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 زيادة الثقة عند اإلمام البيهقي
 

   منى العسة
 / جامعة دمشق كلية الشريعة

 
 الملخص
 

واع علددوم الحددديث الشدداتكة التدد  اهتلاددذ هي ددا المددذا   واألقددوا  عنددد ُيعدددم مبحددث ةيددادة ال قددة مددن  ندد
 كالشاذ والغري . ؛المحد ين والاق اء، كما  نه يتداه  مع بعض  نواع علوم الحديث األهرى

 -المهالاددة وريددر المهالاددة، هدد  السددند والمددتن –يعددرض  ددذا البحددث حكددم ةيددادة ال قددة بكاهددة  نواع ددا 
 ددد ، وذلدد  مددن هدد   458والاقدده و ددو ا مددام البي قدد   حمددد بددن الحسددين  ذ عنددد إمددام مددن  تمددة الحددديث

اسدددتقراء  حكامددده علدددى ةيددداداذ ال قددداذ ودراسدددت ا، للوذدددو  إلدددى مذ بددده هددد   دددذ  المسددد لة مدددع مقارنتددده 
 بالمذا   األهرى المعروهة والمنتشرة ه  كت   ذو  الحديث.

دة ال قدددة بدددبعض  ندددواع علدددوم الحدددديث، كمدددا يلادددذ البحدددث هددد  ن ايتددده النلدددر إلدددى ع قدددة مسددد لة ةيدددا
 ل ستاادة من  ذ  الع قة ه  تحرير مس لة ةيادة ال قة بشك  دقيق وموسع.
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Abstract 

 
This subject is considered one of the difficult sorts of the narration sciences 

in which many speeches and views of narrators and jurisprudents differ. In 

addition to that, this subject interconnects with other sorts of narration sciences 

such as Al-Hadith Al-Shath and Al-Hadith Al-Gareeb. 

This research presents the rule of all kinds truthful narrator's additions -

whether these additions agree or disagree with the narrations of other truthful 

narrators in the chain of the narrators (Al-Sanad) or the text (Al-Matin) – in the 

view of one of the greatest scholars of hadith and fiqh who is Al-Byhaqee Ahmad 

bin Al-Husein (died 458 hj). 

This can be done by looking into his rules about the additions of narrators to 

know his view in this issue compared with other known views which are found in 

the books of narration sciences. 

Moreover, this research refers at the end to the relation of the issue of the 

truthful narrator's additions with other kinds of narration sciences to get benefit 

from this relation to study this subject correctly as well as intensively.  
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 مام البيهقيزيادة الثقة عند اإل
 

 المقدمة:
الحمددد ر ر  العددالمين، والذدد ة والسدد م علددى سدديدنا محمددد وعلددى آلدده وذددحبه  جمعددين ومددن تبددع 

  ديه إلى يوم الدين،  ما بعد:
ُتعدددم مسدد لة ةيددادة ال قددة مددن المسددات  ال امددة التدد  بح  ددا كدد ا مددن المحددد ين والاق دداء، والتدد  تعددددذ 

 بذ بعض  ذ  األقوا  وتناقضذ  حيانًا.األقوا  واآلراء هي ا، حتى اضطر 
ة مدن  تمدة القدرن الهدامج ال جدرب جمدع بدين ذدناعت   وس عرض ه   ذا البحث لمذ   إمام مبدرم

 ددد ، 458 سددين البي قدد   ذ، و ددو ا مددام  بددو بكددر  حمددد بددن الحوالاقدده هدد  مسدد لة ةيددادة ال قددة الحددديث
 ية الت  احتوت ا كتبه المتعددة.من ه   األم لة التطبيق محاولة الوذو  إلى مذ به  ذا

 
 التالية: على المباحث والمطال بعد المقدمة يقوم البحث و 

 : حياة ا مام البي ق :المبحث األول
 المطل  األو : اسمه ونسبه ووالدته.

 المطل  ال ان : شيوهه وت ميذ .
 المطل  ال الث:   م مذنااته.

  ا:: ما وم ةيادة ال قة و قسامالمبحث الثاني
 المطل  األو : ما وم ةيادة ال قة.
 المطل  ال ان :  قسام ةيادة ال قة.

 وا مام البي ق : المحد ين : حكم ةيادة ال قة ه  السند عندلثثاالمبحث ال
 المطل  األو : حكم ةيادة ال قة ه  السند عند المحد ين.

 المطل  ال ان : حكم ةيادة ال قة ه  السند عند ا مام البي ق .
 وا مام البي ق : المحد ين : حكم ةيادة ال قة ه  المتن عندث الرابعالمبح

 المطل  األو : حكم ةيادة ال قة ه  المتن عند المحد ين.
 المطل  ال ان : حكم ةيادة ال قة ه  المتن عند ا مام البي ق .

 بين ةيادة ال قة و نواع األحاديث األهرى:ع قة ال: المبحث الخامس
  قة ةيادة ال قة بالحديث الشاذ.المطل  األو : ع
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 .والمرس  الها  والمةيد ه  متذ  األسانيد والمتذ  يادة ال قة بالمرس المطل  ال ان : ع قة ة 
 المطل  ال الث: ع قة ةيادة ال قة بالموقوف والمرهوع.

 المطل  الرابع: ع قة ةيادة ال قة بالغري  والمدرج.
 بالمدلَّج والمعل .المطل  الهامج: ع قة ةيادة ال قة 

 ع قة ةيادة ال قة بالمب م والمتاق والماترق.المطل  السادج: 
 ع قة ةيادة ال قة ب سبا  ورود الحديث وناسهه ومنسوهه.المطل  السابع: 

 : وتتضمن نتاتج البحث.الخاتمة
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 :(1)حياة اإلمام البيهقي -المبحث األول
 

 حمددد بددن الحسددين بددن علدد  بددن عبددد ار بددن  ددو  :ووفاتببو اسببمو ونسبببو وو دتببو -المطلببا األول
ولد هد  قريدة هسدروجرد، إحددى قدرى بي دق، هد  شدعبان سدنة .(2)،  بو بكر، البي ق ، الُهسروجردبموسى

 دد بعدد مدرض ندة  بده، حيدث 458توه  هد  نيسدابور، هد  العاشدر مدن جمدادى األولدى سدنة و  .  د384 
 بي ق.ُرسِّ  وُكاِّن وُعم  له تابوذ،  م ُنق  ودهن ب

و ددم ُك ددرا متعددددون، هقددد  هددذ العلددم عددن مشدداي  كدد  بلددد رحدد  شببيوخو وتذمهتببو:  -انيالمطلببا الثبب
وتد  روا  الدذين تد  ر ب دموت مذتده   دم و بدرة مشدايهه  هيما يل  . وسنذكر، وتتلمذ على يد  هلق ك يرإليه
 :به

،  ددد 401 ذ نمحمددد بددن الحسددين بددن داود مسددند هراسدداالعلددوب  بددو الحسددن همددن   ددم مشددايهه: 
النيسدابورب محمدد بدن عبدد ار بدن محمدد بدن  بدو عبدد ار الحداكم .  و من  قدم شيوخ البي ق  و كبر مو 

محمددد بددن الحسددن بددن هددور ، شددي  المتكلمددين .  بددو بكددر   ددد405 ذحمدويدده، المعددروف بددابن البيددع 
دددد بددددو عبددددد الددددرحمن   .406 ذ  الذددددوهية م ، كبيددددرل  محمددددد بددددن الحسددددين بددددن محمددددد بددددن موسددددى الس 
  . د418األسارايين   ذ بن إبرا يم بن م ران اإبرا يم بن محمد  بو إسحاق األستاذ  .  د412 ذ

سددمع   وقددد  ددد507ابندده  بددو علدد  إسددماعي  بددن  حمددد بددن الحسددين البي قدد   ذ  مددا  بددرة ت مذتدده: ه
تداري   ذدب ان  بو ةكريا يحيى بن مند  األذب ان  الحاهل المحددث، ذداح   من  بيه  رل  مذنااته.

 ددد ، مسددند هراسددان 530 بددو عبددد ار الاددراوب محمددد بددن الاضدد  بددن  حمددد النيسددابورب  ذ .  ددد511 ذ
 ددد .  بددو عبدددد ار 536البي قدد   ذ بددو محمددد عبدددد الجبددار بددن محمددد بددن  حمدددد الُهددو ارب  وهقيدده الحددرم.

  د .536الحسين بن  حمد بن عل  بن ُهطيمة الهسروجردب  ذ

 ددد  ولده مددن العمددر  دد ث وعشددرون 406كددان  و  تذددنياه سددنة  أهببم مفببن:اتو:  -المطلببا الثالببث
(3)وبلغذ تذانياه  لف جةء سنة، وقد ذنَّف ه  ك  نوع

، إ بداذ عدذا  القبدر: (4)و  دم  دذ  المذدنااذ .
                                                 

، سنقر  1/75، وفقن   األيقن   265، تبنق  ذن   المرتنر   1/438، األنين   103انظر في ترجمته: المنتخب من  الينق ص  (1) 

ا ، النجنن 12/84، البدايننك والني يننك 1/98، طبقنن   الفنن فاقك ليسننن   4/8، طبقنن   الفنن فاقك ال بننرك ل يننب ي 18/163أينن ا النننب   

، هدينك الان يفق  1007، 760، 721، 574، 400، 261، 175، 53، 1/9، ذفن  الظنن   433،طبقن   الفرن ص  5/79الزاهرة 

 .1/129، ماجم المؤلرق  1/116، األي ا33، الرس لك الميتطرفك  5/248، ش يا  ال هب 5/78

را   321البقيقي نيبك إلى بقيق وهي قرك مجتماك بن احي نقي ب ي تفنتم  ي نى (2)  ِينروج  قرينك، ومان هن  ب لر يسنقك األجن ا، والخو

را حقث ميقط يأسه، وهي م  قرك بقيق )ماجم الب دا   يروج  وبقيق تقع الق ا ضنم  جمي يينك  (.2/423، 1/638نيبك إلى قريك خو

 (.1/556ترذم نيت   )جغرافقك الا لم اإلس مي 

، طبقنن   الفنن فاقك 1/335، طبقنن   الفنن فاقك ابنن  ال نن   3/244 ، الابننر1/76، وفقنن   األيقنن   266تبننق  ذنن   المرتننر   (3) 

 .1/98ليسن   

، 760، 721، 574، 400، 261، 175، 53، 1/9ذفننن  الظنننن   ، 18/166سنننقر أيننن ا الننننب    ،1/439األنيننن   انظنننر: (4) 

 .6/232، ت ييخ األا  الاربي 1007
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االعتقداد ، األسدماء والذدااذ، األربعدون الكبدرى، األربعدون الذدغرى، اآلدا ،  حكام القدرآن، إ باذ القدر
، تهددريج  حاديددث األم، بيددان هطدد  مددن  هطدد  علددى الشدداهع ، البعددث والنشددور، دايددة إلددى سددبي  الرشددادوال 

الدددعواذ ، حيدداة األنبيدداء هدد  قبددور م، الجددامع هدد  شددع  ا يمددان، الجددامع هدد  الهدداتم، الترريدد  والتر يدد 
الة ددد ، الذددغيرالة ددد ، الرؤيددة، دالتدد  النبدوة ومعرهددة  حددوا  ذدداح  الشدريعة، الدددعواذ الكبيددر، الذدغير
المددده  ، هضددات  القددرآن، هضددات  الذددحابة، هضددات  األوقدداذ، السددنن الكبددرى، السددنن الذددغرى، الكبيددر

 .معرهة السنن واآل ار، إلى السنن الكبرى

 
 ها:م:هوم زيادة الثقة وأقسام -المبحث الثاني

 
ع ذدات  العدالدة ال قة كما  و معروف عندد المحدد ين مدن جمدم:هوم زيادة الثقة:  -المطلا األول

 . لكن لم ُيعرمف ا مام البي ق   و  حد من المتقدمين ةيادة ال قة تعرياًا دقيقًا محددًا.(1)والضبط
قولده:   ن يدروب جماعدة تعريا دا ب (2) دد  هد  شدرحه لعلد  الترمدذب795و ورد ابن رجد  الحنبلد   ذ

دة لدم يدذكر ا بقيدة الدرواة . و دو تعريدف حدي ًا واحدًا بإسدناد واحدد ومدتن واحدد، هيةيدد بعدض الدرواة هيده ةيدا
 ال قاذ من م ورير ال قاذ. ؛ألنه  ده  هيه ساتر الرواة ؛رير مانع

ه ا بعض المعاذرين بقوله:   د  مدا يتادرد بده ال قدة هد  روايدة الحدديث مدن لالدة  و جملدة هد   وعرم
د يتاددرد الددراوب بلالددة بددد  ألن التاددرد ال يقتضدد  الةيددادة، هقدد ؛. والتعريددف لدديج بدددقيق(3)السددند  و المددتن 

 لالة  هرى ذكر ا ساتر الرواة، دون وقوع ةيادة.
مدددا ينادددرد الدددراوب ال قدددة  و بعدددض الدددرواة ال قددداذ بةيادتددده هددد  سدددند  ه دددا ب ن دددا:عرم ويمكدددن للباحدددث  ن يُ 

 دون رير م من ال قاذ الذين روو ، سواء  دى ذل  لمهالات م  م ال. الحديث  و متنه
د الدددراوب ال قدددة بدددالتارد الدددذب يقتضددد  الةيدددادة، دون ريدددر  مدددن  ندددواع التادددرد هقدددد حذدددر التعريدددف تادددر 

 األهرى. كما شم  ةيادة السند والمتن، المهالاة ورير المهالاة.
 تنقسم ةيادة ال قة من حيث موضع ا إلى قسمين:أقسام زيادة الثقة:  -المطلا الثاني

 .لدم يد ذب بده ريدر  مدن الدرواة راويداً  الدراوب ال قدة هد  سدند الحدديث ةيادة هد  السدند: بد ن يةيدد .1
 .(4) و الرهع والوقف، والمةيد ه  متذ  األسانيد  ويده  ه   ذا النوع تعارض الوذ  وا رسا

                                                 
 .32ت جقه النظر   (1)

(2) 1/425. 

 .423منيج النقد  (3)

(
4
 .423، منيج النقد  428-1/427، شر  ي   الترم   88و 72انظر ي  ا الفديث   (
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جملدة لدم يد ذب ب دا ريدر  : ب ن يةيد الراوب ال قدة هد  مدتن الحدديث لالدة  و ةيادة ه  المتن:  .2
 .(1)من الرواة. ويده  ه   ذا النوع رري  بعض المتن

ين القدادمين سدنورد بعضد ا هد  المبح دد حوذ مذنااذ ا مدام البي قد   م لدة علدى كد  الندوعين، وق
 إن شاء ار تعالى.

 
 البيهقي:المحدثين واإلمام حكم زيادة الثقة في السند عند  -المبحث الثالث

 
ة ال قدة قب   ن نشرع ه  بيان حكم ةيدادحكم زيادة الثقة في السند عند المحدثين:  -المطلا األول

 عرض لمذا    تمة المحد ين ه  ذل :ه  السند عند ا مام البي ق  ال بد من  ن ن
تعدارض الوذد  وا رسدا   عندد ك مده عدن (2) دد  هد  كتابده الكاايدة463نق  الهطي  البغددادب  ذ

ب ن  ك ر  ذحا  الحديث يرجحون المرس ، و ن بعض م يرجح الوذ  إذا كان الواذد  عدداًل ضدابطًا، 
 .(3) د 643 ذ الهطي   ذا القو  وواهقه عليه ابن الذ ح وذحح

 دددد  ومدددن قبل مدددا ا مدددام ابدددن دقيدددق العيدددد 852 دددد  وابدددن حجدددر  ذ761 مدددا الحاهلدددان الع تددد   ذ
ح قبددو   ددد702 ذ   هقددد حققددوا حكددم  ددذا القسددم ب ندده ال يجددرب عليدده حكددم مطددرد بقبددو   و رد، بدد  ُيددرجَّ

الددواردة هيدده، و ن عليدده عمدد   ك ددر المتقدددمين كعبددد الددرحمن بددن م دددب  الةيددادة وعدددم ا بالدددالت  والقددراتن
 دددد  256 ددد  والبهددارب ذ241  و حمددد بددن حنبدد   ذ ددد198  ويحيددى بددن سددعيد القطددان  ذ ددد198 ذ

مدن حكدى عدن   د  الحدديث  و ابدن دقيدق العيدد رحمده ار قدا :   . وننق  هد  ذلد  قدو  ا مدام(4)و م ال م
اية مسند ومرسد ،  و راهدع وواقدف،  و نداقا وةاتدد،  ن الحكدم للةاتدد لدم ُيذد   ك ر م  نه إذا تعارض رو 

 .(5) ه   ذا ا ط ق، هإن ذل  ليج قانونًا مطردُا، وبمراجعة  حكام م الجةتية تعرف ذوا  ما نقو 
مدن مددذ   ا مددام  يبدددو الددذب :اإلمببام البيهقببي حكببم زيببادة الثقببة فببي السببند عنببد -المطلبا الثبباني

الوذد   و ا رسددا ، تددرجيح ، مدن عدددم القطدع ب  ذلدد  مواهقتده لمددذ   المحققدين مددن المحدد ينالبي قد  هد
نما ُينل ر ه  ذل  إلى القراتن المرجحة ألحد ما على اآلهر،  ة:ضح من األم لة اآلتيكما سيت وا 

                                                 
(
1
 .399، منيج النقد  1/419انظر شر  ي   الترم    (

(
2
 .311ال ر يك  (

(
3
 .72ي  ا الفديث   (

(
4
 .129. وانظر ج مع التف ق   1/193، فتح المغقث 2/604الن ت (

(
5
 الن ت الم ضع الي بق.(
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الم ا  األو : حديث  هيركم من تعلمم القرآن وعلممده ، هدإن  دذا الحدديث روا  سداتر  ذدحا  سدايان 
دال ورب عنه  ، وانادرد (1)مرهوعداً  م  عدن ع مدان بدن عادانل  عدن علقمدة بدن مر دد عدن  بد  عبدد الدرحمن الس 

يحيى بن سعيد القطان و و من الحاال األ باذ بروايته عنه بةيادة سعد بدن عبيددة بدين علقمدة و بد  عبدد 
   والترمددددذب ددددد252بددددن بشددددار  ذا ددددد  ومحمددددد 234، هحكددددم العلمدددداء كعلدددد  بددددن المدددددين   ذ(2)الددددرحمن

 دد  علدى روايدة يحيدى بدالو م والشدذوذ لمهالات دا 385 دد  والددارقطن   ذ365وابن عدب  ذ  د 279 ذ
نمدا دهد  الدو م  مامدة يحيدى القطدان، وا  رواية ساتر ال قاذ مدن  ذدحا  سدايان، علدى الدررم مدن ج لدة وا 

، و دذا مدا دهدع (3)ال ال دوربلرواية يحيى ألن شعبة بن الحجاج  و الذب ُيدهب  ه  إسناد  سعد بن عبيدة 
ويشدبه  ن يكدون يحيدى ا مام البي ق  إلى عدم األهذ بالةيدادة وعددم روايدة يحيدى القطدان مرجوحدة بقولده:  

نمددا  هددإن سددايان ال يددذكر هيدده ،بددن سددعيد حمدد  إسددناد حددديث سددايان علددى حددديث شددعبة سددعد بددن عبيدددة وا 
 .(4) شعبة  يذكر 

ع الذيام قبد  الاجدر هد  جمب ة رض  ار عن ما:  من لم يُ الم ا  ال ان : حديث ابن عمر عن حاذ
ذيام له ، هدإن  دذا الحدديث اهتلدف هيده علدى الة درب هد  رهعده ووقاده، هوقاده  رلد  الدرواة عنده كمعمدر 

. هددرجح كدد  مددن (5)بددن يةيددد وسددايان بددن عيينددة، ورهعدده عبددد ار بددن  بدد  بكددر بددن حددةمابددن راشددد ويددونج 
  ددد 354 ذ وابددن حبددان ددد  311 ذوقادده، ورجددح ابددن هةيمددة   ددد 311 ذ البهددارب والترمددذب والنسددات 

 .(6)رهعه د  405 ذوالحاكم 
 ددذا حددديث قددد اهتلددف ل ددا، هددرجح الرهددع معلددً  ذلدد  بقولدده:  بب  مددا ا مددام البي قدد  هإندده  هددذ الةيددادة وق  

كددر  قدام إسددناد  وعبددد ار بدن  بد  ب ،ه إلدى النبد  ذددلى ار عليده وسدلمعلدى الة درب هدد  إسدناد  وهد  رهعدد
 ددم سدداق للحددديث طريقددًا  هددرى عددن ابددن جددريج عددن الة ددرب مرهوعددة  (7) ورهعدده و ددو مددن ال قدداذ األ بدداذ

 كذل ، هد م ذل  على  ن عبد ار لم ينارد بالةيادة.

                                                 
(
1
(، الترمنن   فنني فئنن ل  القننرر / منن  جنن   فنني تا ننقم القننرر  4740فنني فئنن ل  القننرر / خقننرذم منن  تا ننم القننرر  وي مننه )البخنن ي   (

 (.8038(، الني لي في ال برك في فئ ل  القرر / فئ  م  ي م القرر  )2908)

(
2
 (.8037.الترم   في الم ضع الي بق، الني لي في ال برك في الم ضع الي بق )(

(
3
، فنتح 59-3/54)ترجمك سناقد بن  سن لم القندا (، ي ن  الندايقطني  3/398لترم   الم ضع الي بق، ال  م  اب  يد  انظر سن  ا (

 .9/75الب ي  

(
4
 (.2206) 2/404شاب اإليم   (

(
5
   ا ( وأش ي إلى وقره، والترم   مرف ين ً فني ال نق ا/ من  جن2454الفديث أخرجه مرف ي ً أب  ااوا في ال  ا/ النقك في ال ق ا )(

 (.2341-2331( وأش ي إلى ترجقح وقره، والني لي مرف ي ً وم قر ً في ال ق ا/ النقك في ال  ا )730صق ا لم  لم يازا م  ال ق  )

(
6
 3/212، صنننفقح ابننن  خزيمنننك 2/117، سنننن  الترمننن   الم ضنننع اليننن بق، سنننن  النيننن لي ال بنننرك 118انظنننر ي ننن  الترمننن    (

 .4/142(، فتح الب ي  1933)

(
7
 .4/202ن  ال برك ل بقيقي الي(
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 ذان م االن مدن  م لدة متعدددة رجدح البي قد  هد  بعضد ا الةيدادة الواقعدة هد  السدند وردم هد  بعضد ا 
 ة، ررددم كددون الةاتددد هدد  الحددالتين مددن ال قدداذ األ بدداذ، ومددا ذا  إال بسددب  القددراتن التدد اآلهددر  ددذ  الةيدداد

 .(1)ح إحدى الحالين على األهرىيترج ل رذ له ه 
 

 البيهقي:المحدثين واإلمام حكم زيادة الثقة في المتن عند  -المبحث الرابع
 

ب  البحث ه  مدذ   ا مدام سنعرض قحكم زيادة الثقة في المتن عند المحدثين:  -المطلا األول
نقدارن مدذ   ا مدام البي ق  ه  حكم ةيادة ال قدة هد  المدتن، ألقدوا   تمدة المحدد ين هد   دذ  المسد لة،  دم 

 البي ق  ب ا.
نقدد  الهطيدد  البغدددادب عددن الجم ددور مددن الاق دداء والمحددد ين قبددو  ةيددادة ال قددة الواقعددة هدد  المددتن 

 .(3) د 676 ذ والنووب لحاكموا ، و و ما ذ   إليه ابن حبان(2)مطلقاً 
ونحدددو  مدددذ   الترمدددذب ، (4)واشدددترط الهطيددد  لقبول دددا  ن يكدددون الدددراوب عدددداُل حاهلدددًا متقندددًا ضدددابطاً 

دا  حادل و  ن يكدون راوي د  د 463 ذ وابن عبد البر . واشترط ابن هةيمة(5)وا مام  حمد ر تقدن ممدن قذَّ
 .(6) و م له ه  الحال

 :(7)إلى    ة  قسام يم ةيادة ال قة ه  المتنقست إلى  حمام  بو عمرو ابن الذذ   ا و 
 ةيادة مهالاة ومناهية لما روا  ساتر ال قاذ، ه   مردودة وتلحق بالشاذ. .1
 ددد  مقبولدددة، كالحدددديث الدددذب ةيدددادة ريدددر مناهيدددة وال مهالادددة لروايدددة ال قددداذ، ه .2

 ال قة. يتارد بروايته
 د المطلدددق  و تهدددام ة تقيمدددةيدددادة تقدددع بدددين  ددداتين المدددرتبتين، م ددد  ةيدددادة لالددد .3
   العام.

الذددد ح، واكتادددى بدددإيراد م دددالين علي دددا ذكدددر هي مدددا سدددكذ عدددن حكم دددا ابدددن األهيدددرة  الةيدددادة  دددذ و 
وبسددكوذ ابددن الذدد ح عددن  بالةيددادة الواقعددة هي مددا.  ددد  وا مددام  حمددد204   ذاحتجدداج ا مددام الشدداهع

                                                 
(
1
. 7/184وشناب اإليمن    7/109، 4/24، 2/136، 271انظر ترجقح البقيقي ل زي اة ال اقاك في الينند فني ذت بنه الينن  ال بنرك ا/(

وشنناب  9/295، 7/333، 7/117، 4/343، 3/143، 2/260وترجقفننه ل روايننك الن ق ننك وينندا قب لننه الزينن اة فنني اليننن  ال بننرك 

 .2/71اإليم   

(
2
 .424ال ر يك  (

(
3
 234-1/233. وانظر فتح المغقث 1/32، شر  الن و  130مارفك ي  ا الفديث  (

(
4
 .425ال ر يك  (

(
5
 .1/418شر  ي   الترم   (

(
6
 .1/234، فتح المغقث 3/306التميقد (

(
7
 .87-86ي  ا الفديث  (
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، بينمدا ذ د  (1)لى تذدحيح قبدو   دذ  الةيدادةكا مام النووب إالعلماء بعض ال الث ذ   حكم  ذا القسم 
المحققون من  م ا  ا مام ابن دقيدق العيدد والع تد  وابدن حجدر إلدى مدا ذ بدوا إليده سدابقًا هد  حكدم ةيدادة 
ح قبددددو  الةيددددادة وعدددددم ا بالدددددالت  والقددددراتن  السددددند مددددن عدددددم إجددددراء حكددددم مطددددرد بقبددددو   و رد، بدددد  ُيددددرجَّ

 .(2)الواردة
الاق داء.  مدا مدا ُذكدر عدن الذب عليه عم  جم ور المحدد ين و   و القو  الراجح ن  ذا  وهيما يل ر
ده دذا ريدر دقيدق، ور   (3)ل ذ  الةيدادة مطلقداً  الشاهع  من قبوله ه لدبعض  دذ  الةيداداذ يناد  د  الشداهع  ناسب

 م هي دا  هدذا بتُ رير ذحيح  يضًا، هكُ  (5) م ل ذ  الةيادة مطلقاً حناية من ردِّ البعض . وما ُذكر عن (4)ذل 
. ورايدة مدا هد  األمدر  ن (6)ببعض الةياداذ الواقعة ه  المتن، لكن من رير  ن يهذذوا ب دا  و يقيددوا

جم ور الاق اء والحناية يهتلاون ه  القراتن والمرجحاذ التد  تدرجح الةيدادة وعددم ا، هدالجم ور يوسدعون 
 .(7)والحناية يضيقون

ا مدام البي قد  هد  قبدو   يشدترط :اإلمبام البيهقبيتن عنبد حكم زيادة الثقة في الم -المطلا الثاني
وال  ،ا تقدان والضدبطذدات   -كمدا ذ د  إليده كبدار األتمدة- الةيدادة راوبالةيادة ه  المتن  ن يتدوهر هد  

والةيدادة  ، قدة حجدةهد ن بقولده:   ذين احدتج بةيدادات معلدى ذلد  وذداه للدرواة الد ، يدد هقط يكتا  بالحال
 .(8) من م له مقبولة

إنمدددا يلجددد  إلدددى إلطددد ق بقبدددو  الةيدددادة، ل ،إال  ن ا مدددام البي قددد  ال يكتاددد  بإتقدددان الدددراوب وضدددبطه
ة  و ولدو لدم تكدن  دذ  الةيدادة هي دا  ب ندوع مدن  ندواع المهالاد،  االقراتن المرجحة لقبو   ذ  الةيادة  و ردم 

 لاددرد الددذب يتاددرد بدده الددراوب ال قددة؛ا. وال ُيعتددرض عليدده بقبددو  الحددديث  و تددؤدب إلددى تغييددر الحكددم المناهدداة
، (9)ألن تاددرد  بالحددديث ال يلددةم مندده تطددرق السدد و والغالددة إلددى ريددر  مددن ال قدداذ، بهدد ف تاددرد  بالةيددادة

 و ذان م االن على ذل :  ا.هكان البد من قرينة ترجح  ذ  الةيادة  و تردم 

                                                 
 .1/288التقريب بف شقك تدييب الراو  (1)

(
2
 .1/237ث ، فتح المغق2/604الن ت (

(
3
 .426انظر منيج النقد   (

(
4
، الينن  ال بنرك 8/5.لم يأخ  الف فاي مث ً بزي اة ااستيا   في حديث أبني هرينرة : )من  أيتنق شق ن ً لنه فني يبند...( )انظنر األا (

 ويجح قب ل الزي اة(. 5/158، فتح الب ي  10/281ل بقيقي 

(
5
 .87تر في تفقققه ل ت   ي  ا الفديث اب  ال     ، وتا قق ا. ن ي الدي  ي426انظر منيج النقد   (

(
6
يجح الفنرقك قب ل الزي اة إذا يو م تادا المج س، أو ذ   ياو  الزي اة يدا مرا  يوايته ل زي اة أذثر أو يي و  يدا مرا  يوايتنه  (

بزين اة )والين اك ق لمنك( فني حنديث ابن   (. ذمن  يم ن ا منث ً 2/294، التقرينر والتفبقنر 3/109ل روايك الن ق نك )انظنر تقينقر التفرينر 

ميا ا مرف ين ً: )إذا اخت ن  المتب يان   ولنم ي ن  بقنيمن  بقننك، والين اك ق لمنك، فن لق ل قن ل البن لع أو يتنرااا ( انظر)أصن ل اليرخيني 

 (.2/295، التقرير والتفبقر 3/111، تقيقر التفرير 2/25

(
7
ي نى هن ا من هب الم ل قنك والفن ب نك، وهنم ي سنا   األخن  ب لزين اة ذ لفن فاقك )انظنر انظرالمراجع ال اياة في الف شتق  الي بقتق . و(

 (.2/541، شر  ال  ذب المنقر 110، يوضك الن صر  381، شر  تنققح الر  ل  2/72الائد ي ى اب  الف جب 

(
8
 (.6355) 5/200، وانظر شاب اإليم   5/302الين  ال برك (

(
9
 .2/689انظر الن ت (
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مدن  ذدلى ار عليده وسدلم هاتمداً اتهذ رسدو  ار   ر عن ما:حديث ابن عمر رض  ا: الم ا  األو 
دمدن هضدة ه   ذ    م  لقدا  واتهدذ هاتمداً  قعدة هيده  هذده منده  والتد  اهقدد ق ببد  البي قد  الةيدادة الو   منده هُ ذ 

ا  ابدن عييندة هد  :  ال يدذكر  ك در  ذدحقدا  ،(1)بدن عييندة سدايانبدين  ذدحا   نانارد ب دا الحميددب مد
 .(2) حجة  قة هذه منه" وحاله الحميدب و و ذا الحديث " 

هدد     رسددو  ار  ذددلى ار عليدده وسددلمقددا  لدد  :قددا  ن رضدد  ار عنددهاب ددو      حددديثالم ددا  ال ددان : 
د  هقدد ةاد  بدو مُ هلم ية  ي ك  منده حتدى بلدل المديندة ،ه ذلحته :قا  . ذلح  ذا اللحم :حجة الوداع  ر ب س 

ةيدادة ريدر مناهيدة وال ، و دذ  ال(3)وداع هد  روايتده ل دذا الحدديث قولده  هد  حجدة الد رس ب عبد األعلى بن مُ 
، ومددع ذلدد  ردم ا مددام البي قدد   دددذ  (4)ر متاددق علدددى  قتدده وج لتددهسدد ب و بددو مُ  ،ه مددن الوجددو مهالاددة بوجدد

 .(5)الةيادة وقا :  ال  را ا محاولة 
و بالتقييددد   لحكددملتدد  هي ددا تغييددر لوا الةيدداداذ الواقعددة هدد  المددتن ا مددام البي قدد  بعددض ق ببدد  وكددذل 

 و ذان م االن على ذل : ل رذ له. بقراتن ،بعض ا اآلهر وردَّ  ،التهذيا  و نحو ما
سدتاتذ النبد  ذدلى ار اهاطمدة بندذ  بد  حبدي   ن   رضد  ار عن دا عاتشدةالم ا  األو : حدديث 

هددإذا  ،عددرق وليسددذ بالحيضددة ذلدد ب  :قددا  ؟.إندد   سددتحاض هدد   ط ددر  هدد دع الذدد ة :هقالددذ عليدده وسددلم
ذا  قبلدددذ هدددد عدددرق وليسدددذ  هإنمدددا ذلددد ب  ،هذدددل   ت دبدددرذ هارسدددل  عنددد    دددر الددددم وتوضدددع  الذددد ة وا 
 ، بينمددا لددم ديث عددن  شددام بددن عددروة قولدده  وتوضددت هددإن حمدداد بددن ةيددد ةاد هدد  روايتدده للحدد . بالحيضددة

. وقددد ردم ا مددام البي قدد   ددذ  الةيددادة هلددم ي هددذ ب ددا(6)يددذكر ا سدداتر مددن روى عددن  شددام
 ، ررددم  ن حمدداد(7)

 .(8) قة  بذ هقيه
 ،ق علدى مدوالة لميموندة بشداة هماتدذذددم تُ   رض  ار عنه:بن عباج  عبد ارحديث الم ا  ال ان : 

 . هقدد انادرد سدايان     هذتم إ اب ا هددبغتمو  هدانتاعتم بده :هقا  ا رسو  ار ذلى ار عليه وسلمهمر ب 

                                                 
(
1
(، والنين لي 2091خ تمن ً من  ويص ) ص ى هللا ي قنه وسن م  طريق اب  يققنك أخرجه مي م في ال ب س والزينك/ لبس النبي الفديث م(

(، ي  ستك م  أصف   اب  يققنك لنم 4218(، وأب  ااوا في الخ تم/ في اتخ ذ الخ تم )5216في الزينك/ نزع الخ تم يند اخ ل الخ   )

 ( بي ه الزي اة.675) 2/297لفديث في ميند الفمقد  ي ذر أحد منيم ه ه الزي اة. وا

(
2
 (.6355) 5/200شاب اإليم   (

 (.1975الفديث أخرجه ب لزي اة وبدوني  مي م في األض حي / م  ذ   م  النيي ي  أذ  لف ا األض حي )(3)

 : )ثقك ف ض (.332. وفي التقريب  6/90انظر تي يب التي يب (4)

 .9/291الين  ال برك ل بقيقي (5)

(، ومينن م منن  طريننق حمنن ا و قننره فنني الفننق / 226الفننديث أخرجننه البخنن ي  منن   قننر طريننق حمنن ا فنني ال ضنن  /  ينن  النندا )(6)

( 222) 1/113( مننع اإلشنن ية إلننى حينن اة حمنن ا او  ذذننر ال رظننك. وأخننرب النينن لي فنني ال بننرك 333الميتف ضننك و ينن ي  وصنن تي  )

 فإنه يجح قب ل الزي اة(. 1/409، فتح الب ي  4/22ك. وانظر )شر  الن و  الفديث م  طرص متاداة ويّا حي اة حم ا ت 

(
7
 .1/116الين  ال برك ل بقيقي  (

(
8
 (.3/123. وقد قب  البقيقي حي اة حم ا في م اضع أخرك )انظر سن  البقيقي ال برك 178تقريب التي يب   (
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، و د  ةيدادة تقيدد مطلدق (1)ةيدادة  هددبغتمو  هد  روايدة  دذا الحدديث بمدن بدين  ذدحا  الة درب بن عيينة 
والةيدادة مدن م لده  ،حاله سايان بن عيينةاالنتااع، وقد  هذ ب ا ا مام البي ق  وق ببل ا معلً  ذل  بقوله:  

 .(2)وساق  ذ  الشوا د  مقبولة إذا كانذ ل ا شوا د
وال  ،المددتن مطلقدداً  هدد  السددند  مقبدد  ةيددادة ال قددة سددواء ه ددذ  األم لددة تددد  علددى  ن ا مددام البي قدد  ال ي

لقدانون التدرجيح بحسد   بعدد شدرط ذددور ا عدن ال قدة الحداهل هضع  ذ  الةيدادة ا مطلقًا كذل ، ب  يُ ردم ي  
 القراتن المتوهرة لديه.

 
 أنواع األحاديث األخرى:بين زيادة الثقة و  عذقةال -المبحث الخامس

ديث التدد   نددواع علددوم الحددال قددة مددع بعددض ربددط ةيددادة ضددرورة هدد  ن ايددة  ددذا البحددث  يددرى الباحددث
طد ق هد  بحدث ةيدادة  قدة بشدك  ة انطدق، لعد  ذلد   ن يكدون نوالتنبيده إلدى الع قدة بين مدا ،تتداه  مع دا

مدع  موسع، من ه   األم لة التطبيقية له ول ذ  األنواع المتعددة هد  بطدون كتد  الحدديث روايدة ودرايدة.
 نوع من  نواع التعلق، دون االقتذار على ناحية دون  هرى. بذل   ب وجو  التنبيه إلى  ن المراد

 
 ةيدددادة ال قدددة والحدددديث الشددداذ والع قدددة بدددينعذقبببة زيبببادة الثقبببة بالحبببديث الشببباه:  -المطلبببا األول

 .(3)ه   من قبي  الشاذ ن ةيادة ال قة إذا كانذ مهالبا ة مردودةواضحة نا علي ا العلماء، إذ إ
والمزيد في متفبل  ة الثقة بالحديث المرسل والمتفل والمرسل الخ:يعذقة زياد -المطلا الثاني

ن ةيدادة ال قدة إذا كاندذ مقبولدة قدد ، إذ إواضدحةه ةيادة ال قة والمرس  والمتذد  ما الع قة بين : األسانيد
 .(4)تنق  الحديث من حكم المرس  الضعيف إلى المتذ  الذحيح

هدددإن مدددن طدددرق الكشدددف عدددن ا رسدددا  الهاددد  ورود   مدددا الع قدددة بدددين ةيدددادة ال قدددة والمرسددد  الهاددد 
 .(5)الحديث من طريق ةاد هيه ال قة رجً  بين رجلين متعاذرين

 .(6)بينما تعد ةيادة ال قة رير المقبولة ه  السند المتذ  من قبي  المةيد ه  متذ  األسانيد
واضدحة كدذل ، إذ   مبيدن والع قدة عذقة زيادة الثقة بالحديث الموقوف والمرفوع: -المطلا الثالث

 .(1)به جالمرهوع المحتج به إلى الموقوف المست نقد تنق  ةيادة ال قة المقبولة الحديث من 
                                                 

(
1
(، ومين م ب لزين اة وبندوني  فني الفنق  /طين ية 5211/ ج  ا المقتك )الفديث أخرجه البخ ي  او  ه ه الزي اة في ال ب لح وال قد (

 .9/658(. وانظر فتح الب ي  363ج  ا المقتك ب لدب غ )

(
2
 .1/15الين  ال برك ل بقيقي  (

(
3
 .86انظر ي  ا الفديث اب  ال      (

(
4
 .72انظر المرجع الي بق   (

(
5
 423يج النقد  ، من3/75، فتح المغقث 126انظر ج مع التف ق    (

(
6
 .423، منيج النقد  2/204، تدييب الراو  1/427، شر  ي   الترم   126انظر ج مع التف ق    (
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 هدإن الحدديث الغريد  مدا ع قت دا بعذقبة زيبادة الثقبة بالحبديث ال ريبا والمبدر :  -المطلا الرابع
ن مدددن قبيددد  رريددد  بعدددض ةيدددادة ال قدددة هددد  السدددند مدددن قبيددد  رريددد  بعدددض السدددند، وةيدددادة ال قدددة هددد  المدددت

 .(2)المتن
الةيادة الواقعدة هد  الحدديث قدد ُتعددم مدن قبيد  ةيدادة ال قدة المقبولدة ه د   ن  جالحديث المدر  وع قت ا ب

ة حيانًا   م ع  من الحديث، وقد تُ  جةء  .(3)ضمن الحديث بكون ا ُمدر ج 
مددن طددرق كشددف دلِّج ه مددا المددعذقببة زيببادة الثقببة بالحببديث المببدل:س والمعلببل:  -المطلببا الخببامس

 .(4)التدليج ةيادة الراوب ال قة راٍو بين المدلِّج والمدلَّج عنه
  مدن هد   ةيداداذ در  ع قة و يقة، إذ ك ير من العل  إنمدا تُد  ما المعل  هإن بينه وبين ةيادة ال قةو 

 .(5)  با عه  حا  الرد قد يحكم على الةيادة راج وا رسا  الها  والتدليج، و ال قاذ، كا د
هك يددر من ددا ال  المب مدداذ مددا عذقببة زيببادة الثقببة بببالمبهم والمت:بب: والم:تببر::  -المطلببا السببادس

 .(6)ه  رواياذ  هرى سممي ا ن يُ ب ،إال بةيادة الراوب ال قة ُيعرف
، هدإن ه  الطبقدة والشديوخ والت ميدذ ذا اشتر  الراويانإ هاذةً  و و مما ُيشكب ، المتاق والماترق ما و 
 .(7)من ه   ةيادة ال قة بتعيينه والنا عليه ه يكونبيان

ع قددة عذقببة زيببادة الثقببة بوسببباا ورود الحببديث وناسببس الحببديث ومنسببوخو:  -المطلببا السببابع
ال بددنا الددراوب ال قددة ال ُيعددرف ك يددر مددن  سددبا  ورود الحددديث إ  ندده  سددبا  ورود الحددديثةيددادة ال قددة ب
 .(8)ت ا ه  بعض الرواياذعلي ا وةياد

ذ ورود الحددديث، وللحددديث مددا يشددير إلددى وقدد قددد تحمدد  ةيددادة ال قددة  ن ناسدد  الحددديث ومنسددوههبو 
 .(9)ق بين ما بالنس وهَّ يهالاه هيُ  آهر معروف الةمن حديث
 

 الخاتمة: نتائج البحث
 نستطيع  ن نهلا إلى النتاتج التالية:عرضه ه   ذا البحث من ه   ما سبق 

                                                                                                                                          
(
1
 .72انظر المرجع الي بق   (

(
2
 .399، منيج النقد 1/419انظر شر  ي   الترم    (

(
3
 .1/138انظر تدييب الراو   (

(
4
 .132-131انظر ج مع التف ق    (

(
5
 .1/138، تدييب الراو  1/247،  فتح المغقث 90، ي  ا الفديث  119 ا الفديث  انظر مارفك ي  (

(
6
 .1/230انظر فتح المغقث  (

(
7
 .1/273انظر مث له في فتح الب ي   (

(
8
 .1/117انظر مث له في فتح الب ي   (

(
9
 .278انظر ي  ا الفديث   (
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 ن ا: ما ينارد الدراوب ال قدة  و ال قة تعرياًا دقيقًا محددًا، والراجح ه  تعريا ا  ادةلم ُتعرَّف ةي .1
بعض الرواة ال قاذ بةيادتده هد  سدند الحدديث  و متنده دون ريدر م مدن ال قداذ الدذين روو ، 

 سواء  دى ذل  لمهالات م  م ال.

الةيدادة  بدو ق  قطدع بين وا مدام البي قد  عددم الحكم ةيادة ال قة ه  السند عند جم ور المحققد .2
ح   اردِّ  و   اذ.، إنما ُينل ر ه  ذل  إلى القراتن والُمرجب

 ،حكم ةيادة ال قة ه  المتن عند جم ور المحد ين قبول ا إذا لم تكن مناهيدة لروايداذ ال قداذ .3
ورد  ددا إذا كانددذ كددذل . هددإن كددان هي ددا نددوع مهالاددة بدد ن  دذ إلددى تقييددد  و تهذدديا  و 

مذ   المحققين عددم إجدراء حكدم مطدرد بقبدو   دذ  الةيدادة  و ردِّ دا، نحو ما، هالراجح من 
اذ. ح   إنما ُينل ر هي ا إلى القراتن والمرجب

ددن قبددو  الشداهعية مطلقددُا للةيددادة المهذذددة  .4 د  إلددى الشدداهعية والحنايدة مب عددم ذددحة مددا ُنسب
  و المقيدة وردِّ الحناية مطلقُا ل ا.

ة الذب تُقب  ةيادته كما ذ   إليه كبار األتمدة ا تقدان يشترط ا مام البي ق  ه  الراوب ال ق .5
 والضبط، وال يكتا  بالحال هقط.

ا مدددام البي قددد  ال يقطدددع بقبدددو  ةيدددادة ال قدددة ريدددر المناهيدددة  و المهالادددة هددد  المدددتن، إنمدددا   .6
 هضع  ذ  الةيادة للقراتن والدالت .يُ 

  الةيدددادة المهذذدددة  و مواهقدددة ا مدددام البي قددد  لجم دددور المحققدددين مدددن عددددم القطدددع بقبدددو  .7
اذ.  المقيدة، والنلر ه  ذل  إلى الدالت  والمرجح 

اادة مددن  ددذ  الع قددة تددرتبط ةيددادة ال قددة بالعديددد مددن  نددواع علددوم الحددديث، وال بددد مددن االسددت .8
 ةيادة ال قة. ه  تحرير مس لة

 
 والحمد ر ر  العالمين
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 مراجع البحث
 

 

 ي المارفك، بقرو .أص ل اليرخيي، مفمد ب  أحمد اليرخيي، اا.1

 ا.1999 ،ااي الا م ل م يق ، بقرو ، الطباك الراباك يفرة ، خقر الدي  الزيذ ي،األي ا .2

األا، مفمد ب  إاييس الف فاي، تفققق مفمد حهر  النج ي، ااي المارفك، بقرو ، الطباك الث نقك، .3

 هـ.1393

هـ(، تقديم وتا قق يبد 562ا ني )األني  ، أب  ساد يبد ال ريم ب  مفمد ب  من  ي التمقمي اليم.4

 ا.1988 -هـ 1408هللا ب  يمر الب يوا ، ااي الجن  ، 

البدايك والني يك، اب  ذثقر، تفققق ي ي مفمد ما ض، ي ال أحمد يبد الم ج ا ، ااي ال تب .5

 ا.1994 -هـ 1415الا مقك، 

ق  اب  يي ذر فقم  نيب إلى اإلم ا أبي الفي  األشار ، ي ي ب  الفي تبق  ذ   المرتر .6

 ا.1984 -هـ1404الدمفقي، ااي ال ت   الاربي، بقرو ، الطباك الث لثك، 

يبد تفققق  اليق طي، ج ل الدي  يبد الرحم  ب  مفمد ،ريب الن و قتدييب الراو  في شر  ت.7

 م تبك الري ض الفديثك، الري ض. ال ه   يبد ال طق ،

  حب  (، مفمد ب  ط هر ب  الققيراني ت ذرة الفر ص )أطراف أح ايث ذت   المجروحق  اب.8

 .1415هـ(، تفققق حمد  يبد المجقد إسم يق  الي ري ، ااي ال مقاي، الري ض، 507) 

هـ(، تفققق مفمد 852تقريب التي يب، أحمد ب  ي ي ب  حجر أب  الرئ  الايق ني الف فاي ) .9

 .1986 – 1406، كي امك، ااي الرشقد، س يي

 هـ.1403مقر الف ب، ااي ال تب الا مقك، بقرو ، الطباك الث نقك، التقرير والتفبقر، اب  أ.10

التميقد لم  في الم طأ م  الما ني واألس نقد، أب  يمر ي س  ب  يبد هللا ب  يبد البر النمر  .11

وحاية يم ا األوق ف  ،مفمد يبد ال بقر الب ر  وهـ(، تفققق م طرى ب  أحمد الا    463) 

 هـ.1387، والفؤو  اإلس مقك، المغر 

 -هـ 1404تي يب التي يب، أحمد ب  ي ي ب  حجر الايق ني، ااي الر ر، بقرو ، الطباك األولى، .12

 ا.1984

 ت جقه النظر إلى أص ل األثر، ط هر ب  ص لح الجزالر ، ااي المارفك، بقرو ..13

ي، تقيقر التفرير، مفمد أمق  الماروف بأمقر ش ه الفنري الم ي، مطباك م طرى الب بي الف ب.14

 هـ.1351م ر، 

ج مع التف ق ، أب  ساقد ب  خ ق  الا لي، تفققق حمد  يبد المجقد الي ري، ي لم ال تب، .15

 ا.1987 -هـ 1407بقرو ، الطباك الث نقك، 

هـ(، تفققق 279الج مع ال فقح )سن  الترم  (، مفمد ب  يقيى أب  يقيى الترم   الي مي ) .16

 اث الاربي، بقرو .أحمد مفمد ش ذر ورخرو ، ااي إحق   التر

هللا البخ ي  الجاري  الج مع ال فقح المخت ر )صفقح البخ ي (، مفمد ب  إسم يق  أب  يبد.17

 – 1413 الطباك الث نقك ااي الا  ا اإلني نقك، امفق، ،هـ(، تفققق ا. م طرى ايب البغ 256) 

1993. 

 ت ني، ااي ال تب الا مقك، الرس لك الميتطرفك لبق   مفي ي ذتب الينك المفرفك، مفمد ب  جارر ال.18

 هـ.1400بقرو ، الطباك الث نقك، 

يوضك الن صر وجنك المن صر، اب  قدامك المقدسي، ااي ال ت   الاربي، بقرو ، الطباك األولى، .19

 هـ.1401
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هـ(، تفققق مفمد مفقي 275سن  أبي ااوا، س قم   ب  األشاث أب  ااوا اليجيت ني األحا  ) .20

 الر ر.الدي  يبد الفمقد، ااي 

هـ(، تفققق 458سن  البقيقي ال برك، أحمد ب  الفيق  ب  ي ي ب  م سى أب  ب ر البقيقي ) .21

 .1994 – 1414مفمد يبد الق اي يط ، م تبك ااي الب ح، م ك الم رمك، 

 سن  الترم   = الج مع ال فقح.22

 سن  الني لي = المجتبى م  الين .23

ققق يبد الغر ي س قم   البنداي  وسقد ذيرو  سن  الني لي ال برك، أحمد ب  شاقب الني لي، تف.24

 ا.1991 -هـ 1411حي ، ااي ال تب الا مقك، بقرو ، الطباك األولى، 

هـ(، تفققق 748سقر أي ا النب  ، مفمد ب  أحمد ب  يثم   ب  ق يم ح ال هبي أب  يبد هللا ) .25

 الطباك الت ساك. ،1413 ، بقرو ،مفمد ناقم الارقي سي، مؤسيك الرس لك -شاقب األين ؤوط 

ش يا  ال هب في أخب ي م  ذهب، شي   الدي  يبد الفي ب  أحمد اب  الام ا الفنب ي، تفققق يبد .26

 ا.1989 -هـ 1410بقرو ،  –مفم ا األين ؤوط ، ااي اب  ذثقر، امفق  –الق اي األين ؤوط 

 شر  األسن  ، ج ل الدي  يبد الرحقم األسن  ، مطباك اليا اة، م ر..27

هـ 1400 ذب المنقر، مفمد ب  أحمد الفنب ي، الماروف ب ب  النج ي، ااي الر ر، امفق، شر  ال .28

 ا.1980 -

شر  الن و  ي ى صفقح مي م، يفقى ب  شرف الن و ، ااي إحق   التراث الاربي، بقرو ، .29

 هـ.1392الطباك الث نقك 

 ، الطباك األولى، شر  تنققح الر  ل، شي   الدي  أحمد ب  ااييس القرافي، ااي الر ر، بقرو.30

 ا.1973 -هـ 1393

شر  ي   الترم  ، يبد الرحم  ب  أحمد ب  يجب الفنب ي، تفققق ا. ن ي الدي  يتر، ااي الم   .31

 ا.1978 -هـ 1398ل طب يك والنفر، الطباك األولى، 

هـ(، تفققق مفمد الياقد بيق ني ح   ل، 458شاب اإليم  ، أب  ب ر أحمد ب  الفيق  البقيقي ) .32

 .1410ي ال تب الا مقك، بقرو ، اا

هـ(، 354صفقح اب  حب   بترتقب اب  ب ب  ، مفمد ب  حب   ب  أحمد أب  ح تم التمقمي البيتي ) .33

 .1993 – 1414 الطباك الث نقك بقرو ، ،تفققق شاقب األينؤوط، مؤسيك الرس لك

 صفقح البخ ي  = الج مع ال فقح المخت ر.34

هـ(، تفققق مفمد فؤاا 261الفيق  القفقر  النقي ب ي  ) ، مي م ب  الفج ب أب   صفقح مي م.35

 يبد الب قي، ااي إحق   التراث الاربي، بقرو .

هـ(، ااي ال تب الا مقك، 911طبق   الفر ص، يبد الرحم  ب  أبي ب ر اليق طي أب  الرئ  ) .36

 ، الطباك األولى.1403بقرو ، 

س  الف  ، ااي ال تب الا مقك، بقرو ، ، يبد الرحقم األسن  ، تفققق ذم ل ي طبق   الف فاقك.37

 ا.1987 -هـ 1407الطباك األولى 

ال برك، يبد ال ه   ب  ي ي اليب ي، تفققق ا.يبد الرت   مفمد الف  ، ااي هجر،  طبق   الف فاقك.38

 ا.1992 -هـ 1413م ر، الطباك الث نقك 

الدي  ي ي نجقب، ااي  ، يثم   ب  يبد الرحم  ب  ال   ، تفققق مفقيالف فاقكالرقي   طبق   .39

 ا.1992 -هـ 1413البف لر اإلس مقك، بقرو ، الطباك األولى 

في خبر م   بر، الف فظ ال هبي، تفققق فؤاا سقد، مطباك ح  مك ال  يت، طباك ث نقك  الابر.40

 ا.1984م  ية، 

 -هـ 1403الائد ي ى اب  الف جب، اب  ح جب الم ل ي، م تبك ال  ق   األحهريك، الق هرة، .41

 ا.1983
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م تبك النيئك الاربقك،  –ي   الترم  ، أب  ط لب الق ضي، تفققق صبفي الي مرالي، ي لم ال تب .42

 هـ.1409بقرو ، الطباك األولى، 

الا   ال اياة في األح ايث النب يك، ي ي ب  يمر ب  أحمد ب  ميد  أب  الفي  الدايقطني البغداا  .43

 .1985 – 1405الي ري، ااي طقبك، الري ض، هـ(، تفققق ا. مفر ص الرحم  حي  هللا 385) 

ااي الر ر، ، تفققق ا.ن ي الدي  يتر ،اب  ال    أب  يمرو يثم   ب  يبد الرحم  ،ي  ا الفديث.44

 ا.1984 -هـ1404 ،امفق، الطباك الث لثك

فتح الب ي  شر  صفقح البخ ي ، أحمد ب  ي ي ب  حجر أب  الرئ  الايق ني الف فاي .45

 .1379مفب الدي  الخطقب، ااي المارفك، بقرو ،  -الب قي  مفمد فؤاا يبدهـ(، تفققق 852) 

ااي  ،تا قق ص   مفمد مفمد ي يئك اليخ و ، شمس الدي  مفمد ب  يبد الرحم  ،فتح المغقث.46

 .ا1996 -هـ1417ال تب الا مقك، بقرو ، 
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