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F 
َ

َ َكحؿُده َهلل، َا حؿَد َُ روِرََوك تعقـُهإَن َ ن َبْهلل َوكعوُذ وك تغػُره،

َ الَ َُ ضِؾْل َو ن َ ه، َُ ضَل َ ال َاهللُ َ فِده ََ ن َ عؿْ ِـْ، َو قئِْت  كػِ ـْ،

اهللَُو َدهََٓ ر َكَ ه،َو  فُدَ َنَ حؿًداَاْدَيَ ه،َو  فُدَ ْنََٓإ َهَإَٓ

َعبُدهَور وُ ه،َصؾىَاهللَُعؾقهَوعؾىَآ ِهَو صحْبِهَو ؾَمَ  ؾقًؿَْكثقًرا.َ

  ّ َْبعُد:

ـّ َبلدكىَ بٍب، ََأـَْبَا    ّٓ وقد أّلػ فقف   نكهَ َِْ نَ وِوٍعََ َؿس  إ

ًيا طؾك أهُؾ الحديث التآلقَػ, ووضعقا فقف الؽتَب والتصاكقَػ؛ َجرْ 

طادهتؿ الؿستؿّرة يف خدمِة السـِة وطؾقمِفا, وكؾِّ ما لف هبا ارتباٌط 

 وسبٌب؛ فرحؿفؿ اهلُل تعالك, 
َ

 طـفؿ, وجعؾـا مـفؿ بؿـِّف وكرمِف. ورضل

ثقنَخّْص ًَ َ ّنَ وِوَعَأؿعَا ر وزَعـدَا ؿحد  , لؿ ُيػَرْد مـ (1)َبْقَد

                                      
 ضفرْت ِطّدُة دراساٍت طـ الرمقز طؿقًما, أو يف الػـقن إخرى, فؿـ ذلؽ: (1)

َا عرب»َ- َا ؿمّ ػقن َعـد َوا ر وز لؾدكتقر/حسقـ طؾل محػقظ, كشر  « ا عال ْت

ققاطد تحؼقؼ »م. ذكره الدكتقر/صالح الديـ الؿـّجد يف كتابف 4691, سـة ببغداد

 . ولؿ أقْػ طؾقف.14ص  «الؿخطقصات

 -لؿحؿد رضا الؿامؼاين, ضفرْت صبعُتف إولك يف مفر  «  عجمَا ر وزَواإل ْرات»َ-

 هـ.  4144قؿ, بنيران, طام 

لٌء مـ الرمقز طـد أهؾ ومعظُؿف طـ الرمقز يف كتب الشقعة يف جؿقع الػـقن, وفقف ش

 السـة, الذيـ سّؿاهؿ يف كتابف: العاّمَة )!!( كؿا هل طادُة الرافضة.
= 
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, ولؿ تُ  -َحَسَب ِطؾؿل  -قبُؾ  جَؿْع مادُتف ولؿ ُتحّرْر, يف كتاٍب مستؼؾٍّ

ػاتِفؿ, وَرَقُؿقها يف  ثقـ قد تداولقا الرمقَز يف مملَّ َرْغَؿ أّن الؿحدِّ

 .مصـَّػاتِفؿ

بَؾؿِّ شتاتِف, وتحريِر مفّؿاتِف؛ ّٕن  وَ طَْ ؿَْ  َو ْ َكػ يَ ؾؽتْب َ قه،

ثقـ يف ذلؽ, وجؿَعفا وتحريَرها, مـ  معرفَة اصطالحات الؿحدِّ

صقـ فقف  إهؿّقة بؿؽانٍ  , مـ الؿتخصِّ ِـّ ٓ َيخػك طؾك راغبل هذا الػ

حقُث يؿرُّ طؾك الؼارِئ الؽثقُر مـ  :(1)وغقِرهؿ, ٓ سّقؿا أهَؾ هذا العصر

                                      = 
َا ؿر وز،َيفَإعالمَوا ؽتبَوأراََ»َ- َو  رارَا ػؼه  صطؾحْتَا ؿذاابَا ػؼفق ،

لؿريؿ محؿد صالح الظػقري. صبع دار ابـ حزم, الطبعة إولك,  « وا ترأقحْت

 هـ. 4111

لؾدكتقر/محؿد الَعَؾؿل. كشر الرابطة الؿحؿدية  « ا ؿمَ ػْتَا ؿْ ؽق  عجمَر وزَ»َ-

 لؾعؾؿاء, بالؿؿؾؽة الؿغربقة.

َا تر قزَبْ حرفَيفَ صـّػْتَا ؿذاابَا ػؼفق َإربع َ- : لؾدكتقر/طبد الجؾقؾ ظْارُة

زهقر ضؿرة. بحٌث مـشقٌر يف مجؾة الشريعة والدراسات اإلسالمقة, بجامعة الؽقيت, 

 هـ. 4111, طام 96العدد 

َا حد ثَ- َكتب : لؾدكتقر/محؿد سؾقؿان إشؼر. بحٌث مـشقٌر يف مجؾة  ر قز

( صػحًة, وهق دراسٌة 11هـ, ويؼع يف )4141(, جؿادى أخرة, 41الحؽؿة طدد )

تاريخّقٌة ُمقجزٌة طـ الرمقز الحديثّقة, مع ذكر بعض الـؿاذج مـ مقسقطات كتب السـة, 

 دون استؼصاء.

الؿـفُج الؿتّبُع لقضع الرمقز غقُر مللقٍف يف »/ حؿدَ صطػىَإعظؿي َدكتورَُا وََْْ(1)

أيامـا, وكثقٌر مـ الباحثقـ يف هذا العصر ٓ يستطقعقن تقضقَحفا؛ كظًرا لعدم مؿارستفؿ 

 .4/114مقصل مالؽ: بتحؼقؼف «. إيَّاها

َا طّحْنَ- َا دكتوُر/ حؿود َدعْ مع الجا»يف إحدى حقاشل تحؼقؼف لؽتاب  و ذا

إلك ترك هذه  191-4/194لؾخطقب البغدادي « ٕخالق الراوي وآداب السامع
= 



 

7 

                                      = 
الرمقز, والعقدة إلك كتابة ما ترُمُز إلقف مـ كؾؿاٍت كامؾٍة؛ لزوال الداطل إلك ذلؽ, وهق 

طـد طؾؿائـا  -التل كاكت بسبب الػؼر أو السػر وما أشبَف ذلؽ  -الضرورُة والحاجُة 

 بع الققم, وُرْخص الؽتب الؿطبقطة!الؿتؼّدمقـ؛ ولقجقد الؿطا

ُأطـاين أَن مــ صؾبـة التخّصـص وكـؿ : »-وهذا هق مقضـُع الشـاهد  - ثمَوَْْبعدَذ ك

الؼـراءة الحديثقـة, يف تطبقـؼ قسؿ الحديث يف كؾقـة أصـقل الـديـ بالريـاض, يف مـادة  يف

 هــذه الؿصــطؾحات أثـــاَء الؼــراءة يف كتــب الســـة. فؿــا باُلــؽ بغقــرهؿ مـــ غقــر وضــبط

 «.الؿتخّصصقـ؟!

فؼال يف تعؾقؼف طؾك كتاب  كؿَْدعَْإ ىَذ كَ  ًضَْا  قُخ/عبُدَاهللَبُنَ و فَا ُجد ع،َ-

يجدُر بل هفـا التـبقُف إلك (: »191 -4/191ٓبـ الؿؾّؼـ )« الؿؼـع يف طؾقم الحديث»

لؽ أّن طؾؿاَء الحديث وُكّساخف حقـ كاكقا يختصرون هذه إلػاظ, إكؿا كاكقا يريدون بذ

التخػقَػ يف الـَّسخ والحْؿؾ والحرب والقرق, وهذه الؿعاين قد زالت يف الزمـ الحاضر 

بسبب اكتشار الطباطة, وقِؾَّة تؽؾػة الؽتب, بحقث صارت تؼع بليدي  -وهلل الحؿد  -

كّؾ الـاس, وَمـ لقس مـ أهؾ الصـعة ٓ يػفؿ هذه الرمقز وٓ يدريفا, فقؼرأ طؾك 

ًٓ بػفؿ هذه الرمقز, الخطل, فـصقحتل لؾؿشتغ ؾقـ بتحؼقؼ الرتاث الحديثل: أن ُيعـقا أو

 ثؿ َحؾِّفا وكتابتِفا طؾك ما ُتؼرأ طؾقف.

ــْبؼ, فؼــد ســبؼـل ــل فقفــا فضــُؾ الس ــقس ل ــالء,  وهــذه الـصــقحُة ل ــٌر مـــ الػض إلقفــا كثق

جؿاطٌة مـفؿ ذلؽ فقؿا أخرجقه مـ الؽتب, وإكؿـا أردُت أن تؽـقن لـل يف ذلـؽ  وامتثؾ

 «. مشاركٌة!

َوِْيَ- َبؽر َبن َا ؿؾك َا دكتور/عبد َ ؿَل َا ذي َاو َاذا طؾك حْذف جؿقع  و عّل

الرمقز مـ مقسقطتف الحديثّقة, التل بدأها بـــ )أحاديث الصقام(, حقُث استعؿؾ الرمقَز 

(, ثؿ ما لبَث أْن حَذَففا كؾَّفا ـه4111يف الطبعة إولك مـ الؽتاب التل صدرْت طام )

ٕحاديث الصقام وباقل السؾسؾة, وأشار إلك اسؿ الؿصدر صريًحا؛ يف الطبعة التالقة, 

 ولذا حذفُت رمقَزه كؾَّفا مـ هذه الطبعة. 

د،َ- َا ؿـج  َا د ن َا دكتوُر/صالُح َخال ِفم  ققاطد تحؼقؼ »فؼد ذكر يف كتابف  وعؾى

ؼ أْن يختصَر ألػاَظ: أخربكا, وحدثـا, وأكبلكا,  11ص  «الؿخطقصات أّن طؾك الؿحؼِّ

 تل َتِرُد يف السـد, طـد تحؼقؼف لؽتب الحديث.ال

 الصقاُب أْن تبؼك هذه الرمقُز كؿا هل؛ لعّدة أسباب:  وؾُ  
= 
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ثقـ, ويحتاج إلك معرفة معاكقفا, فقضطرُّ إلك  الرمقز يف كتب الؿحدِّ

الرجقع لؼراءة مؼّدمة الؽتاب والبحث فقفا؛ لؿعرفة معـك الرمز, فربَّؿا 

؛ ّٕن بعَض الؿصـِّػقـ قد ٓ َيذكُر معـك (1)جَد جقاًبا, وربَّؿا لؿ يجدْ و

الرمقز التل يستعؿُؾفا يف كتابف؛ اكتػاًء بُشفرهتا طـد أهؾ طصره, وربَّؿا 

 .. إلك غقِر ذلؽ مـ إسباب..ذكرها يف غقر َمظِـَّتفا مـ كتابف

َا عوَن، َاهلل َ ن لؿقضقِع مـ وبدأُت أجؿُع مادَة هذا ا  ْ َتْؿَددُت
                                      = 

 ًٓ مقـ وكالمفؿ؛ فنّن هذا   و س بؿصطؾحات الؿتؼدِّ َد صاّلُب العؾؿ طؾك التؿرُّ أْن يتعقَّ

 أولك وأحرى. 

ؿا وأّن بعَض الرمقز َتحتؿُؾ أكف أبعُد طـ التالطِب بؽتِب الؼقم وكصقِصفؿ؛ ٓ سقّ  ثْكًقْ 

 أكثَر مـ وجٍف طـد تػسقِرها وبقاِن الؿراد مـفا.

أّن هذه الرمقَز مؿا سبؼ هبا الؿسؾؿقن غقَرهؿ مـ إمؿ, وقّؾدهؿ يف ذلؽ الِػِرْكجة  ثْ ًثْ 

 -61ص  «تحؼقؼ الـصقص وكشرها»كؿا ذكر ذلؽ إستاُذ طبُد السالم هارون يف  -

 هذه الَخِصقصة الؿفّؿة. فقـبغل الؿحافظُة طؾك

َ ؾقؿْنَا عثقؿقنَ  طقػ   (1) َا ر ؿنَبُن َعبُد َا بَحْثُ   َا دكتوُر أنَّ لديف تسعَة  ،$ذكر

أجزاء مـ القايف بالقفقات لؾصػدي بخّطف, وأنَّ فقفا طـد بعض الرتاجؿ رمز )ع(, 

 وأحقاًكا رمز )أ(.

؛ فسللُت محؿقد شاكر فؾؿ يفتَِد إ  ؼوْ 
َّ

لك معرفتفا, وسللُت أحؿد راتب فلشؽَؾْت طؾل

الـّػاخ فؾؿ َيْدِر معـاها, وسللُت السقد أحؿد صؼر فؾؿ يعرْففا, وسللُت شاكر الػّحام 

 وإحسان طباس وحؿد الجاسر, كؾُّفؿ حاروا يف آهتداء إلك معرفة هذْيـ الرمزْيـ.

 وا وْْ 
ّ

هتديُت إلك ثؿ أكعؿُت الـظَر فقفا, وأدْمُت فِؽري وطؼؾل, حتك فتح اهلل طؾل

معرفتفا؛ وهق أكـل قاركُت بقـ الؿرتَجؿ لف الذي ُوضع بجاكب ترجؿتف رمُز )ع( أو رمُز )أ( 

, وكتابف أخر: «كَْؽت الِفْؿقان يف ُكَؽت الُعؿقان»يف كتاَبْقـ مـ كتب الصػدي, وهؿا: 

ُعقر بالُعقر» َكْؽت », فقجدتُّ رمَز )ع( يعـل أطؿك حقـ قاركُت الرتجؿَة بؽتابف «الشُّ

ُعقر بالُعقر», ورمز )أ( يعـل أطقر حقـ قاركُتف بؽتابف «الِفْؿقان , وٓ أطرف أحًدا كّبف «الشُّ

 إلك هذا, أو سبؼـل إلك معرفتف, ويدّل أيًضا طؾك أن كتاب القايف بدأه قبؾ هذْيـ الؽتابْقـ.
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كتب: الحديِث, ومصطؾِح الحديِث, والسقرِة الـبقّيِة, والرجاِل, وما 

ْقُت بطؾبفا أشدَّ آحتػاء, حتك  داَر يف َفَؾؽِفا مـ كتب العؾؿاء, وَتحػَّ

ؽتاُب ال هذا - اهلل بحؿد - فؽان ,(1)اجتؿعْت لدّي مادٌة ِطْؾؿقٌة وفقرةٌ 

قُتف   .ثقن(ا ؿحد ََ)ُ ْعَجمَا ر  وزَِعـَدَ :الذي سؿَّ

ـْ قابؾف شلٌء مـ تؾؽ الرمقز, فؿا طؾقف إٓ أْن يػتَح كتابل هذا  فَؿ

وسقجُد فقف  -ٕكف مرتٌَّب طؾك حروف إلػباء  -طؾك الؿقضع الؿعّقـ 

 ُبْغقَتف إن شاء اهلُل تعالك.

َا ؿ روع: َا عؿلَيفَاذا ٕكف يعتؿد طؾك التتبُّع  وََٓ خػىَصعوبُ 

التػتقش يف بطقن الؽتب وإْسػار, وكثرِة التؼؾقِب وآستؼراء, وكثرِة 

حقث استغرق مـل هذا العؿُؾ ما َيؼُرُب مـ  ،(2)يف ُمحّركات البحث

خؿس سـقـ, حتك جاء طؾك هذا الـحِق, فؾِؾف الحؿُد والؿـُّة طؾك طقكِف 

 وتقفقِؼف وتسديِده.

َ وودَاوتضْ َطبقعُ َا بحِثَ نَ ؽوَنََوْ َقَا ُخّط َا تْ ق 

 وفقفا بقاُن أهؿقة الؿقضقع, وطـاصر البحث, ومـفجل فقف. ؿؼد    ا 

مشتؿؾٌة طؾك ثالثة  ,وفقف دراسٌة مقجزٌة طـ الرمقز ا ؿبحثَإوْ 

 :مطالب

                                      
د تحؼقؼ ققاط»كالم الدكتقر/صالح الديـ الؿـّجد طـ كثرة الرمقز: يف كتابف  اكظر َ(1)

 .14 - 11ص  «الؿخطقصات

محّركاُت البحث سالٌح ذو حّديـ! إذ ربؿا زادِت البحَث مشّؼًة؛ لؽثرة ما ُتْػِرُزه مـ َ(2)

ر,  فة, مؿا يستدطل التثّبت مـ الؽتاب القرقل أو الؿصقَّ الـتائج غقر الؿطابؼة, أو الؿحرَّ

ـْ طاكك.  وهذا يستـزُف وقًتا وُجفًدا كؿا يعرف ذلؽ َم
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 .تعريُػ الرمز لغًة واصطالًحا  ا ؿطؾبَإوْ

ثقـ  ا ؿطؾبَا ثْين  .تاريُخ الرمقز طـد الؿحدِّ

 .أقساُم الرمقز  ا ؿطؾبَا ثْ ث

ثقـ مرتبـًة طؾـك حـروف  ا ثاْين ا ؿبحثَ َمْسـرُد الرمـقز طــد الؿحـدِّ

 .الفجاء

َ ـفجيَيفَإعدادَا بحث 

َ وؿُ َبنعدادَاذاَا بحثََوْ َقَا ؿـفجَا تْ ي

قؿُت برتتقب الرمقز طؾك حروف إلػباء, ولؿ أحتسْب )أل(  -1

 التعريػ التل تليت يف أول الؽؾؿة.

ــد الؿحــ -2 ــاه طـ ــُت معـ ــَز وبّقـ ــاقاًل شــرحُت الرم ثقـ, ك ــره  دِّ ــا ذك م

إن شـاء  -العؾؿاُء يف إيضاحف بؿا َيػل بـالغرض, ويحصـُؾ بـف الؿؼصـقُد 

ريـ  -اهلُل  غقَر ُمَتَؽثٍِّر بـؼؾ أققال العؾؿـاء كؾِّفـا يف الرمـز, ٓسـّقؿا الؿتـلخِّ

طــ تضـّخؿ  اَكْلًيـا طــ التؽـرار, وُبْعـدً  ؛-مالؿ يؽــ فقفـا جديـٌد  -مـفؿ 

 َحْجؿ الؽتاب.

ــالِؿاقت -3 ــقل الع ــؾ ق ــد كؼ ــب يف - صــرُت طـ ــك - الغال ــع طؾ  مقض

 .كالمف مـ الشاهد

ـــ -4 ـــػ كتاًب يف مجـــاٍل مــــ  اأدخؾـــُت يف كطـــاق البحـــث كـــؾَّ مــــ ألَّ

, حتـــك ولـــق كـــان مــــ غقـــر االؿجـــآِت الســـابؼِة واســـتعؿؾ فقـــف رمـــقزً 

صقـ يف الحديث, بؾ ولق كان مـ غقر الؿسـؾؿقـ, كالؿستشـرققـ  الؿتخصِّ

   .مثاًل  «الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»الذيـ وضعقا 
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فا وأشفَرها.  لؽــل اكتؼقُت مـ كتب الؿعاصريـ أهؿَّ

ثقـ, فنين ٓ ُأشقر إلك مـ  إذا كان الرمُز مستعَؿاًل  -5 بؽثرة بقـ الؿحدِّ

 ااستعؿؾف مـفؿ؛ وذلؽ لؽثرة تقارده واستػاضتف بقـفؿ مـ جفٍة, وصؾبً 

)ثـا( و )أخربكا(, :)أكا( اختصاُر ققلفؿلؾتخػقػ مـ جفٍة أخرى؛ مثؾ: 

لؿ ُيستعؿؾ الرمُز الؿشفقُر  ما ,.. وكحِقها.)حّدثـا( :اختصاُر ققلفؿ

ـْ خاَلػ فقف ,استعؿآٍت أخرى غقَر مشفقرة  .فنكـل ُأبّقـ حقـئٍذ َم

ثقـ, فنين أذكر أكثَر مـ  اإذا كان الرمز مشفقرً  -6 طـد طاّمة الؿحدِّ

 :؛ استغـاًء بشفرة الرمز, مثؾاؼصقفؿ جؿقعً استعؿؾف كذلؽ, وٓ أست

 .., وهؽذا..)م( لؿسؾؿو )خ( لؾبخاري,

ـْ مَ  - اغالبً  - ذكرُت يف كؾ رمزٍ  -7 ـ استعؿؾف مـ أهؾ الحديث وَم

ريـ,  مقـ أم مـ الؿتلخِّ كحا كحقهؿ يف مملػاتِف, سقاٌء أكان مـ الؿتؼدِّ

قن ذلؽ الرمِز مِـ ومرادي مـ ذلؽ ُوُروُده يف كتبفؿ, بغضِّ الـظر طـ ك

 ٕن الـاسخ؛ وضع مـ أم - والغالُب  إصُؾ  وهق - وضع الؿملػ كػسف

إِذ الغرُض مـ تللقػ هذا الؽتاب  :(1)ايصعب الػصُؾ فقف دائؿً  أمرٌ  ذلؽ

  .التػسقُر والبقاُن لؾرمقز يف الؽتب الؿتداَوَلة, بؼْطع الـظر طـ واضِعفا

أم  ااٌء أكاكْت حروفً ذكرُت يف بحثل هذا جؿقَع الرمقز, سق -8

, فنذا كان الرمُز رقًؿا, فُققَضُع يف الحرف الذي يـاسُب ُكطَؼف, اأرقامً 

 ( يف حرف إلػ بعدها راٌء )أربعة(, وهؽذا.1) :مثؾ

                                      
 .4/14شرح أبل داود لؾعقـل   ـظر  (1)
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َيتعّؾُؼ بف مـ الـُّؼقل, ولق كاكت  ما كؾَّ  - اغالبً  - ُأكّرُر يف كّؾ رمزٍ  -9

قًػا طؾك الـُؿطالِع مـ الرجقع تؾؽ الـؼقُل قد تؽّررْت يف رمٍز آخَر؛ تخػ

  .لققتف مـ كثرة الَػْتش والتؼؾقب اإلك اإلحآت, وِحػظً 

اقتصرُت يف هذا الؽتاب طؾك ذكر الرمقز فؼط, ولؿ أذكْر فقف  -11

الؿختصراِت التل اصطؾح طؾك وضعفا بعُض الؿملػقـ والؿحّؼؼقـ, 

« شاهقرإباصقؾ والؿـاكقر, والصحاح والؿ»كتاب وذلؽ كاختصارهؿ 

« العؾؾ الؿتـاهقف, يف إحاديث القاهقف»و «,إباصقؾ: »ؾَجْقرقاين إلكل

أللباين ل« سؾسؾة إحاديث الضعقػة»و «,الؿتـاهقف: »بـ الجقزي إلكٓ

 وهؾّؿ جّرا. «الضعقػة: »إلك

حافظُت طؾك َرْسؿ الرمز كؿا ورد يف الؿصدر, حتك وإْن  -11

 (ـــ)هو ,(ـــ)سـو )س(و )حـــ(,و )ح( :اّتحد مع غقره يف الـطؼ, مثؾ

 وهؽذا. ,)قثـا(و )ق ثـا(و )ه(,و

التـــل يســـتعؿؾفا الـُّّســـاُخ  لـــؿ أذكـــْر يف هـــذا الؿعجـــؿ الرمـــقزَ  -12

, مالؿ َيْعتؿـْدها محّؼؼـق تؾـؽ الؽتـب, (1)َكْسِخفؿ الؽتَب الؿشفقرة طـدَ 

                                      
ُؼ الؽتاب:  مثاًل, «مقصل مالؽ»كؿا فعؾ كاسُخ  (1) يف  $لؼد ذكر الـاسُخ »فؼد قال محؼِّ

 هناية الؽتاب, فؼال:

 كؾُّ ما فقف مـ العالمات هؽذا )ع( هبذه الصقرة, ففق لعبقد اهلل.»

 يحقك, أو إصالًحا طؾقف.وما فقف مـ هذه الصقرة )ح(, ففق ٓبـ َوّضاح, إما روايًة طـ 

 وما فقف هؽذا )ط(, ففق ابـ ُفَطْقس.

ـُ الؿّشاط.  وما فقف هؽذا )ش(, ففق اب

 ( كذا, أبق القلقد الَققَِّشل.ـو )ه
= 
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   ويستعؿؾقها يف الـسخة الؿطبقطة.

التل َتِرد يف بعض الؽتب الؿتؼّدمة,  كؿا لؿ أذكْر فقف الرمقَز الخاّصةَ 

 . (1)وتعالُج مسللًة خاصًة تتعؾؼ بذلؽ العصر

وٓ ما يذكُره الؿحّؼؼقن طادًة يف ترمقز ُكَسخ الؿخطقصات طـد 

 تحؼقؼفؿ لفا. 

ًٓ أطجؿقّ  ًة, كالرمقز التل بإُوردّية وٓ الرمقَز التل َتتَِّخُذ أشؽا

 الػارسّقة, وكحِقها. أو

بدراسٍة تلصقؾّقٍة مقجزٍة طـ بعض الؿسائؾ الؿفّؿة قّدمُت  -13

الؿتعّؾؼة بالرمقز؛ إْذ الغرُض إهؿُّ طـدي مـ تصـقِػ هذا الؽتاِب, هق 

ثقـ, وتػسقُرها, وبقاُن معـاها.   حْصُر الرمقِز طـد الؿحدِّ

                                      = 
 وما فقف )ك( كذا, فنكؿا هق تؼققٌد طـ البْؽري يف أسؿاء الؿقاضع.

ـُ طبد الربّ.  وما فقف )ع( هؽذا, ففق اب

 ل الَجقَّاين.وما فقف )ع( كذا, ففق أبق طؾ

 وما فقف )حـ( هؽذا, ففق الباجل.

ُح فقف يف بعض الروايات باسؿ الراوي: ابـ سفؾ, وابـ حؿديـ, وغقره.   وقد ُأصرِّ

ـُ سراج: أبق مروان.  و)ش( هؽذا, اب

 .$وإذا كتبُت )ق( هؽذا, فنكؿا هق ما كؼؾتف مـ كتاب شقخل أبل إسحاق بـ ُقْرُققل 

 قؾل.وما فقف )ص( هؽذا, ففق إص

 .4/114مقصل مالؽ تحؼقؼ إطظؿل «. وإذا كان )ط( يف شرح لػٍظ ففق البََطْؾَقْقِسل

ســ أبل داود؛ اكظر َفؼد ذكر رمقًزا طديدًة أيًضا.  ,« ـنَ بيَداود»وكؿَْ علَكْ ُخََ-

 فؿا بعُد. 11بتحؼقؼ: طصام مقسك هادي ص 

ـُ كاصر الديـ الدمشؼل يف  (1)  «.آكتصْرَ  ؿْعَا َحَجْر»كتابف: مثؾ الرمقز التل ذكرها اب
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فنكـل أرجق أن ُيصاِدَف هذا الؿعجُؿ ِصّحًة وصقاًبا مـ   ْوختْ ًَ

داًدا مـ الؼقل. ولسُت أّدطل يف جؿقع ما كؼؾُتف وأثبتُّف الِػعؾ, وِصْدًقا وَس 

ْفق؛ فنن اإلكساَن  يف هذا الؽتاِب العصؿَة مـ الَغَؾط, والرباءَة مـ السَّ

َوْْ ضعقٌػ, والؽؿاَل طزيٌز, ولؼد أحسـ مـ 

ََواااْط  ََ  َ اااْنَذاَا اااذيَ اااَْ اااْ
 

 وَ ااااْنَّ ااااهَا ُحْ ااااـىََ َؼااااْط   
 

 و ااااِوَاْختبااااْرَتَبـاااايَا َز اااااْ
 

 ِنََوأااااادَتَ كَثاااااَرامََ اااااَؼطَْ 
 

َ نَووَفَعؾقه، أو زلاًل, أن  اوأدرك مـف خطً  وإينَٕرَُبَإ ىَكّل

ـْ وجَد رمقزً  مّؿا هل  - ايـّبفـل طؾقف؛ ُْٕصؾَِحف. كؿا أرغُب إلك كّؾ َم

لؿ أذكْرها هـا, أن ُيْعؾَِؿـل هبا؛ ٕستدرَكفا يف الطبعات  -طؾك َشْرصل 

ذلؽ مِـًَّة َجِسقؿًة, وَيتَّخُذ طـدي بف يًدا كريؿًة, َأكُِؾ  الاّلحؼف. وُيَؼؾُِّدين يف

 تعالك وَسَعِة َكَرمِف
ِ
 .(1)جزاَءه طؾقفا إلك فضِؾ اهلل

َا طبع  َاذه َيف َِزدُت  لؿ أقْػ طؾقفا مـ قبُؾ,  خرى،َار وزًََوود

, بقـؿا كاكت يف الطبعة ارمزً  (294)بؾغْت الرمقُز يف هذه الطبعة حقُث 

243َ) إولك , كؿا أصؾحُت فقفا ارمزً  (51)َفؼط, أي بزيادة امزً ر(

بعَض ما َكدَّ مـ التصحقػات والرتاكقب؛ ُبغقَة أْن َيِصَؾ الؽتاُب إلك 

َالؽؿال الؿـشقد, ويؽقَن َمرجًعا َمقثقًقا لؾباحثقـ والدارسقـ.

ـِ  و طقااُبَ اايَاـااْ ـِ الػاِضــَؾْق  :أْن أتؼــّدم بجزيــِؾ الشــؽِر لألَخــَقْي

 , ؿدَبنَ  انَا ُجفـايَ/وا دكتور , ركيَا ُعَصقؿيَ فدَبنَ/إ تْذ

                                      
 .4/91ضّؿـُت الخاتؿَة بعًضا مـ كالم ابـ إثقر يف كتابف الُعَجاب: جامع إصقل َ(1)
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ِد والػقائـِت؛ فـنّن طؾك اهتؿامِفؿا البالِِغ بالؽتاِب, وإفادتِل ببعِض الػقائ

ّٓ يشؽرُ   :اهلَل, وقد ققَؾ  الـاَس ٓ َيشؽرُ  َمـ 

 إذاَ  ااااااْدَاَإك ااااااٌْنَبػْ اااااادةٍَ
 

 ِ اانَا عؾااوِمَ االْدِ ْنَُ ااؽَرهَ َبااَدا 
 

 َصااْ ِح ًَُ ااالٌنَأاازاهَاهللََُ وُوااْلَ
 

َا ؽِْبَرَوا َحَ اَدا     َْدكِقفْ،َوَخل 
 

 بيَا خقرَعْرفَ حؿودَا َجْؾجتيَ :والشؽُر مقصقٌل لؾشقِخ الػاضؾِ 

مدير الؿدرسة الػاروقّقة بَجْؾَجت بباكستان, طؾك ترجؿة  ,ا َؽْ ؿقري

َ إلك الؾغِة إُورِدّيِة, وصباطتِف هبا. -يف كشرتف إولك  -الؽتاِب 

َ َ نَ ـػَعَبفذاَا عؿلَيفَا حقْةَإو ى،َو جعَؾهَذخقرًةَ يَواهللَ ُْ   ل

َيفَا دارَإخرى.

ََ ْ ًدَ قًََا ْكرًََاوَكَتَب َوُ صؾ  َبُنََُْ  ؾ ؿًََْهللْ، َ  ؿُد َُ صطػْْه: عؾى

َػَرََزَ َؾْه،َوَختَمَبْ ُحْ ـىَ عؾيَ  ََ بِنَ  ؿَدَا َؼرين ،َكْنَاهللََُ ْه،َوبّؾغهََ َ َؾْه،َو

َْ َآ قن.َعَؿَؾهَْ ُه،َو ْ قَْخُه،َوُذّرّ َتُه،َوَ ْنََوْ ََ َ.َوآبْ

َ

 ةاملديهة الهبويَّ  
 ـي 2441   

َ

َ  
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 َدراصٌة ُموَجشٌة عو الزٍُموس

َ

َ  
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 املطلُب األوُل
َتعزيُف الزمش لغًة واصطالًحا

 .اإلشارُة واإليؿاءُ   ا ر ُزَيفَا ؾغ 

ْمُز » َا ػقروزآبْديوَْْ ُك وُيَضؿُّ ويُ  -الرَّ اإلشاَرُة, أو اإليؿاُء  :-َحرَّ

, أو الَػِؿ, أو الَقِد, أو الؾِّسانِ  ـِ , أو الحاجَبْق ـِ , أو الَعْقـَْق ـِ َػَتْق  .(1)«بالشَّ

 ڳ گ گ گ گ ک﴿ :يف ققلف تعالك ووَْْا ز خ ريَ 

ّٓ إشارًة بقٍد, أو رأٍس, أو غقِرهؿا,  ﴾ڳ ڳ﴿: »(2)﴾ڳ ڳ ڳ إ

 .(3)«إذا تحّرَك. ومـف ققؾ لؾبحر: الرامقزُ  :وأصُؾف التحّرُك؛ يؼال: اْرَتَؿزَ 

 :ومـف ققُل الؼائؾ يف تراجؿ أبقاب صحقح اإلمام البخاري

َُر اوِزَ اْ َا عؾِمََ ل  َْ   ْعقَُْ ُحو
 

(4) باداُهَيفَإبااواِبَ انَ  اارارَِ 
 

 

َا عؾؿَْ َاصطالح َيف هق اإلشارُة لؽؾؿٍة أو أكثَر ببعِض   وا ر ُز

 لالختصار. ا, أو بغقر ذلؽ؛ صؾبً أو برقؿ َطَدديٍّ  ,حروففا

ِـّ وما شاَكَؾف, ولف  وهذا التعريُػ هق تعريٌػ طاٌم لؾرمز يف هذا الػ

 .تعريػاٌت أخرى خاصٌة ببعض الػـقن, كالبالغة وإدب وغقرها

َ نَاذهَا ر وز قغ والؽتب وإسؿاء وكحِقها,  وا غْ ُ َإام  يف الصِّ

 )أخربكا(و , مثؾ: )حدثـا(اقرً صؾُب التخػقػ فقؿا يتؽّرُر ِذكُره كث

                                      
 تاج العروس )رمز(.  واكظر )رمز(.  641الؼامقس الؿحقط ص  (1)

 (.14سقرة آل طؿران: آية ) (2)

 .4/116الؽشاف َ(3)

 .4/16إرشاد الساري  (4)
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؛ ذلؽ ّٕن الؽتَب يف الزمـ السابؼ (1))مسؾؿ( وكحقهاو )البخاري(و

, هذا مع طدم تقّفر القرق صقياًل  اكاكت ُتـَسُخ بالقد, فتلخُذ كتابُتفا زمـً 

والِؿداد بصقرٍة مستؿرٍة, ولدى كّؾ أحٍد؛ لِؼؾَّة ذاِت القد؛ لذا لجل الـاُس 

 .ؿؾ والؿصطؾحات يف مثؾ هذه الرمقزوقَتفا ٓختزال الجُ 

َّٓ » َا بغداديَا خطقُبَوَْْ ا دققًؼا إ ٓ يـبغل أن يؽتَب الطالُب َخطًّ

ٓ يجد مـ الؽاَغد َسَعًة, أو يؽقن  ايف حال الُعذر, مثؾ أن يؽقن فؼقرً 

القـ يجتؿع يف حالف  امسافرً  فقدقِّؼ خطَّف؛ لقخػَّ َحؿُؾ كتابف, وأكثُر الرحَّ

 «.ؾتان يؼقم هبؿا لف العذُر يف تدققؼ الخطّ الصػتان ال

كـُت أمشل »  وْْثؿ روى بسـده طـ محؿد بـ الؿسقب إرغقاين, 

ل مائُة جزٍء, يف كؾِّ جزٍء ألُػ حديٍث   «.بؿصر يف ُكؿِّ

َثمَوْْ  اوكذلؽ الؿسافرون يؽتبقن )كا( بدَل )حدثـا(؛ اختصارً » 

رها, وصار ذلؽ طادًة ل عاّمة الطؾبة, وقد كان يف يف الؽتابة لؽثرة تؽرُّ

 .(2)«مـ هذا االسؾػ مـ يػعؾ كحقً 

                                      
 .1/11تح الؿغقث ف اكظر  (1)

 .4/194الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع  (2)

َوو ُهَ- ثقـ طؾك العـعـة فحْسب مـ ققلفؿ:  وور ٌبَ نَاذا طـ سبب اقتصار الؿحدِّ

وإكؿا استجاز َكتََبُة الحديث آقتصاَر طؾك »)حّدثـا فالن طـ سؿاطف مـ فالن(: 

ٕحاديث الؿجؿؾة بنسـاٍد واحٍد. فتؽراُر العـعـة؛ لؽثرة تؽّررها, ولحاجتفؿ إلك َكْتب ا

الؼقل مـ الؿحّدث: )حّدثـا فالٌن طـ سؿاطف مـ فالٍن(, َيشؼُّ وَيصعُب؛ ٕكف لق قال: 

ُأحّدثؽؿ طـ سؿاطل مـ فالن, وروى فالٌن طـ سؿاطف مـ فالٍن, وفالٌن طـ سؿاطف 

, ويف ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل  مـ فالٍن, حتك يليت طؾك أسؿاء جؿقع ُمسـِدي الخرب, إلك أْن ُيرفعَ 

كؾِّ حديٍث َيِرُد مثُؾ ذلؽ اإلسـاد, لطاَل وأضجَر. وربؿا َكُثَر رجاُل اإلسـاد حتك يبؾغقا 
= 
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الؿعجؿ الؿشتؿؾ طؾك ذكر أسؿاء »كتابف  يف مؼدمة ووَْْابُنَع ْكر

يدّل طؾقف؛  اوَأْجَعُؾ بدَل كؾِّ اسِؿ إماٍم مـفؿ حرفً : »(1)«شققخ إئؿة الـََّبؾ

 «.ُجَؿؾتـقب طـ ال (2).. ّٕن إجزاءَ .تخػقًػا طؾك الؽاتِب الَعِجؾ

َا  خْويَ  , وآقتصاُر طؾك الرمقز   ووْْ ّٕن تسؿقَة الُؽّؾ ُمِشؼٌّ

 .(3)أْخَصرُ 

وا غقر مشفقٍر  اطؾك أكف ٓ يـبغل أْن يتخَذ الؽاتُب رمزً  َبْقَدَ كفمََكص 

 ٓ يعرفف غقُره, إٓ أْن ُيبقِّـ.

َدوققَا عقد َوَْْابُن ّٓ يصطؾح اإلكساُن مع يـبغل »  يف هذا كؾف أن 

 ٓ يعرفف غقُره, َيخرُج بف طـ طادة الـاس. اػسف اصطالًح ك

طؾك بعض الشققخ, فؽان كاتُبف يعؿؾ طؾك الؽاف  اولؼد قرأُت ُجزءً 

طالمًة شبقفًة بالخاء التل ُتؽتُب طؾك الؽؾؿات؛ دٓلًة طؾك أهنا ُكسخٌة 

أخرى, وكان الؽالُم ُيساطُد طؾك إسؼاط الؽؾؿة وإثباهتا يف مقاضع, 

ؽ طؾك أهنا ُكسخٌة, وبعد فراغ الجزء تبّقـ لل اصطالُحف؛ فؼرأُت ذل

 .(4)«فاحتجُت إلك إطادة قراءة الُجزء

                                      = 
طشرًة وزيادًة طؾك ذلؽ. وفقف إضراٌر بَؽَتَبة الحديث, وخاصًة الؿؼؾِّقـ مـفؿ, والحامؾقـ 

غ لفؿ ٕجؾ هذه لحديثفؿ يف إسػار, وَيذهُب بذكر ما مّثؾـاه ُمّدٌة مـ الزمان, فسا

 .161الؽػاية يف طؾؿ الرواية ص«. الضرورة استعؿاُل: طـ فالن

 يف الؿستصػك 
ُّ

 .4/146وبـحق هذا قال الغزالل

 .19الؿعجؿ الؿشتؿؾ ص  (1)

 يؼصد الرمقز. (2)

 بتصّرف. 1/14فتح الؿغقث  (3)

 .11آقرتاح يف بقان آصطالح ص (4)
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َا ـوويَ َووْْ وٓ يـبغل أن َيصطؾَح مع كػسف برمٍز ٓ يعرفف » 

 .(1)«الـاُس, وإْن فعؾ فؾُقبقِّـ يف أوِل الؽتاِب أو آخِره مراَده

َووَْْا  خْويَ  مٍة, حتك لػاطؾفا! ُرّب طالمٍة أحقجْت إلك طال» 

ـُ الصالح  -وحقـئٍذ فال يـبغل  أن يليتَ باصطالٍح غقِر  -كؿا قال اب

 .(2)«مللقٍف 

َ ووَْْا عراويَ َ

 وإْنَ َ ااااااىَبَِرْ ااااااِزََراٍوََ َقااااااَزا
 

ََ ْرُ ااااَزا  َٓ (3)ُ ااااَراَدُه،َواْختِقااااَرَ 
 

 

 

َ

 

َ  

                                      
 . 94التؼريب والتقسقر ص (1)

 .11 -1/19لؿغقث بشرح ألػقة الحديث فتح ا (2)

 (.696التبصرة والتذكرة, البقت رقؿ )َ(3)
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 املطلُب الثاني
 تاريُخ الزموِس عهَد احملدٍَثني

َا ؿحد َ  رٍة،َا ر وزَََثونا تعؿل َ بؽ  َ ترٍة بؾ لعؾفؿ أوُل مـ   ـُذ

استعؿؾ ذلؽ مـ بقـ أصحاب الػـقن إخرى؛ حقُث َكِجُد أهنؿ قد 

ل اإلسـاد, كؿا استعؿؾقا  استعؿؾقا الرمَز )ح( مثاًل لؾدٓلة طؾك تحقُّ

  .(1)غقَره

ذلؽ تؾخقًصا جّقًدا,   حؿُدَبُنَ ؾقؿْنَإ ؼر/وودَ ّخَصَا دكتورَُ

َ$وَُْْت كؼَؾ كالمف هـا؛ حرًصا طؾك اإليجاز, فرأي اسُتعِؿَؾ لػُظ » 

ٍر, بؿعـك حرٍف أو أكثَر يدلُّ  ثقـ يف وقت متلخِّ )الرمز( يف كتب الؿحدِّ

ٍد.   طؾك معـًك محدَّ

ـِ الصالح  ولؿ كجْد أحًدا استعؿَؾ هذا الؿصطؾَح هبذا الؿعـك قبَؾ اب

 ُمستخدمًة قبَؾ ذلؽ.هـ(, وإن كاكْت )الرمقُز( يف القاقع ال911)
ِّ

 عؿؾل

ثقـ؛ ٓختصار بعض إلػاظ  فؼد استخدم هذه الرمقَز بعُض الؿحدِّ

)أكا( بؿعـك: حّدثـا وأخربكا, و التل تتؽرر كثقًرا يف كالمفؿ, كحق: )كا(

وكحق: )ق( بؿعـك: )قال(, فؼد ُوجد أشقاُء مـ ذلؽ يف مملَّػات الخطقِب 

هـ(, فؼد 194 كالم اإلمام مسؾٍؿ )هـ(, بؾ ُوجد مـف يف191البغداديِّ )

 استعؿؾ الرمَز )ح( لؾتحقيؾ؛ أي: مـ سـٍد إلك آخَر.

                                      
(, 441الحديث الـبقي, مصطؾحف, بالغتف, كتبف: لؿحؿد لطػل الصّباغ )ص/ اكظر  (1)

 (.446والبحث إدبل: لشققل ضقػ )ص/
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ـُ إثقر صاحُب  هـ( رمقًزا 919« )جامع إصقل»واستعؿؾ اب

ٕسؿاء كتب الحديث, وسّؿاها: )العالئَؿ( كحَق: )خ( لؾبخارّي, و)ت( 

وسؿاها هـ( 911« )ُأْسِد الغابة»لؾرتمذّي, واستعؿؾفا أخقه صاحُب 

  .(1))العالئَؿ( كذلؽ

وقد كان مصطؾُح )العالمة( لؿثؾ هذا مستخدًما مـ قبُؾ, فؼد 

( 
ُّ

يف الػؼف  «القسقط»كتابف  هـ( يف616استعؿؾ الشقُخ أبق حامٍد الغزالل

الشافعل )رمقًزا( سؿاها )العالمات(, كحق )ح( ٕبل حـقػة, و)ق( 

 لؼقٍل مـ أققال الشافعل.

ـُ ا : هق استعؿاُل لػظ )الرمز( -فقؿا يظفر  -لصالح والذي ابتدأه اب

لؿثؾ هذا, ولؿ َيستعؿْؾف يف أسؿاء الؽتب الحديثّقة, وإكؿا استعؿَؾف يف 

 اختصار ألػاظ الرواية لؾحديث كؿا تؼّدم.

أّما رمقُز أسؿاء كتب الحديث, فؼد استؿّر تسؿقُتفا باسؿ )العالمات( 

ي )يف الؼرون التالقة, فظفر هذا الؾػُظ يف م ـِ 111ملَّػات الـِؿـزِّ هـ(, واب

 )461حجَر )
ُّ

هـ(, واستخدم كؾؿَة )الرمز( 644هـ(, إلك أن جاء السققصل

 .(2)«فاكتشرْت بعَده وغؾبْت 

                                      
(1) َ حاُح »وَْْا صػدي   ثقـ هذه الؽتُب الصِّ ري, ومسؾؿ, البخا -لـّؿا اشتفر بقـ الؿحدِّ

جعؾقا رمًزا لؽؾِّ اسٍؿ مـفؿ:  -والؿقصل, والرتمذي, والـسائل, وأبق داود, وابـ ماجف 

 )ن(, 
ّ

فجعؾقا لؾبخارّي )خ(, ولؿسؾٍؿ )م(, ولؾؿقصل )ط(, ولؾرتمذّي )ت(, ولؾـسائل

 .4/61القايف بالقفَقات «. وٕبل داود )د(, وٓبـ ماجف )ق(

 (.41ٌر يف مجؾة الحؽؿة طدد )ترمقز كتب الحديث. بحٌث مـشق (2)
= 
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ثقـ وغقِرهؿ, مثؾ  :وبعُض هذه الرمقِز قد تؽقن ُمشرتََكًة بقـ الؿحدِّ

 . (1))خـ(و )حـ(

 

َ

 

 

َ  

                                      = 
ثقـ وغقِرهؿ  -واكظر َ  الؿسؾؿقـ العؾؿاء مـاهج»كتاب  -طـ كشلة هذه الرمقز طـد الؿحدِّ

 .414 - 69 ص« العؾؿل البحث يف

 .1/666مقسقطة طؾقم الحديث وفـقكف  اكظر  (1)
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 املطلُب الثالُث
 أقضاُم الزموِس

  ا ر وُزَ نَ قُثَعدُدَا حروِفَإ ى  ـؼ مََ- 

حرٍف واحٍد؛ مثِؾ: )خ(, وحرفقـ؛ مثِؾ: )صب(, وثالثٍة؛ مثِؾ: 

)تخص(, وأربعٍة؛ مثِؾ: )قثـا(, وخؿسٍة؛ مثِؾ: )أركاه(, وستٍة؛ مثِؾ: )هـ 

 ص ش ظ ٓ(.

ُعَإ ىَو ؿقن َ-ب ِْ َ ـؼ مَا ر وُزَ نَ قُثَا َو

 ُْ ُر كثقًرا يف  رمقٌز ُوِضعْت لؾتخػُّػ ا ؼ ُمَإو مـ كتابة ألػاٍظ تتؽرَّ

 قد ُيسرُع يف إمالئف 
َ

سقاق إساكقد, ربؿا كان مـشُمها أّن الـُؿْؿؾِل

لألحاديث, فُقْؾجُئ الؿستؿَع أْن يختصَر بعَض الحروف مـ بعض 

 الؽؾؿات؛ ثِؼًة مـف بلكف يعرُف الؿحذوَف؛ لؽثرة ُوروده. 

ثونَ نَذ ك  َو ّؿَْا تعؿؾهَا ؿحد 

 عـك: قال.)ق( بؿ

 )ح(: لتحقيؾ السـد.

ثـا.و )ثـا(,  )دثـا( بؿعـك: حدَّ

 )أركا( بؿعـك: أخربكا.و )أكا(,

َا ثْين  رمقٌز اسُتعؿؾْت يف الؽتب الؿقسقطّقة الجامعة التل  ا ؼ ُم

 َتجؿُع أحاديَث الؽتب الؿسـََدة مـ أكثَر مـ مصدٍر.

ب الحديث وقد ضفرْت الحاجُة إلك هذا الـقع بعد أن بدأ تجؿقُع كت

 الؿسـََدة يف كتٍب جامعٍة.
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ََ ْنَ علَذ كَ ُْ ََ-و و ـِ   - قؿَْ ظفُر ـُ محؿٍد ب العاّلمُة الؿبارُك ب

جامع إصقل مـ »هـ( يف كتابف الؿشفقر 919إثقِر الجَزريُّ )ت 

ـٍ الَعْبَدريِّ  «أحاديث الرسقل  .الذي بـاه طؾك كتاب َرزي

, ـِ : أبل داود والرتمذيِّ  وكتاُبف شامٌؾ لؾؽتب الستة: الصحقحق ـِ وسـ

, ومقصَّلِ مالٍؽ. فقضع قائؿًة لرمقز كتب الحديث الؿسـََدة, 
ِّ

والـسائل

كًة مـ ستة رمقز.   ُمؽقَّ

ـْ سار طؾك هنجف بعَض التعديالت واإلضافات.  وَأدَخَؾ طؾقفا بعُض َم

 
ُّ

فؼػز بالؿقضقع قػزًة واسعًة بؼائؿتف التل  $إلك أن جاء السققصل

 ( رمًزا.11ك )اشتؿؾت طؾ

ثؿ تتابع طؾقفا أتباُع )مدرستف( باإلضافة والتعديؾ إلك طصركا 

الحاضر الذي ضفرْت فقف الحاجُة إلك الؿقسقطات الشامؾة والػفارس 

 .(1)( رمًزا, وبعُضفؿ إلك أكثَر مـ ذلؽ19الشامؾة, فلبؾغفا البعُض إلك )

َ ا ر وُزَ نَ قُثَا جواُزَوا ؿـُعَإ ىَو ؿقنَ ـؼ مَ-ج

َأْ زةٌََ-1 وهل التل تقاَضَع طؾقفا أهُؾ آصطالح يف كؾِّ َ ر وٌز

ٍـّ  ولؿ يؽـ فقفا محذوٌر مـ حقُث الؾػُظ, أو إخالٌل بإدب مع  ,ف

 ُمَعظٍَّؿ يف الشرع.

وهذا هق الغالُب طؾك الرمقز واستعؿآتِفا, ٓسقؿا يف مقاضعات 

 طؾؿاء إمة قديًؿا وحديًثا.

                                      
 (.41الؿـشقر يف مجؾة الحؽؿة: طدد )«, ترمقز كتب الحديث»بحث  اكظر َ(1)



 

26 

َز د َ بو َبؽُر َا  قُخ الؿصطؾحاُت الؿختصرُة التل ٓ : »$ وْْ

ثقـ  ة فقفا, وقد جرى طؾقفا أهُؾ العؾؿ مـ الؿحدِّ محذوَر فقفا, ٓ ُمشاحَّ

وغقِرهؿ, وكؾٌّ مـفؿ يؽشػ طـ اصطالحف يف مؼدمة كتابف, ولعؾؿاِء 

: مصطؾح الحديث فضُؾ التـبقِف طؾقفا يف كتب مصطؾح الحديث, بعـقان

 .(1)«« َا ر وز عر »

َ ؿَ-2 وهل الرمقُز الؿشتؿؾُة طؾك محذوٍر مـ حقُث   ـوع ٌَر وٌز

 الؾػُظ, أو َٓبَسفا إخالٌل بإدب مع ُمَعظٍَّؿ يف الشرع.

ُظ مختصُر )تعالك( هذا الؾػ: »يف الرمز )تع( وَْْا  قُخَبؽُرَ بوَز د

ريـ رغبًة يف   طـد ذكر اهلل اخ الؿتلخِّ اصطؾح طؾقف بعُض الـُّسَّ

دى صابعل بعض كتب أهؾ اإلسالم مـ آختصار, وهق مـتشٌر ل

 تصرفات الَؽَػَرة الؿستشرققـ.

يف جاكِب التؿجقـد  وهق اصطالٌح فاسٌد, بؾ بعُض هذه الؿصطؾحات

ـــاء اهلل   والتؼـــديس هلل ـــك أكبق ـــِب الصـــالة والســـالم طؾ ويف جاك

ل طؾك السؾػ, جؿقُعفا مصـطؾحاٌت  ؿ والرتضِّ ورسؾف, ويف جاكب الرتحُّ

ــك قريــٍب ب اســتعؿاُلفا, ولِــفاســدٌة لــقس مـــ إد ـؿا يف بعضــفا مـــ معـً

يجقُز, وإن كـان غقـَر مـراٍد, فْؾُقجتــْب, وطؾـك الؿسـؾؿ احتسـاُب ِذْكـر  ٓ

ــا ــا وُكطًؼ ــة َخطًّ ــاظ الؿبارك ــذه إلػ ــرلِ  ؛ه ــر الؽبق ـــ إج ــؽ م ــا يف ذل  ,ؿ

 والثقاب العريض.

                                      
 .111جؿ الؿـاهل الؾػظقة صمع (1)
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 .(ڤ)رض( مختصُر ) :ومـفا

 .($)رح( مختصر )

 .(1)(ملسو هيلع هللا ىلص)صؾعؿ( مختصر )

 

 

 

َ

 

َ  

                                      
 .111-111الؿرجع كػسف ص (1)
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َ

َ

َ

َ

َ

َ

 
 ُمعجُم الزُّموِس عهد احملدٍَثني
 مزتٍَبًة على حزوَف األلفباء

َ

َ  
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َ

 حرُف األِلف

 

 أ

1- َ الحافظ ابـ  :طـدَ«،ا ؿ ـد»يفَر ٌزَ اؿنَ خرجَ هَاإل ُْمَ  ؿُد

وابـ  ,(1)«التذكرة بؿعرفة رجال الؽتب العشرة»يف حؿزة الحسقـل 

هداية »يف والحافظ ابـ حجر  ,(2)«ُطّدة الِحصـ الحصقـ»يف الجزريِّ 

والحافظ أبل ُزرطة  «,هدي الساري»و ،(4)«تعجقؾ الؿـػعة»و ,(3)«الرواة

 وغقِرهؿ. ،(5)«ذيؾ الؽاشػ»يف العراقل 

2- َ َكل  َا ِم َبعَد َا َقعُؿري َا ـْس َ ّقد َابُن َا ػتح َ بو َأعؾه ر ٌز

َ فدَ عركَ َُ  ٍد:َ ؿققزًَ كتابف  يف ، فمَعنََقرامَ نَا صحْب َاصحْبيٍّ

  .(6)«طققن إثر يف فـقن الؿغازي والشؿائؾ والسقر»

َا ػفرسَا عؾؿيَ ؽتْبَا ؿعجمَا صغقر»يفَر ٌزَ ًثْرَا واردةَ -3

 .العزيز السدحانصـعة: طبد  «، ؾطبراين

                                      
(1) 4/6. 

 .4ص  (2)

(3) 4/66. 

(4) 4/119. 

 .11ص  (5)

(6) 4/61. 
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 َتـَنـاَأ

ثقن.  ر ٌزَ ؽؾؿ َ) خَبَركْ(َعـدَبعضَا ؿحد 

 )أخربكا(. :وٓ بّد أن يؼرأها الؼارُئ 

َراوي  وَْْا ع

 َواْخَتَصُرْواَ)َ ْخَبَرَكْ(ََعَؾىَ)َ َكاْ(
 

َ)َ َبـَاااْ(  (1)َ ْوَ)َ َرَكاااْ(ََواْ َبْقَفِؼاااي 
 

 

َا صـعْين  َووْْ  ,وبعُضفؿ يحذف الخاَء والراَء, ويؽتب: )أبـا(» 

ثقـ  وصائػٌة مـ الؿحدِّ
ُّ

ـُ الصالح: ولقس  ؛وقد فعؾف البقفؼل قال اب

 .(2)«بجقِّدٍ 

ـــف  ,ٓ َيحُســــ زيـــادُة البـــاء قبـــَؾ الــــقنو» َوواااَْْا ـاااوويَ  وإْن فعَؾ

 
ُّ

 .(3)«البقفؼل

سبَب طدِم ُحْسـف: وكلكف فقؿا يظفُر لؾخقف مـ  امبّقـً  وَْْا  خْويَ 

كؿا  ,وإن ّلؿ َيصطؾحقا طؾك اختصار )أكبلكا( ,اشتباهفا بـــ )أكبلكا(

 .(4)كشاهُده مـ كثقريـ

                                      
 .419التبصرة والتذكرة ص َ(1)

 .1/194تقضقح إفؽار  (2)

َ َا صالح  َابن َعبْرة ـٍ ما يػعؾف صا»وكص  ئػٌة مـ كتابة )أخربكا( بللٍػ ولقس بحس

 مّؿـ فعؾفطالمة حدثـا ال مع
ُّ

, وإْن كان الحافُظ البقفؼل ًٓ طؾقم الحديث «. ؿذكقرة أو

 . 111ص 

 . 14التؼريب والتقسقر ص  (3)

 .1/411التقضقح لشرح الجامع الصحقح  واكظر 

 .49-1/46فتح الؿغقث  (4)
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   وؾُ َ
ِّ

 ؛(1)«تبَس برمز )حدثـا(لئال يؾ: »وهق أولك مـ ققل السققصل

ـّ  ٕنَّ )أبـا( بعقدٌة يف الرسؿ مـ )كا( ومـ )ثـا( ومـ )دثـا( الؾقايت ه

 اختصاٌر لـ )حدثـا(.

 )ت  :) ـبقه(
َّ

هـ( لقس أوَل َمـ 164يـبغل أن ُيعؾَؿ أن البقفؼل

ـ سبؼف إلقف ,بؾ هق مسبقٌق يف ذلؽ ,استعؿؾ هذا الرمزَ  الطرباينُّ  :ومِـؿَّ

وأما استعؿاُل هذا الرمز  ,(2)«مسـد الشامقِّقـ: »ا يف كتابفهـ( كؿ191)ت

 
ِّ

 واهلل أطؾؿ.  ,فؽثقرٌ  ,بعد البقفؼل

َاهللَا ُجَد ع :) ْ دة( َوَْْا  قُخَعبُد )أبـا( كثقرُة القققع يف كتب » 

وهذا تحريٌػ قبقٌح  ,وٓ تليت يف كتبف الؿطبقطة غالًبا إٓ )َأْكَبَل( ,البقفؼل

 ,ويؼرُؤها كثقٌر مـ الطؾبة: )أكبلكا( ,(3)معـًك آخرَ أحال الصقغَة إلك 

 . (4)«فتـبَّفْ  ,والؿعروُف يف )أكبلكا( طدُم آختصار

 ,)َأَبـَا( بتؼديؿ الباء طؾك الـقن :ومـفؿ َمـ كان يؽتُبفا» َووَْْ  ًضْ

ُف يف الؿطبقطات إلك تؼديؿ الـقن طؾك الباء ّٓ  ,وُتحرَّ فَقحَسُبفا َمـ 

                                      
 .111تدريب الراوي ص  (1)

 ( وغقرها.161( و)116( و)911( و)144الحديث رقؿ: )َمـف:اكظرَ (2)

هـ( يف مقاضع 161ـ استخدم هذا الرمز أيًضا َطْصِريُّف: شفاُب الديـ الؼضاطل )تومِـؿَّ 

ا مـ  ( 41( و)4( و)6( و)4طؾك سبقؾ الؿثال حديث رقؿ: ) اكظر «, مسـده»كثقرة جدًّ

 (.41و)

يشقر بذلؽ إلك أن معـاها سُقصبح: أكبل فالن, بؿعـك: أخرب, وهذا محؿقٌل طؾك  (3)

الســ الؽربى؛ لؾبقفؼل  اكظر وهق اختقار الحافظ ابـ حجر.  آكؼطاع طـد الخطقب,

 مـ الخاتؿة. 1/11

 .4/191الؿؼـع يف طؾقم الحديث  (4)
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 .(1)«َؿ مـ اإلكباءيػفُؿ هذا العؾ

ومؿا يمّيد ما ذكره الُجَديُع )بالـسبة لؾبقفؼل( مجقُئف طؾك   وؾُ َ

ؾبقصقري يف مقاصـ ل« إتحاف الخقرة الؿفرة»يف )َأَبـَا(  :إول أطـل

  .(2)واهلل أطؾؿ ,لف طـ البقفؼل احاكقً  ,طدٍة مـف

َا ُجَد ع ُْ َوو ْ  َ ر فغق «والؿعروُف يف )أكبلكا( طدُم آختصار» 

                                      
 .4/441تحرير طؾقم الحديث  (1)

َإ ىَا تـبقه َيفَا  ـنَا ؽبرىَخْصً    بؼه َا خطل , يف  عؾىَوووعَاذا
ُّ

العالمُة الؿعؾؿل

وهل يف مجؿقع  -رابع مـ كتاب الســ الؽربى مؼالٍة فائؼٍة لف, ُكشرت يف آخر الجزء ال

ح أهنا:  $حقث ذكر فقفا  -16/144آثار الشقخ العاّلمة الؿعّؾؿل  طشرَة أدلٍة ُترجِّ

)أبـا(, ولقس: )أكبل(, كؿا هل يف مطبقطة الســ الؽربى. شاكًرا مـ لػت كظري إلقفا, 

 وهق د. صالح الرفاطل, وفؼف اهلل.

 العثؿاكقة الؿعارف دائرة وهل - الجفَة التل صبعت الؽتابومؿا يثقر العجَب أن  وؾُ  

ْب  لؿ -  وأثـت يف الخطلَ  هذا تصقِّ
ُّ

 الؽتاب, رغؿ أهنا استجادْت ما ذهب إلقف الؿعؾؿل

 الســ كسخ مـ شلءٍ  يف يجدْ  لؿ أكف -إلقفا  الؿشار - طؾقف! وهق قد ذكر يف مؼالتف

 ويف( أبـا: )مقاضع يف ُضبطت قد جدهاو وإكؿا(, أكبل: )الدائرة يف الؿقجقدة الؼديؿة

 التل( أكا: )- الؼديؿة الـسخ بعض يف - وقع بدلفا قد أكف كؿا! مشتبفةٌ  أو مفؿؾةٌ  الباقل

 (! أخربكا) اختصارُ  هل

 َطْشرا؟!!
ُّ

 وهاتان الحّجتان فقفا َمؼـٌَع لؿـ تلمؾ وتحّرى, فؽقػ وقد ذكر الؿعؾؿل

َ«  َا ر وزُدّرةَا ُؽـوزَيفَ عر »وودَوؾُ َيفََ-

ثقنَوااااااْْ َ) َبـَاااااااْ(  بعااااااُضَا ؿحااااااد 
 

  َ) خَبركاااااْ(-كاااااْ بقفؼْيََ-ُ اااااراُدُامَ 
 

 َ اااَططَْ«َا  اااـِنَا ؽبااارى»و اااَْ  اااىَيفَ
 

َؾاااااطَْ  ََ َ قفاااااَْ) ْكَباااااَل(ََوْااااااَوَ ََ  إْذَأاااااْ
 َ 

(2)َ 
ُّ

 .$وهذا يـبغل أن ُيزاد دلقاًل طؾك ما ذكر العالمُة الؿعؾؿل

« الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية»: )أكبا( يف وقد وردْت: )أبـا( طؾك الخطل أيًضا

 يف مقضعقـ مـ الصػحة كػسفا! فؾُقصّحْح فقف.  4/416
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إذ قد كّص بعُض العؾؿاء طؾك أن )أكبلكا( ُتختصر إلك )َأْكَبَل( كؿا  ؛ُمسؾَّؿٍ 

 سقليت الؽالُم طؾقفا يف مقضعفا.

ٓ كتقّهؿ اختصاَص )حدثـا( بآقتصار » َوَْْا  خْويَ   )إ ؼْظ(َ

بؾ كذلؽ )أخربكا( َتؼتصُر طؾك ثالثٍة مـفا مع  ,طؾك ثالثة أحرٍف مـفا

 .(1)«َأَبـَا(فقصقر ) ,الحرف إول

  

 َأَتَناه

ثقن.َ،ر ٌزَ ؽؾؿ َ) ْخَبَرَكْه( َعـدَبعضَا ؿحد 

 )أخربََكاه(. :وٓ بّد أْن يؼَرأها الؼارُئ 

ـ استعؿؾ هذا الرمز: الفرويُّ يف   .(2)«ذّم الؽالم وأهؾف»كتابف  ومِـؿَّ

 

  أتى

كـــقز »يف الؿـــاوي  :طـــد ر ااٌزَ ؿااَْ خرأااهَ بااوَا  ااقخَاباانَ ّقااْن،

 .(3)«الحؼائؼ

 

                                      
 .4/416الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية  (1)

( 1/141( و)1/114( و)1/111( و)1/169مـف طؾك سبقؾ الؿثال: ) اكظرَ(2)

 (.6/14( و)6/6( و)1/116( و)1/119( و)1/164و)

 .1 صَ(3)

 لؽـف لؿ يذكر أيَّ كتاٍب يريد مـ كتب أبل الشقخ! ٕن لف كتبًا كثقرة, فؾُقحّرْر.



 

34 

  ُأتٍِّ

َيفَ َورد َ ؿْ  رحَصحقحَ  ؾمََ«إكؿَْْإكؿَْْا ؿاُعِؾم»كتْبَر ٌز

ل  :طـد  ؿحؿدَبنَِخْؾػ َا وْ تْينَإُب ي،  .(1)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتّـَ

 

 اأثن

ثقن.  ر ٌزَ ؽؾؿ َ) ّدثـْ(َعـدَبعضَا ؿحد 

)أَثـَا( ثاٌء و ف,وقد ُيزاد يف طالمة )َثـَا( داٌل يف أول» َوَْْابنَا ؿؾؼ ن

 .(2)« بعد إلػ

ـُ طؿار  ـ رأيُتف استعؿَؾف: هشاُم ب يف وهق رمٌز قؾقُؾ آستعؿال, ومِـؿَّ

ـُ أبل غرزة  ،(3)«حديثف» وجؿاطة مـ  مسـد طابس الغػاري»يف واب

ـُ بشؽقال  ،(4)«ڤالصحابة   ,(5)«غقامض إسؿاء الؿبفؿة»يف واب

ـُ قدامة   .(6)«قإثبات صػة العؾ»يف واب

 

 َأْخ

َيفَاصطالحَبعضَا َعَجم.َ،اختصٌْرَ ؽؾؿ َ) خبركْ(

                                      
 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر َ(1)

 .1/411التقضقح لشرح الجامع الصحقح  (2)

 (.11حديث رقؿ ) مـف: اكظر (3)

 (.41: حديث رقؿ )مـفاكظرَ (4)

 , وغقرها.614و 161و 146و 141و 4/116مـف: اكظرَ (5)

 (.1حديث رقؿ ) مـف: اكظرَ(6)
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 .(1)«اصطؾح بعُض الَعَجؿ طؾك )أخ( مـ أخربكا» َوَْْا  خْويَ 

َ  ًضْ َووْْ  ؼَْْ ,)أخ( يف: أخربكاو ,وأّما كتابُة )ح( يف: حّدثـا» 

ولقس مـ اصطالح أهؾ  ,دثف بعُض الَعَجؿإكف مّؿا أح  ا جزريَ  ابن

 .(2)«الحديث

َ «يفَ عر  َا ر وزُدّرةَا ُؽـوزَ»يفَ ذاَوؾُ َو

 وعـَدَبعِضَا َعَجِمَاختصُْرَ) ْخ(
 

 ) خبركاْ(،َو اََْرَ ااْخََ  ؼاو فم 
 

 

ََأَخ َنـاَ

َبعضَا ؿغْرب .َ ر ٌزَ ؽؾؿ  َ) خبركْ(َيفَخط 

َا  خْويَ  َوْْ ويف خطِّ بعض الؿغاربة آقتصاُر طؾك ما طدا » 

دة والراء  . (3)«ولؽـف لؿ َيشتفرْ  ,خ كا()أ :فَقؽتُب  ,الؿقحَّ

كؿا  ,أو خاءٌ  ,وقد ُتزاد راٌء بعد إلػ قبَؾ الـقن» َووَْْا  قوطيَ 

 .(4)«ُوِجد يف خّط الؿغاربة

َ« ا ُؽـوزَيفَ عر  َا ر وزُدّرةَ»يفَووؾُ َ

 وبعُضَ اِلَا َغْرِبََخطًَّْاخَتَصرَْ
 

 ) خَبركْ(َ اَ) َخََكْ(،َو َْاْ اَتَفرَْ 
 

                                      
 .4/416الغاية يف شرح الفداية  (1)

 .1/49فتح الؿغقث  (2)

 .1/46الؿصدر كػسف  (3)

 .111تدريب الراوي ص (4)
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 أَزنا

َاختصْرًََر زٌَ  َبعُضفم ََ- ) ّدثـْ(َ  ؽؾؿ َا  تعؿؾه ََ ظفُر ،َ- قؿْ

ـّ ِذْكَر إلػ فقفا غريٌب  ػًة طـ )أركا(, فنهنا  !لؽ ّٓ أن تؽقن مصحَّ إ

 ُكتبْت هؽذا )ادكا( يف الؿصدر الذي سـُشقر إلقف, واهلل أطؾؿ.

بـ أبل ٓ« إهقال»كتاب واستعؿاُل هذا الرمز كادٌر, وقد رأيُتف يف 

 ., ولؿ أره يف سقاه(1)االدكق

 : الرمَز )أركا(.ْواكظرَ زا ًَ

 

4 

َ،وا تر اذيَ،) باوَداودَ ر ٌزَ ؿَْاّ ػقَعؾقهَ صاحُْبَا  اـنَإربعا 

ي  :طـدَ،وابنَ ْأه(َيفَ ــفمَ،وا ـ ْ ي , (2)«هتـذيب الؽؿـال»يف الـِؿـزِّ

 
ِّ

وابــ حؿـزة  ,(4)«تجريد أسـؿاء الصـحابة»و ,(3)«الؽاشػ»يف والذهبل

وبرهـان الـديـ  ,(5)«التذكرة بؿعرفة رجال الؽتـب العشـرة»يف ـل الحسق

وابـ حجر  ,(6)«الؽشػ الحثقث طّؿـ ُرمل بقضع الحديث»يف الحؾبل 

                                      
 (.14( و)46( و)44( و)41( و)46مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) اكظر (1)

(2) 4/416. 

(3) 4/41. 

 ص/ب. (4)

(5) 4/6. 

 .16ص  (6)
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تعريــــػ أهــــؾ »و, (2)«تؼريــــب التفــــذيب»و ,(1)«هتــــذيب التفــــذيب»يف 

ــديس ــزان»و ,(3)«التؼ ــان الؿق ــاري»و ,(4)«لس ــدي الس ــل  «,ه يف والخزرج

 ،(6)«الجـامع الصـغقر»يف والسققصل  ,(5)«ؿالخالصة تذهقب هتذيب الؽ»

والؿــاوي  ،(8)«مـتخب كـز العؿال»و ،(7)«كـز العؿال»يف والؿّتؼل الفـدي 

ــائؼ»يف  ــقز الحؼ ــاين  ,(9)«كـ ــك »يف والـبف ــادة إل ــؿ الزي ــر يف ض ــتح الؽبق الػ

  .(10)«الصغقر الجامع

 

 َأَضَنـاَ

ثقن.   ر ٌزَ ؽؾؿ َ) خبركْ(َعـدَبعضَا ؿحد 

 )أخربكا(. :أن يؼرأها الؼارئ وٓ بدّ 

                                      
(1) 4/41. 

 .19ص  (2)

 .46ص  (3)

 مـف.1/491 اكظر  (4)

 .1ص  (5)

(6) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (7)

(8) 4/4. 

 .1ص  (9)

 الرمز )طف(. واكظر َ

 .1ص  (11)
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ثقـ لـ )أخربكا( وَْْا ـوويَ   .(1)«وقد ُيزاد راٌء بعد إلػ: »يف رمز الؿحدِّ

َا عراويَ  َووْْ والؿشفقُر يف اختصاِرها  ,)أخربكا( :ومـ ذلَؽ » 

وربََّؿا َلْؿ  ,وآقتصاُر طؾك إَلِػ والضؿقرِ  ,حذُف ُأصقِل الؽؾؿةِ 

 .(2)«)أركا( :فؼاَل  ,َيْحِذْف بعُضُفُؿ الراءَ 

َا  خْويَ َ َووْْ وكذا اختصروا )أخربكا(, فؿـفؿ مـ َيحذف » 

 إلِػ ( أكا) طؾك ويؼتصر –وهل أصقُل الؽؾؿة  -بعدها  الخاَء والؾذْيـ

 .(3)«إلك الضؿقر الراَء, فقؼتصر طؾك )أركا( يضؿُّ  أو, فؼط والضؿقرِ 

َ« ا ُؽـوزَيفَ عر  َا ر وزُدّرةَ»يفَووؾُ َ

  اِلَا عؾِمَواْْ َ)َ َرَكاْ(َوبعُضَ
 

 ) خَبركااْ(َ َ عـااوَنَبااْ َر زَاـااْ 
 

 .(4)«وهق قؾقٌؾ كادرٌ  ,)أركا( :ويؽتبفا بعُضفؿ أيًضا» َووَْْا ُجَدْ ع

                                      
 .14التؼريب والتقسقر ص (1)

 .164شرح التبصرة والتذكرة ص (2)

 . 1/46فتح الؿغقث  (3)

, والشذا 69, والؿـفؾ الروي ص4/416الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية  واكظر 

 . 4/164الػّقاح 

 .4/441تحرير طؾقم الحديث  (4)

ثقـ,  وؾُ   أما أكف قؾقٌؾ فـعْؿ, وأما أكف كادٌر فؿؿـقٌع. فؼد استعؿؾف صائػٌة كبقرٌة مـ الؿحدِّ

 ,«الزهد»وأبق داود يف  ,«الســ الؽربى»والـسائل يف «, التاريخ الؽبقر»مـفؿ: البخاري يف 

الرتغقب يف فضائؾ »يف مقاضع كثقرة مـف, وابـ شاهقـ يف « الؽامؾ»ابـ طدي يف و

وابـ  ,«مسـد أبل بؽر الصديؼ»يف مقاصـ كثقرة, والؿروزي يف « إطؿال وثقاب ذلؽ

يف مقاصـ كثقرة, والخطقب « مختصر إحؽام»والطقسل يف , «الؿعجؿ»إطرابل يف 
= 
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لعؾ السبّب يف زيادة الراء طـد مـ استعؿؾفا هؽذا مـ   وؾُ َ

ثقـ الذي وكلنَّ »  بؼو هَالشقُخ صاهٌر الجزائريُّ هق ما أشار إلقف  ,الؿحدِّ

ّـَ أهنا مختصرٌة مـ )أكبلكا(, وإن جرْت طادُتفؿ بعدم   أن ُيظ
َ

زادها َخِشل

 .(1)«كؿا ُيشاَهد فقؿا ٓ ُيحصك مـ الؽتب ,اختصارها

كؿا أن السبب يف طدم اقتصارهؿ طؾك الحرف إخقر مـ الػعؾ 

وكذا »  بؼو هَذكره السخاويُّ هق ما  -وهق الـــ )ر( مع الضؿقر )كا( 

إكؿا لؿ يؼتصروا مـ )أكا( طؾك الحرف إخقر مـ الػعؾ مع يظفر أهنؿ 

لؾخقف مـ  ؛)ركا( :؛ بحقث تصقرُ -( حدثـا) يف فعؾقا كؿا - الضؿقر

 ًٓ  .)حدثـا( :فربؿا يؾتبُس بلحد الطرق الؿاضقة يف ,تحريػ الراء دا

ـُ مـ   .(2)«الئال ُتحّرف الراُء زايً »  ووَْبعضفموهذا أحس

 ؛ـ أشار إلقفؿ السخاويُّ لف حظٌّ مـ آطتبارققُل همٓء الذي  وؾُ َ

ـْ لعّؾ  ,إذ تحريُػ الراء إلك الزاي أقرُب مـ تحريػفا إلك الدال لؽ

وٕن  ,اإلماَم السخاويَّ استبعَد هذا التحريػ لبشاطة معـاه مـ جفةٍ 

ْؾ.  ,سباَق الؽالم وسقاَقف يلباه أشدَّ اإلباء  فْؾُقتلمَّ

 
                                      = 

جامع بقان »وابـ طبد الرب يف  ,«داب السامعالجامع ٕخالق الراوي وآ»البغدادي يف 

 مشارق»والؼاضل طقاض يف  ,«الؿحؾك»يف مقاضع طدة مـف, وابـ حزم يف « العؾؿ وفضؾف

 , وغقُرهؿ......«إكقار

 ولقٓ خشقُة اإلصالة لذكرُت تؾؽ الؿقاضَع تحديًدا. 

 .1/144تقجقف الـظر إلك أصقل إثر َ(1)

 .1/49فتح الؿغقث  (2)
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 أَضناهَ

ثقنر ٌزَ ؽؾؿ َ) خبر  َ.كْه(َعـدَبعضَا ؿحد 

 )أخربكاه(. لؽـف كادٌر.  :وٓ بّد أن يؼرأها الؼارُئ 

ـُ حزم   َؿنَا تعؿلَاذاَا ر زو َِ  .ولؿ أَره لسقاه ,(1)«الؿحؾَّك»يف اب

 

 إغ

و يَ  ر ٌزَ ؿَْاكػردَبهَ بوَإ حْبَا ؿ تؿؾي،َ وَخْ فَ قهَِصـَْوهَا َحؿ 

وذلؽ فقؿا كتبف بخطِّف   بخْري.إل ْمَا َ«ا جْ عَا صحقح»يفَروا تفؿَْ

ـُ خقٍر  ـُ أحؿد بـ طقسك بـ مـظقٍر, وكؼؾف طـف اب الشقُخ الراويُة محؿُد ب

 
ّ

 .(2)اإلشبقؾل

 

 إىل

ثقنَيفَآخرَا ؽالمَا ؿضروبَعؾقهََ-1 اصطالٌحَ ؽتبهَبعُضَا ؿحد 

َبعدَ نََ ؽتَبَيفَ ّو ه َ)ٓ(.َ،يفَ تنَا ؽتْب

ْرِب طـَده   .(3)ؿوهق أحُد ُوجقِه الضَّ

ـ َ ْخَ وبَآخرَكؾؿٍ َ نَا ز ْدةَا تيَُ ضقُػفََْ-2 ر ٌزَ ؽتبهَبعضَا 

                                      
 مـف. 41/141و 44/111 ظر اك (1)

 .16إفادة الـَّصقح, يف التعريػ بسـد الجامع الصحقح ص  اكظر َ(2)

 .119, وتدريب الراوي ص1/11, وفتح الؿغقث 111طؾقم الحديث ص اكظر  (3)



 

41 

ـ َ خَإخرىَعؾىَا ـ خ َإصل َ.(1)إلك هـا اكتفت الحاشقة   يَ، نَا 

 

 انؿ

(َصاْ بَااا695ر ٌزَٓبنَ بيَأؿرةَعبدَاهللَبانَ اعدَإزديَ)ت

َْوسَو حؾ قفاابفجاا َا ـػاا» اارحَ ختصاارَصااحقحَا بخااْريَا ؿ ااّؿىَ

كـقر الـديـ طؾـل بــ زيــ العابـديـ  :طــد «، عر  َ اَْ فاَْو اَْعؾقفاْ يف

( يف شـرحف طؾــك مختصـر صــحقح البخــاري ـهــ 4199إجفـقري )ت 

 ٓبـ أبل جؿرة. 

 

َ(2)أنا

ثقن.   ر ٌزَ ؽؾؿ َ) خبركْ(َعـدَعَْ  َا ؿحد 

 وٓ بدَّ أن ُتؼرأ )أخربكا(.

فقُر يف اختصاِرها حذُف والؿش ,)أخربكا( :ومِـ ذلَؽ » َوَْْا عراويَ 

 .(3)«وآقتصاُر طؾك إَلِػ والضؿقرِ  ,ُأصقِل الؽؾؿةِ 

َا  خْويَ َ َووْْ فؿـفؿ مـ َيحذف  ,وكذا اختصروا )أخربكا(» 

ـِ بعَدها  ؼتصر طؾك )أكا( إلِػ ويَ  - وهل أصقُل الؽؾؿة -الخاَء والؾذْي

                                      
ثقـ ص اكظر  (1)  .146تقثقؼ الـصقص وضبطفا طـد الؿحدِّ

ٍة طؾك الـقن. كؿا يف جاء الرمُز )أكا( مؽتقًبا يف بعض الؿصادر هؽ  ـبقه  (2) ذا )أكآ( بَؿدَّ

 ٓبـ أبل الدكقا, بتحؼقؼ: جقؿز أ. بؾؿل.« مؽارم إخالق»

 .164شرح التبصرة والتذكرة ص (3)
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 .(1)«أركا(أو َيضؿُّ إلك الضؿقر الراَء فقؼتصر طؾك ) ,والضؿقِر فؼط

 

 أناه

ثقن.َ   ر ٌزَ ؽؾؿ َ) خبركْه(َعـدَبعضَا ؿحد 

 )أخربكاه(. :وٓ بّد أن يؼرأها الؼارئ

َا ر زََ َاذا َا تعؿل    وِ اَؿن
ُّ

 ,(2)«الؿسـد»يف الشفاُب الُؼضاطل

  ,(3)«الػؼقف والؿتػّؼف»يف والخطقُب البغداديُّ 
ُّ

ـُ ثابٍت السَرُقْسطِل  والؼاسُؿ ب

ـُ َضفقرة؛ كؿا  ,(4)«معاين الحديث الدٓئؾ طؾك»يف  يف وجؿاُل الديـ اب

 ل« إرشاد الطالبقـ»
ّ

 . (5)ألْقَػْفسل

 

 أنثأ

ثقن.َ   ر ٌزَ ؽؾؿ َ) كبلكْ(َعـدَبعضَا ؿحد 

 وٓ بدَّ أن ُتؼرَأ )أكبلكا(.

َيفَ) كبلكْ(َالَُ ر ُزَ فَْ مَٓ َُ َ عؾىَوو قنَ وودَاختؾفَا عؾؿْ

                                      
 . 1/46فتح الؿغقث َ(1)

, والشذا 69, والؿـفؾ الروي ص4/416الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية واكظر 

 . 4/164الػّقاح 

 (.949( و)911( و)194ؾ الؿثال: حديث رقؿ: )مـف طؾك سبق اكظرَ(2)

 (.111( و)144( و)46( و)11( و)11) مـف طؾك سبقؾ الؿثال: رقؿ: اكظر (3)

 .1/4166مـف:  اكظر (4)

 .941و 941و 644و 616و 141و 194و 4/114مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظر (5)
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َ ُْ َإو ُْ ثقـ .لفا أكف ٓ ُيرمزُ   ا ؼو  .وهذا هق ققُل جؿفقر الؿحدِّ

ثقـ لؿا ذهب  سبَب  ذكر لؿا - وَْْا  خْويَ  طدم استحسان الؿحدِّ

 وغقُره مـ اختصارهؿ كؾؿة )أخربكا( إلك )أبـا( 
ُّ

وكلكف : »-إلقف البقفؼل

وإن لؿ يصطؾحقا طؾك  ,فقؿا يظفُر لؾخقف مـ اشتباهفا بـ )أكبلكا(

 .(1)«ـ كثقريـكؿا كشاهده م ,اختصار )أكبلكا(

)حدثـل( فُقؽتب )ثـل( أو )دثـل(  اتـبقٌف: ُيرمز أيًض » َووَْْا  قوطيَ 

 .(2)«دون أخربين وأكبلكا وأكبلين

َا جزا ريَ  َطْاٌر َا  قُخ  زيادة يف السبب طـ كالمف طـد - ووْْ

ثقـ لحرف الراء يف )أركا( اختصار كؾؿة )أخربكا( بعض : -الؿحدِّ

« 
َ

ّـَ أهنا مختصرٌة مـ )أكبلكا(, وإْن جرْت وكلنَّ الذي زادها خشل أن ُيَظ

 .(3)«كؿا ُيشاَهُد فقؿا ٓ ُيحصك مـ الؽتب ,طادُتفؿ بعدم اختصارها

َا ثْين ُْ  :وققؾ ,لؽـ ٓ ُيؾػظ هبا طـدهؿ ,أكف ُيرمُز لفا بـ )أكبل(  ا ؼو

 .ُيؾػظ

ي الَجْعَبرالديـ إبراهقُؿ بـ طؿر الشفقر ب برهانُ   َؿنَذابَإ ىَذ كو َِ

َعنَا ر وزهـ( حقث 111)ت  ,)أكبل( :و)أكبلكا(»  وَْْيفَ عرضَكال ه

 . (4)«بخالف )ق( الؿشارق ,وٓ ُيؾَػُظ هبا

                                      
 .49-1/46فتح الؿغقث  (1)

 .111تدريب الراوي صَ(2)

 .1/144ـظر إلك أصقل إثر تقجقف الَ(3)

 .411رسقم التحديث يف طؾقم الحديث ص (4)
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يف مصادَر  -)أكبل( هؽذا  -ويميِّد هذا الؼقَل ُوُروُد هذا الرمز   وؾُ َ

مؽارُم »و ,(2)ؾحاكؿل« الؿستدركُ »و ,(1)أبل طقاكة «مسـدُ : »مـفا ,طدةٍ 

جزٌء فقف مـ الػقائد الؿـتؼاة العقالل »و ،(3)ؾخرائطلل« اإخالق ومعالقف

بل الؼاسؿ ٕ« الرتغقُب والرتهقب»و ,(4)بـ السبطٓ« طـ الشققخ الثؼات

  .وغقُرها (6)بـ حجرٓ« بذُل الؿاطقن»و ,(5)إصبفاين

 بؼو ي  «ُدّرة الُؽـقز يف معرفة الرمقز»يف وقد لّخصُت ذلؽ 

 ثارَْواختؾَفَإعالُمَ نَ الَإ
 

 َُٓ خَتَصااااارََْ  ؼقااااالَيفَ) كبلكاااااْ( 
 

 واااوَا ااذيَرّأحااهَا ُجؿفااورَُ
 

 و اااااَْر ْوُهَا اااااراأُحَا َؿ ااااافورَُ 
 

َوااْْ  باالَُ ْخَتصاارََُ وا َجْعبااري 
 

(7) نََقرَِ ػٍظ،َوؾُ  َوْاَوَإْظَفرَُ 
 

 

َ

 أين

ثقن. َر ٌزَ ؽؾؿ َ) خبرين(َعـدَبعضَا ؿحد 

                                      
 .14و16و11و44و4/41مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظر (1)

 . 61و16و16و4/41مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظر (2)

 .411و 441و 41و 99و 4/16مـف طؾك سبقؾ الؿثال: اكظرَ (3)

 (.11( و)11( و)41( و)6)( و4مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ )اكظرَ (4)

 .111و111و111و4/114مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظرَ(5)

 .16و 11و 11مـف طؾك سبقؾ الؿثال: ص  اكظرَ(6)

ّٓ ُيؾػَظ هبا طـد مـ قال بلهنا ُتختصر, ٓ أنَّ إضفَر اختصاُرها,  (7) أي أن إضفَر أن 

 فؾُقعؾْؿ.
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 وٓ بدَّ أن ُتؼرأ )أخربين(.  

َا  قوطيَ ٌر. وإصُؾ طدُم الرمز لفا, لؽـف كاد َوْْ ُيرمُز أيًضا » 

وكذا  ،(1)«حدثـل, فُقؽتُب )ثـل( أو )دثـل(, دون أخربين وأكبلكا وأكبلين

 وغقُرهؿا.َ(2)قال السخاويُّ 

ـُ طبد الرّب  ـ رأيُتف استعؿؾ هذا الرمَز طؾك قِّؾٍة اب آكتؼاء يف »يف ومِـؿَّ

 .(3)«ءفضائؾ إئؿة الثالثة الػؼفا

َ

َ

َ

ََ

                                      
 .111تدريب الراوي ص  (1)

 .1/49فتح الؿغقث  (2)

 .161و 169و 41مـف: ص  اكظرَ(3)
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َ

 حزف الباء
َ

 ب

َوا ٍدَا بَََبؽرَٕبيَر زٌََ-1 َ َْ ؽل  ْرويَيفَكتْبهَا ذيَذكرَ قهَعدَد

 بـ »كتابف  الدكتقر أكرم الُعَؿري يف :طـد  نَا صحْب َ نَا حد ث،
ّ

َبؼل

 .(1)«مخؾد ومؼدمة مسـده

آ تقعْب،َيفَ عر  َ»كتْبَر ٌزَ ؿنَوردَِذكُرهَ نَا صحْب َيفََ-2

َْبإصح َا بّر،ٓ« َعبد ُأْسد الغابة, يف معرفة »يف ابـ إثقر  :طـد بن

إٓ أن إّوَل  (3)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف والذهبل  ,(2)«الصحابة

 يضع الرمَز أوَل الرتجؿة, والثاين يضعف آخَرها.

َبنَ خؾدَ د ثًََ-3 ََبؼي  َا ذ نَروىَ فم َ ؾصحْب  يفََاوا ًدََْر ٌز

إذا ُوضع الرمُز  (4)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف الذهبل  :طـد «،  ـده»

 .(5)أوَل الرتجؿة

                                      
 .11و 16ص  اكظر  (1)

(2) 4/44. 

 ص/ب. (3)

 ص/ب. (4)

إلك « تجريد أسؿاء الصحابة»تصّحػ هذا الرمز يف صبعة دار الؿعرفة )ص/ب( لـــ  (5)

)د(!! فلوقعقا الؼارئ يف آلتباس بقـ ما اصطؾح طؾقف الحافظ الذهبل يف الؿؼدمة برمز 
= 
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4-ََ َكل  َا ِم َبعَد َا َقعُؿري َا ـْس َ ّقد َابُن َا ػتح َ بو َأعؾه ر ٌز

َ فدَ عركَ َبدٍر:َ ؿققزًَ كتابف  يف  فمَعنََقرامَ نَا صحْب ،َاصحْبيٍّ

  .(1)«طققن إثر يف فـقن الؿغازي والشؿائؾ والسقر»

َاَ-5 َ  رح َا بخْري،ر ٌز َ صحقح ََبّطْْ  ابـ غازي يف :طـد بن

 .(2)«إرشاد الؾبقب, إلك مؼاصد حديث الحبقب»كتابف 

َ نََ-6 َا ُتػقد َو ْ َإُب ي، َا َوْ تْين َِخْؾػَ  َبن َ حؿد َ ؾ قخ ر ٌز

محؿد  :طـد «،إكؿَْْإكؿَْْا ؿاااُْعؾم» ر هَ صحقحَ  ؾمَا ؿ ّؿىَ

 يف شرحف لصحقح مسؾؿ الؿ
ّ

ؾ إكؿال »سّؿك بـ محؿد السـقسل مؽؿِّ

 .(3)«اإلكؿال

ؾحْ ظَ «َكزا َا ـظر»عؾىَر ٌزَ براْنَا د نَا بؼْعيَيفَ ْ قتهََ-7

َ جر، قضاء القصر مـ كزهة »كتابف  إبراهقؿ الؾَّؼاين يف :طـد ابن

 .(4)«الـظر

                                      = 
 وبقـ هذا الرمز الذي جاء طؾك الصقاب أثـاء الرتاجؿ!«, داود ســ أبل»)د( لـــ 

وقد أطقاين تػسقر ذلؽ أوَل إمر, وبعد الؿقازكة والدراسة تبقـ لل أكف تحريٌػ مـ 

 الطابع!

حػظف اهلل  -ثؿ إين وقػُت بعد ذلؽ طؾك حقاشل شقخـا العاّلمة الدكتقر/أكرم العؿري 

  -تعالك 
ّ

بـ مخؾد فقجدتف يشقر إلك ذلؽ طؾك الصقاب  يف تحؼقؼف لؿؼدمة مسـد َبؼل

 كؿا تقّصؾت إلقف هـا, فؾؾف الحؿد والؿـة.

(1) 4/61. 

 .64ص  اكظر  (2)

 .4/1 اكظر  (3)

 مـف. 4/116 اكظر  (4)
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8-ََ َإصحْب» ؽتْبَر ٌز َآ تقعْبَيفَ عر   َا بّر،ٓ«  بنَعبد

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  ل, يفمحؿد بـ طبد القاحد الغافؼ :طـد

 .(1)«إزهار

َ براْنَا د نَا حؾبيَيفَكتْبهَعنَا ؿدّ  قن،َ-9 الشقخ  :طـد ر ٌز

ـْ ُرمل بالتدلقس »كتابف  حؿاد إكصاري يف إتحاف ذوي الرسقخ, بَؿ

 .(2)«مـ الشققخ

 

 تدَ

 :طـد «،إدبَا ؿػرد»كتْبَر ٌزَ ؿَْ خرأهَاإل ْمَا بخْريَيفََ-1َ

ي ا  ,(4)«هتذيب التفذيب»يف وابـ حجر  ,(3)«هتذيب الؽؿال»يف لـِؿـزِّ

 ,(7)«لسان الؿقزان»و ,(6)«تعريػ أهؾ التؼديس»و ,(5)«تؼريب التفذيب»و

خالصة »يف والخزرجل  ,(8)«ذيؾ الؽاشػ»يف وأبل ُزرطة العراقل 

 .(9)«تذهقب هتذيب الؽؿال

                                      
(1) 4/41. 

 .1ص  (2)

(3) 4/416. 

(4) 4/41. 

 .16ص  (5)

 .46ص  (6)

(7) 1/491. 

 .11ص  (8)

 .1ص  (9)
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2-ََ َا بخْري َاإل ْم َ خرأه َ ؿْ َر ٌز إستاذ  :طـد «،صحقحه»يف

 .(1)«مػتاح كـقز السـة»كتابف  محؿد فماد طبد الباقل يف

 

 تس

إستاذ محؿد فماد  :طـد «، ــه»يفَر ٌزَ ؿَْ خرأهَاإل ُْمَ بوَداودَ 

 .(2)«مػتاح كـقز السـة» طبد الباقل يف كتابف

 

 تط

آ اتقعْبَيفَ عر ا َ»كتْباهََر ٌزَ ؿَْذكرهَا حاْ ُظَاباُنَعبادَا باّرَيف

ــد «،صااحْبإ ــل  :طـ طْقـ ــك الرُّ ــل مقس ــافظ أب ــا يف »يف الح ــامع لؿ الج

 .(3)«الؿصـَّػات الجقامع

 

 تع

يف السققصل  :طـد ر ٌزَ ؿَْرواهَ بوَ ْ دَ حقىَبنَبالَْا بّزاز،َ-1

لؽـف  «,كـز العؿال»يف كّبف طؾك ذلؽ الؿّتؼل الفـدي  «,جؿع الجقامع»

 قثََيغؾب طؾك ضـّف؛  لؿ يجزم بذلؽ, وإكؿا أشار إلك أن ذلؽ هق ما

وربؿا  (,بز)رمَز  «جؿع الجقامع»يف قد يذكر  $ثؿ إّن الؿملَػ » َوْْ

                                      
 لؿؼدمة(.مػتاح كـقز السـة )ا (1)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (2)

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (3)
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 ذلؽ (,ز)يؽتب 
َ

أو هق سفٌق  ,وما كبف يف الخطبة أهنؿا لؿـ؟ فؾعّؾف كسل

 . (1)«فالغالب أهنؿا ٕبل حامد يحقك بـ بالل البّزاز فؾُقعؾؿْ  ,مـ الؽاتب

 !!كذا قال

تَّشُت العشراِت مـ كتب الرجال والرتاجؿ هذا غريٌب! فؼد ف  وؾُ َ

وكؾُّ ما وجدتُّف هق:  ,مـ الؿصـِّػقـ هبذا آسؿ اوالتاريخ فؾؿ أجْد أحدً 

أبق حامد أحؿد بـ محؿد بـ يحقك بـ بالل البّزاز أحد الرواة فحْسب! 

 ولعّؾف حػقُد الؿذكقر.

وٓ أدري كقػ غاب طـ الؿّتؼل الفـدي الحافُظ أبق بؽر أحؿد بـ 

, «الؿسـد»ؿرو البّزار صاحُب ط
ّ

؟! فؾعؾف الؿراُد هبذا الرمز طـد السققصل

 ُيحقؾ إلقف باسؿف الصريح )البّزار( كؿا رأيُتف يف كتابف. 
ُّ

وإن كان السققصل

ـْ لعؾف يحقؾ إلقف بالرمز أحقاكً  إلك ابـ  ا؛ لظفقر ذلؽ, كؿا يشقر كثقرً الؽ

 )كر(. كف رمز لف بــذكر يف الؿؼّدمة أ طساكر باسؿف الصريح, مع أكف

يَاذاَا ظَنَ  ران َ و ؿَْ ؼو 

« الجامع إزهر»كتابف  أّن الؿـاويَّ قد خّصص هذا الرمز يف - 

وهق إكؿا أّلػ كتابف هذا لالستدراك طؾك  ,«الؿسـد»ؾبّزار صاحب ل

 ما فاتف مـ إحاديث 
ّ

 .«جؿع الجقامع»يف السققصل

 قد جعؾ هذا الرمَز يف -ب
َّ

 (2)«تدريب الراوي»كتابف  أّن السققصل

  «.مسـد البّزار»لـــ 

                                      
 , لؽـ فقف البزار بدل البزاز.4/6, وبـحق هذا يف الؿـتخب 4/16العؿال  كـز (1)

 .-تحؼقؼ السرساوي  -1/161ص  (2)
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أبــا جعػــٍر, محؿــد بـــ  :وُيحتؿــؾ أن يؽــقن الؿــراُد هبــذا الرمــز أيًضــا

از, مـــقلك مزيــــة  البغـــدادّي البـــزَّ
ّ

كتـــاب صـــاحب  ,الصـــّباح الـــدوٓبل

 فؾُقحّرْر, واهلل أطؾؿ. ,(1)«الســ»

 :طـد «،ّخْرا بحرَا ز»ر ٌزَ ؿَْ خرأهَا بّزاُرَيفَ  ـدهَا ؿ ّؿىََ-2

يف والصْعدي  ,(3)«كـقز الحؼائؼ»و ,(2)«الجامع إزهر»يف الؿـاوي 

 .(5)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(4)«الـقافح العطرة»

َ ؿ ـدَا بّزارَ-3  السققصل يف :طـد «،ا بحرَا زّخْر»ا ؿ ّؿىََر ٌز

  .(6)«تدريب الراوي»كتابف 

 

 تؿَ

َ َابُن َا تدركه َ ؿْ َيفر ٌز َا بّر َعبد َابن َا حْ ظ َعؾى كتْبهََب ؽواْ

طْقـل  :طـد «،آ تقعْبَيفَ عر  َإصحْب» يف الحافظ أبل مقسك الرُّ

 .(7)«الجامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامع»

                                      
 (.16/144ترجؿتف يف هتذيب الؽؿال ) اكظر  (1)

 .14الؾقامع ص الدرر (2)

 . 1 ص (3)

ردت فقف كؾؿُة )البزار( مصّحػًة إلك )البّزاز( فؾُقصّحْح. وهل طؾك الصقاب يف وقد و

 .4/6الـسخة الؿطبقطة بتحؼقؼ: صالح طقيضة 

 .41ص (4)

(5) 4/6. 

 .-تحؼقؼ السرساوي  - 1/161ص  (6)

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (7)
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 تػ

َيفَ-1 َا بغوي  َاإل ُْم َذكره َ ؿْ ََر ٌز َا صحْب »كتْبه  :طـد «، عر  

طْقـل   .(1)«يف الؿصـَّػات الجقامعالجامع لؿا »يف الحافظ أبل مقسك الرُّ

ــد إل ااْمَا بغااوي، «َ اارحَا  ااـ » ؽتااْبَر ااٌزََ-2 ــل  :طـ يف الَػتَّـ

 .(3)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(2)«مجؿع بحار إكقار»

 

 توَ

َاإل ـْدَ  َإ ى َاإل ْرَة َإراد فم َعـد ثون َا ؿحد  َ  تعؿؾه اصطالٌح

َا  ْبق،َدونَإعْد هَ ّرًةَ خرى.َ

ؿقُر يف )بف( يعقد إلك اإلسـاد, أي: وباإلسـاد السابؼ إلك والض

 إلخ. ...حدثـا :فالٍن, قال

َ وَْْابُنَا جزري

 وبعاااد ََْ  اااوُبَآْ اااـَْدَإ اااى
 

 ُ صاااـٍَفَ عاااوُدَعْطًػاااَْعؾاااى 
 

 ذ اااكَآْ اااـِْدَ ؼاااوْ َ)وبااااِه(
 

(4) ي َوبْْٓ اااـِْدَعؾاااىَذاََكب اااهَِ 
 

 

َ فْ َ ر ه َيف َا  خْوي  َوْْ ا قرأ الطالُب إسـاَد شقِخف أي إذ» 

                                      
 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (1)

 .9/166التؽؿؾة  اكظر  (2)

(3) 4/6. 

 .11الفداية يف طؾؿ الرواية ص  (4)
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ِث بالؽتاب أو الجزء أوَل الشروع ىف قراءتف, فؽؾَّؿا اكتفك مـ  الؿحدِّ

لقؽقن  (,حدثـا :وبف قال) :حديٍث ططَػ طؾقف بؼقلف يف أول الذي بعده

 كلكف قد أسـده إلك صاحبف يف كؾِّ حديٍث.

 وبسـدكؿ الؿاضل إلك فالٍن, :ثؿ يف الؿجؾس الثاين يؼقل لشقِخف 

 .(1)«قال: حدثـا إلك آخره ,وُيشقُر إلك صاحب الؽتاب

 ,(2)«مشارق إكقار»يف الؼاضل طقاٌض   وِ اَؿنَا تعؿلَاذاَا ر زََ

ي  ـُ ضفقرَة كؿا  ,(3)«هتذيب الؽؿال»يف والـِؿـزِّ يف وجؿاُل الديـ اب

 .وغقُرهؿ ,(4)ألقػفسلل« إرشاد الطالبقـ»

 

 تى

َ صحقح ََ ب ْوَ ه َابن َ ـ خ  َا بخْري،َر ٌز ث  :طـد اإل ْم الؿحدِّ

  .(5)أحؿد طؾل السفاركػقري, يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

  

 تُا

محؿد بـ  :طـد بنَعبدَا بّر،ٓ«َا بقْنَعنَ الوةَا ؼرآن» ؽتْبَر ٌزَ

                                      
 .4/411الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية  (1)

 .41, 4/4اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  (2)

 .116, 161, 111, 4/191اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  (3)

 .4661و 4196و 4191, و1/4111اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  (4)

 .4/419 اكظر  (5)
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 .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف طبد القاحد الغافؼل

 

 

 

َ  

                                      
(1) 4/41. 
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َ

 حزف التاء
َ

 ت

طاّمــة  :طــد ،إل اْمَا تر اذي َ«ا جاْ عَا صاحقح»بَ ؽتاْر اٌزََ-1َ

ثقـ طْقــل  ,(1)«جامع إصقل»يف كابـ إثقر  ,الؿحدِّ يف وأبل مقسـك الرُّ

ي  ,(2)«الجــــامع لؿــــا يف الؿصـــــَّػات الجقامــــع» هتــــذيب »يف والـِؿـــــزِّ

 ,(5)«مقـزان آطتـدال»يف والـذهبل  ,(4)«تحػـة إشـراف»و, (3)«الؽؿال

ــــعػ»و ــــل يف الض ــــقـ»و ,(6)«اءالؿغـ ــــعػاء والؿرتوك ــــقان الض , (7)«دي

 ,(10)«تـؼـقح التحؼقـؼ»و ,(9)«تجريد أسؿاء الصحابة»و ,(8)«الؽاشػ»و

 ,(11)«التـذكرة بؿعرفـة رجـال الؽتـب العشـرة»يف وابـ حؿـزة الحسـقـل 

                                      
(1) 4/91. 

 .4/41مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (2)

(3) 4/416. 

(4) 4/9. 

(5) 4/1. 

 .6ص  (6)

 .4ص (7)

(8) 4/41. 

 ص/ب. إذا وضعف أوَل الرتجؿة. (9)

(11) 4/44. 

(11) 4/6. 
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ـــل  ـــديـ الحؾب ـــان ال ـــع »يف وبره ـــل بقض ــــ ُرم ـــث طّؿ ـــػ الحثق الؽش

 الديـ العراقـل  ,(1)«الحديث
ّ

 ,(2)«ف بلوهـام إصـرافاإلصـرا»يف وولل

هتـذيب »يف وابــ حجـر  ,(3)«ُطـّدة الحصــ الحصـقـ»يف وابـ الجـزري 

تعريـػ »و ,(6)«الـؽت الظـراف»و ,(5)«تؼريب التفذيب»و ,(4)«التفذيب

 ,(9)«إصراف الؿســد الؿعتؾـل»و, (8)« هداية الرواة»و ,(7)«أهؾ التؼديس

خالصــة »يف والخزرجــل  «,هــدي الســاري»و ,(10)«لســان الؿقــزان»و

 ,(12)«جؿـــع الجقامـــع»يف , والســـققصل (11)«تـــذهقب هتـــذيب الؽؿـــال

 ,(14)«الـؽـت البـديعات طؾـك الؿقضـقطات»و ,(13)«الجامع الصـغقر»و

, (16)«كـــــز العؿــــال»يف والؿّتؼــــل الفـــــدي  ,(15)«طؼــــقد الزبرجــــد»و

                                      
 .16ص  (1)

 .44مؼدمة الؿحؼؼ ص  اكظر  (2)

 .9ص  (3)

(4) 4/41. 

 .19ص  (5)

(6) 4/9. 

 .46ص  (7)

(8) 4/66. 

(9) 4/419. 

 مـف.1/491 اكظر  (11)

 .1ص  (11)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (12)

(13) 4/1. 

 .11 ص (14)

(15) 4/41. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (16)
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والـبفـاين  ,(2)«كــقز الحؼـائؼ»يف والؿــاوي  ,(1)«مـتخب كـز العؿـال»و

يف والصـْعدي  ,(3)«يف ضؿ الزيادة إلـك الجـامع الصـغقرالػتح الؽبقر »يف 

وحبقــب  ,(5)«ذخــائر الؿقاريــث»والـابؾســل يف  ,(4)«الـــقافح العطــرة»

عبـد الـرزاق ل« الؿصــَّػ»لؽتاب الرحؿـ إطظؿل يف حقاشل تحؼقؼف 

, ومحؿـد (7)«الثؿـر الؿسـتطاب»كتابـف  وإلبـاين يف صالئـع ,(6)الصـعاين

مقســقطة أصــراف الحــديث الـبــقي »يف ل الســعقد بـــ بســققين زغؾــق

مػتــاح الؿعجــؿ الؿػفــرس »كتابــف  ومــلمقن صــاغرجل يف ,(8)«الشــريػ

جــــامع »يف وطبــــد العزيــــز الـــــُؿْؼِحؿ  ,(9)«ٕلػــــاظ الحــــديث الـبــــقي

ــــة ـــعل  ,(10)«الس ـــدى واض ـــديـ»ول ـــز الؿسرتش ـــعل  ,(11)«مؽـ وواض

 .(12)«الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»

الؿعجؿ »يف الحافظ ابـ طساكر  :طـد ,ا تر ذيَ إل ْمَر زٌََ-2

                                      
(1) 4/4. 

 .1 ص (2)

 .1ص  (3)

 .41ص (4)

(5) 4/6. 

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (6)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (7)

 مـف. 4/49 اكظر  (8)

 .41ص  (9)

(11) 4/6. 

 ة ص/ب.الؿؼدم (11)

 .4/1اكظر مـف:  (12)
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وابـ طّؿار الؿالؽل  ,(1)«الؿشتؿؾ طؾك ذكر أسؿاء شققخ إئؿة الـََّبؾ

ـ  ,(2)«مػتاح السعقدّية يف شرح إلػقة الحديثقة»كتابف  يف يف وابـ الؿؾؼِّ

 .(3)«الؿؼـع يف طؾقم الحديث»

 

 جح

مؽــــز »عل واضـــ :طــــد ،ؾؿاااّزي «َ حػااا َإ اااراف» ؽتاااْبَر اااٌزَ

 .(4)«الؿسرتشديـ

 

 جد

يف السـققصل  :طــد ،إل اْمَا بخاْري «َا تاْر خَا ؽبقار» ؽتاْبَر ٌزََ

 ,(6)«الـؽـــت البـــديعات طؾـــك الؿقضـــقطات»و ,(5)«الجـــامع الصـــغقر»

                                      
 .19ص  (1)

 .41يف شرح إلػقة الحديثقة ص  مؼدمة مػتاح السعقدّية (2)

 . 4/94اكظر مـف:  (3)

ٓ يـؼضل مـ محّؼؼ الؽتاب كقػ لؿ يبّقـ مراَد الؿملػ مـ هذه الرمقز؛ ٓ يف  وا عجُبَ

ثؾ الرمز )طق( مؼدمة التحؼقؼ, وٓ يف حقاشل الؽتاب؟! مع أّن بعَضفا قد ُيشؽِؾ؛ م

 , ومعـاه: أصحاب الســ إربعة, فؾُقعَؾْؿ.1/944القارد يف 

 الؿؼدمة ص/ب. (4)

(5) 4/1. 

 . 11 ص (6)

ُؼ الؽتاب    ْر  لؿ َيـصَّ طؾقف يف رمقزه  -طامر أحؿد حقدر  -محؼِّ
َّ

إلك أن السققصل

 التل ذكرها يف الؿؼّدمة, لؽـف استعؿؾف داخؾ الؽتاب.
= 
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 ,(2)«مـتخـــب كــــز العؿـــال»و ,(1)«كــــز العؿـــال»يف والؿتؼـــل الفــــدي 

ــاوي  ــائؼ»يف والؿـ ــقز الحؼ ــؿ  الػــتح»يف والـبفــاين  ,(3)«كـ ــر يف ض الؽبق

ــادة إلــك الجــامع الصــغقر ــقافح العطــرة»يف والصــْعدي  ,(4)«الزي  ,(5)«الـ

مقسقطة أصراف الحديث الـبقي »يف ومحؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل 

 .(7)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(6)«الشريػ

 

 ختص

سعقد محؿد ال :طـد ,إل ْمَا بخْري «َا تْر خَا صغقر» ؽتْبَر ٌزَ 

 .(8)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بـ بسققين زغؾقل 

 

 جسَ

ضػـر أحؿـد  :طــد ،ؾحاْ ظَا  اقوطي «َ در بَا راوي» ؽتْبَر ٌزَ
                                      = 

طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظرَالؽتاب, فقجدُتف قد ذكره كؿا قال الؿحؼِّؼ.وقد فّتشُت طـف يف 

 (.461الحديث رقؿ )

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (1)

(2) 4/4. 

 .1 ص (3)

 تصّحػ هذا الرمز يف صبعة مؽتبة الزهراء يف الؼاهرة, إلك )يخ(, فؾُقصّحْح فقفا.  ـبقه َ

 .1ص  (4)

 .41ص (5)

 مـف. 4/41 اكظر  (6)

(7) 4/6. 

 مـف. 4/41 اكظر  (8)
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ققاطـــد يف طؾـــقم »ويف مؼدمتـــف  «إطـــالء الســـــ»كتابـــف  التفـــاكقي يف

 .(1)«الحديث

 

 جطَ

 َ َا تر ذي َاإل ْم َ خرأه َ ؿْ َر ٌز محؿد  إستاذ :طـد «، ــه»يف

 .(2)«مػتاح كـقز السـة» فماد طبد الباقل يف كتابف

 

 جؿ

طبد العزيز  :طـد إل ْمَا تر ذي، «َا  ؿْ لَا ؿحؿدّ  » ؽتْبَر ٌزَ

 .(3)«جامع السـة»يف الـُؿْؼِحؿ 

 

 جػ

َ َ عبْرة َيف)ر ٌز َعرعورََ(ا ترَقب َعدكْن َصـعفْ َا تي َا ػفْرس يف

َ.ؾحْ ظَا ؿـذري «َا ترَقبَوا تراقب» ؽتْبَ

 

 جك

ضػـر أحؿـد  :طـد ،ؾحْ ظَابنَ جر «َ ؼر بَا تفذ ب» ؽتْبَر ٌزَ

                                      
 .114ققاطد يف طؾقم الحديث ص  (1)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (2)

(3) 4/6. 
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ققاطـــد يف طؾـــقم »ويف مؼدمتـــف  «إطـــالء الســـــ»كتابـــف  التفـــاكقي يف

التعؾقؼـات »كتابـف  ومحؿـد ططـاء اهلل حـقـػ الػقجقـاين يف ,(1)«الحديث

 .(2)«السؾػقة طؾك ســ الـسائل

 

 مت

ي  :طـد ،ا تر ذيَإل ْم َ«ا  ؿْ لَا ؿحؿد  » ؽتْبَر ٌزََ يف الـِؿـزِّ

 الديـ العراقل  ,(4)«تحػة إشراف»و, (3)«هتذيب الؽؿال»
ّ

يف وولل

 ,(6)«هتذيب التفذيب»يف وابـ حجر  ,(5)«اإلصراف بلوهام إصراف»

, (9)«هداية الرواة»و ,(8)«الـؽت الظراف»و ,(7)«تؼريب التفذيب»و

وأبل ُزرطة  ,(11)«لسان الؿقزان»و ,(10)«إصراف الؿسـد الؿعتؾل»و

خالصة تذهقب هتذيب »يف والخزرجل  ,(12)«ذيؾ الؽاشػ»يف العراقل 

 .(13)«الؽؿال

                                      
 .114ققاطد يف طؾقم الحديث ص  (1)

 مـ مؼدمة الؿحؼؼ. 4/44 اكظر  (2)

(3) 4/416. 

(4) 4/9. 

 .44مؼدمة الؿحؼؼ ص  اكظر  (5)

(6) 4/41. 

 .19ص  (7)

(8) 4/9. 

(9) 4/66. 

 , وهق مـ وضع محؼؼ الؽتاب.4/416(11)

 مـف.1/491 اكظر  (11)

 .11ص  (12)

 .1ص  (13)
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 جو

حبقب الرحؿـ  :طـد ،بنَ جرٓ«َ فذ بَا تفذ ب» ؽتْبََر زٌََ-1

 .(1)عبد الرزاق الصـعاينل« الؿصـَّػ»لؽتاب إطظؿل يف حقاشل تحؼقؼف 

2-ََ َ عبْرة َ ن)ر ٌز َا تَ(ا تراقب َا ػفْرس َعدكْنَيف َصـعفْ ي

َ.ؾحْ ظَا ؿـذري «َا ترَقبَوا تراقب» ؽتْبَعرعورَ

 

 جى

َيفَ-1 َا ت وَربِْ تي َذكره َ ؿْ ََر ٌز َ صْبقحَ»كتْبه َ رح َيف ا ؿقَ ر

ْقبل  :طـد «،ا  ـ    .(2)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»يف الطِّ

طَا ؿحؿودَ رحَ ـنَ بيَداود»كتْبَر ٌزَ ؿَْوردَيفََ-2 «َا تو  

 .(3)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد نَا عراوي،و ّيَا د  

 

 

 

َ 

                                      
 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (1)

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (2)

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (3)
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َ

 حزف الثاء
َ

 خ

 :طـد ،ؾثعؾبي «َا ؽ فَوا بقْنَعنَ ػ قرَا ؼرآن» ؽتْبَر ٌزََ-1

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل

 .(1)«إزهار

بعقـ وأتباطفؿ يف ففرس أسؿاء الصحابة والتا  ر ٌزَٔثْرَا صحْب َ-2

مع مساكقدهؿ وآثارهؿ ومروّياهتؿ, الذي أطّده الؼائؿقن طؾك صباطة 

 .(2) ؾبقفؼل, بدائرة الؿعارف العثؿاكقة بالفـدل« الســ الؽربى»

َ طراُ فَْ-3 َا وارِد َ ًثِْر يف الػفرس الػؼفل العؾؿل الذي   ر ٌز

 .«قطةمقسقطة إحاديث وأثار الضعقػة والؿقض»كتاب صـعف ُمعّدو 

 

3 

 َ َا ثالث  َا  ـن َ صحْب َعؾى َُ طؾق َداودَ-ر ٌز َ،وا تر ذيَ، بي

 ,(4)«طؼقد الزبرجد»و ,(3)«الجامع الصغقر»يف السققصل  :طـد ,-وا ـ ْ يَ

                                      
(1) 4/6. 

  .4الســ الؽربى خاتؿة الؿجؾد إول ص اكظر  (2)

(3) 4/1. 

(4) 4/41. 
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, (2)«كـز العؿال»يف والؿّتؼل الفـدي  ,(1)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي 

ضؿ الزيادة إلك  الػتح الؽبقر يف»يف والـبفاين  ,(3)«مـتخب كـز العؿال»و

 .(5)«الـقافح العطرة»يف والصْعدي  ,(4)«الجامع الصغقر

 

 ثناَ

ثقن.َ  ر ٌزَ ؽؾؿ َ) َدثـْ(َعـدَعَْ  َا ؿحد 

ثـا(.  وٓ بدَّ أن ُتؼرَأ )حدَّ

َيفَإ ػق  ََ وَْْا عراوي 

 واختصاارواَيفََكْتاابِفمَ) ااَدثـْ(
 

(6)عؾىَ)ثـْ(َ وَ)كْ(َووقل َ)دثـْ( 
 

 

َجَرْت طادُة أهؾ الحديث باختصار بعض ألػاظ » َ فْووَْْيفَ ر

والؿشفقُر طـدهؿ  .)حدثـا( :فؿـ ذلؽ .إداء يف الخّط دون الـطؼ

)ثـا( وربؿا اقتصروا  :ويؼتصرون مـف طؾك صقرة ,حذُف شطرها إول

 .(7)«)كا( :فؽتبقا ,طؾك الضؿقر فؼط

  .(8)كثقرًة يف اإلسـاد اوسبُب اختصارهؿ لفا, تؽّررها مرارً 

                                      
 .1 ص (1)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (2)

(3) 4/4. 

 .1ص  (4)

 .41ص (5)

 .419التبصرة والتذكرة ص  (6)

 .164شرح التبصرة والتذكرة ص  (7)

 (.19مؼّدمة آكتؼاء يف فضائؾ إئؿة الثالثة الػؼفاء )ص/ اكظر  (8)
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ـُ طبد اهلل الرومل, » َوَْْا خطقُبَا بغداديَ  ) طقػ (َ أخربكا ُبْشرى ب

 , ـُ جعػَر الراشديُّ ـِ حؿدان, قال: ثـا محؿُد ب ـُ جعػَر ب قال: أكا أحؿُد ب

ـُ حـبؾ  -قال: ثـا أبق بؽٍر إثرُم, قال: سؿعت أبا طبد اهلل   -وهق أحؿُد ب

ؾقف التدلقس؟ فؼال: ٓ, وكان ربؿا ُيسلل: كان وكقٌع إذا َأدغَؿ ُيخاُف ط

ُيدغُؿ؛ كان َيستعجُؾ, وكان يؼقل: )ثـا( سػقاُن يف الحديث, ثؿ أسؿُعف 

 .(1) «يؼقل فقف بعُد: )حّدثـا(

 

 ثناه

ثقن.  ر ٌزَ ؽؾؿ َ) َدثـْه(َعـدَعَْ  َا ؿحد 

ثـاه(.  وٓ بدَّ أن ُتؼرأ )حدَّ

ثقن كثقرً   .(2)يف دواويـفؿ اوقد استعؿؾفا الؿحدِّ

 

 ثين

ثونَاختصْرًَ َ. ؽؾؿ  َ) َدثـي(َار ٌزَ  تعؿؾهَا ؿحد 

                                      
 .96الؽػاية يف طؾؿ الرواية ص  (1)

( 6/41( و)6/64( و)1/149ذّم الؽالم وأهؾف لؾفروي ) طؾك سبقؾ التؿثقؾ:اكظرَ (2)

( 4/161( و)4/169( و)4/416( و)4/1(, مسـد أحؿد ط قرصبة )6/491و)

(, 4/191( و)4/111( و)4/111(, إمقال ٓبـ زكجقيف )4/191( و)4/191و)

(, صحقح ابـ خزيؿة 1/161(, التقحقد ٓبـ خزيؿة )1/4169ســ ابـ ماجف )

(, أمثال 1/116( و)4/111(, مستخرج أبل طقاكة )1/61و) (1/16( و)1/41)

, إحاديث الؿختارة لؾضقاء الؿؼدسل 196الحديث ٕبل الشقخ إصبفاين ص 

 ( وغقرها.1/446)
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ثـل(.  وٓ بدَّ أن يؼرأها الؼارُئ )حدَّ

ــ» َوااَْْا  ااقوطيَ  ــز أيًض ــٌف: ُيرم ــب اتـبق ــدثـل( فُقؽت ــل( أو  :)ح )ثـ

 .(1)«)دثـل(

ّـَ استعؿالفؿ لفذه الصقغة لقس كثقرً  وأما »  وَْْا  خْويَ ولذا  ,الؽ

وكذا )حدثـل( و)أخربين( الؿضافان  ,اؾجؿع أيًض الؿمكَُّث الؿضاُف ل

ـْ قال شقُخـاالضؿقر الؿتؽؾِّؿ, فال يختصروكف غالبً  إهنؿ ربؿا  :؛ لؽ

؛ بْؾ وطـ خطِّ ااقتصروا طؾك الحروف الثالثة مـ )حدثـل( أيًض 

َؾػل آقتصاُر مـفا طؾك ما طدا )الحاء(  .(2)«السِّ

ـ كـــان يســـتعؿؾ هـــذا الرمـــز )ثــــل  وؾاااُ َ يف الحؿقـــديُّ  :(ومِــــؿَّ

ـُ خزيؿـة  ,(3)«الؿسـد» شـرح معـاين »يف , والطحـاويُّ (4)«الصـحقح»يف واب

ـُ الجـــــارود (6)«الؿعجـــــؿ الؽبقــــر»يف والطـــــرباينُّ  ,(5)«أثــــار يف , وابـــــ

  ,(7)«الؿـتؼك»
ُّ

  ,(8)«الؿســد»يف والؼضـاطل
ُّ

ـَؾػل  (9)«معجـؿ السـػر»يف والسِّ

 وغقُرهؿ.

َ 

                                      
 .111تدريب الراوي ص (1)

 .1/49فتح الؿغقث  (2)

 (.166( و)111( و)919( و)949( و)141مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ )اكظرَ (3)

 .1/461مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظر (4)

 .114و 4/444مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظر (5)

 .11/116, و1/16, و1/166مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  اكظر (6)

 (.14( و)11( و)11( و)14( و)46( و)1مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) اكظر (7)

 .(4169( و)4114مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) اكظر (8)

 .44و 41و 96و 91و 69و 66مـف طؾك سبقؾ الؿثال: ص  اكظر (9)



 

67 

َ

 حزف اجليم
 

 ج

َأرَ-1 َ روا  َر ٌز َا د نَا ُقوكِقـيَيفَِبطه َ رُف َا حْ ُظ ىَعؾقه

َا صحقح» َا بخْري َ«ا جْ ع ين, لؽـَّف لؿ  .إل ْم ذكر ذلؽ الَؼْسَطالَّ

ولف ُرققٌم أخرى لؿ أجد ما »  وْْيجزْم بتقضقح مراد الققكقـل مـف, بؾ 

والعقـ  ,ولعؾ الجقؿ لؾُجرجاين (,صع ,ج ,ق ,طط) :وهل ,يدّل طؾقفا

 .(1)«والؼاف ٕبل الققت ,عاينٓبـ السؿ

وقد مشك أصحاُب صبعة )دار التلصقؾ( طؾك اطتؿاد الرمز )ج( 

 .(2)لؾجرجاين يف تحؼقؼفؿ الؿـُتَؼـ لؾجامع الصحقح

َإبرااقمََ-2 َبُن َا ح قُن َاهلل َعبد َ بو َا حْ ُظ َ ورده َ ؿْ ر ٌز

 :دطـ ،بتوا قَا ؿصـ ػقنَعؾىَا حؽمَبوِعَا حد ثَْا َجْوَزوْين:َإعال ًَ

 .(3)«الملكء الؿصـقطة يف إحاديث الؿقضقطة»يف السققصل 

3-َ َ َ دراجَر ٌز َبن َعق ى َبن َا ر ؿن َعبد َا ؿطرف َ بي حد ث

محؿد بـ طبد القاحد  :طـدَ،بجؿقعَروا ْ هَعنَأؿقعَ قوخهَا طؾقطؾي
                                      

 .4/96إرشاد الساري  (1)

 .41مـاهج تحؼقؼ الرتاث: لرمضان طبد التقاب ص  واكظر 

 مـ مؼدمة التحؼقؼ. 4/449 اكظر  (2)

 . 6ص  اكظر  (3)
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 .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف الغافؼل

 :يف ،ؿحؿدَطْارَا َػَتـي «َصوْ رحَأْ عَإ»يفَر ٌزَ ؿَْوردََ-4

 .(2)«مجؿع بحار إكقار»كتابف 

 

 خا

ا ؿـتؼىَ نَا  ـنَ»كتْبهََيف ر ٌزَ اؿَْ خرأهَاإل ُْمَابُنَا جْرودَ-1

 .(3)«إتحاف الؿَفرة»يف الحافظ ابـ حجر  :طـد «،ا ؿ ـَدة

َ ـ خ َ بيَ  ؿدَا ُجرأْينَ صحقحَاإل ْمَا بخْريَ-2  :طـد ،ر ٌز

ث   .(4)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح الؿحدِّ

ََ

 خطٌ

ََ َر ٌز َا  ر ع » ؽتْب ي « َأُأر  محؿد السعقد بـ  :طـد ،إل ْم

 .(5)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

َ

 خع

َأار  َ حد ث َباٌز َك طاعػر َا ان َاور ـ ـحؿد بـم :ـدـط ،ڤرو ي

                                      
(1) 4/41. 

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (2)

(3) 4/466. 

 .4/419 اكظر  (4)

 مـف. 4/41 اكظر  (5)
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  .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف لالقاحد الغافؼ طبد

ََ

 خو

أحؿد طبد الرحؿـ  :طـد ،بنَ ْأهَا ؼزو ـيَٓ«ا  ـن» ؽتْبَر ٌزَ

مـحة الؿعبقد يف ترتقب مسـد الطقالسل »و ,(2)«بؾقغ إماين»يف البـَّا 

الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ », وواضعل (4)«بدائع الؿــ»و ,(3)«أبل داود

مػتاح الؿعجؿ »كتابف  وملمقن صاغرجل يف ,(5)اغالبً  «يالحديث الـبق

  .(6)«الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي

 

َ

َ

َ 

                                      
(1) 4/41. 

 .4/6بؾقغ إماين  (2)

(3) 4/1. 

 .1ص  (4)

, كؿا سقليت التـبقُف طؾقف  4/1اكظر مـف:  (5) فؿا بعد, وأحقاًكا َيرمِزون لف بــ )ق( وهق إقؾُّ

 .41مػتاح الؿعجؿ ص واكظر يف مقضعف. 

 .41ص (6)
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َ

 حزف احلاء
َ

 ح

َإ ـْدانََ-1  َ ؾحد ث َكْن َإذا َآخَر َإ ى َإ ـٍْد َ ن َ الكتؼْْ ر ٌز

 .(1)وُأؿعَبقـفَْ عَا ؿتنَيفَ قٍْبَوا دٍََ، لكثر

أو أكثُر, فنهنؿ يؽتبقن إذا كان لؾحديث إسـادان » َوَْْابُنَا صالح

 .(2)«طـد آكتؼال مـ إسـاٍد إلك إسـاٍد ما صقرتف )ح(

ثقنَيفََ ْوبَاذاَا ر زَعَدُةَطرٍبَ   ـفْ َ،و ؾؿحد 

ثؿ  ,أن ُيذَكَر كؾُّ إسـاٍد مـ أولف إلك الراوي الذي قبؾ الؿدار -1

ثؿ  ,ثؿ ُيذَكُر بعد ذلؽ الراوي الذي طؾقف مداُر إساكقد ,ُيمَتك بـ )ح(

 .ُيمَتك ببؼقة اإلسـاد والؿتـ

ثقـ.  وهذه الطريؼُة هل إغؾُب يف استعؿآت الؿحدِّ

ـُ يحقك» َوَْْاإل ْمَ  ؾم   ثُْ فْ  ,أخربكا أبق معاوية ,حدثـا يحقك ب

 .)ح( ,حدثـا أبق معاوية ووكقعٌ  ,وحدثـا أبق بؽر بـ أبك شقبة .)ح(

ـُ ُكؿقرٍ   ,طـ طبد اهلل بـ مرة ,طؿشطـ إ احدثـا أبل, جؿقعً  ,وحدثـا اب
                                      

اإلر ْد،َ»تاٍب مستؼؾٍّ سؿقُتف: ُأحبُّ أْن ُأشقر هـا إلك أكـل قد َخَصْصُت رمَز )ح( هذا بؽ (1)

َاإل ـْد َيف َا واردة َ)ح( َ عْين َع ؛ «إ ى ـْ رام التقسُّ ٕهؿقتف وكثرة الخالف فقف, فَؿ

 والبْسَط فْؾقرجْع إلقف. وهق مطبقٌع.

 . 111طؾقم الحديث ص (2)
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َرَبَ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسقُل اهلل  ,طـ طبد اهلل ,طـ مسروٍق  َِ َ ْقَسَِ ـَََْ ْنَ

 ,هذا حديُث يحقكَ«.اْ ُخُدوَد،ََ ْوََ َقَاْ ُجُقوَب،ََ ْوََدَعَْبَِدْعَوىَاْ َجِْاِؾَق َِ

ـُ ُكؿقٍر وأبق بؽٍر فؼآ َ.(1)«بغقر ألٍػ  «وَشؼَّ وَدَطا: »وأما اب

ثؿ ُتقَضع  ,ملسو هيلع هللا ىلصمـ أولف إلك رسقل اهلل  أن ُيذَكَر كؾُّ إسـاٍد كاماًل  -2

ـُ  ,ثؿ ُيمتك باإلسـاد أو إساكقد إخرى )ح(، :َطِؼَبف وبعدها ُيذَكُر الؿت

 . كاماًل 

قـــال: حـــدثـا  ,أبـــق معؿـــرحـــدثـا » َواااَْْاإل اااُْمَا بخاااْريَ    ثُْ فاااْ

ح: أّن طـ أبل صال ,طـ حؿقد بـ هالل ,قال: حدثـا يقكس ,القارث طبد

 أبا سعقٍد قال: قال الـب
ُّ

حـدثـا  :قـال ,وحدثـا آدم بـ أبل إيـاس .)ح( .ملسو هيلع هللا ىلص ل

حـدثـا  :قـال ,حـدثـا حؿقـد بــ هـالل العـدوّي  :قال ,سؾقؿان بـ الؿغقرة

ُيصـؾِّل  ,رأيُت أبا سـعقٍد الخـدريَّ يف يـقِم جؿعـةٍ  :قال ,صالح السؿان أبق

 .(2)كر الؼصَة والحديَث فذ «...إلك شلٍء َيْسُتُرُه مـ الـاسِ 

ثؿ ُتقَضُع َطِؼَبف  ,ومعف بعُض الؿتـ أن ُيذَكَر اإلسـاُد إوُل كاماًل  -3

ـُ بعد ذلؽ  ,ثؿ ُيمتك باإلسـاد أو إساكقد إخرى ,)ح( ثؿ ُيذَكُر الؿت

 بتؿامف.

َا بخْريَ    ثْ فْ َاإل ُْم َوْْ  ,حدثـا طبد الرزاق ,حدثـا محؿقد» 

 .اخالدً  ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طؿر: بعث الـبل  ,طـ سالؿ ,هريطـ الز ,أخربكا معؿرٌ 

                                      
الصحقح, كتاب اإليؿان, باب: تحريؿ ضرب الخدود وشؼ الجققب والدطاء بدطقى  (1)

 (.411) 4/66الجاهؾقة 

 (.141) 4/464الصحقح, أبقاب سرتة الؿصؾل, باب: يرد الؿصؾل مـ مرَّ بقـ يديف  (2)
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 ,أخربكا معؿرٌ  ,أخربكا طبُد اهلل ,وحدثـل أبق طبد اهلل كعقؿ بـ حؿاد .)ح(

َ»: طـ أبقف قال ,طـ سالؿ ,طـ الزهري َخْ َِدَْبَنَاْ َو ِقِدَإَِ ىََملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثَا ـَبِي 

ََ ُؼوُ وا ََ ْن َُ ْحِ ـُوا ََ َؾْم ََأِذ َؿَ ، ََ َؼُْ واَ ْ ََ بَـِي ََصَبْلَكَْ َؾْؿـَْ، فذكر  «َصَبْلَكْ

 .(1)الؼصَة والحديَث 

 ! $وهاتان الطريؼتان غالُب مـ يصـعفا اإلماُم البخاريُّ 

َا ر ز َبفذا َا ؿتعؾؼ  َا ؿ ْ ل َ ن َعدٍد َيف ثون َا ؿحد  َاختؾف َ،وود

َ وإ قكَبقَْكفَْبْ تػصقل

َإو ى فؿؾٌة, أو خاٌء اختؾػقا يف هذا الرمز هؾ هق حاٌء م  ا ؿ ل ُ 

  ؟معجؿةٌ 

 .(2)فذهب إكثُر إلك أكف حاٌء مفؿؾةٌ  - 

 .وذهب بعُضفؿ إلك أكف خاٌء معجؿةٌ  -ب

ـْ حؽْقـا طـفؿ يف كقهنا )حاًء( مفؿؾةً » َوَْْا  خْويَ   .لؿ يختؾْػ َم

ـُ كثقرٍ  ـْ  :قال .إنَّ بعَضفؿ حؽك اإلجؿاَع طؾقف :بؾ قال اب ومِـ الـاس َم

                                      
الصحقح, كتاب إحؽام, باب: إذا قضك الحاكؿ بجقر أو خالف أهؾ العؾؿ ففق ردٌّ  (1)

9/1914 (9199.) 

, 4/491, والؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج 111طؾقم الحديث ص اكظر  (2)

, 691, والؽايف يف طؾقم الحديث ص 1/666ك مؼدمة ابـ الصالحوالـؽت طؾ

, 1/46, وفتح الؿغقث 69, والؿـفؾ الروي ص4/116وإرشاد صالب الحؼائؼ 

, وققاطد 1/144, وتقجقف الـظر إلك أصقل إثر114 -111وتدريب الراوي ص 

 .141التحديث ص 
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ُؿ أهنا )خاءٌ   .(1)«( معجؿةٌ يتقهَّ

ؿً   وؾُ َ إنَّ »  وَْْا حْ ُظَ رُفَا د نَا د قْطيفؼد  القس هذا تقهُّ

ثقـ يستعؿؾفا بالخاء الؿـؼقصة وسقليت ِذكُر أققالفؿ  ,(2)«بعَض الؿحدِّ

 بعُد.

هؾ يـطؼ الؼارئ هبا كؿا  ,اختؾػقا يف كقػقة الـطؼ هبا  ا ؿ ل ُ َا ثْكق َُ

ح ببعض ما ُرمز هبا ل ,هل أو أهنا ٓ  ؟ف طـد الؿرور هبا يف الؼراءةأو يصرِّ

 ؟ُتؼرأ أصاًل 

أّن الؼارَئ يـطؼ هبا كؿا ُكتبْت مفؿؾًة  :الؿختاُر الذي طؾقف إكثرُ  - 

 .ويؿرُّ يف قراءتف ,)حا( :مؼصقرًة مػردًة هؽذا

 ,وتؾّؼاه طـفؿ الخؾُػ  ,طؾقف الجؿفقُر مـ السؾػ» َوَْْا  خْويَ 

ـُ الصالح مـ بعض  ,ايًض وطؾقف مشك بعُض البغداديقـ أ كؿا سؿعف اب

ّـَ ذلؽ غقُر متعقِّـ ,طؾؿاء الؿغاربة طـف  ابـ قال كؿا - إٓ أكف ,ولؽ

 .(3)«وأطدُلفا القجقه أحقطُ  - الصالح

 الؼارُئ  يؼقل أن - الؿقفؼ واهلل - وأختار أكا» َوعبْرُةَابنَا صالح

, فنكف أحقُط القجقه وأط والعؾُؿ طـد  ,دُلفاطـد آكتفاء إلقفا: )حا( ويؿرُّ

  .(4)«اهلل تعالك

                                      
 .1/161الباطث الحثقث  واكظر . 1/61فتح الؿغقث  (1)

 .1/666ـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالحال (2)

 .61-1/46فتح الؿغقث  (3)

 فػقف تقجقٌف لؽالمف. 694الؽايف يف طؾقم الحديث ص  واكظر , 111طؾقم الحديث ص (4)
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هاوي إلك أهنا ٓ ُتؼرأ -ب وٓ ُيؾػظ  ,وذهب الحافُظ طبُد الؼادر الرُّ

 بشلٍء طـد آكتفاء إلقفا.

اُل أبق محؿد طبد الؼادر  (1))وقد رأى(» َوَْْا  خْويَ  الحافُظ الرحَّ

هاوي( كسبًة إلك  ها»بـ طبد اهلل )الرُّ  كؿا - حـبؾلال ,بالضؿ لألكثر «الرُّ

ـُ  مـف سؿعف  طـد بشلءٍ  ُيؾػظ وٓ( ُتؼرا ٓ) أنْ  أي( بلن) - الصالح اب

( الذي حائؾ مـ) حاءٌ  هل بؾ ,الرواية مـ لقست( وأهنا) ,إلقفا آكتفاء

وأكف لؿ  ,لؽقهنا حالْت بقـ اإلسـاديـ ,يحقل بقـ الشقئقـ إذا حجز بقـفؿا

 . (2)«غقَره - وقتف يف لحديثا حػاظَ  كاكقا طددٌ  وفقفؿ - يعرف مـ مشايخف

ثقن يف معـاها  ا ؿ ل  َا ثْ ث   ؟ومـ أي شلٍء ُأخذْت  ,اختؾػ الؿحدِّ

 :طؾك تسعة أققالٍ 

َ كفَْ لخوذٌةَ ن َ)ا تحو ل(.َ-1

حؽك لل بعُض مـ جؿعتـل وإياه الرحؾُة بخراسان » َوَْْابُنَا صالح

ـ وصػف بالػضؾ مـ إصبفاكققـ أي  ,)التحقيؾ( أهنا حاٌء مفؿؾٌة مـ :طؿَّ

 . (3)«مـ إسـاٍد إلك إسـادٍ آخر

 .(4)وهذا الؼقُل هق اختقاُر اإلمام الـقوي وصائػة

                                      
فتح »ٓ يخػك أن الؽؾؿات الؿؼّقسة يف كالم السخاوي هل مـ ألػقة العراقل؛ ٕن  (1)

ذا إمر يف مقاضع أخرى مـ هق شرٌح لفا كؿا هق معؾقم. وسقف يتؽرر ه« الؿغقث

ـْ مؿا ذكرُت لؽ هـا طؾك ُذْكٍر.  الؽتاب, فُؽ

 .111طؾقم الحديث ص واكظر , 1/61فتح الؿغقث  (2)

 .111طؾقم الحديث ص (3)

 .1/64, وفتح الؿغقث 4/491الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج  اكظر  (4)
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ََ. كفَْ لخوذٌةَ نَكؾؿ  َ)صّح(َ-2

غقَر أين  ,لؿ يلتـا طـ أحٍد مؿـ ُيعتَؿُد بقاٌن ٕمرها» َوَْْابُنَا صالح

ؾؿ والحافظ أبل مس ,وجدت بخط إستاذ الحافظ أبل طثؿان الصابقين

 والػؼقف الؿحدث أبل سعقد الخؾقؾل ,طؿر بـ طؾل الؾقثل البخاري

 مؽاهنا يف  ًٓ إلك  اوهذا ُيشعر بؽقهنا رمزً  .صريحةً  (صح)ا طـف بد

َؿ أن حديث هذا اإلسـاد  (صح)وَحُسـ إثباُت  (.)صح هفـا؛ لئال ُيتقهَّ

 اـادً سؼط, ولئال ُيرّكَب اإلسـاُد الثاين طؾك اإلسـاد إول, فُقجعال إس

 .(1)«اواحدً 

َ.(ا حد ث) كفَْ لخوذٌةَ نَكؾؿ  ََ-3

َا صالح َوَْْابُن  ,ذاكرُت فقفا بعَض أهؾ العؾؿ مـ أهؾ الَغْرب» 

 ,أهنا حاٌء مفؿؾةٌ  :وحؽقُت لف طـ بعض مـ لؼقت مـ أهؾ الحديث

 طرفُت  وما - أهُؾ الؿغرب :إشارًة إلك ققلـا: )الحديث(, فؼال لل

هؿ إذا وصؾ إلقفا: أحدُ  ويؼقل مفؿؾةً  حاءً  ايجعؾقهن - ااختالفً  بقـفؿ

 .(2)«)الحديث(

هاويُّ كؿا سقليت.  وقد أكؽر ذلؽ الحافُظ الرُّ

َا  خْويَ  َوْْ وكلكف لؽقن الحديث لؿ ُيذكر بعُد. فنن كاكت » 

                                      
, وفتح الؿغقث 691 الؽايف يف طؾقم الحديث ص واكظر , 111طؾقم الحديث ص (1)

1/64. 

 . 1/61فتح الؿغقث  واكظر , 111طؾقم الحديث ص (2)
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 (1)«البخاري»يف  كؿا - مذكقرًة بعد سقاق السـد إول وبعض الؿتـ

 فنكف أورد مـ حديث مالٍؽ طـ 
ٍّ

  نَ بيَبؽرَبنَعبدَا ر ؿنَوْْعُسؿل

َ ؾؿ ََ»  .«...أئُ َ كَْو بيَ تىَدخؾـَْعؾىَعْ  َ َو م 

َوْْ  آخَر إلك الزهري طـ أبل بؽٍر  اوساق سـدً  ,...وثـاح,  ثم

الؿذكقر أن أباه طبد الرحؿـ أخرب مرواَن أن طائشَة وأمَّ سؾؿة أخربتاه: 

َ-ثمَ غت لَو صومََ،هكْنَ دركهَا ػجرَواوَُأـٌُبَ نَ اؾَملسو هيلع هللا ىلص نَا ـبَيَ

 .(2)« ُقؿؽنَعدُمَإكؽْره

ََ.) ْ ل(َ  كفَْ لخوذٌةَ نَكؾؿ َ-4

اَل أبا محؿد طبد الؼادر بـ » َوَْْابُنَا صالح سللت أكا الحافَظ الرحَّ

؛ أي َتحقل بقـ (حائؾ)فذكر أهنا حاٌء مـ  ,طـفا $طبد اهلل الرهاوي 

ذلؽ, ولؿ َيعرف غقَر وأكؽر كقَكفا مـ )الحديث(, وغقَر  ,...اإلسـاديـ

 .(3)«هذا طـ أحٍد مـ مشايخف, وفقفؿ طدٌد كاكقا حػاَظ الحديث يف وقتف

ََ)ا َحْقؾو  (.َ  كفَْ لخوذٌةَ نَ-5

 .وهق بؿعـك الذي قبؾف

ٕهنــا تحــقل بــقـ  ؛وققــؾ: هــل مـــ )الحقؾقلــة(» َوااَْْابااُنََأؿْعاا 

 .(4)«اإلسـاديـ

                                      
 (.4416) 1/916يف كتاب الصقام, باب: الصائؿ يصبح جـًبا  (1)

 . 1/61فتح الؿغقث  (2)

 . 1/61فتح الؿغقث  واكظر , 111طؾقم الحديث ص (3)

 .69الؿـفؾ الروي ص (4)
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ََ) ْأز(.َ  كفَْ لخوذٌةَ نَكؾؿ َ-6

 .(1)ك الذي قبؾفوهق بؿعـ

َوَْْا زرك يَ  وجدُت بخطِّ بعض الػضالء, طـ شقخف الحافظ » 

ثقن طـد  (ح)شرف الديـ الدمقاصل, أكف قال: لػظُة  يستعؿؾفا الؿحدِّ

وَيعـقن هبا التحقيَؾ مـ سـٍد إلك  ,فراغ السـد والشروع يف سـٍد آخر

 بعُض الحػاظ الؿغ :ويريدون )حاجز( قال ,سـدٍ 
َّ

اربة, وقد قرأ طؾل

 .(2)«حاجز :قال (ح)فصار كؾؿا وصؾ إلك 

ََ)آَخر(:َ يَإ ـٌْدَآَخُر.َ  كفَْ لخوذٌةَ نَكؾؿ َ-7 

 وهذا طؾك الؼقل بلهنا خاٌء معجؿٌة.

ومـ الـاس مـ  :قؾُت : »- مفؿؾةٌ  حاءٌ  أهنا ذكر بعدما - وَْْابُنَكثقر

ؿ أهنا )خاٌء( معجؿةٌ  وحؽك  ,والؿشفقُر إوُل  ,أي إسـاٌد آخر ,يتقهَّ

 .(3)«بعُضفؿ اإلجؿاَع طؾقف

َ.)خبر(َ  كفَْ لخوذٌةَ نَكؾؿ َ-8

َ .طؾك الؼقل بلهنا خاٌء معجؿةٌ 

ثقـ يستعؿؾفا » َوَْْا حْ ُظَ رُفَا د نَا د  قْطي  إّن بعَض الؿحدِّ

                                      
 .1/61فتح الؿغقث  اكظر  (1)

 .1/61فتح الؿغقث  واكظر وفقف تصحقٌػ.  1/666طؾك مؼدمة ابـ الصالح الـؽت  (2)

 .1/161اختصار طؾقم الحديث )مع الباطث الحثقث(  (3)

 وقد تؼدم التـبقف إلك أن ذلؽ لقس تقّهًؿا.
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 .(2)«أو )خرب( (1)يريد هبا )أخرب( ,بالخاء الؿـؼقصة

روجَ نَإ ـٍْدَإ ْرًةَإ ىَا خَ،)خروج(َ  كفَْ لخوذٌةَ نَكؾؿ َ-9

 إ ىَإ ـٍْد.

 .(3)طؾك الؼقل بلهنا خاٌء معجؿةٌ 

دَاأتفْدا فمَيفَ ػ قراْ  َا حْ ُظَا  خْويَ   َْوْ ههق  وا  بُبَيفَ عد 

ريـ بعُض  قال كؿا - والظاهرُ »  يف أئؿتـا مـ اجتفادٌ  ذلؽ أن - الؿتلخِّ

مقـشلهنا ـْ لفؿ فقفا شلٌء مـ الؿتؼدِّ   .؛ مـ حقُث إهنؿ لؿ يتبقَّ

َا د  قْطي ـُ  :ويؼال  وْْ إّن أوَل مـ تؽؾؿ طؾك هذا الحرف اب

 :وهق ضاهٌر مـ صـقعف, ٓ سقؿا وقد صّرح أوَل الؿسللة بؼقلف .الصالح

 .(4)«ولؿ يلتـا طـ أحٍد مؿـ ُيعتؿد بقاٌن ٕمرها

َا ـووي    ) ْ دة(  ,اهذه الحاُء تقجد ىف كتب الؿتلخريـ كثقرً  وْْ

 .(5)«صحقح البخاري»يف قؾقؾة  «مسؾؿ صحقح»وهل كثقرٌة ىف 

 إســـاد مســؾؿ يففؼــد تؽــررت )ح( يف صــحقح  ,هــق كؿــا قــال وؾااُ  

ـــ ) ــر م ــديث4111أكث ــاري إٓ ,( ح ــحقح البخ ــرر يف ص ــؿ تتؽ ــا ل  بقـؿ

                                      
ػٌة؛ ٕكف ٓ معـك لفا يف السقاق, وأن الصقاَب هق:  (1) يظفر أن كؾؿة )أخرب( هذه مصحَّ

 .1/61فتح الؿغقث  واكظر  أطؾؿ. )آَخر( كؿا تؼدم, واهلل

 .1/666الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح  (2)

 .1/64فتح الؿغقث  اكظر  (3)

 .61 -1/64فتح الؿغقث  (4)

 . 1/666كالم الحافظ الدمقاصل أيًضا يف: الـؽت طؾك مؼدمة ابـ الصالح  واكظر

 .1/46فتح الؿغقث  واكظر , 4/491الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج  (5)
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  فؼط. ا( حديثً 66إسـاد ) يف

وقد وجدُت أن أكثَر كتاٍب تؽرر فقف هذا الرمُز مـ الؽتب الستة هق 

ـُ  ,صحقُح مسؾؿ ( 116فؼد تؽررت يف إسـاد ) ,أبل داود يؾقف سـ

ـُ ابـ ماجف يف ) ,حديٍث مـفا ـُ الـسائل  ,ا( إسـاٍد تؼريبً 111يؾقف سـ فسـ

ـُ الرتمذي حقث لؿ تتؽّرر  ,ا( إسـاٍد تؼريبً 461الصغرى يف ) وأقؾُّفا سـ

 واهلل أطؾؿ. ,مـفا ا( حديثً 16فقف سقى يف إسـاد )

ر هذاَ ) ْ دٌةَثْكقٌ ( الرمُز يف إسـاد حديٍث واحٍد داخَؾ  أقصك ما تؽرَّ

 صحقح»يف  وهق !مراٍت  تسعَ  - طؾقف وقػُت  ما بحَسب - الؽتب الستة

ف ,(1)«مسؾؿ  :وإلقؽ كصُّ

حدثـا يحقك بـ يحقك, قال: قرأُت طؾك مالؽ, » َوَْْاإل ُْمَ  ؾمٌَ

َ طـ كافع, طـ ابـ طؿر؛ َاهلل َر وْ َ ْروًََملسو هيلع هللا ىلص ن َوقؿُتهََْوطع َِ َجنٍّ يف

  .مثالثُ َدراا

  )ح(طـ الؾقث بـ سعد  ,حدثـا قتقبة بـ سعقد وابـ رمح

وهق  -قآ: حدثـا يحقك  ,وحدثـا زهقر بـ حرب وابـ الؿثـك

 )ح(َ -الؼطان 

  )ح(حدثـا أبل  ,وحدثـا ابـ كؿقر

كؾفؿ طـ  ,حدثـا طؾل بـ مسفر ,وحدثـا أبق بؽر بـ أبك شقبة

  )ح(اهلل  طبقد

                                      
 (.4949( حديث رقؿ )4141-1/4141كتاب الحدود: باب حد السرقة وكصاهبا ) (1)
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  )ح( - ُطؾّقة ابـ يعـل - طقؾحدثـا إسؿا ,وحدثـل زهقر بـ حرب

  )ح(قآ: حدثـا حؿاد  ,وحدثـا أبق الربقع وأبق كامؾ

طـ  ,أخربكا سػقان ,حدثـا طبد الرزاق ,وحدثـل محؿد بـ رافع

  )ح(أيقب السختقاين وأيقب بـ مقسك وإسؿاطقؾ بـ أمقة 

حدثـا  ,أخربكا أبق كعقؿ ,وحدثـل طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ الدارمل

  )ح(طـ أيقب وإسؿاطقؾ بـ أمقة وطبقد اهلل ومقسك بـ طؼبة  ,سػقان

 ,حدثـا طبد الرزاق, أخربكا ابـ جريج ,وحدثـا محؿد بـ رافع

 )ح(أخربين إسؿاطقؾ بـ أمقة 

طـ حـظؾة بـ أبل سػقان  ,أخربكا ابـ وهب ,وحدثـل أبق الطاهر

 ,الجؿحل وطبقد اهلل بـ طؿر ومالؽ بـ أكس وأسامة بـ زيد الؾقثل

بؿثؾ حديث يحقك طـ  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ,ؾفؿ طـ كافع, طـ ابـ طؿرك

 .«ثؿـُهَثالثُ َدراِامََ»: وبعضفؿ قال «وقؿُته»: غقر أن بعَضفؿ قال ,مالؽ

َ ؽَرر ْ َ هذا الرمُز يف إسـاد حديٍث واحٍد خارَج الؽتب  و وصى

َا صحقحَ»يف  وهق! مراٍت  طشرَ  - رأيُت  ما بحَسب - الستة ا ؿ ـد

ف ,(1)بل َطقاكة اإلسػرايقـلٕ«َحقحَ  ؾما ؿخّرجَعؾىَص  :وإلقؽ كصُّ

حدثـا أبق داود السجزي, كا الحسـ بـ طؾل, كا يزيد   وَْْ بوََعواك ََ

 ح()بـ هارون, كا حؿاد بـ زيد, طـ أيقب, 

                                      
 (.4111( رقؿ الحديث )1/461) (1)
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وحدثـا محؿد بـ حققيف, كا إبراهقؿ بـ مقسك, كا هشام بـ يقسػ, 

 )ح(طـ معؿر, طـ أيقب, 

 )ح(ا أبق الـضر, كا ورقاء, وحدثـا ابـ الجـقد, ك

وحدثـا الـػقؾل طؾل بـ طثؿان, وهالل بـ العالء, وأبق داود, قالقا: 

 ح()كا أحؿد بـ حـبؾ, كا محؿد بـ جعػر, طـ شعبة, طـ ورقاء, 

 )ح( وحدثـا ابـ الجـقد, كا روح بـ طبادة, كا زكريا بـ إسحاق,

ػل, كا وحدثـا محؿد بـ طبد الؿؾؽ القاسطل, كا أبق طؾل الحـ

 ح()مرزوق أبق بؽر, 

وحدثـا هالل بـ العالء, وابـ أبل خقثؿة, قآ: كا طبد اهلل بـ 

 ح()جعػر, كا طقسك بـ يقكس, طـ حسقـ الؿعؾؿ, 

وحدثـا أبق طبد الرحؿـ الـسائل, كا محؿد بـ زكبقر, كا فضقؾ بـ 

 ح()طقاض, طـ زياد بـ سعد, 

رون, كا إسؿاطقؾ وحدثـا الدققؼل وكردوس قآ: كا يزيد بـ ها

 )ح(الؿؽل, 

وحدثـا أبق داود السجزي, ومفدي بـ الحارث, وطؾل بـ طبد 

 )ح(العزيز, قالقا: كا مسؾؿ, كا حؿاد, 

وحدثـا محؿد بـ إسحاق الخقاط القاسطل, كا أبق مـصقر القاسطل, 

طـ ططاء بـ يسار, طـ  كا طؿر بـ ققس, كؾُّفؿ طـ طؿرو بـ ديـار,

َ»: ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل قال: قال ڤهريرة  أبل َٓ َإ ََ اَلََصاَلَة َُ وِْقَؿْ َا َصاَلُة إَذا

  «.اْ اَؿْؽُتوَب َُ
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َاْ اَؿْؽُتوَب َُ»: لػُظ ورقاءَ  َٓ ََصاَلَةََبْعَدَاإلَوَْ ِ َإ َٓ.» 

ر هذا الرمز يف إسـاد كت أقصك ما  ) ْ دةَثْ ث (  ما بحسب - اٍب تؽرَّ

الدّر الـثقر, يف آتصال » كتابأربعًة وسبعقـ مّرًة! وهق  - طؾقف وقػُت 

َؾشقخ محؿد ياسقـ الػاداين.ل« بَثَبِت إمقر

يـبغل أن َيعؾَؿ الؼارُئ أّن ما بعد )ح( هق إسـاٌد جديٌد؛ لذا   ) ـبقه(

 ,فنكف يـبغل أن يتعامؾ معف أثـاء الؼراءة كؿا لق أكف ابتدأ الؼراءة لؾتقِّ 

هؽذا طؾَّؿـا  ,إلخوحدثـا....(  :قال ,حا) :فقؼقل طـد القصقل إلقف

 فؾُقتـبَّف لذلؽ. واهلل أطؾؿ. ,أشقاُخـا الذيـ قرأكا طؾقفؿ الحديث

َيفَاصطالحَبعضَا َعَجم.َ،اختصٌْرَ ؽؾؿ َ) َدثـْ(َ-2

و)ح(  ,اصطؾح بعُض الَعَجؿ طؾك )أخ( مـ أخربكا» َوَْْا  خْويَ 

 .(1)«مـ حدثـا

َ  ًضَ َْووْْ  ؼَْْ ,أخربكا)أخ( يف: و ,وأما كتابة )ح( يف: حدثـا» 

ولقس مـ اصطالح أهؾ  ,إكف مّؿا أحدثف بعُض الَعَجؿ  ا جَزري ابنَُ

 .(2)الحديث

3-ََ َعِؼبَبعضَإ ْد ث:َ(3)«ا جْ عَا صغقر»يفَر ٌزَ ؽتبهَا  قوطي 

َ. ؾدٓ  َعؾىَُ ْ نَا حد ثَعـده

اخ مـ قديؿٍ  فؽان  ,لؽـ صرأ طؾك هذا الرمز تحريػاٌت مـ الـُّسَّ

                                      
 .4/416الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية,  (1)

 .1/49فتح الؿغقث (2)

(3) 4/1. 



 

83 

 أن يؽتَب الؽؾؿَة بتؿامفاإولك بالسققص
ِّ

)حسـ( يف كؾ مقضٍع؛  :ل

 .لئاّل تؾتبَس بغقرها

َوودَ  ْرَإ ىَذ كَا   - : الؿملِّػأي - كان يـبغل لف» َبؼو هُؿـْوي 

)صحقح( أو )حسـ(  :عِؼَب كؾَّ حديٍث باإلشارة بحالف بؾػظيُ  أن

د فؾق فعؾ ذلؽ, كان أكػَع وأصـَع, ولؿ َيزِ  ,)ضعقػ( يف كؾ حديٍث  أو

 .الؽتاُب بف إٓ وريؼاٍت ٓ يطقل هبا

َ ما ُيقجد يف بعض الـسخ مـ الرمز إلك الصحقح والحسـ و ّ ْ

لغؾبة  ؛والضعقػ بصقرة رأس صاٍد وحاٍء وضاٍد فال يـبغل الُقثقُق بف

اخ كؿا رأيُتف  ,طؾك أكف وقع لف ذلؽ يف بعٍض دون بعضٍ  .تحريػ الـُّسَّ

ـُ ِذكَر كتاب ,بخطف ة )صحقح( أو )حسـ( أو )ضعقػ( يف فؽان الؿتعقِّ

 .(1)«كؾ حديٍث 

ـقًّا مـ صبعة )الؿؽتب اإلسالمل(  ) ـبقه(  ,ُحِذف هذا الرمُز كؾِّ

 .$واسُتعقَض طـف بلحؽام الشقخ إلباين 

َا حَََْ-4 َ رف َ حَ  َوإكد س َا ؿ رب َ ال َبعُض َ ؽتبه ر ٌز

َ َإ ىَأقٍم َ ئالَُ صّحَف َيفََدْرجَا ؽالم: َا واوع  َ َْا ؿفؿؾ  َ و ، ٍَ  وَخْ

َ  بففْ:َ بْ غً َ ـفمَيفَا ضبط.

َا  خْويَ  ْعِرض كالمف طؾك الطريؼة الثاكقة مـ صرق مَ  يف - وْْ

ثقـ  الؿشرق أهؾ لبعض كؿا - أو(: ») - ضبط الحديث طـد الؿحدِّ

                                      
 .14-4/11فقض الؼدير  (1)
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(؛ أي: ُيؽتب كظقُر )ذاك َكْتُب ) - اأيًض  طقاٌض  قال مؿا وإكدلس

 - (ػصؾ )تحُت(؛ أي: تحَتف )َمَثاًل الحرف( الؿفؿؾ: الؿتصؾ, أو الؿـ

لف يف آتصال وآكػصال  ا: طؾك صػتف؛ سقاٌء كان شبقفً أي - بػتحتقـ

  .ويف الَؼْدر أْو ٓ

دً  َا صالحولذا  ,أكسُب  اغقَر أنَّ كقَكف أصغَر مـف ومجقَّ َابُن   وْْ

كؾٍّ وكذا ُيؽتب تحَت  ,ُيؽتب تحَت الحاء الؿفؿؾة حاٌء مػردٌة صغقرةٌ 

 . (1)«والعقـ: صػُتفا صغقرةً  ,والسقـ ,والطاء ,والصاد ,دالمـ ال

ــ» َووااَْْا  ااقوطيَ  ــة( أيًض ــروف الؿفؿؾ ــل ضــبُط الح  ,....ا)ويـبغ

 ,والسقـ ,والراء ,ُيجعؾ تحَت الدال :اخُتؾػ يف كقػقة ضبطفا؛ )ققؾ ثؿ

ُيجعـؾ  :.. )وققـؾ(.الـَؼُط التل فقق كظائرهـا( ,والعقـ ,والطاء ,والصاد

ْػـــر )ي: الؿفؿـــالِت الؿـــذكقرِة, صـــقرُة هـــالٍل )فققفـــا( أ كُؼالمـــة الظُّ

ــك قػاهــا ــؾ .ُمضــطجعًة طؾ ــؾ  :وقق ــا)ُيجع , (تحتفــا حــرٌف صــغقٌر مثُؾف

طؿـُؾ أهـؾ الؿشـرق وطؾقـف   وَْْا ؼِْيَعقْض .وَيتعقَّـ ذلؽ يف الحاء

 .(2)«....وإكدلس

ثقنَ-5 ََ.ر ٌزَ ؽؾؿ َ د ثَ وَا حد ثَعـدَبعضَا ؿحد 

ـ است ـُ طّؿار الؿالؽل ومِـؿَّ يف  مػتاح السعقدية»يف عؿؾف كذلؽ: اب

هذا مثاٌل ثاٍن لؾػرد الؿخالػ » َ ؿنَذ كَوو ه «.شرح إلػقة الحديثقة

لؿا رواه الثؼات, وهق ما رواه طـ الزهري, طـ طؾل بـ حسقـ, طـ 

                                      
 .1/11فتح الؿغقث  (1)

 .191تدريب الراوي ص (2)
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َٓ رثَ»: قال ملسو هيلع هللا ىلصطؿر بـ طثؿان, طـ أسامة بـ زيد, طـ رسقل اهلل 

 .(1)حَ«ا ؿ ؾمَا ؽْ ر

 -ؾحافظ ابـ حجر ل «(2)إصراف الؿسـد الؿعتؾل»كتاب وورد يف 

كتاب و ,-لؽـف مـ وضع محؼؼ الؽتاب ولقس مـ وضع الؿصـػ 

والػفرس الذي صـعف محؿد محؿد  ,(3)ؾصْعديل «الـقافح العطرة»

 .(4)«مقسقطة ففارس كتب الزهد»لـــ شريػ 

كتابف  صل يفالسقق :طـد ،ر ٌزَ ؿَْ خرأهَاإل ْمَ  ؿدَيفَ  ـدهَ-6

 .(5)«الـؽت البديعات طؾك الؿقضقطات»

َ إل ْمَ حقيَا د نَا ـوويَ-7  تاج الديـ الػاكفاين يف :طـد ,ر ٌز

 .(6)«رياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام»كتابف 

ر ٌزَ إل ْمَ حقيَا د نَا ـوويَو َْا ُتػقدَ نَ ر هَ صحقحََ-8

محؿد  :طـد «،جا ؿـفْجَ رحَصحقحَ  ؾمَبنَا حجْ»  ؾمَا ؿ ؿىَ

ؾ إكؿال »بـ محؿد السـقسل يف شرحف لصحقح مسؾؿ الؿسّؿك  مؽؿِّ

 .(7)«اإلكؿال

                                      
, 41مؼدمة الؿحؼؼ ص  واكظر . 414مػتاح السعقدية يف شرح إلػقة الحديثقة ص  (1)

 .44وققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات ص 

(2) 4/416. 

 .41ص (3)

 .1ص  (4)

 .11 ص (5)

 (4/1مؼدمة الؿملػ لرياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام ) (6)

 .4/1 اكظر  (7)
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ثقـ  اختصااٌْرَ ؽؾؿاا َ) قـئااٍذ(،َ-9 ــُث يســتعؿؾفا بعــض الؿحــدِّ حق

 .كذلؽ

ََ وِ اَؿنَا تعؿؾفْ

ـُ طّؿار الؿالؽل,   كأو معـً افنن وافؼفؿ يف رواياهتؿ لػظً » َ قثَوْْاب

َطف, وإن َغَؾَب طؾك حديثف الؿخالػة لفؿ وإن وافؼفؿ أثبتـا ح ضبْ  اولق غالبً 

 .(1)«فـادر, أثبتـا ح خطله وطدم ضبطف وآحتجاج بحديثف

 .(2)«فال يػقد ح لقَت ولعّؾ » َ قثَوْْوشؿُس الحؼ العظقؿ آبادي, 

َ قثَوْْوالؿباركػقري,  وبؼاء الـجاسة طؾك حالفا فال يجقز » 

 .(3)«القضقء ح

َا تعَ-11 َخْصٌّ َاختصْرًَر ٌز َا طقْ  ي َا و قد َ بو َ  ؽؾؿ َاؿؾه

َبنَا حّجْج.َ ـْ(َيفَ ؿْعهَا حد ثَ نَ قخهَ عب) ّدث

 وْْ فؼد روى الخطقُب البغدادي بسـده طـ حـبؾ بـ إسحاق, 

كـُت آيت شعبَة ومعل ألقاٌح, فنذا »: سؿعُت أبا القلقد الطقالسل, يؼقل

)س(, وإذا قال:  قال: أخربكا, كتبُت )خ(, وإذا قال: سؿعُت, كتبُت 

 .(4)«حدثـا, كتبُت )ح(, فنذا جئُت َكَسْخُتفا كتبُت إخبار طؾك ذلؽ

َ« تحَا بْري»كتْبهََر ٌزَوِعهَا حْ ُظَابُنَ جرَٓ ؿهَوٓ مَ-11

                                      
 .41مؼدمة محؼؼفا ص  واكظر . 444ص  مػتاح السعقدية يف شرح إلػقة الحديثقة (1)

 (.1/14طقن الؿعبقد ) (2)

 (.4/419تحػة إحقذي ) (3)

 (.4/191الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع ) (4)
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الذي أّلػف يف الرد طؾك العقـل الذي اكتؼده  «،اكتؼْضَآعتراض»كتْبهََيف

  «.يطؿدة الؼار»يف شرحف لصحقح البخاري الؿسّؿك 

َ جر َابُن َوْْ وقد رمزُت إلك الػتح بحرف )ح( ملخقذة مـ » 

الػتح, ومـ أحؿد. وإلك شرحف بحرف )ع( ملخقذة مـ العقـل ومـ 

 .(1)«الؿعرتِض

12-ََ َر ٌز َا بْري» ؽتْب َ تح َا ع ؼالينٓ« َ جر ابـ  :طـد ،بن

 .(2)«إلك مؼاصد حديث الحبقب إرشاد الؾبقب»كتابف  غازي يف

13-ََ َ ؽتب َا حْكمر ٌز َاهلل َعبد َبن َ حؿد َاهلل َعبد َ بي  ،ا حْ ظ

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل :طـد

  .(3)«إزهار

َيفَ-14 َا عؾؼؿي َ ؽتبه ََر ٌز َا جْ عَ»كتْبه َب رح َا ؿـقر ا ؽوكب

َا حْ ظَا  قوطيََ(4)«ا صغقر ا جْ عَ»يفَعؼبَإ ْد ثَا تيَ ّ ـفْ

َ«.ا صغقر

15-ََ َيف َا جد دة َ ؾحوا ي َر ٌز َعؾىَ»كتْب َا  ؾػق  ا تعؾقؼْت

َ ؾ قخَ حؿدَعطََْاهللَ ـقفَا ػوأقْين.َ(5)« ـنَا ـ ْ ي

                                      
 (.4/41اكتؼاض آطرتاض يف الرد طؾك العقـل يف شرح البخاري ) (1)

 .64ص  اكظر  (2)

(3) 4/41. 

 /أ )مخطقط(.1/ق4 (4)

 مؼدمة الؿحؼؼ. مـ 4/44 اكظر  (5)
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 حــــ

و يَ-1َ َ ؾحؿ  َا صحقحَا جْ عَراويَا فرويَذرَ بيَ قخَ-َر ٌز

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف  .-َا بخْريَ إل ْم

 .(1)إلمام البخاريل «الجامع الصحقح»لرواية 

بيَ روانَعبدَا ؿؾكَبنَ بقبَٕ«َرَْ بَا ؼرآن» ؽتْبَر ٌزََ-2

لؿحات إكقار »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ،ا  ؾؿي

 .(2)«وكػحات إزهار

َكؾؿٍ َ نَا ز ْدةَا تيَُ ضقػفََْ-3 ِْ ـ َ ْخَ وَبَ و ر ٌزَ ؽتبهَبعُضَا 

َ خ َإصل. نَا ـ خَإخرىَعؾىَا ـ

ملخقٌذ مـ كؾؿة )حاشقة(. ويؽتب فقق آخر كؾؿٍة مـ الزيادة 

 .(3)إلك هـا اكتفت الحاشقة :)إلك(؛ أي

َا  خْويَ  َوْْ بـــ )حاٍء( مفؿؾٍة  ابؾ ربؿا ُأشقر لؾحاشقة أيًض » 

 .(4)«مؿدودٍة, ولؾـسخة بـــ )خاٍء( معجؿٍة, إن لؿ ُيرَمز لفا

و يَ صحقحََ-4 ث  :طـد ،اإل ْمَا بخْرير ٌزَ ـ خ َا َحؿ  الؿحدِّ

 .(5)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

                                      
 .4/96)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد الساري  4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

(2) 4/41. 

ثقـ ص اكظر َ(3)  .146تقثقؼ الـصقص وضبطفا طـد الؿحدِّ

 .1/91فتح الؿغقث  (4)

 .4/411 اكظر  (5)
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 حا

1-ََ   ْ  َ َ بي َبن َا حْرث َ خرأه َ ؿْ َر ٌز  :طـد «،  ـده»يف

 .(1)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي 

 ،وَقرهَ نَ صـػْ هَ« ْر خَكق ْبور»يفَؿَْ خرأهَا حْكمَر ٌزَ َ-2

 .(2)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف ين ابـ ِطَراق الؽِـا :طـد

محؿد  :طـد ،ر ٌزَ ؿَْيفَكتبَ بيَأعػرَ  ؿدَبنَ حؿدَا ـحْسَ-3

 .(3)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف بـ طبد القاحد الغافؼل

و ي،َ وَخْ فَ قهَ بَْإ حْبَا ؿ تؿؾيََ-4 ر ٌزَ ؿَْاكػردَبهَا حؿ 

وذلؽ فقؿا كتبف بخّطف  ،مَا بخْريإل ْ َ«ا جْ عَا صحقح»يفَروا تفؿَْ

ـُ خقٍر  ـُ أحؿد بـ طقسك بـ مـظقر. وكؼؾف طـف اب الشقُخ الراويُة محؿُد ب

  .(4)اإلشبقؾل

 .(4) :الرقؿ (,ح)  واكظرَا ر زَ

 

 حة

ابـ الجـزري  :طـد ،«صحقحه»يفَر ٌزَ اؿَْ خرأهَاإل ْمَابنَ بْنََ-1

                                      
 . 1 ص (1)

(2) 4/1 . 

(3) 4/41. 

. وففرســة ابـــ خقــر 16جــامع الصــحقح ص يف التعريــػ بســـد ال إفــادة الـَّصــقح اكظاار  (4)

 .41اإلشبقؾل ص
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إتحـاف »و ,(2)«داية الرواةه»يف وابـ حجر  ,(1)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف 

جؿــــع » يفوالســــققصل  ,(4)«إصــــراف الؿســـــد الؿعتؾــــل»و ,(3)«الؿفــــرة

الـؽــــت البــــديعات طؾــــك »يف , و(6)«غقرالجــــامع الصــــ»و ,(5)«عالجقامــــ

مـتخــب كـــز »و ,(8)«كـــز العؿــال»يف والؿتؼــل الفـــدي  ,(7)«الؿقضــقطات

الػـتح الؽبقـر » يفوالـبفـاين  ,(10)«كــقز الحؼـائؼ»يف والؿـاوي  ,(9)«العؿال

ــا  ,(11)«يف ضــؿ الزيــادة إلــك الجــامع الصــغقر يف وأحؿــد طبــد الــرحؿـ البـَّ

, وحبقــب الــرحؿـ إطظؿــل يف (13)«بــدائع الؿــــ»و ,(12)«بؾــقغ إمــاين»

وإلبـاين  ,(14)عبـد الـرزاق الصــعاينل «الؿصــػ»لؽتاب حقاشل تحؼقؼف 

                                      
 .1ص  (1)

(2) 4/66. 

(3) 4/466. 

(4) 4/419. 

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (5)

(6) 4/1. 

 .11 ص (7)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (8)

(9) 4/4. 

 .1 ص (11)

 .1ص  (11)

 .4/6بؾقغ إماين  (12)

 .1ص  (13)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (14)
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جــامع »يف ـُؿْؼِحؿ العزيــز الــ وطبــد ,(1)«الثؿــر الؿســتطاب»كتابــف  يف صالئــع

 .(2)«السـة

 :طـد «،ا ؿجرو قن»كتْبَر ٌزَ اؿَْ خرأهَاإل ْمَابنَ بْنَيفََ-2

  .(3)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف ابـ ِطَراق الؽِـاين 

3-ََ َا ظؿآن» ؽتْبَر ٌز محؿد السعقد بـ  :طـد ،ؾفقثؿي َ« وارد

 .(4)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

 

 حثنا

ثقن  َ.ر ٌزَ ؽؾؿ َ) ّدثـْ(َعـدَبعضَا ؿحد 

 (.حّدثـا) :وٓ بّد أن يؼرأها الؼارئ

َا ر ز يف والطرباين  ,(5)«مسـده»يف أبق طقاكة   وِ اَؿنَا تعؿلَاذا

 .(6)«الؿعجؿ الؽبقر»

 

                                      
 مة الـاشر ص/ج.مؼد اكظر  (1)

(2) 4/6. 

(3) 4/1. 

 مـف. 4/41 اكظر  (4)

( 1191( و)1166( و)1169( و)1666اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (5)

 (.1141و)

 (.1194حديث رقؿ ) 6/46اكظر مـف:  (6)
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 حس

ر ااٌزَٕصاالَا حااْ ظَ باايَ  ؿاادَ حؿاادَباانَ حؿاادَا ُجرأااْينََّ-1

جـرى طؾقـف  .َرْبرّي،َعنَاإل ْمَا بخْري صحقحَا بخْري،َ رو هَعنَا ػَِ

 .(1)«الجامع الصحقح»الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

 .(2)«مؽـز الؿسرتشديـ»واضعل  :طـد ,ر ٌزَ ؽؾؿ َ) د ث(َ-2

 

 حسخ

يف ففـــرس أســـؿاء الصـــحابة َ ر اااٌزَ تحاااد ِثَا صاااحْبِ َو روَ اااْ ِفم

رهؿ ومرويـــاهتؿ, الـــذي أطـــّده والتـــابعقـ وأتبـــاطفؿ مـــع مســـاكقدهؿ وآثـــا

ؾبقفؼـل بـدائرة الؿعـارف العثؿاكقـة ل« الســ الؽـربى»الؼائؿقن طؾك صباطة 

َ.(3)بالفـد

َ

 حسنا

ثقنَ( َدثـْ)ر ٌزَ ؽؾؿ َ  َ.عـدَبعضَا ؿحد 

ثـا(. :وٓ بّد أن يؼرأها الؼارُئ   )حدَّ

                                      
)صبعة دار التلصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري يف  4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

 (. 4/441البخاري ) كشػ خبايا صحقح

 الؿؼدمة ص/ب. (2)

 .4الســ الؽربى خاتؿة الؿجؾد إول ص اكظر  (3)
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َا ر ز َاذا َا تعؿل ـُ خزيؿة   وِ اَؿن ولؿ أره  (1)«صحقحف»يف اب

 .لسقاه

 

 حع

 :طـــد ،ر اٌزَ ػوا ادَ باايَعؿارَ  ؿادَباانَ اعقدَبانَ اازمَا ؿـتجاْ ي

ــف  يف محؿــد بـــ طبــد القاحــد الغــافؼل لؿحــات إكــقار وكػحــات »كتاب

 .(2)«إزهار

 

 حػَ

ــد «، اارحَا  ااـ »كتْبااهََر ااٌزَ ؿااَْذكاارهَا بغااويَيف ــل  :طـ ْقب يف الطِّ

 .(3)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»

 

 حؽــــ

و ير ٌزَ ؿَْاأتؿعَعؾَ  قخْيَ بيَذرَا فرويََ-وا ؿ تؿؾيََ(4)قهَا حؿ 

                                      
( 996( و)911( و)911( و)914( و)911اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (1)

 (.919و)

(2) 4/44. 

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (3)

قيل, بقاٍء »وَْْابنَُر قد َ  ْ دة  (4) ثقـ أن يؼقلقا يف الـسب إلقف: الحؿُّ جرت طادة الؿحدِّ

 الـسب, ولق ُطّرب 
ْ

قّيـّقا بقائل خػقػٍة وأخرى ساكـٍة, َيـُْقون بف الققػ, وكان إصؾ: َحؿُّ
= 
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َ َا بخْري َ إل ْم َا صحقح َا جْ ع جرى طؾقف الحافُظ شرُف  .-راوي

 .(1)إلمام البخاريل «الجامع الصحقح»الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

 

 حؿ

َ َ ؽؾؿ  استعؿؾفا الحافُظ السخاويُّ يف تعؾقؼف طؾك  (، ْ ق )ر ٌز

 .(2)ؾحافظ ابـ حجرل «الؿفرةإتحاف »كسختف مـ 

 

 حكَ

 :طـــد ،«كااوادرَإصااوْ»يفَر ااٌزَ ؿااَْ خرأااهَا حؽااقمَا تر ااذيَ

 .(3)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي 

 

 حم

 :طــد ,ؾحْ ظَ بيَكعاقمَإصابفْين «َ ؾق َإو قَْ» ؽتْبََر زٌََ-1

                                      = 
قَّا بتش قَّف, وكان ُيـسب إلقف: َحؿِّ  ُٕدغؿ وققؾ فقف: َحؿِّ

َّ
ديد هذا آسُؿ التعريَب الؼقاسل

 .
ّ

ِقيَّا طؾك صريؼة َمْرمل  الؿقؿ, وَحؿَّ

ٕن تؾؽ كسبٌة إلك َحَؿا,  -بتخػقػ الؿقؿ  -وقد أخطل مـ قال يف الـسب إلقف: َحَؿِقيَّا 

 .14يف التعريػ بسـد الجامع الصحقح ص  دُة الـَّصقحإفا«. ولقس مـفا

 .4/96)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد الساري  4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

 فؿا بعد. 4/441مؼدمة إتحاف الؿفرة  اكظر َ(2)

 . 1 ص (3)
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والؿتؼـــل  ,(2)«الجـــامع الصـــغقر»و ,(1)«جؿـــع الجقامـــع»يف الســـققصل 

يف والؿـــاوي  ,(4)«مـتخــب كـــز العؿــال»و ,(3)«العؿــال كـــز»يف الفـــدي 

ــائؼ» ــقز الحؼ ــاين  ,(5)«كـ ــك »يف والـبف ــادة إل ــؿ الزي ــر يف ض ــتح الؽبق الػ

ـــغقر ـــامع الص ـــْعدي  ,(6)«الج ـــرة»يف والص ـــقافح العط ـــد  ,(7)«الـ وأحؿ

 .(8)«بؾقغ إماين»يف الرحؿـ البـَّا  طبد

ؿ الؿػفرس الؿعج»واضعل  :طـد ,  ؿدَاإل ْمَ ؿ ـدَر زٌََ-2

 .(9)«ٕلػاظ الحديث الـبقي

 

  حهى

محؿد السعقد بـ بسققين  :طـد ،بنَ بيَا دكقَْٓ«ا حؾم» ؽتْبَر ٌزََ

 .(10)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل 

 

                                      
 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (1)

(2) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (3)

(4) 4/4. 

 .1 ص (5)

 .1ص  (6)

 .41ص (7)

 .4/6بؾقغ إماين  (8)

 فؿا بعد. 4/1اكظر مـف:  (9)

 مـف. 4/41 اكظر  (11)
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 حى

ــد ،ر ااٌزَ ؿ ااـدَاإل ااْمَ  ؿاادَ-1  ــذهبل  :طـ ــؿاء »يف ال ــد أس تجري

 ,(3)«الجامع الصغقر»و ,(2)«جؿع الجقامع»يف والسققصل  ,(1)«الصحابة

 ,(5)«مـتخـــب كــــز العؿـــال»و ,(4)«كــــز العؿـــال»يف والؿتؼـــل الفــــدي 

يف والـبفـاين  ,(7)«الجـامــع إزهــر»و ,(6)«كــقز الحؼـائؼ»يف والؿـاوي 

يف والصـْعــدي  ,(8)«الػتح الؽبقـر يف ضـؿ الزيـادة إلـك الجـامع الصـغقر»

ا  وأحؿـد طبـد الـرحؿـ ,(9)«الــقافح العطـرة» مـحـة الؿعبـقد يف »يف البـّـَ

, ومحؿد فماد (11)«بدائع الؿــ»و ,(10)«ترتقب مسـد الطقالسل أبل داود

وحبقــب الــرحؿـ إطظؿــل يف  ,(12)«مػتــاح كـــقز الســـة»يف طبــدالباقل 

                                      
ع الحافظ الذهبل, أم مـ وضع صابع الؽتاب؟! فنن هذا ٓ أدري أهذا الرمُز مـ وض (1)

الرمز مقجقد يف أثـاء الؽتاب هؽذا, مع أن الذهبل قد كّص يف مؼدمة الؽتاب )ص/ب( 

 (, فإقرب أكف مـ وضع الطابع, واهلل أطؾؿ.ـطؾك أكف يرمز لؿسـد أحؿد بــ )ه

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (2)

(3) 4/1. 

 بعد.فؿا  4/11العؿال  كـز (4)

(5) 4/4. 

 .1 ص (6)

 .11لدرر الؾقامع ص ا (7)

 .1ص  (8)

 .41ص (9)

(11) 4/1. 

 .1ص  (11)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (12)
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وإلبـاين  ,(1)عبد الرزاق الصــعاينل «الؿصـػ»لؽتاب حقاشل تحؼقؼف 

بؼل بـ مخؾـد »يف م العؿري , وأكر(2)«الثؿر الؿستطاب»كتابف  يف صالئع

مقســقطة »يف ومحؿـد الســعقد بــ بســققين زغؾـقل  ,(3)«ومؼدمـة مســـده

معجـؿ مسـاكقد »يف وسامل التقين  ,(4)«أصراف الحديث الـبقي الشريػ

 .(6)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(5)«كتب الحديث

فظ ابـ ؾحال «إتحاف الؿفرة»كؿا أن هذا الرمز قد ورد يف مطبقطة 

لؽـف مـ وضع  ,اأيًض  «الؿسـد»يف حجر إشارة لؿا أخرجف اإلمام أحؿد 

ؼل الؽتاب ولقس مـ صـقع الؿصـػ أما الؿصـػ فؼد صرح  ,محؼِّ

 .(7)باسؿ اإلمام أحؿد يف ثـايا الؽتاب

 صااحقحََ- اارعَك ااخ َاباانَا  ااَراجََ-َ(8)ر ااٌزَ ـ ااخ ََ َؿااْمَ-2

لُقـقكِقـل يف ضــبطف لروايــة جــرى طؾقــف الحـافُظ شــرُف الــديـ ا .ا بخاْري

 .(9)«الجامع الصحقح»

                                      
 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (1)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (2)

 .16ص  اكظر  (3)

 مـف. 4/41 اكظر  (4)

حقث جاء يف جؿقع الؿقاضع الؿؼدمة, لؽـ ما يف داخؾ الؽتاب يخالػ هذا الرمز ,  (5)

 )أحؿد( هؽذا صريًحا بغقر رمز! فال أدري أهذا الخؾُؾ مـ الؿملػ أم مـ الـاشر؟!

(6) 4/6. 

 مـ مؼدمة محؼؼ الؽتاب. 4/411 اكظر  (7)

 كذا جاءت تسؿقتفا يف الؿصدر, ولؿ أجد أّي معؾقماٍت طـفا, أو ذكٍر لفا طـد غقره.  (8)

 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  اكظر  (9)
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 .[ا خااا]و [م ح]  واكظرَا ر ز

 

 محع

محؿد السعقد بـ  :طـد ،إل ْمَ  ؿدَبنَ ـبل َ«ا زاد» ؽتْبَر ٌزََ

 .(1)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

 

 حنا

 عـدَبعِضفم.َ( ّدثـْ)ر ٌزَ ؽؾؿ َ

 لؽـف كادٌر.

الجرح »كتاب كؿا جاء يف  ,(2)لؾطرباين «الؿعجؿ الؽبقر»يف جاء ذلؽ 

الؿحػقضة يف مؽتبة مراد ماّل  فيف كسخت ,بـ أبل حاتؿٓ« والتعديؾ

 (. 4111باستاكبقل تحت رقؿ )

ومِـ غرائبفا اختصاُر كؾؿة )حّدثـا( طؾك : »يف وصػفا وَْْا ؿعؾ ؿي

 .(3)«)حـا( وهق اختصاٌر غريٌب لؿ يذكره أهُؾ الؿصطؾح

 

 حنؿَ

 محؿد السعقد بـ بسققين :طـد ،«أْ عَ  ْكقدَ بيَ ـقػ » ؽتْبَر ٌزَ 

                                      
 مـف. 4/41 اكظر  (1)

 (.41416ح ) 41/141 (2)

 مؼدمة الجرح والتعديؾ ص/يح. (3)
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 .(1)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل 

 

 حهــــ

ااو يَوا ؽ ااؿقفـيَ   ااقخْيَ باايَذرََ-ر ااٌزَ ؿااَْاأتؿااعَعؾقااهَا حؿ 

جـرى طؾقـف الحـافُظ  .-ا فرويَراويَا جْ عَا صحقحَ إل ْمَا بخْريَ

ــرُف ا ــة ش ــحقح»لــديـ الُقــقكِقـل يف ضــبطف لرواي إلمــام ل «الجــامع الص

  .(2)البخاري

 

َ

َ

َ 

                                      
 مـف. 4/41 اكظر  (1)

 .4/96إرشاد الساري  اكظر  (2)
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َ

 حزف اخلاء
َ

 خَ

طاّمـة  :طــد ،إل اْمَا بخاْريَّ َ«ا جاْ عَا صاحقح» ؽتاْبَر ٌزََ-1َ

ثقـ مشـارق »يف والصـاغاين  ,(1)«جامع إصـقل»يف كابـ إثقر  ,الؿحدِّ

ؾػل  ,(2)«إكقار الـبقية الجؿع »يف والؿقصؾل  ,(3)«اتالطققري»يف والسِّ

 ,(5)«الؿختصر الـصقح»يف والؿفّؾب بـ أبل ُصػرة  ,(4)«بقـ الصحقحقـ

طْقـــل   ,(6)«الجـــامع لؿــا يف الؿصـــَّػات الجقامـــع»يف وأبــل مقســك الرُّ

ي  يف والـذهبل  ,(8)« تحػـة إشـراف»و, (7)«هتـذيب الؽؿـال»يف والـِؿـزِّ

ــدال» ــزان آطت ــل يف الضــ»و ,(9)«مق ــقان الضــعػاء »و ,(10)«عػاءالؿغـ دي

                                      
(1) 4/91. 

 .44مبارق إزهار يف شرح مشارق إكقار ص  واكظر , 19ص (2)

 .111مؼدمة الطققريات ص  اكظر  (3)

 .4/41مة الؿحؼؼ مؼد اكظر  (4)

 مـ مؼدمة الؿحؼؼ.  4/411 اكظر  (5)

 .4/41مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (6)

(7) 4/416. 

(8) 4/9. 

(9) 4/1. 

 .6ص  (11)
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تجريـــد »و ,(3)«تـؼـــقح التحؼقـــؼ»و ,(2)«الؽاشـــػ»و ,(1)«والؿرتوكـــقـ

التـذكرة بؿعرفـة رجـال »يف وابــ حؿـزة الحسـقـل  ,(4)«أسؿاء الصـحابة

ــرة ــب العش ـــ  ,(5)«الؽت ـــ الؿؾؼِّ ــديث»يف واب ــقم الح ــع يف طؾ  ,(6)«الؿؼـ

بقضـــع الؽــــشػ الحثقـــث طؿـــــ رمـــل »يف وبرهـــان الـــديـ الحؾبـــل 

 الديـ العراقل  ,(7)«الحديث
ّ

 ,(8)«اإلصراف بـلوهـام إصــراف»يف وولل

هتـذيـــب »يف وابـــ حجـر  ,(9)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف وابـ الجزري 

ـــذي ـــذيب»و ,(10)«بالتف ــــب التف ـــراف»و ,(11)«تـؼري ـــت الظ  ,(12)«الـؽ

ــــة »و ,(14)«تعريــــػ أهــــؾ التؼــــديس»و ,(13)«لســــان الؿقــــزان»و هداي

ـــرواة ـــل»و ,(15)«ال ــــد الؿعتؾ ـــراف الؿس ـــاري»و ,(16)«إص ـــدي الس  «,ه

                                      
 .4ص (1)

(2) 4/41. 

 مـف طؾك سبقؾ الؿثال. 4/44 اكظر  (3)

 ص/ب. (4)

(5) 4/6. 

 ( مـ الرمز )ت(.1الرقؿ ) اكظر  (6)

 .16ص  (7)

 .44ص مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (8)

 .6ص  (9)

(11) 4/41. 

 .16ص  (11)

(12) 4/9. 

 مـف.1/491 اكظر  (13)

 .46ص  (14)

(15) 4/66. 

(16) 4/419. 
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ـــل  ـــال»يف والخزرج ـــذيب الؽؿ ـــذهقب هت ـــة ت ـــققصل (1)«خالص , والس

 ,(4)«طؼـقد الزبرجــد»و ,(3)«الجـامع الصــغقر»و ,(2)«جؿـع الجقامــع» يف

 ,(6)«مـتخـــب كــــز العؿـــال»و ,(5) «كــــز العؿـــال»يف والؿّتؼـــل الفــــدي 

 ,(8)«الـــقافح العطــرة»يف ي والصــْعد ,(7)«كـــقز الحؼــائؼ»يف والؿـــاوي 

مـتخـــب »يف ويقســـػ الـبفـــاين  ,(9)«ذخـــائر الؿقاريـــث»يف والـابؾســـل 

الػــــتح الؽبقــــر يف ضــــؿ الزيــــادة إلــــك الجــــامع »و ,(10)«الصــــحقحقـ

مــحــة »و ,(12)«بؾقغ إماين»يف وأحؿد طبد الرحؿـ البـَّا  ,(11)«الصغقر

ـــل داود ــــل أب ــــد الـطـقـالس ــــقب مـســ ــــبقد يف تـرت ـــدائع »و ,(13)«الؿع ب

ــــ ــف (14)«الؿ ــل تحؼقؼ ــل يف حقاش ــرحؿـ إطظؿ ــب ال ــاب , وحبق لؽت

                                      
 .1ص  (1)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (2)

(3) 4/1. 

(4) 4/41. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (5)

(6) 4/1. 

 .1 ص (7)

 .41ص (8)

(9) 4/6. 

 .6ص (11)

 .1ص  (11)

 .4/6بؾقغ إماين  (12)

(13) 4/1. 

 .1ص  (14)
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الثؿـر »كتابـف  وإلبـاين يف صالئـع ,(1)عبد الـرزاق الصــعاينل« الؿصـػ»

مقسقطة أصراف »يف ومحؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل  ,(2)«الؿستطاب

ـــريػ ـــقي الش ـــديث الـب ــــُؿْؼِحؿ  ,(3)«الح ـــز ال ـــد العزي ـــامع »يف وطب ج

الؿعجـؿ »وواضـعل  ,(5)«مؽـز الؿسرتشديـ»ولدى واضعل  ,(4)«ةالسـ

 .(6)«الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي

َا بخْريَ-2 َ إل ْم الؿعجؿ »يف الحافظ ابـ طساكر  :طـد ،ر ٌز

وابـ ُرشْقد الِػْفري  ,(7)«الؿشتؿؾ طؾك ذكر أسؿاء شققخ إئؿة الـََّبؾ

, وابـ (8)«د الجامع الصحقحإفادُة الـَّصقح, يف التعريػ بسـ»كتابف  يف

ـ  كتابف  , وابـ طّؿار الؿالؽل يف(9)«الؿؼـع يف طؾقم الحديث»يف الؿؾؼِّ

 .(10)«مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة»

َبعُضَا ـ َ ْخَوبلَذكرَا ػروبَا تيَبقنَا ـ خَعـدََ-3 َ ؽتبه ر ٌز

أخرى(. وقد يذكر  إشارًة إلك أن هذه الزيادة مـ )كسخةٍ  ،ا ؿؼْبؾ َبقـفْ

                                      
 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (1)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (2)

 مـف.4/41 اكظر  (3)

(4) 4/6. 

 الؿؼدمة ص/ب. (5)

 .4/1اكظر مـف:  (6)

 .19ص  (7)

 وغقرها. 14ص  اكظر  (8)

 ( مـ الرمز )ت(.1الرقؿ ) اكظر  (9)

 .41مؼدمة مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة ص  اكظر  (11)
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ـْ يضع حرف )خـــ(  ,وقد يذكره يف إصؾ ,الـاسخ ذلؽ يف الحاشقة لؽ

  .(1)فقق أول كؾؿٍة وآخر كؾؿٍة مـ الزيادة

َا  خْوي َوْْ بـ )حاٍء( مفؿؾة  ابؾ ربؿا أشقر لؾحاشقة أيًض » 

  .(2)«ولؾـسخة بـ )خاٍء( معجؿة إن لؿ ُيرمز لفا ,مؿدودة

َ  تعؿؾهَبعُضَا ؿَ-4 َإ ىَآخرر ٌز ثقنَ الكتؼَْْ نَإ ـٍْد إذاََ،حد 

َوُأؿعَبقـفَْيفَ قٍْبَوا ٍد.َ،كْنَ ؾحد ثَإ ـْدانَ لكثر

 )ح( بؿا يغـل طـ إطادتف هـا. :وقد تؼدم الؽالم طؾقف يف الرمز

الؿختصر الـصقح يف هتذيب الؽتاب »ومّؿا جاء فقف الرمُز كذلؽ 

 أبل ُصػرة. لؾؿفّؾب بـ (3)«الجامع الصحقح

َا ااتعؿؾهَ بااوَا و قاادَا طقْ  اايَاختصااْرًَر ااَ-5 َ  ؽؾؿاا َاٌزَخااْصٌّ

َبنَا حّجْج.َ ) خبركْ(َعـدَ ؿْعهَا حد ثَ نَ قخهَ عب

 وْْ فؼد روى الخطقُب البغداديُّ بسـده طـ حـبؾ بـ إسحاق, 

كـُت آيت شعبَة ومعل ألقاٌح, فنذا »: سؿعُت أبا القلقد الطقالسل, يؼقل

قال: سؿعُت, كتبُت )س(, وإذا قال: قال: أخربكا, كتبُت )خ(, وإذا 

 .(4)«حدثـا, كتبُت )ح(, فنذا جئُت َكَسْخُتفا كتبُت إخبار طؾك ذلؽ

                                      
ثقـ ص اكظر  (1) , ومقسقطة طؾقم 146 -141تقثقؼ الـصقص وضبطفا طـد الؿحدِّ

 .1/666الحديث وفـقكف 

 .1/91فتح الؿغقث  (2)

 مـ مؼدمة الؿحؼؼ.  4/411 اكظر  (3)

 غقر أن الؿحؼؼ قال إكف تارًة يليت فقف هذا الرمز )ح( مفؿؾة. واهلل أطؾؿ. 

 (.4/191ع )الجامع ٕخالق الراوي وآداب السام (4)
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لؾدٓلة  :« ؾخقصَا ؿ تدرا»يفََا ذابيَا حْ ظَ  تعؿؾهَر زٌََ-6

طؾك شرط  «الؿستدرك»يف طؾك أن الحديث الذي أخرجف الحاكؿ 

 .اإلمام البخاري

 وبَبعضََ-َْ  قْكًََ- د نَا ُقوكقـيَر ٌزَ ؽتبهَا حْ ُظَ رُفَاَ-7

ا جْ عَ»ا ر وزَا تيَاْصَطااَؾحَعؾىَوِعفَْيفَك ختهَ ثـََِْبطهَ روا  َ

صغقرة, ومعـاها أهنا مـ كسخٍة طـد صاحب ذلؽ  )خ(وهل  ،«ا صحقح

 .(1)الرمز

َ نَك ختهَعؾىَ عؾقؼهَيفَا  خْويَا حْ ظَا تعؿؾهَر زٌََ-8

لؾدٓلة طؾك اختالف مصادر  : جرَابنَؾحْ ظ َ«ا ؿفرةَإ حْف»

 .(2)الؽتاب يف الؾػظة القاحدة

إفادُة »كتابف  ابـ ُرشْقد الِػْفري يف :طـد ،ر ٌزَ ؾخطقبَا بغداديَ-9

 .(3)«الـَّصقح, يف التعريػ بسـد الجامع الصحقح

 ػتْحَا  عقدّ  ،َيفَ»كتْبهََر ٌزَ  تعؿؾهَابُنَعّؿْرَا ؿْ ؽيَيفَ-11

َ.بؿعـىَ)إ خ(َ(4)« رحَإ ػق َا حد ثق 

11-ََ َر ٌز َا ؽؿْْ» ؽتْب َ فذ ب َ ذاقب َخالص   ،ؾخزرأي «

التعؾقؼات السؾػقة »كتابف  محؿد ططاء اهلل حـقػ الػقجقاين يف :طـد

 .(5)«طؾك ســ الـسائل

                                      
 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  اكظر  (1)

 .4/441مؼدمة إتحاف الؿفرة  اكظر  (2)

 وغقرها. 41ص  اكظر  (3)

 .41مؼدمة مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة ص  (4)

 مـ مؼدمة الؿحؼؼ. 4/44 اكظر  (5)
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 :طـد ،إل ْمَا بخْري «َا تْر خَا ؽبقر»كتْبَر ٌزَ ؿَْأََْيفََ-12

طْقـل   .(1)« الؿصـَّػات الجقامعالجامع لؿا يف»يف الحافظ أبل مقسك الرُّ

 

 ذـــ

محؿد  :طـد ،ڤر ٌزَ ـ خ َِخراشَبنَعبدَاهلل،َعنَ كسَبنَ ْ كَ

 .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف بـ طبد القاحد الغافؼل

 

 ذايل

ر ٌزَ ؿَْا ُتػقدَ نَبعضَا ـ خَا ؿػردةَ نَصحقحَا بخْري،َا تيَ

ا جْ عَ»اهللَبنَ  ؿدَا فرويَراويَ ّتصلَ ـُداَْبْ حْ ظَ بيَذرَعبدَ

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية  .«ا صحقح

 .(3)«الجامع الصحقح»

 

 ذث

 َ ي  :طـد ،ْ عؾقؼًََ«صحقحه»يفَر ٌزَ ؿَْ خرأهَاإل ُْمَا بخْري  يف الـِؿـزِّ

                                      
 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (1)

(2) 4/49. 

)صبعة دار التلصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري يف  4/416صحقح البخاري  اكظر  (3)

 (.4/411كشػ خبايا صحقح البخاري )
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 الديـ العراقل  ,(2)«تحػة إشراف»و, (1)«هتذيب الؽؿال»
ّ

يف وولل

 ,(4)«هتذيب التفذيب»يف وابـ حجر  ,(3)«اإلصراف بلوهام إصراف»

 ,(7)«لسان الؿقزان»و ,(6)«تعريػ أهؾ التؼديس»و ,(5)«تؼريب التفذيب»و

 ,(9)«ذيؾ الؽاشػ»يف وأبل ُزرطة العراقل  ,(8)«إصراف الؿسـد الؿعتؾل»و

 .(10)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل 

 

 ذحط

َاب َ ـ خ  َ رو فَْر ٌز َا تي َا بخْري، َصحقح َ ن َا حؾبي َ بقب ن

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف  .ب ـدهَعنَاإل ْمَا بخْري

 .(11)«الجامع الصحقح»ضبطف لرواية 

 

                                      
(1) 4/416. 

(2) 4/9. 

 .44مؼدمة الؿحؼؼ ص  اكظر  (3)

(4) 4/41. 

 .16ص  (5)

 .46ص  (6)

 مـف.1/491 اكظر  (7)

ؼ الؽتاب.4/416(8)  , وهق مـ وضع محؼِّ

 .11ص  (9)

 .1ص  (11)

 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  كظر ا (11)
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 ذس

يف السققصل  :طـد ، إل ْمَا بخْريَ«إدبَا ؿػرد» ؽتْبَر ٌزََ-1َ

مـتخب كـز »و ,(2)«الكـز العؿ»يف والؿتؼل الفـدي  ,(1)«الجامع الصغقر»

الػتح الؽبقر يف »يف والـبفاين  ,(4)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(3)«العؿال

 ,(6)«الـقافح العطرة»يف والصْعدي  ,(5)«ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر

مقسقطة أصراف الحديث الـبقي »يف ومحؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل 

  .(8)«جامع السـة» يفوطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(7)«الشريػ

ؾحافظ ابـ ل «إتحاف الؿفرة»كؿا أن هذا الرمز قد ورد يف مطبقطة 

لؽـف  ,اأيًض  «إدب الؿػرد»يف حجر إشارة لؿا أخرجف اإلمام البخاري 

ؼل الؽتاب ولقس مـ صـقع الؿصـػ أما الؿصـػ فؼد  ,مـ وضع محؼِّ

 .(9)صرح باسؿ اإلمام البخاري واسؿ كتابف يف ثـايا الؽتاب

ي  :طـد ،إل ْمَ بيَداود «َا ـْ خَوا ؿـ وخ» ؽتْبَر ٌزََ-2 الـِؿـزِّ

                                      
(1) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (2)

(3) 4/4. 

 .1 ص (4)

 .1ص  (5)

 .41ص (6)

 مـف. 4/44 اكظر  (7)

(8) 4/6. 

ؼ الؽتاب. 4/411 اكظر  (9)  مـ مؼدمة محؼِّ
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هتذيب »يف وابـ حجر  ,(2)«تحػة إشراف»و, (1)«هتذيب الؽؿال»يف 

وأبل ُزرطة  ,(5)«لسان الؿقزان»و (4)«تؼريب التفذيب»و ,(3)«التفذيب

خالصة تذهقب هتذيب »يف والخزرجل  ,(6)«ذيؾ الؽاشػ»يف العراقل 

 .(7)«لالؽؿا

 

 ذط

 .(8)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي  :طـد ،ر ٌزَ ؿَْ خرأهَا خرا طيَ 

 

 ضظ ذــــ

ر ٌزَ ـ خ َا حْ ظَعؾمَا د نَا ؼْ مَبنَ حؿدَا برزا يَ نَصحقحَ

َا بخْري َاإل ْم َعن َب ـده َ رو فْ َا تي جرى طؾقف الحافُظ  .ا بخْري،

 .(9)«حقحالجامع الص»شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

                                      
(1) 4/416. 

(2) 4/9. 

(3) 4/41. 

 .19ص  (4)

 مـف.1/491 اكظر  (5)

 .11ص  (6)

 .1ص  (7)

 .1 ص (8)

)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد الساري لشرح صحقح  4/416صحقح البخاري  اكظر  (9)

 (.9/14البخاري )
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 ذع

 َ َ خرأهَاإل ااْمَابنَخز ؿ  َ اؿْ الحـافظ  :طــد «،صحاقاحااه»يفَر ٌز

إتحاف »و ,(2)«إصراف الؿسـد الؿعتؾل»و ,(1)«داية الرواةه»يف جر ابـ ح

, وإلباين (4)«بدائع الؿــ»يف وأحؿد طبد الرحؿـ البـَّا  ,(3)«الؿفرة

جامع »يف عزيز الـُؿْؼِحؿ وطبد ال ,(5)«الثؿر الؿستطاب»كتابف  صالئع يف

 .(6)«السـة

 

 ذؽـــ

َا بخْري َاإل ْم َ صحقح َا َ َرْخِ ي َ ـ خ  ث  :طـد ،ر ٌز الؿحدِّ

  .(7) أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

 

 ذط

السققصل  :طـد ،« ْر خَبغداد»يفََر ٌزَ ؿَْرواهَا خطقبَا بغداديَ-1 

                                      
(1) 4/66. 

(2) 4/419. 

(3) 4/466. 

 .1ص  (4)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (5)

(6) 4/6. 

 .4/416 اكظر  (7)
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 ,(3)-طـد اإلصالق  - (2)«مع الصغقرالجا»و ,(1)«جؿع الجقامع»يف 

والؿـاوي  ,(5)«مـتخب كـز العؿال»و ,(4)«كـز العؿال»يف والؿتؼل الفـدي 

الػتح الؽبقر يف ضؿ الزيادة إلك »يف والـبفاين  ,(6)«كـقز الحؼائؼ»يف 

مقسقطة »يف ومحؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل  ,(7)«الجامع الصغقر

 .(8)«أصراف الحديث الـبقي الشريػ

ابـ ِطَراق  :طـد ,ر ٌزَ اؿَْ خرأهَا خطقبَا بغداديَيفَ صْكقػهَ-2

 .(9)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف الؽِـاين 

ر ٌزَوِعهَا  قُخَ  ؿُدَا بـََْا  ْعْ يَ  اَْمَإ ْد اثَا تايَ امََ-3

  ااؿعفَْو اامَ ؼر اااَْعبااُدَاهللَبااُنَ  ؿاادَباانَ ـباالَعؾااىَ بقااهَوذكراااَْ

ــاين» كتابــف يف «،ا ؿ ااـد» يف لرتتقــب مســـد أحؿــد بـــ حـبــؾ  الػــتح الربَّ

 .(10)«الشقباين
                                      

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (1)

(2) 4/1. 

 فنن السققصل يبقـ ذلؽ طؼب الرمز.« تاريخ بغداد»يف غقر  وإذا كان الخربُ  (3)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (4)

(5) 4/4. 

 .1 ص (6)

 .1ص  (7)

 مـف. 4/44 اكظر  (8)

(9) 4/1 . 

ٓ يـّص طؾقف, أما إذا كان يف « تاريخ بغداد»وقد تتبعُتف فقجدُت أن الحديث إذا كان يف 

 , واهلل أطؾؿ.غقره مـ كتب الخطقب فنكف يـّص طؾقف

 .4/11الػتح الربَّاين  (11)
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 عالِمَ» وََ« عْ ِمَا  ـن َ»ر ٌزَ ؿَْذكرهَا خطْبيَيفَ  دَكتْبْقهَ-4

 .(2)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»كتابف  الطِّْقبل يف :طـد ،(1)«ا  ـن

 

 خ طَ

طـد بعض ُكّساخ  «، ـنَ بيَداود» اااَر ٌزَٕصلَا خطقبَا بغداديَ

  .(3)الســ

 

 ذفا

محؿـد  :طـد ،ؾعجؾوين َ«ك فَا خػَْو ز لَاإل بْس» ؽتْبَر ٌزَ 

مقســقطة أصــراف الحــديث الـبــقي »يف الســعقد بـــ بســققين زغؾــقل 

 .(4)«الشريػ

 

 ـ قذــ

ر ٌزَ ـ خ َا حْ ظَ ؿسَا د نَ  ؿدَبنَعبدَاهللَبنَعبدَا صؿدَ

                                      
ففق شرٌح « أطالم الســ»هق شرٌح لســ أبل داود, أما « معالؿ الســ»أن   نَا ؿعؾوم (1)

 لصحقح البخاري.

ح أن اسؿ شرحف لصحقح البخاري  « أطالم الحديث»ولقس « أطالم الســ»وهذا مؿا يرجِّ

 كؿا ُرقؿ طؾك الؿطبقع.

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16لســ الؽاشػ طـ حؼائؼ ا (2)

 , صبعة دار الصديؼ, تحؼقؼ: طصام مقسك هادي.16مؼدمة ســ أبل داود ص  اكظر  (3)

 مـف. 4/44 اكظر  (4)
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َا ب َصحقح َ ن َا عطْر، َا صقدٓين، َا بغدادي، يرويفا  خْري،ا  ؾؿي،

ْجزي, طـ أبل الحسـ الداودي, طـ السرخسل,  طـ أبل الققت السِّ

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ  .طـ الِػَرْبري, طـ اإلمام البخاري

 .«الجامع الصحقح»الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

َا ر زَوَْْا ُقوكِقـي َعنَاذا إشارٌة إلك ما َضـَبَط أو أصَؾف شؿُس » 

ـُ طبد   .(1)«الصؿد يف كسخٍة, وهل مـؼقلٌة مـ الـسخة الضقائقةالديـ ب

 

 ذمَ

َ قهَ َأؿع َا ذي َكتْبه َيف َا د  ؼي َخؾقل َبن َ و ف َ ؾحْ ظ ر ٌز

َ َ د ث ًدا»طرَب َ تعؿ  َعؾَي ََكَذَب تدريب »السققصل يف  :طـد «،َ ْن

 .(2)«الراوي

 

 ذى

باايَبؽاارَ  ؿاادَباانَ ااعقدَباانَعثؿااْنَٕ«َا ؿـتخااب» ؽتااْبَر ااٌزَ

لؿحـات إكـقار »كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل :طـد ،إخؿقؿي

 .(3)«وكػحات إزهار

                                      
(, 11/41)صبعة دار التلصقؾ(, وسقر أطالم الـبالء ) 4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

 (. 4/411يا صحقح البخاري )وكقثر الؿعاين الدراري يف كشػ خبا

 .166ص  (2)

(3) 4/44. 
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 حمة ــــذ

ر ٌزَ ـ خ َ حيَا د نَبنَ حقىَبنَأؿَْْبنَ و فَا  فقرَبْبنَ

َا بخْري َعنَاإل ْم َب ـده َا تيَ رو فْ  .ا ر بيَ نَصحقحَا بخْري،

الجامع »اية جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرو

 .(1) «الصحقح

 

 

 

َ 

                                      
 )صبعة دار التلصقؾ(.  4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

ػت فقف )الرحبل( إلك )الرحبـل(.  وقد تصحَّ
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َ

 حزف الدال
َ

 ز

ثقـ :طــد ،إل اْمَ بايَداود «َا  اـن» ؽتْبَر ٌزََ-1  ـة الؿحـدِّ  ,طامَّ

طْقـل  ,(1)«جامع إصقل»يف كابـ إثقر  الجامع لؿا »يف وأبل مقسك الرُّ

ي  ,(2)«يف الؿصـَّػات الجقامع تحػـة »و, (3)«هتـذيب الؽؿـال»يف والـِؿــزِّ

الؿغــــــل يف »و ,(5)«مقـــــزان آطتـــــدال»يف والـــــذهبل  ,(4)«إشـــــراف

ـــقان الضـــعػاء والؿرتوكـــقـ»و ,(6)«الضـــعػاء  ,(8)«الؽاشـــػ»و ,(7)«دي

إذا جـــاء أوَل  (10)«تجريـــد أســـؿاء الصـــحابة»و ,(9)«تـؼـــقح التحؼقـــؼ»و

ــقـل  ــزة الحس ـــ حؿ ــة, واب ــب »يف الرتجؿ ــال الؽت ــة رج ــذكرة بؿعرف الت

                                      
(1) 4/91. 

 .4/41مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (2)

(3) 4/416. 

(4) 4/9. 

(5) 4/1. 

 .6ص  (6)

 .4ص (7)

(8) 4/41. 

 مـف. 4/41 اكظر  (9)

 ص/ب. (11)
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الؽشــػ الحثقــث طؿـــ رمــل »يف  وبرهــان الــديـ الحؾبــل ,(1)«العشــرة

ـــديث ـــع الح ـــل  ,(2)«بقض ـــديـ العراق  ال
ّ

ـــل ـــام »يف وول ـــراف بلوه اإلص

وابـ حجـر  ,(4)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف وابـ الجزري  ,(3)«إصراف

ـــب التفـــذيب»و ,(5)«هتـــذيب التفـــذيب»يف  ـــػ أهـــؾ »و ,(6)«تؼري تعري

هدايـــة »و «,هـــدي الســـاري»و ,(8)«لســـان الؿقـــزان»و ,(7)«التؼـــديس

خالصــة »يف والخزرجــل  ,(10)«إصــراف الؿســـد الؿعتؾــل»و, (9)«الــرواة

 ,(12)«جؿـــع الجقامـــع»يف والســـققصل  ,(11)«تـــذهقب هتـــذيب الؽؿـــال

 ,(14)«الـؽت البديعات طؾـك الؿقضـقطات»يف و (13)«الجامع الصغقر»و

 ,(16)«كـــــز العؿــــال»يف والؿتؼــــل الفـــــدي  ,(15)«طؼــــقد الزبرجــــد»و

                                      
(1) 4/6. 

 .16ص  (2)

 .44مؼدمة الؿحؼِّؼ ص  اكظر  (3)

 .6ص  (4)

(5) 4/41. 

 .19ص  (6)

 .46ص  (7)

 مـف.1/491 اكظر  (8)

(9) 4/66. 

(11) 4/419. 

 .1ص  (11)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (12)

(13) 4/1. 

 .11 ص (14)

(15) 4/41. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (16)
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والـبفـاين  ,(2)«كــقز الحؼـائؼ»يف اوي والؿــ ,(1)«مـتخب كـز العؿـال»و

يف والصـْعدي  ,(3)«الػتح الؽبقر يف ضؿ الزيادة إلـك الجـامع الصـغقر»يف 

وأحؿــد طبــد  ,(5)والـابؾســل يف ذخــائر الؿقاريــث ,(4)«الـــقافح العطــرة»

بـــدائع »و ,(7)«مـحـــة الؿعبـــقد»و ,(6)«بؾـــقغ إمـــاين»يف الـــرحؿـ البـَّـــا 

لؽتــاب طظؿــل يف حقاشــل تحؼقؼــف , وحبقــب الــرحؿـ إ(8)«الؿــــ

الثؿـر »كتابـف  وإلبـاين يف صالئـع ,(9)عبد الـرزاق الصــعاينل «الؿصـَّػ»

ــقل  ,(10)«الؿســتطاب مقســقطة »يف ومحؿــد الســعقد بـــ بســققين زغؾ

جـامع »يف وطبد العزيز الــُؿْؼِحؿ  ,(11)«أصراف الحديث الـبقي الشريػ

ــــة ـــعل  ,(12)«الس ـــدى واض ـــديـ»ول ـــز الؿسرتش ـــعل  ,(13)«مؽـ وواض

 .(14)«الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»

                                      
(1) 4/4. 

 .1ص  (2)

 .1ص  (3)

 .41ص (4)

(5) 4/6. 

 .4/6بؾقغ إماين  (6)

(7) 4/1. 

 .1ص  (8)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (9)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (11)

 مـف. 4/44 اكظر  (11)

(12) 4/6. 

 الؿؼدمة ص/ب. (13)

 .4/1اكظر مـف:  (14)
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َداودَ-2 َ بي َ إل ْم الؿعجؿ »يف الحافظ ابـ طساكر  :طـد ،ر ٌز

ـِ طّؿار الؿالؽل (1)«الؿشتؿؾ طؾك ذكر أسؿاء شققخ إئؿة الـََّبؾ , واب

ـ  ,(2)«مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة»كتابف  يف يف وابـ الؿؾؼِّ

 .(3)«ع يف طؾقم الحديثالؿؼـ»

َا داََْ-3 َ رف َ ح  َوإكد س َا ؿ رب َ ال َبعُض َ ؽتبه ر ٌز

َا ؽالم ََدْرج َيف َا واوع  ٍََْ:ا ؿفؿؾ  َذا َإ ى َُ صّحف َ وَ ئال ٍَ َرا  ََْ و

َ بْ غً َ ـفمَيفَا ضبط.ََ: ْبففْ

َا  خْوي  صرق مـ الثاكقة الطريؼة طؾك كالمف معرض يف - وْْ

ثقـ طـد الحديث ضبط لبعض أهؾ الؿشرق  كؿا - أو()» : - الؿحدِّ

( الحرف ذاك) كظقُر  ُيؽتب أي( َكْتُب ) - اوإكدلس مؿا قال طقاض أيًض 

 أي - بػتحتقـ -( َمَثاًل ) تحتف أي( تحُت ) الؿـػصؾ أو الؿتصؾ ,الؿفؿؾ

أو ٓ.  ,ويف الؼدر ,لف يف آتصال وآكػصال اكان شبقفً  سقاءٌ  صػتف طؾك

دً غقَر أنَّ كقَكف أصغَر م َا صالحَولذا ,أكسُب  اـف ومجقَّ َوَْْابُن ُيؽتب » 

وكذا ُيؽتب تحت كؾٍّ مـ  ,تحت الحاء الؿفؿؾة حاٌء مػردٌة صغقرةٌ 

 . (4)«والعقـ صػُتفا صغقرةً  ,والسقـ,والطاء ,والصاد ,الدال

َا  قوطي ثؿ  ....ا)ويـبغل ضبط الحروف الؿفؿؾة( أيًض »  ووْْ

                                      
 .19ص  (1)

 .41مؼدمة مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة ص  اكظر  (2)

 ( مـ الرمز )ت(.1الرقؿ ) اكظر  (3)

 .1/11فتح الؿغقث  (4)
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 ,والسقـ ,والراء ,تحت الدال اخُتؾػ يف كقػقة ضبطفا: )ققؾ: يجعؾ

الـؼط التل فقق كظائرها(....)وققؾ(: ُيجعؾ  ,والطاء, والعقـ ,والصاد

كؼالمة الظػر مضطجعًة ))فققفا( أي الؿفؿالت الؿذكقرة صقرة هالل 

ويتعقـ ذلؽ يف  (تحتفا حرٌف صغقٌر مثؾفا)يجعؾ  (طؾك قػاها. وققؾ:

 .(1)«....ؿشرق وإكدلسطؿؾ أهؾ الوطؾقف  وَْْا ؼِْيَعقْض الحاء. 

4-ََ َيف َا صحْب  َ ن َذكره َورد َ ؿن َر ٌز َا صحْب »كتْب َ« عر  

َ ـدهٓ  ,(2)«يف معرفة الصحابة ُأْسد الغابة»يف ابـ إثقر  :طـد ،بن

إٓ أن إّوَل يضع الرمَز أوَل  (3)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف والذهبل 

 الرتجؿة, والثاين يضعف آخَرها.

ا ـوويَو َْا ُتػقدَ نَ ر هَ صحقحَ  ؾمَا ؿ ؿىََر ٌزَ إل ْمَ-5

الشقخ محؿد بـ ِخْؾػـَة  :طـدَ«،ا ؿـفْجَ رحَصحقحَ  ؾمَبنَا حجْج»

إكؿـــال إكؿـــال »الَقْشـــتاين إُّبـــل يف شـــرحف لصـــحقح مســـؾؿ الؿســـّؿك 

 .(4)«الؿـُْعؾِؿ

َا بْأيَ-6 َا و قد َٕبي كتابف  ابـ َزرققن اإلشبقؾل يف :طـد ,ر ٌز

 .(5)«الجؿع بقـ الؿـتؼك وآستذكار إكقار يف»

                                      
 .191تدريب الراوي ص (1)

 .44ص  ققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات واكظر 

(2) 4/44. 

 ص/ب. (3)

 .4/11 اكظر  (4)

 .41معجؿ رمقز الؿملػات الؿالؽقة لؾدكتقر/محؿد العَؾؿل ص  اكظر  (5)
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 زثنا

ثقنَاختصْرًََ وَٓبَدَ نََ،) َدثـْ(َ  ؽؾؿ َار ٌزَ  تعؿؾهَبعضَا ؿحد 

َ ؼر اَْا ؼْرئَ) دثـْ(.

ثقـ قؾقٌؾ  وقد حؽؿ طؾقف بعُضفؿ  ,واستعؿال هذا الرمز طـد الؿحدِّ

 .(1)بالـدرة

ـ كان يػعؾف: الحاكؿُ  ؾ ,ومِـؿَّ  والبقفؼل. ,ؿلوأبق طبد الرحؿـ السُّ

َا صالح َابُن  ,راٌء بعد إلػ (أخربكا)وقد ُيؽتب يف طالمة »  وْْ

ـ رأيت يف خطف الدال يف طالمة  .داٌل يف أولفا (حدثـا)ويف طالمة  ومِـؿَّ

 ,)حدثـا(: الحافظ أبق طبد اهلل الحاكؿ, وأبق طبد الرحؿـ السؾؿل

  .(3)«واهلل أطؾؿ !ڤ ,(2) والحافظ أحؿد البقفؼل

ـ كان يستعؿؾف أيًض   وؾُ َ  ,(4)«مسـده»يف  الحافُظ أبق طقاكة :اومِـؿَّ

ـُ أبل الدكقا يف   وأبق كعقؿ بشرويف بـ محؿد الؿعؼؾل ,(5)«إهقال»كتاب واب

ـُ أبل الدكقا. ,(6)«حديثف»يف آسػرايقـل   وقد استعؿؾف بؽثرٍة هق واب

                                      
 .4/441تحرير طؾقم الحديث  اكظر  (1)

 لؾبقفؼل.« دٓئؾ الـبقة»د إبراهقؿ لؽتاب مؼدمة سق اكظر  (2)

 .111طؾقم الحديث ص (3)

 .1/411, والتقضقح لشرح الجامع الصحقح 4/164الشذا الػّقاح  واكظر 

( 614( و)114( و)694( و)611اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (4)

 ( وغقرها.1416( و)4111و)

 (.6( و)1( و)1( و)1( و)4اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (5)

( 1( و)4طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) ( اكظر مـفمـ حديث بشرويف )مخطقط (6)

 (.9( و)6( و)1و)
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قال: أكا  ,أخربكا أبق بؽر الربقاين وَْْا خطقبَا بغدادي   ) طقػ (َ

 ,قال: أكا الحسقـ بـ إدريس ,محؿد بـ طبد اهلل بـ خؿقرويف الفروي

 ,كان وكقع سريع الؾسان»: قال ,قال: ثـا محؿد بـ طبد اهلل بـ طؿار

 .(1)«ٓ يبقـ الحاء إٓ دثـا ,حدثـا :وكان يؼقل يف كؾ حديٍث 

 

 زثين

ثونَاختصْرًََ َٓبَدَ نََ ؽنَ،) َدثـي(َ  ؽؾؿ َار ٌزَ  تعؿؾهَا ؿحد 

َ ؼر اَْا ؼْرُئَ) دثـي(.

)حــدثـل( فُقؽتــب )ثـــل( أو  اُيرمــز أيًضــ :تـبقــف»  وااَْْا  ااقوطي

 .(2)«)دثـل(

ّـَ استعؿالفؿ لفذه الصقغة قؾقٌؾ  َا  خْويولذا  ,لؽ وأما »  وْْ

)أخربين( الؿضافان و وكذا )حدثـل( ,االؿمكث الؿضاف لؾجؿع أيًض 

لؽـ قال شقخـا: إهنؿ ربؿا اقتصروا  .الضؿقر الؿتؽؾؿ فال يختصروكف غالبً 

ؾػل آقتصاُر  .اطؾك الحروف الثالثة مـ )حدثـل( أيًض  بؾ وطـ خطِّ السِّ

 .)دثـل( :يعـل بذلؽ .(3)«مـفا طؾك ما طدا )الحاء(

ـ استع  ـطرباكـال :رمزـذا الـؿؾ هـومِـؿَّ
ُّ

, (4)«بقرـعجؿ الؽـالؿ»يف ل

                                      
 .96الؽػاية يف طؾؿ الرواية ص (1)

 .111تدريب الراوي ص (2)

 .1/49فتح الؿغقث  (3)

( 46141و)( 41416( و)41416( و)41444اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (4)

 (.46141و)
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 ,(1)ؾخرائطلل« مؽارم إخالقالؿـتؼك مـ كتاب »يف صاهر السؾػل  وأبق

ـُ أبل الدكقا يف   .(2)«إهقال»كتاب واب

تؼع يف الشؿال  ,مـ الحقاضر القؿـقة الؼديؿة  ا َدثِقـَ  :) طقػ (َ

 ,الشرقل مـ مديـة َطَدن فقؿا بقـ البقضاء غرًبا وبالد العقالؼ شرًقا

 .(3)دثقـل  :وققؾ ,مدين :يـسب إلقفا )دثـل( كؿا يـسب إلك الؿديـة

ـ لؼل ابـ طؿر يف الػتـة ,حبان الدثـل أحد التابعقـ :مـ أهؾفا  ,مؿَّ

 .(4)روى طـف رزيؼ صاحب أيؾة

 

 زض

َا ـثقرَيفَ ؾخقصَكفْ  َابنَإثقر» ؽتْبَر ٌزَ  :طـدَ،ؾ قوطي «َا در 

ََ.(5) «مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل 

َ

 زنا

ثقنَاختصْرًَ  َ) دثـْ(.َ ؿ  ؽؾَار ٌزَ  تعؿؾهَبعُضَا ؿحد 

غَؾب طؾك َكَتبة الحديث آقتصاُر طؾك الرمز يف » َوَْْابُنَأؿْع 

                                      
 (.14( و)11( و)11( و)14( و)11اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (1)

 (.11( و)11( و)41( و)4( و)6اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (2)

 .111, والروض الؿعطار ص 1/166إكساب  اكظر َ(3)

 .1/196الجرح والتعديؾ  اكظر َ(4)

 .1الؿؼدمة ص/ اكظر َ(5)
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فقؽتبقن مـ )حدثـا(: )ثـا(  ,)حدثـا( و)أخربكا( وشاع بحقث ٓ يخػك

 .(1)«أو )كا( أو )دكا(

 .(2)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»يف وبـحقه قال الطِّقبل 

َ« ُدّرةَا ُؽـوزَيفَ عر  َا ر وز»يفَووؾُ َ

  عُضَ اِلَا عؾِمَوَْْيفَ)دكْ(وب
 

 ) اَدثـْ(َ ايَاختصاُْرَواو ِفم 
 

ـ رأيُتف   وؾُ َ ثقـ قؾقٌؾ, ومِـؿَّ استعؿال هذا الرمز طـد الؿحدِّ

ـُ أبل الدكقا يف  وأبق كعقؿ بشرويف بـ  ,(3)«إهقال»كتاب استعؿؾف اب

 وقد استعؿؾف بؽثرة. ,(4)«حديثف»يف محؿد الؿعؼؾل آسػرايقـل 

 

 زين

َر ٌزَ ؽؾؿ َ) ّدثـي(.

ـْ كصَّ طؾك هذا الرمز سقى الشقخ طبد الػّتاح أبق ُغّدة يف  ولؿ أَر َم

بـ ٓ« آكتؼاء يف فضائؾ إئؿة الثالثة الػؼفاء» مؼدمة تحؼقؼف لؽتاب

ثقـ بذلؽ!(5)رّ ـالب طبد   , ولؿ أَره لغقِره, مع أكف كّص طؾك جريان طادة الؿحدِّ

                                      
 .69الؿـفؾ الراوي ص (1)

(2) 4/44. 

 (.196( و)111( و)411( و)411( و)4) مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ اكظرَ(3)

( 1( و)1( و)4مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ )اكظرَمـ حديث بشرويف )مخطقط(  (4)

 (.9( و)6( و)1و)

 .11ص  (5)
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 زٌَ

 َ الؿعجؿ »واضعل  :طـد ،$إل ْمَا دار يَ «َا  ـن» ؽتْبَر ٌز

كتابف  وملمقن صاغرجل يف ,(1)«الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي

 .(2)«مػتاح الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»

 

 

َ

َ 

                                      
 فؿا بعد. 4/1اكظر مـف:  (1)

 .44ص (2)
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َ

 حزف الذال
َ

 شَ

َا بخْريَ-1  َاإل ْم َ صحقح َا فروي َذّر َ بي َ ـ خ   :طـد ،ر ٌز

ث أحؿد طؾل السفاركػقري يف ح َ.(1)اشقتف طؾك الجامع الصحقحالؿحدِّ

َا حْ ظَابنَ جرَيفَ-2 َزاده َ ؿْ  نََ-َ«  ْنَا ؿقزان»كتْبهََر ٌز

مؿا  ،ؾحْ ظَا ذابي «َ قزانَآعتداْ»كتْبَعؾىََ-ا تراأمَا ؿ تؼّؾ َ

 َ.(2)شقخف الحافظ العراقلل« ذيؾ مقزان آطتدال»كتاب استخرجف مـ 

 

 شض

َ  :طـد عبدَبنَ  ؿدَا فروي،َبيَذرَّٕ«َ ضْ لَا ؼرآن» ؽتْبَر ٌز

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل

 .(3)«إزهار

 

َ  

                                      
 .4/416 اكظر  (1)

 .4/1مؼدمة لسان الؿقزان  اكظر  (2)

(3) 4/6. 
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َ

 حزف الزاء
َ

 ض

َا راَََ-1َ َ رف َ ح  َوإكد س َا ؿ رب َ ال َبعُض َ ؽتبه ر ٌز

َ:ا ؿفؿؾ َا واوع َيفََدْرجَا ؽالم:َ ئالَُ صّحفَإ ىَزاٍيَو َْ ْبهَذ ك

َ ضبط.َ بْ غً َ ـفمَيفَا

َا  خْوي  صرق مـ الثاكقة الطريؼة طؾك كالمف معرض يف - وْْ

ثقـ طـد الحديث ضبط  الؿشرق أهؾ لبعض كؿا - أو()» : - الؿحدِّ

( الحرف ذاك) كظقُر  ُيؽتب أي( َكْتُب ) - اأيًض  طقاض قال مؿا وإكدلس

 أي - بػتحتقـ -( َمَثاًل ) تحتف أي( تحُت ) الؿـػصؾ أو الؿتصؾ ,الؿفؿؾ

أو ٓ.  ,ويف الؼدر ,لف يف آتصال وآكػصال اكان شبقفً  سقاءٌ  صػتف طؾك

دً  َا صالحولذا  ,أكسُب  اغقَر أنَّ كقَكف أصغَر مـف ومجقَّ ُيؽتب »  وَْْابُن

وكذا ُيؽتب تحت كؾٍّ مـ  ,تحت الحاء الؿفؿؾة حاٌء مػردٌة صغقرةٌ 

 . (1)«والعقـ صػُتفا صغقرةً  ,والسقـ,والطاء ,والصاد ,الدال

َا  قوطيو ثؿ  ....ا)ويـبغل ضبط الحروف الؿفؿؾة( أيًض »  وْْ

 ,والسقـ ,والراء ,اخُتؾػ يف كقػقة ضبطفا: )ققؾ: يجعؾ تحت الدال

الـؼط التل فقق كظائرها(....)وققؾ(: ُيجعؾ  ,والطاء, والعقـ ,والصاد

                                      
 .1/11فتح الؿغقث  (1)
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كؼالمة الظػر مضطجعًة ))فققفا( أي الؿفؿالت الؿذكقرة صقرة هالل 

ويتعقـ ذلؽ يف  (تحتفا حرٌف صغقٌر مثؾفا)يجعؾ )ؾ: طؾك قػاها. وقق

 .(1)«....أهؾ الؿشرق وإكدلسوطؾقف طؿؾ  وَْْا ؼِْيَعقْض الحاء. 

َيفَ-2 َا بخْري َاإل ْم َ خرأه َ ؿْ ََر ٌز َخؾفَ»كتْبه َا ؼراَة أزَ

كؿا يرى إستاُذ محؿد  «تؼريب التفذيب»يف ابـ حجر  :طـد ،«اإل ْم

ؼ الؽتاب  .طّقامة محؼِّ

ولقس )ز(  (ر)قد زطؿ إستاُذ أن الرمز إلك كتاب البخاري هذا هق و

 ,(3)«هتذيب التفذيب»و ,(2)«هتذيب الؽؿال»يف كؿا جرى طؾقف العؿؾ 

 .وغقرها ,(4)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»و

ولقس مـ كؾؿة  (الؼراءة)وذكر أن هذا الرمز ملخقٌذ مـ كؾؿة  

بؾ وضع  ,كؾف «التؼريب»يف  وأن الحافظ ابـ حجر لؿ يـؼطفا (,جزء)

 .(5)طؾقفا طالمة اإلهؿال يف خؿسة مقاضع

ُطّدة »يف ابـ الجزري  :طـد «،ا ؿ ـد»يفَر ٌزَ اؿَْ خرأهَا بّزارََ-3

 .(6)«الحصـ الحصقـ

                                      
 .191تدريب الراوي ص (1)

 .44ص  ققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات واكظر 

(2) 4/416. 

(3) 4/41. 

 .1ص  (4)

 , 16تؼريب التفذيب ص  (5)

 .4ص  (6)
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 َضَنا

ثقن  َكؿَْكؼلَابُنََأؿْع .َ،اختصٌْرَ ؽؾؿ َ) خبركْ(َعـدَا ؿحد 

ث آقتصاُر طؾك الرمز يف غؾب طؾك َكَتَبِة الحدي» َوَْْابُنََأؿْع 

 :)حدثـا( و)أخربكا( وشاع بحقث ٓ يخػك, فقؽتبقن... مـ )أخربكا(

 .(1)«)أكا( أو )أركا( أو )ركا(

َبؼو ي َ«ُدّرة الُؽـقز يف معرفة الرمقز»يف وقد أشرُت إلك ذلؽ 

 وذاااَبَا اابعُضَإ ااىَ َنَ)َرَكااْ(
 

 ايَاختصُْرَواو فم َ) خَبركاْ( 
 

ـُ جؿاطةهذا الؼقل مؿ  وؾُ َ إْذ لؿ أر مـ كّص طؾقف مـ  ,ا اكػرد بف اب

ثقـ طؾك طدم استعؿال هذا الرمز ,العؾؿاء سقاه و ذاَ ,وجؿفقر الؿحدِّ

وكذا يظفر أهنؿ إكؿا لؿ يؼتصروا مـ )أكا( طؾك الحرف » َوَْْا  خْوي

إخقر مـ الػعؾ مع الضؿقر كؿا فعؾقا يف )ثـا( بحقث تصقر )ركا( 

ًٓ لؾخقف مـ تحريػ الرا فربؿا يؾتبس بلحد الطرق الؿاضقة يف  ء دا

 .(2)«اوهذا أحسـ مـ ققل بعضفؿ: لئال ُيحّرف الراء زايً  ,)حدثـا(

 !!زكا :يعـل فتصبح الؽؾؿة

 فؾُقراجع هـاك. ,)أركا( :وقد تؼدم الؽالم طؾك بعض ذلؽ يف الرمز

 

                                      
 .69الؿـفؾ الراوي ص (1)

 .1/49فتح الؿغقث  (2)
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 ضوي

ة يف ففــرس أسـؿاء الصــحابَ ر اٌزَ ؿروّ ااْتَا تاْبعقنَو  بااْعَا تاْبعقن

ــّده  ــذي أط ــاهتؿ, ال ــارهؿ ومروي ــاكقدهؿ وآث ــع مس ــاطفؿ م ــابعقـ وأتب والت

ؾبقفؼل بدائرة الؿعـارف العثؿاكقـة ل« الســ الؽربى»الؼائؿقن طؾك صباطة 

   .(1)بالفـد

 

 

َ

ََ

                                      
 .4ى خاتؿة الؿجؾد إول صالســ الؽرب اكظر  (1)
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َ

 حزف الشاي
َ

 ظ

َ1-ََ  ،«أزََا ؼاراَةَخؾافَاإل اْم»يفَر ٌزَ ؿَْ خرأهَاإل ُْمَا بخْري 

ي الؿِ  :طـد  ,(2)«هتذيب التفـذيب»يف , وابـ حجر (1)«ؽؿالهتذيب ال»يف زِّ

خالصـــة تـــذهقب هتـــذيب »يف والخزرجـــل  ,(3)«تؼريـــب التفـــذيب»و

 .(4)«الؽؿال

(َ نَإ ْد ثَاا316َر ٌزَ ؿَْزادهَ بوََعواكَ َاإل ػرا قـيَ)تََ-2

ا ؿ ـدَا صحقحَ»َوا طربَعؾىَ  ْد ثَصحقحَاإل ْمَ  ؾم،َيفَكتْبه

ََ«.ا ؿخَرجَعؾىَصحقحَ  ؾم

يَا حْ ظََُزادهَ ؿَْر زٌََ-3 َيفَ-َإ ْد ثَعؾىَا ؽالمَ نَ-َا اِؿاز 

َ  ،إطرافَكتبَ صحْبَ نَ ؼّد هَ نَعؾىَ«إ رافَ حػ »كتْبه

ـُ طساكر ,وخؾٌػ القاسطل ,أبق مسعقد الدمشؼل :وهؿ  .(5)واب

                                      
(1) 4/416. 

(2) 4/41. 

( ورأي إستاذ محؿد طقامة محؼؼ الؽتاب 1لزاًما الرمز )ر( الرقؿ: ) واكظر, 16ص  (3)

 يف هذا الرمز هـاك.

 .1ص  (4)

 .4/9تحػة إشراف  اكظر  (5)
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4-ََ َرز نَبنَ عْو   َرواه َ اؿْ الحافظ ابـ  :طـد ،«أْ عه»يفَر ٌز

  .(1)«واةهداية الر»يف حجر 

إستاذ محؿد  :طـد ،«  ـده»يفَر ٌزَ ؿَْ خرأهَز دَبنَعؾيََ-5

 .(2)«مػتاح كـقز السـة: »فماد طبد الباقل يف كتابف

ا ـبفْينَّ وا َلَإ ْد ثَا تايَزادااَْا حاْ ُظََ و ُفََوِعهَر زٌََ-6

َ  «.ز اْدةَا جاْ ع»يفَذ ؾاهَا اذيَ اؿْهََ«ا جْ عَا صاغقر»عؾىَا  قوطي 

ـبفــاين بــقـ أحاديــث الؽتــابقـ ومــزج بقـفؿــا حتــك صــارا حقــث جؿــع ال

الػــتح الؽبقــر يف ضــؿ الزيــادة إلــك الجــامع »وســؿاه  ,كالؽتــاب القاحــد

 .(3)«الصغقر

 طـ هذا الرمز برقؿ داخؾل إضايف يف صبعة الؿؽتب 
َ

وقد اسُتْغـل

 .(4)بؼسؿْقف الصحقح والضعقػ «الجامع الصغقر»لؽتاب اإلسالمل 

َاَ-7 َزاده َ ؿْ َِ نَر ٌز َ بؼه ََ ْن َعؾى عْقـي َا ر  َ و ى َ بو  حْ ُظ

َ.(5)«ا جْ عَ ؿَْيفَا ؿصـَػْتَا جوا ع»كتْبهََا ؿصـ ػقنَا صحْب ،َيف

َا حْ ظَابنَ جرَيفَ-8 َزاده َ ؿْ  نََ-َ«  ْنَا ؿقزان»كتْبهََر ٌز

َ.(6)ؾحْ ظَا ذابي َ« قزانَآعتداْ»كتْبَعؾىََ-ا تراأمَا ؿ تؼّؾ َ

                                      
(1) 4/66. 

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (2)

 .1ص  اكظر  (3)

 .4/19حقح الجامع الصغقر مؼدمة ص اكظر  (4)

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (5)

 . 4/1مؼدمة لسان الؿقزان  اكظر  (6)
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اإلصااْب َيفَ ؿققاازَ»كتْبااهََ حااْ ظَاباانَ جاارَيفر ااٌزَ ؿااَْزادهَاَ-9

ُ ْ ادَا غْبا َيفَ عر ا َ»كتْبَعؾىََ- نَ راأمَا صحْب ََ-َ(1)«ا صحْب 

ؾحااْ ظَ «َ جر اادَ  ااؿََْا صااحْب »كتااْبَباانَإثقاار،َوٓ«َا صااحْب 

َا ذابي.

َا د نَا عراويَ نَ  ؿََْا ؿد  قنََ-11 ر ٌزَ ؿَْزادهَا حْ ُظَو ي 

-ََ َصـػه َا ذي َكتْبه َيف َ  ؿْ فم َيفَ-يف َا عال ي َا حْ ظ كتْبهََعؾى

ََ.(2)«أْ عَا تحصقل»

َ نََ-11 َك خته َعؾى َ عؾقؼه َيف َا  خْوي َا حْ ظ َا تعؿؾه ر ٌز

وذلؽ لؾدٓلة طؾك الزيادات التل  :ؾحْ ظَابنَ جر «َإ حْفَا ؿفرة»

أو لأللػاظ التل يزيدها  ,لؿ يؾتزم هبا الحافظ ابـ حجر يف كتابف هذا

 .(3)اده تقضقحً السخاوي مـ طـ

َعؾىََ-12 َزاداْ َا تي َإ ْد ث َ  َْم َا ـبفْيّن َ و ُف َوِعه ر ٌز

َ َكتْبقه َ ن َا صحقحقن َٕ ْد ث َاكتخْبه َخالْ َ ن ا جْ عَ»ا  قوطي

مـتخب الصحقحقـ »كتابف  ووضعفا يف ,وذْ ؾهَ«ا جْ عَا صغقر»وَ«ا ؽبقر

 .(4)«ملسو هيلع هللا ىلصمـ كالم سقد الؽقكقـ 

                                      
 .4/41 اكظر  (1)

 .46تعريػ أهؾ التؼديس ص  اكظر  (2)

وهذا الرمز مقجقد يف ترجؿتقـ فؼط مـ الطبعة التل حؼؼفا د. أحؿد بـ طؾل الؿباركل, 

 دون بؼقة الطبعات إخرى الؿحؼؼة لؾؽتاب!

 .4/414مؼدمة إتحاف الؿفرة  اكظر (3)

 .6ص (4)
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َ ؿَْرواهَ بوَ ْ دَ حقَ-13 السققصل  :طـد ,ىَبنَبالَْا بَزازر ٌز

ؽـف ل «كـز العؿال»يف كبف طؾك ذلؽ الؿتؼل الفـدي  «جؿع الجقامع»يف 

  وْْ ,وإكؿا أشار إلك أن ذلؽ هق ما يغؾب طؾك الظـ ,لؿ يجزم بذلؽ

وربؿا  ,رمز )بز( «جؿع الجقامع»يف قد يذكر  $ثؿ إن الؿملػ »

أو هق سفق  ,ؾعؾف كسل ذلؽف ؟وما كبف يف الخطبة أهنؿا لؿـ (,ز)يؽتب 

 .(1)«فالغالب أهنؿا ٕبل حامد يحقك بـ بالل البزاز فؾُقعؾؿ ,مـ الؽاتب

 .(بز)الرمز  ااكظر لزامً   وؾُ َ

14-ََ َا ؿَْزري َوِعفْ َا تي َ ؾتعؾقؼ  َر ٌز َا صحقحَ»عؾى ا ؿ ـد

إرشاد الؾبقب »كتابف  ابـ غازي يف :طـد ،ؾجوزوي «َعؾىَكتْبَ  ؾم

 .(2)«لحبقبإلك مؼاصد حديث ا

15-ََ َر ٌز َا بزار» ؽتْب محؿد بـ طبد القاحد  :طـد «،  ـد

 .(3)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف الغافؼل

َ عؾقؼْ هََ-16 َبدا   َيف َا ؿؼد ي َا فْدي َعبد َابُن َ ضعه ر ٌز

بنَا جوزي،َٓ«َا تحؼققَيفَ  ْد ثَا تعؾقق»كتْبَوا تدراكْ هَعؾىَ

 .(4)«تـؼقح التحؼقؼ»كتابف  وذلؽ يف َا تعؾقق،َ عَوِعَدا رٍةَيفَكفْ 

َ نََ-17 َا ػقروزآبْدي َعؾى َا  ؿفودي َا د ن َكوُر َزاده َ ؿْ ر ٌز

                                      
 .4/16العؿال  كـز (1)

 .61 -64ص  اكظر  (2)

(3) 4/6. 

 (.4/4اكظر تـؼقح التحؼقؼ ) (4)
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ََ.(1)«و ََْا و َْبلخبْرَدارَا ؿصطػى»كتْبهََ  ؿََْا ؿد ـ َا ـبو  ،َيف

َا تيََ-18 َإ ْد ث َ  َْم َا  ْعْ ي َا بـَْ َ  ؿُد َا  قُخ َوِعه ر ٌز

َ َاهللَبُن َعبُد َزاداْ وا ؿعرو  ََ-َ«ا ؿ ـد»يفَ  ؿدَبنَ ـبلَعؾىَ بقه

 تر قبَ  ـدَ  ؿدَبنَ ـبلََا ػتحَا رَبْين»كتْبهََيفَ-بزوا دَعبدَاهللَ

َ.(2)«ا  قبْين

دعؾجَ َ«ا ؿـتؼىَ نَ  ـدَا ؿؼؾ قن»كتْبَُقَ حؼََّوِعهَر زٌََ-19

َ.(3) زوا دَدعؾجَعؾىَا ؽتبَا  ت َ،ا  جزي

21-ََ َعبد َ حؿد َزاده َ ؿْ َر ٌز َعؾى َا ؽّتْين َا حّي  خر جَ»كتْب

ََ.(4)«ا ترا قبَاإلدارّ  »كتْبهََؾخزاعي،َيف «َا دٓٓتَا  ؿعّق 

َ

 ظض

 ،ؾزرك ي «َا تـؼقحَٕ ػْظَا جْ عَا صحقح»كتْبَر ٌزَ ؿَْوردَيفَ

 .(5)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد

                                      
(1) 4/44. 

 .4/11الػتح الربَّاين  (2)

 مـف. 11ص اكظر  (3)

وسايرُتف  ومِـ أطظؿ ما اطتؿدُتف» وَْْيفَا ؿؼد   , حقُث 4/69الرتاتقب اإلدارّية  اكظر  (4)

مع تؿققز الزيادات طؾقف غالًبا برسؿ حرف «...... تخريج الدٓٓت السؿعقة»كتاب 

ـُ حجر يف  فقؿا زاده طؾك الذيـ َدّوكقا قبؾف « اإلصابة»الزاي قبؾفا, أو )قؾُت( كؿا فعؾ اب

 «.فقؿا َدّون فقف

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (5)
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 ظىط

حؿد ططاء ؾسققصل, طـد مل« زهر الربك طؾك الؿجتبك»لؽتاب رمٌز 

 .(1)«التعؾقؼات السؾػقة طؾك ســ الـسائل»كتابف  اهلل حـقػ الػقجقاين يف

 

 ظٌ

َ عبدَا ر ؿنَبنَ بيَ ْ مَ حؿدَبنَإدر سَ «َا دعَْ» ؽتْبَر ٌز

لؿحات إكقار »كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل :طـد ،ا رازي

 .(2)«وكػحات إزهار

 

 

 

َ 

                                      
 مـ مؼدمة الؿحؼؼ. 4/44 اكظر  (1)

(2) 4/44. 
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َ

 حزف الضني
َ

 غ

 إل ااْمَا ـ ااْ يَعـاادََ(ا ؿجتبااى) ؽتااْبَا  ااـنَا صااغرىَر ااٌزََ-1َ

ثقن ــر    كثاارَا ؿحااد  ــابـ إثق ــقل»يف ك ــامع إص ــك  ,(1)«ج ــل مقس وأب

ـــل  طْقـ ي  ,(2)«الجـــامع لؿـــا يف الؿصــــَّػات الجقامـــع»يف الرُّ ــــزِّ يف والـِؿ

ـــال» ـــذيب الؽؿ ـــراف»و, (3)«هت ـــة إش ـــذهبل  ,(4)«تحػ ـــزان »يف وال مق

ديـــــقان الضـــــعػاء »و ,(6)«يف الضـــــعػاءالؿغــــــل »و ,(5)«آطتـــــدال

وبرهـان الـديـ  ,(9)«تـؼقح التحؼقـؼ»و ,(8)«الؽاشػ»و ,(7)«والؿرتوكقـ

  ,(10)«الؽـشػ الحـثـقث طؿـ رمـل بقضـع الحـديث»يف الحؾبل 
ّ

وولـل

                                      
(1) 4/91. 

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (2)

(3) 4/416. 

(4) 4/9. 

(5) 4/1. 

 .6ص  (6)

 .4ص (7)

(8) 4/41 . 

(9) 4/44. 

 .16ص  (11)
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ـــ الجــزري  ,(1)«اإلصــراف بلوهــام إصــراف»يف الــديـ العراقــل  يف واب

 ,(3)«يب التفــذيبهتــذ»يف وابـــ حجــر  ,(2)«ُطــّدة الحصـــ الحصــقـ»

ـــذيب»و ـــب التف ـــزان»و ,(4)«تؼري ـــان الؿق ــــد »و ,(5)«لس ـــراف الؿس إص

 ,(8)«تعريـــػ أهـــؾ التؼـــديس»و ,(7)«الـؽـــت الظـــراف»و ,(6)«الؿعتؾـــل

ــــرواة»و ــــة ال ــــاري»و, (9)«هداي ــــدي الس ــــققصل  «,ه ــــقد »يف والس طؼ

 ,(11)«خالصــة تــذهقب هتــذيب الؽؿــال»يف والخزرجــل  ,(10)«الزبرجــد

وحبقـــب الـــرحؿـ إطظؿـــل يف  ,(12)ر الؿقاريـــثوالـابؾســـل يف ذخـــائ

ولـدى  ,(13)عبـد الـرزاق الصــعاينل «الؿصــػ»لؽتاب حقاشل تحؼقؼف 

 .(14)«مؽـز الؿسرتشديـ»واضعل 

                                      
 .44مؼدمة الؿحؼؼ ص  اكظر  (1)

 .9ص  (2)

(3) 4/41. 

 .19ص  (4)

 مـف.1/491 اكظر  (5)

(6) 4/419. 

(7) 4/9. 

 .46ص  (8)

(9) 4/66. 

(11) 4/41. 

 .1ص  (11)

(12) 4/6. 

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (13)

 الؿؼدمة ص/ب. (14)
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َا  قنََ-2 َ رف َ ح  َوإكد س َا ؿ رب َ ال َبعُض َ ؽتبه ر ٌز

َا ؽالم ََدْرج َيف َا واوع  َ قنٍََ:ا ؿفؿؾ  َإ ى َُ صّحف َ ْبففْوَ ئال ْ :َ

َيفَا ضبط.َ بْ غً َ ـفم

, ّٕن كؼاط الشقـ اورّبؿا وضعقا تحتفا ثالَث كؼاٍط؛ لئاّل ُتؼرَأ شقـً 

 مـ فقق. 

 ضبط صرق مـ الثاكقة الطريؼة طـ كالمف معرض يف - وَْْا  خْوي

ثقـ طـد الحديث وإكدلس  الؿشرق أهؾ لبعض كؿا - أو()» : - الؿحدِّ

 ,الؿفؿؾ( الحرف اكذ) كظقُر  ُيؽتب أي( َكْتُب ) - امؿا قال طقاض أيًض 

 طؾك أي - بػتحتقـ -( َمَثاًل ) تحتف أي( تحُت ) الؿـػصؾ أو الؿتصؾ

أو ٓ. غقَر  ,ويف الؼدر ,لف يف آتصال وآكػصال اكان شبقفً  سقاءٌ  صػتف

دً  تحت ُيؽتب   وَْْابُنَا صالحولذا  ,أكسُب  اأنَّ كقَكف أصغَر مـف ومجقَّ

 ,ذا ُيؽتب تحت كؾٍّ مـ الدالوك ,الحاء الؿفؿؾة حاٌء مػردٌة صغقرةٌ 

 .(1)«والعقـ صػُتفا صغقرةً  ,والسقـ,والطاء ,والصاد

َا  قوطي ثؿ  ....ا)ويـبغل ضبط الحروف الؿفؿؾة( أيًض »  ووْْ

 ,والسقـ ,والراء ,اخُتؾػ يف كقػقة ضبطفا: )ققؾ: يجعؾ تحت الدال

جعؾ )وققؾ(: يُ  الـؼط التل فقق كظائرها(.... ,والطاء, والعقـ ,والصاد

كؼالمة الظػر مضطجعًة ))فققفا( أي الؿفؿالت الؿذكقرة صقرة هالل 

ويتعقـ ذلؽ يف  (تحتفا حرٌف صغقٌر مثؾفا)طؾك قػاها. وققؾ: يجعؾ 

                                      
 .1/11فتح الؿغقث  (1)
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 .(1)«....طؿؾ أهؾ الؿشرق وإكدلسوطؾقف  وَْْا ؼِْيَعقْض . الحاء

َ  ؽؾؿاا َار ااٌزَخااٌْصَا ااتعؿؾهَ بااوَا و قاادَا طقْ  اايَاختصااْرًََ-3

َبنَا حّجْج.َ دَ ؿْعهَا حد ثَ نَ قخهَ عب) ؿعُ (َعـ

 وْْ فؼد روى الخطقُب البغدادي بسـده طـ حـبؾ بـ إسحاق, 

كـُت آيت شعبَة ومعل ألقاٌح, فنذا »: سؿعُت أبا القلقد الطقالسل, يؼقل

قال: أخربكا, كتبُت )خ(, وإذا قال: سؿعُت, كتبُت )س(, وإذا قال: 

 .(2)«ُتفا كتبُت إخبار طؾك ذلؽحدثـا, كتبُت )ح(, فنذا جئُت َكَسخْ 

الشقخ حؿاد  :طـد ،«ا ؿد  قنَ  ؿَْ»كتْبهََيفَ ؾ قوطيَر زٌََ-4

إتحاف ذوي الرسقخ بؿـ رمل بالتدلقس مـ »كتابف  إكصاري يف

 .(3)«الشققخ

مـلمقن  :طــد ,( حؼققَعازتَعبقادَدعاْس)ر ٌزَ  ـنَ بيَداودََ-5

ـــف  صـــاغرجل يف ـــؿ الؿػفـــرس ٕ»كتاب ـــاح الؿعج ـــديث مػت ـــاظ الح لػ

 .(4)«الـبقي

َا بخْريَ-6 َ صحقح َا د  ؼي َع ْكر َابن َا حْ ظ َٕصل  .ر ٌز

الجامع »جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

                                      
 .191تدريب الراوي ص  (1)

 .44ص  ققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات واكظر 

 (.4/191الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع ) (2)

 .1ص  (3)

 .41ص (4)
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 .(1)إلمام البخاريل «الصحقح

اًلَ أي أن الرمز  .«ابـ طساكر :ٕكف ٓ ُيؼال لف إٓ»  وَْْا ُقوكِقـيَ عؾ 

ساكر(, لؽـ سقليت الرمز طـد الؼسطالين: )ش(, ملخقٌذ مـ كؾؿة: )ط

 وهق ملخقٌذ مـ كؾؿة: )الدمشؼل(, فؽالهؿا لف وجٌف, واهلل أطؾؿ. 

  ( مـ الرمز )ش(.1رقؿ )واكظر َ

َ«وا حااد ثَا ؼاارآنََر بايَيفَا ؿغقااثَا ؿجؿاوع» ؽتااْبََر ازٌََ-7

ــد ,ا ؿااد ـيَ و ااىَباايٕ ــر يف :طـ ـــ إثق ــف  اب ــب »كتاب ــة يف غري الـفاي

 .(2)«وإثر الحديث

8-ََ َيف َا صحْب  َ ن َذكره َورد َ ؿن َر ٌز َ عر  َ»كتْب  تَؿ 

َإصبفْين،َٕ«ا صحْب  َ و ى يف  ُأْسد الغابة»يف ابـ إثقر  :طـد بي

َّٓ أنَّ  ,(4)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف والذهبل  ,(3)«معرفة الصحابة إ

 إّوَل يضع الرمَز أوَل الرتجؿة, والثاين يضعف آخَرها.

9-ََ ر اٌزَأعؾاهَ بااوَا ػاتحَابااُنَ اّقدَا ـااْسَا َقعُؿاريَبعااَدَا اِمَكاال 

َ اانَا  ااْبؼقنَإو ااقنَ إل ااالم:َ ؿققاازًَ  فاامَعاانََقاارامَ اانََاصااحْبيٍّ

َ.(5)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»كتْبهََا صحْب ،َيف

                                      
 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/411صحقح البخاري  (1)

 .11ص (2)

(3) 4/44. 

 ص/ب. (4)

(5) 4/61. 
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َبنَ خؾدَ د ثًََ-11 يفََاوا ًدََْر ٌزَ ؾصحْب َا ذ نَروىَ فمَبؼي 

إذا ُوضع الرمُز  (1)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف الذهبل  :طـد «،ده  ـ»

 أوَل الرتجؿة.

َا ـ ْ يَ-11 َ إل ْم ـ  :طـد ،ر ٌز الؿؼـع يف طؾقم »يف ابـ الؿؾؼِّ

 .(2)«الحديث

محؿد ططاء  :طـد «، ـنَا ـ ْ ي»عؾىَر ٌزَ حْ ق َا  ـديََ-12

 .(3)«ؾك ســ الـسائلالتعؾقؼات السؾػّقة ط»كتابف  اهلل حـقػ الػقجقاين يف

 

 ـــؼـــ

َ ؾحْ ظَ بيَإ حْبَإبرااقمَبنَ  ؿدَا ؿْ َتْؿؾيََ-1   قخََ-ر ٌز

جرى طؾقف  .-َإل ْمَا بخْري َ«ا جْ عَا صحقح» بيَذرَا فرويَراويَ

 .(4)«الجامع الصحقح»الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

 .[  ]ا هؽذ (5) وقد جاء هذا الرمز طـد الؼسطالين

ث  :طـد ،ر ٌزَ ـ خ َا اُؿْ َتؿؾيَ صحقحَاإل ْمَا بخْريَ-2 الؿحدِّ

                                      
 ص/ب. (1)

 ( مـ الرمز )ت(.1الرقؿ ) اكظر  (2)

 مـ مؼدمة الؿحؼؼ. 4/44 اكظر  (3)

)صبعة دار التلصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري يف  4/411صحقح البخاري  اكظر  (4)

 (.4/441كشػ خبايا صحقح البخاري )

 .4/96يف إرشاد الساري  (5)
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  .(1)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

 

 ؼث

 .[اا اااا]الرمز  اكظر 

 

 ؼحى

 . صحقحَا بخْريَ- رعَك خ َابنَا  ّراجََ-َ(2)ر ٌزَ ـ خ ََ َؿْم

الجامع »ـل يف ضبطف لرواية جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِق

 .(3)«الصحقح

  .[ خااااا]الرمز واكظر َ

 

 ـؼرـــ

ر ٌزَ ـ خ َابنَا  ّراجَ نَصحقحَا بخْري،َا ؿحػوظ َيفَا جْ عَ

َا بخْري َعنَاإل ْم َب ـده َ رو فْ جرى طؾقف الحافُظ شرُف  .إ وي،

  .(4)«الجامع الصحقح»الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

                                      
 .4/411 اكظر  (1)

ة الـسخة يف الؿصدر, ولؿ أجد أّي معؾقماٍت طـفا, أو ذكٍر لفا يف غقره كذا جاءت تسؿق (2)

 مـ الؿصادر. 

 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  اكظر  (3)

 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  اكظر  (4)
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 ؼع

 َ َ خرأهَابنَ عدَر ٌز يف الؿـاوي  :طـد «،ا طبؼْتَا ؽبرى»يفَؿْ

 .(1) «كـقز الحؼائؼ»

 

 ؼؿ

محؿد بـ طبد القاحد  :طـد ، ػقْنَبنَعققـ  «َا جْ ع» ؽتْبَر ٌزَ

 .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف الغافؼل

 

 ؼفــــ

ث  :طـد ،ر ٌزَ ـ خ َا ـَ ػيَ صحقحَاإل ْمَا بخْري أحؿد الؿحدِّ

  .(3)طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

  

 ؼكن

َٕصلَا حْ ظَ بيَعؾيَ عقدَبنَعثؿْنَبنَ عقدَبنَا َ َؽنَ ر ٌز

جرى طؾقف  . صحقحَا بخْريَ رو هَعنَا ِػَرْبرّي،َعنَاإل ْمَا بخْري

  .(4)«الجامع الصحقح»الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

                                      
 .1 ص (1)

(2) 4/41. 

 .4/419 اكظر  (3)

لصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري يف )صبعة دار الت 4/411صحقح البخاري  اكظر  (4)

 (.4/441كشػ خبايا صحقح البخاري )
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 ؼن

ْ ـََوريَ ر  َ ؿَْ خرأهَابنَا  ـّيَ  ؿدَبنَ حؿدَبنَإ حْبَا د   ،ٌز

 .(1)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي  :طـد

 

 ؼينَ

َ َا  ـنَا ؽبرى» ؽتْبَر ٌز ُطّدة »يف ابـ الجزري  :طـد ،ؾبقفؼي «

َ.(2)«الحصـ الحصقـ

َ

 ـؼهــــَ

َ قخْيَ بيَذرَا فرويَ-ر ٌزَ ؿَْاأتؿعَعؾقهَا ؿ تؿؾيَوا ؽ ؿقفـيَ

َ َا بخْري َ إل ْم َا صحقح َا جْ ع جرى طؾقف الحافُظ شرُف  .-راوي

  .(3)إلمام البخاريل «الجامع الصحقح»الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

 

 ؼى

ر ٌزَ حد ثَ بيَطْارَ  ؿدَبنَعؾيَبنَعبقدَاهللَبنَ اوارَا ؿؼاريَ

محؿــد بـــ  :طـــد ،ا بغااداديَا ضاار رَ اانَروا اا َ باايَعؾاايَا صااديفَعـااه

 َ.(4)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف لقاحد الغافؼلا طبد

                                      
 .1 ص (1)

 .41ص  (2)

 .4/96)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد الساري  4/411صحقح البخاري  اكظر  (3)

(4) 4/41. 
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 ؼٍ

ََ َوا ؾقؾ » ؽتْبَر ٌز َا ـ ْ ي َ«عؿلَا قوم ي  :طـد ,إل ْم يف الـِؿـزِّ

 الديـ العراقل  ,(2)«تحػة إشراف»و, (1)«هتذيب الؽؿال»
ّ

يف وولل

 ,(4)«هتذيب التفذيب»يف وابـ حجر  ,(3)«اإلصراف بلوهام إصراف»

 ,(7)«الـؽت الظراف»و ,(6)«لسان الؿقزان»و ,(5)«ؼريب التفذيبت»و

 ,(9)«ذيؾ الؽاشػ»يف وأبل ُزرطة العراقل  ,(8)«إصراف الؿسـد الؿعتؾل»و

 .(10)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل 

 

َ 

                                      
(1) 4/416. 

(2) 4/9. 

 .44مؼدمة الؿحؼؼ ص  اكظر  (3)

(4) 4/41. 

 .19ص (5)

 مـف.1/491 اكظر  (6)

(7) 4/9. 

 , وهق مـ وضع محؼؼ الؽتاب.4/416(8)

 .11ص  (9)

 .1ص  (11)
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َ

 حزف الشني
َ

 ؾَ

جؿـع »يف السـققصل  :طـد , قب َ بيَبنٓ«َا ؿصـَف» ؽتْبََر زٌََ-1

ــــ ــــغقر»و ,(1)«عالجقام ــــامع الص ــــدي  ,(2)«الج ــــل الفـ ــــز »يف والؿتؼ كـ

 ,(5)«كــقز الحؼـائؼ»يف والؿـاوي  ,(4)«مـتخب كـز العؿال»و ,(3)«العؿال

 ,(6)«الػــتح الؽبقــر يف ضــؿ الزيــادة إلــك الجــامع الصــغقر»يف والـبفــاين 

ا  ,(7)«الــقافح العطـرة»يف والصْعدي  بؾـقغ »يف وأحؿـد طبـد الـرحؿـ البـّـَ

لؽتــاب وحبقــب الــرحؿـ إطظؿــل يف حقاشــل تحؼقؼــف  ,(8)«إمــاين

ومحؿد السعقد بـ بسـققين زغؾـقل  ,(9)عبد الرزاق الصـعاينل «الؿصـػ»

 .(10)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف 

                                      
 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (1)

(2) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (3)

(4) 4/4. 

 .1 ص (5)

 .1ص  (6)

 .41ص (7)

 .4/6بؾقغ إماين  (8)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (9)

 مـف. 4/44 اكظر  (11)
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َا بخْريَ-2 َ صحقح َا د  ؼي َع ْكر َابن َا حْ ظ َٕصل َ.ر ٌز

الجامع »رواية جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف ل

  .(1)طـد الؼسطالين ,«الصحقح

إ حْفَ»يفَ طبوع ََ«  ـده»يفَر ٌزَ اؿَْ خرأهَاإل ْمَا  ْ عيََ-3

 .ؾحْ ظَابنَ جر «َا ؿفرة

بلن هذا الرمز هق مـ وضع محّؼؼل الؽتاب ولقس مـ صـقع  اِطْؾؿً 

 .(2)أما الؿصـِّػ فؼد صرح باسؿ الشافعل يف ثـايا الؽتاب ,الؿصـِّػ

َر َ-4 ٌَز َا ؼرآن» ؽتْب َثواب َ قب ٓ« َ بي محؿد بـ  :طـد ،بن

 .(3)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف القاحد الغافؼل طبد

َ نََ-5 َ ر دَ ر ه َ د ٍث َا عقـيَوبلَ رحَ ّي َ ؽتبه كتْبَر ٌز

ولعؾف ملخقٌذ مـ كؾؿة  «. رحَ ـنَ بيَداود»كتْبهََيفَ« ـنَ بيَداود»

 ؿ.. واهلل أطؾ(4) )شرح(

ُؿـ ي «َزبدةَ رحَا  ػْ» ؽتْبَر ٌزََ-6 مجؿع »يف الَػتَّـل  :طـد ،ؾ  

 .(5)«بحار إكقار

                                      
 . 4/96يف إرشاد الساري  (1)

لزاًما رقؿ  واكظر . [س])صبعة دار التلصقؾ( هؽذا  4/411حقح البخاري وهق يف ص

 . [س]( مـ الرمز 6)

 مـ مؼدمة محؼؼ الؽتاب. 4/411 اكظر  (2)

(3) 4/4. 

 مـ مؼدمة محؼؼ الؽتاب. 4/14 اكظر  (4)

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (5)
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َا تيَاعتـ َبفََْ-7 َُوِعَ ؿروّ ْتَ قوخَ بيَداودَيفَا طبع  ر ٌز

َ.(1)دارَ)ا تلصقل(

َ صحقحَا بخْريََ-8 َا  عبَا ؿصر  )ر ٌز ملمقن  :طـد ,(طبع 

 .(2)«ػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقيمػتاح الؿعجؿ الؿ»كتابف  صاغرجل يف

9-ََ َر ٌز َ قب » ؽتْب َ بي َابن َبؽر َ بي طبد العزيز  :طـد «،  ـد

 .(3)« جامع السـة»يف الـُؿْؼِحؿ 

 

 ـــــ

َ َر ٌز َ» ؽتْب َا ؿصطػى َملسو هيلع هللا ىلص رف َذّرَٕ« َبن َا ؿؾك َعبد َ عقد بي

َا ـق ْبوري كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل :طـد ،ا واعظ

  .(4)«ار وكػحات إزهارلؿحات إكق»

  

 ـا

َ خرأهَ بوَ ػصَعؿرَبنَ ْاقنَيفَ صـػْ هَ-1 َ اؿْ  :طـد ,ر ٌز

 .(5)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف ابـ ِطَراق الؽِـاين 

                                      
 .4/111 اكظر  (1)

 .41ص (2)

(3) 4/6. 

(4) 4/49. 

(5) 4/1 . 
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ـ َزه» ؽتْبَر ٌزََ-2 محؿد بـ  :طـد ،بيَ ػصَعؿرَبنَ ْاقنٕ«َا 

  .(1)«رلؿحات إكقار وكػحات إزها»كتابف  طبد القاحد الغافؼل يف

َ ؿَْأََْيفَكتْبيََْ-3 ػْ َ»ر ٌز  ز لَا خػَْعنَ»وَ«،زبدةَ رحَا   

ػْ ُؿـ يَ«  ػْظَا     (2)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد ،كالاؿَْ ؾ  

 

 ـح

َ َر ٌز َا  جري» ؽتْب محؿد السعقد بـ بسققين  :طـد ،«  ْ ي

 .(3)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل 

 

 ؾ حَ

َ ؽتْبَ رحَ الَػتَّـل  :طـد ،ٓبنَا جزريَ«،ا حصنَا حصقن»ر ٌز

 .(4)«مجؿع بحار إكقار»يف 

 

                                      
(1) 4/41. 

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (2)

 مـف. 4/44 اكظر  (3)

 . 9/166التؽؿؾة  اكظر  (4)

هق كتاٌب يف إدطقة وإذكار الؿـلثقرة ٓبــ الجـزري, ولـف حاشـقة « الحصـ الحصقـ»و

ــؿاها  ــف س ــقـ»طؾق ـــ الحص ــاح الحص ــٌة « مػت ــل مخطقص ــالم  -وه ــا يف إط  ,1/16كؿ

باســؿ « مجؿــع بحــار إكــقار»كــف لــؿ يصــّرح يف , فؾعؾَّفــا هــل مــراد الَػتَّـــل؛ فن-لؾزركؾــل 

 الؿملػ, واهلل أطؾؿ.
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 ـحح

َا بخْري َاإل ْم َ صحقح َ جر َابن َ ـ خ  ث  :طـد ،ر ٌز الؿحدِّ

  .(1)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

  

 ـؿَ

1-ََ َا  ْ عي َاإل ْم َرواه َ ؿْ َر ٌز الحافظ ابـ  :طـد «،ا ؿ ـد»يف

 .(3)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(2)«هداية الرواة»يف حجر 

  ااؽْةَ»يفَكتْبااهَ اارحََ(4)ر ااٌزَ ؿااَْذكاارهَإ اارفَا بؼااْعيَ-2

ْقبل  :طـد «،ا ؿصْبقح  .(5)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»يف الطِّ

 

 ـفع

عقد بـ بسققين محؿد الس :طـد ،ؾ ْعْ ي «َبدا عَا ِؿـَن» ؽتْبَر ٌزَ

 .(6)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل 

 

                                      
 .4/419 اكظر  (1)

(2) 4/66. 

(3) 4/6. 

اسؿف: إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ طبد الؿؾؽ بـ طؿر إشريف, الؿشفقر بــــ:  (4)

 إشرف البؼاطل.

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (5)

 مـف. 4/44 اكظر  (6)
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 ـك

باايَعباادَاهللَٕ«َِذكاارَباارااقنَا صااْ حقنَوكرا ااْ فم» ؽتااْبَر ااٌزَ

محؿـد بــ  :طــد ، حؿدَبنَإبرااقمَا طؾقطؾيَا ؿعروفَبْبنَ ّقَا ؾقل

 .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف طبد القاحد الغافؼل

 

 ـى

ُؿـ يَعؾىَ ؾؼِْايَعقاْض،َا ؿ اّؿْةَ «َا  ػْ»كتْبَر ٌزَ حْ ق َا   

مجؿـــع بحـــار »يف الَػتَّــــل  :طــــد «، ز ااالَا خػاااَْعااانَ  ػاااْظَا  اااػْ»

َ.(2)«إكقار

َ

 ـٍَ

 ،ر ٌزَ ؽتْبَا ؿ ؾ التَٕبيَا ؼْ مَعبدَا عز زَبنَبـدارَا  قرازي

ار وكػحات لؿحات إكق»كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل :طـد

 .(3)«إزهار

 

 

                                      
(1) 4/44. 

 . 1الؿؼدمة ص  اكظر  (2)

(3) 4/44. 
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 ـًنَ

 .(2)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي  :طـد ,(1)ر ٌزَ ؿَْ خرأهَا  قرازي

 

 

َ

َ  

                                      
بؽر أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ محؿد بـ مقسك الػارسل الشقرازي هق أبق  (1)

 (.ـه 144الحافظ الؿتقىف: بشقراز سـة )

 بؾ هق أجؾُّ  ,لـػعكثقر ا مػقدٍ  هق يف مجؾدٍ » وَْْا ؽِتْين , «إلؼاب والؽـك»هَاو َكتْبَُوَ

ـُ اواختصره أبق الػضؾ  ,ُألِّػ يف هذا الباب قبؾ ضفقر تللقػ ابـ حجر كتاٍب   «.صاهر ب

 .411الرسالة الؿستطرفة لبقان مشفقر كتب السـة الؿشرفة ص 

 . 6 ص (2)
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َ

 حزف الصاد
َ

 ص

َعـدَبعضفم.ََ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ر ٌزَ عبْرةَ-1َ

وهق أمٌر ٓ يـبغل فعُؾف, ولقس بؿحؿقٍد بؾ هق مذمقٌم, وقد كرهف 

 .َؿفغقُر واحٍد مـ العؾؿاء, وبعُضفؿ رأى مـَعف وتحري

 الصالة َكْتب يف - أي صالَب الحديث - ثؿ لقجتـْب »  وَْْا ـوويَ 

 :كؼصقـ

 بلن يرمز إلقفا بحرفقـ أو كحق ذلؽ. ,كؼصفا صقرةً    داؿْ 

 ؾك اهلل طؾقف( مـ غقر )وسؾؿ(. أوبلن يؽتب: )ص ,كؼصفا معـًك  ا ثْين 

 .(1)«﴾ڇ ڇ چ چ﴿قال اهلل تعالك: (. طؾقف السالميؽتب: )

يف الخط بلن  ملسو هيلع هللا ىلصُيؽره أن يرمز لؾصالة طؾك الـبل »  ويَ ووَْْا عرا

يشقر  (صؾعؿ)كؿـ يؽتب  ,وكحق ذلؽ ,يؼتصر مـ ذلؽ طؾك حرفقـ

 .(2)«بذلؽ إلك الصالة والتسؾقؿ

َا  خْوي )واجتـب( أيفا الؽاتُب )الرمَز لفا( أي لؾصالة »  ووْْ

 ,بلن تؼتصر مـفا طؾك حرفقـ وكحق ذلؽ ,يف خطِّؽ ملسو هيلع هللا ىلصطؾك رسقل اهلل 

                                      
 .4/116إرشاد صالب الحؼائؼ  (1)

 .116شرح التبصرة والتذكرة ص (2)
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 - كؿا يػعؾف الُؽسالك والجفؾة مـ أبـاء العجؿ ,فتؽقن مـؼقصًة صقرةً 

ًٓ  فقؽتبقن ,الطؾبة وطقامُّ  - اغالبً   أو( صؿ) أو( ص) (:ملسو هيلع هللا ىلص) طـ بد

 - الؽتابة لـؼص إجر كؼص مـ فقف لؿا - فذلؽ ,(صؾعؿ) أو( صؾؿ)

  .كإول خالُف 

فؼد  .بففقف وفقؿا بعده بالؽراهة لقس طؾك با (1)وتصريح الؿصـّػ

 «الؿقصل»كتب رجؾ مـ العؾؿاء كسخًة مـ  وْْ روى الـؿقري طـ أبقف 

 ,حقثؿا وقع لف فقف ذكرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصلؽـف حذف مـفا الصالَة طؾك الـبل  ,وتلكَّؼ فقفا

ض طـفا )ص( وقَصَد هبا بعَض الرؤساء مؿـ َيرغب يف شراء  وطقَّ

ـَ  ,إلقف الؽتاب ودفع - ثؿـف يف لف ُيْرِغَب  أن أمَّؾ وقد - الدفاتر  فحُس

, فقف ذلؽ لػعؾف تـبَّف إكف ثؿ ,صؾتف إجزال طؾك وطزم ,بف وُأطجب ,مققُعف

 .(2)«!طؾقف ارً تَّـؼَ مُ  افً ُمَحارَ  الرجؾ ذلؽ يزل ولؿ .وأقصاه ,وحرمف ,فصرفف

صريؼ السالمة, والؿحبة وإجر والتقققر »  ووَْْا  قخَبؽرَ بوَز د

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص لسالم طؾقفه إُمة هق الصالة واوالؽرامة لـبل هذ  طـد ذكره امتثا

اظ والرمقز . ولفذا ُيـفك طـ جؿقع إلػملسو هيلع هللا ىلص ٕمر اهلل سبحاكف, وهدي كبقف

, مـفا: ص. صعؿ. صؾعؿ. صؾؿ. ااختصارً  ملسو هيلع هللا ىلص لؾصالة والسالم طؾقف

 .(3)«صؾقق. صؾع

َا صْدََ-2 َ رف َ ح  َوإكد س َا ؿ رب َ ال َبعُض َ ؽتبه ر ٌز

                                      
 م كؼؾ كالمف.يعـل الحافظ العراقل. وقد تؼد (1)

 .: الؿحروموا ُؿَحَْرُفَ, 14-1/11 فتح الؿغقث (2)

 .444معجؿ الؿـاهل الؾػظقة ص  (3)
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َو َْ ْبهَذ كَ:ا ؿفؿؾ َا واوع َيفََدْرجَا ؽالم َ: ئالَُ صّحفَإ ىٍَِْد

َ بْ غً َ ـفمَيفَا ضبط.َ

 ضبط صرق مـ الثاكقة الطريؼة طـ كالمف معرض يف - وَْْا  خْوي

ثقـ طـد الحديث  وإكدلس الؿشرق أهؾ لبعض كؿا - أو()» :- الؿحدِّ

 ,الؿفؿؾ( الحرف ذاك) كظقُر  ُيؽتب أي( َكْتُب ) - اأيًض  طقاض قال مؿا

 طؾك أي - بػتحتقـ -( َمَثاًل ) تحتف أي( تحُت ) ؿـػصؾال أو الؿتصؾ

أو ٓ. غقَر  ,ويف الؼدر ,لف يف آتصال وآكػصال اسقاٌء كان شبقفً  صػتف

دً  ُيؽتب تحت »  وَْْابُنَا صالحولذا أكسُب,  اأنَّ كقَكف أصغَر مـف ومجقَّ

 ,وكذا ُيؽتب تحت كؾٍّ مـ الدال ,الحاء الؿفؿؾة حاٌء مػردٌة صغقرةٌ 

 .(1)«والعقـ صػُتفا صغقرةً  ,والسقـ,والطاء ,الصادو

َا  قوطي ثؿ  ....ا)ويـبغل ضبط الحروف الؿفؿؾة( أيًض »  ووْْ

 ,والسقـ ,والراء ,اخُتؾػ يف كقػقة ضبطفا: )ققؾ: يجعؾ تحت الدال

)وققؾ(: ُيجعؾ  الـؼط التل فقق كظائرها(.... ,والطاء, والعقـ ,والصاد

كؼالمة الظػر مضطجعًة )قرة صقرة هالل )فققفا( أي الؿفؿالت الؿذك

ويتعقـ ذلؽ يف  (تحتفا حرٌف صغقٌر مثؾفا)طؾك قػاها. وققؾ: يجعؾ 

 .(2)«....طؿؾ أهؾ الؿشرق وإكدلسوطؾقف  وَْْا ؼِْيَعقْض . الحاء

َُ ؽتبَعؾىَرأَْْاإل ـْدَا ؿعطوفَبعضفمَعؾىَبعٍض:ََ-3 ر ٌز

                                      
 .1/11فتح الؿغقث  (1)

 .191تدريب الراوي ص  (2)

 .44ص  ققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات واكظر 
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َ.(1) ؾدٓ  َعؾىَآ صْْ

َا حَْ-4 َٕصل َا بخْرير ٌز َ صحقح َإصقؾي َ حؿد َ بي  . ظ

الجامع »جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

  .(2)إلمام البخاريل «الصحقح

َ«ڤخصاْ صَ  قارَا ؿام ـقنَعؾايَبانَ بايَطْ ابَ» ؽتْبَر ٌزََ-5

يال :طـد ،إل ْمَا ـ ْ ي   ,(4)«ة إشـرافتحـػ»و, (3)«هتذيب الؽؿال»يف  ِؿزِّ

الـؽــت »و ,(6)«تؼريــب التفــذيب»و ,(5)«ذيب التفــذيبهتــ»يف جــر ح وابـــ

يف والخزرجــل  ,(8)«ذيــؾ الؽاشــػ»يف وأبــل ُزرطــة العراقــل  ,(7)«الظــراف

 .(9)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»

ــد ، ااعقدَباانَ ـصااور «َا  ااـن» ؽتااْبَر ااٌزََ-6 يف الســققصل  :طـ

كــز »يف دي والؿتؼل الفــ ,(11)«الجامع الصغقر»و ,(10)«جؿع الجقامع»

                                      
 .411رسقم التحديث ص  اكظر  (1)

 .4/96د الساري )صبعة دار التلصقؾ(, وإرشا 4/416صحقح البخاري  اكظر  (2)

(3) 4/416. 

(4) 4/9. 

(5) 4/41. 

 .19ص  (6)

(7) 4/9. 

 .11ص  (8)

 .1ص  (9)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (11)

(11) 4/1. 
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الػــتح الؽبقــر يف »يف والـبفــاين  ,(2)«مـتخــب كـــز العؿــال»و ,(1)«العؿــال

بؾـقغ »يف وأحؿد طبد الرحؿـ البـَّا  ,(3)«ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر

ــاين ــف  ,(4)«إم ــل تحؼقؼ ــل يف حقاش ــرحؿـ إطظؿ ــب ال ــاب وحبق لؽت

 .(5)عبد الرزاق الصـعاينل «الؿصـػ»

عؼااابَبعاااضََ(6)«ا جاااْ عَا صاااغقر»يفََؽتباااهَا  اااقوطي َر ااازٌََ-7

َ. ؾدٓ  َعؾىَصَح َا حد ثَعـدهَ:إ ْد ث

فؽان  ,لؽـ صرأ طؾك هذا الرمز تحريػات مـ الـساخ مـ قديؿٍ 

يف كؾ مقضٍع  (صحقح) :إْولك بالسققصل أن يؽتب الؽؾؿة بتؿامفا

 .لئال تؾتبس بغقرها

 - الؿملػ أي - كان يـبغل لف»  وودَ  ْرَإ ىَذ كَا ؿـْويَبؼو ه

 ضعقػ أو حسـ أو صحقح :بؾػظ بحالف باإلشارة حديث كؾ يعؼب أن

 إٓ بف الؽتاب يزد ولؿ وأصـع أكػع كان ذلؽ فعؾ فؾق ,حديث كؾ يف

 .هبا يطقل ٓ وريؼات

وأما ما يقجد يف بعض الـسخ مـ الرمز إلك الصحقح والحسـ 

ؾبة والضعقػ بصقرة رأس صاد وحاء وضاد فال يـبغل القثقق بف؛ لغ

                                      
 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (1)

(2) 4/4. 

 .1ص  (3)

 .4/6بؾقغ إماين  (4)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (5)

(6) 4/1. 
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كؿا رأيتف  ,طؾك أكف وقع لف ذلؽ يف بعض دون بعض .تحريػ الـساخ

فؽان الؿتعقـ ذكر كتابة صحقح أو حسـ أو ضعقػ يف كؾ  ,بخطف

 .(1)«حديث

قً   «,الؿؽتب اإلسالمل»يف صبعة  اوقد ُحذف هذا الرمز كؾِّ

 .$واسُتعقض طـف بلحؽام الشقخ إلباين 

 ( مـ الرمز )صح(.6رقؿ ) واكظر 

ابـ الجزري  :طـد بيَ عؾىَا ؿوصؾي،َٕ«ا ؿ ـد» ؽتْبََر زٌََ-8

وكذا استعؿؾفا الحافُظ السخاوي يف  ,(2)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف 

 .(3)ؾحافظ ابـ حجرل« إتحاف الؿفرة»تعؾقؼف طؾك كسختف مـ 

َ:(4)« فذ بَا تفذ ب»كتْبهََابُنَ جرَيفَا حْ ظََُا تعؿؾهَر زٌََ-9

َ.ا ـ ْ يَ إل ْرةَإ ىَ  دَا ـْوؾقنَعن

َا حْ ق  َيف َا ؽتْب ُق َ حؼ   ,ٓ أدري ماذا يعـل ققلف )ص(  وْْ

 .فل« الضعػاء والؿرتوكقـ»يف وطبارة الـسائل هذه مقجقدة 

11-ََ  بيَا ح نَبنَصخرَإزدي،ٕ«َ ضْ لَا ؼرآن» ؽتْبَر ٌز

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد

 .(5)«إزهار

                                      
 .14-4/11فقض الؼدير  (1)

 .6ص  (2)

 .4/441مؼدمة إتحاف الؿفرة  اكظر  (3)

 .1/116 :مـف اكظر (4)

(5) 4/6. 
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َ نََ-11 َ د ٍث َكّصَكّل َ  َْم َا عقـي  َ ؽتبه َ« ـنَ بيَداود»ر ٌز

َيف َ ر ه، ََ ر د َداود»كتْبه َ بي َ ـن ولعؾف ملخقٌذ مـ كؾؿة  «. رح

 .(1))كّص(

 

 صـــــ

َدونََ-1 َا روا   َيف َصحقح  َكْك  َإذا َا ؾػظ  َعؾى َُ ؽتب ر ٌز

َ قفَْاإ عْرًََ،ا ؿعـى َ ؽؿْل َ م َا صح   وهق ما ُيعرف طـدهؿ .بلّن

 .(صـــ) :بالتؿريض. وصقرهتا هؽذا

َا عقد َدوقق َابن والتَّؿريض حقث تؽقن الؾَّػظة صحقحًة يف »  وْْ

كصَػ  ؛فقؽتب طؾقفا صقرة صاٍد صغقرٍة مؿدودةٍ  ,الرواية دون الؿعـك

 .(2)«بلن الصحة لؿ تؽؿؾ فقف اإيذاكً  ,صحَّ 

 كان شققخـا مـ أهؾ إدب يتعالؿقن»  ووَْْابنَاإل ؾقؾيَا ؾغوي

 لصحة طالمة ذلؽ أن - وحاءٍ  بصادٍ  - أن الحرف إذا كتب طؾقف )صح(

ِضَع حرٌف كامٌؾ فقُ  ,اكؼًص  وٓ خؾاًل  طؾقف متقهؿ يتقهؿ لئال ؛الحرف

وإذا كان طؾقف صاد مؿدودة دون حاء كان طالمة  ,طؾك حرٍف صحقٍح 

إذ وضع طؾقف حرف غقر تام لقدلَّ كؼُص الحرف طؾك  ,أن الحرف سؼقؿ

أي: أن الحرف  (ضبَّةً ) احرف, ويسؿك ذلؽ الحرف أيًض اختالل ال

                                      
 مـ مؼدمة محؼؼ الؽتاب. 4/14 اكظر  (1)

 .111آقرتاح يف بقان آصطالح ص (2)
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 .(1)«كؿا أن الضبَّة مؼػؾ هبا ,مؼػؾ هبا ٓ يتجف لؼراءة

َ ـ خ َإصقؾيَ صحقحَاإل ْمَا بخْريَ-2 ث  :طـد ،ر ٌز الؿحدِّ

 .(2)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

 

 صا

محؿد  :طـد ، عودَا بغويؾح قنَبنَ  «َ صْبقحَا  ـ » ؽتْبَر ٌزَ

 .(3)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف بـ طبد القاحد الغافؼل

 

 صح

ََ،ر ٌزَُ ؽتبَعؾىَكالٍمَصَحَروا ً َو عـىًََ-1َ َقرَ كهَُعرٌِ َ ؾ ك 

                                      
 . 496-494اإللؿاع ص (1)

هذا كالم »  411-4/411 ؼَْْيفَ عجمَإدبََْوقد كازع يف ذلؽ ياققت الحؿقي 

ة, وإكؿا قصدوا بؽتبفؿ طؾك الحرف )صح( أكف كان شاًكا طؾقف صالوة مـ غقر فائدة تام

يف صحة الؾػظة, فؾؿا صحت لف بالبحث, خشل أن يعاوده الشؽ, فؽتب طؾقفا )صح( 

لقزول شؽف فقؿا بعد, ويعؾؿ هق أكف لؿ يؽتب طؾقفا صح إٓ وقد اكؼضك اجتفاده يف 

طؾك شلء فقف  تصحقحفا, وأما الضبة التل صقرهتا )صـ( فنكؿا هق كصػ )صح( كتبف

شؽ؛ لقبحث طـف فقؿا يستلكػف, فنذا صحت لف أتؿفا بحاء, فقصقر )صح(, ولق طؾَّؿ 

طؾقم  واكظر «. طؾقفا بغقر هذه العالمة, لتؽؾػ الؽشط, وإطادة كتبف )صح( مؽاهنا

, وققاطد 1/11, وفتح الؿغقث 416, والتؼققد واإليضاح ص464-461الحديث ص

 .44الؿخطقصات ص  تحؼقؼ

 .4/416 ظر اك (2)

(3) 4/41. 
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و كهَودََ، ُقعرفَ كهَ مَُ غػْلَعـهَ: ُقؽتبَعؾقهَ)صَح(َ، قهَ وَا خالف

بطَوَصَحَعؾىَذ كَا وأه ُِ(1).َ

 وهق ما ُيعرف طـدهؿ بالتصحقح.

وهق فقؿا يصح رواية  .التَّصحقح: كتابة )صح(» وَْْابنَدوققَا عقد 

أن تؽقن  :مثؾ ,ويػعؾف الُؿتؼـقن طـدما يؼع الشبفة أو الشؽُّ فقف ,ومعـك

فقؽتب طؾقف  ,ُيتقهُؿ أنَّ أحد الؾَّػظقـ ساقط لتؽراره ,الؽؾؿة متؽررةً 

 .(2)«فُقـبِّف طؾك صحتفا ,وقد خقلػ فقفا ,يبةأو تؽقن الؾػظة غر .)صح(

أما كتابة )صح( طؾك الحرف ففق استثبات »  ووَْْا ؼِْيَعقْض

إما طـد  ,وٓ يؽتب )صح( إٓ طؾك ما هذا سبقؾف ,لصحة معـاه وروايتف

لُقعرف أكف صحقح  ,وشؽؾ ُمشؽؾف ,أو تؼققد مفؿؾف ,أو إصالحف ,لحؼف

 .(3)«الرواية واْهَتبَؾ بتؼققده قد َوَقػ طؾقف طـد ,هبذه السبقؾ

ََ،ر ٌزَ الكتؼَْْ نَ ـٍدَإ ىَ ـٍدَآخرَ-2 ًِ َعنَ ََْا تحو ل.َِْعَو

وإذا كان لؾحديث إسـادان أو أكثر فنهنؿ يؽتبقن »  وَْْابنَا صالح

طـد آكتؼال مـ إسـاد إلك إسـاد ما صقرتف )ح( وهل حاء مػردة مفؿؾة. 

غقر أين وجدت بخط إستاذ  ,ٕمرها ولؿ يلتـا طـ أحد مؿـ ُيعتؿد بقانٌ 

والحافظ أبل مسؾؿ طؿر بـ طؾل الؾقثل  ,الحافظ أبل طثؿان الصابقين

                                      
, وتدريب 4/166, والؿؼـع 416, والتؼققد واإليضاح ص469طؾقم الحديث ص اكظر  (1)

 .44, وققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات ص 111الراوي ص

 .111آقرتاح يف بقان آصطالح ص (2)

 .499اإللؿاع ص (3)
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ًٓ   ,والػؼقف الؿحدث أبل سعقد الخؾقؾل ,البخاري  يف مؽاهنا بد

  .إلك )صح( اطـفا )صح( صريحة, وهذا ُيشعر بؽقهنا رمزً 

اإلسـاد قد لئال ُيتقهؿ أن حديث هذا  ؛وَحُسـ إثبات )صح( هفـا

 اول فُقجعال إسـادً ولئال ُيرّكب اإلسـاُد الثاين طؾك اإلسـاد إ ؛سؼط

 .(1)«اواحدً 

َ.َ(2)ر ٌزَُ ؽتبَعـدَآكتفََْ نَكتْب َا َؾَحقَ-3

 .(3)(َرَجعَ ) :ومـفؿ مـ يؽتب معف

 :ويـبغل أن يؽتب طـد اكتفاء الؾحؼ»  وَْْا  قخَطْارَا جزا ري 

اكتفك  :ومـفؿ مـ يؽتب ,)رجع( :صحومـفؿ مـ يؽتب مع  ,)صح(

 .(4)«الؾحؼ

و يَو بوَإ حْبََ-4َ ر ٌزَ أل ػْظَا تيَا ػقَعؾقفَْ بوَ حؿدَا حؿ 

َ بوَا فقثمَا ُؽ ؿقفـي،َيفَروا تفمَ َ قفْ ا جْ عَ»ا ؿ تؿؾي،َوخْ ػفؿْ

وذلؽ فقؿا كتبف بخّطف الشقُخ الراويُة محؿُد  إل ْمَا بخْري. َ«ا صحقح

ـُ أحؿد بـ طقسك   بـ مـظقر. وكؼؾف طـف ابـ خقر اإلشبقؾل.ب

وهذا الرمز ُيؽتُب طؾك مقضع الخالف, ثؿ ُتؽتُب رواية أبل الفقثؿ 

                                      
 .411رسقم التحديث ص واكظر . 111طؾقم الحديث ص (1)

ما سؼط مـ أصؾ الؽتاب فللحؼ بالحاشقة أو بقـ السطقر. شرح التبصرة هق  ا َؾَحق  (2)

 .1/146جقف الـظر إلك أصقل إثر , وتق4/164الؿؼـع واكظر , 111والتذكرة ص

 .111, وتدريب الراوي ص491, واإللؿاع ص461طؾقم الحديث ص اكظر  (3)

 .1/149تقجقف الـظر إلك أصقل إثر  (4)
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 .(1), وهل رمُز أبل الفقثؿ الُؽشؿقفـل(ها)يف الحاشقة, وُيؽتُب طؾقفا 

  الرمز )ها(. واكظر 

 ؾ قوطيَعؼبََ(2)«ا جْ عَا صغقر»كتْبَيفََْر ٌزَُ ؽتبَ  قْكًََ-5

َ. ؾدٓ  َعؾىَِصَح َا حد ثَ:ْد ثبعضَإ 

 (صحــ)ويف بعضفا  (,ص)وهذا الرمز يجقئ يف بعض الـسخ 

 .الـّساخ تصّرفات مـ - يظفر فقؿا - وهق ,(3)هؽذا

 (ص)هق لئال تؾتبس  (ص)بعد  (ح)وربؿا كان سبب زيادة َمـ زاد  

 .طـد التصحقػ, واهلل أطؾؿ (ض)برمز الضعقػ 

َيفَ-6 َا عؾؼؿي  َ ؽتبه ََر ٌز َا جْ عَ»كتْبه َب رح َا ؿـقر ا ؽوكب

ا جْ عَ»يفَعؼبَإ ْد ثَا تيَصّححفَْا حْ ُظَا  قوطيََ(4)«ا صغقر

َ«.ا صغقر

ََا ذابيَا حْ ظَ ؽتبهَر زٌََ-7 َْ َ قزان»كتْبهََيفَ هَا ؿترَأمَا مَ و

َ.(5) ؾدٓ  َعؾىَ نَا عؿلَعؾىَ وثققَذ كَا راويَ:«آعتداْ

َبالَ-8 َ ؿنَُ ُؽؾ مَ قه َعـدَا حْ ظَابنَ جرَر ٌز   ْنَ»يفََ ّجٍ ،

َ.(6)«ا ؿقزان

                                      
 .16قح, يف التعريػ بسـد الجامع الصحقح ص إفادة الـَّص اكظر  (1)

(2) 4/1. 

 لؾؿـاوي.« كـقز الحؼائؼ»كؿا يف الـسخة الؿطبقطة قديًؿا يف مصر, وهبامشفا  (3)

 /أ )مخطقط(.1/ق4 (4)

 .4/6, ولسان الؿقزان 4/49مقزان آطتدال  اكظر  (5)

 مـف.1/491 اكظر  (6)
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 صس

 َ َر ٌز َإكصْر» ؽتْب َداود َ« ضْ ل َ بي ي  :طـد ،إل ْم يف الـِؿـزِّ

تؼريب »و ,(2)«هتذيب التفذيب»يف وابـ حجر  ,(1)«هتذيب الؽؿال»

يف والخزرجل  ,(4)«ذيؾ الؽاشػ»يف وأبل ُزرطة العراقل  ,(3)«التفذيب

 .(5)«ذيب الؽؿالخالصة تذهقب هت»

 

 صط

ُطّدة »يف ابـ الجزري  :طـد ؾطبراين، «َا ؿعجمَا صغقر» ؽتْبَر ٌزَ

 .(6)«الحصـ الحصقـ

 

 صع

َا ؼِْيَعقْضَ ألصقؾي َعزاه َ ؿْ جرى طؾقف الحافُظ شرُف  .ر ٌز

 . (7)إلمام البخاريل «الجامع الصحقح»الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

لؽـَّف لؿ يجزم بتقضقح مراد الققكقـل مـف,  وقد أشار إلقف الؼسطالين,

                                      
(1) 4/416.  

 .16ص  (2)

 .19ص  (3)

 .11ص  (4)

 .1ص  (5)

 .6ص  (6)

 )صبعة دار التلصقؾ( 416و 4/16صحقح البخاري  اكظر  (7)
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 ,ج ,ق ,طط) :وهل ,ولف ُرققٌم أخرى لؿ أجد ما يدّل طؾقفا»  وْْبؾ 

والؼاف ٕبل  ,والعقـ ٓبـ السؿعاين ,ولعؾ الجقؿ لؾجرجاين (,صع

 .(1)«الققت

 

 صعى

َ.عـدَبعضفمَ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ر زَ عبْرة

إجر والتقققر صريؼ السالمة, والؿحبة و»  وَْْا  قخَبؽرَ بوَز د

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص إُمة هق الصالة والسالم طؾقف والؽرامة لـبل هذه  طـد ذكره امتثا

اظ والرمقز . ولفذا ُيـفك طـ جؿقع إلػملسو هيلع هللا ىلص ٕمر اهلل سبحاكف, وهدي كبقف

, مـفا: ص. صعؿ. صؾعؿ. صؾؿ. ااختصارً  ملسو هيلع هللا ىلص لؾصالة والسالم طؾقف

 .(2)«صؾقق. صؾع

 .(ص) :مـ الرمز (4)  و ؾؿز دَاكظرَا روم

 

 صؽــــ

ث أحؿد  :طـد ،ر ٌزَ ـ خ َا َصَغْينَ صحقحَاإل ْمَا بخْري الؿحدِّ

  .(3)طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

 

                                      
 .4/96إرشاد الساري  اكظر  (1)

 .444معجؿ الؿـاهل الؾػظقة ص  (2)

 .4/419 اكظر  (3)
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 صؿ

َا صّػْينَ صحقحَا بخْري َ ـ خ  جرى طؾقف الحافُظ شرُف  .ر ٌز

 .(1)«الجامع الصحقح»الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

 

 صفةَ

َ محؿد السعقد بـ  :طـد ,ؾبقفؼي «َإ ؿََْوا صػْت»بَ ؽتْر ٌز

 .(2)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

 

 ص ل

َ.عـدَبعضفمَ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ  عبْرةَر زٌَ

ــالة »  وااَْْا  ااقخَطااْارَا جزا ااري ــر الص ــب يف أم ــل أن يجتـ يـبغ

 والتسؾقؿ شقئقـ:

إلقفؿـا بحـرفقـ أن يجعؾفؿا مـؼقصقـ يف الخّط, بلن يرمز    داؿْ 

ــاخ ـــ الـُّّس ــالك م ــف الؽس ــا يػعؾ ــق: )ص ل( كؿ ــر, كح ــر  «.أو أكث ــؿ ذك ث

 .(3)أخر

 

                                      
)صبعة دار التلصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري يف كشػ  4/416صحقح البخاري  اكظر  (1)

 (.41/146( و)44/144خبايا صحقح البخاري )

 مـف. 4/44 اكظر  (2)

 .1/111تقجقف الـظر إلك أصقل إثر  اكظر  (3)
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 صهع

َ.عـدَبعضفمَ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ  عبْرةَر زٌَ

صريؼ السالمة, والؿحبة وإجر والتقققر »  وَْْا  قخَبؽرَ بوَز د

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص إُمة هق الصالة والسالم طؾقف والؽرامة لـبل هذه  طـد ذكره امتثا

اظ . ولفذا ُيـفك طـ جؿقع إلػملسو هيلع هللا ىلص  سبحاكف, وهدي كبقفٕمر اهلل

, مـفا: ص. صعؿ. صؾعؿ. ااختصارً  ملسو هيلع هللا ىلص والرمقز لؾصالة والسالم طؾقف

 .(1)«صؾؿ. صؾقق. صؾع

رأيت يف )رسائؾ إخقان الصػاء( »  ووَْْإ تْذَعبدَا ؼْدرَا ؿغربي

 .(2)«لؾتصؾقة بحروف ثالثة فؼط وهل )صؾع( متصؾة مـ دون مقؿ ارمزً 

 .(ص) :مـ الرمز (4)  و ؾؿز دَاكظرَا روم

 

 صهعى

َ.عـدَبعضفمَ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ  عبْرةَر زٌََ

)واجتـب( أيفا الؽاتُب )الرمَز لفا( أي لؾصالة طؾـك »  وَْْا  خْوي

فتؽـقن  ,بلن تؼتصر مـفا طؾك حرفقـ وكحق ذلؽ ,يف خطِّؽ ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

 - اغالًبـ - ؿكؿا يػعؾف الُؽسالك والجفؾة مــ أبــاء العجـ ,مـؼقصًة صقرةً 

ًٓ  فقؽتبــقن ,الطؾبــة وطــقامُّ  )ص( أو )صــؿ( أو )صــؾؿ(  (:ملسو هيلع هللا ىلص) طـــ بــد

                                      
 .444معجؿ الؿـاهل الؾػظقة ص  (1)

 الؿصدر كػسف. (2)
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 خـالُف  - الؽتابـة لــؼص إجـر كؼـص مــ فقف لؿا - فذلؽ ,)صؾعؿ( أو

 .  (1)«إولك

وقد طدَّ الجعربيُّ رمَز )صؾعؿ( أشدَّ الرمقز لؾصالة والسالم طؾك 

 .(2)كراهةً  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

َا  قوطي ُقطعت  (صؾعؿ)ـ ــ رمزهؿا بإن أول م :يؼال»  ووْْ

 .(3)«!يده

إكف اصطالٌح سخقٌػ لبعض الؿتلخريـ  ووَْْعـهَا  قخَ  ؿدَ ْكر

ملسو هيلع هللا ىلصيف اختصار كتابة الصالة طؾك رسقل اهلل 
(4).  

اء ربؿا قرأه كؿا هق وؾُ   وهذا مع  !)صؾعؿ( :وبعض جفؾة الُؼرَّ

ُقحذْر مـ فؾ ,فنكف ٓ معـك لف هبذا الرتكقب الغريب ,اقبقحً  اكقكف لػظً 

  .(5)ذلؽ

  (.4) :الرقؿ (ص)  و ؾؿز دَاكظرَا ر ز

 

 صهى 

َ.عـدَبعضفمَ(ملسو هيلع هللا ىلص) عبْرةََر زٌَ 

                                      
 .1/11تح الؿغقث ف (1)

 .411رسقم التحديث يف طؾقم الحديث ص (2)

 .111تدريب الراوي ص (3)

 (.6144حديث رقؿ: ) 1/441شرح الؿسـد  (4)

 .164 – 161, ومعجؿ الؿـاهل الؾػظقة ص 116تذكرة التقؿقرية صال واكظر  (5)
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َا  خْوي )واجتـب( أيفا الؽاتُب )الرمَز لفا( أي لؾصالة »  وْْ

 ,بلن تؼتصر مـفا طؾك حرفقـ وكحق ذلؽ ,يف خطِّؽ ملسو هيلع هللا ىلصطؾك رسقل اهلل 

 - ؾة مـ أبـاء العجؿكؿا يػعؾف الُؽسالك والجف ,فتؽقن مـؼقصًة صقرةً 

ًٓ  فقؽتبقن ,الطؾبة وطقامُّ  - اغالبً  )ص( أو )صؿ( أو  (:ملسو هيلع هللا ىلص) طـ بد

 - الؽتابة لـؼص إجر كؼص مـ فقف لؿا - فذلؽ ,)صؾؿ( أو )صؾعؿ(

 .(1)«إولك خالُف 

 بؼو ي  «ُدّرة الُؽـقز يف معرفة الرمقز»يف وقد أشرُت إلك ذلؽ 

 وا اااذْرَ ااانَا ر اااِزَإ اااىَا صاااالةَِ
 

َا ؿصاطػىَبأْ ي عؾىَا    ـباي 
 

)  )صٌْد(َو)َصْؾٌم(َ)َصْؾَعٌم(َ وَ)َصم 
 

ااااوا    اااانَنَاااااذاَكَؾااااهَوااااْدََذ  
 

 .(4) :)ص( الرقؿ  واكظرَا ر زَ

 

 صهُى

َ.عـدَبعضفمَ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ  عبْرةَر زٌَ

صريؼ السالمة, والؿحبة وإجر والتقققر »  وَْْا  قخَبؽرَ بوَز د

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ة والسالم طؾقفإُمة هق الصال والؽرامة لـبل هذه  طـد ذكره امتثا

اظ والرمقز . ولفذا ُيـفك طـ جؿقع إلػملسو هيلع هللا ىلصٕمر اهلل سبحاكف, وهدي كبقف 

, مـفا: ص. صعؿ. صؾعؿ. صؾؿ. ااختصارً  ملسو هيلع هللا ىلص لؾصالة والسالم طؾقف

 .(2)«صؾقق. صؾع

                                      
 .1/11تح الؿغقث ف (1)

 .444معجؿ الؿـاهل الؾػظقة ص  (2)
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وقد ذكر إستاذ طبد الؼادر الؿغربل أكف وجد يف بعض الؿخطقصات 

إلقفا بحروف أربعة: الصاد مـ  آ مرمقزً ( ٓ ُتؽتب إملسو هيلع هللا ىلصأن جؿؾة )

والقاو مـ )وسّؾؿ( هؽذا  ,)صّؾك( والالم مـ )اهلل( والقاء مـ )طؾقف(

 .(1) «)صؾقق(

  .(ص) :مـ الرمز (4)  و ؾؿز دَاكظرَا روم

 

 صى

ََ.عـدَبعضفمَ(ملسو هيلع هللا ىلص) عبْرةََر زٌََ

َا  خْوي )واجتـب( أيفا الؽاتُب )الرمَز لفا( أي لؾصالة »  وْْ

 ,بلن تؼتصر مـفا طؾك حرفقـ وكحق ذلؽ ,يف خطِّؽ ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل طؾك رس

 - كؿا يػعؾف الُؽسالك والجفؾة مـ أبـاء العجؿ ,فتؽقن مـؼقصًة صقرةً 

ًٓ  فقؽتبقن ,الطؾبة وطقامُّ  - البً غا  أو( صؿ) أو( ص) (:ملسو هيلع هللا ىلص) طـ بد

 - الؽتابة لـؼص إجر كؼص مـ فقف لؿا - فذلؽ ,(صؾعؿ) أو( صؾؿ)

 . (2)«إولك خالُف 

 (. 4) :)ص( الرقؿ  واكظرَا ر ز

َ

َ  

                                      
 الؿصدر كػسف. (1)

 .1/11تح الؿغقث ف (2)
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َ

 حزف الضاد
َ

 ض

عؼاابَبعااضََ(1)«ا جااْ عَا صااغقر»يفَر ااٌزَ ؽتبااهَا  ااقوطيََ-1 

َ. ؾدٓ  َعؾىَِعفَا حد ثَعـدهَ:إ ْد ث

فؽان  ,لؽـ صرأ طؾك هذا الرمز تحريػات مـ الـّساخ مـ قديؿٍ 

مقضٍع يف كؾ  (ضعقػ) :إولك بالسققصل أن يؽتب الؽؾؿة بتؿامفا

 .لئال تؾتبس بغقرها

 - الؿملػ أي - كان يـبغل لف»  وودَ  ْرَإ ىَذ كَا ؿـْويَبؼو ه

 ضعقػ أو حسـ أو صحقح :بؾػظ بحالف باإلشارة حديث كؾ يعؼب أن

 إٓ بف الؽتاب يزد ولؿ وأصـع أكػع كان ذلؽ فعؾ فؾق ,حديث كؾ يف

 .هبا يطقل ٓ وريؼات

ز إلك الصحقح والحسـ وأما ما يقجد يف بعض الـسخ مـ الرم

والضعقػ بصقرة رأس صاد وحاء وضاد فال يـبغل القثقق بف لغؾبة 

كؿا رأيتف  ,طؾك أكف وقع لف ذلؽ يف بعض دون بعض .تحريػ الـساخ

فؽان الؿتعقـ ذكر كتابة صحقح أو حسـ أو ضعقػ يف كؾ  ,بخطف

 .(2)«حديث

                                      
(1) 4/1. 

 .14-4/11فقض الؼدير  (2)



 

172 

قً  واسُتعقض  ,«الؿؽتب اإلسالمل»يف صبعة  اوقد ُحذف هذا الرمز كؾِّ

 .$طـف بلحؽام الشقخ إلباين 

ََر زٌََ-2 َا ؿختْرةَإ ْد ث» ؽتْب  :طـد ،ا ؿؼد يَؾضقَْ «

 ,(2)«كـز العؿال»يف والؿتؼل الفـدي  ,(1)«جؿع الجقامع»يف السققصل 

 .(4)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(3)«مـتخب كـز العؿال»و

3-ََ َيف َا ؼضْعي َ خرأه َ ؿْ َكتْر ٌز َإخبْر»ب  :طـد «، فْب

 .(5)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي 

 

 ضا

َا ؿؼد يَيفَ َُ َ خرأهَا ضقْ َ ؿْ  ،«إ ْد ثَا ؿختْرة»كتْبَر ٌز

 . (6)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي  :طـد

                                      
 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (1)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (2)

(3) 4/4. 

(4) 4/6. 

 .1 ص (5)

 جاء يف الؿطبقع أّن رمَز الؼضاطل )ن(, وهق تصحقٌػ, لسببقـ:  ـبقه َ

صالح «: كـقز الحؼائؼ»أّن الرمز قد جاء يف الؿخطقط )ض( كؿا ذكر محؼؼ كتاب  -1 

 , صبعة دار الؽتب العؾؿقة.4/6محؿد طقيضة 

ما هق الؿشفقر  طؾك -أّن الؿـاويَّ قد اصطؾح طؾك جْعؾ رمز )ن( يف كتابف هذا لؾـسائل  -2 

 , فال يؿؽـ أن يجعَؾ رمًزا واحًدا لشقئقـ؛ لؿا يف ذلؽ مـ الؾَّبْس. واهلل أطؾؿ.-

 .1 ص (6)
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 ضط

َ َيف َا ُضر س َابن َ خرأه َ ؿْ َر ٌز َا ؼرآن»كتْب  :طـد «، ضْ ل

 .(1)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي 

 

 ضُا

 َ َعنَاإل ْمَر ٌز َب ـده َ رو فْ َا ضقََْ نَصحقحَا بخْري، ـ خ 

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية َ.ا بخْري

 .(2)«الجامع الصحقح»

 

 

 

  

ََ

                                      
 . 6 ص (1)

 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  اكظر  (2)
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َ

 حزف الطاء
َ

 ط

َا طَََْ-1َ َ رف َ ح  َوإكد س َا ؿ رب َ ال َبعُض َ ؽتبه ر ٌز

َا واوع َيفََدْرجَا ؽالم ٍََ ئالَُ صّحََ:ا ؿفؿؾ  َ ْبهَذ كوَفَإ ىَظْ ْ :َ

َ بْ غً َ ـفمَيفَا ضبط.َ

 ضبط صرق مـ الثاكقة الطريؼة طـ كالمف معرض يف - وَْْا  خْوي

ثقـ طـد الحديث  وإكدلس الؿشرق أهؾ لبعض كؿا - أو()» : - الؿحدِّ

 ,الؿفؿؾ( الحرف ذاك) كظقُر  ُيؽتب أي( َكْتُب ) - اأيًض  طقاض قال مؿا

 طؾك أي - بػتحتقـ –( َمَثاًل ) تحتف أي( ُت تح) الؿـػصؾ أو الؿتصؾ

أو ٓ. غقَر  ,ويف الؼدر ,لف يف آتصال وآكػصال اكان شبقفً  سقاءٌ  صػتف

دً  ُيؽتب تحت »  وَْْابُنَا صالحولذا  ,أكسُب  اأنَّ كقَكف أصغَر مـف ومجقَّ

 ,وكذا ُيؽتب تحت كؾٍّ مـ الدال ,الحاء الؿفؿؾة حاٌء مػردٌة صغقرةٌ 

 .(1)««والعقـ صػُتفا صغقرةً  ,والسقـ,لطاءوا ,والصاد

ثـؿ  ....ا)ويـبغـل ضـبط الحـروف الؿفؿؾـة( أيًضـ»  ووَْْا  اقوطي

 ,والسـقـ ,والـراء ,اخُتؾػ يف كقػقة ضبطفا: )ققـؾ: يجعـؾ تحـت الـدال

)وققؾ(: ُيجعـؾ  الـؼط التل فقق كظائرها(.... ,والطاء, والعقـ ,والصاد

                                      
 .1/11فتح الؿغقث  (1)
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ـــقرة ـــذكقرة ص ـــالت الؿ ـــا( أي الؿفؿ ـــالل  )فققف ـــر )ه ـــة الظػ كؼالم

ويتعـقـ  (تحتفا حرٌف صغقٌر مثؾفا)مضطجعًة طؾك قػاها. وققؾ: يجعؾ 

وطؾقـــف طؿـــؾ أهـــؾ الؿشـــرق  واااَْْا ؼِْااايَعقاااْض . ذلـــؽ يف الحـــاء

 .(1)«....وإكدلس

ــد ,إل ااْمَا طقْ  ااي «َا ؿ ااـد» ؽتااْبَر ااٌزََ-2 ــققصل  :طـ يف الس

مـتخـب »و ,(3)«كــز العؿـال»يف والؿتؼـل الفــدي  ,(2)«جؿع الجقامـع»

ــال ــز العؿ ــاقل يف ,(4)«كـ ــد الب ــماد طب ــد ف ــتاذ محؿ ــقز » وإس ــاح كـ مػت

  .(5)«السـة

يف ابــ إثقـر  :طــدإل ْمَ ْ كَبنَ كس،َ «َا ؿوطل» ؽتْبَر ٌزََ-3

, وواضــعل (7)«ذخــائر الؿقاريــث»والـابؾســل يف  ,(6)«جــامع إصــقل»

 صـاغرجل يفومـلمقن  ,(8)«الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»

 .(9)«مػتاح الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»كتابف 

                                      
 .191تدريب الراوي ص  (1)

 .44ص  ققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات واكظر 

 )مخطقط(. /ب4ؿؼدمة ال (2)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (3)

(4) 4/4. 

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (5)

(6) 4/91. 

(7) 4/6. 

 فؿا بعد. 4/1 اكظر  (8)

 .44ص (9)
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ؾحافظ ابـ ل «إتحاف الؿفرة»كؿا أن هذا الرمز قد ورد يف مطبقطة 

لؽـف مـ وضع  ,اأيًض  «الؿقصل»يف حجر إشارة لؿا أخرجف اإلمام مالؽ 

أما الؿصـػ فؼد صرح  ,محؼؼل الؽتاب ولقس مـ صـقع الؿصـػ

 .(1)يف ثـايا الؽتاب باسؿ اإلمام مالؽ

َُ  تعؿلَ  قْكًََ-4 وهل الػراغ الؿقجقد طؾك جاكبل َ، ؾط اَرةَْر ٌز

 .(2)الصػحة 

َا داَ-5 َ خرأه َ ؿْ َ ــهرر ٌز َيف كتابف  السققصل يف :طـد ,وطـي

 .(3)«الـؽت البديعات طؾك الؿقضقطات»

أبل مقسك  :طـد إل ْمَا طبراين، «َا ؿعجمَا ؽبقر» ؽتْبَر ٌزََ-6

يف وابـ الجزري  ,(4)«الجامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامع»يف طْقـل الرُّ 

 .(6)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(5)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»

 :طـد ،ر ٌزَ ؾؿحّدثَا ـْودَطؾح َبنَ حؿدَبنَطؾح َاإل بقؾيَ-7

إفادة الـَّصقح, يف التعريػ بسـد الجامع »كتابف  ابـ ُرشْقد الِػْفري يف

 .(7)«الصحقح

                                      
 مـ مؼدمة محؼؼ الؽتاب. 4/411 اكظر  (1)

 .1/111مقسقطة طؾقم الحديث وفـقكف  اكظر  (2)

 .11 ص (3)

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (4)

 .6 ص (5)

 .1 ص (6)

 وغقرها. 91ص  اكظر  (7)
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َ ؾروا ْتَا ؿؼطوع َ-8 يف ففرس أسؿاء الصحابة والتابعقـ َ ر ٌز

وأتباطفؿ مع مساكقدهؿ وآثارهؿ ومرويَّاهتؿ, الذي أطّده الؼائؿقن طؾك 

 .(1)ؾبقفؼل بدائرة الؿعارف العثؿاكقة بالفـدل« الســ الؽربى»صباطة 

كتْبهَر ٌزَ إل ْمَ  ؿدَبنَعؿرَإكصْرّيَا ؼرطبّيَو َْا ُتػقدَ نََ-9

محؿد بـ  :طـد «،ا ُؿػفمَ ؿَْ  ؽلَ نَ ؾخقصَكتْبَ  ؾم»َا ؿ ّؿى

إكؿال إكؿال »ِخْؾػَة الَقْشتاين إُبّل يف شرحف لصحقح مسؾؿ الؿسّؿك 

ومحؿد بـ محؿد السـقسل يف شرحف لصحقح مسؾؿ  ,(2)«الؿـُْعؾِؿ

ؾ إكؿال اإلكؿال»الؿسّؿك   .(3)«مؽؿِّ

ا ؿ ّؿىََ«  ؽْةَا ؿصْبقح»عؾىَر ٌزَ ؿَْوردَيفَ رحَا طقبيََ-11

 .(4)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد «،ا ؽْ فَعنَ ؼْ قَا  ـن»

إعؿاااَْْا جااوارحَبااأْدابَا ـػق اا َوإخاااالبَ» ؽتااْبَر ااٌزََ-11

محؿد بــ طبـد القاحـد الغـافؼل  :طـد ،ؿحؿدَبنَأر رَا طبري «َا حؿقدة

 .(5)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف

 

 طا

َ خرأهَاإل ْمَ ْ كََ-1  َ اؿْ ابـ الجزري  :طـد «،ا ؿوطل»يفَر ٌز

                                      
 .4الســ الؽربى خاتؿة الؿجؾد إول ص اكظر  (1)

 .4/11 اكظر  (2)

 .4/1 اكظر  (3)

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (4)

(5) 4/6. 
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 ومحؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف ,(1)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»كتابف  يف

 .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف 

2-ََ َا ؿ ـد» ؽتْبَر ٌز َا طقْ  ي « يف سامل التقين  :طـد ,إل ْم

 .(3)«ثمعجؿ مساكقد كتب الحدي»

 

 طة

يف السـققصل  :طــد ,إل اْمَا طباراين «َا ؿعجمَا ؽبقر» ؽتْبَر ٌزََ-1 

ـــع» ـــع الجقام ـــغقر»و ,(4)«جؿ ـــامع الص ـــد»و ,(5)«الج ـــقد الزبرج  ,(6)«طؼ

والـبفـاين  ,(8)«مـتخب كــز العؿـال»و ,(7)«كـز العؿال»يف والؿتؼل الفـدي 

يف والصــْعدي  ,(9)«الػــتح الؽبقــر يف ضــؿ الزيــادة إلــك الجــامع الصــغقر»يف 

 ,(11)«بؾــقغ إمــاين»يف وأحؿــد طبــد الــرحؿـ البـَّــا  ,(10)«الـــقافح العطــرة»

                                      
 .1ص  (1)

(2) 4/6. 

 الؿؼدمة. اكظر  (3)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (4)

(5) 4/1. 

(6) 4/444. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (7)

(8) 4/4. 

 .1ص  (9)

 .41ص (11)

 .4/6بؾقغ إماين  (11)
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لؽتـاب , وحبقب الرحؿـ إطظؿل يف حقاشل تحؼقؼـف (1)«بدائع الؿــ»و

ــرزاق الصـــعاينل «الؿصـــػ» ــد ال ــع ,(2)عب ــاين يف صالئ ــف  وإلب الثؿــر »كتاب

مقسـقطة أصـراف »يف ومحؿد السعقد بــ بسـققين زغؾـقل  ,(3)«الؿستطاب

ــقي الشــريػ ــقين  ,(4)«الحــديث الـب ــب »يف وســامل الت معجــؿ مســاكقد كت

 .(6)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(5)«الحديث

َوَ-2 َا ثالث ، َ عْأؿه َيف َا طبراين َاإل ْم َ خرأه َ اؿْ كتْبَر ٌز

 .(7)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف ابـ ِطَراق الؽِـاين  :طـد «،ا دعَْ»

فنكف تارًة يـّص طؾك  «الؿعجؿ الؽبقر»يف ْقد أن الحديث إذا كان ب

الؿعجؿ »أو  «الؿعجؿ إوسط»يف اسؿف, وتارًة ٓ يـّص. أما إذا كان 

 فنكف يـّص طؾك ذلؽ. (8)«الدطاء»أو  «الصغقر

ــّدة »يف ابـــ الجــزري  :طـــد ؾطبااراين، «َا اادعَْ» ؽتااْبَر ااٌزََ-3 ُط

 .(9)«الحصـ الحصقـ

 

                                      
 .1ص  (1)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (2)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (3)

 مـف. 4/44 اكظر  (4)

 الؿؼدمة. اكظر  (5)

(6) 4/6. 

(7) 4/1. 

 (.1/194إٓ يف مقضٍع واحٍد فؼط )« الدطاء»لؿ أره طزا لؽتاب  (8)

 .6ص  (9)
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 طح

الحافظ ابـ  :طـد ،« رحَ عْينَأثْر»يفَؿَْ خرأهَا طحْويَر ٌزَ ا

 .(1)«إتحاف الؿفرة»يف حجر 

 

 طحا

َ اؿَْ خرأهَا طحْويَ إلباين يف  :طـد « رحَ عْينَأثْر»يفَر ٌز

 .(2)«الثؿر الؿستطاب»كتابف  صالئع

 

 طد

محؿد السعقد بـ بسققين  :طـدَ،إل ْمَا طبري َ«ا تْر خ» ؽتْبَر ٌزَ

 .(3)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف ل زغؾق

 

 ططَ

َ طرفَا حد ثَ َا بخْري َ«ا جْ عَا صحقح»يفَر ٌز  :طـد ،إل ْم

 .(4)«مؽـز الؿسرتشديـ»واضعل 

 

                                      
(1) 4/466. 

 مؼدمة الـاشر ص/ج. ظر اك (2)

 مـف. 4/46 اكظر  (3)

 الؿؼدمة ص/ب. (4)
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 طػ

ابــ الجـزري  :طـد ،إل ْمَا طبراين َ«ا ؿعجمَإو ط» ؽتْبَر ٌزَ 

 ,(2)«جؿــع الجقامــع»يف والســققصل  ,(1)«ُطــّدة الحصـــ الحصــقـ»يف 

مـتخـب »و ,(4)«كـز العؿـال»يف والؿتؼل الفـدي  ,(3)«الجامع الصغقر»و

الػـتح »يف والـبفـاين  ,(6)«الجـامع إزهـر»يف والؿـاوي  ,(5)«كـز العؿال

الــقافح »يف والصـْعدي  ,(7)«الؽبقر يف ضؿ الزيـادة إلـك الجـامع الصـغقر

بــدائع »و ,(9)«بؾــقغ إمــاين»يف وأحؿــد طبــد الــرحؿـ البـَّــا  ,(8)«العطــرة

ــــ ــف (10)«الؿ ــل تحؼقؼ ــل يف حقاش ــرحؿـ إطظؿ ــب ال ــاب , وحبق لؽت

الثؿـر »كتابـف  وإلبـاين يف صالئـع ,(11)عبد الرزاق الصـعاينل «الؿصـػ»

 .(12)«الؿستطاب

                                      
 .6ص  (1)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (2)

(3) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (4)

(5) 4/4. 

 .14لدرر الؾقامع ص ا (6)

 .1ص  (7)

 .41ص (8)

 .4/6بؾقغ إماين  (9)

 .1ص  (11)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (11)

 اشر ص/ج.مؼدمة الـ اكظر  (12)
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 طص

يف السـققصل  :طــد ،إل اْمَا طباراين َ«ا ؿعجمَا صاغقر» ؽتْبَر ٌزَ

كــز »يف الفــدي  والؿتؼـل ,(2)«الجـامع الصـغقر»و ,(1)«جؿع الجقامـع»

ــــز العؿــــال»و ,(3)«العؿــــال ــــاوي  ,(4)«مـتخــــب كـ الجــــامع »يف والؿـ

ــر ــاين  ,(5)«إزه ــامع »يف والـبف ــك الج ــادة إل ــؿ الزي ــر يف ض ــتح الؽبق الػ

وأحؿـد طبـد الـرحؿـ  ,(7)«الــقافح العطـرة»يف والصـْعدي  ,(6)«الصغقر

ـــا  ـــاين»يف البـَّ ـــقغ إم ـــــ»و ,(8)«بؾ ـــدائع الؿ ـــر(9)«ب ـــب ال حؿـ , وحبق

عبـــد الـــرزاق ل «الؿصــــػ»لؽتـــاب إطظؿـــل يف حقاشـــل تحؼقؼـــف 

مقسـقطة أصـراف »يف ومحؿد السعقد بـ بسـققين زغؾـقل  ,(10)الصـعاين

 .(11)«الحديث الـبقي الشريػ

 

                                      
 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (1)

(2) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (3)

(4) 4/4. 

 .14لدرر الؾقامع ص ا (5)

 .1ص  (6)

 .41ص (7)

 .4/6بؾقغ إماين  (8)

 .1ص  (9)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (11)

 مـف. 4/46 اكظر  (11)
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 طك

َ َا طبراين َ خرأه َ ؿْ َر ٌز َا ؽبقر»يف يف الؿـاوي  :طـد «،ا ؿعجم

 .(1)«الجامع إزهر»

 

 طكػ

 «،ا ؿعجمَإو ط»وَ«ا ؿعجمَا ؽبقر»َيفر ٌزَ ؿَْ خرأهَا طبراينَ

 .(2)«الجامع إزهر»يف الؿـاوي  :طـد

 

 طكص

َا طبراينَ َ خرأه َ ؿْ  «،ا ؿعجمَا صغقر»وَ«ا ؿعجمَا ؽبقر»يفَر ٌز

 .(3)«الجامع إزهر»يف الؿـاوي  :طـد

 

 طكؽص

َا طبراينَ َ خرأه َ ؿْ َ«ا ؿعجمَإو ط»وَ«ا ؿعجمَا ؽبقر»يفَر ٌز

 .(4)«الجامع إزهر»يف الؿـاوي  :طـد «،را ؿعجمَا صغق»و

 

                                      
 .14لدرر الؾقامع ص ا (1)

 لؿصدر كػسف.ا (2)

 لؿصدر كػسف.ا (3)

 لؿصدر كػسف.ا (4)
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 طم

ر ٌزَ ؿَْذكرهَ بوَإ حْبَإبرااقمَبنََ ْحَقىَا ط ؾقطؾيَيفَكتْباهَا اذيَ

اإلعاالمَ»وا اُؿهََ«،آ اتقعْب»يفَا تدراَ قهَعؾىَابنَعبدَا بّرَ َْ ْ هَ

الحـافظ أبـل  :طــد «،عؾقاهَا  االمَبْ ِخَقرةَإعاالمَ انَ صاحْبَا ـَبايَّ

 .(1)«الجامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامع»يف طْقـل مقسك الرُّ 

 

 طُا

َا طقْ  يَ َ بوَداود َ خرأه َ ؿْ يف الؿـاوي  :طـد ،«ا ؿ ـد»يفَر ٌز

 .(3)«الثؿر الؿستطاب»كتابف  وإلباين يف صالئع ,(2) «كـقز الحؼائؼ»

َ

َ

َ

َ  

                                      
 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (1)

 . 1 ص (2)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (3)
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َ

 حزف الظاء
َ

 ظَ

َ قهَصحقحَا بخَ-1َ َٕصلَابنَا  ؿعْينَا ذيَور  ْريَعؾىَر ٌز

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية  . بيَا وو 

 الجامع الصحقح لإلمام البخاري.

ُؾ واحدٌ  ,وقد ذهب الؼسطالين إلك أكف رمٌز ٕبل الققت  .(1)والؿحصَّ

َ ـظورََ-2 َبن َ حؿد َبن َعق ى َبن َ  ؿد َبن َ حؿد َٕصل ر ٌز

 ،ا بخْريَعنَ بيَذّرَا فرويإل ْمَ «َا جْ عَا صحقح»اإل بقؾي،َراويَ

 .(2)ابـ خقٍر اإلشبقؾل :طـد

 

 ظع

ر ٌزَُوأدَعؾىَاْ شَك خ َ رفَا د نَا قوكقـيَ صحقحَا بخْريَ

 .(3)أشار إلقف الؼسطالين, لؽـ لؿ يبّقـ الؿراَد مـف يفَ وٍِعَ تقٍم.

                                      
َا قوكقـي )صبعة دار التلصقؾ(, وفقف  4/411صحقح البخاري  اكظر  (1) وأما ابـ » وْْ

وفتح الباري ٓبـ «. السؿعاين فاخرتُت لف: الظاء؛ لحػظف وإتؼاكف, وتؼّدمف طؾك أقراكف

 .4/96وإرشاد الساري (, 4/111حجر )

 .11إفادة الـصقح ص  اكظر  (2)

 .1/411إرشاد الساري  (3)



 

186 

لعّؾ الظاء ٕبل الققت, والعقـ ٓبـ السؿعاين, طؾك حسب   وؾُ َ

 .(1)اصطالح الؼسطالين

 .( مـ الرمز )ع(41الرمز )ظ( ورقؿ ) واكظر 

 

 ظن

َ محؿد السعقد بـ  :طـد ،بنَ بيَا دكقَْٓ«  نَا ظن» ؽتْبَر ٌز

 .(2)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

 

 

 

َ  

                                      
 .4/96إرشاد الساري  (1)

 مـف. 4/46 اكظر  (2)
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َ

 حزف العني
َ

 ع

َ ر ااٌزَ ؿااَْا ػااقَعؾقااهَ صااحْبَا ؽتاابَا  اات َيفَكتاابفمَا  اات َ-1 

َ كْنَ نَإ ْد ثَ مَ نَا رأََْْ،ا صحقحقن) ٌَ وا  ـنَإربع (،َ وا

ثقن ــالؿِ   عـاادَأؿفااورَا ؿحااد  ي ك ــذيب الؽ»يف زِّ ــالهت ــة »و, (1)«ؿ تحػ

الؿغــــــل يف »و ,(3)«دالمقـــــزان آطتـــــ»يف بل والـــــذه ,(2)«رافإشـــــ

ـــقان الضـــعػاء والؿرتوكـــ»و ,(4)«ػاءالضـــع  ,(6)«الؽاشـــػ»و ,(5)«قـدي

 (8)«تجريد أسؿاء الصحابة»و ,(7)«وهق مقّثؼ ذكر أسؿاء مـ ُتؽّؾؿ فقف»و

التذكرة بؿعرفة رجال »يف إذا وضعف أوَل الرتجؿة, وابـ حؿزة الحسقـل 

الؽشـػ الحثقـث طؿـــ »يف وبرهان الـديـ الحؾبـل  ,(9)«الؽتب العشرة

                                      
 , وهق مـ وضع محؼؼ الؽتاب.4/416 (1)

(2) 4/9. 

(3) 4/1. 

 .6ص  (4)

 .4ص (5)

(6) 4/41. 

 .14ص  (7)

 ص/ب. اكظر  (8)

(9) 4/6. 
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 الـديـ ال ,(1)«ديثرمل بقضـع الحـ
ّ

ام اإلصــراف بلوهـ»يف عراقـل وولـل

وابـ حجـر  ,(3)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف وابـ الجزري  ,(2)«إصراف

 ,(6)«الـؽت الظراف»و ,(5)«تؼريب التفذيب»و ,(4)«هتذيب التفذيب»يف 

إصـراف الؿســـد »و ,(8)«تعريـػ أهـؾ التؼـديس»و ,(7)«لسـان الؿقـزان»و

خالصـــة تـــذهقب »يف والخزرجـــل  «,هـــدي الســـاري»و ,(9)«الؿعتؾـــل

 .(10)«هتذيب الؽؿال

يف السـققصل  :طــد ,يعؾك الؿقصؾل بلٕ« الؿسـد»لؽتاب رمٌز  -2

كــز »يف والؿتؼل الفــدي  ,(12)«الجامع الصغقر»و ,(11)«جؿع الجقامع»

ــــز العؿــــال»و ,(13)«العؿــــال ــــاوي  ,(14)«مـتخــــب كـ ــــقز »يف والؿـ كـ

                                      
 .16ص  (1)

 .44الؿحؼؼ ص مؼدمة  اكظر  (2)

 .9ص  (3)

(4) 4/41. 

 .19ص  (5)

(6) 4/9. 

 مـف.1/491 اكظر  (7)

 .46ص  (8)

(9) 4/416. 

 .1ص  (11)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (11)

(12) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (13)

(14) 4/4. 
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الػـتح الؽبقـر يف ضـؿ »يف والـبفـاين  ,(2)«الجامع إزهـر»و ,(1)«الحؼائؼ

ــادة إلــك الجــامع الصــغقر ــقافح العطــرة» يفوالصــْعدي  ,(3)«الزي  ,(4)«الـ

ــقين  ــامل الت ــديث»يف وس ــب الح ــاكقد كت ــؿ مس ــز  ,(5)«معج ــد العزي وطب

 .(6)«جامع السـة»يف الـُؿْؼِحؿ 

َ ؽتبهَ حؿُدَبُنَأعػرَا ُفذ يَا بصريَ-3 َا ؿعروفَ-َر ٌزَخْصٌّ

عؾىَإ ْد ثَا تيَعرِفَْعؾىَ قخهَ عب َبنَا حجْجَبعدََ-َبُغـَْدر

ََ نَ  ؿعفَْ ـه.

وقد كان بعُض : »- البغدادي الخطقب طـ احاكقً  - خْويوَْْا  

ثؿ روى  .أو يف معـاه (7)أهؾ العؾؿ ٓ يعتدُّ مـ سؿاطف إٓ بؿا كان كذلؽ

وكؾُّ  ,سؾقؿ الـاحقة اصالحً  كان غـدر رجاًل  :مـ صريؼ ابـ معقـ قال

 ؛حدثـا :ٓ يؼقل فقف ,)ع( :حديٍث مـ حديث شعبة لقست طؾقف طالمة

 . (8)«ضف طؾك شعبة بعدما سؿعفكف لؿ يعرلؽق

                                      
 .1 ص (1)

 .14لدرر الؾقامع صا (2)

 .1ص  (3)

 .41ص (4)

 مؼدمتف. اكظر  (5)

(6) 4/6. 

ـل بقضع كؼطة أو خط داخؾ الدارة, أو بتؽرار الدارة كػسفا, وذلؽ لؾدٓلة طؾك أن يع (7)

 إحاديث قد ققبؾت. 

الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع لؾخطقب البغدادي  واكظر , 1/11فتح الؿغقث,  (8)

4/111. 
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َا عقنََ-4 َ رف َ ح  َوإكد س َا ؿ رب َ ال َبعُض َ ؽتبه ر ٌز

َا ؽالم ََدْرج َيف َا واوع  َ ْبففَْ:ا ؿفؿؾ  ْ َ َ و ََقٍن َإ ى َُ صّحف َ: ئال

َ بْ غً َ ـفمَيفَا ضبط.َ

 ضبط صرق مـ الثاكقة الطريؼة طـ كالمف معرض يف - وَْْا  خْوي

ثقـ طـد الحديث  وإكدلس الؿشرق أهؾ لبعض كؿا - أو()» :- الؿحدِّ

 ,الحرف( الؿفؿؾ ذاك) كظقُر  ُيؽتب أي( َكْتُب ) - اأيًض  طقاض قال مؿا

 طؾك أي - بػتحتقـ - (الؿتصؾ أو الؿـػصؾ )تحُت( أي تحتف )َمَثاًل 

أو ٓ. غقَر  ,ويف الؼدر ,لف يف آتصال وآكػصال اكان شبقفً  سقاءٌ  صػتف

دً أنَّ كقَكف أصغَر مـف  َوَْْابُنَا صالحأكسُب؛  اومجقَّ تحت ُيؽتب  َ»و ذا

 ,وكذا ُيؽتب تحت كؾٍّ مـ الدال ,الحاء الؿفؿؾة حاٌء مػردٌة صغقرةٌ 

 .(1)««والعقـ صػُتفا صغقرةً  ,والسقـ ,والطاء ,والصاد

َا  قوطي ثؿ  ....ا)ويـبغل ضبط الحروف الؿفؿؾة( أيًض »  ووْْ

 ,والسقـ ,والراء ,حت الدالاخُتؾػ يف كقػقة ضبطفا: )ققؾ: يجعؾ ت

)وققؾ(: ُيجعؾ  الـؼط التل فقق كظائرها(.... ,والطاء, والعقـ ,والصاد

كؼالمة الظػر مضطجعًة ))فققفا( أي الؿفؿالت الؿذكقرة صقرة هالل 

ويتعقـ ذلؽ يف  (تحتفا حرٌف صغقٌر مثؾفا)يجعؾ  طؾك قػاها. وققؾ:

 .(2)«....رق وإكدلسطؿؾ أهؾ الؿشوطؾقف  وَْْا ؼِْيَعقْض . الحاء

                                      
 .1/11فتح الؿغقث  (1)

 . 191تدريب الراوي ص (2)

 .44ص ققاطد تحؼقؼ الؿخطقصات  واكظر 
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َيفَ-5 َا ع ؼالين َ جر َٓبن ََر ٌز َا تؼد س»كتْبه َ ال  ،« عر ف

إتحاف ذوي الرسقخ بؿـ رمل »كتابف  الشقخ حؿاد إكصاري يف :طـد

 .(1)«بالتدلقس مـ الشققخ

 :طـد ,(بؿصرَا عْ رةَا طبْع َدارَطبع )َا بخْريَ صحقحَر زٌََ-6

ؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث مػتاح الؿعج»كتابف  ملمقن صاغرجل يف

 .(2)«الـبقي

كتابف  تاج الديـ الػاكفاين يف :طـد ,ر ٌزَ ؾؼِْيَعقْضَا قحصبيَ-7

ومحؿد بـ ِخْؾػَة الَقْشتاين  ,(3)«رياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام»

 ,(4)«ْعؾؿإكؿال إكؿال الؿُ »إُبّل يف شرحف لصحقح مسؾؿ الؿسّؿك 

ؾ »ف لصحقح مسؾؿ الؿسّؿك ومحؿد بـ محؿد السـقسل يف شرح مؽؿِّ

 .(5)«إكؿال اإلكؿال

8-ََ َيف َا صحْب  َ ن َذكره َورد َ ؿن َر ٌز َا صحْب »كتْب َ« عر  

َكعقمٕ  ,(6)«يف معرفة الصحابة ُأْسد الغابة»يف ابـ إثقر  :طـد ،بي

إٓ أن إّوَل يضع الرمَز أوَل  (7)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف والذهبل 

                                      
 .1ص  (1)

 .41ص (2)

 (4/1مؼدمة الؿملػ لرياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام ) (3)

 .4/11 اكظر  (4)

 .4/1 اكظر  (5)

(6) 4/44. 

 ص/ب. (7)
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 عف آخَرها.الرتجؿة, والثاين يض

َا بخْريََ-9 َصحقَح َا عقـي َ  رح َ جر َابن َا حْ ظ َوِعه ر ٌز

َ َا ؼْري»ا ؿ ّؿى ََيفَ«عؿدة َآعتراض»كتْبه َيفََ«،اكتؼْض َ ّ ػه ا ذي

 ا ردَعؾىَا عقـي.

َ جر َابن وقد رمزُت إلك الػتح بحرف )ح( ملخقذة مـ »  وْْ

الػتح, ومـ أحؿد. وإلك شرحف بحرف )ع( ملخقذة مـ العقـل ومـ 

 .(1)«الؿعرتِض

 ر ٌزَٕصلَابنَا  ؿعْينَ صحقحَا بخْري.َ-11

 ًٓ َ.(2)ذكره الؼسطالين احتؿا

 والصقاب أن رمز ابـ السؿعاين )ظ( كؿا تؼدم يف الرمز )ظ(.

ر ٌزَ ؿَُْكؼلَ نَ عؾقؼٍْتَبخّطَا حْ ظَ بيَعؿروَبنَا صالحََ-11

َ َ ن َك خته َعؾى َا ؽبرى»كتْب َا  ـن طؾك الؼائؿقـ  :طـد ،ؾبقفؼي «

 .(3)تحؼقؼفا

كتابف  ابـ َزرققن اإلشبقؾل يف :طـد ,ر ٌزَ ؾحْ ظَابنَعبدَا برََّ-12

 .(4)«إكقار يف الجؿع بقـ الؿـتؼك وآستذكار»

 :طـد ,بيَعبقدَا ؼْ مَبنَ اّلمٕ«َ ضْ لَا ؼرآن» ؽتْبَر ٌزََ-13

                                      
 (.4/41اكتؼاض آطرتاض يف الرد طؾك العقـل يف شرح البخاري ) (1)

 .4/96إرشاد الساري  (2)

 ـدية.الطبعة الف 41/164الســ الؽربى  اكظر  (3)

 .41معجؿ رمقز الؿملػات الؿالؽقة لؾدكتقر/محؿد العَؾؿل ص  اكظر  (4)
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لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  يف محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل

 .(1)«إزهار

(،َ وَبراْنَا د نَاا544َر ٌزَ ؾؼِْيَعقْضَا قحصبيَ)تََ-14

َ َ)ت َا  ْ عي َا عؾؼؿي َا ر ؿن َعبد َبن كقر  :طـد ,(اا994َإبرااقم

(, يف شرحف طؾك ـه 4199الديـ طؾل بـ زيـ العابديـ إجفقري )ت 

 مختصر صحقح البخاري ٓبـ أبل جؿرة.

 عؾؿ.)أو( هـا لؾتـقيع ولقسْت لؾشّؽ, فْؾقُ    ـبقه

 

 عا

َ َصحْبيٍّ ر ٌزَأعؾهَ بوَا ػتحَابُنَ ّقدَا ـْسَا َقعُؿريَبعَدَا ِمَكل 

َ ؿققزًَ َا عؼب َإو ى: كتْبهََ فمَعنََقرامَ نَا صحْب ،َيفَا فدَبقعَ 

ََ.(2)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»

َ

 عة

 :طـــد ,إل ااْمَعباادَا اارزابَا صااـعْين َ«ا ؿصااـف» ؽتااْبَر ااٌزََ-1 

والؿتؼـــل  ,(4)«الجـــامع الصـــغقر»و ,(3)«جؿـــع الجقامـــع»يف الســـققصل 

                                      
(1) 4/6. 

(2) 4/61. 

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (3)

(4) 4/1. 
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والـبفـاين  ,(2)«كــقز الحؼـائؼ»يف والؿـاوي  ,(1)«كـز العؿال»يف الفـدي 

يف والصـْعدي  ,(3)«الػتح الؽبقر يف ضؿ الزيادة إلـك الجـامع الصـغقر»يف 

وحبقــب الــرحؿـ إطظؿــل يف حقاشــل تحؼقؼــف  ,(4)«الـــقافح العطــرة»

ومحؿد السعقد بـ بسققين  ,(5)عبد الرزاق الصـعاينل «الؿصـػ»ب لؽتا

 .(6)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل 

الؿتؼل  :طـد ,إل ْمَعبدَا رزابَا صـعْين َ«ا جْ ع» ؽتْبَر ٌزََ-2

بؾقغ »يف وأحؿد طبد الرحؿـ البـَّا  ,(7)«مـتخب كـز العؿال»يف الفـدي 

 .(8)«إماين

عنََقرََ«ا ؿ ـد»يفٌَزَ اؿنَ خرجَ هَعبدَاهللَبنَاإل ْمَ  ؿدَر َ-3

التذكرة بؿعرفة رجال الؽتب »يف الحافظ ابـ حؿزة الحسقـل  :طـد ، بقه

ــة الــرواة»يف والحــافظ ابـــ حجــر  ,(9)«العشــرة تعجقــؾ », ويف (10)«هداي

 .(12)«ذيؾ الؽاشػ»يف والحافظ أبل ُزرطة العراقل  ,(11)«الؿـػعة

                                      
 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (1)

 .1 ص (2)

 .1ص  (3)

 .41ص (4)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (5)

 مـف. 4/46 اكظر  (6)

(7) 4/4. 

 .4/6بؾقغ إماين  (8)

(9) 4/6. 

(11) 4/66. 

(11)4/119. 

 .11ص  (12)
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َأعؾهَ-4 ََر ٌز َكل  َا ِم َبعَد َا َقعُؿري َا ـْس َ ّقد َابُن َا ػتح  بو

َ فدَبقعَ َا عؼب َا ثْكق :َ ؿققزًَ َ فمَعنََقرامَ نَا صحْب ،َيفَاصحْبيٍّ

ََ.(1)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»كتْبهَ

َ

 عثس

بيَا ح نَعؾيَبنَ حؿدَٕ«َ عْينَا تحؿقدَوا دعَْ» ؽتْبَر ٌزََ-1

 محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ،نَعبدوسَا ؽويفبنَا ح قنَب

  .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف 

َبُنَ ؿقدََ-2 َعبُد َ خرأه َ ؿْ يف الؿـاوي  :طـد «،ا ؿ ـد»يفَر ٌز

 .(3)«كـقز الحؼائؼ»

 

 عح

 :طــد ،بايَذّرَعبادَبانَ  ؿادَا فارويٕ«َا ؿعجام» ؽتْبَر ٌزََ-1

ــف  غــافؼل يفمحؿــد بـــ طبــد القاحــد ال لؿحــات إكــقار وكػحــات »كتاب

  .(4)«إزهار

2-ََ َكل  َا ِم َبعَد َا َقعُؿري َا ـْس َ ّقد َابُن َا ػتح َ بو َأعؾه ر ٌز

                                      
(1) 4/61. 

(2) 4/41. 

 . 1 ص (3)

(4) 4/46. 
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َ ؿققزًَ َا ثْ ث : َا عؼب  َبقعَ  َ فد  فمَعنََقرامَ نَا صحْب ،ََاصحْبيٍّ

َ.(1)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»كتْبهََوذ كَيف

َ

 عدَ

ي  :طـد ،إل ْمَا بخْري َ«خؾقَ  عَْْا عبْد» ؽتْبََر زٌَ  يف الـِؿـزِّ

تؼريب »و ,(3)«هتذيب التفذيب»يف , وابـ حجر (2)«هتذيب الؽؿال»

يف والخزرجل  ,(5)«ذيؾ الؽاشػ»يف وأبل ُزرطة العراقل  ,(4)«التفذيب

 .(6)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»

 

 عس

 :طـــد ,باانَعااديََّٓ«ْْا ؽْ االَيفَِااعػََْا رأاا» ؽتااْبَر ااٌزََ-1َ

ــف  يف محؿــد بـــ طبــد القاحــد الغــافؼل لؿحــات إكــقار وكػحــات »كتاب

 ,(9)«الجامع الصـغقر»و ,(8)«جؿع الجقامع»يف , والسققصل (7) «إزهار

                                      
(1) 4/61. 

(2) 4/416. 

(3) 4/41. 

 .16ص  (4)

 , وفقف تصحػ الرمز إلك )طج(!!11ص  (5)

 .1ص  (6)

(7) 4/41. 

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (8)

(9) 4/1. 
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 ,(2)«مـتخـــب كــــز العؿـــال»و ,(1)«كــــز العؿـــال»يف والؿتؼـــل الفــــدي 

تـزيـف الشـريعة » يفوابـ ِطـَراق الؽِــاين  ,(3)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي 

الػــتح الؽبقــر يف ضــؿ الزيــادة إلــك الجــامع »يف والـبفــاين  ,(4)«الؿرفقطــة

 .(5)«الصغقر

2-ََ َر ٌز َا طبؼْت» ؽتْب َ عدٓ« إستاذ محؿد فماد  :طـد ،بن

 .(6)«مػتاح كـقز السـة» طبد الباقل يف كتابف:

 

 عط

َ َر ٌز َإ ػْر» ؽتْب َ ؿل َعن َا ؿغـي َا عراوي «  :طـد ،ؾحْ ظ

مقسقطة أصراف الحديث الـبقي »يف محؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل 

 .(7)«الشريػ

 

 عػ

ي الِؿـ :طــد ،إل اْمَا ـ اْ ي «َڤ  ـدَعؾيَ» ؽتْبَر ٌزََ-1  يف زِّ

                                      
 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (1)

(2) 4/4. 

 .1 ص (3)

(4) 4/1. 

 .1ص  (5)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (6)

 مـف. 4/46 اكظر  (7)
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, وابـــ (2)«تجريــد أســؿاء الصــحابة»يف , والــذهبل (1)«هتــذيب الؽؿــال»

ـــر  ـــذيب»يف حج ـــذيب التف ـــذيب»و ,(3)«هت ـــب التف ـــان »و ,(4)«تؼري لس

يف والخزرجـل  ,(6)«ذيـؾ الؽاشـػ»يف وأبل ُزرطة العراقـل  ,(5)«قزانالؿ

 .(7)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»

2-ََ َ عْ ى  َاهلل َووْ َ ػ قر َيف َ ؽتٍْب  ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ر ٌز

َبْ عّ َْْ﴾ۉ َا ؿعروف َإصبفْين َ  ؿد َبن َ حؿد  ، ؾؼِْي

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد

 .(8)«ٕزهارا

 

 عؽـــَ

َا بخْري َاإل ْم َ صحقح َع ْكر َابن َ ـ خ  ث  :طـد ,ر ٌز الؿحدِّ

 .(9)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

                                      
(1) 4/416. 

وغقرها, مع أكف ذكر طدًدا مـ الرمقز يف ارتضاها يف كتابف يف الؿؼدمة, ولؿ يذكر  4/46 (2)

 هذا مـفا!

(3) 4/41. 

 .19ص  (4)

 مـف.1/491 اكظر  (5)

 .11ص  (6)

 .1ص  (7)

(8) 4/46. 

 .4/411 اكظر  (9)
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 عط

ا جْ عَ»ر ٌزَأرىَعؾقهَا حْ ُظَ رُفَا د نَا ُقوكِقـيَيفَِبطهَ روا  َ

جزم بتقضقح ذكر ذلؽ الؼسطالين, لؽـَّف لؿ ي .إل ْمَا بخْري َ«ا صحقح

 :وهل ,ولف ُرققٌم أخرى لؿ أجد ما يدّل طؾقفا»  وْْبؾ  ,مراد الققكقـل مـف

 ,والعقـ ٓبـ السؿعاين ,ولعؾ الجقؿ لؾجرجاين (,صع ,ج ,ق ,طط)

 .(1)«والؼاف ٕبل الققت

 

 عك

 ,(2)«جؿع الجقامع»يف السققصل  :طـد ,ؾعؼقؾي «َا ضعػَْ»ر ٌزَ ؽتْبَ 

مـتخب »و ,(4)«كـز العؿال»يف الؿتؼل الفـدي و ,(3)«الجامع الصغقر»و

يف وابـ ِطَراق الؽِـاين  ,(6)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(5)«كـز العؿال

الػتح الؽبقر يف ضؿ الزيادة »يف والـبفاين  ,(7)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»

 .(8)«إلك الجامع الصغقر

                                      
 .4/96إرشاد الساري  اكظر  (1)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (2)

(3) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (4)

(5) 4/4. 

 .1 ص (6)

(7) 4/1. 

 .1ص  (8)
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 عم

َ يف لرحؿـ البـَّا أحؿد طبد ا :طـد ,بيَ عؾىَٕ«ا ؿ ـد» ؽتْبَر ٌز

 .(1)«بؾقغ إماين»

 

 عهً

َا ػقَعؾقهَ صحْبَا  ـنَإربع   َ ؿْ َ،وا تر ذيَ،) بوَداودَ ر ٌز

ذكر أسؿاء مـ ُتؽّؾؿ »يف الذهبل  :طـد ،وابنَ ْأه(َيفَ ــفمَ،وا ـ ْ ي

 .(2)«فقف وهق مقّثؼ

 

 عهى

َعـدَا ذابيَوبعضَا حػْظ.َ(عؾقهَو ّؾم)َ ر زَ ؽؾؿتيَْ 

 رمٌز لؽؾؿة: وسّؾؿ. (لؿ)و .طؾقف :ٌز لؽؾؿةرم (ع)فـ 

: - ذلؽ وكراهة (ملسو هيلع هللا ىلص) لـ الرمز طـ كالمف طؼب - وَْْا  خْويَ

 وبعِض الحػاظ كتابُتفا هؽذا»
ِّ

)صؾك اهلل  :لؽـ ُوجد بخطِّ الذهبل

ظ  ,وربؿا اقتػقت أثرهؿ فقف بزيادة ٓم أخرى قبؾ الؿقؿ ,طؾؿ( مع التؾػُّ

 .(3)«وإولك خالُفف ,اهبا غالبً 

                                      
 .4/6بؾقغ إماين  (1)

 .14ص  (2)

 . 1/14فتح الؿغقث (3)
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َا جزا ري َطْار َا  قخ رً ـمب وْْ قد وجدهتؿا بخّطف كؿا »: ذلؽ ارِّ

ُذكر, ولؿ يؽتبفؿا طؾك أصؾفؿا يف مقضٍع؛ وسبب ذلؽ فقؿا يظفر هق 

 آستعجال والحرص طؾك إكؿال ما هق بصدده.

: رضل اهلل طـفؿ ويميد ذلؽ أكف لؿ يؽتب طـد ذكر أحٍد مـ الصحابة

 طؾك ذلؽ. ( مع أكف مـ الؿعروفقـ بالحرصڤ)

وٓ يخػك أن مثؾ هذا يؿؽـ تداركف فقؿا بعُد بقاسطة الـاسخ, بلن 

( طـد ذكر ڤيؼال لف: اكتب )طؾقف وسؾَّؿ(, طؾك أصؾفؿا. واكتب: )

اسؿ كؾ صحابل, فنن كان ذلؽ مـ جفة الؿملػ لؿ يؽـ مـ قبقؾ 

ف يف إصؾ أصاًل   .(1)«التصرُّ

  (.طؾؾؿ)الرمز  واكظر 

 

 عههى

َ)عؾقهَو ّؾم(َعـدَا  خْوي.ََ ر زَ ؽؾؿ  

 رمٌز لؽؾؿة: وسّؾؿ. (لؿ)و .طؾقف :رمٌز لؽؾؿة (طؾ)فـ 

: - ذلؽ وكراهة (ملسو هيلع هللا ىلص) لـ الرمز طـ كالمف طؼب - وَْْا  خْوي

 وبعِض الحػاظ كتابُتفا هؽذا»
ِّ

صؾك اهلل ) :لؽـ ُوجد بخطِّ الذهبل

ظ مع ال ,وربؿا اقتػقت أثرهؿ فقف بزيادة ٓم أخرى قبؾ الؿقؿ (,طؾؿ تؾػُّ

 . (2)«وإولك خالُفف ,اهبا غالبً 

                                      
 .1/111تقجقف الـظر إلك أصقل إثر  (1)

 .1/14 فتح الؿغقث (2)
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 (.طؾؿ)الرمز  واكظر 

 

 عى

 َ َ ـبل َبن َ  ؿد َاإل ْم َبن َاهلل َعبد َ زوا د َر ٌز  , بقهَ«  ـد»عؾى

والؿتؼل  ,(2)«الجامع الصغقر»و ,(1)«جؿع الجقامع»يف السققصل  :طـد

يف والؿـاوي  ,(4)«مــتخب كـز العؿال»و ,(3)«كـز العؿال»يف الفـدي 

الػتح الؽبقر يف »يف , والـبفاين (6)«الجامع إزهر»و ,(5)«ـقز الحؼائؼك»

 .(8)«الـقافح العطرة»يف والصْعدي  ,(7) «ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر

ؾحافظ ابـ ل «إتحاف الؿفرة»كؿا أن هذا الرمز قد ورد يف مطبقطة 

لؽـف مـ وضع  ,احجر إشارة لزوائد طبد اهلل طؾك مسـد أبقف أيًض 

أما الؿصـػ فؼد صرح  ,حؼؼل الؽتاب ولقس مـ صـقع الؿصـػم

 .(9)باسؿ طبداهلل وزياداتف يف ثـايا الؽتاب

 

                                      
 /ب )مخطقط(.4ة ؿؼدمال (1)

(2) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (3)

(4) 4/4. 

 .1 ص (5)

 .14- 11لدرر الؾقامع ص ا (6)

 .1ص  (7)

 .41ص (8)

 مـ مؼدمة محؼؼ الؽتاب. 4/411 اكظر  (9)
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 عنَ

 َ َا ؿـذري  َا حْ ُظ َ ورده َصّحَ َاصطالٌح َ رى َا تي َإ ْد ث  َْم

َ.(1)«ا ترَقبَوا تراقب»كتْبهََُ ْ َنَ  ْكقداَْو َْوْربَذ ك،َيف  و

َ

 عو

َ ؿنَا ػقَعؾىَاإلَ-1  :طـد ,خراجَ هَ صحْبَا  ـنَإربع ر ٌز

ُطّدة الحصـ »يف وابـ الجزري  ,(2)«الؿغـل يف الضعػاء»يف الذهبل 

 .(3)«الحصقـ

2-ََ َعواك  َ بو َ خرأه َ اؿْ َ)صحقحه»يفَر ٌز  :طـد (،ا ؿ تخرج«

 .(5)«إصراف الؿسـد الؿعتؾل»و (4)«إتحاف الؿفرة»يف الحافظ ابـ حجر 

 

 عى

ثقنَعؾىََ،)ُعورِ (َ  ر ٌزَ لخوٌذَ نَكؾؿَ-1   ؽتبهَبعُضَا ؿحد 

َودَُعورِ َعؾىَا ـ خَإصوَْ،اوا شَا ؽتب َعؾىَ كفْ َ، ؾدٓ  

ََ.(6) وَعؾىَ  دَا عؾؿََْا ؿعتَبر نَ، كفَْودَُور  َعؾىَ م  ػقفْ  و

                                      
 .11الرتغقب والرتهقب ص  (1)

 .6ص  (2)

 .9ص  (3)

(4) 4/466. 

(5) 4/419. 

 .1/611ف مقسقطة طؾقم الحديث وفـقك اكظر  (6)
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َ ؿنَا ػقَعؾىَاإلخراجَ هَ صحُْبَا  ـنَإربع َ-2  :طـد ،ر ٌز

, (2)«ديقان الضعػاء والؿرتوكقـ»و, (1)«مقزان آطتدال»يف الذهبل 

ـ  ,(3)«تـؼقح التحؼقؼ»و   .(4)«الؿؼـع يف طؾقم الحديث»يف وابـ الؿؾؼِّ

باايََعَواكاا َٕ«َا ؿ ااتخرجَعؾااىَصااحقحَ  ااؾم» ؽتااْبَر ااٌزََ-3

 .(5)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف ابـ الجزري  :طـد ،آ ػرا قـي

 

 

 

َ 

                                      
 .4/1مقزان آطتدال  (1)

 .4ص (2)

 .491و 444و 411و 91و 4/41طؾك سبقؾ الؿثال:   مـف اكظر (3)

 ( مـ الرمز )ت(.1لزاًما: الرقؿ ) واكظرمـف.  1/944 اكظر  (4)

 .1ص  (5)
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َ

 حزف الغني
َ

 غ

َ نَ-1 َزيٍّ َُ َابنَ َ ـ خ  َعنََر ٌز َب ـده َ رو فْ صحقحَا بخْري،

َا بخْري جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف  .اإل ْم

 .(1)«الجامع الصحقح»لرواية 

َ رو فََْ-2 َا بخْري، َصحقح َ ن َا غّ ْين َعؾي َ بي َ ـ خ  ر ٌز

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف  .ب ـدهَعنَاإل ْمَا بخْري

 .(2)«الجامع الصحقح»ضبطف لرواية 

َا بغداديَ-3 َ ؾخطقب الػؼقف أبل إسحاق التُّجقبل يف  :طـد ،ر ٌز

 .(3)تعالقؼف

مجؿــع »يف الَػتَّــل  :طــد ،(4)«كاْظرَعااقنَا غار بْقن» ؽتاْبَر اٌزََ-4

 .(5)«بحار إكقار

                                      
 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  اكظر  (1)

 لصقؾ(.)صبعة دار الت 4/416صحقح البخاري  اكظر  (2)

 .46إفادة الـَّصقح, يف التعريػ بسـد الجامع الصحقح ص/ط و اكظر  (3)

ـْ يظفر أكف مـ كتب الشقعة! فبعد البحث والتػتقش  (4) لؿ يذكْر الَػتَّـل اسَؿ مملػف! لؽ

اء.« بحار إكقار»وجدكاه مـ مصادر كتاب   لؿحؿد باقر الؿجؾسل الرافضل, مـسقبًا لؾػرَّ

 طدم تصريح الَػتَّـل باسؿف! واهلل أطؾؿ. فؾعؾَّ هذا هق سبُب 

 .1الؿؼدمة ص/ اكظر  (5)
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 ؼــــ

َ  خر جَ بيَ حؿدََ«إربعقنَا ؿخَرأ َ نَا صحقحقن» ؽتْبَر ٌز

محؿد بـ  :طـد ، بيَبؽرَ  ؿدَبنَ ـصورَا ؿغربيا جرأْينَ نَ د ثَ

  .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  طبد القاحد الغافؼل يف

 

 ؼة

ا ؿػرداتَيفََر بَ»كتْبهََر ٌزَ ؿَْذكرهَا راَبَإصػفْينَيفَ-1

ْقبل  :طـد «،ا ؼرآن  .(2)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»يف الطِّ

 

 ؼط

َ َر ٌز َ» ؽتْب َ د ث َا ؿوطلَر ب َيف َ قس َ ؿْ َ كس َبن «َ ْ ك

لؿحات »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ,ؾداروطـي 

  .(3)«إكقار وكػحات إزهار

 

 ؼعَ

َيف الؿـاوي  :طـد «،إ قََْعؾومَا د ن»كتْبهََر ٌزَ ؿَْ وردهَا غزا ي 

 .(4)«كـقز الحؼائؼ»يف 

                                      
(1) 4/49. 

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (2)

(3) 4/49. 

 . 6 ص (4)
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 ؼػ

الحافظ ابـ  :طـد «،ا  ـ َ رح»يفَر ٌزَ اؿَْ خرأهَاإل ْمَا بغويَ 

  .(1)«هداية الرواة»يف حجر 

 

 ؼىن

َ حد ثَا حْ ظَعبدَا غـيَبنَ عقدَإزدي محؿد بـ  :طـد ،ر ٌز

  .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  طبد القاحد الغافؼل يف

َ

َ

َ

ََ

                                      
(1) 4/66. 

(2) 4/41. 
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َ

 حزف الفاء
َ

 ؾ

د» ؽتْبَر ٌزََ-1 ي  :طــد ,إل ْمَ بيَداودَا  ج اتْين َ«ا تػر  الـِؿــزِّ

تؼريـب »و ,(2)«هتـذيب التفـذيب»يف وابـ حجر  ,(1)«هتذيب الؽؿال»يف 

ـــزان»و ,(3)«التفـــذيب ـــل ُزرطـــة العراقـــل  ,(4)«لســـان الؿق ـــؾ »يف وأب ذي

 .(6)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل  ,(5)«الؽاشػ

2-ََ محؿد السعقد بـ  :طـد ,إل ْمَا  ْ عي «َا ؿ ـد» ؽتْبَر ٌز

 .(7)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل بسققين 

مــلمقن  :طـــد ,ؾحااْ ظَاباانَ جاار «َ ااتحَا بااْري» ؽتااْبَر ااٌزََ-3

ـــف  صـــاغرجل يف ـــديث »كتاب ـــاظ الح ـــؿ الؿػفـــرس ٕلػ ـــاح الؿعج مػت

 .(8)«الـبقي

                                      
(1) 4/416. 

(2) 4/41. 

 .19ص  (3)

 مـف.1/491 اكظر  (4)

 .11ص  (5)

 .1ص  (6)

 مـف. 4/46 اكظر  (7)

 .41ص (8)
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ر ٌزَ ؽؾؿ َ)َ اْوت(،َ ؽتباهَبعاُضَُكّتاْبَ  اؿََْطِباْبَا  اؿْعََ-4

إ ااىَ كااهَواادَ ْ ااهَ ااؿُْعَبعااضَ ؾااكَ ااوبَا اامَ  اادَا  ااْ عقن:َإ ااْرًةَ

َ.(1)ا ؿجْ س

َ«ا ػوا اادَا ُؿـتؼااْهَا ؿخّرأاا َعؾااىَا صااحقحقن» ؽتااْبَر ااٌزََ-5

 محؿد بــ طبـد القاحـد الغـافؼل يف :طـد , خر جَ بيَعبدَاهللَا حؿقدي

 َ.(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف 

َا ػـجْينَ-6 َا ر ؿنَ حؿد َ ؾ قخَا ؿحّدثَ بيَعبد  :ـدط ,ر ٌز

التعؾقؼات السؾػّقة طؾك ســ »كتابف  محؿد ططاء اهلل حـقػ الػقجقاين يف

 .(3)«الـسائل

 

 ـــــ

ث أحؿد  :طـد ,ر ٌزَ ـ خ َا ِػرْبريَ صحقحَاإل ْمَا بخْري الؿحدِّ

 .(4)طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

 

 ـا

 «،بَا حد ثا ػْ قَيفََر »كتْبهََر ٌزَ ؿَْذكرهَا ز خ ريَيفَ-1

                                      
ار ص  اكظر َ(1)  .116آكتصار لسؿاع الحجَّ

(2) 4/41. 

 مـ مؼدمة الؿحؼؼ. 4/44 اكظر  (3)

 .4/411 اكظر  (4)
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ْقبل  :طـد  .(1)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»يف الطِّ

 

 ـث

ابـ ِطَراق  :طـد ,ر ٌزَ اؿَْ خرأهَ بوَا ػتحَإزديَيفَا ضعػََْ-1

 .(2)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف الؽِـاين 

َآ تدرااَعؾىَآ تقعْبََ-2 َ تحونَيفَكتْبه َابُن َذكره َ ؿْ ر ٌز

َا برَّ َعبد طْقـل الحافظ  :طـد ,ٓبن الجامع لؿا يف »يف أبل مقسك الرُّ

 .(3)«الؿصـَّػات الجقامع

 

 ـط

الجامع »يف السققصل  :طـد ,ؾد ؾؿي «َ  ـدَا ػردوس» ؽتْبَر ٌزََ

ز ــتخب كـم»و ,(5)«ؿالكـز الع»يف دي والؿتؼل الفــ ,(4)«الصغقر

ر الػتح الؽبق»يف والـبفاين  ,(7)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(6)«الالعؿ

                                      
 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (1)

(2) 4/1. 

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (3)

(4) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (5)

(6) 4/4. 

 .1 ص (7)
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 .(1)«يف ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر

 

 ـػ

َا بخْريَ َ صحقح َا ـََ ِػّي َ عؼل َبن َإبرااقم َا حْ ظ َٕصل ر ٌز

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف َ. رو هَعنَاإل ْمَا بخْري

  .(2)«الجامع الصحقح»ضبطف لرواية 

 

 ـع

الحـافظ ابــ  :دطــ ،«ا ؿ اـد»يفَؿنَ خرجَ هَاإل ْمَا  اْ عيَر ٌزَ  

والحـافظ  ,(3)«التذكرة بؿعرفة رجال الؽتب العشرة»يف حؿزة الحسقـل 

                                      
 .1ص  (1)

(, 4/164)صبعة دار التلصقؾ(, وفتح الباري ٓبـ حجر ) 4/411صحقح البخاري  اكظر َ(2)

(, وكقثر الؿعاين الدراري يف كشػ 1/44والؽقاكب الدراري يف شرح صحقح البخاري )

 (. 4/449خبايا صحقح البخاري )

أوراٌق,  «الجامع الصحقح»اية الػربري, إٓ أكف قد فاتتف مـ ورواية الـسػل يف مرتبة رو

 رواها باإِلجازة. 

ــار ) ووااَْْا ؼِْاايَعقااْض ــحاح أث ــك ص ــقار طؾ ــارق إك ــحقح 4/6يف مش ـــ ص ( ط

وصؾ إلقـا مـ رواية أبل طبد اهلل محؿد بـ يقسػ الػربري, وأكثر الروايات »البخاري: 

سػل طـ البخـاري, ولـؿ يصـؾ إلقــا مــ غقـر مـ صريؼف ومـ رواية إبراهقؿ بـ معؼؾ الـ

هذيـ الطريؼقـ طـف, وٓ دخؾ الؿغرب وإكدلس إٓ طـفؿا, طؾـك كثـرة رواة البخـاري 

 «.طـف لؽتابف

(3) 4/6. 
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وأحؿـــد  ,(2)«تعجقـــؾ الؿـػعـــة»يف , و(1)«هدايـــة الـــرواة»يف ابــــ حجـــر 

 .(3)«بؾقغ إماين»يف الرحؿـ البـَّا  طبد

 

 ـعٍ

بيَبؽرَ حؿدَبنَعبدَاهللَا  ْ عيَروا  َٕ«َا ربْعقْت» ؽتْبَر ٌزَ

لؿحات »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ,ـهإصقؾيَع

 .(4)«إكقار وكػحات إزهار

 

 ـك

ي الِؿـ :طــد ,إل ْمَابنَ ْأاه َ«ا تػ قر» ؽتْبَر ٌزََ-1 هتـذيب »يف زِّ

 ,(7)«تؼريب التفـذيب»و ,(6)«هتذيب التفذيب»يف وابـ حجر  ,(5)«الؽؿال

ـــزان»و ـــان الؿق ـــل  ,(8)«لس ـــة العراق ـــل ُزرط ـــػ» يفوأب ـــؾ الؽاش  ,(9)«ذي

 .(10)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل 

                                      
(1) 4/66. 

(2)4/119. 

 .4/6بؾقغ إماين  (3)

(4) 4/41. 

(5) 4/416. 

(6) 4/41. 

 .19ص  (7)

 مـف.1/491 اكظر  (8)

 .11ص  (9)

 .1ص  (11)
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طــد محؿـد  ,ؾخطقابَا بغادادي «َا ػؼقهَوا ؿتػؼه» ؽتْبَر ٌزََ-2

مقســقطة أصــراف الحــديث الـبــقي »يف الســعقد بـــ بســققين زغؾــقل 

 .(1)«الشريػ

 

 ـو

الحافظ ابـ  :طـد «،ا ؿ ـد»يفَر ٌزَ اؿنَ خرجَ هَاإل ْمَ بوَ ـقػ َ 

والحافظ  ,(2)«التذكرة بؿعرفة رجال الؽتب العشرة»يف ؿزة الحسقـل ح

َ.(4)«تعجقؾ الؿـػعة»يف و ,(3)«هداية الرواة»يف ابـ حجر 

َ

 يف

َ َؾػيٕ«َا ؿجْ سَا خؿ  »وَ«إربعقن» ؽتْبَر ٌز  ,بيَطْارَا   

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد

  .(5)«إزهار

َ

َ 

                                      
 مـف. 4/46 اكظر  (1)

(2) 4/6. 

(3) 4/66. 

(4)4/119. 

(5) 4/46. 
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َ

 حزف الكاف
َ

 ق

ر ااٌزَ ؿااَْا ػااقَعؾااىَإخراأااهَاإل ْ ااْنَا بخااْريَو  ااؾمَيفََ-1 

والسـققصل  ,(1)«مشارق إكقار الـبقية»يف الصاغاين  :طـد ,صحقحقفؿْ

يف أحاديث  (3)«كـز العؿال»يف والؿتؼل الفـدي  ,(2)«الجامع الصغقر»يف 

اب ولقس يف أحاديـث )مـفج العؿال يف ســ إققال( التل يصّدر هبا الب

ـــز العؿـــال»و ,(4))اإلكؿـــال( ـــقافح »يف والصـــْعدي  ,(5)«مـتخـــب كـ الـ

ــرة ــاين  ,(6)«العط ــػ الـبف ــحقحقـ»يف ويقس ــب الص ــتح »و ,(7)«مـتخ الػ

ا  ,(8)«الؽبقر يف ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر وأحؿد طبد الرحؿـ البـّـَ

                                      
 .19ص (1)

 .44مبارق إزهار يف شرح مشارق إكقار ص  واكظر 

(2) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11كـز العؿال  (3)

العؿال( إلك قسؿقـ: ما  كـزيؼّسؿ الؿتؼل الفـدي أحاديَث الباب القاحد يف كتابف ) (4)

كتابف: )مـفج العؿال يف ســ إققال( ويبدأ هبا الباب. والثاين: وضعف مـ إحاديث يف 

 ما وضعف يف كتابف )اإلكؿال لؿـفج العؿال( ويثـّل هبا يف الباب. 

(5) 4/1-4. 

 .41ص (6)

 .6ص (7)

 .1ص  (8)
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 .(3)«لؿــبدائع ا»و ,(2)«مـحة الؿعبقد»و ,(1)«بؾقغ إماين»يف 

ثقـطاّمـــ :طـــــد ,هبااانَ ااااْأٓ«َا  اااـن» ؽتاااْبَر اااٌزََ-2  ,ة الؿحـــدِّ

طقْـل  كلبل ي الِؿـو ,(4)«الجامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامـع»يف مقسك الرُّ زِّ

ــــب هت»يف  ـــزان » يفوالـــذهبل  ,(6)«تحػـــة إشـــراف»و, (5)«ؿـــالالؽذي مق

ــــــدال ــــــعػاء»و ,(7)«آطت ــــــل يف الض ــــــعػاء»و ,(8)«الؿغـ ــــــقان الض  دي

ذكـر »و ,(11)«الؽاشػ»و ,(10)«تجريد أسؿاء الصحابة»و ,(9)«والؿرتوكقـ

ــؼ ــؿ فقــف وهــق مقّث  ,(13)«تجريــد أســؿاء الصــحابة»و ,(12)«أســؿاء مـــ ُتؽّؾ

الؽشــــػ الحثقــــث طؿـــــ رمــــل بقضــــع »يف وبرهــــان الــــديـ الحؾبــــل 

 الديـ العراقـل  ,(14)«الحديث
ّ

 ,(15)«اإلصـراف بلوهـام إصـراف»يف وولل

                                      
 .4/6بؾقغ إماين  (1)

(2) 4/1. 

 .1ص  (3)

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (4)

(5) 4/416. 

(6) 4/9. 

(7) 4/1. 

 .6ص  (8)

 .4ص (9)

 ص/ب. (11)

(11) 4/41. 

 .14ص  (12)

 ص/ب. (13)

 .16ص  (14)

 .44مؼدمة الؿحؼؼ ص  اكظر  (15)
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ـــ الجــزري  ــّدة الحصـــ الحصــقـ»يف واب ـــ حجــر  ,(1)«ُط هتــذيب »يف واب

إصـــراف »و «,هـــدي الســـاري»و ,(3)«تؼريـــب التفـــذيب»و ,(2)«التفـــذيب

 ,(6)«الـؽـــت الظــــراف»و ,(5)«لســـان الؿقــــزان»و ,(4)«الؿســــد الؿعتؾــــل

خالصـة »يف والخزرجـل  ,(8)«هداية الرواة»و ,(7)«تعريػ أهؾ التؼديس»و

 ,(10)«مؽـــز الؿسرتشــديـ»عل , ولــدى واضــ(9)«تــذهقب هتــذيب الؽؿــال

 .(11)اغالبً  «الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»وواضعل 

وإن لؿ يؽـ يف شلء مـ  -إكؿا رمزوا الؼاف »  وَْْا صػدي   ْ دة

؛ ٕهنؿ لق رمزوا لف بالجقؿ ٓشتبف حقـئذ بالخاء لؾبخاري يف -اسؿف 

 . (12)«؛ ٕكف مـ قزويـاالصقرة, فجعؾقا الؼاف رمزً 

جؿع »يف السققصل  :طـد ,ؾبقفؼي «َا  ـنَا ؽبرى» ؽتْبَر ٌزََ-3

                                      
 .9ص  (1)

(2) 4/41. 

 .19ص (3)

(4) 4/419. 

 مـف.1/491 اكظر  (5)

(6) 4/9. 

 .46ص  (7)

(8) 4/66. 

 .1ص  (9)

 الؿؼدمة ص/ب. (11)

 لف بـ )جف( وهق كؿا سبؼ التـبقف طؾقف يف محؾِّف.ما يرمزون  افؿا بعد, وكثقرً  4/1مـف:  اكظر (11)

 (.4/61القايف بالقفقات ) (12)
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يف أحاديث )اإلكؿال  (2)«كـز العؿال»يف والؿتؼل الفـدي  ,(1)«الجقامع

لؿـفج العؿال( التل يثـّل هبا أحاديث الباب, ولقس التل يف صدر 

لؽتاب وحبقب الرحؿـ إطظؿل يف حقاشل تحؼقؼف  ,(3)الباب

  .(4)الصـعاينعبد الرزاق ل «الؿصـػ»

َا بقفؼيَيفَبعضَ صْكقػهَ-4 َ خرأه َ ؿْ يف السققصل  :طـد ,ر ٌز

 .(5)«الـؽت البديعات طؾك الؿقضقطات»

آخر؛ لتعققـ الؿراد بالؽتاب,  اإلك الرمز )ق( حرفً  الؽـف يضقػ أحقاكً 

 .(6)«شعب اإليؿان»يف مثؾ رمزه )قب( أي البقفؼل 

  .: الرمز )قب(واكظر

ثقنَ(ْوْ)ر ٌزَ ؽؾؿ ََ-5 َ.عـدَبعضَا ؿحد 

َا عراوي َا حْ ظ مؿا جرت بف طادُة أهؾ الحديث حذف »  وْْ

فرأيت يف بعض  .واإلشارة إلقفا بالرمز ,يف أثـاء اإلسـاد يف الخط (قال)

  .(7)«(قاف)الؽتب الؿعتؿدة اإلشارة إلقفا بـ 

                                      
 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (1)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (2)

 (.4رقؿ ) [ق]الرمز  اكظر و (3)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (4)

 .11 ص (5)

 .14الـؽت البديعات ص  اكظر  (6)

 .164شرح التبصرة والتذكرة ص  (7)

, وفتح الباقل بشرح ألػقة العراقل 111, وتدريب الراوي ص 1/49فتح الؿغقث  واكظر 

 (. وستليت بؼقة الؽالم طؾقفا يف الرمز: )قثـا(.1/91)
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   بؼو ه (1)وودَ  ْرَإ ىَذ كَا حْ ظَا عراويَيفَإ ػق  

(َإِْ اـَْدًَُوْؾُ  ََوَرْ ا َْ  اََ ارِدَُْزَ)واْ
 

َا َ ْقُخ ََ ْذُ َفَُْعِفْدَ  َْ  )َوًْ ْ(،ََووْ
 

َ َٓ  ُبااَدَِ ااَنَا ـ ْطااِقََكااَذاََخطًّااْ،ََو
 

 ِوْقاااَلََ اااُه،ََوَ ـَْبِغااايَا ـ ْطاااُقَبِاااَذا 
 

ر ٌزَٕصلَا حْ ظَ بيَا ح نَعؾيَبنَ حَؿدَا ؼْبِ يَ صحقحََ-6

 .ِزّي،َعنَا ِػَرْبرّي،َعنَاإل ْمَا بخْريا بخْريَ رو هَعنَ بيَز دَا َؿْروََ

الجامع »جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

  .(2)«الصحقح

وقد غؾط الؼسطالينُّ؛ حقث جعؾ هذا الرمز ٕبل الققت, لؽـف لؿ 

 :وهل ,ولف ُرققٌم أخرى لؿ أجد ما يدّل طؾقفا» َوْْيجزم بذلؽ, فؼد 

 ,والعقـ ٓبـ السؿعاين ,لعؾ الجقؿ لؾجرجاينو (,صع ,ج ,ق ,طط)

  والصقاب ما ذكرُت, واهلل أطؾؿ. ,(3)«والؼاف ٕبل الققت

ــد ,ر ااٌزَ إل ااْمَاباانَ ْأااهَا ؼزو ـاايَ-7 ــاكر  :طـ ـــ طس ــافظ اب الح

وابــ  ,(4)«الؿعجؿ الؿشتؿؾ طؾـك ذكـر أسـؿاء شـققخ إئؿـة الـََّبـؾ» يف

 ,(5)«يف شرح إلػقـة الحديثقـة مػتاح السعقدّية,»كتابف  طّؿار الؿالؽل يف

                                      
 .419التبصرة والتذكرة ص/ (1)

)صبعة دار التلصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري  411و 4/411صحقح البخاري  اكظر  (2)

 (.4/444) يف كشػ خبايا صحقح البخاري

 .4/96إرشاد الساري  اكظر  (3)

 .19ص  (4)

 .41مؼدمة مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة ص  اكظر  (5)
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ـ   .(1)«الؿؼـع يف طؾقم الحديث»يف وابـ الؿؾؼِّ

َابنَدوققَا عقدَ-8 َ إل ْم كتابف  تاج الديـ الػاكفاين يف :طـد ,ر ٌز

 .(2)«رياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام»

9-ََ َكل  َا ِم َبعَد َا َقعُؿري َا ـْس َ ّقد َابُن َا ػتح َ بو َأعؾه ر ٌز

َ نَا   فمَعنََقرامَ نَا صحْب ،ََاؿذكور نَيفَا ـؼبَْ:َ ؿققزًَصحْبيٍّ

ََ.(3)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»كتْبهََيف

يف ففرس أسؿاء الصحابة والتابعقـ َ ر ٌزَ ؾؿرو ْتَا ؿـؼطع َ-11

الذي أطّده الؼائؿقن طؾك  ,وأتباطفؿ مع مساكقدهؿ وآثارهؿ ومرويَّاهتؿ

 .(4)ؾبقفؼل بدائرة الؿعارف العثؿاكقة بالفـدل« ىالســ الؽرب»صباطة 

َ«إر ْدَا  ْريَ  رحَصحقحَا بخْري»كتْبَر ٌزَ ؿَْوردَيفََ-11

 .(5)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد ,ؾُؼ طالين 

12-ََ َيفَ ْ قته َ ؼْ مَبنَوطؾوبغْ َا ـظر»عؾىَر ٌز َكزا  ؾحْ ظَ «

 .(6)«قضاء القصر مـ كزهة الـظر»ف كتاب إبراهقؿ الؾؼاين يف :طـد , جر ابن

بااانَعؿااارَإكصاااْريَا ؼرطبااايََر اااٌزَٕبااايَا عباااْسَ  ؿااادَ-13

طؾـــل بــــ زيــــ العابـــديـ إجفـــقري كـــقر الـــديـ  :طــــد ,(ااااا656 )ت

                                      
 ( مـ الرمز )ت(.1الرقؿ ) اكظر  (1)

 (.4/1مؼدمة الؿملػ لرياض إففام يف شرح طؿدة إحؽام ) (2)

(3) 4/61. 

 .4ص  الســ الؽربى خاتؿة الؿجؾد السادس اكظر  (4)

 .1الؿؼدمة ص/ اكظر  (5)

 مـف. 4/116 اكظر  (6)
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 (, يف شرحف طؾك مختصر صحقح البخاري ٓبـ أبل جؿرة.ـه4199 )ت

ؾؼِْاايَ باايَا ؼْ اامَ «َا ػااْ قَيفَا ؾػااظَا را ااق» ؽتااْبَر ااٌزََ-14

محؿد بــ طبـد القاحـد الغـافؼل  :طـد ،ا ؿح نَبنَعثؿْنَا تـق ي دعب

 .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف

ر ٌزَ حد ثَ بايَا ؼْ امَعبادَا ار ؿنَبانَعبقادَاهللَا خروايََ-15

لؿحـات »كتابـف  محؿد بـ طبد القاحد الغـافؼل يف :طـد ,ْ  ًضََا  ؿ ْر

 .(2)«إكقار وكػحات إزهار

 

 لا

َا بخْريَ-1 َا ؼْب يَ صحقحَاإل ْم َ ـ خ  ث  :طـد ,ر ٌز الؿحدِّ

  .(3)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

َوْكعََ-2 َابُن َ خرأه َ ؿْ الؿـاوي  :طـد «، عجمَا صحْب »يفَر ٌز

 .(4)«كـقز الحؼائؼ»يف 

 :دطـ «،إبْطقلَوا ؿـْكقر»كتْبهََر ٌزَ اؿَْ خرأهَا جوزوْينَيفَ-3

                                      
(1) 4/41. 

(2) 4/41. 

 .4/416 اكظر  (3)

  .1 ص (4)

لف؛ « معجؿ الصحابة»يصرح الؿـاوي باسؿ كتابف, والذي يظفر أن مراده كتاب لؿ   ـبقه َ

 وسبب سؽقتف شفرة ذلؽ فقؿا يبدو, واهلل أطؾؿ.
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 .(1)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف ابـ ِطَراق الؽِـاين 

 كوارَا تـز لَو  رارَ»ر ٌزَ ؿَْوردَيفَ ػ قرَا بقضْويَا ؿ ّؿىََ-4

 .(2)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد «،ا تلو ل

 

 لة

َ َا بقفؼي  َ خرأه َ ؿْ َر ٌز َاإل ؿْن»يف يف السققصل  :طـد «، عب

 .(3)«لؿقضقطاتالـؽت البديعات طؾك ا»

 .( مـ الرمز )ق(1رقؿ ) واكظر 

 

 لحـــ

َا بخْري َاإل ْم َ صحقح َا وو  َ بي َ ـ خ  ث  :طـد ,ر ٌز الؿحدِّ

  .(4)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

 

 لثا

ثقن.َ( َدثـَْ وْْ)َ ر ٌزَ ؽؾؿتيَْ  َعـدَا ؿحد 

                                      
(1) 4/1 . 

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (2)

 . 14الـؽت البديعات ص  اكظر مع أكف لؿ يـص طؾقف يف الؿؼدمة كؿا كص طؾك غقره.  (3)

 .4/419 اكظر  (4)



 

222 

ـ استعؿؾ هذا الرمز يف وابـ السبط  ,(1)«سـدهم»يف أبق طقاكة  :ومِـؿَّ

وبدر  ,(2)«جزء فقف مـ الػقائد الؿـتؼاة العقالل طـ الشققخ الثؼات»

 .ولؿ أره يف غقرها مـ الؿصادر (3)«مشقختف»يف الديـ ابـ جؿاطة 

 

 ق ثنا

ثقنَ( َدثـَْ وْْ)َ ر ٌزَ ؽؾؿتيََْ َ.عـدَبعضَا ؿحد 

 (.قثـا)الرمز  اكظر  

 

 لثنا

ثقن.َ(َدثـْ َ وْْ)َ ر ٌزَ ؽؾؿتيَْ  َعـدَا ؿحد 

ق ) :بالرمز بصقرة (قال)ومـفؿ مـ يشقر إلك لػظة »  وَْْإبـْ ي

ثـا فقؽتب (,ثـا ثـا) :يريد (,قثـا) :ومـفؿ مـ يصؾفا بحدَّ وقد  (,قال: حدَّ

ؿ بعُضفؿ فقفا أهنا القاو التل يليت بعدها التحقيؾ  .(4)«ولقس كذلؽ ,تقهَّ

يف  (قال)ة أهؾ الحديث حذف ومؿا جرت بف طاد»  ووَْْا عراوي

  .أثـاء اإلسـاد يف الخط, واإلشارة إلقفا بالرمز

                                      
(, وٓ أدري أهق تصحقػ فقف لـ )قثـا( أم أكف طؾك الصقاب؟! 6411اكظر مـف حديث رقؿ ) (1)

 فنين لؿ أر فقف سقى هذا الؿثال, واهلل أطؾؿ.

 (.41( و)44( و)41( و)4( و)1( و)1ؿ: )اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال حديث رق (2)

 .441و 416و 411و 414و 41و 4/41اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  (3)

ثقـ ص واكظر َ   .141تقثقؼ الـصقص وضبطفا طـد الؿحدِّ

 .4/116الشذا الػّقاح مـ طؾقم ابـ الصالح  (4)
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فبعضفؿ  (,قاف)فرأيت يف بعض الؽتب الؿعتؿدة اإلشارة إلقفا بـ 

ثـا :قال) :يريد (,قثـا) :يجؿعفا مع أداة التحديث فقؽتب . وقد تقّهؿ (حدَّ

ولقس  ,يؾبعض مـ رأى هذا هؽذا أهنا القاو التل تليت بعد حاء التحق

 .(1)«وهذا اصطالٌح مرتوكٌ  (,ق ثـا) :وبعضفؿ يػردها فقؽتب .كذلؽ

ثـا وأخربكا مؿا ُأشقر إلقف فـ »  ووَْْا  خْوي )قؾُت: و( أما غقر حدَّ

حسبؿا رآه  (يرد)( أي يف اإلسـاد بقـ رواتف االقاقعة )إسـادً  (رمز قال)

فقصقر  ,ردةمػ (اقافً )يف بعض الؽتب الؿعتؿدة حال كقكف  (2)الؿصـػ

 تػرد إكف: ققؾ بؾ - وربؿا خؾطفؿا بعضفؿ كالدمقاصل ,ق ثـا :هؽذا

حتك تقّهؿ بعض مـ  ,قثـا :«صحقح مسؾؿ»يف  بخطف وكتب - (3)بذلؽ

وبالجؿؾة  .ولقس كذلؽ .رآها كذلؽ أهنا القاو الػاصؾة بقـ اإلسـاديـ

 .(4)«فالرمز لفؿا اصطالٌح مرتوكٌ 

َا ُجد ع لؼقل إلك التحديث يف اختصار وقد يجؿع لػظ ا»  ووْْ

ثـا :قال) :فقؽتبقن ,الؽتابة ا (,قثـا) (:حدَّ  .(5)«ولقس بالشائع جدًّ

إذ قد  ,وإن أراد بف الؽثقَر فال ,إن أراد بالشائع الؿـتشَر فؿسّؾؿٌ   وؾُ َ

وحسبؽ أن تعؾؿ أن هذا الرمز قد ورد يف  ,اورد يف الؽتب الؿسـدة كثقرً 

                                      
 .111تدريب الراوي ص  واكظر , 164شرح التبصرة والتذكرة ص  (1)

 ل الحافظ العراقل صاحب إلػقة.يعـ (2)

 كقػ يصحُّ هذا وقد استعؿؾفا قبؾف صائػة مـ العؾؿاء كؿا سقليت. (3)

 .1/49فتح الؿغقث  (4)

 .4/441تحرير طؾقم الحديث  (5)
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( 4611م أحؿد وحَده يف أكثر مـ )إلمال «فضائؾ الصحابة»كتاب 

  !!مقضع

ـ استعؿؾ هذا الرمزَ  يف  (1)«فضائؾ الصحابة»يف اإلماُم أحؿد  :ومِـؿَّ

جزء »يف , وابـ السبط (2)«مسـده»يف وأبق طقاكة  ,امقاصـ كثقرة كؿا مرَّ آكػً 

يف والخطقُب  (3)«فقف مـ الػقائد الؿـتؼاة العقالل طـ الشققخ الثؼات

  ,(4)«ػؼفالػؼقف والؿت»
ُّ

 ,(5)«إحاديث الؿختارة»يف وضقاُء الديـ الؿؼدسل

ـُ ضفقرة كؿا  ,(6)«الؿشقخة»يف وابـ البخاري  إرشاد »يف وجؿاُل الديـ اب

  وغقرهؿ. ,(7)ألقػفسلل «الطالبقـ

 

 لثينَ

ثقن.َ( َدثـيَ وْْ)َ ر ٌزَ ؽؾؿتيَْ  َعـدَا ؿحد 

                                      
 (.1( و)9( و)6( و)1( و)1( و)4اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (1)

( 1661( و)1646( و)1644( و)1641اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (2)

 (.1664و)

 (.1( و)4اكظر مـف: حديث رقؿ ) (3)

 (.661( و)611( و)411( و)61( و)4اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (4)

 (.166( و)996( و)911( و)611اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ ) (5)

 4411و 4414و 4411و 4446و 4444و 1/4441اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال:  (6)

 . 4411و

 116و 116و 141و 141و 111و 111و 4/466 الؿثـــال: اكظـــر مــــف طؾـــك ســـبقؾ (7)

 .199و 191و
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ـ استعؿؾ هذا الرمز  .(1)«القؼقـ»كتابف  ابـ أبل الدكقا يف :ومِـؿَّ

 

 َلسَ

 :طـــد ،إل ااْمَ باايَداود «َا اارّدَعؾااىَ ااالَا َؼااَدر» ؽتااْبَر ااٌزََ-1 

ي   ,(3)«هتـذيب التفـذيب»يف , وابــ حجـر (2)«هتـذيب الؽؿـال»يف الـِؿـزِّ

خالصـة »يف والخزرجـل  ,(5)«لسـان الؿقـزان»و ,(4)«تؼريب التفذيب»و

 .(6)«تذهقب هتذيب الؽؿال

إســتاذ محؿــد فــماد  :طـــد ,ؾواواادي َ«غااْزيا ؿ» ؽتااْبََر اازٌََ-2

 .(7)«مػتاح كـقز السـة: »الباقل يف كتابف طبد

 

 لط

َور اَْ َإ ْد ثَا تي َا  ْعْ يَ  َْم َا بـَْ َ  ؿُد َا  قُخ َوِعه ر ٌز

َو مََ  ؿْعفَْ ـه،َيفَ«،ا ؿ ـد»يفَعبُدَاهللَبُنَ  ؿدَبنَ ـبلَعؾىَ بقهَ

َ.(8)«دَ  ؿدَبنَ ـبلَا  قبْينا ػتحَا رَبْينَ تر قبَ  ـ»كتْبهَ
                                      

 (.14( و)11( و)19( و)11( و)11( و)41مـف حديث: ) اكظر (1)

(2) 4/416. 

(3) 4/41. 

 .19ص  (4)

 مـف.1/491 اكظر  (5)

 .1ص  (6)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (7)

 .4/11لػتح الربَّاين ا (8)
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 لػ

َ«إر ْدَا  ْريَ  رحَصحقحَا بخْري»كتْبَر ٌزَ ؿَْوردَيفََ-1

 .(1)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد ,ؾؼ طاّلين 

إر ااْدَا  ااْريَ  اارحَصااحقحَ»كتااْبَصااْ بََر اٌزَ ؾؼ ااطاّلينَ-2

كــقر الــديـ طؾــل بـــ زيـــ العابــديـ إجفــقري )ت  :طـــد ,«ا بخااْري

 (, يف شرحف طؾك مختصر صحقح البخاري ٓبـ أبل جؿرة.ـه 4199

 

 لض

 حػ َإبرارَيفَ»كتْبهََر ٌزَ ؿَْذكرهَا ؼِْيَكْصرَا د نَا بقضْويَيف

 .(2)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»يف الطِّْقبل  :طـد «، رحَ صْبقحَا  ـ 

 

 َلط

جـَزري ابــ ال :طــد «، اــه»يفَر ٌزَ اؿَْ خرأهَاإل ْمَا اداروطـيََ-1 

 ,(4)«هدايـة الـرواة»يف والحـافظ ابــ حجـر  ,(3)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف 

يف والســـققصل  ,(6)«إصـــراف الؿســــد الؿعتؾـــل»و ,(5)«إتحـــاف الؿفـــرة»و

                                      
 .1الؿؼدمة ص/ اكظر  (1)

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (2)

 .4ص  (3)

(4) 4/66. 

(5) 4/466. 

(6) 4/419. 
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والؿتؼـل  ,- (3)طـد اإلصـالق - (2)«الجامع الصغقر»و ,(1)«جؿع الجقامع»

ــدي  ــال»يف الفـ ــز العؿ ــال»و ,(4)«كـ ــز العؿ ــب كـ يف ي والؿـــاو ,(5)«مـتخ

الػـــتح الؽبقـــر يف ضـــؿ الزيـــادة إلـــك الجـــامع »يف والـبفـــاين  ,(6)«الحؼـــائؼ

ــغقر ــا  ,(7)«الص ــرحؿـ البـَّ ــد ال ــد طب ــاين»يف وأحؿ ــقغ إم ــب  ,(8)«بؾ وحبق

عبــد الــرزاق ل «الؿصـــػ»لؽتــاب الــرحؿـ إطظؿــل يف حقاشــل تحؼقؼــف 

ومحؿــد  ,(10)«الثؿــر الؿســتطاب»كتابــف  وإلبــاين يف صالئــع ,(9)الصـــعاين

ـــقل  ــــ بســـققين زغؾ ـــقي »يف الســـعقد ب ـــديث الـب ـــقطة أصـــراف الح مقس

 .(12)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(11)«الشريػ

َيفَ-2 َا داروطـي َاإل ْم َ خرأه َ اؿْ ََر ٌز َوا غرا بَ»كتْبه إ راد

َ تـزيف الشريعة »يف ابـ ِطَراق الؽِـاين  :طـد «،ملسو هيلع هللا ىلص نَ د ثَر وَْاهلل

 .(13)«الؿرفقطة

                                      
 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (1)

(2) 4/1. 

 فنن السققصل يبقـ ذلؽ طؼب الرمز.« الســ»وإن كان الخرب يف غقر  (3)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (4)

(5) 4/4. 

 .1 ص (6)

 .1ص  (7)

 .4/6بؾقغ إماين  (8)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (9)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (11)

 مـف. 4/46 اكظر  (11)

(12) 4/6. 

, واإلمام أبق الحسـ الدارقطـل وآثاره العؾؿقة 4/1تـزيف الشريعة الؿرفقطة  اكظر  (13)

 .111ص
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3-ََ َر ٌز َا صحْب » ؽتْب الحافظ أبل مقسك  :طـد ,ؾداروطـي «

طْقـل   .(1)«الجامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامع»يف الرُّ

َا تيََ-4 َإ ْد ث َ  َْم َا  ْعْ ي َا بـَْ َ  ؿُد َا  قُخ َوِعه ر ٌز

ا ػتحَا رَبْينَ تر قبَ»كتْبهََزاداَْا ؼطقعيَيفَ  ـدَ  ؿدَبنَ ـبل،َيف

َ.(2)« ـبلَا  قبْينَ  ـدَ  ؿدَبن

َ ؾؿرو ْتَا ؿـؼطع َ-5 يف ففرس أسؿاء الصحابة والتابعقـ َ ر ٌز

الذي أطّده الؼائؿقن طؾك  ,وأتباطفؿ مع مساكقدهؿ وآثارهؿ ومرويَّاهتؿ

 .(3)ؾبقفؼل بدائرة الؿعارف العثؿاكقة بالفـدل« الســ الؽربى»صباطة 

 ( مـ الرمز )ق(.41رقؿ ) واكظر 

 

 لهك

كتْبهََيفَ«صحقحَا بخْري»ابُنََْزيَ  ْمَ عّؼبْ هَ ُ ّراحََر ٌزَ ؽتبه

َ. قؿَْ  تدركهَعؾقفمَ(4)«إر ْدَا ؾبقبَإ ىَ ؼْصدَ د ثَا حبقب»

َ

 لناَ

ثقن.َ( دثـَْ وْْ)َ ر ٌزَ ؽؾؿتيَْ  َعـدَبعضَا ؿحد 

                                      
 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (1)

 .4/11الػتح الربَّاين  (2)

 .19الســ الؽربى خاتؿة الؿجؾد الثالث ص اكظر  (3)

 .64ص اكظر  (4)
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ـ استعؿؾ هذا الرمز  .(1)«مسـده»يف الشفاب الؼضاطل  :ومِـؿَّ

 

 لى

 ,بيَطْ بَا ؿؽيٕ«َيفَ عْ ؾ َا ؿحبوبَووتَا ؼؾوب» ؽتْبَر ٌزَ

لؿحات إكقار وكػحات »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد

  .(2)«إزهار

 

 لٍ

َ ُطّدة الحصـ »يف ابـ الجزري  :طـد ,ؾبقفؼي «َا دعَْ» ؽتْبَر ٌز

َ.(3) «الحصقـ

َ

 لُػ

محؿــد  :طـــد ,باانَا ؼق ااراينٓ«َ ااذكرةَا ؿوِااوعْت» ؽتااْبَر ااٌزَ

مقســقطة أصــراف الحــديث الـبــقي »يف ســعقد بـــ بســققين زغؾــقل ال

 .(4)«الشريػ

َ 

                                      
 (.161اكظر فقف: حديث رقؿ ) (1)

(2) 4/41. 

 .6ص  (3)

 مـف. 4/46 اكظر  (4)
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َ

 حزف الكاف
َ

 ك

الحــافظ ابـ  :طـد «، وطئه»يفََ ْ كَاإل ْمَ هَ خرجَ اؿنَر زٌََ-1

والحافظ  ,(1)«التذكرة بؿعرفة رجال الؽتب العشرة»يف حؿزة الحسقـل 

ولدى واضعل  ,(3)«تعجقؾ الؿـػعة»يف , و(2)«هداية الرواة»يف ابـ حجر 

 .(4)«مؽـز الؿسرتشديـ»

يف الحـافظ ابــ حجـر  :طــد ,ؾحاْكم «َا ؿ اتدرا» ؽتْبََر زٌََ-2

 ,(6)«جؿـــع الجقامـــع»يف والســـققصل  ,(5)«إصـــراف الؿســــد الؿعتؾـــل»

الـؽت البـديعات طؾـك »يف و ,(8)-طـد اإلصالق - (7)«الجامع الصغقر»و

مـتخـب كــز »و ,(1)«ؿـالكـز الع»يف والؿتؼل الفـدي  ,(9)«الؿقضقطات

                                      
(1) 4/6. 

(2) 4/66. 

(3)4/119. 

 الؿؼدمة ص/ب. (4)

(5) 4/419. 

 ط(./ب )مخطق4الؿؼدمة  (6)

(7) 4/1. 

 فنن السققصل يبّقـ ذلؽ طؼب الرمز.« الؿستدرك»وإن كان الخرب يف غقر  (8)

 .11 ص (9)
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 ,(4)«الجــامع إزهــر»و ,(3)«كـــقز الحؼــائؼ»يف والؿـــاوي  ,(2)«العؿــال

ــاين  ــغقر»يف والـبف ــامع الص ــك الج ــادة إل ــؿ الزي ــر يف ض ــتح الؽبق  ,(5)«الػ

ا  ,(6)«الـقافح العطرة»يف والصْعدي  بؾـقغ »يف وأحؿد طبـد الـرحؿـ البـّـَ

رحؿـ إطظؿـل يف حقاشـل , وحبقب الـ(8)«بدائع الؿــ»و, (7)«إماين

ومحؿـد السـعقد  ,(9)عبـد الـرزاق الصــعاينل« الؿصــػ»لؽتاب تحؼقؼف 

 ,(10)«مقسقطة أصراف الحديث الـبـقي الشـريػ»يف بـ بسققين زغؾقل 

  .(11)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ 

3-ََ َيف َورد َ ؿْ َر ٌز َصحقحَ»كتْب َ رح َيف َا دراري ا ؽواكب

 .(12)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد ,ؾؽر ْين «َا بخْري

ــد ,(طبعاا َدارَاباانَكثقاار)ر ااٌزَ صااحقحَا بخااْريََ-4 ــلمقن  :طـ م

                                      = 
 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (1)

(2) 4/4. 

 .1 ص (3)

 .14لدرر الؾقامع صا (4)

 .1ص  (5)

 .41ص (6)

 .4/6بؾقغ إماين  (7)

 .1ص  (8)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (9)

 مـف. 4/46 اكظر  (11)

(11) 4/6. 

وقد يؽقن )يعـل الرمز: ك( لؾؼسطالين )يعـل يف »وْْ ََ. إٓ أكف1الؿؼدمة ص/ اكظر  (12)

 «.إرشاد الساري(؛ ٓختالط مقاّدهؿا
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ـــف  صـــاغرجل يف ـــديث »كتاب ـــاظ الح ـــؿ الؿػفـــرس ٕلػ ـــاح الؿعج مػت

 .(1)«الـبقي

 :طـــد ,ر ااٌزَ ؽتاابَ ّؽاايَباانَ باايَطْ اابَيفَا تػ ااقرَوا ؼااراَاتَ-5

ــف  محؿــد بـــ طبــد القاحــد الغــافؼل يف ؿحــات إكــقار وكػحــات ل»كتاب

 .(2)«إزهار

ا ؽواكبَا دراريَيفَ رحَصاحقحَ»كتْبَصْ بََر ٌزَ ؾؽر ْينَ-6

ـــد «،ا بخاااْري ــــ  :طـ ـــل ب ـــديـ طؾ ـــقر ال ـــقري ك ـــديـ إجف ــــ العاب زي

 (, يف شرحف طؾك مختصر صحقح البخاري ٓبـ أبل جؿرة.ـه 4199 )ت

 

 كــــ

َا َ-1 َ صحقح َا ؿروزّ   َ  ؿد َبـ  َكر ؿ  َٕصل بخْري،َر ٌز

َا بخْري َعنَاإل ْم َعنَا ِػَرْبري، َعنَا ُؽْ ؿْقفـي، جرى طؾقف  . رو ه

 .(3)«الجامع الصحقح»الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

َا بخْريَ-2 َاإل ْم َصحقح َك خ َ كثُر َعؾقه َا ػؼ  َ ؿْ  :طـد ,ر ٌز

ث أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح  .(4)الؿحدِّ

                                      
 .41ص (1)

(2) 4/41. 

)صبعة دار التلصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري يف كشػ  4/411صحقح البخاري  اكظر  (3)

 (. 4/414خبايا صحقح البخاري )

 .4/419 ر اكظ (4)
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3-ََ ي َا اِؿاز  َا حْ ظ َا تدركه َ ؿْ َر ٌز َإ راف»يف عؾىََ« حػ 

َ.(1)«اإل رافَعؾىَ عر  َإطراف»كتْبهََا حْ ظَابنَع ْكرَيف

ر ٌزَ ضعهَبعاُضَُكّتاْبَ  اؿََْطِباْبَا  اؿْعَ اوبَا امَ  ادََ-4

ا  ْ عقن:َإ ْرًةَإ ىَ كهَودَ ْ هَ ؿُْعَ جؾاٍسَكْ اٍلَ وَ كثارَ انَذ اكَ

ََ.(2)ا ؽتْب

َيفَ عؾقؼااهَعؾااىَك ااختهَ اانََ-5 ر ااٌزَا ااتعؿؾهَا حااْ ُظَا  ااخْوي 

َ.ؾحْ ظَابنَ جر «َإ حْفَا ؿفرة»

ُقَا ؽتْب ي يف»  وَْْ حؼ  كتابف  هذا الرمز قد استعؿؾف الحافظ الـِؿـزِّ

فؾعؾ  ,فقؿا استدركف طؾك أبل الؼاسؿ ابـ طساكر «تحػة إشراف»

ؾ الحافظ ابـ حجر مـ فقؿا استدركف طؾك أص االسخاوي استعؿؾف أيًض 

 .(3)«وإن لؿ يصّرح بذلؽ يف تعؾقؼف يف ثـايا الؽتاب ,الؽتب العشرة

 

 كسَ

 :طــد ,إل اْمَ بايَداود َ«  ـدَ د ثَ ْ كَبانَ كاس» ؽتْبَر ٌزَ 

ي   ,(5)«هتـذيب التفـذيب»يف وابــ حجـر  ,(4)«هتـذيب الؽؿـال»يف الـِؿـزِّ

                                      
 .4/9تحػة إشراف  اكظر  (1)

 .116آكتصار لسؿاع الحّجار ص  اكظر  (2)

 .414 - 4/411مؼدمة إتحاف الؿفرة  اكظر  (3)

(4) 4/416. 

(5) 4/41. 
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ــذيب»و ــب التف ــل  ,(1)«تؼري ــة العراق ــل ُزرط ــػ»يف وأب ــؾ الؽاش  ,(2)«ذي

 .(3)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل 

 

 كصا

 عَِرورةََ،ر ٌزَُ ؽتبَ وبَا ؽالمَا ذيَثب َخطمهَيفَ صلَا روا  َ

َوعدمَا تغققرَيفَإصل.َ،بقْنَا صوابَيفَا فْ ش

َا  خْوي طـد كؾ  امحًض  اوإن كان ما وقع يف الرواية خطً »  وْْ

ـُ الجزري وتبعف  -( صغقرًة )كذا :واقٍػ طؾقف كتب فققف كؿا قال اب

وبقَّـ الصقاب بالفامش -غقره 
(4). 

 

 كط

1-ََ َر ٌز َد  ق» ؽتْب َ ْر خ َع ْكرٓ« يف السققصل  :طـد ,بن

مـتخب »و ,(6)«كـز العؿال»يف والؿتؼل الفـدي  ,(5)«جؿع الجقامع»

يف ين وابـ ِطَراق الؽِـا ,(8)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(7)«كـز العؿال

                                      
 .19ص  (1)

 .11ص  (2)

 .1ص  (3)

 .1/14فتح الؿغقث  (4)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (5)

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (6)

(7) 4/4. 

 .1 ص (8)
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 .(1)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»

2-ََ َر ٌز َد  ق» ؽتْب َ ْر خ محؿد السعقد بـ  :طـد ،« فذ ب

 .(2)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

 

 كىَ

َ خرأهَا حْكمََ َ اؿْ الحافظ ابـ حجر  :طـد ،«ا ؿ تدرا»يفَر ٌز

 .(4)«إتحاف الؿفرة»يف و ,(3)«هداية الرواة»يف 

 

 كن

 :طـد ,إل ْمَا ـ ْ ي َ«  ـدَ د ثَ ْ كَبنَ كس» ؽتْبَر ٌزََ-1 

ي   ,(6)«هتذيب التفذيب»يف وابـ حجر  ,(5)«هتذيب الؽؿال»يف الـِؿـزِّ

ذيؾ »يف وأبل ُزرطة العراقل  ,(8)«لسان الؿقزان»و ,(7)«تؼريب التفذيب»و

 .(10)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل  ,(9)«الؽاشػ

                                      
(1) 4/1 . 

 مـف. 4/46 اكظر  (2)

(3) 4/66. 

(4) 4/466. 

(5) 4/416. 

(6) 4/41. 

 .19ص  (7)

 مـف.1/491 اكظر  (8)

 .11ص  (9)

 .1ص  (11)
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َيفرَ-2 َا  َؽن َابُن َذكره َ ؿْ ََ ٌز الحافظ  :طـد «،ا صحْب »كتْبه

طْقـل  أبل  .(1)«الجامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامع»يف مقسك الرُّ

ث  :طـد ,ر ٌزَ ـ خ َ بيَا َ َؽنَ صحقحَاإل ْمَا بخْريَ-3 الؿحدِّ

 .(2)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

 

 كى

اإلكؿاَْْيفَر اعَآر قاْبَعانَ»كتْباهََُنَ اْكوَٓيفر ٌزَ ؿَْذكرهَابا

الحــافظ  :طـــد «،ا ؿم ؾاافَوا ؿختؾاافَيفَإ ااؿََْوا ؽـااىَوإك ااْب

طْقـل  أبل  .(3)«الجامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامع»يف مقسك الرُّ

َ

َ

َ

ََ

                                      
 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (1)

 .4/419 اكظر  (2)

 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (3)
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َ

 حزف الالم
َ

 لَ

ي  :طـد ,إل ْمَ بيَداود َ«  ْ لَاإل ْمَ  ؿد» ؽتْبَر ٌزَ   يفالـِؿـزِّ

تؼريــب »و ,(2)«هتــذيب التفــذيب»يف وابـــ حجــر  ,(1)«هتــذيب الؽؿــال»

ـــزان»و ,(3)«التفـــذيب ـــل ُزرطـــة العراقـــل  ,(4)«لســـان الؿق ـــؾ »يف وأب ذي

 .(6)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل  ,(5)«الؽاشػ

 

 نئ

َ محؿد السعقد بـ  :طـد ,ؾ قوطي َ«ا ً ئَا ؿصـوع » ؽتْبَر ٌز

 .(7)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

 

                                      
(1) 4/416. 

(2) 4/41. 

 .19ص  (3)

 مـف.1/491 اكظر  (4)

 .11ص  (5)

 .1ص  (6)

 مـف. 4/11 اكظر  (7)
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 ال

َيفََ-1 َا ؿضروبَعؾقه َا ؽالم ثقنَيفَ وْ َبعُضَا ؿحد  َ ؽتبه ر ٌز

َ(.إ ى)و ؽتبَيفَآخرهََ، تنَا ؽتْب

ْرِب طـَدهؿ   .(1)وهق أحُد ُوجقِه الضَّ

َ،وإصقؾيَ، بيَذّرَا فروي)َ ر ٌزَ ؿَْ ؼطَعـدَا رواةَإربع َ-2

َا د  ؼي َع ْكر َا وو َ،وابن ََ(و بي َروا تفم َا صحقح»يف َ«ا جْ ع

َ، عَكتْب َا ر وزَا ؿصطؾحَعؾقفَْ ووفَْ،إل ْمَا بخْريَعنَ قوخفم 

جرى طؾك ذلؽ  وكذاَإذاَ مَ ؽنَعـدَوا ٍدَ ـفمَوكْك َعـدَا بْوقن.

  .(2)«الجامع الصحقح»الحافُظ شرُف الديـ الُققكقـل يف ضبطف لرواية 

طـــد محؿــد  ,إل ااْمَا اادوٓبي َ« ااؿَْا ؽـااىَوإ» ؽتااْبَر اٌزََ-3

مقســقطة أصــراف الحــديث الـبــقي »يف الســعقد بـــ بســققين زغؾــقل 

 .(3)«الشريػ

 

 نك

ا  :طــد ,إل ْمَ ْ اك َ«ا ؿوطل» ؽتْبَر ٌزَ أحؿـد طبـد الـرحؿـ البـّـَ

                                      
 .119, وتدريب الراوي ص1/11, وفتح الؿغقث 111طؾقم الحديث ص اكظر  (1)

)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد 4/416. واكظر مـف أيًضا: 4/416صحقح البخاري  اكظر  (2)

 .4/96الساري 

 مـف. 4/14 اكظر  (3)
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ــقغ إمــاين»يف  يف وطبــد العزيــز الـــُؿْؼِحؿ  ,(2)«بــدائع الؿــــ»و ,(1)«بؾ

 .(3)«جامع السـة»

 

 

 

َ 

                                      
 .4/6بؾقغ إماين  (1)

 .1ص  (2)

(3) 4/6. 
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َ

 حزف امليم
َ

 و

ــد ,إل ااْمَ  ااؾم َ«ا جااْ عَا صااحقح» ؽتااْبَر ااٌزََ-1َ ــة  :طـ طامَّ

ثقـ مشـارق »يف والصـاغاين  ,(1)«جامع إصـقل»يف كابـ إثقر  ,الؿحدِّ

ؾػل  ,(2)«إكقار الـبقية الجؿع »يف والؿقصؾل  ,(3)«الطققريات»يف والسِّ

طْقـل  ,(4)«بقـ الصحقحقـ ؿا يف الؿصـَّػات الجامع ل»يف وأبل مقسك الرُّ

ي  ,(5)«الجقامع  ,(7)«تحػـة إشـراف»و, (6)«هتذيب الؽؿـال»يف والـِؿـزِّ

ديـقان »و ,(9)«الؿغــل يف الضـعػاء»و ,(8)«مقـزان آطتـدال»يف والذهبل 

 ,(12)«تـؼــقح التحؼقــؼ»و ,(11)«الؽاشــػ»و ,(10)«الضــعػاء والؿرتوكــقـ
                                      

(1) 4/91. 

 .44مبارق إزهار يف شرح مشارق إكقار ص  واكظر . 19ص (2)

 .111مؼدمة الطققريات ص  اكظر  (3)

 .4/41مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (4)

 .4/41مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (5)

(6) 4/416. 

(7) 4/9. 

(8) 4/1. 

 .6ص  (9)

 .4ص (11)

(11) 4/41 . 

 .4/44  مـف اكظر (12)
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التذكرة بؿعرفـة »يف وابـ حؿزة الحسقـل  ,(1)«تجريد أسؿاء الصحابة»و

الؽشـػ الحثقـث »يف وبرهـان الـديـ الحؾبـل  ,(2)«رجال الؽتب العشرة

 الــديـ العراقــل  ,(3)«طؿـــ رمــل بقضــع الحــديث
ّ

اإلصــراف »يف وولــل

 ,(5)«ُطــّدة الحصـــ الحصــقـ»يف وابـــ الجــزري  ,(4)«بلوهــام إصــراف

ــر  ـــ حج ــاري»يف واب ــدي الس ــذيب»و «,ه ــذيب التف ــب »و ,(6)«هت تؼري

ــذيب ــل»و ,(7)«التف ـــد الؿعتؾ ــراف الؿس ــزان»و ,(8)«إص ــان الؿق  ,(9)«لس

ــــرواة»و ــــة ال ــــذهقب هتــــذيب »يف , والخزرجــــل (10)«هداي خالصــــة ت

الجـــــامع »و ,(12)«جؿـــــع الجقامـــــع»يف والســـــققصل  ,(11)«الؽؿـــــال

كـــــز »يف والؿتؼــــل الفـــــدي  ,(14)«طؼــــقد الزبرجــــد»و ,(13)«الصــــغقر

                                      
 ص/ب. (1)

(2) 4/6. 

 .16ص  (3)

 .44مؼدمة الؿحؼؼ ص  اكظر  (4)

 .6ص  (5)

(6) 4/41. 

 .19ص  (7)

(8) 4/419. 

 مـف.1/491 اكظر  (9)

(11) 4/66. 

 .1ص  (11)

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (12)

(13) 4/1. 

(14) 4/41. 
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 ,(3)«كــقز الحؼـائؼ» يفوالؿــاوي  ,(2)«مـتخب كــز العؿـال»و ,(1)«العؿال

 ,(4)«الػـــتح الؽبقـــر يف ضـــؿ الزيـــادة إلـــك الجـــامع الصـــغقر»يف والـبفـــاين 

ــْعدي  ــرة»يف والص ــقافح العط ــث ,(5)«الـ ــائر الؿقاري ــل يف ذخ  ,(6)والـابؾس

مـحـة الؿعبـقد يف ترتقـب »و ,(7)«بؾقغ إماين»يف وأحؿد طبد الرحؿـ البـَّا 

, وحبقـــب الـــرحؿـ (9)«الؿـــــ بـــدائع»و ,(8)«مســــد الطقالســـل أبـــل داود

ــــف  ــــاب إطظؿــــل يف حقاشــــل تحؼقؼ ــــرزاق ل «الؿصـــــػ»لؽت ــــد ال عب

ومحؿـد  ,(11)«الثؿر الؿسـتطاب»كتابف  وإلباين يف صالئع ,(10)الصـعاين

مقســقطة أصــراف الحــديث الـبــقي »يف الســعقد بـــ بســققين زغؾــقل 

مػتـاح الؿعجـؿ الؿػفـرس »كتابـف  وملمقن صـاغرجل يف ,(12)«الشريػ

ـــ ـــقيٕلػ ـــديث الـب ــــُؿْؼِحؿ  ,(13)«اظ الح ـــز ال ـــد العزي ـــامع »يف وطب ج

                                      
 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (1)

(2) 4/1. 

 .1 ص (3)

 .1ص  (4)

 .41ص (5)

(6) 4/6. 

 .4/6بؾقغ إماين  (7)

(8) 4/1. 

 .1ص  (9)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (11)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (11)

 مـف. 4/11 اكظر  (12)

 .41ص (13)
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الؿعجـؿ »وواضـعل  ,(2)«مؽـز الؿسرتشديـ»ولدى واضعل  ,(1)«السـة

 .(3)«الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي

الؿعجؿ الؿشتؿؾ »يف الحافظ ابـ طساكر  :طـد , إل ْمَ  ؾمَر زٌََ-2

الؿؼـع يف طؾقم »يف ؿؾؼِّـ وابـ ال ,(4)«طؾك ذكر أسؿاء شققخ إئؿة الـَّبَؾ

 .(5)«الحديث

َ  ؿََْبعضَا رواةَيفََ-3 َْ ذكرَ  ؿََْا تاْبعقنَ»كتْبَر ٌزَ ل يَ و

َ«و نَبعادامَ ؿانَصاّح َروا تاهَعانَا ثؼاْتَعـادَا بخاْريَو  اؾم

َ.ؾداروطـي 

َا ؾطقف َا عبد َا عز ز َعبد َا دكتور َ قخـْ لعؾ الؿراَد »  $ وْْ

  .(6)«لذلؽ الراوي يف الؿتابعات بالرمز كقُن صاحب الؽتاب قد أخرج

ـٍ يحتاج إلك تتّبع مرويات مـ ُوضع أماَم   وؾُ َ تحريُر هذا بقؼق

  .واهلل أطؾؿ ,اسؿف هذا الرمز يف الصحقحقـ لؾخروج بـتقجٍة صحقحةٍ 

4-ََ ؾدٓ ا َ «َ ؾخاقصَا ؿ اتدرا»يفَر ٌزَ  تعؿؾهَا حْ ُظَا ذابي 

عؾااىَ اارطََ« ااتدراا ؿ»يفَعؾااىَ نَا حااد ثَا ااذيَ خرأااهَا حااْكمَ

َ.اإل ْمَ  ؾم

                                      
(1) 4/6. 

 الؿؼدمة ص/ب. (2)

 .4/1مـف  اكظر  (3)

 .19ص  (4)

 ( مـ الرمز )ت(.1الرقؿ ) اكظر  (5)

 , )بحث غقر مـشقر(.64مذكرة كتب الرجال ص (6)
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َر ٌزَ إل ْمَ حؿدَبنَعؾيَا ؿَْزريَو َْا ُتػقدَ نَكتْبهَا ؿ ّؿىَ-5

محؿد بـ ِخْؾػَة الَقْشتاين إُّبل يف شرحف  :طـد «،ا ُؿاْعِؾمَبػوا دَ  ؾم»

 .(1)«إكؿال إكؿال الـُؿْعؾِؿ»لصحقح مسؾؿ الؿسّؿك 

َا ؿر لَ-6 َ ؾحد ث ابة والتابعقـ يف ففرس أسؿاء الصح :ر ٌز

وأتباطفؿ مع مساكقدهؿ وآثارهؿ ومروياهتؿ, الذي أطّده الؼائؿقن طؾك 

 .(2)ؾبقفؼل بدائرة الؿعارف العثؿاكقة بالفـدل« الســ الؽربى»صباطة 

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل  .ر ٌزَ ؾتؼد مَوا تلخقرَ-7

 إلمام البخاري.ل «الجامع الصحقح»يف ضبطف لرواية 

 (3)«إرشاد الساري»يف قد كّبف طؾك هذا الرمز الؿفّؿ الدققؼ الؼسطاّلينُّ و

وقد وقع يف رواية غقر أبل ذر يف هذه التعالقؼ تؼديٌؿ وتلخقٌر, »  وْْحقث 

وطؾك هذا الرتتقب مشك يف إصؾ وفرطف, إٓ أكف ُرقَِؿ طؾك ققلف: )وقال 

ف: )وقالت طائشة( أبق هريرة( مقٌؿ مع طالمة أبل ذر, ثؿ كذلؽ طؾك ققل

 «.وذلؽ طالمة التؼديؿ والتلخقر فؾُقعَؾؿ

مع أن الؼسطالينّ لؿ يـّص طؾك هذا الرمز يف الؿؼدمة طـد بقاكف 

 الذي هداكا لفذا وما كـا لـفتدَي  ,«الجامع الصحقح»رمقَز 
ِ
فالحؿُد هلل

 لقٓ أن هداكا اهلُل.

َزروااونََر ااٌزَ ؾؿصااـ فَ باايَعباادَاهللَاإل اابقؾيَا ؿعااروفَبااْبنَ-8

                                      
 .4/11 اكظر  (1)

 .4لســ الؽربى خاتؿة الؿجؾد إول صا اكظر  (2)

 .1/661إرشاد الساري  (3)
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إكوارَيفَا جؿعَبقنَا ؿـتؼىَ»كتْبهََ(َُ  قرَبهَإ ىَكػ ه،َيفاا586َ )ت

َ.(1)«وآ تذكْر

 

 يا

َ1-ََ َ ْ ك َاإل ْم َ خرأه َ ؿْ َر ٌز يف الؿـاوي  :طـد ،«ا ؿوطل»يف

مػتاح : »وإستاذ محؿد فماد طبد الباقل يف كتابف ,(2)«كـقز الحؼائؼ»

 .(3)«كـقز السـة

َ رَ-2 َ ؽتْب َ ْأهر ٌز َابن َ ـن مجؿع »يف الَػتَّـل  :طـد ,(4)ح

 .(5)«بحار إكقار

 

 ية

َ طـد محؿد السعقد بـ بسققين  ,بنَا ؿبْرآَ«ا زاد» ؽتْبَر ٌز

 .(6) «مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل 

 

                                      
 .41معجؿ رمقز الؿملػات الؿالؽقة لؾدكتقر/محؿد العَؾؿل ص  اكظر  (1)

 .1 ص (2)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (3)

ـْ هــق بعــد البحــث والؽشــػ,  (4) ـْ لــل َمــ لــؿ يــذكر الَػتَّـــل اســؿ شــارح الســــ! ولــؿ يتبــّق

 فؾُقراجع.

 .9/166التؽؿؾة  اكظر  (5)

 مـف. 4/11 اكظر  (6)
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 يحَ

 َ َ ْأه َابن َاإل ْم َ خرأه َ ؿْ َر ٌز إستاذ محؿد  :طـد ،« ــه»يف

 وإلباين يف صالئع ,(1)«مػتاح كـقز السـة: »ل يف كتابففماد طبد الباق

 .(2)«الثؿر الؿستطاب»كتابف 

 

 يحَ

 َر ااٌزَ ؿااَْذكاارهَا ـااوويَيفَ اار هَ صااحقحَ  ااؾمَا ؿ ااَؿىَ-1

ْقبـل  :طــد «،ا ؿـفْجَ رحَصحقحَ  ؾمَبنَا حجْج» الؽاشـػ »يف الطِّ

 .(3)«طـ حؼائؼ الســ

2-ََ َا بجْين َ ؽم َبن َ حؿود َ حد ث َرأْ هَر ٌز َعن إ دي،

لؿحات »كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ,بؿصرَوَقراْ

  .(4)«إكقار وكػحات إزهار

َ  ـنَ بيَداودَ-3 مػتاح »كتابف  ملمقن صاغرجل يف :طـد ,(5)ر ٌز

 .(6)«الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي

                                      
 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (1)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (2)

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (3)

(4) 4/41. 

 بتحؼقؼ: محؿد محل الديـ طبد الحؿقد. (5)

 .41ص (6)
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 يد

 :طـد ,ؾ قوطي «َإثقرا دّرَا ـثقرَيفَ ؾخقصَكفْ  َابنَ» ؽتْبَر ٌزَ

 .(1) «مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل 

 

 يس

ي  :طـد ,إل ْمَ بيَداود «َا ؿرا قل» ؽتْبَر ٌزََ-1  هتذيب »يف الـِؿـزِّ

 ,(4)«تؼريب التفذيب»و ,(3)«هتذيب التفذيب»يف , وابـ حجر (2)«الؽؿال

يف لعراقل وأبل ُزرطة ا ,(6)«تعريػ أهؾ التؼديس»و ,(5)«لسان الؿقزان»و

 ,(8)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل  ,(7)«ذيؾ الؽاشػ»

مقسقطة أصراف الحديث الـبقي »يف ومحؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل 

 .(9)«الشريػ

 داراَا تـز لَو ؼْ قَ»ر ٌزَ ؿَْوردَيفَ ػ قرَا ـ ػيَا ؿ ّؿىََ-2

                                      
 .1الؿؼدمة ص/ اكظر  (1)

(2) 4/416. 

(3) 4/41. 

 .19ص  (4)

 مـف.1/491 اكظر  (5)

 .46ص  (6)

 .11ص  (7)

 .1ص  (8)

 مـف. 4/11 اكظر  (9)
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 .(1)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد «،ا تلو ل

محؿــد بـــ  :طـــد ,ؾغزا ااي «َإ قااََْعؾااومَا ااد ن» ؽتااْبَر ااٌزََ-3

 .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  القاحد الغافؼل يف طبد

 

 يص

ــا  :طـــد ,ر ااٌزَ  ااـنَا تر ااذي ــقغ »يف أحؿــد طبــد الــرحؿـ البـَّ بؾ

 ,(4)«مـحـة الؿعبـقد يف ترتقـب مســد الطقالسـل أبـل داود»و ,(3)«إماين

 .(5)«ــبدائع الؿ»و

 

 يط

ث  :طـد ,ر ٌزَ ـ خ َا ؿروزيَ صحقحَاإل ْمَا بخْريَ-1 الؿحدِّ

  .(6)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

ــد «، ػ ااقره»يفَر ااٌزَ اااؿَْ خرأااهَاباانَ ردو ااهََ-2 ــَراق  :طـ ـــ ِط اب

 .(7)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف الؽِـاين 

                                      
 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (1)

(2) 4/41. 

 .4/6بؾقغ إماين  (3)

(4) 4/1. 

 .1ص  (5)

 .4/416 اكظر  (6)

(7) 4/1. 
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3-ََ َا دعَْ» ؽتْبَر ٌز ُطّدة »يف طـد ابـ الجزري  ,و هبنَ ردٓ«

 .(1)«الحصـ الحصقـ

َا ؿر وعَ-4 َ ؾحد ث يف ففرس أسؿاء الصحابة والتابعقـ  :ر ٌز

وأتباطفؿ مع مساكقدهؿ وآثارهؿ ومروياهتؿ, الذي أطّده الؼائؿقن طؾك 

 .(2)ؾبقفؼل بدائرة الؿعارف العثؿاكقة بالفـدل« الســ الؽربى»صباطة 

 

 يػ

 بيَبؽرَ حؿدَبنَ  ؿدَبنَا ؿ ورَا حؿقريََ« د ث» اااَر ٌزََ-1

 محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ,اكتؼََْ بيَعؾيَا صديف/ا بزار

 .(3)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف 

إستاذ محؿد  :طـد ،«صحقحه»يفَر ٌزَ ؿَْ خرأهَاإل ْمَ  ؾمََ-2

 .(4)«مػتاح كـقز السـة: »فماد طبد الباقل يف كتابف

ابـــ الجــزري  :طـــد «،ا ؿ ااتدرا»يفَر ااٌزَ ؿااَْ خرأااهَا حااْكمََ-3

الثؿـر »كتابـف  وإلبـاين يف صالئـع ,(5)«ُطـّدة الحصــ الحصـقـ»كتابف  يف

 .(6)«الؿستطاب

                                      
 .6ص  (1)

 .4الســ الؽربى خاتؿة الؿجؾد إول ص اكظر  (2)

(3) 4/44. 

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (4)

 .1ص  (5)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (6)
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 يص

ابـ الجزري  :طـد «،ا ؿصـَف»يفَؿَْ خرأهَ بوَبؽرَبنَ بيَ قب َر ٌزَ 

 .(1)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف 

 

 يظ

َ ؿَْذكرهَ ظف ا ؿػْ قحَيفَ»كتْبهََرَا د نَا ز داينَا  قرازيَيفر ٌز

ْقبل  :طـد «، رحَا ؿصْبقح  .(2)«الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ»يف الطِّ

 

 يع

1-ََ ؾؼِْيَ «َ عجمَ قوخَا ؼِْيَ بيَعؾيَا صديف» ؽتْبَر ٌز

َا َقْحصبي َ و ى َبن  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ,عقْض

 .(3)«إزهارلؿحات إكقار وكػحات »كتابف 

2-ََ َر ٌز َو ضؾه» ؽتْب َا عؾم َبقْن َأْ ع َا برَّٓ« َعبد  :طـد ,بن

مقسقطة أصراف الحديث الـبقي »يف محؿد السعقد بـ بسققين زغؾقل 

 .(4)«الشريػ

 

                                      
 .4ص  (1)

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح». وهق شرٌح لـــ 4/16الؽاشػ طـ حؼائؼ الســ  (2)

(3) 4/46. 

 مـف. 4/11 اكظر  (4)
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 يػ

محؿـد  :طــد ,ؾػّتـاي «َا ؿغـيَيفَِبطَ  ؿََْا رأاْْ» ؽتْبَر ٌزَ

ــاين يف ــػ الػقجق ــاء اهلل حـق ــف  طط ــؾ»كتاب ــات الس ــــ التعؾقؼ ــك س ػّقة طؾ

 .(1)«الـسائل

 

 يؿ

َيفَ َورد َ ؿْ َر ٌز َا ؿػْ قحَيفَ رحَا ؿصْبقح»كتْب ؾح قنَبنَ «

 .(2)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد , حؿودَا ؿاُْظِفري

 

 يك

 :طـــد ,إل ااْمَ  ااؾم َ«ا جْ عَا صاحقح»كتْبَر اٌزَ ؿؼااد  ََ-1

ي   ,(4)«هتـذيب التفـذيب»يف جـر وابــ ح ,(3)«هتـذيب الـؽؿال»يف الـِؿـزِّ

ــذيب»و ــب التف ــل  ,(5)«تؼري ــة العراق ــل ُزرط ــػ»يف وأب ــؾ الؽاش  ,(6)«ذي

 .(7)«خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»يف والخزرجل 

                                      
 مـ مؼدمة الؿحؼؼ. 4/44 اكظر  (1)

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (2)

(3) 4/416. 

(4) 4/41. 

 .19ص  (5)

 .11ص  (6)

 .1ص  (7)
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ا ؽواكاابَا اادراريَيفَ اارحَ»كتااْبَر ااٌزَ خالصاا َ ااَْوردَيفََ-2

 .(1)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد ,ؾؽر ْين «َصحقحَا بخْري

 

 يك

َر  َإخالب» ؽتْبٌَز محؿد السعقد بـ  :طـد ,ؾخرا طي َ« ؽْرم

 .(2)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بسققين زغؾقل 

 

 ِيْنَ

ثقنَيفَ وَْا ؽالمَا ؿضروبَعؾقهَيفَ تنَ  َ ؽتبهَبعضَا ؿحد  ر ٌز

َ.)إ ى(َ  ؽتبَيفَآخرهوَ،ا ؽتْب

ْرِب طـَدهؿ ََ.(3)وهق أحُد ُوجقِه الضَّ

 «مـ»أو  (ٓ) :أي وُيبعد الزائد أيضا بؽتب (أو َكْتب)»  ْويوَْْا  خ

 كػقف أن :يجّقزون فقؿا - أطؾؿ واهلل - وذلؽ ,يف آخره (ثؿ: إلك)يف أولف 

 ببعض إلقف يضاف ولذا. الروايات سائر يف طؾقف متػؼ غقر إثباتف أو

  .الرواة مـ طـف ُكػل أو طـده وقع لؿـ الرمزُ  :إصقل

لؽـ حقث يؽقن الزائد كؾؿة أو كحقها.  ,الرمزوقد ُيؼتصر طؾك 

َابنَا صالحوقد  إن مثؾ هذه العالمة َتحُسـ : »- لعقاض اتبعً  - وْْ

                                      
 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (1)

 مـف. 4/11 اكظر  (2)

 .119, وتدريب الراوي ص1/11فتح الؿغقث  اكظر  (3)
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 .(1)«وسؼط مـ أخرى ,فقؿا ثبت يف روايةٍ 

 

 يو

 ,ر ٌزَ ـ خ َكر ؿ َبـ َ  ؿدَا ؿروزّ  َ صاحقحَاإل اْمَا بخاْريَ-1

ث أحؿـــد طؾـــل الســـفاركػقري يف حاشـــقتف طؾـــ :طــــد ك الجـــامع الؿحـــدِّ

   .(2)الصحقح

َ صحقحَابنَخز ؿ َ-2 ُطّدة الحصـ »يف ابـ الجَزري  :طـد ,ر ٌز

 .(3)«الحصقـ

 

 يى

َا جوا قؼيََ-1 َ  ؿد َبن َ واوب َ ـصور، َ بي َاإل ْم َ ـ خ  ر ٌز

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف  . صحقحَا بخْري

 .(4)«الجامع الصحقح»لرواية 

َا تَ-2 َ ؿْ َيفر ٌز َ ـده َابن َعؾى َا ؿد ـي َ و ى َ بو كتْبهََدركه

طْقـل  :طـد ,(5)« عر  َا صحْب » الجامع لؿا »يف الحافظ أبل مقسك الرُّ
                                      

 .1/11فتح الؿغقث  (1)

 .4/416 اكظر  (2)

 .1ص  (3)

 )صبعة دار التلصقؾ(. 4/416صحقح البخاري  اكظر  (4)

الؿستػاد بالـظر والؽتابة, »ـل كؿا ورد يف كتاب الرطقـل: اسُؿ كتاب أبل مقسك الؿدي (5)

 «.مـ زيادة معرفة الصحابة
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 .(1)«يف الؿصـَّػات الجقامع

ُعااّدةَا حصاانَ»يفَر ااٌزَ ًثااْرَا ؿووو اا ،َعـاادَاباانَا جاازريََ-3

َ.(2)«ا حصقن

َ

 يٍ

َا دار يََ-1  َاإل ْم َ خرأه َ ؿْ ابـ الجزري  :طـد ،« ــه»يفَر ٌز

 ,(4)«هداية الرواة»يف والحافظ ابـ حجر  ,(3)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف 

 وأحؿد طبد الرحؿـ ,(6)«إصراف الؿسـد الؿعتؾل»و ,(5)«إتحاف الؿفرة»و

مػتاح كـقز : », ومحؿد فماد طبد الباقل يف كتابف(7)«بدائع الؿــ»يف البـَّا 

ومحؿد السعقد  ,(9)«الثؿر الؿستطاب»كتابف  وإلباين يف صالئع ,(8)«السـة

 ,(10)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف بـ بسققين زغؾقل 

                                      
 .4/44مؼدمة الؿحؼؼ  اكظر  (1)

 .41ص  (2)

 .6ص  (3)

(4) 4/66. 

(5) 4/466. 

(6) 4/419. 

 .1ص  (7)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (8)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (9)

 مـف. 4/14 اكظر  (11)
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  .(1)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ 

ابـ ِطَراق  :طـد «،  ـدَا ػردوس»يفَر ٌزَ اؿَْ خرأهَا د ؾؿيََ-2

 .(2)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف الؽِـاين 

َ

َ

َ

َ 

                                      
(1) 4/6. 

(2) 4/1 . 
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َ

 ىحزف الهو
َ

 نَ

الـذهبل  :طـد «،ا ؿجتبى»ا ؿ َؿىََا صغرىَا ـ ْ يَ  ـانَر ازٌََ-1َ

التذكرة بؿعرفـة »يف وابـ حؿزة الحسقـل  ,(1)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف 

الجـامع »و ,(3)«جؿع الجقامع»يف والسقـقصل  ,(2)«رجال الؽـتب العـشرة

ـــديعات طؾــك ال»يف و ,(4)«الصــغقر ـــؽت الب ـــقد »و ,(5)«ؿقضــقطاتالـ طـؼـ

ــ ـــدي  ,(6)«دالزبرج ـــؼل الفــ ــز الع»يف والـؿـتـ ــالكـ ــز »و ,(7)«ؿ ــب كـ مـتخ

الػـتح الؽبقـر يف »يف والـبفاين  ,(9)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(8)«العؿال

 ,(11)«الــقافح العطـرة»يف والصْعدي  ,(10)«ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر
                                      

  ص/ب. (1)

(2) 4/6. 

 /ب )مخطقط(.4 الؿؼدمة (3)

(4) 4/1. 

 .11 ص (5)

(6) 4/464. 

 وقد ورد فقف أيًضا الرمز )س(, وقد تؼدم يف مقضعف.

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (7)

(8) 4/4. 

 .1 ص (9)

 .1ص  (11)

 .41ص (11)
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 «الؿصــــػ» لؽتـــابوحبقـــب الـــرحؿـ إطظؿـــل يف حقاشـــل تحؼقؼـــف 

 ,(2)«الثؿـر الؿسـتطاب»كتابـف  وإلباين يف صالئع ,(1)الرزاق الصـعاين عبدل

مػتـاح الؿعجـؿ الؿػفـرس ٕلػـاظ الحـديث »كتابـف  وملمقن صاغرجل يف

ومحؿـد السـعقد بــ  ,(4)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(3)«الـبقي

ولـدى  ,(5)«الشـريػمقسقطة أصراف الحديث الـبـقي »يف بسققين زغؾقل 

 .(6)«الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي»واضعل 

2-ََ َا  ـنَا ؽبرى» ؽتْبَر ٌز َا ـ ْ ي « طبد العزيز  :طـد ,إل ْم

 .(7)«جامع السـة»كتابف  الـُؿْؼِحؿ يف

َا ـ ْ يَ-3 َ إل ْم الؿعجؿ »يف الحافظ ابـ طساكر  :طـد ,ر ٌز

وابـ طّؿار الؿالؽل  ,(8)«ـََّبؾالؿشتؿؾ طؾك ذكر أسؿاء شققخ إئؿة ال

 .(9)«مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة»كتابف  يف

كتْبَ قنَيفَا ؿد َ َا رواةَ  ؿََْبعضَ راأمَعؼبَ ذكورٌََر زٌََ-4

ؼفــا  ،ؾحااْ ظَاباانَ جاار «َ عر اافَ ااالَا تؼااد س» يف الطبعــة التــل حؼَّ

                                      
 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (1)

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (2)

 .41ص(3)

(4) 4/6. 

 مـف. 4/14 اكظر  (5)

 فؿا بعد. 4/1مـف  اكظر  (6)

(7) 4/6. 

 .19ص  (8)

 .41مؼدمة مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة ص  (9)
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 .عاتدوَن سقاها مـ الطب ,أحؿد بـ طؾل الؿباركل /الدكتقر

كؿا لؿ  ,لؽـ لؿ يرد شلٌء طـ الؿملػ يبّقـ فقف مراده مـ هذا الرمز

  !لف اوتبققـً ايذكر محّؼُؼ الؽتاب تقضقحً 

َيفَ عؾقؼااهَعؾااىَك ااختهَ اانََ-5 ر ااٌزَا ااتعؿؾهَا حااْ ُظَا  ااخْوي 

 بقاْنَر امَا ؾػاظَا اواردَيفَ صالََ:ؾحْ ظَابنَ جر «َإ حْفَا ؿفرة»

 .ا ـ خ 

كؿا جاء ما يشقر إلك ذلؽ يف أحد  (قانب)وهق مختصٌر مـ كؾؿة 

 .(1)الؿقاضع مـ الـسخة

6-ََ َ  ػق  َكْظم َا عراوي َ ؾحْ ظ َوا تذكرة»ر ٌز َعؾومََ«ا تبصرة يف

مػتاح السعقدّية, يف شرح »كتابف  ابـ طّؿار الؿالؽل يف :طـد ,ا حد ث

 .(2)«إلػقة الحديثقة

َا ؿـفااْج،َ اارحَصااحقحَ  ااؾمَباان»كتااْبَر ااٌزَ ؿااَْوردَيفََ-7

 .(3)«مجؿع بحار إكقار»يف الَػتَّـل  :طـد ,ؾـووي «َا حجْج

عونَا ؿعبودَيفَ»كتْبهََا حقَا عظقمَآبْديَيفَ ؿُسََ ضعهَر زٌََ-8

إ ْرًةَ ـهَإ ىَ كفَْز ْدٌةَ نََ: وبَبعضَا ؽؾؿْتَ« رحَ ـنَ بيَداود

َ.َ(4)بعضَا ـ خ

                                      
 .4/414مؼدمة إتحاف الؿفرة  اكظر  (1)

 .41مؼدمة مػتاح السعقدّية, يف شرح إلػقة الحديثقة ص  (2)

 . 1الؿؼدمة ص/ اكظر  (3)

 كالم الؿملػ يف خاتؿة الؽتاب. واكظر وغقرها,  14و 46و 41و 41و 41و 4/1 اكظر  (4)
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َ(1)نا

ثقن.َ( َدثـْ)ر ٌزَ ؽؾؿ ََ-1َ  عـدَعَْ  َا ؿحد 

ثـا) :ٓ بّد أن يؼرأها الؼارئو  (.حدَّ

ََ وَْْا عراويَيفَإ ػق 

 واْخَتَصااُرواَيفََكْتاابِِفْمَ)َ ااَدَثـَْ(
 

(2)َعَؾىَ)َثـَْ(َ ْوَ)َكْ(َوِوقَل َ)َدَثـَْ( 
 

 

جرت طادة أهؾ الحديث باختصار بعض ألػاظ »  ووَْْيفَ ر فْ

طـدهؿ  والؿشفقر (.حدثـا) :فؿـ ذلؽ .إداء يف الخط دون الـطؼ

وربؿا اقتصروا  (ثـا) :ويؼتصرون مـف طؾك صقرة ,حذف شطرها إول

 .(3)«)كا( :فؽتبقا ,طؾك الضؿقر فؼط

َ ؽؾؿ َ) َدثـْ(َكْنَ  تعؿؾفَْاإل ُْمَ ػقُْنَبُنَعققـ ََ-2 ر ٌزَخْصٌّ

َيفَروا تهَعنَ قخهَعؿروَبنَد ـْر.َ

 وْْ طـ خؾػ بـ سالؿ الؿخّرمل  :فؼد روى الخطقب البغدادي

ثـا( طؿرو بـ  ـَ طققـة يؼقل: )ثـا( طؿرو بـ ديـار. يريد )حدَّ سؿعُت اب

ثـا( طؿرو. قال: ٓ أققل؛ ٕين لؿ أسؿع مـ  ديـار. فنذا ققؾ لف: قؾ: )حدَّ

ثـا( ثالثَة أحرٍف؛ لؽثرة الزحام, وهل: )َح دَّ َث(   .(4)ققلف: )حدَّ

                                      
ٍة طؾك الـقن. كؿا يف   ـبقه  (1) جاء الرمز )كا( مؽتقًبا يف بعض الؿصادر هؽذا: )كآ( بَؿدَّ

 ٓبـ أبل الدكقا.« مؽارم إخالق»

 .419التبصرة والتذكرة ص  (2)

 .164شرح التبصرة والتذكرة ص  (3)

 . 96الؽػاية يف طؾؿ الرواية ص  (4)
= 
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  بؼو ه (1)وودَعَؼدَذ كَا حْ ُظَا عراويَيفَإ ػق 

 َخَؾُفَْبُنََ ِْ ٍمََواْدَواْْ َ)َكاْ(وََ
 

 إِْذََ َْ ااُهَ)َ ااَدَث(َِ ااْنَ)َ ااَدَثـَْ( 
 

َُ ْػَقَْن،ََوُ ْػَقُْنَاْكَتَػى ِْ  ِ ْنََوْو
 

 بَِؾْػِظَُ ْ َتْؿٍلََعِنَاْ ُؿْؿِؾيَاْوَتَػى 
 

َ

 ناه

ثقنَ( خبركْه)ر ٌزَ ؽؾؿ َ   .عـدَبعضَا ؿحد 

 ه(.)أخربكا :وٓ بّد أن يؼرأها الؼارُئ 

ــز ــذا الرم ــتعؿؾ ه ـ اس ـــؿَّ ــة  :ومِ ـُ خزيؿ ــ ــحقحف»يف اب ـــ  ,(2)«ص واب

ــل  ــؿ»يف إطراب ــدارقطـل (3)«الؿعج ــــ»يف , وال ــب  ,(4)«الس يف والخطق

 ,(6)«الػؼقـف والؿتػؼـف»يف , و(5)«الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع»

ـُ حزم  ,(7)«الؿشقخة»يف وابـ البخاري   .وغقرهؿ (8)«الؿحؾك»يف واب
                                      = 

, والتؼققــد واإليضــاح 116طالح ص مؼدمــة ابـــ الصــالح مــع محاســـ آصــ واكظاار 

 .1/66, وفتح الؿغقث 419, وشرح التبصرة والتذكرة ص 419 ص

 .411التبصرة والتذكرة ص  (1)

( 194(, و)141( و)116( و)111( و)111اكظر فقف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ: ) (2)

 (.4116( و)441و)

 (.641( و)644(, و)619اكظر فقف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ: ) (3)

 ( مـف.64) 1/41 اكظر  (4)

 (.4141( و)4114( و)441( و)444اكظر فقف طؾك سبقؾ الؿثال: حديث رقؿ: ) (5)

 (.161اكظر فقف: حديث رقؿ: ) (6)

 (.166( و)611اكظر فقف: حديث رقؿ: ) (7)

 .419و 61و 14و 61, و11و 44/16ؾك سبقؾ الؿثال: اكظر مـف ط (8)
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 نة

محؿــد بـــ  :طـــد ،باانَإكبااْريٓ«َا وواافَوآبتااداَ» ؽتااْبَر ااٌزَ

  .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف القاحد الغافؼل بدط

 

 َنـَثاَ

ثقنَ( كبل)ر ٌزَ ؽؾؿ َ َ.عـدَبعضَا ؿحد 

 .(أكبل) :وٓ بّد أن يؼرأها الؼارئ

ـ استعؿؾ هذا الرمز   :ومِـؿَّ
ُّ

  ,(2)«قرالبعث والـش»يف البقفؼل
ُّ

والدورقل

ـُ طساكر  ,(4)«الؿشقخة»يف والبقاينُّ  ,(3)«مسـد سعد بـ أبل وقاص»يف  واب

 .(5)«تاريخ دمشؼ»يف 

ا ـ أكثَر مـف جدًّ ـُ الجقزّي يف :ومِـؿَّ إطالم العالؿ بعد رسقخف »كتابف  اب

 .(6)«بـاسخ الحديث ومـسقخف

 

 نح

ــد ,باانَزكجو ااهٓ«َ ضااْ لَإعؿااْْ» ؽتااْبَر ااٌزَ ـــ  :طـ محؿــد ب

                                      
(1) 4/46. 

 (.441اكظر مـف: حديث رقؿ ) (2)

 .491و 61و 11اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: ص  (3)

 16اكظر مـف: ص  (4)

 .111, 441, 1/441و 441, 411, 4/411: اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال (5)

 ( وغقرها.14( و)11( و)16( و)14و) (11: حديث رقؿ )اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال (6)
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 .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  القاحد الغافؼل يف طبد

 

 جناَ

دَ ؿد ـ َ»ر ٌزَ ؿَْ خرأهَابنَا ـجْرَيفَ ْر خهَا ؿ ّؿىَ ا تْر خَا ؿجد 

يف وابـ ِطَراق الؽِـاين  ,(3)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي  :طـد ,(2)«ا  الم

 .(4)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»

 

 ند

ؾؼِْيَ بيَبؽرَ «َكخب َا ؿماك  َ نَكتْبَا ؿجْ   » ؽتْبََر زٌَ

كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ,  ؿدَبنَ روانَا ؿْ ؽي

 .(5)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»

 

 نس

َيف َ ـده َابُن َاإل ُْم َذكره َ ؿْ ََر ٌز َا صحْب »كتْبه  :طـد «، عر  

طْقـل   .(6)«جامع لؿا يف الؿصـَّػات الجقامعال»يف الحافظ أبل مقسك الرُّ
                                      

(1) 4/4. 

 .66ص« تاريخ بغداد»مقارد الخطقب البغدادي يف  اكظر  (2)

 . 1 ص (3)

(4) 4/1 . 

(5) 4/46. 

 .4/44مؼدمة الؿحّؼؼ  اكظر  (6)
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 نػ

أحؿـــد  :طــــد ،« اااــه»يفَر اااٌزَ ؿاااَْ خرأاااهَاإل اااْمَا ـ اااْ يََ-1 

مـحة الؿعبقد يف ترتقب مسـد »و, (1)«إماين بؾقغ»يف الرحؿـ البـَّا  طبد

, وإســتاذ محؿــد فــماد (3)«بــدائع الؿــــ»و ,(2)«الطقالســل أبــل داود

 .(4)«قز السـةمػتاح كـ: »الباقل يف كتابف طبد

2-ََ َإكصْري َ ْ ك َبن َ كس َ صحقػ  محؿد بـ  :طـد ،ڤر ٌز

 .(5)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  طبد القاحد الغافؼل يف

 

 نعَ

َكعقمَإصبفْينََ-1 َ بو َا حْ ُظ َ خرأه َ اؿْ َإو قَْ»يفَر ٌز َ«ِ ؾق 

تـزيف »يف ـاين ابـ ِطَراق الؽِ  :طـد ,وَقراَْ نَ صـػْ هَ« ْر خَ صبفْن»و

 .(6)«الشريعة الؿرفقطة

 عر اا َ»كتْبااهََر ااٌزَ ؿااَْذكاارهَا حااْ ُظَ بااوَكعااقمَإصاابفْينَيفَ-2

طْقــــل  :طــــد «،ا صاااحْب  الجـــامع لؿـــا يف »يف الحـــافظ أبـــل مقســـك الرُّ

                                      
 .4/6بؾقغ إماين  (1)

(2) 4/1. 

 .1ص  (3)

 مػتاح كـقز السـة )الؿؼدمة(. (4)

(5) 4/41. 

(6) 4/1 . 
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 .(1)«الؿصـَّػات الجقامع

محؿد بـ  :طـد ,ر ٌزَ ؿجؿوعَكتبَا حْ ظَ بيَُكعقمَإصبفْينَ-3

 .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  يف فؼلطبد القاحد الغا

  
 ًل

اإلعالمَبػضلَا صالةَعؾاىَا ـبايَعؾقاهَ  ضالَا صاالةَ» ؽتْبَر ٌزَ

محؿد بــ  :طـد ,بيَعبدَاهللَ حؿدَبنَعبدَا ر ؿنَا ـؿقريٕ«َوا  الم

 .(3)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  طبد القاحد الغافؼل يف

 

 نو

 :طــد ,بانَإثقارَٓ«ا ـفْ ا َيفََر ابَا حاد ثَوإثار» ؽتْبَر ٌزَ

ْقبل  مجؿـع بحـار »يف  الَػتَّــلو ,(4)«الؽاشـػ طــ حؼـائؼ الســـ»يف الطِّ

بــدائع »و ,(6)«بؾــقغ إمــاين»يف , وأحؿــد طبــد الــرحؿـ البـَّــا (5)«إكــقار

 .(7)«الؿــ

                                      
 .4/44مؼدمة الؿحّؼؼ   اكظر (1)

(2) 4/49. 

(3) 4/41. 

 .لؾتربيزي« مشؽاة الؿصابقح» . وهق شرٌح لـ4/16حؼائؼ الســ  الؽاشػ طـ (4)

 .1الؿؼدمة ص/ اكظر  (5)

 .4/6بؾقغ إماين  (6)

 .1ص  (7)
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 ين

ثقنَ( َدثـي)ر ٌزَ ؽؾؿ َ  .عـدَبعضَا ؿحد 

ثـل) :ا الؼارُئ وٓ بّد أن يؼرأه  .(1)(حدَّ

ـ استعؿؾ هذا الرمز ـُ خزيؿة  ,(2)«الزهد»يف أبق داود  :ومِـؿَّ واب

ـُ طبد الربّ  ,(3)«التقحقد» يف آكتؼاء يف فضائؾ إئؿة الثالثة »يف واب

 .(4)«الػؼفاء

 

 نُا

َا ؼر ي َا دكقْ َ بي َابُن َ خرأه َ ؿْ كـقز »يف الؿـاوي  :طـد ,ر ٌز

, مع أكف كصَّ يف (5)ى طؾقف العؿُؾ داخَؾ الؽتابطؾك ما جر «الحؼائؼ

)يا(! فال أدري أهذا مـ فعؾ الؿملػ أم  طؾك أكف سقرمز لف بــ (6)الؿؼدمة

 مـ تصّرف الـاسخ؟!

 الرمز )يا(. واكظر 

 

                                      
 .11مؼدمة آكتؼاء يف فضائؾ إئؿة الثالثة الػؼفاء ص اكظر  (1)

 (.11(, )16(, )11(, )41(, )6ل: حديث رقؿ )اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثا (2)

 (.416اكظر مـف: حديث رقؿ ) (3)

 .161, 191, 161, 169, 114اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: ص  (4)

 .411اكظر مـف طؾك سبقؾ الؿثال: ص  (5)

 .1ص  (6)
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 نُع

كـــقز »يف الؿـــاوي  :طـــد «،ا ؿ ااـد»يفَر ااٌزَ ؿااَْ خرأااهَاباانَ ـقااعَ

 .(1)«الحؼائؼ

 

 

 

َ 

                                      
 . 6 ص (1)
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َ

 حزف اهلاء
َ

 ىــ

ابــ حؿـزة الحسـقـل  :طـد ,إل ْمَابنَ ْأه «َا  ـن» ؽتْبَر ٌزََ-1َ

الـؽــت »يف والســققصل  ,(1)«التــذكرة بؿعرفــة رجــال الؽتــب العشــرة»يف 

والؿتؼل الفــدي  ,(3)«طؼقد الزبرجد»و ,(2)«البديعات طؾك الؿقضقطات

الــقافح »يف والصـْعدي  ,(5)«مـتخـب كــز العؿـال»و ,(4)«كـز العؿـال»يف 

ــل يف  ,(6)«العطــرة ــث»والـابؾس ـــ  ,(7)«ذخــائر الؿقاري ــعقد ب ومحؿــد الس

 ,(8)«مقســقطة أصــراف الحــديث الـبــقي الشــريػ»يف بســققين زغؾــقل 

 .(9)«جامع السـة»يف العزيز الـُؿْؼِحؿ  وطبد

َا فرويَراويََ-ر ٌزَ ؾُؽْ َؿْقَفـيََ-2 َ«ا جْ عَا صحقح» قخَ بيَذرٍّ

                                      
(1) 4/6. 

 .11 ص (2)

(3) 4/41. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (4)

(5) 4/4. 

 .41ص (6)

(7) 4/6. 

 مـف. 4/14 اكظر  (8)

(9) 4/6. 
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 َ َا بخْري رُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف جرى طؾقف الحافُظ شَ.-إل ْم

  .(1)«الجامع الصحقح»لرواية 

 انََ-ر ٌزَ ؾرواةَا ذ نَا تدركفمَا حْ ظَكاورَا اد نَا فقثؿايََ-3

اإلكؿاَْْ»كتْباهََعؾىَابنَ ؿزةَا ح قـيَيفَ-رأَْْ  ـدَاإل ْمَ  ؿدَ

يفَا جزَََ« فذ بَا ؽؿْْ»بؿنَيفَ  ـدَ  ؿدَ نَا رأَْْ ؿنَ قسَيفَ

َ فاذاَا غارضا ذيَ ّ ػهَا ف تعجقـؾ »يف الحـافظ ابــ حجـر  :طــد ،قثؿاي 

  .(2)«الؿـػعة

 عر فَ»يفَ جرََابنََُذكرامَا ذ نَا ؿد ّ قنَا رواةَٕ ؿََْر زٌََ-4

َا تؼد س ََ«، ال َيف َ ذكوٌر َاو َِ اَؿن َا تحصقل»كتْب  ؾحْ ظََ«أْ ع

مة .ا عال ي ـُ حجر يف الؿؼدِّ  .(3)كصَّ طؾك ذلؽ اب

ــؿ أَر  ـــ ل ــع -لؽ ــاب  يف جؿق ــات الؽت ـــ  -صبع ــَز يف أيٍّ م ــذا الرم ه

 !!تراجؿف

الـفاية »كتابف  ابـ إثقر يف :طـد ,ؾفروي َ«ا غر بقن» ؽتْبَر ٌزََ-5

 .(4)«يف غريب الحديث وإثر

                                      
 .4/96)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد الساري  4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

(2)َ4/119. 

)هـ( كؿا هـا, «: تعجقؾ الؿـػعة»جاء هذا الرمُز يف الـسخة الؿحّؼؼة الؿتؼـة مـ   ـبقه َ

ٕبل إشبال شاغػ: « ؿـػعةزبدة تعجقؾ ال»وجاء يف بعض الطبعات: )هب(, ويف كتاب 

. واهلل أطؾؿ.«, هث»  والصقاُب ما أثبتُّ

 .46ص  (3)

 .11ص (4)
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،َوكاْنَا عؿاُلَعؾاىَْو جر ًحاَْر ٌزَ ؿنَاخُتؾفَيفَ ْ اهَ وثقًؼاَ-6

 .(1)«لسان الؿقزان»يف الحافظ ابـ حجر  :طـد , وثقؼه

َرَ-7  اٌزَأعؾاهَ بااوَا ػاتحَابااُنَ اّقدَا ـااْسَا َقعُؿاريَبعااَدَا اِمَكاال 

َ ّؿنَاْأرَإ ىَا ؿد ـ  َيفَ، فمَعنََقرامَ نَا صحْب َا ؿققزًََ:صحْبيٍّ

َ.(2)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»كتْبهَ

8-ََ َا قؼقن» ؽتْبَر ٌز َا رؤا ي « محؿد بـ  :طـد ,زاقرَبنَعبْد

 .(3)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف  فؼل يفطبد القاحد الغا

َا بخْريَ-9 َا ِػَرْبريَ صحقحَاإل ْم َ ـ خ  ث  :طـد ,ر ٌز الؿحدِّ

  .(4)أحؿد طؾل السفاركػقري يف حاشقتف طؾك الجامع الصحقح

ا ػجاارَ»كتْبااهََر ااٌزَٓكتفااََْا ـؼاالَعـاادَا ػضااقلَا زراااوينَيفَ-11

َ.(5)«ا  ْطعَعؾىَا صحقحَا جْ ع

َ

 هَ

َ صحقحَا بخْريَ-1 َا فروي  جرى طؾقف الحافُظ َ.ر ٌزَٕصلَ بيَذرٍّ

                                      
 مـف.1/491 اكظر  (1)

(2) 4/61. 

(3) 4/41. 

 .4/411 اكظر  (4)

 .4/116شذى الروائع مؼدمة الػجر الساصع  اكظر  (5)

ـّ الؿحّؼؼ لؿ يؾتزْمفا, وإكؿَ ـبقه َ ا كتبفا تامًة يف كشره لؾزرهقين رمقٌز أخرى يف كتابف, لؽ

 لؾؽتاب بحسب ما دّلت طؾقف؛ لذا أهؿؾُتفا.
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 .(1)«الجامع الصحقح»شرُف الديـ الُققكِقـل يف ضبطف لرواية 

طـد  , نَا صحْب َ«ا ؿ ـد»يفَر ٌزَ ؿنَ خرجَ هَاإل ُْمَ  ؿُدََ-2

  ,(2)«تجريد أسؿاء الصحابة»يف الحافظ الذهبل 
ُّ

حقُث يضعف الذهبل

 ة.أوَل الرتجؿ

جؿع »يف السققصل  :طـد ,إل ْمَابنَ ْأه «َا  ـن» ؽتْبَر ٌزََ-3

 ,(5)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(4)«الجامع الصغقر»و ,(3)«الجقامع

 .(6)«الػتح الؽبقر يف ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر»يف والـبفاين 

 

 ىا

 فَ قفَْثمَا ُؽ ؿقفـي،َ وَخْر ٌزَ أل ػْظَا تيَ ػّردَبفَْ بوَا فقَ-1

و يَو بَْإ حْبَا ؿ تؿؾيَيفَروا تفمَ  بْ َ«ا جْ عَا صحقح» حؿدَا حؿ 

ـُ أحؿد  .إل ْمَا بخْري  وذلؽ فقؿا كتبف بخّطف الشقُخ الراويُة محؿُد ب

ـُ خقٍر اإلشبقؾل. وهذا الرمز ُيؽتُب يف  بـ طقسك بـ مـظقر. وكؼؾف طـف اب

 .(7)الحاشقة

                                      
 .4/96)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد الساري  4/416صحقح البخاري  اكظر  (1)

لزاًما: الرمز  واكظرص/ب. وهق رمٌز غريٌب بالـسبة ٓسؿ اإلمام أحؿد واسؿ مسـده!  (2)

 )حؿ(.

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (3)

(4) 4/1. 

 .1 ص (5)

 .1ص  (6)

 .16إفادة الـَّصقح, يف التعريػ بسـد الجامع الصحقح ص  اكظر  (7)
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  ( مـ الرمز )صح(.1رقؿ ) واكظر 

َ2-ََ َكل  َا ِم َبعَد َا َقعُؿري َا ـْس َ ّقد َابُن َا ػتح َ بو َأعؾه ر ٌز

َ نَا ؿفْأر نَإو قنَإ ىَ رضَا حب  :َ ؿققزًَ  فمَعنََقرامََاصحْبيٍّ

َ.(1)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»كتْبهََ نَا صحْب ،َيف

يفَ ضلَ ورَا ؼرآن،َروا  َ بيََڤر ٌزَ ؿجؾسَ بّيَبنَكعبََ-3

َا واْبَا ؿؼري  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف :طـد ,ا ؼْ مَعبد

  .(2)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»كتابف 

 

 ىة

ــد ,ؾبقفؼااي َ« عاااابَاإل ؿااْن» ؽتااْبَر ااٌزََ-1 ـــققصل  :طـ يف الس

كـز »يف والؿتؼل الفـدي  ,(4)«الجـامـع الصغقر»و ,(3)«جؿـع الجـقامــع»

الػــتح الؽبقــر يف »يف والـبفــاين  ,(6)«العؿــالمـتخــب كـــز »و ,(5)«العؿــال

 ,(8)«الـقافح العطـرة»يف والصْعدي  ,(7)«ضؿ الزيادة إلك الجامع الصغقر

                                      
(1) 4/61. 

(2) 4/49. 

 /ب )مخطقط(.4ؿؼدمة ال (3)

(4) 4/1. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (5)

(6) 4/4. 

 .1ص  (7)

 .41ص (8)
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ــف  ــل تحؼقؼ ــل يف حقاش ــرحؿـ إطظؿ ــب ال ــاب وحبق ـــػ»لؽت  «الؿص

يف ومحؿـــد الســـعقد بــــ بســـققين زغؾـــقل  ,(1)الـــرزاق الصــــعاين عبـــدل

وطبـد العزيـز الــُؿْؼِحؿ  ,(2)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»

 .(3)«جامع السـة»يف 

2-ََ َصحْبيٍّ ر ٌزَأعؾهَ بوَا ػتحَابُنَ ّقدَا ـْسَا َقعُؿريَبعَدَا ِمَكل 

 فمَعنََقرامَ نََا نَا ؿفْأر نَا فجرَةَا ثْكقَ َإ ىَ رضَا حب  :َ ؿققزًَ

َ.(4)«عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر»كتْبهََا صحْب ،َيف

َ

 ىؿَ

 َ َا ـبو  » ؽتْبَر ٌز طـد إستاذ محؿد فماد  ,بنَا ْمَٓ«ا  قرة

 .(5)«مػتاح كـقز السـة: »طبد الباقل يف كتابف

 

 ىـ صح

ر ٌزَ ؿَْصَحَ ؿْعهَعـادَا ُقاوكِقـيَ اعَ خْ ػتاهَروا ا َ  اْ خَ بايَذّرَ 

و يَ ا ثالث  َ«ا جْ عَا صحقح»رواةََ-َ(وا ؽ ؿقفـيَ،وا ؿ تؿؾيَ،)ا حؿ 

                                      
 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (1)

 مـف. 4/14 اكظر  (2)

(3) 4/6. 

(4) 4/61. 

 اح كـقز السـة )الؿؼدمة(.مػت (5)
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الجــــامع »جــــرى طؾــــك ذلــــؽ يف ضــــبطف لروايــــة  .-ْمَا بخااااْريَإل اااا 

   .(1)«الصحقح

  (.هـ)فقق الـ  (صّح )بلكف يؽتب  اِطْؾؿً 

 

  (2)ىـ ص غ ظ

وابنََ،وإصقؾيَ، بوَذّرَا فروي)َ ر ٌزَ ؿَْا ػقَعؾقهَا رواةَإربع  

َا د  ؼي َا وو َ،ع ْكر إل ْمَ َ«ا جْ عَا صحقح»يفَروا تفمََ(و بو

َ َعن جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ الُققكِقـل يف  . قوخفما بخْري

  .(3)«الجامع الصحقح»ضبطف لرواية 

 

 ىـ ص ؾ ظ ال

َإربع   َا رواة َعـد َ ؼط َ ؿْ َا فروي)َ ر ٌز َذّر َ،وإصقؾيَ، بي

َا د  ؼي َع ْكر َا وو َ،وابن ََ(و بي َروا تفم َا صحقح»يف َ«ا جْ ع

فُظ شرُف الديـ الُققكِقـل جرى طؾقف الحا .إل ْمَا بخْريَعنَ قوخفم 

  .(4)«الجامع الصحقح»يف ضبطف لرواية 

                                      
 .4/96إرشاد الساري  اكظر  (1)

 )صبعة دار التلصقؾ(.  4/416كذا يف صحقح البخاري  (2)

ش[ الحافظ ابـ طساكر الدمشؼل, ]هـ ص ش ظ[, والؿراد بــ ]: 4/96ويف إرشاد الساري 

 فنذا وردت بالسقـ ففل رمٌز ٓبـ طساكر, وإذا وردت بالشقـ ففل رمٌز لؾدمشؼل.

 الؿصدر كػسف. اكظر  (3)

 الؿصدر كػسف. اكظر  (4)
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 (.ٓ)فنْن سؼط طـد بعضفؿ أسؼط رمَزه مـ غقر أْن ُيسؼَط 

 

 ىكَ

الحــافظ ابـــ  :طـــد ,إل ااْمَا بقفؼااي َ«ا  ااـنَا ؽباارى» ؽتااْبَر ااٌزَ 

طؼـقد »و ,(2)«الجامع الصغقر»يف , والسققصل (1)«هداية الرواة»يف حجر 

ــد ــدي  ,(3)«الزبرج ــل الفـ ــال»يف والؿتؼ ــز العؿ ــب كـــز »و ,(4)«كـ مـتخ

الػتح الؽبقـر »يف والـبفاين  ,(6)«كـقز الحؼائؼ»يف والؿـاوي  ,(5)«العؿال

ـــغقر ـــامع الص ـــك الج ـــادة إل ـــؿ الزي ـــْعدي  ,(7)«يف ض ـــقافح »يف والص الـ

بــدائع »و ,(9)«بؾــقغ إمــاين»يف وأحؿــد طبــد الــرحؿـ البـَّــا  ,(8)«العطــرة

ــــ ــف , (10)«الؿ ــل تحؼقؼ ــل يف حقاش ــرحؿـ إطظؿ ــب ال ــاب وحبق لؽت

الثؿـر »كتابـف  وإلبـاين يف صالئـع ,(11)عبد الرزاق الصـعاينل «الؿصـػ»

                                      
(1) 4/66. 

(2) 4/1. 

(3) 4/116. 

 فؿا بعد. 4/11العؿال  كـز (4)

(5) 4/4. 

 .1 ص (6)

 .1ص  (7)

 .41ص (8)

 .4/6بؾقغ إماين  (9)

 .1ص  (11)

 .4/41الؿؼدمة  اكظر  (11)
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مقسـقطة أصـراف »يف ومحؿد السعقد بــ بسـققين زغؾـقل  ,(1)«الؿستطاب

 .(3)«جامع السـة»يف وطبد العزيز الـُؿْؼِحؿ  ,(2)«الحديث الـبقي الشريػ

 

 ىم

محؿد السعقد بـ بسققين  :طـد ,ؾ قوطي «َـْالَا صػْ » ؽتْبَر ٌزَ

 . (4)«مقسقطة أصراف الحديث الـبقي الشريػ»يف زغؾقل 

 

 

 

َ 

                                      
 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (1)

 مـف. 4/14 اكظر  (2)

(3) 4/6. 

 مـف. 4/14 اكظر  (4)
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َ

 حزف الواو
َ

 و

ا بخااْريَا تاايَور اااَْا حااْ ُظَر ااٌزَ ؿااَْثباا َيفَك ااخَصااحقحََ-1

َإأْز هَ انَ عبُدَ ا غـيَا ؿؼد ي،َعؾىَا حْ ظَ بيَعبدَاهللَإر ْ ي،َبحق 

وصؾي،َ نَكر ؿ َا ؿروز  ،َعنَا ؽ ؿقفـي،َعنَا ِػَرْباري،َعانَا ػّراََا ؿ

جرى طؾقف الحافُظ شرُف الديـ القُقكِقـل يف ضـبطف لروايـة  .اإل ْمَا بخْري

 .(1)«الجامع الصحقح»

محؿد بـ  :طـد ,عبدَاهللَبنَوابَا ؿصري «َا جْ ع» ؽتْبَر ٌزََ-2

  .(2)«ت إزهارلؿحات إكقار وكػحا»كتابف  طبد القاحد الغافؼل يف

  

 

َ

َ  

                                      
 .4/96)صبعة دار التلصقؾ(, وإرشاد الساري  4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

(2) 4/46. 
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َ

 حزف الياء
َ

ٌ 

َيفََ-1  ر ااعَا قااد نَيفَ»كتااْبَر ااٌزَ ؿااَْ خرأااهَاإل ااُْمَا بخااْري 

ي ال :طـد «،ا صالة هتـذيب »يف وابــ حجـر  ,(1)«هتـذيب الؽؿـال»يف ِؿـزِّ

ــذيب ــذيب»و ,(2)«التف ــب التف ــل  ,(3)«تؼري ــة العراق ــل ُزرط ــؾ »يف وأب ذي

 .(5)«تذهقب هتذيب الؽؿالخالصة »يف والخزرجل  ,(4)«الؽاشػ

َ ــهَ-2 َيف َا دار ي َ خرأه َ ؿْ الـؽت »يف السققصل  :طـد ,ر ٌز

 .(6)«البديعات طؾك الؿقضقطات

ـّيٓ«َعؿلَا قومَوا ؾقؾ » ؽتْبَر ٌزََ-3 ابـ الَجَزري  :طـد ,بنَا   

َ.(7)«ُطّدة الحصـ الحصقـ»يف 

َ

                                      
(1) 4/416. 

(2) 4/41. 

 .19ص  (3)

 .11ص  (4)

 .1ص  (5)

 .11 ص (6)

 .41ص  (7)
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 َاَ

كــقز »يف ؿــاوي ال :طــد ,ر ٌزَ ؿاَْ خرأاهَابانَ بايَا ادكقَْا ؼر اي

 .(1)«الحؼائؼ

لؽـف خالػ ذلؽ داخَؾ الؽتاب, فاستعؿؾ  ,(2)كذا ذكر يف مؼدمة كتابف

 الرمز )كقا( يف جؿقع الؽتاب!

 الرمز )كقا(.  واكظر 

 

 َح

محؿد بـ  :طـد ,ر ٌزَ حد ثَ بيَزكر َْ حقىَبنَعْ ذَا طرطو ي

  .(3)«هارلؿحات إكقار وكػحات إز»كتابف  طبد القاحد الغافؼل يف

 

 َد

َ اؿَْ خرأهَ بوَا  قخَإصبفْينَيفَ صـػْ ه ابـ ِطَراق  :طـد ,ر ٌز

 .(4)«تـزيف الشريعة الؿرفقطة»يف الؽِـاين 

                                      
 .6 ص (1)

 ولؿ يذكر أيَّ كتاٍب يريد مـ كتب ابـ أبل الدكقا؟! وما أكثرها, لؽـ يظفر لل أكف يريد 

 الجؿقع.

 .1ص  (2)

(3) 4/41. 

(4) 4/1. 

جاء فقف رمز « كـقز الحؼائؼ» يف كشرة مؽتبة الزهراء بالؼاهرة, لؽتاب الؿـاوي  ـبقه َ
= 
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 َس

ْروِزيَ صااحقحَا ػؼقااهَ باايَز اادَ حؿاادَباانَ  ؿاادَا َؿاار ااٌزَٕصاالَ

جـرى طؾقـف الحـافُظ  .ا بخْريَ رو هَعنَا ِػَرْبرّي،َعنَاإل اْمَا بخاْري

  .(1)«الجامع الصحقح»الُققكِقـل يف ضبطف لرواية شرُف الديـ 

 

 َعهً

ــد «،ا ؿ ااـد»يفَر ااٌزَ ؿااَْ خرأااهَاإل ااُْمَ بااوَ عؾااىَا ؿوصااؾيَ  :طـ

 .(2)«الثؿر الؿستطاب»كتابف  إلباين يف صالئع

 

 َػ

َ حد ثَ غـمَبنَ ْ مَبنَوـبر،َعنَ كسَبنَ ْ كَ  :طـد ,ڤر ٌز

ؿحات إكقار وكػحات ل»كتابف  محؿد بـ طبد القاحد الغافؼل يف

  .(3)«إزهار
                                      = 

)يخ( لؿا رواه البخاري يف التاريخ الؽبقر! والذي يظفر أهنا ُمصّحػٌة, وأّن الصقاَب 

 )تخ( كؿا تؼدم هـاك. 

ر التلصقؾ(, وكقثر الؿعاين الدراري يف كشػ )صبعة دا 4/411صحقح البخاري  اكظر  (1)

 (. 4/441خبايا صحقح البخاري )

َُ روىَعنَا ؿروزيَووُ ه   »َوِ نَ طقِفَ ْ
َّ

كـُت كائًؿا بقـ الركـ والؿؼام, فرأيت الـبل

, فؼال لل: يا أبا زيد إلك متك تدرس كتاَب الشافعل, وٓ تدرس كتابل؟! فؼؾُت: يا ملسو هيلع هللا ىلص

د بـ إسؿاطقؾرسقل اهلل! وما كتاُبؽ؟ ف كقثر الؿعاين الدراري «. ؼال: جامع محؿَّ

(4/411.) 

 مؼدمة الـاشر ص/ج. اكظر  (2)

(3) 4/41. 
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 َى

ؾؼِْاايَ باايَا و قاادَ ااوكسَباانَ «َا ت اابقبَوا تق ااقر» ؽتااْبَر ااٌزَ

ــد ,اهللَباانَ غقااث عبااد ــافؼل يف :طـ ــد الغ ــد القاح ـــ طب ــد ب ــف  محؿ كتاب

 .(1)«لؿحات إكقار وكػحات إزهار»

 

 َو

 .(2)«كـقز الحؼائؼ»يف الؿـاوي  :طـد ,ر ٌزَ ؿَْ خرأهَابنَ ردو ه

 

َ

َ

َ  

                                      
(1) 4/44. 

 . 6 ص (2)
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َ

A 

َ

الؿجؿقع »كتابف  فنكـل أختؿ بؿا ختؿ بف أبق مقسك الـَؿديـل  او خقرًَ

 الؼرآن والحديث
ْ

وأختؿ الؽتاَب بؿا »  وْْحقُث َ(1)«الؿغقث يف غريبل

َخَتؿ بف الفرويُّ كتاَبف, وهق ما وجدُتف طؾك ضفر جزٍء لل بخٍط طتقٍؼ: 

ل,  أكشدكا الؿؼرُئ أبق طثؿان سعقد بـ بشقر  قال: أكشدكا أبقمحؿد الؿزكِّ

أحؿد بـ محؿد بـ حْسـَقيف الحْسـَقي, سـَة ثالث وستقـ وثالثؿائة 

قال: رأيُت يف آخر كتاٍب إلسحاق بـ إبراهقؿ الحـظؾل بخّط يده, فال 

 أدرى طـ قِقؾِف, أم قِقِؾ غقِره:

  رّباااايَا ؼاااادَ  ؿؿُتااااهَ ؿااااًدَ
 

 عؾااىَ ااَْواادَ عااَْنَعؾااىَا ؽتااِْبَ 
 

 نَرآهَُ ِقااااادُعوَاهللََبعاااااديََ ااااا
 

َا ثاااااواِبَ  ِْ  بؿغػر ااااايَوإأااااازا
 

  ؼاااْدَ  ؼـاااُ َ َنَا ُؽْتاااَبََ ْبؼاااى
 

 وَ ْبؾاااىَُصاااور يَ حاااَ َا تاااراِبَ 
 

ا َا َخؾاااِقَُطااارًّ  وصاااّؾىَاهللَُرب 
 

حِْبَ   «عؾىَا ؿبعوِثَيفَخقرَِا ص 
 

َا عَْ ؿقن. َوآخُرَدعواكَْ ْنَا حؿُدَهللَرب 

ََ

                                      
(1) (1/611.) 
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َ

  َفًزٌس بأيٍم املصادِر واملزاجِع
َ

َا ؼرآنَا ؽر م. .1

ــؼ   آثااْرَا  ااقخَا عاّل اا َعباادَا اار ؿنَباانَ حاايَا ؿعّؾؿااي .2 تحؼق

مجؿقطــة مـــ البــاحثقـ, بتؿقيــؾ مـــ ممسســة ســؾقؿان الراجحــل 

 .ـه4111الخقرّية. ط دار طالؿ الػقائد, الطبعة إولك, 

حؿــاد    اانَا  ااقوخإ حااْفَذويَا ر ااوخَبؿاانَر اايَبْ تااد قسَ .3

 هـ.4119 ,الطبعة إولك ,الؽقيت ,مؽتبة الؿعال ,إكصاري

أحؿـد بــ   إ حْفَا ؿفارةَبْ ػوا ادَا ؿبتؽارةَ انَ طارافَا ع ارة .4

إصـدار  ,مجؿقطة مـ البـاحثقـ :تحؼقؼ ,طؾل بـ حجر العسؼالين

 ,الؿديــة الؿــقرة ,مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصـحػ الشـريػ

 هـ.4146 ,الطبعة إولك

ـــقاء  إ ْد اااثَا ؿختاااْرة .5 ــــ  ض ـــد ب ـــد اهلل محؿ ـــل طب ـــديـ أب ال

 :تحؼقـؼ ,القاحد بـ أحؿد بـ طبدالرحؿـ الحـبؾل الؿؼدسل طبد

مؽـة  ,مؽتبـة الـفضـة الحديثـة ,الؿؾؽ بــ طبـداهلل بــ دهـقش طبد

 هـ. 4141 ,الطبعة إولك ,الؿؽرمة

 ,شفاب الـديـ الؼسـطالين  إر ْدَا  ْريَ  رحَصحقحَا بخْري .6

 هـ.4141 ,الطبعة إولك ,بقروت ,دار الػؽر
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مقفـؼ بــ  :تحؼقـؼ ,خؾقـؾ بــ محؿـد إقػفسـل  إر ْدَا طاْ بقن .7

 ,قطــر, الطبعــة إولــك ,وزارة إوقــاف ,اهلل بـــ طبــد الؼــادر طبــد

 هـ.4111

محقـل الـديـ   إر ْدَطالبَا حؼْ قَإ ىَ عر  َ ـنَخقرَا خال ق .8

ــقوي ــؼ ,الـ ــؾػل :تحؼق ــتح اهلل الس ــدالباري ف ــان ,طب ــة اإليؿ  ,مؽتب

 هـ.4114 ,الطبعة إولك ,الؿديـة الؿـقرة

محؿـد بــ أحؿـد بــ   ا حبقابإر ْدَا ؾبقب،َإ ىَ ؼْصدَ د ثَ .9

طبــد اهلل محؿــد التؿســؿاين, صبــع وزارة  :طؾــل بـــ غــازي. تحؼقــؼ

 .ـه4116 ,إوقاف الؿغربقة

أحؿد بـ طؾـل   إطرافَا ؿ ـدَا ؿعتؾيَبلطرافَا ؿ ـدَا حـبؾي .11

دار ابــ  ,د. زهقر بــ كاصـر الـاصـر :تحؼقؼ ,بـ حجر العسؼالين

 .هـ4141 ,الطبعة إولك ,دمشؼ ,كثقر

 الــديـ أحؿــد بــ طبــد الــرحقؿ   اإلطارافَبلواااْمَإطااراف .11
ّ

ولـل

 ,بقـروت ,دار الجــان ,كؿـال يقسـػ الحـقت :تحؼقـؼ ,العراقل

 .هـ4119 ,الطبعة إولك

أبـق الػـرج   إعالمَا عْ مَبعدَر وخهَبـْ خَا حد ثَو ـ اوخه .12

تحؼقـؼ: أحؿـد بــ  .طبد الـرحؿـ بــ طؾـل بــ محؿـد الجـقزي

الطبعــة  ,لبـــان -ت ابـــ حــزم, بقـرو ,اهلل العّؿــاري الزهـراين طبـد

 .هـ4111إولك, 

محـّب الـديـ   إ ْدةَا ـَصقح،َيفَا تعر فَب ـدَا جاْ عَا صاحقح .13
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 :محؿد بــ طؿـر بــ محؿـد بــ ُرشـقد السـبتل الػفـري, تحؼقـؼ

 محؿد بـ الحبقب بـ الخقجف, الدار التقكسقة لؾـشر, تقكس.

تؼل الديـ أبل الػتح محؿد بـ طؾـل   آوتراحَيفَبقْنَآصطالح .14

دار  ,وهـب بــ مطقـع الؼشـقري, الؿعـروف بـابـ دققـؼ العقـدبــ 

 .بقروت - الؽتب العؾؿقة

الؼاضل طقاض القحصبل, تحؼقؼ: السقد أحؿـد صـؼر,  اإل ؿْع  .15

 .هـ4164 ,الطبعة الثاكقة دار الرتاث, الؼاهرة,

اهلل  طبـد /الـدكتقر  اإل ْمَ بوَا ح نَا اداروطـيَوآثاْرهَا عؾؿقا  .16

الطبعــة  ,دار آكــدلس الخضــراء, جــدة ,بـــ ضــقػ اهلل الرحقؾــل

 .ـه4114 ,إولك

الحافظ محؿـد بــ طبـد اهلل بــ محؿـد   آكتصْرَ  ؿْعَا حجْر .17

مشـعؾ  :ابـ كاصر الـديـ. تحؼقـؼ :الؼقسل الدمشؼل الؿشفقر بـــ

حزم ضـؿـ مجؿـقع فقـف صبع دار ابـ  ,بـ باين الجربيـ الؿطقري

 ,بعــة إولــكالط ,الرســالة العاشــرة -رســائؾ ٓبـــ كاصــر الــديـ 

 .هـ4111

ّر ـيقســػ بـــ طبــد البــ  آكتؼااََْيفَ ضااْ لَإ ؿاا َا ثالثاا َا ػؼفااَْ .18

ـــل. تحؼقـــؼ ـــّدة :الؼرصب ـــد الػتـــاح أبـــق غ الـاشـــر مؽتـــب  ,طب

 .ـه4141 ,الطبعة إولك ,الؿطبقطات اإلسالمقة بحؾب

أحؿـد   اكتؼْضَآعتراضَيفَا ردَعؾىَا عقـيَيفَ ارحَا بخاْري .19

حؿـدي بــ طبـد الؿجقـد  :تحؼقـؼ .العسـؼالينبـ طؾل بـ حجر 
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ــة الرشــد,  ,صــبحل بـــ جاســؿ الســامرائل -الســؾػل  كشــر مؽتب

 .هـ4141الطبعة إولك,  ,الرياض

طبد الؽريؿ بــ محؿـد بــ مـصـقر التؿقؿـل السـؿعاين   إك ْب .21

ــؼ ــك الؿعؾؿــل القؿــاين  :الؿــروزي, تحؼق ـــ يحق ــرحؿـ ب ــد ال طب

الطبعــة  ,مجؾــس دائــرة الؿعــارف العثؿاكقــة, حقــدر آبــاد ,وغقــره

 م.4691 -هـ 4141إولك, 

الســقد, مؽتبــة ابـــ أبــل الــدكقا. تحؼقــؼ: مجــدي فتحــل   إاااواْ .21

 .ـه4141ياسر, مصر,  آل

أبق الػداء إسؿاطقؾ   ا بْعثَا حثقثَإ ىَاختصْرَعؾومَا حد ث .22

أحؿـد  :تحؼقـؼ ,بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل البصـري ثـؿ الدمشـؼل

 الثاكقة. الطبعة ,لبـان - دار الؽتب العؾؿقة, بقروت ,محؿد شاكر

دار الؿعـارف, مصـر,  ,شـققل ضـقػ/الـدكتقر ا بحاثَإدباي  .23

 الطبعة الثاكقة.

يقسـػ بــ   بحرَا دمَ قؿنَ ؽؾامَ قاهَاإل اْمَ  ؿادَبؿادحَ وَذم .24

حسـ بـ أحؿـد بــ حســ ابــ طبـد الفـادي الصـالحل, تحؼقـؼ 

 ,دار الرايــة, الريــاض ,محؿــد بـــ طبــاس وتعؾقــؼ: وصــل اهلل بـــ

 هـ.4116 ,الطبعة إولك

أحؿـد بــ   بدا عَا ؿـنَيفَأؿعَو ر قبَ  ـدَا  اْ عيَوا  اـن .25

ـــا ـــرحؿـ البـَّ ـــد ال ـــة الػرقـــان ,طب ـــة,  مصـــر, ,مؽتب الطبعـــة الثاكق

 .ـه4111



 

286 

أكــرم ضــقاء  /تحؼقــؼ الــدكتقر  بؼاايَباانَ خؾاادَو ؼد اا َ  ااـده .26

 .هـ4111 ,الطبعة إولك ,بقروت ,الُعَؿري

أحؿد بـ طبد الـرحؿـ  ( ا ؿطبوعَ عَا ػتحَا رَبْين)بؾوغَإ ْينَ .27

 الطبعة الثاكقة. ,الؼاهرة ,دار الحديث ,البـَّا

ــد بـــ محّؿــد بـــ    ااْجَا عااروسَ اانَأااواارَا ؼااْ وس .28 محّؿ

ــد ــقىف:  طب ــدي )الؿت بق ــب بؿرتضــك, الزَّ ــرّزاق الحســقـل الؿؾّؼ ال

ؼقـ ,هـ(4116  دار الفداية. ,تحؼقؼ: مجؿقطة مـ الؿحؼِّ

تصـقير دار الؽتـب  ,محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري  ا تْر خَا ؽبقر .29

 .بقروت ,العؾؿقة

زيــ الـديـ طبـد الـرحقؿ بــ   ا تبصرةَوا تذكرةَيفَعؾومَا حد ث .31

ــل ــقـ العراق ــاصل .الحس ــدائز الػري ــل ال ــة: العرب ــؼ ودراس  ,تحؼق

ــاض ــع, الري ــر والتقزي ــاج لؾـش ــة دار الؿـف ــة,  ,مؽتب ــة الثاكق الطبع

 هـ.4114

ممسســة  ,طبــد اهلل بـــ يقســػ الجــديع   حر اارَعؾااومَا حااد ث .31

 .هـ4111 ,الطبعة إولك ,بقروت ,الريان

جؿــال الــديـ أبــق الحجــاج    حػاا َإ اارافَبؿعر اا َإطااراف .32

 ,تحؼقــؼ: طبــد الصــؿد شــرف الــديـ ,يقســػ بـــ طبــد الــرحؿـ

ــةال ــدار الؼقّؿ ــالمل, وال ــب اإلس ــة,  ,ؿؽت ــة الثاكق ـــ 4111الطبع ه

 م.4641
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ـــ    اادر بَا ااراويَيفَ اارحَ ؼر اابَا ـااواوي .33 ــرحؿـ ب ــد ال طب

بقـروت, الطبعـة  ,دار إحقـاء الـرتاث العربـل ,بؽـر السـققصل أبل

 هـ.4114 ,إولك

محؿـد بــ طؾـل العؾـقي   ا تذكرةَبؿعر  َرأاَْْا ؽتابَا ع ارة .34

 مؽتبـة الخـاكجل ,رفعت فقزي طبد الؿطؾـب :تحؼقؼ ,الحسقـل

 .هـ4144 ,إولك الطبعة ,الؼاهرة -

محؿد طبد الحل الؽتـاين, دار السـالم لؾطباطـة   ا ترا قبَاإلدارّ   .35

 .ـه4111والـشر, الطبعة إولك, 

 ,أبق الؼاسؿ إسؿاطقؾ بـ محؿـد إصـبفاين  ا ترَقبَوا تراقب .36

ــؼ ــعبان :تحؼق ــالح ش ـــ ص ــديث ,أيؿ ــاهرة ,دار الح ــة  ,الؼ الطبع

 هـ.4141 ,إولك

ـــ   ا ترَقاابَوا تراقاابَ اانَا حااد ثَا  اار ف .37 ــقؿ ب ــد العظ طب

إبراهقؿ شؿس الـديـ, دار الؽتـب  :تحؼقؼ ,الؼقي الؿـذري طبد

 .ـه4141 ,الطبعة إولك ,بقروت - العؾؿقة

أحؿـد بــ طؾـل بــ  : عجقلَا ؿـػع َبزوا دَرأَْْإ ؿ َإربعا  .38

دار البشـائر  ,د. إكـرام اهلل إمـداد الحـؼ :حجر العسؼالين, تحؼقؼ

 هـ.4149 ,الطبعة إولك ,بقروت ,اإلسالمقة

أحؿـد بــ    عر فَ الَا تؼد سَبؿرا بَا ؿوصو قنَبْ تاد قس .39

طؾـــل بــــ حجـــر العســـؼالين, تحؼقـــؼ: د. طاصـــؿ بــــ طبـــد اهلل 

 - 4111 إولـــك, الطبعـــة ,طؿـــان - مؽتبـــة الؿــــار ,الؼريـــقيت

4641. 
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تحؼقـؼ:  ,أحؿد بــ طؾـل بــ حجـر العسـؼالين   ؼر بَا تفذ ب .41

 .هـ4119 إولك, الطبعة ,سقريا - دار الرشقد ,محؿد طقامة

محقـل الـديـ بــ   ا تؼر بَوا تق اقرَ ؿعر ا َ اـنَا ب اقرَا ـاذ ر .41

ــاب  ,محؿــد طثؿــان الخشــت :تحؼقــؼ ,شــرف الـــقوي دار الؽت

 .هـ4116 ,الطبعة إولك ,بقروت ,العربل

زيــــ الـــديـ    ؼد ااا َابااانَا صاااالحا تؼققااادَواإل ضاااْحَ ااارحَ .42

الرحقؿ بـ الحسقـ بـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر بــ إبـراهقؿ  طبد

الؿؽتبـة السـؾػقة  ,تحؼقؼ: طبـد الـرحؿـ محؿـد طثؿـان ,العراقل

 هـ.4146الطبعة إولك,  ,بالؿديـة الؿـقرة

ــؿس    ؾخااقصَا ؿ ااتدراَ)ا ؿطبااوعَبحْ ااق َا ؿ ااتدرا( .43 ش

تحؼقـؼ:  ,الديـ محؿد بــ أحؿـد بــ طثؿـان بــ َقاْيؿـاز الـذهبل

 - دار الؿعرفــة لؾطباطــة والـشــر, بقــروت ,يقســػ الؿرطشــؾل

 .لبـان

يقسـػ بــ طبـد اهلل   ا تؿفقدَ ؿَْيفَا ؿوطلَ نَا ؿعْينَوإ ْكقد .44

محؿـــد التائـــب  :تحؼقـــؼ ,بــــ محؿـــد بــــ طبـــد الـــرب الؼرصبـــل

 .جدة ,مؽتبة السقادي ,السعقدي

طؾل بــ    ـز هَا  ر ع َا ؿر وع َعنَإخبْرَا  ـقع َا ؿوِوع  .45

 :محؿــد بـــ طؾــل بـــ طبــد الــرحؿـ ابـــ ِطــَراق الؽِـــاين. تحؼقــؼ

 ,وطبـد اهلل محؿـد الصـديؼ الغؿـاري ,القهاب طبد الؾطقػ طبد

 .هـ4166الطبعة إولك,  ,بقروت -دار الؽتب العؾؿقة 
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ـــ    ـؼااقحَا تحؼقااقَيفَ  ْد ااثَا تعؾقااق .46 شــؿس الــديـ محؿــد ب

مصـطػك أبـق الغـقط  :تحؼقـؼ .أحؿد بـ طثؿان بـ َقاْيؿاز الذهبل

 ,إولــك الطبعــة ,الريــاض -دار الــقصـ  ,طبــد الحــل طجقــب

   .هـ4114

أحؿد بـ طؾـل بــ حجـر العسـؼالين, تحؼقـؼ:   فذ بَا تفذ ب  .47

إبراهقؿ الزيبؼ, وطادل مرشد, ممسسة الرسـالة, بقـروت, الطبعـة 

 هـ.4149 ,إولك

ي, تحؼقـؼ: د. بشـار   فذ بَا ؽؿْْ  .48 جؿال الديـ يقسـػ الـِؿــزِّ

ـــروت,  ـــالة, بق ـــة الرس ـــة, ممسس ـــة الثاكق ـــروف, الطبع ـــقاد مع ط

 هـ.4111

ثقن .49 مقفـؼ بــ طبـد اهلل بــ    وثققَا ـصوصَوِبطفَْعـدَا ؿحاد 

ــادر ــد الؼ ــة ,طب ــة الؿؽق ــة ,الؿؽتب ــة الؿؽرم ــك ,مؽ ــة إول  ,الطبع

   .هـ4141

 :تحؼقـــؼ ,صـــاهر الجزائـــري  إ اااىَ صاااوَْإثااارَ وأقاااهَا ـظااار .51

 .حؾب ,مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة ,الػتاح أبق غدة طبد

ـــ إســؿاطقؾ    وِااقحَإ ؽااْرَ ؿعااْينَ ـؼااقحَإكظااْر .51 محؿــد ب

الؿؽتبــة  ,محؿــد محقــل الــديـ طبــد الحؿقــد :تحؼقــؼ ,الصـــعاين

 الؿديـة الؿـقرة. ,السؾػقة

 :تحؼقـؼ ,الـرب الـؿـرييقسـػ بــ طبـد   أْ عَبقْنَا عؾمَو ضؾه .52

 ,الطبعـة الرابعـة ,الـدمام ,دار ابـ الجقزي ,أبل إشبال الزهقري

 هـ.4146
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دار الحضـارة  ,طبد العزيز بـ طبد الرحؿـ الــُؿْؼِحؿ  أْ عَا  ـ  .53

 .ـه4111 ,الطبعة الثاكقة ,الرياض ,لؾـشر والتقزيع

ث أحؿــد طؾــل   ا جااْ عَا صااحقحَ ؾبخااْري .54 بحاشــقة الؿحــدِّ

دار البشـــائر  ,د. تؼـــل الـــديـ الــــدوي :الســـفاركػقري. تحؼقـــؼ

   .ـه4111 ,الطبعة إولك ,بقروت ,اإلسالمقة

ـــديـ   ا جاااْ عَا صاااغقرَيفَ  ْد اااثَا ب اااقرَا ـاااذ ر .55 ـــالل ال ج

 .لبـان - دار الؽتب العؾؿقة, بقروت ,السققصل

 ,الخطقــب البغــدادي  ا جااْ عَٕخااالبَا ااراويَوآدابَا  ااْ ع .56

 .هـ4111 ,الرياض ,مؽتبة الؿعارف ,محؿقد الطحان :تحؼقؼ

ا جْ عَ ؿَْيفَا ؿصـَػْتَا جوا عَ انَ  اؿََْا صاحْب َإعاالمَ .57

طقْــل.    و يَا ػضلَوإ الم أبق مقسك طقسـك بــ سـؾقؿان الرُّ

ــة اإلســالمق ــاجق, الؿؽتب ــؼ: مصــطػك ب ة, الؼــاهرة, الطبعــة تحؼق

 .  ـه4111إولك, 

تصـقير دار  ,الرحؿـ بـ أبل حاتؿ الـرازيطبد   ا جرحَوا تعد ل .58

 .بقروت ,الػؽر

الؿظػـر   أزََ قهَ نَا ػوا دَا ؿـتؼْةَا عوا يَعنَا  قوخَا ثؼاْت .59

د. أكــقس بـــ أحؿــد بـــ صــاهر  :تحؼقــؼ ,بـــ الحســـ بـــ الســبط

 هـ.4111الطبعة إولك,  ,جؿال

طؿـر   ا جؿعَبقنَا صحقحقنَ عَ ذفَا  ـدَوا ؿؽّررَ نَا بقْن .61

صـالح بــ أحؿـد الشـامل, الؿؽتـب  :ؿقصؾل, تحؼقـؼبـ بدر ال

 .ـه4149اإلسالمل, الطبعة إولك, 
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جــالل الــديـ طبــد الــرحؿـ الســققصل, كســخة   أؿااعَا جوا ااع .61

( الـاشـر: 66مصقرة طـ مخطقصة دار الؽتـب الؿصـرية, رقـؿ )

 الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب.

محؿد لطػـل الصـبّاغ,  :كتبف ا حد ثَا ـبوي،َ صطؾحه،َبالَته، .62

 .  ـه4111مل, بقروت, الطبعة الخامسة, الؿؽتب اإلسال

هشام بــ طؿـار بــ كصـقر بــ مقسـرة بــ    د ثَا ْمَبنَعؿْر .63

ؾؿل. تحؼقؼ: د. طبد اهلل بـ وكّقـؾ الشـقخ  -دار إشـبقؾقا  ,أبان السُّ

 هـ.4146الطبعة إولك,  ,السعقدية

أحؿــد بـــ   ا رأااْْخالصاا َ ااذاقبَ فااذ بَا ؽؿااَْْيفَ  ااؿََْ .64

ــد ــقؿ الخزرجــل إكصــاري  طب ــد العؾ ـــ طب ــر ب ــل الخق ـــ أب اهلل ب

ـــل ـــق غـــدة ,الســـاطدي القؿـ ـــاح أب ـــد الػت ـــؼ: طب ـــب  ,تحؼق مؽت

 الطبعــة ,بقــروت/حؾــب -دار البشــائر /الؿطبقطــات اإلســالمقة

 هـ.4149الخامسة, 

  ا اادررَا ؾوا ااعَيفَزوا اادَا جااْ عَإزااارَعؾااىَأؿااعَا جوا ااع .65

 هـ.4141 ,دار الجقؾ, الطبعة إولك ,أحؿد طبد الجقاد

الؼاسـؿ بــ ثابـت   ا دٓ لَعؾىَ عْينَا حد ثَبْ  اْادَوا ؿثال .66

محؿـد حامـد الحـاج خؾـػ, الؿغـرب, /د :السرقسطل, تحؼقؼ

 هـ.4111 ,الرابطة الؿحؿدية لؾعؾؿاء, الطبعة إولك

 :تحؼقـؼ ,محؿد بــ أحؿـد الـذهبل  د وانَا ضعػََْوا ؿتروكقن .67

مؽــة  ,مؽتبــة الـفضــة الحديثــة ,حؿــاد بـــ محؿــد إكصــاري

 .هـ4141 ,الؿؽرمة
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طبـد الغــل   يفَا دٓ ا َعؾاىَ واِاعَا حاد ثَذخْ رَا ؿوار اث .68

 .بقروت ,دار الؿعرفة ,الـابؾسل

ذكرَ  ؿََْا تْبعقنَو نَبعدامَ ؿنَصّح َروا تهَعانَا ثؼاْتَ .69

بـقران  :تحؼقـؼ ,طؾل بـ طؿـر الـدارقطـل  عـدَا بخْريَو  ؾم

ــة ,وكؿــال يقســػ الحــقت ,الضـــاوي  ,ممسســة الؽتــب الثؼافق

   .بقروت

شـؿس الـديـ محؿـد بــ   ذكرَ  ؿََْ انَ ؽؾامَ قاهَوااوَ وَثاق .71

ــذهبل ـــ َقاْيؿــاز ال ـــ طثؿــان ب ــؼ: محؿــد شــؽقر  ,أحؿــد ب تحؼق

 هـ.4119 ,الطبعة إولك ,إردن ,مؽتبة الؿـار ,الؿقاديـل

 :تحؼقـؼ ,الـرحقؿ العراقـلأبق زرطة أحؿد بـ طبد   ذ لَا ؽْ ف .71

 الطبعة إولك. ,بقروت ,دار الؽتب العؾؿقة ,بقران الضـاوي

برهاُن الديـ إبراهقُؿ بــ طؿـر   ر ومَا تحد ثَيفَعؾومَا حد ث .72

دار ابــ  ,إبراهقؿ بــ شـريػ الؿقؾـل :تحؼقؼ ,الشفقر بـالجعربي

 .هـ4114الطبعة إولك,  ,بقروت ,حزم

محؿـــد بــــ طبـــد الؿــــعؿ   إوطاااْرا اااروضَا ؿعطاااْرَيفَخبااارَ .73

 ,بقـروت ,مؽتبة لبـان ,الدكتقر إحسان طباس :تحؼقؼ ,الحؿقري

 م. 4641 ,الطبعة الثاكقة

 ,تــاج الــديـ الػاكفــاين  ر ااْضَإ فااْمَيفَ اارحَعؿاادةَإ ؽااْم .74

 ,الطبعــة الثاكقــة ,ســقريا ,دار الـــقادر ,كــقر الــديـ صالــب :تحؼقــؼ

 .هـ4114
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ياسـر  :تحؼقـؼ ,أبق داود سؾقؿان بـ إشعث السجسـتاين  ا زاد .75

الؼــاهرة, الطبعــة  ,بـــ إبــراهقؿ, وغـــقؿ بـــ طبــاس, دار الؿشــؽاة

 هـ.4141 ,إولك

محؿــد  :تحؼقــؼ ,محؿــد بـــ إســؿاطقؾ الصـــعاين   اابلَا  ااالم .76

 ,الطبعـــة إولـــك ,الـــدمام ,دار ابــــ الجـــقزي ,صـــبحل حـــالق

 هـ. 4144

الؼزويــل, تحؼقـؼ: محؿـد فـماد  محؿد بــ يزيـد  ـنَابنَ ْأه  .77

 طبد الباقل, الؿؽتبة اإلسالمقة, استاكبقل.

سؾقؿان بـ إشعث السجسـتاين, تحؼقـؼ: طـزت   ـنَ بيَداود  .78

ــروت, الطبعــة  ــدطاس, وطــادل الســقد, دار الحــديث, بق ــد ال طبق

هـ. وصبعـة دار التلصـقؾ, مصـر, الطبعـة إولـك, 4161إولك, 

 .  ـه4119

بـ طقسك الرتمذي, تحؼقؼ: أحؿـد محؿـد محؿد   ـنَا تر ذي  .79

 شاكر وآخريـ, دار الباز, مؽة الؿؽرمة.

أبق الحســ طؾـل بــ طؿـر   ـنَا داروطـيَ) عَا تعؾققَا ؿغـي(  .81

 باكستان. ,ٓهقر ,مطبعة فالؽـ ,البغدادي الدارقطـل

 ,هــ164أحؿد بـ الحسقـ بــ طؾـل البقفؼـل ت   ا  ـنَا ؽبرى .81

ــة ــرة الؿعــارف العثؿاكق ــد ,مطبعــة دائ ــك ,الفـ ــام  ,الطبعــة إول ط

 .هـ4161

 ,برهــان الــديـ إبـاســل  ا  ااذاَا ػّقااْحَ اانَعؾااومَاباانَا صااالح .82
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ــة الرشــد ,صــالح فتحــل هؾــؾ :تحؼقــؼ الريــاض, الطبعــة  ,مؽتب

 هـ. 4144 ,إولك

ــل   اارحَا تبصاارةَوا تااذكرة .83 ــقـ العراق ـــ الحس ــرحقؿ ب ــد ال  ,طب

ــؼ ــع :تحؼق ــقد ربق ــؾ ,محؿ ــك ,دار الجق ــة إول ــروت, الطبع  ,بق

 هـ.4141

أحؿد بـ محؿد بـ سالمة بـ طبد الؿؾـؽ بــ    رحَ عْينَأثْر .84

ـــؼ ,ســـؾؿة إزدي ـــب  ,محؿـــد زهـــري الـجـــار :تحؼق دار الؽت

 .هـ4166 ,الطبعة إولك ,بقروت ,العؾؿقة

ـــ إســحاق بـــ خزيؿــة الســؾؿل   صااحقحَاباانَخز ؿاا  .85 محؿــد ب

ـــل ,الـقســـابقري ـــطػك إطظؿ ـــد مص ـــؼ محؿ ـــب  ,تحؼق الؿؽت

 هـ.4166 ,بقروت, الطبعة إولك ,اإلسالمل

محؿــد بـــ إســؿاطقؾ البخــاري, بتحؼقــؼ: د.  صااحقحَا بخااْري  .86

مصــطػل ديــب البغــا, الطبعــة الرابعــة, دار ابـــ كثقــر, دمشــؼ, 

 هـ.4141

وبتحؼقؼ: مركز البحقث وتؼـقة الؿعؾقمات بـدار التلصـقؾ, صبـع 

الشمون اإلسـالمقة بدولـة قطـر, الطبعـة الثاكقـة, وزارة إوقاف و

 .ـه4119

 ,محؿـد كاصـر الـديـ إلبـاين  صحقحَا جْ عَا صاغقرَوز ْدا اه .87

 الؿؽتب اإلسالمل, بقروت.

مسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري, تحؼقؼ: محؿد فماد   صحقحَ  ؾم .88

 طبد الباقل, دار إحقاء الؽتب العربقة, مصر.
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َؾػل مــ أصـقل أبـل الحسـقـ   ا طقورّ ْت .89 اكتخاب أبل صاهر السِّ

ــار الصــقريف الطقــقري دراســة وتحؼقــؼ:  ,الؿبــارك بـــ طبــد الجب

ـــ ــخر الحس ــاس ص ــالل, طب ــك مع ــؿان يحق ــقاء  ,دس ــة أض مؽتب

 هـ.4116الطبعة إولك,  ,السؾػ, الرياض

محؿــد بـــ   ُعااّدةَا حصاانَا حصااقنَ اانَكااالمَ ااقدَا ؿر ااؾقن .91

حســـقـ محؿــد مخؾــقف,  /خمحؿــد ابـــ الجــزري, شــرح الشــق

 مصر, بدون دار كشر وٓ تاريخ.

 ,جـالل الـديـ السـققصل  عؼودَا زبرأدَعؾىَ  ـدَاإل ْمَ  ؿد .91

 هـ.4111 ,الطبعة إولك ,بقروت ,دار الؽتب العؾؿقة

 :تحؼقـؼ ,طثؿـان بــ طبـد الـرحؿـ الشـفرزوري  عؾومَا حد ث .92

   .هـ4111 ,دمشؼ, الطبعة الثالثة ,كقر الديـ طرت, دار الػؽر

ــقؿ   عااونَا ؿعبااودَيفَ اارحَ ااـنَ باايَداود .93 ــؼ العظ ــؿس الح ش

 .باكستان ,مؾتان ,كشر السـة ,آبادي

أبق الػـتح محؿـد   عقونَإثرَيفَ ـونَا ؿغْزيَوا  ؿْ لَوا  قر .94

, بـ محؿد بـ سّقد الـاس الَقعُؿري. تحؼقـؼ: محؿـد الخطـراوي

ومحقل الديـ مستق, مؽتبـة دار الـرتاث بالؿديــة, ودار ابــ كثقـر 

 .ـه4141بدمشؼ, الطبعة إولك, 

محؿـد بــ طبـد الـرحؿـ   ا غْ  َيفَ ارحَا فدا ا َيفَعؾامَا روا ا  .95

دمشــؼ,  ,دار الؼؾــؿ ,محؿــد ســقدي إمــقـ :تحؼقــؼ ,الســخاوي

 هـ.4141 ,الطبعة إولك
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أبــق إســحاق   ا جااْرودَااوثَا ؿؽاادودَبتخاار جَ ـتؼااىَاباانَ .96

 ,الطبعــــة إولــــك ,بقــــروت ,الحــــقيـل, دار الؽتــــاب العربــــل

 هـ. 4114

 ,جار اهلل محؿقد بـ طؿـر الزمخشـري  ا ػْ قَيفََر بَا حد ث .97

ــؼ ــراهقؿ :تحؼق ــق الػضــؾ إب ــد البجــاوي ومحؿــد أب ــل محؿ  ,طؾ

 .الطبعة الثاكقة

 ,الـبفـاينيقسـػ   ا ػتحَا ؽبقرَيفَِّمَا ز ْدةَإ ىَا جْ عَا صغقر .98

 لبـان.  -صبع دار الؽتاب العربل, بقروت 

محؿــد بـــ طبــد الــرحؿـ    ااتحَا ؿغقااثَب اارحَ  ػقاا َا حااد ث .99

مؽتبـة  ,طبد الؽريؿ الخضقر ومحؿد آل ففقد :تحؼقؼ ,السخاوي

 .هـ4119 ,الطبعة إولك ,الرياض ,دار الؿـفاج

ـــ   ا ػجاارَا  ااْطعَعؾااىَا صااحقحَا جااْ ع .111 محؿــد الػضــقؾ ب

ــاصؿل  ــقالػ ــبقفل الزره ــل,  ؛ينالش ــاح الزكقػ ــد الػت ــؼ: طب تحؼق

 .  ـه4111إولك,  مؽتبة الرشد, الرياض, الطبعة

 :أحؿـــد بــــ محؿـــد بــــ حـبـــؾ. تحؼقـــؼ   ضاااْ لَا صاااحْب  .111

الة, بقــروت, الطبعــة اهلل محؿــد طبــاس, ممسســة الرســ وصــل

 .هـ4111إولك, 

أبــق بؽــر أحؿــد بـــ طؾــل بـــ ثابــت الخطقــب   ا ػؼقااهَوا ؿتػؼااه .112

ــــ  ـــزازي, دار اب ــــ يقســـػ الع ـــؼ: طـــادل ب البغـــدادي, تحؼق

   .هـ4141طام  الجقزي, الدمام, الطبعة إولك,
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 :إطـداد  فْرسَكتْبَا ترَقابَوا تراقابَ ؾحاْ ظَا ؿـاذري، .113

طـــام  ,الطبعــة إولـــك ,الريـــاض ,دار الرايــة ,طــدكان طرطـــقر

 .هـ4141

زيـ الديـ طبد الرؤوف بــ    قضَا ؼد رَ رحَا جْ عَا صغقر .114

تاج العارفقـ بـ طؾل بـ زيــ العابـديـ الحـدادي ثـؿ الؿــاوي 

طبعــة إولــك, ال ,مصـر - الؿؽتبــة التجاريـة الؽــربى ,الؼـاهري

 .ـه4169

محؿـد بــ يعؼـقب الػقـروز آبـادي, الطبعـة  ا ؼْ وسَا ؿحقط  .115

ــؼ الــرتاث يف ممسســة الرســالة,  ــة, تحؼقــؼ: مؽتــب تحؼق الثامـ

 هـ.4119بقروت, 

ــاين  ا ـظااروضااََْا ااوطرَ اانَكزااا َ .116 ــراهقؿ الؾؼ ـــ إب ــراهقؿ ب  .إب

ــة, طؿــان,  :تحؼقــؼ ــدار إثري شــادي بـــ محؿــد بـــ ســالؿ, ال

 .ـه4114 ,إردن, الطبعة إولك

محؿـد جؿـال   وواعدَا تحاد ثَ انَ ـاونَ صاطؾحَا حاد ث .117

دار الؽتـب  ,الديـ بـ محؿد سعقد بـ قاسؿ الحاّلق الؼاسـؿل

 لبـان. -العؾؿقة, بقروت 

 ,صالح الـديـ الؿـّجـد /الدكتقر  ا ؿخطوطْتوواعدَ حؼققَ .118

 م.4641دار الؽتاب الجديد, بقروت, الطبعة السادسة, 

 :تحؼقـــؼ ,ضػـــر أحؿـــد التفـــاكقي  وواعااادَيفَعؾاااومَا حاااد ث .119

 ,حؾـب ,مؽتـب الؿطبقطـات اإلسـالمقة ,الػتـاح أبـق غـدة طبد

 .  ـه4111 ,الطبعة الخامسة
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  اااؽْةَا ؽْ ااافَعااانَ ؼاااْ قَا  اااـنَ) ااارحَا ط قبااايَعؾاااىَ .111

 :شرف الديـ الحسقـ بـ طبد اهلل الطِّقبـل. تحؼقـؼ  ا ؿصْبقح(

ــة  ــاز )مؽ ــطػك الب ــزار مص ــة ك ــداوي, مؽتب ــد هـ ــد الحؿق د. طب

 م. 4661 -هـ 4141, الطبعة إولك, الرياض( -الؿؽرمة 

محؿــد بـــ   ا ؽْ اافَيفَ عر اا َ اانَ ااهَروا اا َيفَا ؽتاابَا  اات  .111

 ,بقــروت, الطبعــة إولــك ,دار الؽتــب العؾؿقــة ,أحؿــد الــذهبل

 .هـ4111

 :تحؼقـؼ ,طؾـل بــ طبـد اهلل التربيـزي  ا ؽْيفَيفَعؾومَا حاد ث .112

 ,إردن - طؿــان ,الــدار إثريــة ,مشــفقر حســـ آل ســؾؿان

 .ـه4116 ,إولك الطبعة

دار  ,طبــد اهلل بـــ طــدي الجرجــاين  ا ؽْ االَيفَِااعػََْا رأااْْ .113

 .هـ4116 ,بقروت الطبعة الثاكقة ,الػؽر

أبـق الؼاسـؿ محؿـقد بــ   ا ؽَ ْفَعنَ ؼْ قََوا ضَا تـز ال .114

, الطبعة الثالثـة ,وتبقر - دار الؽتاب العربل ,طؿر الزمخشري

 هـ.4111

برهــان الــديـ   ا ؽ اافَا حثقااثَعؿاانَر اايَبوِااعَا حااد ث .115

ـــ  ــبط اب ــل س ــد الطرابؾس ـــ محؿ ــراهقؿ ب ــا إب ــق القف ــل أب الحؾب

ــة  ,طــالؿ الؽتــب ,تحؼقــؼ: صــبحل الســامرائل ,العجؿــل مؽتب

 هـ.4111إولك,  الطبعة ,بقروت - الـفضة العربقة

ـــ ثابــت الخطقــب   ا ؽػْ اا َيفَعؾاامَا روا اا  .116 ـــ طؾــل ب أحؿــد ب
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   .الؿديـة الؿـقرة ,الؿؽتبة العؾؿقة ,البغدادي

طــالء الــديـ طؾــل بـــ   كـاازَا عؿااَْْيفَ ااـنَإوااواَْوإ عااْْ .117

اطتــك  ,حسام الديـ ابـ قاضـل خـان الشـفقر بـالؿّتؼل الفــدي

ــف ــل :ب ــحاق الطقب ــة ,إس ــار الدولق ــت إفؽ ــة ,بق ــة الثاكق  ,الطبع

 م.1116

زيـ الديـ طبد الرؤف   كـوزَا حؼْ قَ نَ د ثَخقرَا خال ق .118

ؾســققصل. ل« الجــامع الصــغقر»الطبعــة التــل هبــامش  ,الؿـــاوي

 وهل الؿعتؿدة يف العزو إلقفا هـا. 

ــؾ  - ــة دار الجق ــروت -وصبع ــراء  ,بق ــة الزه ــاهرة -ومؽتب  ,الؼ

 هـ.4116الطبعة إولك, 

صــالح بـــ محؿــد  :وصبعــة دار الؽتــب العؾؿقــة, بتحؼقــؼ -

 هـ.4141طقيضة, بقروت, الطبعة إولك, 

ـــ   ا ؽواكاابَا اادراريَيفَ اارحَصااحقحَا بخااْري .119 ــد ب محؿ

دار إحقـاء  ,يقسػ بـ طؾل بــ سـعقد, شـؿس الـديـ الؽرمـاين

 هـ.4114 ,الطبعة الثاكقة ,لبـان -الرتاث العربل, بقروت 

ــب, م  ا ؽواكاابَا ـقاارات .121 ـــ محؿــد الخطق ـــ أحؿــد ب حؿــد ب

 ,تحؼقـؼ: طبـد الؼقـقم طبـد رب الـبـل ,الربكات ابـ الؽقَّـال أبق

 م.4644 ,الطبعة إولك ,بقروت -الؿلمقن دار 

  يفَك اافََخَبْ ااَْصااحقحَا بخااْريَكااوثرَا ؿعااْينَا ااَدراري .121

 ,محؿد الَخِضر بـ سقد طبـد اهلل بــ أحؿـد الجؽــل الشــؼقطل
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 هـ.4146الطبعة إولك,  ,ممسسة الرسالة, بقروت

جــالل الــديـ   ا ً ااىََا ؿصااـوع َيفَإ ْد ااثَا ؿوِااوع   .122

تب العؾؿقـة, السققصل. تحؼقؼ: صالح محؿد طقيضة, دار الؽ

 هـ.4141الطبعة إولك, 

 ,أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بــ حجـر العسـؼالين    ْنَا ؿقزان .123

 ممسســة: الـاشــر ,الفـــد - دائــرة الؿعــرف الـظامقــة :تحؼقــؼ

الثاكقــــة,  الطبعــــة ,لبـــــان - ؾؿطبقطــــات بقــــروتل إطؾؿــــل

 .هـ4161

 ؿحْتَإكوارَوكػحْتَإزاْرَوِرّيَا ظؿاآنَ ؿعر ا َ اَْوردَ .124

ــد    اانَأثااْرَيفَثااوابَوااْرئَا ؼاارآن ــد محؿ ــد القاح ـــ طب ب

الغافؼل. تحؼقـؼ: د. رفعـت فـقزي طبـد الؿطؾـب, دار البشـائر 

 هـ.4144 ,اإلسالمقة, الطبعة إولك

طز الـديـ طبـد الؾطقـػ    بْربَإزاْرَيفَ رحَ  ْربَإكوار .125

ــابـ الؿؾــؽ ــز الؿعــروف ب ــد العزي ـــ طب ــؿ ,ب ــروت ,دار الؼؾ  ,بق

 هـ.4119 ,الطبعة إولك

 .لقدز - شرطقة تصدر يف بريطاكقامجؾة طؾؿقة    جؾ َا حؽؿ  .126

جؿـال    جؿعَبحْرَإكوارَيفََرا بَا تـز لَو طْ فَإخبْر .127

ِـــل  يؼل الفــــدي الَػتّـَ الـــديـ, محؿـــد صـــاهر بــــ طؾـــل الصـــدِّ

ــة ,الَؽَجــرايت ــرة الؿعــارف العثؿاكق الطبعــة  ,مطبعــة مجؾــس دائ

 .هـ4141الثالثة, 



 

301 

دار  ,أحؿـد شـاكر :تحؼقـؼ ,طؾل بــ أحؿـد بــ حـزم  ا ؿحَؾى .128

 الؼاهرة. ,الرتاث

 :تحؼقـؼ ,أبق طؾل الحسـ بـ طؾـل الطقسـل   ختصرَإ ؽْم .129

مؽتبـة  ,هــ4146 ,الطبعـة إولـك ,أكقس بـ أحؿد إكدكقسـل

 الؿديـة الؿـقرة. ,الغرباء

  ا ؿختصااارَا ـصاااقحَيفَ فاااذ بَا ؽتاااْبَا جاااْ عَا صاااحقح .131

ـُ أبـل ُصـػرة التؿقؿـل إكدلسـل, تحؼقـؼ: د. أحؿـد  الؿفّؾُب ب

بـــ فــارس الســؾقم, كشــر دار أهــؾ الســـة, الريــاض, الطبعــة 

 .ـه4111إولك, 

طبـد العزيـز بــ محؿـد العبـد  /الـدكتقر   ذكرةَكتابَا رأاْْ .131

 (.بحث غقر مـشقر)الؾطقػ 

 ,أبق طبـد اهلل الحـاكؿ الـقسـابقري  ا ؿ تدراَعؾىَا صحقحقن .132

 .بقروت ,دار الؿعرفة ,إشراف يقسػ طبد الرحؿـ الؿرطشؾل

حبقـب  :أبق بؽر طبـد اهلل بــ الزبقـر الحؿقـدي. تحؼقـؼ  ا ؿ ـد .133

   .بقروت - الؽتب طالؿ - الرحؿـ إطظؿل

 :تحؼقــؼ ,أبـق طقاكـة يعؼـقب بــ إسـحاق إسـػرائـل  ا ؿ اـد .134

 ,بقـروت, الطبعـة إولـك ,دار الؿعرفـة ,أيؿـ طارف الدمشـؼل

 هـ. 4146

 ,أحؿد محؿـد شـاكر :شرحف ,أحؿد بـ حـبؾ الشقباين  ا ؿ ـد .135

   .هـ4111 ,مصر ,دار الؿعارف
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ــقب   ا  ااْ ققن   ااـد .136 ـــ أي ــد ب ـــ أحؿ ــؾقؿان ب ــؿ س ــق الؼاس أب

 ,حؿــدي طبــد الؿجقــد الســؾػل :تحؼقــؼ ,الؾخؿــل الطــرباين

   .هـ4116طام  ,الطبعة إولك ,بقروت ,ممسسة الرسالة

حؿـدي  :تحؼقـؼ ,محؿد بــ سـالمة الؼضـاطل    ـدَا  فْب .137

 ,بقروت الطبعـة إولـك ,ممسسة الرسالة ,طبد الؿجقد السؾػل

 .هـ4116

ــَة   ا ؿ ااـدَا صااحقحَا ؿخااَرجَعؾااىَصااحقحَ  ااؾم  .138 أبــق َطقاك

يعؼقب بـ إسـحاق اإلسـػرايقـل, تحؼقـؼ: فريـؼ مــ البـاحثقـ 

بؽؾقة الحديث الشريػ بالجامعة اإلسالمقة بالؿديــة الؿــقرة, 

إولـــك,  إصــدار طؿــادة البحــث العؾؿـــل بالجامعــة, الطبعــة

 .ـه4116

أحؿـد بــ   ڤ  ـدَعْبسَا غػْريَوأؿْعا َ انَا صاحْب َ .139

ــؼ ــَرَزَة, الغػــاري الؽــقيف. تحؼق ــل َغ ـــ أب ـــ محؿــد ب  :حــاِزم ب

 -دار الـقصـ  ,الدكتقر غالب بـ محؿد أبـق الؼاسـؿ الحامضـل

 .هـ4146الطبعة إولك,  ,الرياض

طقــاض بـــ مقســك بـــ     ااْربَإكااوارَعؾااىَصااحْحَأثااْر .141

دار  ,تـقكس ,الؿؽتبة العتقؼة ,طقاض القحصبل السبتك الؿالؽل

 .الؼاهرة ,الرتاث

الحسـ     ْربَإكوارَا ـبو  َ نَصحْحَإخبْرَا ؿصطػو   .141

ــاغاين ــد الص ـــ محؿ ــد الؿؼصــقد :تحؼقــؼ ,ب ـــ طب ــرف ب  ,أش

 .هـ4116 ,الطبعة إولك ,ممسسة الؽتب الثؼافقة
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ــــ طبـــد اهلل,     اااقخ َابااانَا بخاااْري .142 ــــ محؿـــد ب ـــد ب أحؿ

 :تحؼقــؼ ,الــديـ ابـــ الظــاهري, الحـػــل العبــاس, جؿــال أبــق

 ,مؽـة الؿؽرمـة -دار طالؿ الػماد  ,طقض طتؼل سعد الحازمل

 هـ.4146الطبعة إولك, 

تخــريج طؾــؿ     ااقخ َوِْاايَا ؼضااْةَباادرَا ااد نَاباانَأؿْعاا  .143

 ,مقفــؼ بـــ طبــد اهلل بـــ طبــد الؼــادر :تحؼقــؼ ,الــديـ الربزالــل

 دار الغرب اإلسالمل. ,هـ4114 ,الطبعة إولك

حبقــب  :تحؼقــؼ ,طبــد الــرزاق بـــ هؿــام الصـــعاين  ا ؿصااـف  .144

الطبعـــة  ,بقـــروت ,الؿؽتـــب اإلســـالمل ,الـــرحؿـ إطظؿـــل

 .ـه4111 ,الثاكقة

أحؿـد بــ مقـر  :تحؼقؼ ,أحؿد بـ محؿد بـ إطرابل  ا ؿعجم .145

 .الرياض ,مؽتبة الؽقثر ,هـ 4141 ,الطبعة إولك ,البؾقشل

يـاققت الحؿـقي, تحؼقـؼ: إحسـان طبـاس, دار    عجمَإدبَْ .146

 .م4661 ,ٕولكالغرب اإلسالمل, بقروت, الطبعة ا

محؿــد العَؾؿــل,  /الــدكتقر   عجاامَر ااوزَا ؿم ػااْتَا ؿْ ؽقاا  .147

يف الػؼــف الؿــالؽل, الؿؿؾؽــة  مركــز البحــقث والدراســات كشــر

 الؿغربقة.

ــؾػل   عجاامَا  ااػر .148  :تحؼقــؼ ,أبــق صــاهر أحؿــد بـــ محؿــد السِّ

 .مؽة الؿؽرمة ,الؿؽتبة التجارية ,طؿر البارودي اهلل طبد

أبـــق الؼاســـؿ ســـؾقؿان بــــ أحؿـــد الطـــرباين   ا ؿعجااامَا ؽبقااار .149
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ـــ191 ت ــؼ .ه ــؾػل :تحؼق ــد الس ــد الؿجق ــدي طب ــة  ,حؿ مؽتب

   .الطبعة الثاكقة ,العؾقم والحؽؿ

دار الؽتـــب  ,التــقينســامل    عجاامَ  ااْكقدَكتاابَا حاااد ث .151

 .هـ4111بقروت,  ,العؾؿقة

طؾل بــ   ا ؿعجمَا ؿ تؿلَعؾىَذكرَ  ؿََْ قوخَإ ؿ َا ـَبَل .151

 ,سؽقـة الشـفابل :تحؼقؼ ,بابـ طساكرالحسـ الشافعل الشفقر 

 دار الػؽر.

مجؿقطــة مـــ   ا ؿعجاامَا ؿػفاارسَٕ ػااْظَا حااد ثَا ـبااوي .152

 .م4649 ,استاكبقل ,دار الدطقة ,الؿستشرققـ

 ,دار العاصـؿة ,بؽر بـ طبد اهلل أبق زيـد   عجمَا ؿـْايَا ؾػظق  .153

 .هـ4141 ,الرياض, الطبعة الثالثة

كــقر  :تحؼقــؼ ,محؿــد بـــ أحؿــد الــذهبل  ا ؿغـاايَيفَا ضااعػَْ .154

   .حؾب -سقريا  ,دار الؿعارف ,الديـ طرت

شــؿس الــديـ ابـــ    ػتااْحَا  ااعقد  َيفَ اارحَإ ػقاا َا حد ثقاا  .155

طؿار الؿالؽل. دراسة وتحؼقؼ: د. شادي بـ محؿـد بــ سـالؿ 

مركــز الـعؿــان لؾبحــقث والدراســات اإلســالمقة  ,آل كعؿــان

الطبعـة إولـك,  ,الـقؿـ -وتحؼقؼ الـرتاث والرتجؿـة, صــعاء 

 هـ.4111

محؿد  :ترجؿة ,فـسـؽ .ي .أ  /الؿستشرق   ػتْحَكـوزَا  ـ  .156

 .هـ 4111بقروت,  ,دار إحقاء الرتاث العربل ,فماد طبد الباقل
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مــلمقن    ػتااْحَا ؿعجاامَا ؿػفاارسَٕ ػااْظَا حااد ثَا ـبااوي .157

 .هـ4111 ,الطبعة إولك ,دمشؼ ,دار الػؽر ,صاغرجل

ـــل   ا ؿؼـاااعَيفَعؾاااومَا حاااد ث .158 ــــ طؾ ـــر ب ـــديـ طؿ ـــراج ال س

 -الســعقدية  ,دار فــقاز ,طبــد اهلل الجــديع :تحؼقــؼ ,إكصــاري

 هـ. 4141 ,, الطبعة إولكإحساء

طبد اهلل بـ محؿد البغـدادي إمـقي الؼرشـل    ؽْرمَإخالب .159

كشـر دار:  ,بؾؿـل .جقؿـز أ :بتحؼقـؼ .الؿعروف بـابـ أبـل الـدكقا

   (.16الـشرات اإلسالمقة ) ,ـه4161 ,فقسبادن ,فراكز شتايـر

 -كشــر: مؽتبــة الؼــرآن  ,مجــدي الســقد إبــراهقؿ :وتحؼقــؼ -

 بدون تاريخ. ,الؼاهرة

 :تحؼقـؼ ,محؿد بـ جعػر الخرائطل   ؽْرمَإخالبَو عْ قفْ .161

 .هـ4144 ,الطبعة إولك ,مطبعة الؿدين ,سعاد الخـدقاوي

لَإكؿَْْاإلكؿاْْ .161 محؿـد بــ محؿـد السـقسـل. تصـقير    ؽؿ 

 بقروت. ,دار الؽتب العؾؿقة

   ؽـاازَا ؿ تر ااد نَيفَا دٓ اا َإ ااىَ ااد ثَ ااقدَا ؿر ااؾقن .162

 .ـه4114ؿعقة الؿؽـز اإلسالمل, مصر, إطداد ج

ـــز    ـاااْاجَا عؾؿاااََْا ؿ اااؾؿقنَيفَا بحاااثَا عؾؿاااي .163 د. فراكت

 ,دار الثؼافــة بقــروت لبـــان ,روزكتــال, ترجؿــة د. أكــقس فريحــة

 .ـه4111 ,الطبعة الرابعة
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يقســػ بـــ   ملسو هيلع هللا ىلص ـتخاابَا صااحقحقنَ اانَكااالمَ ااقدَا ؽااوكقنَ .164

 .دار الؼبؾة ,تعؾقؼ أبل تراب الظاهري ,إسؿاطقؾ الـبفاين

طالء الديـ طؾـل    ـتخبَكـزَا عؿَْْيفَ ـنَإوواَْوإ عْْ .165

دار  ,بـ حسام الديـ ابـ قاضـل خـان الشـفقر بـالؿتؼل الفــدي

هـــ )هبــامش مســـد 4164 ,الطبعــة الثاكقـة ,مؽــة الؿؽرمــة ,البـاز

 اإلمام أحؿد بـ حـبؾ(.

 = غقث الؿؽدود. ىَٓبُنَا جْرودا ؿـتؼ .166

  ا ؿـتؼىَ نَكتْبَ ؽْرمَإخالبَو عْ قفَْو حؿاودَطرا ؼفاْ .167

محؿــد بـــ جعػــر بـــ محؿــد بـــ ســفؾ بـــ شــاكر الخرائطــل. 

تحؼقـؼ:  ,اكتؼاء: أبل صاهر أحؿد بـ محؿد السـؾػل إصـبفاين

 ,دمشؼ سـقرية -دار الػؽر  ,محؿد مطقع الحافظ, وغزوة بدير

 هـ. 4119

 :تحؼقـؼ ،بنَ  ؿدَا  اجزيَدعؾجَ ا ؿـتؼىَ نَ  ـدَا ؿؼؾ قن .168

 ,الطبعـة إولـك ,الؽقيت ,مؽتبة دار إقصك ,طبد اهلل الجديع

 .هـ4116

 )مخطـقط  نَ د ثَب رو هَبنَ حؿدَا ؿعؼؾيَآ اػرا قـي. .169

 ,مجــامقع الؿدرســة العؿريــة, الؿحػقضــة يف الؿؽتبــة الظاهريــة

 .16طام مجامقع  1111رقؿ الؿجؿقع: 

أحؿــد    ـحاا َا ؿعبااودَيفَ ر قاابَ  ااـدَا طقْ  اايَ باايَداود .171

ـا طبــد  ,الطبعــة الثاكقــة ,مصــر ,مؽتبــة الػرقــان ,الــرحؿـ البـّـَ

 .ـه4111
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محل الديـ الـقوي,     ؾمَبنَا حجْجا ؿـفْجَ رحَصحقحَ .171

ــة,  ــؾ مــلمقن شــقحا, الطبعــة الســابعة, دار الؿعرف ــؼ: خؾق تحؼق

 هـ.4114بقروت, 

ـــ جؿاطــة  ا ؿـفاالَا ااروي .172 ــراهقؿ ب ـــ إب ــديـ محؿــد ب ــدر ال  ,ب

الطبعــة  ,دمشــؼ ,دار الػؽــر ,محقــل الــديـ رمضــان :تحؼقــؼ

   .هـ4119 ,الثاكقة

أ.د. أكــرم ضــقاء  «  ااْر خَبغااداد»يفَ ااواردَا خطقاابَا بغااداديَ .173

 .ـه4116العؿري, دار صقبة, الرياض, الطبعة الثاكقة, 

طؾــل بـــ    و ااوع َإ ْد ااثَوأثااْرَا ضااعقػ َوا ؿوِااوع  .174

ــقاله ــل وزم ــارف ,حســـ الحؾب ــة الؿع ــاض ,مؽتب ــة  ,الري الطبع

   .هـ4146 ,إولك

محؿـد السـعقد بــ    و وع َ طرافَا حد ثَا ـبويَا  ار ف .175

 ,الطبعـــة إولـــك ,بقـــروت ,طـــالؿ الـــرتاث ,بســـققين زغؾـــقل

 .هـ4141

 ,د. سقد طبـد الؿاجـد الغـقري   و وع َعؾومَا حد ثَو ـوكه .176

 .هـ4114 ,الطبعة إولك ,بقروت - دمشؼ ,دار ابـ كثقر

شؿس الديـ أبق طبد اهلل محؿـد    قزانَآعتداَْيفَكؼدَا رأْْ .177

تحؼقـؼ: طؾـل محؿـد  ,بـ أحؿد بـ طثؿـان بــ َقاْيؿـاز الـذهبل

 الطبعـة ,لبـان - دار الؿعرفة لؾطباطة والـشر, بقروت ,البجاوي

 .هـ4141 إولك,
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 ,جـالل الـديـ السـققصل  ا ـؽ َا بد عْتَعؾىَا ؿوِاوعْت .178

الطبعـة  ,مصـر ,دار مؽة الؿؽرمـة ,بتحؼقؼ: أ.د. طبد اهلل شعبان

 .  ـه4116 ,إولك

 ,صبعة دار الجـان, الطبعة إولـك ,طامر أحؿد حقدر :وبتحؼقؼ

 .ـه4144

 طباااوعَبحْ اااق َ حػااا َ) ا ـؽااا َا ظ ااارافَعؾاااىَإطاااراف .179

 ,أبـق الػضـؾ أحؿـد بــ طؾـل بــ حجـر العسـؼالين  (إ راف

الؿؽتـب اإلسـالمل, والـدار  ,تحؼقؼ: طبد الصؿد شرف الديـ

 م.4641هـ, 4111الطبعة الثاكقة,  ,الؼقّؿة

أبق طبـد اهلل بـدر الـديـ محؿـد   ا ـؽ َعؾىَ ؼد  َابنَا صالح .181

هـــ( 161بـــ طبــد اهلل بـــ هبــادر الزركشــل الشــافعل )الؿتــقىف: 

 - أضقاء السـؾػ ,د. زيـ العابديـ بـ محؿد بال فريج :تحؼقؼ

 .م4664 - هـ4146 إولك, الطبعة ,الرياض

مجـد الـديـ أبـل السـعادات   ا ـفْ  َيفََر بَا حاد ثَوإثار .181

محؿـقد محؿـد  :تحؼقـؼ ,إثقر الؿبارك بـ محؿد الجزري بـ

 بقروت. ,الؿؽتبة العؾؿقة ,الطـاحل

محؿــد بـــ أحؿــد   ا ـااوا حَا عطاارةَيفَإ ْد ااثَا ؿ ااتفرة .182

ــل ــؼ ,الصــعدي القؿـ ــا :تحؼق ــدالؼادر طط ــد طب ــة  ,محؿ ممسس

 هـ.4141 ,الطبعة إولك ,بقروت ,الؽتب الثؼافقة

  ادا ااا َا ااارواةَإ اااىَ خااار جَ  ْد اااثَا ؿصاااْبقحَوا ؿ اااؽْة .183

ــق ــؼالين أب ــر العس ـــ حج ــل ب ـــ طؾ ــد ب ــؾ أحؿ ــؼ ,الػض  :تحؼق
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ــل ــل طؾ ـــ الحؾب ـــ حس ــان ,ب ـــ طػ ــعقدية ,دار اب ــة  ,الس الطبع

 .إولك

 :تحؼقــؼ ,محؿــد بـــ محؿــد الجــزري   فدا اا َيفَعؾاامَا روا اا ا .184

ــد ـــ محؿــد الؿؽــل طب ــز ب ــؿ ,العزي ــة العؾ الطبعــة  ,جــدة ,مؽتب

 .هـ4141 ,إولك

ــؾ بـــ  ا ااوايفَبْ و قااْت .185 ــد اهلل  صــالح الــديـ خؾق أيبــؽ بـــ طب

ــػدي ــؼ ,الص ــطػك :تحؼق ــل مص ــاؤوط وترك ــد إرك دار  ,أحؿ

 هـ.4111 ,بقروت - إحقاء الرتاث

كـقر الـديـ طؾـل بــ طبـد اهلل   و ََْا و َْبلخباْرَدارَا ؿصاطػى .186

 ,محؿــد كظــام الــديـ الُػَتــقِّح :تحؼقــؼ ,الحســـل الســؿفقدي

   .هـ4116 ,الطبعة إولك ,مؽتبة دار الزمان

أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ طبقـد بــ سـػقان بــ قـقس   ا قؼقن .187

حؼؼــف  ,البغــدادي إمــقي الؼرشــل الؿعــروف بــابـ أبــل الــدكقا

 دار البشائر اإلسالمقة. ,وطؾؼ طؾقف: ياسقـ محؿد السقرس

  

 

 

 

َ 
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َ

 فًزس املواضيع
َ

 6 ............................................................. الؿؼدمة

 6 ........................................................ خطة البحث

 41 ...................................................... مـفج البحث

  

 املبحث األول
 َدراصٌة ُموَجشٌة عو الزٍُموس

 

َ ُْ  41 ................... تعريُػ الرمز لغًة واصطالًحا  ا ؿطؾُبَإو

ثقـَ ا ؿطؾُبَا ثْين  14 .................... تاريُخ الرمقِز طـَد الؿحدِّ

 11 .................................. أقساُم الرمقزِ   ا ؿطؾُبَا ثْ ُثَ

 11 ..................... الرمقُز مـ حقُث طدُد الحروِف  أقسام - 

 11 .......................... الرمقُز مـ حقُث الَقْضعُ  أقسام -ب

 16 ................... الرمقُز مـ حقُث الجقاُز والؿـعُ  أقسام -ج

 

 املبحث الثاني
 مزتٍَبًة على حزوَف األلفباءُمعجُم الزُّموِس عهد احملدٍَثني 

 

 16 ...................................................... حرُف إلِػ
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 19 ........................................................ حرف الباء

 66 ........................................................ حرف التاء

 91 ........................................................ حرف الثاء

 91 ...................................................... حرف الجقؿ

 11 ....................................................... حرف الحاء

 411 ..................................................... حرف الخاء

 446 ..................................................... حرف الدال

 416 ..................................................... حرف الذال

 419 ...................................................... لراءحرف ا

 411 ..................................................... حرف الزاي

 419 .................................................... حرف السقـ

 419 .................................................... حرف الشقـ

 461 .................................................... حرف الصاد

 414 .................................................... حرف الضاد

 411 ..................................................... حرف الطاء

 446 ..................................................... حرف الظاء

 441 ..................................................... حرف العقـ

 116 ..................................................... حرف الغقـ

 114 ...................................................... حرف الػاء

 141 .................................................... حرف الؼاف
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 111 .................................................... حرف الؽاف

 111 ..................................................... حرف الالم

 111 ..................................................... حرف الؿقؿ

 169 ..................................................... حرف الـقن

 191 ...................................................... حرف الفاء

 119 ..................................................... حرف القاو

 111 ...................................................... حرف القاء

 144 ......................................................... ا خْ ؿ 

 141 .................................  ِفرٌسَبلاّمَا ؿصْدِرَوا ؿراأعَِ

 141 ................................................  فرسَا ؿواِقع

َ
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