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 المقدمة

 ،من يهده اهلل فال مضل له ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره 

صلى اهلل عليه وعلى  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ومن يضلل فال هادي له

 أما بعد:  ،آله وصحبه

 ،وسددمرهع المعار دد  ،"غذاؤهع الكتابدد أتددع عنايدد  مددن نددل ـوانبدده فدد  عتنددى أهددل الحددديث بحددديث رسددول اهلل فقددد ا 

ووـدود الر دا  مدو فقدد مدا  ،فالشددادد مدو وـدود انسدانيد العاليد  عنددهع ر دا  ،وتوسددهع الحىدى ،واسترواحهع المذانرة

وقد رأيت في هذا البحث المختىر أن أتطرق  ،ه ومعار ته"، ونان من وـوه عنايتهع العنايُ  بمقابلت(1)طلبوه عندهع بؤس

 أال وهو باب "المقابل ".  ،لمبحث لع أر من أفرده بالتأليف مو أهميته

 وتكمن أهميته بـ: 

 بل بكتب اإلسالم عام .  ،إبراز عناي  المحدثين بحديث رسول اهلل  -1

 .  الرد على من أراد عيب المحدثين بعدم العناي  بحديث رسول اهلل -2

 بيان أن هذا المنهج ليس له نظير على هذا الوـه عند غير المسلمين.  -3

 وقد قسمت البحث إلى: 

  و اتم . ،وثالث  عشر مبحثا ،مقدم 

 ومنهجه.  ،المقدم  ؛ وفيها  ط  البحث 

 :ثع المباحث نما يلي-  

 المبحث األول: تعريف المقابلة. 

 تعريف المعار  .  المبحث الثاني:

 انصل في المقابل .  ث الثالث:المبح

 ما ـا  من انقوال في الحث عليها.  الرابع: المبحث

 حكمها.  المبحث الخامس:

 واددها. ف المبحث السادس:

 وقتها.  المبحث السابع:

 تكون.  بأي شي  المبحث الثامن:

 مو من تكون.  المبحث التاسع:

 دالدلها.  المبحث العاشر:

 المستخدم  فيها.  فاظانل المبحث الحادي عشر:

 أوصاف النسخ المقابل .  المبحث الثاني عشر:

 حكع الرواي  من نسخ  غير مقابل .  المبحث الثالث عشر:

 وفهرس الموضوعات ،المصادر والمراجعوثبت  ،الخاتمة ثع . 

 وكان منهجي فيه: 

 النقل من المىادر انصلي .  -1

 الرـوع إلى النسخ الخطي  للتطبيق.  -2

 التقسيع والتفريو لتسهيل المعلومات.  حرصت على -3

 واالنتفا  بما سطر من النقول.  عدم اإلطال  بالتعليق، -4

 ، والكالم عليها. تخريج انحاديث وانقوال المسندة -5

 والكالم هنا على أصول المسادل دون التفاصيل.  ،هذا باب واسو تد ل فيه مسادل نثيرة -6

 والحمد هلل رب العالمين. ،وأن ينفع به ،وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم هذا وأسأل اهلل العظيم أن يجعل هذا العمل

                                      
 (. 3معرف  علوم الحديث للحانع )ص/  - (1)
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 المبحث األول

 تعريف المقابلة 

 . (1)ويتفرع بعد ذلك ،قال ابن فارس: القاف والبا  والالم أصل واحد صحيح تدل َنِلُمه على مواـه  الشي  للشي  لغة:

ومقابلد  الكتداب بالكتداب  ،ذا  ممت شيئا إلى شي  قلت قابلتده بدهالليث: إ ،عار ه الشيء بالشيء مقابلة وقباال:وقابل "

 . (2)وقباله به: معار ته". اه . قاله في اللسان

 :، وقولده تعدالى(4)}ِإْخَواًناا َعَلاى ُساُرٍر مقَتَقااِبِليَن { :وقولده ، (3){}َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساءُلوَن ومنه قوله تعالى:

 . (6)وإما بالعناي ..." ،قال الراغب: والمقابل  والتقابل: أن يقبل بعضهع على بعض ؛ إما بالذات .(5)يَن َعَلْيَها ُمَتَقاِبِليَن{}ُمتَِّكِئ

ومنده  ،وـعل فيه ندل مدا فدي ا  در ،"ويقال: قابل الكتاب قباال ومقابل  ؛ أي: ـعله قبالتهوقال النحاس في صناع  الكتاب: 

 . (7)أي: يقابل بعضها بعضا" ،منازل القوم تتقابل

 المقابلة اصطالحا: 

 فمن ذلك:  ،تقاربت ألفاظ العلما  حين ذنر تعريف المقابل  

   .(8)وإن نان إـازة" ،ونتاب شيخه الذي يروي عنه ،"مقابل  الطالب نتابه بأصل سماعه ابن الصالح:

  .(9)؛ وإن إـازة"الب نتابه بأصل شيخه"مقابل  الط النووي:

  .(10)أو نحو ذلك" ،أو بأصٍل قوبل بأصل شيخه ،الطالب نتابه بأصل شيخه"مقابل  اصر الدين: ابن ن

ل بده أصدل ، أو بأصدل أصدل شديخه المقاَبدبكتاب شيخه الذي يدروي عنده سدماعا، أو إـدازة"مقابل   الطالب نتابه  العراقي:

  .(11)أو بفرع مقابل بأصل السماع" ،شيخه

أو مو نفسه شيئا فشيئا"، زاد الكمال الشدمني فقدال: "بأصدل شديخه الدذي  ،أو مو ثق  غيره ،شيخمو ال مقابلته" ابن الحنبلي:

 . (12)أو بفرع مقابل بأحدهما المقابل  المعتبرة" ،أو بأصل شيخه المقاَبل به أصل شيخه ،أو إـازة ،يرويه عنه سماعًا

 ويمكن أن تختصر هذه التعاريف فيقال: 

 

 ، أو فرع مقابل".أصل أصلهة الكتاب بأصله، أو "مقابل

 -فقولنا:

 :)أو مو نفسه.  ،والمقابل معه: الشيخ أو ثق  ،فالمقاِبل: الطالب أو ثق  غيره ،مفاعل  تقتضي المشارن  )مقابلة 

                                      
 (. 51 /5معجع المقاييس ) - (1)
 مادة "قبل"(.  -540 /11لسان العرب ) - (2)
 (. 25(، الطور )27سورة الىافات ) - (3)
 (. 47) سورة الحجر - (4)
 (. 16) سورة الواقع  - (5)
 (. 393المفردات )ص/  - (6)
 (. 74 /3(، وانظر فتح المغيث )852 /2النكت للزرنشي ) - (7)
 (. 190علوم الحديث )ص/  - (8)
 (. 77 /2التقريب مو التدريب ) - (9)
 (. 140حل عقود الدرر )ص/  - (10)
 (. 133 /2شرح انلفي  ) - (11)
 (. 121قفو انثر )ص/  - (12)
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  .الكتاب(: نسخة الطالب( 

 :)بعضها. وفيها شروط معتبرة و الف في ،أي: وإن عال انصل أو نزل الفرع )بأصله أو أصل أصله أو فرع  

 فهذه أربعة أركان للمقابلة: 

 أو ثق  غيره(.  ،مقابل )الطالب -1

 مقابل )النسخ (.  -2

 أو فرع(. ،أو أصل أصله ،مقابل به )أصل الشيخ -3

 أو مو نفسه(.  ،أو ثق  ،مقابل معه )الشيخ -4
 

 المبحث الثاني

 تعريف المعارضة

نثرتها ترـو إلى أصل واحد ؛ وهو العرض الذي وهي مو  ،قال ابن فارس: "العين والرا  والضاد تكثر فروعه لغة:

 . (1)يخالف الطول"

وفي  ،وفالن يعار ني أي: يبارزني ،وعار ُت نتابي بكتابه أي: قابلُته ،وعارض الشي  بالشي  معار  : قابَله 

ر: "أي: نان "، قال ابن انثي(2)وأنه عار ه العاَم مرتين ،نان يعار ه القرآن في نل سن  مرة الحديث: "إن ـبريل 

 . (3)يدارسه ـميو ما نزل من القرآن من المعار   المقابل "

مأ وذ من عار ته بالثوب إذا  ،وقال النحاس: يقال: عار ت بالكتاب الكتاب أي: ـعلت ما في آ رها مثل ما في ا  ر

 . (4)أعطيته وأ ذت غيره"

 المقابلة والمعارضة

 . (5)في مختار الىحاح: "وعارض الكتاب بالكتاب أي: قابله"قال  ،المقابل  والمعار   في اللغ  بمعنى 

 . (6)"ومنه عار ت الكتاب بالكتاب أي: قابلته به" وفي النهاية:

 . (7)وعار ت نتابي بكتابه أي: قابلته" ،"عارض الشي  بالشي  معار  : قابله وفي اللسان:

 وفي االصطالح: 

 . (1)قال الزرنشي: "وهو بمعنى المعار  "

                                      
 ، مادة "عرض"(. 269 /4المقاييس ) - (1)
ـَى بين يدي الناس،  43أ رـه البخاري )ك: االستئذان، ب:  - (2) مو الفتح(، ومسلع )ك: فضادل الىحاب ، ب:  -6285، رقع: 11/79من نا

  (، وغيرهع من حديث عادش  ر ي اهلل عنها.2450، رقع: 4/1905فضادل فاطم ،  15
 (. 212 /3، مادة "عرض"(، وقول ابن انثير في النهاي  )167 /7لسان العرب ) - (3)
 (. 852 /2النكت للزرنشي ) - (4)

  -يأتي معنى لفظ المقابل  والمعار   في اللغ  في ألفاظ أ رى؛ فمن ذلك: فاددة:

 (. 46 /1المجايأة: المقابل  والموافق . )القاموس:  -*

 (. 2/527(، )اللسان: 81 /3مقابل  والمضارع . )النهاي : المضارح : وهي ال -*

 (. 15/391(، )اللسان: 5/181الموازاة: المقابل  والمواـه . )النهاي :  -*

 (. 3/67الموا خ : المعار   والمباراة. )اللسان:  -*

 (. 175 /2المخاصرة، والمخازم / المعار   في السير. )اللسان: -*

 (. 14/455اللسان: المىاداة: المعار  . )
 (. 178مختار الىحاح )ص/  - (5)
 (. 212 /2النهاي  ) - (6)
 (. 167 /7اللسان ) - (7)
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 ل السخاوي: "المقابل : ... ويقال لها أيضا المعار  ". وقا

يقال: قابلت الكتاب بالكتاب وعار ته به إذا ـعلت فيه  ،ويقال لها: المعار   ،وقال زنريا: "المقابل  وما معها مما يأتي

 . (2)مثل ما في المقابل به"

 ،أن بينهما فرقا يسيرا في االستخدام أحيانا -عواهلل أعل–لكن يظهر  ،ويستخدم أحدهما مكان ا  ر ،فالمعنيان بمعنى

 وفي أنواع التحمل ؛ النوع الثاني: العرض على الشيخ.  ،فالمعار   تطلق على المقابل  والعرض على الشيخ حال التحمل

ولع يكن له في الحال نسخ  ثع نسخ من انصل بعد ذلك استحب له  ،والناظر إلى قول الخطيب: "ومن سمو من الراوي 

عرض ما نسخه على الراوي للتىحيح ؛ وإن نان قد قابل به ؛ ننه يحتمل أن يكون في انصل  طأ ونقىان 

 .؛ يلحظ هذا المعنى. .(3)حروف"

أن ذلك في المقابل  مو  مو –نن فيه التىويب ورد  الخطأ  ،ولذا تكون نثيرا مو الشيخ ،معنى أشد   (4)وفي المعار   

  . -لكنه أ ف  ،غيره

 

                                                                                                                                      
 (. 852 /3النكت ) - (1)
 (. 133 /2فتح الباقي ) - (2)
 (. 239الكفاي  )ص/  - (3)
–ع ذنر عن العكبري قال: سمعت أبا نعيع يقول ولذا نانوا يجعلون للعرض قلمًا  اصًا، قال الخطيب: "ويجعل للعرض قلمًا معدًا"، ث - (4)

ـ ه رـل في أمر الحديث  (. 276 /1: "اسكت، فإنك أبغض من قلع العرض". )الجامو: -َوال
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 بحث الثالثالم

 األصل في المقابلة

في نتاب ريا   المتعلمين...، والثاني ذنره ابن  ابن السني"وفي الباب حديثان: أحدهما رواه أبو بكر  قال الزركشي:

 . (1)السمعاني في أدب االستمال "

.، الحديث الثاني: : أحدهما: من طريق عقيل عن ابن شهاب.."وفي المسأل  حديثان مرويان عن النبي  وقال البلقيني:

 . (2)ذنره السمعاني في نتاب أدب اإلمال "

 . (3)"وانصل فيها ما رواه الطبراني في الكبير وابن السني في ريا   المتعلمين..." وقال السخاوي:

 وهذان الحديثان هما: 

 عرقًا قوعِر ،شديدة (4)حا َرُب أ ذته عليه نزلأ إذا ونان،  اهلل رسولعند  الوحي أنتُب ننُتعن زيد بن ثابت قال: " -1

 حربأ فما ،علي  يملي وهو فأنتب ،نسرة أو ،(6)بَتالقَ  بقطع  عليه أد ل فكنت ،عنه سري ثع، (5)مانالُج مثل شديدا

 فإن ،"، فأقرأهاقرأه" :قال فرغت فإذا ،أبدا رـلي على أمشي ال :أقول حتى، ونآالقر ثقل من رـلي تنكسر نادأ حتى

 ". الناس إلى به جأ رُ  ثع ،هأقام سقط فيه نان

، والخطيب (9)، والطبراني في الكبير(8)ومن طريقه السمعاني في أدب اإلمال  ،، وهذا لفظه(7)أ رـه يعقوب بن سفيان 

 ،بن يزيد الَكالعياعن نافو  ،عن عبد اهلل بن يحيى المعافري ،نلهع من طريق عبد الرحمن بن إبراهيع ُدحيع (10)في الجامو

 عن ـده.  ،عن أبيه ،عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ،عن الزهري ،انيلي دبن  العن ُعقيل 

ولع أـد من  ،، وقد روى عنه ـماع (11)حبان في الثقات ره ابن ذن وقد،ومدار اإلسناد على سليمان بن زيد بن ثابت 

 وبقي  رـاله ثقات.   ،وثقه غير ابن حبان

  ، اه . يعني هذا. (12)ورـال أحدهما ثقات" ،ادينوقال الهيثمي: "رواه الطبراني بإسن 

                                      
 (. 3/580النكت ) - (1)
 (. 376محاسن االصطالح )ص/  - (2)
 (، ثع ذنر حديث عطا  بن يسار مرسال بعده.  75 /3فتح المغيث ) - (3)
 (. 2/410والمشق  من شدة الوحي. )لسان العرب: شدة الكرب  - (4)
 (. 92 /13(، )لسان العرب: 1/301اللؤلؤ الىغار، وقيل: حب يتخذ من الفض  أمثال اللؤلؤ. )النهاي :  - (5)
 (.  4/11 ، مادة "قتب"(، وانظر )النهاي :660 /1إناف البعير، وقيل اإلناف الىغير الذي على قدر سنام البعير. )لسان العرب:  - (6)
 (، )ينظر ؛ لعله من زيادات المحقق(. 189-1/188المعرف  والتاريخ ) - (7)
 (. 77أدب اإلمال  واالستمال  )ص/  - (8)
 (. 4888، رقع: 142 /5المعجع الكبير ) - (9)
( لما ذنره من طريق عقيل: 376(، وسقع منه: "عن أبيه"، وقال البلقيني في محاسن االصطالح )ص/133 /2الجامو ن الق الراوي ) - (10)

 "ذنره المرزباني في نتابه". 
 (. 4/193(، وتهذيب التهذيب )279 /3(، وينظر تهذيب الكمال )315 /4الثقات ) - (11)
 (. 257 /8مجمو الزوادد ) - (12)
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نلهع من طريق أبي طاهر أحمد بن عمرو  (4)، وابن السني(3)، وانوسط(2)، والطبراني في الكبير(1)وأ رـه الفسوي

 )وفي انوسط -بن  الد احدثني عقيل  ،عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالع المهري بن السرح قال: وـدت في نتاب  الي

 .  (5)عن زيد بن ثابت ،، عن سعيد بن سليمان بن زيد-عن الزهري( ،للطبراني: عقيل

وفيه الوـادة. قال الهيثمي: "ورـاله موثقون إال أن فيه: وـدت  ،رـاله ثقات إال سليمان بن زيد ،وهذا اإلسناد نسابقه 

 ، اه . (6)فهي وـادة" ،في نتاب  الي

 ،إال ما نان من رواي  الطبراني في انوسط –عن سعيد بن سليمان مباشرة  وعقيل بن  الد روى في هذا اإلسناد 

واهلل –ويظهر ،، وفي السند السابق رواه بواسط  الزهري-فقد رواه بالسند نفسه في الكبير ولع يذنره ،وأظنها من الخطأ

عيد بن سليمان نما في ترـمته تالميذ سمن  ، وعقيل(8)من نبار تالميذ الزهري ، فُعقيل (7)أن اإلسنادين صواب -أعلع

 . (9)وفي غيره ،عنه في هذا الحديثبالتحديث وقد صرح  ،المتقدم 

: "نتبت؟"، قال: "نعع"، قال: "عر ته؟"، قال: ، فقال له النبي عن عطا  بن يسار: أن رـال نتب عند النبي  -2

 "ال"، قال: "َلع تكتبه حتى تعر ه فيىح". 

 ،حدثنا عيسى بن أحمد العسقالني ،حدثنا أبو طلق ،مال  من طريق الحىين بن عمرأ رـه السمعاني في أدب اإل 

 عن عطا .  ،عن شريك بن عبد اهلل بن أبي نمر ،عن )عبد العزيز( بن الدراوردي ،حدثنا إسحاق بن الفرات المىري

وقد  ،نكارة في الخبر منهماويظهر أن ال ،لع أعرفهما ،وأبو طلق ،وهذا السند إ اف  إلى نونه مرسال ؛ فيه الحىين 

وهو حديث: "ال تكتبوا في سطر بسع اهلل الرحمن الرحيع شيئا  ،حدثا بحديث آ ر أنكر من هذا ليس فيه مجهول غيرهما

 . (10)غيره"

، وعن (11)وقد قال ابن حجر عن أولهما: "صدوق نان يحدث من نتب غيره فيخطئ" ،والدراوردي وشريك فيهما نالم 

 والخبر ملزق بهما.  ،إنما ممن دونهما ،، ولكن البال  في الخبر ليس منهما(12)خطئ"الثاني: "صدوق ي

 . (13)ي: "وهذا أصرح في المقىود إال أنه مرسل"البلقينقال  

 المبحث الرابع

 ما جاء من األقوال في الحث على المقابلة

وهي تدل  ،قابل  والتحذير من ترنهاذنر ـمل  من المىنفين أقواال عن بعض التابعين فمن بعدهع في الحث على الم 

 ومما وقفت عليه في ذلك:  ،وعناي   اص  بحديث النبي  ،على اهتمام نبير بهذا انمر

                                      
 (. 189 /1المعرف  والتاريخ ) - (1)
 (. 4889، رقع: 142 /5المعجع الكبير ) - (2)
 (. 1913، رقع: 257 /2)المعجع انوسط  - (3)
 (. 75 /3(، والسخاوي في فتح المغيث )580 /3في ريا   المتعلمين، ذنره الزرنشي في النكت ) - (4)
مدار هذا اإلسناد على عقيل، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن ـده، وفرق في مو عين هنا نـل الخالف في ذنر  - (5)

 الزهري. 
 (. 152 /1لزوادد )مجمو ا - (6)
وهذا مما يظهر فيه صح  الوـهين من الدرـ  الثاني ، وهي نونه من الظن القوي مو احتمال نون الزادد من المزيد، ولكن راوي الزادد  - (7)

 أقوى، ولع يىرح بالتحديث. 
 (. 671 /2انظر شرح علل الترمذي البن رـب ) - (8)
 (، وسنده صحيح. 247 /6(، وسنن الكبرى للبيهقي )93 /4(، وسنن الدارقطني )1302حديثه في اندب المفرد )رقع:  - (9)
 (. 170أدب اإلمال  )ص/  - (10)
 (. 4147التقريب )رقع:  - (11)
 (. 2803التقريب )رقع:  - (12)
 (. 376محاسن االصطالح )ص/  - (13)
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 [. 94-أبو عبد اهلل ]ت ،عروة بن الزبير بن العوام األسدي  -1

 : "َلع تكتب". عن هشام بن عروة أن أباه قال له: "نتبت؟"، قال: "نعع"، قال: "عار ت؟"، قال: "ال"، قال -*

من طريق – (5)والقا ي عياض ،(4)، وابن عبد البر(3)، والجامو(2)الكفاي  ، والخطيب في(1)أ رـه الرامهرمزي

عن هشام بن عروة. وإسماعيل صدوق في روايته عن  ،من طرق عن إسماعيل بن عياش (6)والسمعاني ،-الرامهرمزي

 . (7)أهل بلده مخلط في غيرهع

، لكن تابعه مغيرة بن مطرف (8)وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر" ،ا حدث عن أهل بلده فىحيحقال البخاري: "إذ 

 حيث رواه عن وهب بقي  عنه عن هشام.  (9)الواسطي أبو مطرف عند بحشل في تاريخ واسط

 عن أبيه أنه نان يكتب العلع للناس ويعار ه لهع.  ،عن هشام بن عروة -*

عن إسماعيل بن  ،عن أبي يحيى عبد الرحمن بن سلع ،يق عبد الرحمن بن محمد بن سياهمن طر (10)أ رـه السمعاني

 عن هشام.  ،عياش

 تقدم بيان حاله.  ،وفي اإلسناد إسماعيل بن عياش

 ، أو بعدها[. 117 -أبو عبد اهلل المدني ]ت ،نافع مولى ابن عمر  -2

 قال: "فليأتوني حتى أقيمه لهع".  ،نتبوا حديثك قال نافو بن أبي نعيع: "قلت لنافو مولى ابن عمر: إنهع قد

ومن طريق أبي يعلى الِمْنَقري زنريا بن يحيى ؛  ،من طريق نىر بن علي بن نىر الجهضمي (11)أ رـه السمعاني 

 عن نافو مولى ابن عمر.  ،عن نافو بن عبد الرحمن بن أبي نعيع القارئ ،نالهما عن عبد الملك بن قريب انصمعي

 . (12)انصمعي ونافو صدوقان ،د حسنوهذا إسنا

                                      
 (.  544المحدث الفاصل )ص/ - (1)
 (. 350الكفاي  )ص/  - (2)
 (. 275 /1ن الق الراوي )الجامو  - (3)
 (. 77 /1ـامو بيان العلع ) - (4)
 (. 160اإللماع )ص/  - (5)
 (. 79أدب اإلمال  واالستمال  )ص/  - (6)
 (. 477التقريب )رقع:  - (7)
 (. 251 /1تهذيب الكمال ) - (8)
 (. 181تاريخ واسط )ص/  - (9)
 (. 78أدب اإلمال  واالستمال  )ص/ - (10)
 (. 78 مال  واالستمال  )ص/أدب اإل - (11)
 (. 7127، و 4233تقريب التهذيب )رقع:  - (12)
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 ، أو قبلها[. 132 -أبو نصر اليمامي ]ت ،يحيى بن أبي كثير الطائي موالهم  -3

 . (1)قال: "الذي يكتب وال يعارض مثل الذي يد ل الخال  وال يستنجي"

نلهع من طرق عن  (5)عانير، والسم د الب ن عب ، واب(4)امو ، والج(3)فاي  طيب في الك ، والخ(2)رامهرمزي رـه ال أ  

 وسنده صحيح.  ،عن يحيى بن أبي نثير ،أبان بن يزيد العطار

 [. 154 -أبو عروة ]ت ،معمر بن راشد األزدي موالهم  -4

 قال: "لو عورض الكتاب ماد  مرة ما ناد يسلع من أن يكون فيه سقط أو  طأ".  

اني في نتاب المعرف  قال: "سمعت عبد الرزاق يقول: فقال: "وذنر الحسن ]بن علي[ الحلو (6)ذنره ابن عبد البر 

 "سمعت معمرا يقول: "...". والحسن ثق  سمو عبد الرزاق وروى عنه نثيرا. 

 [. 157 -أبو عمرو الفقيه ]ت ،عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي  -5

 قال: "مثل الذي يكتب وال يعارض مثل الذي يد ل الخال  وال يستنجي".  

                                      
قال السخاوي: "والتشبيه في مطلق النقص مو قطو النظر عن شرف أحدهما وِ س   ا  ر نما في تشبيه الوحي بىلىل  الجرس. )فتح  - (1)

 (. 77 /3المغيث: 
 (. 544المحدث الفاصل )ص/  - (2)
 (. 350الكفاي  )ص/  - (3)
 (. 275 /1الجامو ن الق الراوي ) - (4)
 (. 79أدب اإلمال  واالستمال  )(78 /1ـامو بيان العلع ) - (5)
 (. 78 /1ـامو بيان العلع ) - (6)
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عن عبد الوهاب بن نجدة  ،من طريق أحمد بن زهير الحافظ (2)، ومن طريقه القا ي عياض(1) رـه ابن عبد البرأ

 عن انوزاعي.  ،عن بقي  ،الحوطي

 ،وسنده حسن نـل بقي  بن الوليد ،عن انوزاعي ،عن بقي  ،من طريق سليمان بن سليع الحمىي (3)وأ رـه ابن عبد البر

  . (4)الضعفا  صدوق نثير التدليس عن

 [. 170 -صاحب العروض ]ت ،أبو عبد الرحمن اللغوي ،الخليل بن أحمد األزدي الفراهيدي  -6

 قال: "إذا نسخ الكتاب ثالث مرات تحول بالفارسي  من نثرة سقطه". 

 عن قريش بن ،عن إسحاق بن إبراهيع بن حبيب بن الشهيد ،من طريق محمد بن هارون الحضرمي (5)أ رـه الخطيب

 .  (6)نه تغير"فقد عرف إسحاق الراوي أ ،والكالم في قريش ال يضره هنا ،عن الخليل. وإسناده صحيح ،أنس

 [.  221-و عبد الرحمن ]تـأب ،ارثيـعَنبي الحـعبد اهلل بن مسلمة الَق -7

 ر َت؟"،ا : "ع فقال لي: "نتبَت؟"، قلُت: "نعع"، قال ،فكتبت عنه ،قال أفلح بن بسام: "ننت عند القعنبي 

 قلُت: "ال"، قال: "َلع تىنْو شيئًا".   

محمد بن صحاب بن عن  ،من طريق  لف بن محمد بن إسماعيل البخاري  الَخيمي (7)أ رـه الخطيب في الكفاي  

 عن أفلح بن بسام البخاري.  ، زيم  البخاري الشُّروطي

وهو  عيف  ،الخليلي: "نان له حفظ ومعرف  فقال ،وقد تكلع في  لف بن محمد مو حفظه ،واإلسناد نله من الحفاظ 

  .  (8)ـدا"

 .  (9)ثع نسخ ولع يعارض  رج أعجميًا" ،رضا"إذا نسخ الكتاب ولع يع :ان فشومما ـا  فيها: قول  

 . (10)قول الخالل: "من لع يعارض لع يدر نيف يضو رـله"و 

                                      
 (. 78 /1ـامو بيان العلع ) - (1)
 (. 160اإللماع )ص/  - (2)
 (. 78 /1ـامو بيان العلع ) - (3)
 (. 741التقريب )رقع:  - (4)

قال ابن الىالح: "وروينا عن الشافعي اإلمام، وعن يحيى بن أبي نثير قال: "من نتب ولع يعارض نمن د ل الخال  ولع يستنج"، اه .  ه:تنبي

 (. 191)علوم الحديث: ص/ 

اعي أبو عمر قال العراقي: "هكذا ذنره المىنف عن الشافعي، وإنما هو معروف عن انوزاعي، وعن يحيى بن أبي نثير، وقد رواه عن انوز

، بن عبد البر في نتاب ـامو بيان العلع من رواي  بقي  عن انوزاعي، ومن طريق ابن عبد البر رواه القا ي عياض في نتاب اإللماع بإسناده

قييد واإليضاح: ومنه يأ ذ المىنف نثيرا، ونأنه سبق قلع من "انوزاعي" إلى "الشافعي" ...، ولع أر لهذا ذنرا عن الشافعي، واهلل أعلع". )الت

 (. 176ص/ 

 /3(. وينظر النكت للزرنشي )77 /3وقال السخاوي: "وعن الشافعي نما عزاه إليه ابن الىالح، وفي صح  عزوه إليه نظر". )فتح المغيث: 

582 .) 
 (. 275 /1الجامو ن الق الراوي ) - (5)
 (. 374 /8انظر تهذيب التهذيب ) - (6)
  (.351 -350الكفاي  )ص/  - (7)
 (. 304 /17سير أعالم النبال  ) - (8)
 (. 351الكفاي  )ص/  - (9)
 (. 77 /3( فتح المغيث )127 /3، 13 /2طبقات الحنابل  ) - (10)
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 . (1)نمن غزا ولع يقاتل" وقول بعضهع: "من نتب ولع يقابل 

 ي في الهداي  فقال: زرمه ابن الج، ونظ(2)وارم على المزابل" ؛قيل: "انتب وال تقابلوقد  

 قابِل ـكتَب فلتـوبعد أن ت"

 (3)قيل: وإال فارم في المزابل".    

 لنفسه بمرو:  (4)وقال السمعاني: "أنشدنا أبو حفص عمر بن عثمان بن حسين الَجْنِزي 

 عارض كتابك بعدما حررته   "

 ط غير معارض لم يكتبـفالخ                           

 وإذا كتبت مقابال ومصححا

 .(5)"سهلت تالوته على الغر الغبي        

 وقيل: 

 واحرسه من وهم ومن سقط   المح كتابك حين كتبته "

 .(6)ما أنت معصوما من الغلط"       واعرضه مرتابا بصحته

                                      
 (. 77 /3فتح المغيث ) - (1)
 (. 77 /3المىدر السابق ) - (2)
 (. 133 /1الهداي  مو شرحها الغاي  ) - (3)
 (. 521 /1بير )ترـمته في التحبير في المعجع الك - (4)
 (. 79 أدب اإلمال  واالستمال  )ص/ - (5)
 (. 161اإللماع )ص/  - (6)



 املقابلة عند احملدثني

 - 13 - 

 المبحث الخامس

 حكم المقابلة

 وها هي بعض أقوالهع:  ،ا  على وـوب المقابل اتفق العلم 

 . (1)قال الخطيب: "يجب أن يكون الكتاب الذي يحدث فيه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يروي عنه" 

فإن ذلك شرط في صح   ،وقال: "يجب على من نتب نسخ  من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بانصل 

 . (2)الرواي  من الكتاب المسموع"

وال يحلُّ للمسلع التقيِّ  ،لقا ي عياض: "وأما مقابل  النسخ  بأصل السماع ومعار تها به فمتعيِّن  ال بد  منهاوقال ا 

 .  (3)أو نسخ  تحقَق ووثَق بمقابلتها بانصل" ،الروايُ  ما لع يقابل بأصل شيخه

 . (4)عنه ؛ وإن نان إـازة" وقال ابن الىالح: "على الطالب مقابل  نتابه بأصل سماعه ونتاب شيخه الذي يرويه 

 ونظع ذلك العراقي: 

 "ثم عليه العرض باألصل ولو 

 . (5)الشيخ أو"أصل صل أو اإجازة         

ونذا قال  ،وقال: إنه شرط في صح  الرواي  ،قال السخاوي في شرح انلفي : ")ثع عليه( وـوبًا نما صرح الخطيب 

ابن الىالح: إنه ال غنى لمجلس اإلمال  عن العرض اه ، ...، والظاهر أن وهو مقتضى قول  ،عياض: إنه متعين ال بد منه

 .  (6)أما من عرف باالستقرا  ندور السقط والتحريف منه فال... الخ" ،محل الوـوب حيث لع يثق بىح  نتابته أو نسخته
 

 المبحث السادس

 فوائد المقابلة

ولذا نان الكتاب الذي  ،ليتوصل بذلك إلى أعلى درـ  في الىح للمقابل  فوادد ـليل  يجمعها إصالح الخلل في الكتاب  

 . (7)قال الشافعي: "إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصالح فاشهد له بالىح " ،فيه إصالح وإلحاق أحرى بالىح  من غيره

 . (8)وبوب الخطيب: "وـوب المعار   بالكتاب لتىحيحه وإزال  الشك واالرتياب" 

 . (9)لمجلس المكتوب وإتقانه وإصالح ما أفسد منه زيغ القلع وطغيانه"وبوب: "المعار   با 

 . (10)أو تىحيف أو مشكل" ،أو تقديع أو تأ ير ،وقال ابن ناصر الدين: "ويقو الخلل ؛ إما بزيادة أو نقص 

                                      
 (. 350الكفاي  )ص/  - (1)
 (. 275 /1الجامو ن الق الراوي ) - (2)
 (. 159اإللماع )ص/  - (3)
 (. 190علوم الحديث )ص/  - (4)
 (. 133 /1انلفي  مو شرحها للعراقي ) - (5)
 (. 78-77 /3فتح المغيث ) - (6)
 (. 279 /1الجامو ن الق الراوي ) - (7)
 (.279 /1المىدر السابق ) - (8)
 (. 133 /2المىدر السابق ) - (9)
 (. 140حل العقود والدرر )ص/  - (10)
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  -فوائد المقابلة: ومن أهم

 ته: وهذه أمثل ،وهذا باب واسع يدخل فيه عدة معاني ،بيان الخطأ والتصحيف -1

 فمن أطراف الموطأ للداني 
 

 

  -أيضا-ومن أطراف الموطأ للداني 

 

 

 

 -أيضا–ومن أطراف الموطأ للداني 
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 ومن جزء السباعيات للشحامي 

 

 

 

 ومن جزء ابن السماك

 

 

 

 ومن جزء تساعيات ابن العطار
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 : أمثلته وهذه ،بخط معطوف بيان السقط: فيبين المقابل الساقط في الحاشية مشيرا إلى مكان السقط -2

 من كتاب كرامات األولياء لآللكائي

 

 

 

 ومثال آخر من بلغة الطالب الحثيث في صحيح عوالي الحديث للضياء المقدسي

 

 

 

مع أن هذا  ره من المعاني الواسعة في الباب ،وغي ،أو بيان المنقوط ،أو بالحروف ،بيان المشكل وضبطه بالحركات -3

 أمثلته:  وهذه ،ولكن المقابلة قد تفيد في ذلك  ،بل بقراءة النسخة من أهل العلم ،من دون المقابلةالمعنى قد يكون 

 فمن كتاب شرح السنة للبغوي

 

 

 ومن كتاب الموطأ لمالك

 

 

 

 ومن كتاب تهذيب السيرة البن هشام
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 بيان اختالف النسخ: ومن أمثلته: -4 

 من كتاب الموطأ لمالك

 

 

 

 الحديث البن الصالح أنواعرفة ومن كتاب مع

 

 

 

 ومن صحيح مسلم
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 ومن سنن أبي داود

 

 

 

 ،أو حكه وإن كان بعض ذلك ال يظهر في صور النسخ الخطية جليًا ،الضرب عليهأو  ،ذكره مبيان التكرار والزائد بعد -5

 فمن ذلك:  ،بل في األصلية ؛ إال إن ترك مكانه خاليًا

 ي من المعجم الصغير للطبران

 

 
 

 يومن جزء الزبير

 

 

 ومن سنن أبي داود

 
 

 -أيضا-ومنه
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وذلك بأن يكتب أول المتقدم "يؤخر"، وأول المتأخر "يقدم"،وآخره "إلى"، أو باإلشارة إليه  ،بيان المقدم والمؤخر -6

 : ه أمثلته، وهذ(1)والسياق يبينه ،برمز )م( أي: مقدم أو مؤخر

 يهقي للبوصيريمن فوائد المنتِقي لزوائد الب

 

                                      
 (. 102 /3ينظر فتح المغيث ) - (1)
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 المبحث السابع

 وقت المقابلة 

 فقد يكون:  ،يختلف وقت المقابلة باختالف األحوال

أو يقرأ عليه إن نان ذلك  ،قال ابن دقيق العيد: "وانفضل أن تكون في حال  السماع حين يحدث الشيخ ،حال التحمل -1

 . (1)ت الراوي في القرا ة..."لتثب  متيسرًا

وإال  ،ن الطالب مو ذلك من التثبت في القرا ة أو السماعكِّمَ َتد ابن دقيق العيد في "االقتراح" الخيري  ِبقيَّقال السخاوي: "و

 .  (2)فتقديع المقابل  حينئذ أولى...الخ"

أو يقرأ عليه إن نان ذلك  ،قال ابن دقيق العيد: "وانفضل أن تكون في حال  السماع حين يحدث الشيخ ،قبل التحمل -2

ننه إذا قوبل أواًل نان حال   ،بل أقول إنه أولى مطلقا ،وإال فتقديع المقابل  أولى ،؛ لتثبت الراوي في القرا ةرًامتيس

فوقو فيه  ،ونع من ـز  قرئ بغت  ،ئ على الىح ِرفُق ،وأيضا إذا وقو إشكال نشف عنه و بطه ،السماع أيسر

فكان ؛ ك على  الف ما وقعت القرا ة عليهوربما نان ذل ،لحتأغاليط وتىحيفات لع يتبين صوابها إال بعد الفراغ فأص

 . (3)ننه لع يقرأ على ذلك الوـه" ،إن قال: "قرأت نذبا

                                      
 (. 261االقتراح )ص/  - (1)
 (. 79 /3فتح المغيث ) - (2)
 (. 226-261االقتراح )ص/  - (3)
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 :بعد التحمل  -3

ينسخ بعد ذلك ويقابل نسخته مو أصله ، ثع (1)فقد يتحمل الراوي الذي ليس معه نسخ  ،وهذه الحال تتم  للقسم  السابق  

 ."من حضر وليس معه نسخ  "نا مسأل وتأتي هه ،الذي نسخ منه

قال ابن الىالح: "ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخ  السيما إذا أراد النقل  

 .  (2)منها"

يهع ويلقيه إل ،وقال يحيى بن معين: "نان ابن أبي ذدب يحدث فيقرأ عليهع نتابه ،والنقل منها يستلزم المقابل  بعد ذلك 

 . بعد نتابته المقابل  بانصل. وهذا يلزم منه (3)فيكتبونه ولع ينظروا في الكتاب
 

 المبحث الثامن

 بأي شيء تكون المقابلة

 تكون المقابلة بأحد ثالثة أمور: 

 .المقابلة بأصل الشيخ  -1

على من نتب نسخ  من يجب لو إـازة. قال الخطيب: " ،؛ أن يقابل على نتاب شيخه الذي تحمل عنهوهذا هو انصل 

 أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته 

                                      
 (. 235 /1وقد يكون الراوي حفظ، فأراد أن يعرض حفظه. وانظر الجامو ن الق الراوي ) - (1)
 (.81 /3(، وفتح المغيث )584 /3(، وانظر النكت للزرنشي )191معرف  علوم الحديث )ص/  - (2)
 (. 239الكفاي  )ص/  - (3)
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 . (1)فإن ذلك شرط في صح  الرواي  من الكتاب المسموع" ،بانصل

 . (2)ونتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن نان إـازة" ،وقال ابن الىالح: "على الطالب مقابل  نتابه بأصل سماعه 

 المقابلة بالفرع المقابل. -2

 . (3)"وـادز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابل  المشروط  بأصل شيخه أصل السماع...الخ"قال ابن الىالح:  

أو بفرع قوبل نذلك على فرع ولو نثر العدد بينهما ؛  ،وقال السخاوي: "أو بفرع مقابل بانصل مقابل  معتبرة موثوقا بها   

أو  ،فسوا  حىل بواسط  فأنثر ،ونتاب شيخه إذا الغرض المطلوب أن يكون نتاب الطالب مطابقا نصل مرويه

   .(4)بدونها"

 المقابلة بأصل األصل.  -3

ونذلك إذا  ، بأصل شيخه أصل السماعالمشروطَ  ته بفرع قد قوبل المقابلَ لَ قال ابن الىالح: "وـادز أن تكون مقاَب 

ن نتاب الطالب مطابقا نصل سماِعه قوبل بأصِل أصِل الشيخ المقابل به أصُل الشيخ ؛ نن الغرض المطلوب أن يكو

 ، اه . (5)ا  حىل ذلك بواسط  أو بغير واسط "فسو ،ونتاب شيخه

لكن قال ابن دقيق العيد عن ذلك: "وإذا قابل بأصل شيخ شيخه ال بأصل سماعه من شيخه فهل ُيكتفى بذلك؟، تسامح في  

يرويه غير  ننه يحتمل أن يكون الذي يريد أن ،ناوأباه المحققون من مشايخ ،وبعض المشارق   من المغارب ذلك قوٌم

 ، اه . (6)وإن نان في أصل شيخ الشيخ فيكون في روايته له ُمبلغا ما لع يتحمل" ،مسموع له

وهو من مذاهب  ،فقال: "وهذا مذهب متروك ،وقد أشار ابن الىالح إلى قول من رد ذلك ووصفه بالمذهب المتروك 

 . (7)واهلل أعلع" ،ارناأهل التشديد المرفو   في أعى

وإال فلو نان لشيخ شيخه عدة  ،ه ال بد منهقال السخاوي: "ثع إن التقييد في أصل انصل بكونه قد قوبل انصل علي 

فيكون قد أتى بما لع يروه  ،أصول قوبل أصل شيخه بأحدهما ال تكفي المقابل  بغيره ؛ الحتمال أن يكون فيه زيادة أو نقص

 . (8)أشار إليه ابن دقيق العيد" ،يئا مما رواه له شيخهأو حذف ش ،شيخه له
 

 المبحث التاسع

 مع من تكون المقابلة 

 فهذه ثالث  أقوال:  ،أو يقابل غيره له ،أو مو غيره ،فهل يقابل الطالب مو نفسه ،ا تلف أهل العلع في أفضل المعار   

 يعارض الطالب مع نفسه.  -1

 دق المعار   مو    : "أص(9)ل الجارودي     ال أبو الفض   ق 

                                      
 (. 275 /1الجامو ن الق الراوي ) - (1)
 (. 78 /3(، وينظر فتح المغيث )190)ص/ علوم الحديث  - (2)
 (. 192علوم الحديث )ص/  - - (3)
 (. 78 /3فتح المغيث ) - (4)
 (. 192علوم الحديث )ص/  - (5)
 (. 263االقتراح )ص/  - (6)
 (. 192علوم الحديث )ص/  - (7)
 (. 298-297(، وانظر االقتراح )ص/ 78 /3فتح المغيث ) - (8)
 (.384 /17[، )السير: 413 -جارودي الهروي ]تمحمد بن أحمد ال - (9)
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 .(1)نفسك"

شيخ في حال واعترض ابن الىالح فقال: "ثع عن أفضل المعار   أن يعارض الطالب بنفسه نتابه بكتاب الشيخ مو ال 

وما لع تجتمو فيه هذه انوصاف نقص من  ،؛ لما يجمو ذلك من وـوه االحتياط واإلتقان من الجانبينتحديثه إياه من نتابه

وما ذنرناه أولى من إطالق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: "أصدق المعار   مو  ،ما فاته منهابقدر  مرتبته

 . (2)نفسه"

 وال يقلد ،وقال القا ي عياض: "وأما على مذهب من منو ذلك من أهل التحقيق فال يىح مقابلته مو أحد غير نفسه 

فليقابل نسخته من انصل بنفسه حرفا  ،؛ نما ال يىح ذلك عنده في السماعيكون بينه وبين نتاب الشيخ واسط وال  ،سواه

وال ينخدع في االعتماد على نسخ الثق  العارف دون  ،ومطابقتها له ،حرفا حتى يكون على ثق  ويقين من معار تها به

 . (3)والقلع يطغى" ،النظر يزيغو ،والقلب يسهو ،فإن الفكر يذهب ،نعع! وال على نسخ نفسه بيده ما لع يقابل ويىحح ،مقابل 

 . (4)هب أهل التشديد المرفو  اوقد نقل ابن الىالح بعضا من نالمه ووصفه بأنه مذهب متروك من مذ 

ولع يجعل بينه وبين نتاب شيخه  ،؛ ذنرها السخاوي فقال: "لكونه حينئذ لع يقلد غيرهوالعل  في نونه أصدق المعار   

 . (5)ن من مطابقتهما"وهو بذلك على ثق  ويقي ،واسط 

 ،وقد فىل ابن دقيق العيد في ذلك فقال: "وأما مقابل  الشخص بنفسه لفرعه بانصل فقد قيل: "إنه أصدق المعار   

 ،فهذا يقابل بنفسه والفرع فمن نان من عادته أن ال يسهو عند نظره في انصل ،وعندي أن ذلك يختلف با تالف الشخص

 . (6)ـب"أويسهو فمقابلته مو الغير أولى أو لقلِّ  حفظه أن  هومن عادُت

 يعارض الطالب كتابه مع الشيخ حال تحديثه إياه.   -2

أن يعارض الطالب بنفسه نتابه بكتاب الشيخ مو الشيخ في حال تحديثه إياه قال ابن الىالح: "ثع إن أفضل المعار    

وما لع تجتمو فيه هذه انوصاف نقص من مرتبته بقدر  ،نمن نتابه لما يجمو ذلك من وـوه االحتياط واإلتقان من الجانبي

 . (7)ما فاته منها"

أو يقرأ عليه إن نان ذلك متيسرا لتثبت  ،وقال ابن دقيق العيد: "انفضل أن تكون في حال  السماع حين يحدث الشيخ 

 .(8)الراوي في القرا ة"

 . (9)من الشيخ بأصله"وقال ابن ناصر الدين: "وأعلى المعار   حال  السماع السماع  

 ،فإذا ـا  حرف مشكل نظر معه حتى يتحقق ذلك ،وقال عياض: "وتكون مقابلته لذلك مو الثق  المأمون ما ينظر فيه 

إذًا ال فرق بين إمسانه  ،وعلى من يجيز إمساك أصل الشيخ عليه عند السماع ،وهذا نله على طريق من سامح في السماع

 . (10)ننه تقليد لهذا الثق  لما في نتاب الشيخ" أو عند النقل ؛ ،عند السماع

                                      
(، قال السخاوي: "وقد قرأت بخط شيخنا التردد في مراد الجارودي، فقال: "إن أراد به أن صاحب الكتاب 191علوم الحديث )ص/  - (1)

ره؛ حتى ذهب بعض أهل التشديد إلى فهو متجه، فإن  عناي  المر  بتىحيح نسخته أشد من اعتنا  غييتوالها بنفسه مو الشيخ، أو مو موثوق به 

فهذا ال أن الرواي  ال تىح إال إن قابل الطالب بنفسه مو غيره، وأنه ال يقلد غيره في ذلك، وإن أراد أنه يقرأ سطرا من انصل ثع يقرأه بعينه 

تين في نتاب نفسه ثع يقرأ ذلك في انصل يفيد؛ نن الشخص ال يتمكن من المقابل  بنفسه مو نفسه من نسختين، وإن أراد أنه يقرأ نلم  أو نلم

 (. 81-80 /3فهذا يىح إال أنه قل أن يتفق مو ما فيه من التطويل الذي يضيو به العمر". )فتح المغيث: 
 (. 191علوم الحديث )ص/  - (2)
 (. 160اإللماع )ص/  - (3)
 (. 192انظر علوم الحديث )ص/  - (4)
 (. 80-78 /3فتح المغيث ) - (5)
 (. 80 /3(، وانظر فتح المغيث )263االقتراح )ص/  - (6)
 (. 191علوم الحديث )ص/  - (7)
 (. 261االقتراح )ص/  - (8)
 (. 141حل  عقود الدرر )ص/  - (9)
 (. 159اإللماع )ص/  - (10)
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ومنها هذه الىورة حين يعرض الطالب نتابه على  ،وما ذنره القا ي عياض صور مختلف  ترد في باب العرض 

 .  (1)أو يمسكه ثق " ،وال فرق بين أن يمسك الشيخ نتابه ،الشيخ حال التحديث

 مع الشيخ أو مع ثقة غيره.  ؛يقابله غيره سواء كان وقت التحمل أم ال   -3

وإن لع يكن ذلك  ،بل يكفيه مقابل  نسخته بأصل الراوي ،قال ابن الىالح: "والىحيح... وأنه ال يشترط أن يقابله بنفسه 

 . (2)ت المقابل  على يدي غيره إذا نان ثق  موثوقا بضبطه"وإن نان ،حال القرا ة

وأنه ال يقلد  ،أن الرواي  ال تىح إال إن قابل الطالب بنفسه مو غيرهوقال ابن حجر: "حتى ذهب بعض أهل التشديد إلى  

 . (3)غيره في ذلك"

 

                                      
 (. 79 /3ينظر فتح المغيث ) - (1)
 (. 192علوم الحديث )ص/  - (2)
 (. 81 /3فتح المغيث ) - (3)
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 المبحث العاشر

 دالئل المقابلة 

قال الزرنشي: "وإذا  ،قابلوا النسخ وعار وها بينوا ذلكونانوا إذا  ،اعتنى أهل العلع بالمقابل  للوصول إلى نسخ متقن   

 ، اه . (1)كذا"هأو الثاني  ،في السماع يكتب: "بلغ في المجلس انول وإن نان ،قابله علع عالم  ذلك

 وقد تنوعت طرقهع في ذلك على عدة أنحا : 

وذلك . (2)"وإذا صحت المعار   أشار إليها آ ر الكتاب أو أوله" قال ابن ناصر الدين: ،التصريح بذلك أول النسخة -1

فقد نان من  ،أو نتبه مو طباق السماع إن وقعت أول الكتاب ،ط وا حأو في ناحي  منه بخ ،في صفح  عنوان الكتاب فوقه

 ،قال الخطيب: "وإذا نتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمي  أسما  من سمو معه ،شأنهع نتاب  التسميو

  .(3)وإن أحب نتب ذلك في حاشي  أول ورق  من الكتاب فكال قد فعله شيو نا" ،وتاريخ وقت السماع

 وهذا مثاله:  ،ومنه المقابل  والمعار   ،والمقىود اإلشارُة إلى عنايتهع بتدوين تلك انمور 

                                      
 (. 599 /3كت )الن - (1)
 (. 140حل عقود الدرر )ص/  - (2)
 (. 268 /1الجامو ن الق الراوي ) - (3)
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 يمن جزء فوائد الزبير

 

 

 

 ومن جزء فيه فوائد الليث

 

 

 

ثع  ،هع ـعل دارة بين نل حديثينت، فقد نان من طريق-إن نان الكتاب في الحديث–بما يدل عليه عقب نل حديث اإلتيان  -2

 ،امقال الخطيب: "ينبغي أن يجعل بين نل حديثين دارة تفىل بينه ،أو  ط دا لها للدالل  على المقابل  ،نقط  و و

أو  ،يث نقط في الدارة التي تليه نقط فإذا عورض بكل حد ،...، فاستحب أن تكون الدارة غفالوتميز أحدهما من ا  ر

 . (1)أو ما في معناه" ،ن سماعه إال بما نان نذلكوقد نان بعض أهل العلع ال يعتد م ، ط في وسطها  طًا

فإذا عورض نل حديث ـعل دا ل دارته  ،"وينبغي الفىل بين الحديثين ونحوهما بدارة مقفل قال ابن ناصر الدين:  

 ، وهذا مثاله: (2)أو  ط بوسطها" ،نقط 

 فمن الرباعي في الحديث لألزدي 

 
                                      

 (.  73 /2(، والتدريب )187(، وينظر علوم الحديث البن الىالح )ص/ 273-272 /1الجامو ن الق الراوي ) - (1)
 (. 137حل عقود الدرر )ص/  - (2)
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 ومن السنن الكبرى للبيهقي
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 يومن جزء الزبير

 

 

 

 أو نحو ذلك.  ،أو قسع من الكتاب ،أو نراس ،التىريح بذلك عقب نل باب -3

 . وهذا مثاله: (1)قال السخاوي: "ومنهع من يجعل عقب نل باب أو نراس ما يعلع منه العرض" 

 من كتاب التقييد واإليضاح للعراقي

 

 

 

                                      
 (. 81 /3فتح المغيث ) - (1)
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 ومنه

 

 

 

 ومن أطراف الموطأ للداني 

 

 

 

 اومنه أيض
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 ومن جزء تساعيات ابن العطار
 

 
 

 ومن كتاب تهذيب السيرة البن هشام
 

 
 

 أو الكتاب.  ،التىريح بذلك آ ر الجز  -4

 . فمن أمثلته: (1)قال ابن ناصر الدين: "وإذا صحت المعار   أشار إليها آ ر الكتاب أو أوله"

 من كتاب األشربة لإلمام أحمد

 

 

 بن شاذان السكري عن الصولي عن ابن معين ومن جزء أحاديث علي بن عمر

 

 

 

 ومن جزء طراد 

 

                                      
 (. 140الدرر )ص/ حل عقود  - (1)
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 فيني يرومن جزء فيه أمالي الص

 

 

 

 المبحث الحادي عشر

 المستخدمة في المقابلة األلفاظ

  -لك انلفاظ:فمن ت ،تنوعت عبارات العلما  في الدالل  على المقابل 

 (1)قوبل بانصل . 

 (2)قوبل ثانيا . 

 (3)ا فيهقوبل بأصله على م . 

  (4)قوبل على انصل على حسب الطاق . 

 (5).قوبل على نسخ  مىحح  قوبلت على عدة نسخ صحيح  معول عليها . 

 (6)عورض . 

  (7)بلغ مقابل . 

  (8)بلغ مقابل  بأصله فىح  . 

  (9)منهبلغ مقابل  بأصله المنقول . 

                                      
 تقدم في النماذج.  - (1)
 (. 392معجع الشيوخ البن ـميو )ص/  - (2)
 (. 539فضادل انوقات )ص/  - (3)
 (. 460 /1غني  الملتمس بإيضاح الملتبس ) - (4)
 (. 500 /1 الص  تذهيب تهذيب الكمال ) - (5)
 (.  379 /4تاريخ دمشق ) - (6)
 دم في النماذج. (، وتق136المختلطين )ص/  - (7)
 (. 29انحاديث العوالي من ـز  ابن عرف  )ص/  - (8)
 تقدم في النماذج.  - (9)
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 (1)بلغ مقابل  وتىحيحا بانصل المنقول منه . 

 (2)لمنقول منه فىح  على يد ناتبهبلغ مقابل  بأصله ا . 

  (3)بلغت المقابل  مو نفسي وصح . 

 (4)بلغ العرض . 

 (5)ونذلك ما قبله من انـزا  قوبل نذلك ،بلغ العرض بأصله على ما فيه . 

 (6)بلغ عر ا بانصل . 

   (7)بلغت عر ا بانصل وصح . 

 (8)اع  حين المعار  وسمعه ـم ،ومنه نان النقل ،بلغت المعار   بأصل الضيا  المقدسي . 

  (9)والمنقول منه حسب الطاق  وصح  ،بلغت المعار   والسماع ثاني . 

 (10)سمعه وعارض . 

                                      
 (. 152معجع الشيوخ البن ـميو )ص/  - (1)
 (. 539فضادل انوقات )ص/  - (2)
 (. 162انحاديث التي  ولف فيها مالك )ص/  - (3)
 تقدم في النماذج.  - (4)
 (. 299 /2المستخرج نبي عوان  ) - (5)
 تقدم في النماذج.  - (6)
 تقدم في النماذج.  - (7)
 (. 103 /2المستخرج نبي عوان  )المسند:  - (8)
 (. 262تاريخ واسط )ص/  - (9)
 تقدم في النماذج.  - (10)
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 (1)سمو ـميعه وعارض . 

  (2)بلغ سماعا ومقابل . 

 (3)بلغ قرا ة علي ومعار   معي بانصل . 

 (4)بلغ قرا ة علي ومقابل  معي بانصل . 
 

 المبحث الثاني عشر

 قابلةأوصاف النسخ الم

؛ وإن نان بعضها عام  ليس فيها ي يستخدمها العلما  في وصف النسخالت الكلماتقمت في هذا المبحث بالنظر في  

 لكن من لوازم هذه انوصاف المقابل . ،التىريح بالمقابل  والمعار  

 -فمن انوصاف:

  (5)نسخ  صحيح . 

 (6)نسخ  صحيح  مقرو ة . 

 (7)نسخ  صحيح  معار   بانصل . 

 (8)خ  صحيح  ـدانس . 

  (9)أصول صحيح . 

  (10)نسخ  مىحح . 

 (11)نسخ  مىحح  ـدا . 

 (12)نسخ  موثوق بىحتها . 

  (13)نسخ  حسن  مقيدة مىحح . 

 (14)نسخ  غاي  في اإلتقان . 

  (15)نسخ  متقن . 

  (1)انصول المتقن . 

                                      
 تقدم في النماذج.  - (1)
 تقدم في النماذج.  - (2)
 تقدم في النماذج.  - (3)
 تقدم في النماذج.  - (4)
 (. 47 /5(، تعليق التعليق )543 /1(، اإلصاب  )126 /1(، المغني عن حمل انسفار )149 /3تهذيب انسما  واللغات ) - (5)
 (. 196 /1سبل السالم ) - (6)
 (. 178 /1التقييد ) - (7)
 (. 20 /5معجع البلدان ) - (8)
 (. 29علوم الحديث البن الىالح )ص/  - (9)
 (. 548 /1تكمل  اإلنمال ) - (10)
 (. 163قواعد التحديث )ص/  - (11)
 (. 274الكفاي  )ص/  - (12)
 (. 175 /5اإلنمال ) - (13)
 (. 354الكفاي  )ص/  - (14)
 (. 106 /3اإلصاب  ) - (15)
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 (2)نسخ  معتمدة . 

                                                                                                                                      
 (. 114 /5معجع البلدان ) - (1)
 (.  141 /8، 041، و410 /4(، اإلصاب  )373 /10(، تهذيب التهذيب )121 /3، 480 /2تهذيب انسما  واللغات ) - (2)
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 (1)نسخة معتمدة عتيقة . 

 (2)نسخ  في نهاي  الجودة . 

 (3)ودةنسخ  مج . 

 (4)نسخ  مقرو ة . 

 (5)نسخ  موثوق بها . 

 (6)نسخ  عتيق  ـدا . 

  (7)نسخ  عتيق . 

 (8)ن النسخ العتقنسخ  م . 

  (9)نسخ  قديم . 

 وبالمقابل يذكرون النسخة األخرى بقولهم: 

  (10)رديئ . 

                                      
 (. 196 /4اإلصاب  ) - (1)
 (. 352فهرست النديع )ص/  - (2)
 (. 614 /3اإلصاب  ) - (3)
 (. 21 /1المغني البن قدام  ) - (4)
 (. 192، و8/72، 497 /1لسان العرب ) - (5)
 (. 242 /11تهذيب التهذيب ) - (6)
 (. 323 /64، 63/135، 53/77، 37/54تاريخ دمشق ) - (7)
 (. 163 /1مو ح أوهام الجمو ) - (8)
 (. 750، و718 /5(، )494 /1(، اإلصاب  )49 /4تكمل  اإلنمال البن نقط  ) - (9)
 (. 352فهرست النديع )ص/  - (10)
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  (1)سقيم . 

 (2)لع تضبط . 

 كون فيها  لل آ ر. وإن نانت هذه انلقاب ال تستلزم عدم المقابل  فقط ؛ بل قد ي

 المبحث الثالث عشر

 حكم الرواية من نسخة غير مقابلة

 ا تلف أهل العلع في حكع الرواي  من نسخ غير مقابل  على أقوال:  

 الجواز.   -1

قال ابن الىالح: "أما إذا لع يعارض نتابه بانصل أصال فقد سئل انستاذ أبو إسحاق انسفراييني عن ـواز روايته  

 . (3)ـاز ذلك"فأ ،منه

 عدم الجواز.  -2

قال ابن أبي الدم بعد أن نقل عن المىنف اشتراط هذا الشرط: "قلت: الذي عندي في هذا أنه ال يجوز قال الزرنشي: " 

إما بانصل المسموع على  ،وال نقل غيره بخطه من نتاب دا ل في روايته ما لع يكن مقابال ،له رواي  ما نقله بخطه

وهذا معروف بالعرف  ،مقابل بأصل المسموع على الشيخ ؛ نن الغالب أنه ال يخلو نقله من غلط وإن قل أو بفرع  ،الشيخ

أو بعضه؟، وهل هو  ،فكيف يجوز له أن يروي عن شيخه شيئا سمعه عليه من نتاب ؛ هل هو نل الذي سمعه ،والتجرب 

 . (4)أو غير وـهه؟" ،على وـهه

رووا من نسخ غير مقابل   : قوميقول النووينما –ومنهع  ،طبقات وقد ـعل الحانع المجروحين على عشر 

وتعاطاه قوم من أنابر العلما  والمعروفين بالىالح ...  ،؛ قال الحانع: "وهذا النوع مما نثر في الناس-(5)بأصولهع"

 ،وز الرواي  منها بشروط، قال النووي: "وقد تقدم في آ ر الرابع  من النوع الما ي: أن النسخ  التي لع تقابل تج(6)الخ"

 . (7)ويحتمل أنه أراد إذا لع توـد الشروط ... الخ" ،فيحتمل أن الحانع يخالف فيه

 صرح وبه ،المتقدمين بين المعتمد هو الرواي  صح  في المقابل  (8)الخطيب اشتراط من متقد  ما ثعقال السخاوي: " 

 على وال ،العارف الثق  نسخ على االعتماد في ينخدع وال ،يقابل لع ما الرواي  قيِّالتَّ للمسلع يحل ال" :فقال أيضا عياض

 من وا تاره !بل ،(9)"يطغى والقلع يزيغ والبىر ،يسهو والقلب ،يذهب الفكر فإن ،وتىحيح مقابل  بدون بيده هو نسخه

 أو سمعه يالذ نل هو له يعلع ال نتاب من عليه سمعه شيئا شيخه عن يروي أن يجوز ال" :فقال مالد  أبي ابن المتأ رين

 . (10)؟، وال على نسخه"أوال وـهه على هو وهل ،بعضه

 الجواز بشروط.   -3

 وابن الىالح.  ،والخطيب ،والبرقاني ،ذنر هذه الشروط اإلسماعيلي 

 أن تكون النسخ  نقلت من نسخ  معتمدة.  األول:

 أن يبين أنه لع يقابل لما عسى يقو من زل  أو سقط.  الثاني:

 قليل السقط.  ،أن يكون ناقل النسخ  صحيح النقل ث:الثال

                                      
 (. 145 /1(، اللباب البن انثير )16 /1تهذيب انسما  ) - (1)
 (. 368 /36تاريخ دمشق ) - (2)
 (. 84 /3تح المغيث )(، وينظر ف192علوم الحديث )ص/  - (3)
 (. 3/84(، وينظر فتح المغيث)586 /3النكت ) - (4)
 (. 94 /2التقريب مو شرحه تدريب الراوي ) - (5)
 (. 66-65المد ل إلى اإلنليل )ص/  - (6)
 (. 94 /2التقريب مو شرحه تدريب الراوي ) - (7)
 (. 275 /1هو في الجامو ن الق الراوي ) - (8)
 (. 159اع )ص/ هو في اإللم - (9)
 (. 84 /3فتح المغيث ) - (10)
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 ،انصل بأصل مقابلتها من نقلت تكون أن إال منها الرواي  تجوز فال بها عورض يكن لع إذا وأما قال الخطيب: " 

 نأ ـلللر هل ي:سماعيلاإل بكر أبا سألت" :قال]البرقاني[  الفقيه غالب بن محمد بن حمدأ أ برنا ،ذلك بيان أيضا ويلزمه

 أو زل  من يقو عسى لما؛ يعارض لع نهأ نيبيِّ أن بد ال ولكن ،نعع" :فقال ؟،بأصله يعارض ولع الشيخ عن نتب بما يحدث

 عارضأ ولع فالن نا"أ بر :فيها وقال ،نثيرة أحاديث لنا روى فإنه ،البرقاني بكر أبى مذهب وهذا :قلت "،سقوط

 . (1)"بانصل

بل صحيح  ،وهو أن يكون ناقل النسخ  من انصل غير سقيع النقل ،بد من شرط ثالث قال ابن الىالح: "قلت: "وال 

 . (2)واهلل أعلع" ،قليل السقط ،النقل

 قال ابن دقيق العيد حين ذنر الوهن في السماع: 

 ،لمعار  "الحاـ  إلى المقابل  أو اوليقل مثال: "أ برنا فالن مو  ،فليبين ذلك ،"وقريب من هذا ما إذا سمو ولع يقابل 

؛ لكثرة د بيان آ رأو بع ،فإن لع يفعل ذلك ؛ فإن علع من نفسه نثرة النسيان والخطأ ؛ لع يرو ذلك من وـه إال بعد المقابل 

فقد يقال: إن الظاهر عدم التغيير والمخالف  بعد اإلطالع على ما في  ،وإن نان تغلب الىح  على الكتاب  ،الخطأ في الكتاب 

وقد يقال: إن انصل عدم وقوع هذا المكتوب على وفق انصل حتى يتحقق ذلك  ،ان مستحسناويكون البي ،انصل

 . (3)بالمقابل "

                                      
 (. 353-352الكفاي  )ص/  - (1)
 (. 193علوم الحديث )ص/  - (2)
 (. 243-242االقتراح )ص/  - (3)
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 الخاتمة

 وبعد أن تع لي ما أردت ـمعه في هذا الجز  اللطيف، أذنر بعض النتادج والتوصيات:

 .تبين مما تقدم عناي  علما  الحديث بحديث النبي  .1

 هذا المنهج المتميز.سبق علما  الحديث غيَرهع في  .2

 نشفت الدراس  بعض النماذج من عمل المحدثين في المقابل . .3

 المقابل  في اللغ  نلم  دال  على المواـه ، وفي االصطالح: مقابل  الكتاب بأصله، أو أصل أصله، أو فرع مقابل. .4

 .-غالبا -المعار   في اللغ : دال  على العرض المخالف للطول، وفي االصطالح: بمعنى المقابل  .5

 ذنر في أصل المقابل  حديثان مرفوعان ال يىح سندهما. .6

ه (، ويحيى بن أبي نثير 117-ه (، ونافو )ت94-ـا  في الحث على المقابل  عن التابعين فمن بعدهع عن عروة )ت .7

ه ( ما يدل 221-ه (، والقعنبي )ت170-)ت ه (، والخليل157-ه (، وانوزاعي )ت154-ه (، ومعمر )ت132-)ت

 أهميتها. على

 المقابل  واـب ، نص على ذلك العلما  في ـمل  أقوالهع. .8

 للمقابل  فوادد من أهمها: .9

 بيان الخطأ والتىحيف. (1

 بيان الضبط. (2

 بيان المشكل و بطه بالحرنات. (3

 بيان ا تالف النسخ. (4

 بيان التكرار والزادد. (5

 بيان المقدم والمؤ ر. (6

 لون: صحيح ، ومعار  ، ومعتمدة، ومجودة وغيرها.إذا قوبلت النسخ  استحقت أوصافا من العلما  فيقو .10

 ا تلفوا في حكع الرواي  من النسخ التي لع تقابل على أقوال: .11

 الجواز. (1

 عدم الجواز. (2

 الجواز بشروط. (3

 وتوصي هذه الدراس  بالعناي  بأبواب علوم الحديث عام ، وبأبواب الضبط  اص . .12

 فاددة العظيم .وتوصي بالعناي  بالدراسات التطبيقي  لما لها من ال .13

 

 هذا وأسأل اهلل التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

 

 

 ثبت المصادر والمراجع
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 ه . 1418 ،الرياض ،مكتب  الرشد ،ت: ر ا بن  الد الجزادري ،مالك للدارقطني ولف فيها انحاديث التي  .1

 القاهرة.  ،دار الكتب السلفي  ،ت: د/ عبد الرحمن الفريوادي ،عرف  انحاديث العوالي من ـز  ابن .2

 ه . 1401، 1-ط ،بيروت ،دار الكتب العلمي  ،أدب اإلمال  واالستمال  نبي سعد السمعاني .3

 ه . 1409، 3-ط ،بيروت ،دار الكتب العلمي  ،اندب المفرد لإلمام البخاري .4

 ه . 1412، 1-ط ،بيروت ،دار الجيل ،ت: علي البجاوي ،نيالبن حجر العسقالاإلصاب  في تمييز الىحاب   .5

 ه . 1417، 1-ط ،بيروت ،دار البشادر ،عامر حسن صبريت: د/  ،االقتراح في بيان االصطالح البن دقيق العيد .6

 ،دار الكتاب اإلسالمي ،اإلنمال في رفو االرتياب عن المؤتلف والمختلف في انسما  والكنى واننساب البن مانوال .7

 يروت. ب

 انلفي  للعراقي مو شرحها للعراقي شرح انلفي .  .8

، 2-ط ،القاهرة ،دار التراث ،ت: السيد أحمد صقر ،اإللماع إلى معرف  أصول الرواي  وتقييد السماع للقا ي عياض .9

 ه . 1398

 ه . 1406، 1-ط ،بيروت ،عالع الكتب ،ت: نورنيس عواد ،تاريخ واسط نسلع الواسطي بحشل .10

 م. 1995بيروت،  ،دار الفكر ،ت: محب الدين العمري ،البن عسانر تاريخ دمشق .11

 ه . 1397، 2-ط ،بغداد ،رداس  ديوان انوقاف ،ت: منيرة ناـي ،معجع الكبير نبي سعد السمعانيالالتحبير في  .12

-ط ،مىر ،دار الكتب الحديثي  ،ت: عبد الوهاب عبد اللطيف ،تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي .13

 ه . 1985، 2

 ه . 1416، 1-ط ،الرياض ،دار العاصم  ،ت: أبو انشبال ،تقريب التهذيب البن حجر العسقالني .14

 التقريب في سنن البشير النذير للنووي مو شرحه تدريب الراوي تدريب الراوي.  .15

 ه . 1407 ،بيروت ،دارالحديث ،التقييد لمعرف  الرواة والسنن والمسانيد البن نقط  .16

 ه . 1405، 2-ط ،بيروت ،دار الحديث ،يضاح شرح مقدم  ابن الىالح للعراقيالتقييد اإل .17

 مك  المكرم .  ،ـامع  أم القرى -ط ،تكمل  اإلنمال البن نقط  .18

 بيروت. ،دارالفكر ،تهذيب انسما  واللغات للنووي .19

 الهند.  ،مطبع  مجلس دادرة المعارف النظامي  ،تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني .20

 . 1-ط ،بيروت ،مؤسس  الرسال  ،بشار عواد معروفت: ،الكمال في أسما  الرـال نبي الحجاج المزي تهذيب .21

 ه . 1393 ،الهند ،طبع  مجلس دادرة المعارف العثماني  ،الثقات البن حبان البستي .22

 . دار الكتب العلمي ، بيروت ،ـامو بيان العلع وفضله البن عبد البر .23

، 1-ط ،الرياض ،مكتب  المعارف ،ت: محمود الطحان ،السامو للخطيب البغدادي الجامو ن الق الراوي وآداب .24

 ه . 1403

 ه . 1415، 1-ط ،دار العباس ،ت: عبد اهلل مرشد ،حل عقود الدرر في علوم انثر البن ناصر الدين .25

 ه . 1416، 5-ط ،حلب ،مكتب  المطبوعات ،ت: عبد الفتاح أبو غدة ،زرـي هذيب الكمال للخ  الص  تهذيب ت .26

 ه . 1379 ،بيروت ،دار إحيا  التراث ،ت: محمد الخولي ،سبل السالم شرح بلوغ المرام للىنعاني .27

 ه . 1406، 4-ط ،بيروت ،عالع الكتب ،السنن للدارقطني مو التعليق المغني .28

 حيدرآباد.  ،نشر دادرة المعارف العثماني ،السنن الكبرى للبيهقي .29

 ه . 1403، 1-ط ،بيروت ،مؤسس  الرسال  ،ع  من المحققينت: مجمو ،سير أعالم النبال  للذهبي .30

 ت.  دار الكتب العلمي ، بيرو ،محمد الحسين العراقيت:  ،شرح التبىرة والتذنرة للعراقي .31

 ه . 1421، 2-ط ،الرياض ،مكتب  الرشد ،الرحيععبد مامهت: د/  ،شرح علل الترمذي البن رـب .32
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 بيروت.  ،دار المعرف  ،فؤاد عبد الباقيصحيح البخاري مو فتح الباري ؛ برقع فحمد  .33

 بيروت.  ،دار المعرف  ،تىحيح وترقيع: محمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسلع .34

 بيروت.  ،دار المعرف  ،ت: محمد الفقي ،طبقات الحنابل  نبي الحسين محمد بن أبي يعلى .35

 ه . 1406 ،تبيرو ،دار الفكر المعاصر ،ت: د/ نور الدين عتر ،علوم الحديث البن الىالح .36

 ه . 1422، 1-ط ،الرياض ،مكتب  الرشد ،ت: د/ يحيى الشهري ،غني  الملتمس بإيضاح الملتبس للخطيب .37

 فتح الباقي بشرح ألفي  العراقي لزنريا اننىاري )المطبوع مو شرح التبىرة( شرح التبىرة.  .38

 ،الجامع  السلفي  ،وث اإلسالمي نشر إدارة البح ،ت: علي حسين علي ،فتح المغيث بشرح ألفي  الحديث للسخاوي .39
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