توجيه النظر إىل أصول األثر
تأليف

العالمة طاهر اجلزائري الدمشقً
املتوفى سنة (8331ه) رمحه اهلل
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عفا اهلل عهه مبهه وإحسانه
تقديم فضيلة الشيخ احملدِّث الدكتور
وصي اهلل بو حممد عبَّاس
املدرس باملسحد احلرام وجامعة أم القرى
اجلع ٞاألٔه
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وُكَسِّوَ ُٛفَضِ ِٗمَ ِٛالؿَّ ِٗذِ الِىُشَسِّخِ السُّ ِكتُٕض
َٔصِّ٘ المَّْ بَ وُشَىَّس عَبَّاؽ سَفِعَُْ المُُّْ تَعَالَٜ
كوف
ضمٛلؿٗذ
حملِّ
خٔ
ص
٘
هللَ
حمىسعبا
ؽ

بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،والصالة والسالم طىل خقر خؾؼف محؿد وطىل آلف
وصحبف أمجعقـ.
ٔبعس:
فؼد صؾب مـل إخ الػاضؾ الشقخ :أبق مهام محؿد بـ طظ الصقمعل -
سؾؿف اهلل -الـظر يف طؿؾف يف التحؼقؼ والتعؾقؼ والتصحقح لؽتاب تقجقف
الـظر إىل أصقل إثر تللقػ العالمة صاهر الجزائري الدمشؼل .
وقد قام هبذا العؿؾ بنشارة مـ شقخـا العالمة ربقع بـ هادي الؿدخظ
حػظف اهلل( ،)1فجزى اهلل الشقخ الؽريؿ طىل هذه اإلشارة إىل هذا الخقر ،وطىل
( )1وكان كذلؽ تؼديؿ شقخـا وصل اهلل -حػظف اهلل -بنشارة مـ شقخـا العالمة ربقع الؿدخظ –حػظف
اهللٕ :-كـل صؾبت مـف التؼديؿ لفذا العؿؾ ،وكان قد تققػ طـ التؼديؿ سقاء لطالبف أم لغقرهؿ،
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الؿشايخ الذيـ لفؿ مؿارسة خاصة يف السـة وطؾقمفا اأٓ يبخؾقا يف إخذ
بليدي الطؾبة وإرشادهؿ إىل العؿؾ الؿػقد يف التللقػ والتحؼقؼ.
وقـد اشتفر أن صحقـح البخـاري كتقجـة إشـارة ابـ راهـقيـف(،)1
رحـؿ اهلل أئؿتـا.
وكتاب الجزائري هذا كتاب طظقؿ يف مصطؾح أهؾ إثر ،قد حقى فقائد
طجقبة ،وكقادر مػقدة :مؿا يدل طىل سعة ا ِّصالع مملػف طىل طؾقم الحديث،
واضطالطف طىل الـؼد والتصحقح ،والترجقح لؽثقر مـ الؿسائؾ ،وهق كتاب
تخصصل ٓ يـبغل لؾؿتخصصقـ يف طؾؿ الحديث إمهالف.
ُّ
كبقرا يف تصحقح الؽتاب والتعؾقؼ طؾقف.
وقد طؿؾ إخ الػاضؾ البقضاين ً
طؿال ً
فؾؿا صؾبت ذلؽ مـف قال :اذهب لؾشقخ وصل اهلل .واطتذر هق ،فقافؼ ما يف كػسلٕ :ن الشقخ وصل
اهلل مـ مشايخل ،وأكثرهؿ قدا م يل كالقادطل والـجؿل وزيد الؿدخظ وابـ طؼقؾ ،وغقرهؿ ،فلحببت
أن تؽقن خاتؿة مؼدمات مشايخل هل مؼدمة شقخـا الؿحدث وصل اهلل بـ محؿد طباس –حػظف
اهلل -فتؿ ذلؽ والحؿد هلل .أبق مهام.
( )1هق إ سحاق بـ إبراهقؿ اإلمام الحافظ الؽبقر :أبق يعؼقب التؿقؿل الحـظظ الؿروزي ،كزيؾ كقسابقر
وطالؿفا ،بؾ شقخ أهؾ الؿشرقُ ،يعرف بابـ راهقيف ،مات سـة (838ﻫ) .تذكرة الحػاظ
( )433/8برقؿ (.)441
وقد أسـد الخطقب يف تاريخ بغداد ) 387-386/8( إىل إبراهقؿ بـ معؼؾ الـسػل أكف قال:
سؿعت أبا طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ يؼقل :كـت طـد إسحاق بـ راهقيف فؼال لـا بعض أصحابـا:
مختصرا لســ الـبل ﷺ  ،فققع ذلؽ يف قؾبل فلخذت يف مجع هذا الؽتاب –يعـل:
كتابا
ً
لق مجعتؿ ً

كتاب الجامع .-ويـظر تغؾقؼ التعؾقؼ ،)484-419/5( وهدي الساري .)7/1( أبق مهام.
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رت طؿؾف هذا ،ول َع اؾ أحدً ا يؼقل:
وقد قرأت جز ًأ مـف ،وتصػحت الباقل فل ْك َب ُ
ما فائدة التؽرار يف العؿؾ وقد كػك ممكة تحؼقؼف الشقخ أبقغدة  ،وهق هق
يف إخراج الؽتب يف أحسـ ُح اؾة؟
فلققل :يا أخل ،اقرأ ما ذكره البقضاين يف مؼدمة تحؼقؼف أكف وجد يف
مقاضع كثقرة أن الشقخ أبا غدة -طػا اهلل طـف -قد أدخؾ يف ثـايا كالم الؿملػ
الجزائري كال ًما مـ طـد كػسف بدون إشارة إلقف ،وهذا الـقع مـ العؿؾ
مرفقض مؼبقح يف باب التحؼقؼ.
فؼد ُيدْ ِخؾ الؿحؼؼ أو الؿصحح يف كالم العؾؿاء أشقاء يزطؿ أهنا صحقحة
وهل تؽقن خطل ،وإماكة العؾؿقة تؼتضل اأٓ ي ِ
دخؾ الؿحؼؼ يف ثـايا كالم
ُ
ٍ
أحد شق ًئا مـ طـد كػسف بحقث ُي َظ ُّـ أن الجؿقع كالم الؿم ِّلػ .كعؿ ،لؾؿحؼؼ
حؼ ْ
أن يع ِّؾؼ يف الحاشقة ما شاء.
فجزى اهلل إخ أبا مهام بؽؾ خقر طىل ما قام مـ تحؼقؼ هذا الؽتاب الؿػقد،
وكشره يف سقرتف الحؼقؼقة ،ووفؼف لؿزيد مـ العؿؾ العؾؿل يف السـة ،آمقـ.
وكتبف
وصل اهلل بـ محؿد طباس
الؿدرس بالؿسجد الحرام وجامعة أم الؼرى
(1438/3/3ﻫ)
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مُكَدِّمَُ٘ التَّشِكِٔٔلِ

وُكَسِّوَ ُٛالتَّ ِشكِ ِٗلِ

سِّوَُٛالتَّشكٗلِ

بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا
وسقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف  ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد
أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف ،صىل اهلل
طؾقف وطىل آلف وصحبف أمجعقـ ،وطىل مـ سار طىل هنجفؿ واقتػك أثرهؿ إىل
يقم الديـ،
أوا بعس:
ِّ
وأهؿ أكقاع
وأجؾ الطاطات،
(فنن آشتغال بالعؾؿ مـ أفضؾ ال ُؼ َرب،
ِّ
الخقر ،وآكد ا ِ
وشؿر يف إدراكف
لعبادات ،وأوىل ما ُأكػؼت فقف كػائس إوقات،
ا
والتاؿؽـ فقف أصحاب إكػس الزاكقات ،وبادر إىل آهتؿام بف الر ِ
اغ َ
بقن يف
َ
ُ
ا
الؿ ْؽ ُرمات.
َ
الخقرات،
وسابؼ إىل التحظ بف مستبؼق َ
ّمً أٍه أىْاع العلْو :تحؼقؼ معرفة إحاديث الـبقيات ﷺ ،أطـل:
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رسؾفا ،و ُمـؼطعفا
معرفة متقهنا :صحقحفا ،وحسـفا وضعقػفا ،متصؾفا و ُم َ
ومعضؾفا ،ومؼؾقهبا ،ومشفقرها ،وغريبفا ،وطزيزهاُ ،متقاترها ،وآحاداها،
درجفا ،وكاسخفا،
وأفرادها ،معروففا ،وشاذها ،و ُمـ َؽرها ،و ُمع اؾؾفا ،و ُم َ
ومـسقخفا وخاصفا وطامفا ،و ُمبقـفا و ُمجؿؾفا ،و ُمختؾػفا ،وغقر ذلؽ مـ
ِ
أكقاطفا الؿعروفات.
ِ
حال رواهتا ،وصػاهتؿ الؿعتبرة،
ومعرفة طؾؿ إساكقد ،أطـل :معرفة
وضبط أكسابِفؿ ،ومقالقدهؿ ،ووفقاهتؿ ،وجرحفؿ وتعديؾفؿ ،وغقر ذلؽ مـ
الصػات.
ومعرفة التدلقس والؿد ِّلسُ ،و ِ
ِ
آطتبار والؿتابعات.
صرق
ِ
ِ
ِ
واإلرسال،
والقص ِؾ
ومعرف َة
حؽؿ اختالف الرواية يف إساكقد ،والؿتقنَ ،
ِ
والرفعِ ،والؼطع وآكؼطاعِ ،وزيادات الثؼات.
والققػ ا
ومعرفة الصحابة والتابعقـ ،وتابعقفؿ وغقرهؿ رضل اهلل طـفؿ وطـ سائر
()1

الؿسؾؿق َـ والؿسؾؿات ،وغقر ما ذكرتف مـ طؾقمف الؿشفقرات).

(وإن طؾؿ أصقل الحديث وققاطد اصطالح أهؾف ٓبد مـف لؾؿشتغؾ
برواية الحديث :إذ بؼقاطده يتؿقز صحقح الرواية مـ سؼقؿفا ،و ُيعرف
( )1ما بقـ إققاس مـ مؼدمة شرح الـقوي لصحقح البخاري.)184-183/1( 
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الؿؼبقل مـ إخبار والؿردود ،وهق لؾرواية كؼقاطد الـحق لؿعرفة صحة
التراكقب العربقة ،فؾق ُس ِّؿ َل َمـْطِ َؼ الؿـؼقل ومقزان تصحقح إخبار :لؽان
اسؿا طىل مسؿك.
ً
هذا وقد كتب العؾؿاء فقف مـ طصر التدويـ إىل يقمـا هذا كػائس ما
()1

يؽتب).

ومـ بقـ هذه الؿملػات هذا الؽتاب الذي بقـ أيديـا الؿقسقم بـتقجقف
الـظر إىل أصقل إثر لؿملػف العالمة الؿحدِّ ث الشقخ صاهر الجزائري :
ا
فنن َم ْـ تلمؾف ٓ يؽاد يـتفل طج ُبف لؿا يجد فقف مـ طؾؿ غزير مزبقر يف مباحثف،
يؾقح مـ خالل تؾؽؿ الؿباحث َتؿ ُّؽ ُـ هذا العامل مـ هذا العؾؿ ،وسعة اصالطف
واضطالطف .
ّمًِٔ ممٔصاتُ :أكف مل يحشد إدلة وإققال يف الؿبحث الذي يتؽؾؿ طـف
ومحررا ومستدركًا ،وهذا الذي جعؾ هذا الؽتاب
فحسب ،ولؽـؽ تراه كاقدً ا
ً
َبقأ مؽاك ًة سامق ًة لدى طؾؿاء وصالب طؾؿ الحديث :فرحؿ اهلل مملػف وغػر
َيت ا
لف ،إكف ويل ذلؽ والؼادر طؾقف.

( )1مـ مؼدمة العالمة محؿد طبد الرزاق محزة لؽتاب مختصر طؾقم الحديثٓ بـ كثقر (.)77/1

ضَبَبُ َتشِكِٔٔكٕٔ ٔللِ ٔكتَابٔ
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غَبَبُ تَ ِشكِ ِٗكِ٘ لِ ِمكِتَابِ

غبُشٗ
٘لمكتَا
بِ

أما بالـسبة لسبب تحؼقؼل لفذا الؽتاب هق أكـل كـت شرطت يف تحؼقؼ
كتاب ققاطد التحديث مـ فـقن مصطؾح الحديث ،لؿملػف محؿد مجال
الديـ الؼاسؿل ،وكان هذا يف شفر ربقع إول لعام (1434ﻫ) ،ويف لقؾة
السادس مـ ذلؽ الشفر زرت شقخـا العالمة ربقع بـ هادي الؿدخظ -وفؼف
طؿا بقـ يدي مـ تحؼقؼ ،فلخبرتف بذلؽ ،فؼالْ :
إن كـت تريد
الؿقىل -فسللـل ا
كتابا يحتاجف العؾؿاء وصؾبة العؾؿ ،فحؼؼ كتاب تقجقف الـظر
أن تخدم ً
لؾشقخ صاهر الجزائري.
أما كتاب ققاطد التحديث فلكصحؽ بعدم تحؼقؼف :فنكف يثـل فقف طىل
الضالل ،فقـؼؾ طـفؿ ،كالشعراين( ،)1وابـ طربل.
رؤوس ا

()2

( )1مـ هذا ما كؼؾ طـف يف (ص ،)54فؼال " :قال العارف الشعراين قدس اهلل سره ،يف العفقد الؽبرى".
أيضا " :قال العارف الشعراين قدس اهلل سره ،يف مؼدمة مقزاكف".
ويف الصػحة كػسفا قال ً
( )8مـ هذا ما كؼؾ طـف (ص )48فؼال " :قال الشقخ إكبر محقل الديـ بـ طربل قدس اهلل سره ،يف
فتقحاتف".
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فحثاـل -حػظف اهلل -طىل ذلؽ ،وأططاين الـسخة الؼديؿة لفذا الؽتاب مـ
مؽتبتف ،وقال :ابحث طـ مخطقصة لف.
فش رطت الققم الثاين يف العؿؾ فقف مع البحث طـ مخطقصة ،فلخبرين أحد
إخقاكـا إفاضؾ مـ أهؾ مصر أن كسخة خطقة لؾؽتاب تقجد يف دار الؽتب
الؿصرية بؿصر ،فلخبرت الشقخ.
ولشدة حرصف طىل تحؼقؼ الؽتاب اتصؾ هبذا إخ وهق مـ صالبف(،)1
فؽ اؾػف بتصقيره وإرسالف ،والحؿد هلل.

( )1وهق أخقكا الػاضؾ إديب ذو الخؾؼ الجؿ ماجد بـ محؿد الؿدرس الشفقر بـ :أبل مؾقؽة ،جزاه
خقرا.
اهلل ً

عَنَلٕٔ فٕٔ َتشِكِٔٔ ِل الِ ٔكتَابٔ
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عَىَمِ٘ فِ٘ تَ ِشكِ ِٗلِ الِكِتَابِ

أما باليطب٘ لعنلٕ يف حتكٔل الكتاب فَْ كالتالٕ:
 )1قابؾت الؿطبقع مـ الؽتاب بالؿخطقط ،واطتؿدت يف ذلؽ الطبعة
الؼديؿة لؾؽتاب التل ُصبعت يف حقاة الؿملػ سـة (1388ﻫ)،
وقاركت كذلؽ بؿا فقفؿا( )1بؿا يف كسخة (أبق غدة).
فنذا قؾت :يف الؿطبقع كذا ،فنين أطـل بذلؽ الطبعة إوىل ،أما صبعة (أبق
غدة) فلققل :ويف كسخة (أبق غدة) ،وسقليت ذكر السبب الحامؾ يل طىل ذلؽ.
 )8قؿت بتخريج إحاديث القاردة يف الؽتاب والحؽؿ طؾقفا صح ًة ،أو
ضع ًػا ،حسب ققاطد طؾؿ مصطؾح الحديث.
 )3قؿت بعزو إققال إىل مظاهنا التل كؼؾ الؿملػ مـفا ،ومل يػتـل إٓ
القسقر مـفا ،وقد وجدت طـا ًء ومشؼ ًة يف ذلؽٕ :ن الؿملػ  يف
( )1أطـل :الؿخطقط والؿطبقع.
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الغالب يذكر إققال دون ٍ
ذكر ٓسؿ قائؾقفا ،فتراه يصدر ذلؽ بؼقلف:
"قال بعضفؿ" ،أو "قال بعض الحػاظ" ،أو "قال بعض إفاضؾ"،
أو "قال بعض طؾؿاء إصقل" ،أو "قال بعض الؿحؼؼقـ" ،ومع هذا
كؾف فنكف يتصرف يف كالم مـ كؼؾ طـف أو يف أكثره.
 )4قؿت بشرح الؽؾؿات الغريبة التل تحتاج إىل بقان.
 )5طؾؼت ببعض التعؾقؼات التل رأيت أهنا تتؿ هبا الػائدة.
 )6قؿت بتصقيب بعض إخطاء الؿقجقدة يف الؿطبقع ،سقاء تـبف لفا
(أبق غدة) يف كسختف أم مل يتـبف.
 )7ترمجت لألطالم الذيـ ُذكروا يف الؽتاب ٓسقؿا غقر الؿشفقريـ.
 )8ترمجت لؾؿملػ .
ففرسا طا ًّما لميات ،وإحاديث ،وإطالم الؿترجؿ لفؿ،
صـعت
)9
ُ
ً
ولؿقاضقعف.

طَبَعَاتُ الِ ٔكتَابٔ

16

طَبَعَاتُ الِكِتَابِ

أما بالـسبة لطبعات الؽتاب ،فال أطؾؿ حتك أن طـ صبعات لف إٓ ثالث
صبعات:
الطبع ٛاألٔىلُ :صبعت يف حقاة الؿملػ سـة (1388ﻫ) بالؿطبعة الجؿالقة
بالؼاهرة ،وتؽثر فقفا إخطاء والتصحقػات.
ٔالجاٌٗ :ٛمصقرة طـ الطبعة إوىل ،قام بطباطتفا محؿد سؾطان
الـ ََؿـْ َؽاين ،الؿؽتبة العؾؿقة بالؿديـة الؿـقرة ،ومل ُيؽتب تاريخ وسـة الطبع،
وبؿا أهنا مصقرة طـ إوىل فػقفا ما يف إوىل مـ إخطاء والتصحقػات،
وسقجد ذلؽ الؼارئ مـ خالل الـظر يف هذا العؿؾ.
الطبع ٛالجالجُ :ٛصبعت يف مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة سـة (1416ﻫ)
بحؾب ،بعـاية طبد الػتاح (أبق غدة).
وإن كان الؿعتـل ِ
وهذه الطبعة ْ
قد اطتـك برص الؽتاب ،وضبط طباراتف،
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وتػصقؾ مجؾف ومؼاصعف ،كؿا أشار إىل ذلؽ يف مؼدمة طؿؾف لؾؽتابَ ،ب ْقد ا
أن
ٍ
خدمة مع ما ذكره لعزو إققال إىل قائؾقفا بالرجقع إىل
الؽتاب يحتاج إىل
مظان ذلؽ الـؼؾ ،وإصالح إخطاء والسؼط ،مع التـبقف طىل ذلؽ يف الحاشقة،
وإن كان ِ
وترمجة لألطالم ،وتخريج إحاديث وأثار ،و(أبق غدة) ْ
قد اجتفد
يف ضبط كص الؽتاب بالرجقع إىل بعض الؿصادر التل كؼؾ مـفا الؿملػ إٓ
أكف أساء يف أمر آخر.
ّمً ذلك :أكف ي ِ
دخؾ شقئًا زائدً ا مـ تؾؽ الؿصادر دون أن يشقر يف
ُ
حاشقة الؽتاب ،بؾ إكف يدخؾ كال ًما لف هق يف صؾب الؽتاب وٓ يشقر أكف
أدخؾف أبدً ا ،كؿا سقؿر التـبقف طىل ذلؽ.
وأما تخريجف لألحاديث فنكف كادر جدًّ ا ،وأما تراجؿ إطالم فؾؿ يعرج
طؾقفا إٓ يف الـادر ،ومع هذا ترى شق ًئا طجق ًبا ،ومـ ذلؽ ما ستراه (ص)789
مـ ترمجة َأ َك َسة مقىل الـبل ﷺ.
و(أبق غدة) ْ
وإن كان قد أشار يف مؼدمتف لؾؽتاب أكف يصؾح إخطاء
ائؿا :فنن هذا ٓ يؽػل.
ويصححفا ومل يـبف طؾقفا د ً
فنن الؽتاب لؿملػف ٓ لؿحؼؼف ،فنذا احتاج إىل إصالح أصؾحف الؿحؼؼ
مع اإلشارة إىل ذلؽ ،مع أن (أبق غدة) تقسع يف ذلؽ اإلصالح تقس ًعا غقر
مرضل لدى أهؾ التحؼقؼ كؿا أسؾػت.
ٍّ
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وطىل هذا فنين إذا قؾت( :يف الؿطبقع كذا) :فنن مرادي بالؿطبقع الطبعة
التل ُصبعت يف حقاة الؿملػ ،وقد أققل يف بعض التعؾقؼات( :يف الؿطبقع
كذا ،وهق تصحقػ ،والؿثبت هق الصقاب).
فقـظر الؼارئ إىل كسخة (أبق غدة) فقجده طىل الصقاب ،والذي محؾـل طىل
طدم التـبقف طىل أن (أبق غدة) قد صقبف هق أن (أبق غدة) مل يشر يف حاشقتف إىل
ذلؽ ،أما إذا كبف طىل ذلؽ فنين أققل( :وقد كبف أبق غدة طىل ذلؽ يف كسختف).
ومع هذا ك ِّؾف فنين ٓ أدطل لعؿظ هذا الؽؿالُّ :
فؽؾ كتاب َي ِر ُد طؾقف الـؼص
إٓ كتاب اهلل طز وجؾ ،وقد روى الخطقب يف مقضح أوهام الجؿع
الؿ َزين أكف قال:
والتػريؼ )6/1( بسـده إىل إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ يحقك ُ
صحقحا
كتاب
ً
كتاب سبعقـ مر ًة ُلق ِجد فقف خطل ،أبك اهلل أن يؽقن ٌ
"لق طقرض ٌ
غقر كتابف".
القراق قال :سؿعت طبد اهلل بـ أمحد بـ
وبسـده إىل أبل بؽر بـ الؼـطري ا
حـبؾ قال :طارضت بؽتاب ٕبل ثالث طشرة مرة ،فؾؿا كان يف الرابعة خرج
فقف خطل ،فقضعف مـ يده ثؿ قال" :قد أكؽرت أن يصح غقر كتاب اهلل
طزوجؾ".
قمت :وحسبل أكـل بذلت قصارى جفدي يف العؿؾ فقف ،فؼد سخرت
كػسل وأهظ وأبـائل يف العؿؾ فقف ،وكذلؽ ساطدين إخقاين مـ صؾبة العؾؿ يف
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مؼابؾة الؿخطقط بالؿطبقع ،فؽـا مـ بعد صالة العصر إىل بعد صالة العشاء
درسا
درسفؿ ً
بالؿسجد الحرام وكحـ كؼابؾ ٓ ،كـؼطع إٓ ٕداء صالة ،أو ُٕ ِّ
قصقرا ،ثؿ كعقد لذلؽ.
ً
وأما طؿؾ التخريج والتعؾقؼ وطزو ما كؼؾف الؿملػ إىل مظاكف وغقر ذلؽ،
فؽـت بعد صالة الػجر بساطة أو ساطة وكصػ أدخؾ مؽتبتل فلمؽث فقفا إىل
أذان الظفر ،وكاكت بداية هذا يف الققم السادس مـ شفر ربقع إول سـة
(1434ﻫ) ،وكاكت الـفاية بػضؾ مـ اهلل ومِـاة يف الققم الثاين والعشريـ مـ
شفر محرم سـة (1438ﻫ) ،أسلل اهلل ْ
خالصا لقجفف الؽريؿ ،وأ ْن
أن يجعؾف
ً
يـػعـل بف يقم لؼائف ،إكف طىل كؾ شلء قدير.
وصىل اهلل وسؾؿ طىل كبقـا محؿد وطىل آلف وصحبف أمجعقـ ،والحؿد هلل
رب العالؿقـ.
كتبف
أبق مهام
محؿد بـ طظ الصقمعل البقضاين
القؿـل إصؾ ،الؿؽل مجاور ًة
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صفُ الِىَ ِدطُٕطِ
َٔ ِ

لؼد حاولت جاهدً ا يف البحث طـ مخطقصة لؾؽتاب يف الػفارس التل
وقػت طؾقفا ،ويف مؽاتب الؿخطقصات يف مؽة والؿديـة الـبقية والرياض،
فؾؿ أجد لف مخطقصة هـالؽ ،فقسر اهلل يل بؿخطقصة يف دار الؽتب الؿصرية،
إٓ أن فقفا بعض الطؿس يف مقاضع مـفا ،خر ًما يف وسطفا وآخرها ،ولؽـ ما
ٓ يدرك كؾف ٓ يترك ج ُّؾف.
ورقؿفا يف دار الؽتب الؿصرية ( )177مصطؾح تقؿقر ،وخطفا ٓ بلس
بف ،وغالب الظـ أهنا بخط الؿملػ :يظفر ذلؽ مـ خالل الشطب
واإلضافات ،إٓ أن تاريخ الـسخ الذي كتب طؾقفا هق سـة (1188ﻫ) ،وهق
خطل مـ الؿعتـقـ بػفارس الؿخطقصات ،صقابف (1388ﻫ) كؿا جاء آخر
الؿطبقع مـ تقجقف الـظر ،وكان ذلؽ بؿصر.
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غُ ِكسْ َّتَكِدِٔٓسْ

ؾُ ِكطٌ َٔتَ ِكسِ ِٖطٌ

()1

طؿال بؼقل كبقـا ﷺ« :ال يشؽر اهلل مـ ال يشؽر الـاس».
ً

فنين أتؼدم بالشؽر والتؼدير لصاحب الػضقؾة شقخـا العالمة إثري ربقع
ابـ هادي الؿدخظ -حػظف اهلل تعاىل -فؾف إثر البالغ يف إكجاز هذا الؽتاب،
وإخراجف اإلخراج الالئؼ بف بتقجقفاتف السديدة ،مع إيجاد مخطقصتف ،وهذا
يدل طىل اهتؿامف بالعؾؿ وكشره ،كؿا طرفتف وطرف ذلؽ غقري مـ العؾؿاء
خقرا.
وصالب العؾؿ ،فجزاه اهلل ً
وأشؽر إخ الػاضؾ إديب صاحب إخالق الػاضؾة :أبا مؾقؽة ماجد
الؿدرس الذي قام باستخراج مخطقصة الؽتاب مع تصقيره
ابـ محؿد
ِّ
وإرسالف.
( )1رواه أمحد ( ،)894/8وأبق داود برقؿ ( ،) 4811وغقرمها ،مـ حديث أبل هريرة  ،وهق حديث
صحقح ،وصححف شقخـا القادطل  يف كتابف الؿاتع الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـ
( )351/8برقؿ (.)1334

غُ ِكسْ َّتَكِدِٔٓسْ
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وأشؽر اإلخقة الذيـ ساطدوين يف مؼابؾة الؿخطقط مع الؿطبقع ،أو
أطاكقين بتقفقر الؿراجع.
وكذلؽ أهظ وابـل وبـايت :فؼد كان لفمٓء كؾفؿ جفقد يف ذلؽ.
وأشؽر ا
وكشرا ،فجزى
كؾ مـ ساطدين يف إتؿام هذا العؿؾ كتاب ًة وصباط ًة
ً
خقرا.
اهلل الجؿقع ً
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َتسِدَنَُ٘ الِ ُنؤَلِّفٔ

تَ ِطدَىَ ُٛالِىُؤَلِّفِ

()1

امسْ:
الس ْؿعقين الجزائري
هق صاهر بـ محؿد بـ صالح بـ أمحد بـ مقهقب ا
الدمشؼل الحسـل.
( )1

ِ
ب إىل دمشؼٕ :هنا مقصـ وٓدتف وكشلتف ووفاتف ،وكسب إىل
وقد ُكس َ
الجزائرٕ :كف البؾد الذي جاءت مـف ُأسرتف مفاجر ًة إىل دمشؼ بعد آحتالل
الػركسل.
ٌػبْ:
ممرخقف :مـ اتصال ُأسرتف
أما كسبف (الحسـل) ،فؼد جاء كؿا يؼقل بعض ِّ
باإلمام الحسـ بـ اإلمام طظ بـ أبل صالب .
( )1هذه الترمجة مـتؼاة مؿا كتب أبق الحارث الػؼؿل طـ حقاة الشقخ صاهر  ،يف شبؽة اإلكتركت،
بتصرف يسقر جدًّ ا.

د َنُ٘ الِ ُنؤَلِّفٔ
َتسِ َ
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وٕلسٓ:
ُولِدَ الشقخ صاهر  يف دمشؼ لقؾة إربعاء الؿقافؼة لؾعشريـ مـ شفر
ربقع أخر سـة (1868ﻫ1885/م).
ٌؿأتْ:
كشل الشقخ صاهر يف ِحجر والده الشقخ صالح الجزائري ،والشقخ صالح
كان مؿـ هاجر إىل دمشؼ يف الفجرة الجزائرية إوىل سـة (1863ﻫ-
1846م) ،وبعد ِ
استؼر بف الؿؼام فقفا بدأ يتردد طىل مجالس طؾؿائفا ،حتك
أن
ا
ذاع طؾؿف ،و ُطرف فضؾفُ ،
فلسـد إلقف مـصب إفتاء الؿالؽقة يف دمشؼ ،وأصبح
يعقد درس صحقح البخاري لؾشقخ أمحد مسؾؿ الؽزبري تحت ق ابة الـاسر يف
الجامع إمقي ،ويف ذلؽ ما ٓ يخػك مـ احتػاء طؾؿاء دمشؼ بف ،واطتراففؿ
بؼقؿتف العؾؿقة.
ؾٕٗخْ:
أخذ الشقخ صاهر طىل يدي والده مبادئ طؾقم ا
الشريعة والؾغة العربقة ،ثؿ
أدخؾف والده مدرسة رشدية آبتدائقة ،بعد ذلؽ التحؼ بالؿدرسة الجؼؿؼقة
وتخرج طىل إستاذ الشقخ طبد الرمحـ
اإلطدادية ،فتابع دراستف هـاك،
ا
وتقسع يف
البقشـاقل ،وقد تؾؼك طىل يديف الؾغة العربقة ،والػارسقة ،والتُّركقة،
ا
دراسة العؾقم الشرطقة.

َتسِدَنَُ٘ الِ ُنؤَلِّفٔ
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ثؿ اتصؾ بعد تخرجف بعامل طصره الشقخ طبد الغـل الغـقؿل الؿقداين،
ٍ
جاكب طظقؿ مـ التاؼقى والقرع ،حتك ُوصػ بلكف يؿثؾ
وكان هذا الع َؾؿ طىل
أكبر إثر وأطؿؼف يف تؽقيـ الشقخ صاهر
صقرة السؾػ الصالح ،وكان لف ُ
العؾؿل ،ويف تقجقفف كحق اإلصالح ،والؼقام بلطبائف ،فؼد صبعف بطباطف ،وأكشله
طىل أصح إصقل العؾؿقة الديـقة.
استقطب الشقخ الجزائري مجؾة معارف طصره الؼديؿة والحديثة ،فنىل
الشريعة ،والؾغة ،ومـ ٍ
ٍ
ٍ
تعؿؼف يف دراسة طؾقم ا
وتػسقر،
وأصقل،
فؼف،
جاكب ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وافرا مـ طؾقم الطبقعة
وحديث ،وطؼقدةٍ،
وكحق ،وصرف ،وبالغة...كال ح ًّظا ً
والتاريخ والجغرافقة.
وتعؾؿ شق ًئا مـ الرياضقات ،إضاف ًة إىل َت َع ُّؾ ِؿ الؾغات الشرققة ،فلتؼـ مـفا
السرياكقة،
التُّركقة ،والػارسقة ،وكان يـظؿ هبؿا كـظؿف بالعربقة ،وتع اؾؿ ُّ
والعبرية ،والحبشقة ،والبربرية ،والػركسقة.
كثقرا مـ الخطقط الؼديؿة ،لقتؿؽـ مـ دراسة أثار وقراءة
وتعؾؿ ً
الؿخطقصات.
صفاتْ ٔأخالقْ:
كان الشقخ صاهر الجزائري حسـ الطؾعة ،معتدل الؼامة والجسؿ ،حـطل
الؾقن ،واسع الجبفة ،أسقد الشعر والعقـقـ ،ذا ل ٍ
حقة كثقػة ،طصبل الؿزاج،

د َنُ٘ الِ ُنؤَلِّفٔ
َتسِ َ
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سريع الحركة ،واسع الخطقة.
متؿس ًؽا بلحؽامف ،مل ُيعفد طؾقف مـؽر ،ومل ُتمثر طـف
معتصؿا بديـف،
وكان
ِّ
ً
فاحشة ،ومل ُيعرف طـف تساهؾ يف تـػقذ أحؽام اإلسالم وشرائعف.
وكان مع فؼره وضقؼ ذات يده ،يمثر الػؼراء والؿساكقـ طىل كػسف.
أخبار كثقر ٌة سارت هبا الركبان ،وكان ٓ يترك
أما ح ُّبف لؾعؾؿ ،فؼد ُأثِر طـف
ٌ
ٍ
ٍ
وتللقػ ،وكاكت
وتـؼقب
مزاولتف يف أي وقت مـ أوقاتف ،ما بقـ قراءةٍ وتـؼقح،
ُفرشف محاص ًة بسقر مـ الؽتب وإوراق والؿحابر وإقالم.
وكان مـ طادتف يف إربعقـ سـة إخقرة مـ حقاتف أٓ يـام حتك يصظ
الصبح ،يسفر مع أصحابف يف أول الؾقؾ ،ثؿ يعقد إىل حجرتف يف مدرسة طبد اهلل
باشا العظؿ لقؼرأ ويم ِّلػ حتك يطؾع الػجر.
الرفاهقة والـعقؿ ،وٓ يبايل بطقب
أما زهده ،فؼد كان الشقخ ٓ يعرف ا
ثقابا بالق ًة مـ غقر تلك ٍُّؼ
الؿطعؿ ،ولقـ الؿضجع ،وفاخر إثاث ،وكان يرتدي ً
وٓ زيـة.
ٍ
ٍ
رفقعة مـ اإلحساس بأخريـ ،يلرق لجاره وصاحبف إ ْن
درجة
وكان طىل
طؾؿ ا
أن مصقب ًة كزلت بلهؾف أو مالف ،ويفرع لؿقاساتف بؽؾ ما تؿؾؽف يداه ،ولؿا
أراد لف أحد أصحابف يف الؼاهرة خالل الحرب العالؿقة إوىل أن يغ ِّقر ج ابتف

َتسِدَنَُ٘ الِ ُنؤَلِّفٔ
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وقد بؾقت أصراففا ،أجابف :يا فالن ،تريد مـل اقتـاء جبة جديدة ،وأهؾ ا
الشام
يؿقتقن مـ الجقع؟!
ٌؿاطْ العمى٘ ٔاالدتىاع٘ يف التسضٖؼ:
بدأ الشقخ صاهر حقاتف العؾؿقة مع ِّؾ ًؿا يف الؿدرسة الظاهرية آبتدائقة ،سـة
(1894ﻫ1878/م) ،واكطال ًقا مـ هذه الؿدرسة بدأ الشقخ ُّ
أفؽاره
يبث
َ
اإلصالحقة.
ويف العام كػسف ا اتػؼ الشقخ صاهر مع ٍّ
كؾ مـ الشقخ طالء الدِّ يـ طابديـ
ٍ
ٍ
ٍ
اجتؿاطقة ،تؽقن يف مققع
طؾؿقة
مجعقة
وهباء بؽ أمقـ سر القايل طىل تلسقس
آستجابة لتحدِّ ي الـشاط التعؾقؿل لإلرسالقات ا لتابشقرية إجـبقة.
و ُأسست الجؿعقة بالػعؾ و ُأصؾؼ طؾقفا اسؿ الجؿعقة الخقرية اإلسالمقة،
واكتظؿ يف طداد أطضائفا كخب ٌة مـ طؾؿاء وأطقان دمشؼ ،وتق الك رئاستفا الشقخ
طالء الديـ طابديـ.
وقد حظقت الجؿعقة بتشجقع ودطؿ القايل مدحت باشا ،وتؿ اؽـت مـ
افتتاح ثؿاين مدارس لؾذكقر ومدرستقـ لإلكاث.
يف هناية طام (1895ﻫ1879/م) تحقلت الجؿعقة إىل ديقان الؿعارف،
و ُط ِّقـ الشقخ صاهر مػت ًِّشا طا ًّما طىل الؿدارس آبتدائقة ،وضفرت حقق اية الشقخ
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البـااءة :إذ بدأ يف تللقػ طددٍ مـ كتب ومـاهج الصػقف آبتدائقة يف العؾقم
الديـقة والرياضقة والطبقعقة.
أما كشاصف إهؿ يف هذا الققت فؽان إقـاطف أباء بقجقب إرسال
كبقر يف تـشقط الحركة
أثر ٌ
أوٓدهؿ إىل الؿدارس لقتعؾؿقا ،وكان لفذا إمر ٌ
التعؾقؿقة يف سقرية.
ٍ
ٍ
حؽقمقة قامت بطبع
مطبعة
أيضا إىل إكشاء
وقد سعك الشقخ يف هذا الققت ً
الؿملػات العامة والؽتب الؿدرسقة.
أثطٓ يف تأغٗؼ املكتبات العاو:ٛ
يف سـة (1896ﻫ1884/م) تؿ اؽـ الشقخ بؿعاوكة بعض أصدقائف وبدط ٍؿ
ٍ
مؽان واحد ،اختاره
مـ وايل دمشؼ ،مـ مجع الؽتب الؿخطقصة ،والـادرة يف
ٍ
مؽتبة طا ام ٍة يف تاريخ دمشؼ الحديث ،وهق الؿدرسة
الشقخ لقؽقن أول
الظاهرية ،التل تحقلت فقؿا بعد إىل الؿؽتبة الظاهرية.
وقد أوىل الشقخ صاهر هذه الؿؽتبة بعد إكشائفا ا
كؾ طـايتف ،فؽان يبتاع لفا
ا
كؾ ما تؼع يده طؾقف مـ كػائس الؽتب والؿخطقصات ،ويدفع أهؾ الخقر إىل
شراء الؽتب وإهدائفا إىل الؿؽتبة.
السقرية إخرى ،فؽان
وامتد كشاط الشقخ يف هذا الؿجال إىل الؿدن ُّ
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كؾ ٍ
يحض أهؾ ِّ
بؾد يغشاها يف جقٓتف الدا طقية طىل تلسقس الؿؽتبات
ُّ
والؿدارس.
ويف هذا العام كػسف طفدت إلقف الحؽقمة العثؿاكقة بقضقػة التاػتقش طىل
صرفقة الؼدس ،فلطان الشقخ راغب
خزائـ الؽتب يف وٓية سقرية ومت ِّ
ففرسا
الخالدي يف إكشاء الؿؽتبة الخالدية يف الؼدس ،وأطد لفذه الؿؽتبة
ً
خاصا.
ًّ
صاهرا مـ وضقػة
ويف طام (1886م) أقالت الحؽقمة العثؿاكقة الشقخ
ً
تخق ًفا مـ ِشدا تف يف بث أفؽاره بقـ التالمقذ،
التاػتقش بالؿدارس آبتدائقة ُّ
وإساتذة ،فزاد كشاط الشقخ ،وغدا يعؿؾ طؾـًا ،وترك التدريس يف الؿدرسة
ٍ
وضقػة حؽقمقة ،ا
وضؾ حتك سػره
أي
اإلطدادية يف دمشؼ ،وأبك بعدها أن يؼبؾ ا
السقرية داط ًقا إىل كشر العؾؿ.
يدرس ،ويصـِّػ ،ويجقب الؿدن ُّ
إىل مصر ِّ
سمك ٛالؿٗذ طاِط:
أسؾقبا جديدً ا يف كشر العؾؿ والدطقة إىل اإلصالح،
اطتؿد الشقخ صاهر
ً
وهق ما يؿؽـ أن يسؿك الحؾؼة ،فؽان يجتؿع بؽبار طؾؿاء طصره وأبرز
مثؼػقف ،مـ الشباب ال اطامحقـ إىل اإلصالح والؿتط ِّؾعقـ إىل العؾؿ ،يتدارسقن
التاريخ والتُّراث الػؽري اإلسالمل ،والؾغة العربقة ،وآداهبا ،والؼقؿ
وإخالق اإلسالمقة ،وما يؿؽـ أن يساطد طىل هنضة إمة مـ كتاج الغرب
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الثؼايف والػؽري.
دائؿ بعد صالة الجؿعة مـ كؾ أسبقع،
اجتؿاع
وكان لفذه الحؾؼة
ٌ
ٌ
واستؿرت يف آكعؼاد بعد سػر الشقخ إىل مصر سـة (1947م).
ا
ٍ
سقاسل وطؾؿاء طصره ،فؼد
طالقات طريض ًة مع طددٍ مـ
وقد طؼد الشقخ
ِّ
طالقات صقب ٌة مع وٓة سقرية العثؿاكققـ ،كؿا ربطتف طالقات
كاكت تربطف
ٌ
ٍ
صداقة مع طددٍ مـ طؾؿاء دمشؼ ،مـ أمثال :الشقخ طبد الرزاق البقطار،
والشقخ مجال الؼاسؿل ،والشقخ سؾقؿ البخاري ،والشقخ أبق الخقر طابديـ،
والشقخ طبد الؼادر بدران.
أبقة طؾؿقة روحقة ،وكان طىل رأسفؿ
أما صالبف فؼد ربطتف هبؿ طالقة ا
محؿد سعقد الباين ،ومحؿد كرد طظ ،ومحب الديـ الخطقب ،وقد أخذ
بليديفؿ وأحسـ تقجقففؿ ،وكان لف إثر إكبر يف تقجقففؿ إىل الدا طقة
واإلصالح آجتؿاطل ،واإلقدام طىل التللقػ والـشر ،وتغذيتفؿ محبة
إجداد والؽؾػ بآثارهؿ والحرص طىل تراثفؿ.
أغفاضٓ ٔإقاوتْ مبصط:
كان الشقخ صاهر الجزائري مقل ًعا بإسػار ،فجاب الؼرى والؿدن
السقرية ،وزار لبـان ،وفؾسطقـ ،ومصر ،والحجاز ،وتركقة ،وفركسة ،باح ًثا
ُّ
حريصا طىل لؼاء العؾؿاء والؿتع ِّؾؿقـً ،
باذٓ يف
طـ الػائدة ،مػت ًِّشا طـ الؽتب،
ً
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تحصؾ لديف مـ ٍ
طؾؿ وخبرة ،داط ًقا إىل ِّ
الققت كػسف ا
كؾ ما يممـ بف مـ
كؾ ما ا
ٍ
ققؿ وأفؽار.
سجؾ الشقخ صاهر معظؿ أخبار رحالتف وأسػاره يف كـاشاتف التل ما
وقد ا
زالت مخطقصة حتك أن ،ومحػقضة يف مؽتبة إسد القصـقة يف دمشؼ.
أحس
ويف سـة (1385ﻫ1947/م) اقرر الشقخ الفجرة إىل مصر ،بعد أن ا
ُّ
السؾطات العثؿاكقة بقتف ،إذ
بتعذر إقامتف آمـًا يف دمشؼ :لؿا جرى مـ تػتقش ُّ
كاكت ترى يف دطقتف إىل إدخال اإلصالحات السقاسقة واإلدارية طىل أجفزة
الدولة ،أم ًرا يتـاىف مع أمـفا واستؼرارها.
وبعد ِ
استؼر الؿؼام بالشقخ يف مصر ،استلكػ سقرتف إوىل يف كشر العؾؿ
أن
ا
والدطقة إلقف ،وطؽػ طىل التللقػ ،فؽتب طد ًدا مـ الؿملػات ،مـفا :كتابـا
الصحػ،
هذا تقجقف الـظر ،كؿا شارك يف كتابف الؿؼآت يف بعض ُّ
كجريدة (الؿم ايد) لصاحبفا الشقخ طظ يقسػ.
ِ
وقد ارتبط بعالقات وثقؼة مع صؾبة العؾؿ مـ الشقام الؿفاجريـ ،أمثال:
محب الديـ الخطقب ،ومحؿد كرد طظ ،ورفقؼ العظؿ ،ومحؿقد الجزائري،
وحؼل العظؿ ،ورشقد رضا ،وغقرهؿ.
ُ
أركان الـفضة الػؽرية يف مصر آكذاك مـ
وقد طرف فضؾف ومؽاكتف العؾؿقة
أمثال :الشقخ طظ يقسػ ،وأمحد زكل باشا ،وأمحد تقؿقر باشا.
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ٔفاتْ:
إثر سؿاطف كبل دخقل الجققش العربقة بؼقادة فقصؾ بـ الحسقـ دمشؼ،
سـة (1918م) اقرر الشقخ العقدة إىل مسؼط رأسف ،ولؽـ الؿرض حال بقـف
وبقـ ذلؽ ،ومل يستطع السػر إىل دمشؼ إٓ يف الـصػ الثاين مـ طام
(1919م).
مديرا طا ًّما لدار الؽتب ا لظاهرية،
وقد ط اقـتف الحؽقمة العربقة بعد طقدتف ً
طامال.
طضقا ً
كؿا قرر الؿجؿع العؾؿل العربل إول ضؿ الشقخ إلقف
ً
أمضك الشقخ أ ايامف إخقرة يف دمشؼ طاك ًػا طىل الؿطالعة ،والبحث،
والدطقة إىل العؾؿ ،يف حقـ كاكت وصلة الؿرض تشتدُّ طؾقف ،حتك وافتف الؿـقة
يقم اإلثـقـ الرابع طشر مـ ربقع أخر سـة (1338ﻫ) ،الخامس مـ كاكقن
إول طام (1984م) ،ودفـ يف سػح جبؾ قاسققن ،حسب وص اقتف ،رمحف اهلل
رمحة واسعة ،وجزاه طـ الؿسؾؿقـ خقر الجزاء.
وؤلفاتْ:
ميكً تكطٔه مؤلفات الػٔخ إىل قطنني زئٔطٔني:
األّل :يعقد إىل طفد فتقتف وشبابفِ ،
وقد اطتـك يف تؾؽ الؿدة بتللقػ كتب
ا
مدرسقة لؾؿبتدئقـ ،حاول فقفا تؼديؿ الؿعارف العؾؿقة الؿتـقطة مـ ديـقة،
بلسؾقب سفؾ ومبتؽرٍ ،
ٍ
خال مـ الحشقو التاعؼقد ،ثؿ أراد لفا ْ
أن
وصبقعقة،
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تؽقن كإسس التل ُتبـك طؾقفا ققاطدُ العؾؿ وترتػع ققائؿف.
أما الكطه الجاىٕ :ففق مم الػاتف ومختصراتف وكشراتف العؾؿقة وكـااشاتف
التل يعقد معظؿفا إىل طفد كفقلتف وشقخقختف ،وقد َد اون يف هذه التصاكقػ ما
رأى أكف أحسـ وأكػع ما يف كتب الشريعة والؾغة وإدب والتاريخ مـ
الؿسائؾ والؿباحث الفامة.
ٔأِيُّ آثاض الؿٗذ طاِط اجلعاٟط:ِ٘ ٙ
أ-املطبٕع وٍّا:
)1

التِّبقان لبعض الؿباحث الؿتعؾؼة بالؼرآن طىل صريؼة اإلتؼان.

)8

تقجقف الـظر إىل أصقل إثر ،وهق كتابـا هذا.

)3

الجقاهر الؽالمقة يف إيضاح العؼقدة اإلسالمقة.

)4

العؼقد الميل مـ إساكقد العقايل.

)5

مبتدأ الخبر مـ مبادئ طؾؿ إثر.

)6

ُ مـقة إذكقاء يف قصص إكبقاء.

)7

إتؿام إُكس يف حدود الػرس.

)8

إرشاد إلباء إىل صريؼ إلػ باء.
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)9

أشفر إمثال.

 )14بديع التؾخقص وتؾخقص البديع.
الؿعؿك وإلغاز.
 )11التسفقؾ الؿجاز إىل ف ِّـ
ا
 )18التؼريب ٕصقل التعريب.
 )13تؿفقد ال ُعروض يف فـ ال َعروض.
 )14حدائؼ إفؽار يف رقائؼ إشعار.
 )15الحؽؿ الؿـثقرة.
 )16رسائؾ يف طؾؿ الخط.
 )17دائرة يف معرفة إوقات وإيام.
 )18الػقائد الجسام يف الؽالم طىل إجسام.
الراحة ٕخذ الؿساحة.
 )19مدُّ ا
 )84مدخؾ الطالب إىل فـ الحساب.
ب-وَ تآلٗفْ املدطٕط:ٛ
 )1أسـك الؿؼاصد يف طؾؿ العؼائد.
 )8اإللؿام بسقرة الـبل طؾقف الصالة والسالم.
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 )3التػسقر الؽبقر.
 )4جالء الطبع يف معرفة مؼاصد الشرع.
 )5الؽايف يف الؾغة.
ز-كٍاؾتْ املعطٔف ٛبالتصكط ٚالطاِطٖ:ٛ
 )1ففرست كتب يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ.
 )8رسالة يف اإلفتاء وشروط الؿػتل.
 )3إثبات تحريػ التقراة واإلكجقؾ.
 )4الرحؾة إىل صبرية.
()1

 )5تقاريخ سقاحقة يف بعض البالد.

( )1واكظر كتاب الشقخ صاهر الجزائري رائد التجديد الدِّ يـل يف بالد الشام يف العصر الحديث ،تللقػ
حازم زكريا محل الديـ ،وهق الؽتاب رقؿ ( ) 3يف سؾسؾة طؾؿاء ومػؽرون معاصرون  -لؿحات
مـ حقاهتؿ وتعريػ بؿملػاهتؿ ،التل تصدرها دار الؼؾؿ بدمشؼ ،الطبعة إوىل (1481ﻫ/
8441م).
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الحؿد هلل وسالم طىل طباده الذيـ اصطػك،
أوا بعس:
ِ
ِ
وكتب
الحديث
الؿطال ِ ُع يف كتب
ففذه فصقل جؾقؾة الؿؼدار،
ُ
يـتػع هبا ُ
ِ
ِ
ِ
مـؼقل مـ ِ
ٌ
وأصقل الحديث.
أصقل الػؼف
كتب
وأكثرها
وإخبار،
الس َق ِر
ُ
ِّ

شدِٔٓحٔ
الِفَصِلُ األََّّلُ يف بََٔاٌِ مَ ِعيَ ٙالِ َ
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صنُ األََّٔهُ
الِفَ ِ
يف بََٗاُِ وَ ِعٍَ ٜالِشَسِ ِٖحِ

صعٖ
ٜالِنهٔ
حَّألُ
يفبَُ
فٗوٍشس

ُ
ُ
ويدخ ُؾ يف أفعالف :تؼريره ،وهق َطدَ ُم
أققال الـبل ﷺ وأفعالف
احلدٓح:
إكؽاره ٍ
ٕمر رآه أو َب َؾغف طؿـ يؽقن مـؼا ًدا لؾشرع ،وأما ما يتعؾؼ بف -طؾقف
الصالة والسالم -مـ إحقال ،فنن كاكت اختقاري ًة ففل داخؾة يف إفعال،
ِ
يتعؾؼ بـا.
ُ
حؽؿ
كالحؾقة ،مل تدخؾ فقف :إذ ٓ يتعؾؼ هبا
وإن كاكت غقر اختقارية
ٌ
ِ
طؾؿاء أصقل الػؼف ،وهق الؿقافؼ لػـِّفؿ.
الؿشفقر طـد
التعريػ هق
ُ
وهذا
ُ

()1

وذهب بعض العؾؿاء إىل إدخال كؾ ما ُيضاف إىل الـبل -طؾقف الصالة
ِ
ؾؿ الحديث أققال الـبل -طؾقف
والسالم -يف الحديث ،فؼال يف تعريػف :ط ُ
الصالة والسالم -وأفعالف وأحقالف وهذا التعريػ هق الؿشفقر طـد طؾؿاء
الحديث وهق الؿقافؼ لػـِّفؿ( )2فقدخؾ يف ذلؽ أكثر ما يذكر يف كتب السقرة
( )1اكظر :إرشاد الػحقل إىل تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل.)198/1( 
( )8اكظر :تدريب الراوي.)839/1( 

الِفَصِلُ األََّّلُ يف بََٔاٌِ مَ ِعيَ ٙالِشَدِٔٓحٔ

41

كققت مقالده -طؾقف الصالة والسالم -ومؽاكف ،وكحق ذلؽ.
رأيت أن أذكر هـا فائدة تـػع الؿطالع يف كثقر مـ الؿقاضع وهل أن
وقد
ُ
ِ
ِ
اختالف آطتبارات وهق لقس مـ
اختالف العبارات ٓ
مثؾ هذا ُيعدُّ مـ قبقؾ
تقه ُؿف الذيـ ٓ ُي ْؿ ِعـُقن الـظر :فنهنؿ ك اؾؿا
قبقؾ آختالف يف الحؼقؼة كؿا َي ا
ٍ
ٍ
تؼسقؿ أو غقر
تعريػ أو
رأوا اختال ًفا يف العبارة طـ شلء ما ،سقاء كان يف
ذلؽ ،حؽؿقا بلن هـاك اختال ًفا يف الحؼقؼة ،وإن مل تؽـ تؾؽ العبارات مختؾػ ًة
يف الؿآل.
ٌ
كثقر مـفا إىل ُأكاس مـ العؾؿاء
وقد كشل طـ ذلؽ
أغالط ٓ ُتحصك َس َرى ٌ
مقاضع لقس فقفا اختالف اطتؿا ًدا طىل مـ
إطالم فذكروا آختالف يف
َ
الخالف بـا ًء
َ
َس َب َؼفؿ إىل كؼؾف ومل يخطر يف بالفؿ أن الذيـ َط اقلقا طؾقفؿ قد كؼؾقا
طىل ففؿفؿ ،ومل يـتبفقا إىل ومهفؿ.
وكثقرا ما اكتبفقا إىل ذلؽ بعد حقـ فـ ابفقا طؾقف وذلؽ طـد وققفِفؿ طىل
ً
ُ
إو ُل ،وقد َح َؿؾ هذا إمر كثق ًرا
آختالف طؾقفا
َ
العبارات التل بـك
الـاقؾ ا
ِ
الح َذ ِر حقـ الـا ْؼؾ.
مـفؿ إىل َف ْرط َ
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وقد أشار إىل كحق ما ذكركا اإلمام تؼل الديـ أبق العباس أمحد( )1بـ تقؿقة
يف رسالتف يف ققاطد التػسقر )2( فؼال :الخالف بقـ السؾػ يف التػسقر قؾقؾ،
وغالب ما يصح طـفؿ مـ الخالف يرجع إىل اختالف تـقع ٓ اختالف
تضاد( )3وذلؽ صـػان:
أسدٍنا :أن يعبر واحد مـفؿ طـ الؿراد بعبارة غقر طبارة صاحبف تدل طىل
معـك يف الؿسؿك غقر الؿعـك أخر مع اتحاد الؿسؿك ،كتػسقر بعضفؿ
الصراط الؿستؼقؿ بالؼرآن ،أي :اتباطف .وتػسقر بعضفؿ لف باإلسالم ،فالؼقٓن
متػؼانٕ :ن ديـ اإلسالم هق :اتباع الؼرآن.
لؽـ كؾ مـفؿا كبف طىل وصػ غقر وصػ أخر ،كؿا أن لػظ الصراط
الؿستؼقؿ يشعر بقصػ ثالث.
وكذلؽ ققل مـ قال :هق السـة والجؿاطة.
وققل مـ قال :هق صريؼ العبقدية.
( )1هق اإلمام العالمة الحافظ الـاقد الػؼقف الؿجتفد شقخ اإلسالم تؼل الديـ أبق العباس أمحد بـ
طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم بـ طبد اهلل بـ أبل الؼاسؿ الحراين مات سـة (788ﻫ) تذكرة الحػاظ
(.)198/4
(( )8ص ،)34 ،83 ،88 ،81 ،84 ،17والؿملػ كؼؾف مـ اإلتؼان .)541 -544/8( فنن السققصل
اختصر كالم شقخ اإلسالم هـاك.
( )3اكظر :شرح العؼقدة الطحاويةٓ )786-778/8( بـ أبل العز.
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وققل مـ قال :هق صاطة اهلل ورسقلف.
وأمثال ذلؽ ،ففمٓء كؾفؿ أشاروا إىل ذات واحدة ،ولؽـ وصػفا كؾ
مـفؿ بصػة مـ صػاهتا.
الجاىٕ :أن يذكر كؾ مـفؿ مـ آسؿ العام بعض أكقاطف طىل سبقؾ
التؿثقؾ ،وتـبقف الؿستؿع طىل الـقع ٓ طىل سبقؾ الحد الؿطابؼ لؾؿحدود يف
طؿقمف وخصقصف.
مجالُ :ما كؼؾ يف ققلف تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ أية،
الؿض ِّقع لؾقاجبات ،والؿـتفؽ لؾحرمات.
فؿعؾقم أن الظامل لـػسف يتـاول ُ
ّاملكتصد :يتـاول فاطؾ القاجبات وتارك الؿحرمات.
ّالطابل :يدخؾ فقف مـ سبؼ فتؼرب بالحسـات مع القاجبات،
فالؿؼتصدون أصحاب القؿقـ ،والسابؼقن السابؼقن أولئؽ الؿؼربقن.
ثؿ إن كال مـفؿ يذكر يف هذا كق ًطا مـ أكقاع الطاطات كؼقل الؼائؾ :السابؼ
الذي يصظ يف أول الققت .والؿؼتصد :الذي يصظ يف أثـائف .والظامل لـػسف
الذي يمخر العصر إىل آصػرار ،أو يؼقل :السابؼ الؿحسـ بالصدقة مع
الزكاة .والؿؼتصد الذي يمدي الزكاة الؿػروضة فؼط ،والظامل ماكع الزكاة.
ثؿ قال :ومـ إققال الؿلخقذة طـفؿ ،ويجعؾفا بعض الـاس اختال ًفا ْ
أن
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()1

يعبروا طـ الؿعاين بللػاظ متؼاربة كؿا إذا فسر بعضفؿ ﴿ ُت ْب َسؾ﴾

بـ:

تحبس( ،)2وبعضفؿ بـ :ترهتـٕ .ن كال مـفؿا قريب مـ أخر.اﻫ
وقال بعض العؾؿاء( )3يف كتاب أ الػف يف أصقل التػسقر :قد ُيحؽك طـ
طبارات مختؾػة إلػاظ ،فقظـ مـ ٓ َففؿ طـده ا
أن ذلؽ اختالف
التابعقـ
ٌ
ً
أققآ ،ولقس كذلؽ ،بؾ يؽقن كؾ واحد مـفؿ َذ َك َر معـًك مـ
محؼؼ :فقحؽقف
معاين أية :لؽقكف أضفر طـده ،أو ألقؼ بحال السائؾ ،وقد يؽقن بعضفؿ يخبر
طـ الشلء بالزمف وكظقره ،وأخر بثؿرتف ومؼصقده ،والؽؾ يمول إىل معـك
واحد غال ًبا.اﻫ
ولـرجع إىل الؿؼصقد فـؼقل :قد طرفت أن الحديث ما أضقػ إىل الـبل -
طؾقف الصالة والسالم ،-فقختص بالؿرفقع طـد اإلصالق ،وٓ يراد بف
()4

الؿقققف إٓ بؼريـة.

وأما الخبر :فنكف أطؿٕ :كف يطؾؼ طىل الؿرفقع ،والؿقققف ،فقشؿؾ ما
( )1مـ ققلف تعاىل ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾
[إكعام ]74:أية.
( )8وقع يف الؿطبقع( :بتجبس) .وهق تصحقػ.
( )3هق السققصل ،وهذا يف اإلتؼان ،)546/8( واكظر :البرهان يف طؾقم الؼرآن)156/8( 
لؾزركشل.
( )4اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)45والـزهة( ص ،)53-58والققاققت والدرر.)888/1( 
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خبرا .وٓ يسؿك كؾ
أضقػ إىل الصحابة والتابعقـ ،وطؾقف يسؿك كؾ حديثً :
()1

خبر :حدي ًثا.

ّقد أطلل بعض العلناء احلدٓح عل :ٙالؿرفقع والؿقققف فقؽقن
ُمراد ًفا لؾخبر ،وقد خص بعضفؿ الحديث بؿا جاء طـ الـبل طؾقف الصالة
()2

والسالم ،والخبر بؿا جاء طـ غقره ،فقؽقن مبايـا لؾخبر.

مرادف لؾخبر :فقطؾؼ طىل الؿرفقع والؿقققف( ،)3وفؼفاء
ٌ
ّأما األثس :فنكف
()4

خراسان يسؿقن الؿقققف :بإثر .والؿرفقع :بالخبر.

ّأما الطي٘ :فتطؾؼ يف إكثر طىل ما ُأضقػ إىل الـبل -طؾقف الصالة والسالم-
مِ ْـ ٍ
ٍ
تؼرير ،ففل مرادفة لؾحديث طـد طؾؿاء إصقل( ،)5وهل
ققل ،أو فع ٍؾ ،أو
ص الحديث بؿا أضقػ إىل الـبل -طؾقف الصالة والسالم -مـ
أطؿ مـف طـد َم ْـ َخ ا
( )1اكظر :الـزهة( ص ،)53وشرح كخبة ِ
الػ َؽر( ص )155لؾؼاري.
( )8اكظر :الـزهة( ص.)58
أثرا).أﻫ
( )3قال الـقوي يف التؼريب )874/1( مع التدريب( :وطـد الؿحدثقـ كؾ هذا يسؿك ً
قال الحافظ :ويميده تسؿقة أبل جعػر الطبري كتابف هتذيب أثار ،وهق مؼصقر طىل
الؿرفقطات ،وإكؿا يقرد الؿقققفات تب ًعا .الـؽت.)344/1( 
( )4طزاه إلقفؿ ابـ الصالح يف طؾقم الحديث( ص.)46
( )5اكظر :اإلحؽام ) 831/1( لممدي ،وأصقل السرخسل ،)113/1( وإرشاد الػحقل
(.)186/1
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ققل فؼط ،وطىل ذلؽ يحؿؾ ققلفؿ :اختؾػ يف جقاز رواية الحديث
بالؿعـك )1(.فقـبغل لؾطالب أن يعرف اختالف العرف هـا لقلمـ الزلؾ.
وبؿا ذكركا مـ أن بعض الؿحدثقـ قد ُيطؾِؼ الحديث طىل :الؿرفقع
والؿقققف .يزول اإلشؽال الذي يعرض لؽثقر مـ الـاس طـدما ُيح َؽك لفؿ
أن فالكا كان يحػظ سبع مئة ألػ حديث صحقح :فنهنؿ مع استبعادهؿ ذلؽ
وهال كؼؾ الحػاظ ولق
يؼقلقن :أيـ تؾؽ إحاديث؟ ول ِ َؿ َل ْؿ تصؾ إلقـا؟ ا
مؼدار طشرها؟ وكقػ ساغ لفؿ أن يفؿؾقا أكثر ما ثبت طـف طؾقف الصالة
والسالم؟ مع أن ما اشتفروا بف مـ فرط العـاية بالحديث يؼتضل أن ٓ يتركقا
مع اإلمؽان شق ًئا مـف.
ّليركس لك غٔئّا مما زُّٖ يف قَدِ ِز سفغ احلفاظ:
()2
صح مـ الحديث :سبع مائة ألػ وكسر.
كؼؾ طـ إمام أمحد أكف قال ا
()4

وهذا الػتك -يعـل أبا زرطة( -)3قد حػظ [ستؿائة ألػ].
( )1وسقليت تػصقؾف يف الػصؾ السابع يف رواية الحديث بالؿعـك.

( )8هق شقخ اإلسالم يف طصره الحافظ أبق طبد اهلل أمحد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ هالل بـ أسد الشقباين
الؿروزي ،ثؿ البغدادي ،مات سـة (841ﻫ) ،تذكرة الحػاظ.)15/8( 
( )3هق اإلمام حافظ العصر طبقد اهلل بـ طبد الؽريؿ بـ يزيد بـ فروخ الؼرشل مقٓهؿ الرازي ،مات
سـة (864ﻫ) ،وتذكرة الحػاظ ،)145/8( وسقر أطالم الـبالء.)165/13( 
( )4يف الؿطبقع والؿخطقط وكسخة (أبق غدة) تب ًعا لف ،تصحػ إىل (سبعؿائة) ،وصقبتف مـ تاريخ
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()2

قال البقفؼل( :)1أراد ما صح مـ إحاديث وأققال الصحابة والتابعقـ.

وقال أبق بؽر محؿد بـ طؿر الرازي الحافظ :كان أبق زرطة يحػظ سبع
()3

مئة ألػ حديث ،وكان يحػظ مئة وأربعقـ أل ًػا يف التػسقر.

وكؼؾ طـ البخاري أكف قال :أحػظ مئة ألػ حديث صحقح ومئتل ألػ
()4

حديث غقر صحقح.

وكؼؾ طـ مسؾؿ أكف قال :صـػت هذا الؿسـد الصحقح مـ ثالثؿائة ألػ
()5

حديث مسؿقع.

ومؿا يرفع استغرابؽ َل َؿا ُك ِؼؾ طـ أبل زرطة مـ أكف كان يحػظ مئة
وأربعقـ ألػ حديث يف التػسقر أن ﴿ ﮭ﴾ يف ققلف تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [التكاثر )6(.]7:قد ذكر الؿػسرون فقف طشرة أققال كؾ ققل
بغداد ،)41/18( وتاريخ دمشؼ.)84/38( 
( )1هق اإلمام الحا فظ أبق بؽر أمحد بـ الحسقـ بـ طظ بـ مقسك ،الخسر وجردي البقفؼل ،مات سـة
(458ﻫ) ،تذكرة الحػاظ.)19/3( 
( )8تاريخ دمشؼ.)84/38( 
( )3هتذيب الؽؿال.)98/19( 
( )4تاريخ بغداد ،)388/8( تاريخ دمشؼ.)64/58( 
( )5تاريخ بغداد ،)188/15( تاريخ دمشؼ.)98/58( 
( )6وقع يف الؿخطقط والؿطبقع و(لتسللـ) ،بدل ثؿ (لتسللـ) .وهق خطل ،وقد كبف أبق غدة طىل ذلؽ يف
كسختف.
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مـفا يسؿك حديثا يف ُطرف مـ جعؾف بالؿعـك إطؿ وأن ﴿ﮄ﴾ يف ققلف
تعاىل ﴿ :ﭶ ﭷ* ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ*ﭿ ﮀ ﮁ*
ﮃﮄ ﴾ [اداعون.]6-3 :

ٍ
أققال كؾ ققل مـفا ما طدا السادس ُي َعدُّ حدي ًثا كذلؽ.
قد ذكروا فقف ستة
قال العالمة أبق الػرج طبد الرمحـ بـ الجقزي( )1يف تػسقره الؿسؿك بـ
زاد الؿسقر )2( يف تػسقر سقرة التؽاثر" :ولؾؿػسريـ يف الؿراد بالـعقؿ طشرة
أققال:
أسدٍا :أكف إمـ والصحة ،رواه ابـ مسعقد طـ الـبل ﷺ ،وتارة يليت
مقققفا طؾقف ،وبف قال مجاهد( ،)3والشعبل.

()4

ّالجاىٕ :أكف الؿاء البارد رواه أبق هريرة طـ الـبل ﷺ.
ّالجالح :أكف خبز ال ُب ِّر والؿاء العذب .قالف أبق ُأمامة.
( )1هق العالمة الحافظ أبق الػرج طبد الرمحـ بـ أبل الحسـ طظ بـ محؿد الجقزي ،مات سـة
(597ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)98/4( العبر.)118/3( 
( ،)315-314/8( )8واكظر :تػسقر الطبري.)889-886/3( 
( )3هق مجاهد بـ جبر أبق الحجاج الؿخزومل مقٓهؿ الؿؽل ،ثؼة إمام يف التػسقر ،ويف العؾؿ ،قال غقر
واحد :تقيف سـة (143ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)71/1( العبر.)94/1( 
( )4هق طالمة التابعقـ طامر بـ شراحقؾ الشعبل ،أبق طؿرو ،ثؼة مشفقر فؼقف ،فاضؾ ،مات بعد الؿائة.
تذكرة الحػاظ ،)63/1( تؼريب التفذيب ترمجة برقؿ (.)3149
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ّالسابع :أكف مال ُّذ الؿلكقل والؿشروب .قالف جابر بـ طبد اهلل.
ّاخلامظ :أكف صحة إبدان وإسؿاع وإبصار ،قالف ابـ طباس ،وقال
قتادة( :)1هق العافقة.
ّالطادع :أكف الغداء والعشاء .قالف الحسـ.

()2

ّالطابع :الصحة والػراغ .قالف طؽرمة.

()3

ّالجامً :كؾ شلء مـ لذة الدكقا .قالف مجاهد.

()4

ّالتاضع :أكف إكعام اهلل طىل الخؾؼ بنرسال محؿد ﷺ .قالف الؼرضل.

()5

ّالعاغس :أكف صـقف الـعؿ .قالف مؼاتؾ.

()6

( )1هق قتادة بـ دطامة بـ طزيز ،الحافظ العالمة ،أبق الخطاب السدوسل البصري الضرير إكؿف
الؿػسر ،مات سـة (118ﻫ) ،وققؾ117( :ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)98/1( سقر أطالم الـبالء
(.)869/5
( )8هق اإلمام شقخ اإلسالم الحسـ بـ أبل الحسـ يسار أبق سعقد البصري مات سـة (114ﻫ) تذكرة
الحػاظ.)57/1( 
( )3هق طؽرمة الحبر العامل أبق طبد اهلل البربري ،ثؿ الؿدين الفاشؿل ،مقىل ابـ طباس مات سـة
(147ﻫ) ،وققؾ غقر ذلؽ .تذكرة الحػاظ ،)74/1( سقر أطالم الـبالء.)53/5( 
( )4تؼدمت ترمجتف قريبًا.
( )5هق محؿد بـ كعب بـ سؾقؿ بـ أسد الؼرضل أبق محزة ،ثؼة طامل ،مات سـة (184ﻫ) ،وققؾ قبؾ
ذلؽ .تؼريب التفذيب ترمجة برقؿ (.)6897
( )6هق مؼاتؾ بـ سؾقؿان الؿػسر ،متروك الحديث ،وقد ُل ِّطخ بالتجسقؿ مع أكف كان مـ أوطقة العؾؿ
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ٔالصشٗح :أكف طام يف كؾ كعقؿ ،وطام يف مجقع الخؾؼ ،فالؽافر يسلل
ً
تقبقخا :إذ مل يشؽر الؿـعؿ ،ومل يقحده ،والؿممـ ُيسلل طـ شؽر الـعؿ".
وقال يف تػسقر سقرة الدِّ ِ
يـ(" :)1ويف ﴿ ﮄ﴾( )2ستة أققال:
أسدٍا :أكف اإلبرة والؿاء والـار والػلس ،وما يؽقن يف البقت مـ هذا
الـحق .رواه أبق هريرة طـ الـبل ﷺ ،وإىل كحق هذا ذهب ابـ مسعقد ،وابـ
طباس يف رواية.
وروى طـف أبق صالح( )3أكف قال :الؿاطقن الؿعروف كؾف .حتك َذ َك َر الؼدر
والؼصعة والػلس.
وقال طؽرمة( :)4لقس القيؾ لؿـ مـع هذا ،وإكؿا ُ
القيؾ لؿـ مجعف اـ فراءى
يف صالتف ،وسفا طـفا ،ومـع هذا.
بحرا يف التػسقر ،مات قبؾ (154ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،) 131/1( بآخر ترمجة مؼاتؾ بـ حقان برقؿ
ً
( ،)168صبؼات الؿػسريـ( ص )584لؾداودي.
(.)334/8( )1
( )8مـ ققلف تعاىل﴿ :ﮃ ﮄ﴾ [اداعون ،]6:وهل سقرة الدِّ ي ِـ.
السؿان ذكقان الؿدين الزيات ،كان يجؾب الزيت ،والسؿـ إىل الؽقفة ،ثؼة مـ أَ َج ِّؾ
( )3هق أبق صالح ا
الـاس وأوثؼفؿ ،مات سـة (141ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)69/1( 
( )4تؼدمت ترمجتف.
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قال الزجاج( :)1والؿاطقن يف الجاهؾقة كؾ ما كان فقف مـػعة كالػلس
لق والؼدا ِ
والؼدر والدا ِ
أيضا.
احة ،وكحق ذلؽ ،ويف اإلسالم ً

()2

ّالجاىٕ :أكف الزكاة .قالف طظ ،وابـ طؿر ،والحسـ ،وطؽرمة ،وقتادة.
ّالجالح :أكف الطاطة ،قالف ابـ طباس يف رواية.
ّالسابعُ :
الؿال .قالف سعقد بـ الؿسقب( ،)3والزهري.

()4

ّاخلامظ :الؿعروف .قالف محؿد بـ كعب.

()5

الػراء( )6طـ بعض العرب.اﻫ
ّالطادع :الؿاء .ذكره ا
( )1هق اإلمام أبق إسحاق إبراهقؿ بـ محؿد بـ السري الزجاج البغدادي ،كحقي زماكف ،مات سـة
(311ﻫ) ،وققؾ316( :ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)364/14( إكباه الرواة طىل أكباه الـحاة
(.)194/1
( )8معاين الؼرآن.)368/5( 
( )3هق سعقد بـ الؿسقب اإلمام شقخ اإلسالم فؼقف الؿديـة ،أبق محؿد الؿخزومل ،مات سـة (94ﻫ)،
وققؾ غقر ذلؽ .صبؼات الحػاظ ،)44/1( سقر أطالم الـبالء.)817/4( 
( )4هق أطؾؿ الحػاظ أبق بؽر محؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ شفاب الؼرشل الزهري الؿدين
اإلمام ،مات سـة (184ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)83/1( سقر أطالم الـبالء ،)386/5( القايف
بالقفقات.)84/5( 
( )5تؼدمت ترمجتف.
( )6هق العالمة أبق زكريا يحقك بـ زياد بـ طبد اهلل بـ مـظقر الـحقي ،مات سـة (847ﻫ) .سقر أطالم
الـبالء ،)118/14( بغقة القطاة ،) 389/8( وما كؼؾف طـ الػراء هق يف كتابف :معاين الؼرآن
( ،) 895/3قال :وسؿعت بعض العرب يؼقل( :الؿاطقن) هق الؿاء وأكشدين فقف:
َي ُؿـ ُّج صبقر ُه الؿـاطـقنَ صبـا
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هذا وقد اطترض بعض الـاس طىل الؿملػقـ الذيـ يـؼؾقن يف الؿسللة
مجقع إققال التل وقػقا طؾقفا ،كؿا فعؾف بعض طؾؿاء التػسقر وطؾؿاء
إصقل ومـ كحا كحقهؿ :وذلؽ لجفؾفؿ باختالف أغراض الؿصـػقـ
ومؼاصدهؿ ،ولتقمهفؿ أن صريؼ التللقػ يجب أن ٓ يخالػ ما تخقؾقه يف
أذهاهنؿ.
وقد أحببـا أن كختؿ هذا الػصؾ بالجقاب طـ اطتراضفؿ فـؼقل :إن تؾؽ
إققال إن كاكت مختؾػة يف الؿآل طرف الـاضر الخالف يف الؿسللة.
وكثقرا ما يستـبط مـ أمعـ الـظر فقفا
ويف معرفة الخالف فائدة ٓ ُتـؽر،
ً
ققٓ آخر يقافؼ ا
ً
وكثقرا ما
كؾ واحد مـ إققال الؿذكقرة مـ بعض القجقه،
ً
يؽقن أققى مـ كؾ واحد مـفا وأققم ،وقد وقع ذلؽ يف مسائؾ ٓ ُتحصك يف
طؾقم شتك.
ٍ
مختؾػة يف الؿآل كان مِ ْـ ِ
ُ
ْ
تقاردِ العبارات
إققال غقر
وإن كاكت تؾؽ
ِ
الؿسللة يف الـػس ووضقح
الؿختؾػة طىل الشلء القاحد ،ويف ذلؽ مـ ُر ُسقخ
أمرها ما ٓ يؽقن يف العبارة القاحدة طىل أن بعض العبارات ربؿا كان فقفا
شلء مـ اإلهبام أو اإليفام :فقزول ذلؽ بغقرها ،وقد يؽقن بعضفا أقرب إىل
فؽثقرا ما تعرض طبارتان متحدتا الؿعـك ٓثـقـ تؽقن
ففؿ بعض الـاضريـ،
ً
إحدامها أقرب إىل ففؿ أحدمها وإخرى أقرب إىل ففؿ أخر ،وهذا ُمشاهد
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بالعقان ٓ يحتاج إىل برهان ،ومـ َث اؿ ترى بعض الؿملػقـ قد يلتقن بعبارة ُث اؿ
إذا بدا لفؿ أن بعض الؿطالعقـ ربؿا مل يػفؿفا أتقا بعبارة أخرى وأشاروا إىل
ذلؽ.
وإذا طرفت هذا تبقـ لؽ أن مثؾ همٓء الؿعترضقـ مثؾ ِغ ٍّر َج َال يف
إسقاق فصار كؾؿا رأى شق ًئا مل يشعر بػائدتف ،أو مل تدع حاجتف إلقف ،طدا
وجقده طب ًثا ،وس اػف رأي طؿالف ،والراغبقـ فقف ،وكان إجدر بف أن ُيؼبِؾ طىل ما
يعـقف و ُي ِ
عرض طؿا ٓ يعـقف.
كثقرا مـفؿ يظـ أن آطتراض طىل أي وجف كان يدل طىل العؾؿ
وكلن ً
كثقرا ما يدل طىل الجفؾ والبالهة.
والـباهة ،مع أكف ً
وٓ كريد بؿا ذكركا سد باب آطتراض طىل الؿملػقـ والؿملػات ،بؾ صد
الذيـ يتعرضقن لذلؽ ببادئ الرأي ٓ غقر ،وإٓ فآطتراض إذا كان معؼقٓ
ٓ يـؽر ،بؾ قد يحؿد طؾقف صاحبف ويشؽر.
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صنُ الجَّاٌِ٘
الِفَ ِ
فِ٘ غَبَبِ دَ ِىعِ الِشَسِ ِٖحِ فِ٘ الصُّشُفِ َٔوَا ٍَُٖاغِبُ شَلِكَ

صىٖ
٘لُُّاغَِنش
ب
كٌجَّ
بدعس
حف
فٔوٍش

كاكت الصحابة  ٓ يؽتبقن طـ الـبل ﷺ غقر الؼرآن :أخرج مسؾؿ يف
صحقحف )1( طـ أبل سعقد الخدري أكف قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ال تؽتبقا
طـل ومـ كتب طـل غقر الؼرآن فؾقؿحف ،وحدثقا طـل فال( )2حرج ومـ كذب
ً
متعؿدا فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار».
طؾل
قال كثقر مـ العؾؿاء :هناهؿ طـ كتابة الحديث :خشقة اختالصف بالؼرآن،
وهذا ٓ يـايف جقاز كتابتف إذا ُأمِ َـ ال اؾ ْب ُس( ،)3وبذلؽ يحصؾ الجؿع بقـ هذا
( )1برقؿ (.)3444
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع« :فال» ويف الؿطبقع مـ صحقح مسؾؿ« :وال» ،وكبف أبق غدة يف كسختف
طىل ذلؽ.
( )3وقد حؽك الؼاضل طقاض يف كتابف اإللؿاع( ص ) 134آتػاق واإلمجاع طـ مجقع مشايخ العؾؿ
وأئؿتف وكاقؾقف طىل جقاز كتابة الحديث يف اإلطصار الؿتلخرة ،واكظر :تؼققد العؾؿ( ص)58-57
لؾخطقب ،وطؾقم الحديث( ص ،)183-181واختصار طؾقم الحديث،)379- 377/8( 
وشرح التبصرة والتذكرة.)463-461/1( 
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وبقـ ققلف -طؾقف الصالة والسالم -يف مرضف الذي تقيف فقف« :ايتقين بؽتاب
()1

أكتب لؽؿ كتابًا ال تضؾقا بعده».

وققلف« :اكتبقا ألبل َش ٍاه»( ،)2وغقر ذلؽ مؿا هق معروف طـد أهؾ
الحديث.
ولؿا ُتق ِّفل الـبل -طؾقف الصالة والسالم -بادر الصحابة إىل مجع ما كتب
يف طفده يف مقضع واحد وسؿقا ذلؽ :الؿصحػ ،واقتصروا طىل ذلؽ ،ومل
يتجاوزوه إىل كتابة الحديث ومجعف يف مقضع واحد كؿا فعؾقا بالؼرآن ،لؽـ
صرفقا مهؿفؿ إىل كشره بطريؼ الرواية.
إما بـػس إلػاظ التل سؿعقها مـف -طؾقف الصالة والسالمْ -
إن بؼقت يف
أذهاهنؿ ،أو بؿا يمدي معـاها ْ
إن غابت طـفؿ :فنن الؿؼصقد بالحديث هق
الؿعـك وٓ يتعؾؼ يف الغالب حؽؿ بالؿبـَك.
مدخال يف اإلطجاز ،فال يجقز إبدال لػظ مـف
ً
بخالف الؼرآن :فنن ٕلػاضف
بؾػظ آخر ولق كان مراد ًفا لف :خشقة الـسقان مع صقل الزمان ،فقجب أن يؼقد
بالؽتابة وٓ ُيؽت َػك فقف بالحػظ.
( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)114ومسؾؿ برقؿ ( )1637مـ حديث ابـ طباس .
( )8رواه البخاري برقؿ ( ،)8348ومسؾؿ برقؿ ( )1355مـ حديث أبل هريرة .
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قال اإلمام الخطابل( )1يف كتابف يف إطجاز الؼرآن :)2( إكؿا يؼقم الؽالم
()3
ٌ
كاضؿ.
قائؿ بف.
ورباط لفؿا ٌ
هبذه إشقاء الثالثة :لػظ حامؾ .ومعـك ٌ

وإذا تلمؾت الؼرآن وجدت هذه إُمقر مـف يف غاية الشرف والػضقؾة،
حتك ٓ ترى شق ًئا مـ إلػاظ أفصح ،وٓ أجزل ،وٓ أطذب مـ ألػاضف ،وٓ
وتشاكال مـ كظؿف.
ً
كظؿا أحسـ تللق ًػا ،وأشد تالؤ ًما
ترى ً
ب يشفد لفا بالتؼدم يف أبقابف ،والترقل إىل أطىل
وأما معاكقف فؽؾ ذي ُل ٍّ
التػرق يف أكقاع الؽالم ،فلما ْ
أن
درجاتف ،وقد تقجد هذه الػضائؾ الثالث طىل ُّ
ٍ
واحد مـف ،فؾؿ تقجد إٓ يف كالم العؾقؿ الؼدير.
تقجد مجؿقط ًة يف كقع
معجزا ٕكف جاء بلفصح( )4إلػاظ يف
فخرج مـ هذا أ ان الؼرآن إكؿا صار
ً
أحسـ كظؿ يف التللقػُ ،م َض اؿـًا أصح الؿعاين مـ تقحقد اهلل تعاىل ،وتـزيف لف يف
ذاتف وصػاتف ،ودطاء إىل صاطتف ،وبقان لطريؼ طبادتف ،ومـ تحؾقؾ وتحريؿ،
ٍ
وطظ وتؼقيؿ ،وأمر بؿعروف وهنل طـ مـؽر ،وإرشاد إىل
وحظر وإباحة ،ومـ
( )1هق اإلمام العالمة الؿحدث أبق سؾقؿان َح ْؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ خطاب البستل الخطابل،
مات سـة (388ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)149/3( 

( )8بقان إطجاز الؼرآن( ص ،)87ضؿـ ثالث رسائؾ يف إطجاز الؼرآن.
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :حاصؾ) ،بدل (حامؾ) ،والؿثبت مـ بقان إطجاز الؼرآن ،وكبف أبق غدة
يف كسختف طىل ذلؽ.
( )4وقع يف الؿطبقع( :فلفصح) بدل (بلفصح).
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محاسـ إخالق ،وزجر طـ مساويفا ،واض ًعا كؾ شلء مـفا مقضعف الذي ٓ
ُي َرى شلء أوىل مـف.
أمر ألقؼ بف مـف مقد ًطا أخبار الؼرون الؿاضقة
وٓ ا
يتقه ُؿ يف صقرة العؼؾ ٌ
وما كزل مـ مثالت اهلل بؿـ مضك وطاكد مـفؿ ،مـب ًئا طـ الؽقائـ الؿستؼبؾة يف
إطصار أتقة مـ الزمان ،جام ًعا بقـ الحجة والؿحتج لف ،والدلقؾ والؿدلقل
طؾقف :لقؽقن ذلؽ آكد لؾزوم ما دطا إلقف ،وأكبل طـ وجقب ما أمر بف وهنك طـف.
ومعؾق ٌم أن اإلتقان بؿثؾ هذه إمقر والجؿع بقـ أشتاهتا حتك تـتظؿ
وتتسؼ أمر تعجز طـف ققى البشر ،وٓ تبؾغف قدرهتؿ :فاكؼطع الخؾؼ دوكف
وطجزوا طـ معارضتف بؿثؾف أو مـاقضتف يف شؽؾف)1(.اﻫ
وقال إمام الؿتؽؾؿقـ طىل صريؼة السؾػ تؼل الديـ أمحد بـ تقؿقة يف
()2
كبقرا ألػفا يف الرد طىل
الرسالة الؿؾؼبة بالتسعقـقة وهل رسالة تبؾغ مجؾدً ا ً

الؿتؽؾؿقـ طىل صريؼة الخؾػ يف مسللة الؽالم يف القجف الثالث والستقـ:
ويجب أن ُي ْع َؾ َؿ أصالن طظقؿان:
أسدٍنا :أن الؼرآن لف هبذا الؾػظ والـظؿ العربل اختصاص ٓ يؿؽـ أن
( )1قارن بـالبرهان يف طؾقم الؼرآن ،) 99-98/8( فؽلن الؿملػ كؼؾ كالم الخطابل مـفٕ :ن هـاك
اختال ًفا بقـف وبقـ ما يف رسالة الخطابل يف بعض العبارات.
( ) 819-818/3( )8بتحؼقؼ الدكتقر محؿد بـ إبراهقؿ العجالن ،وبقـفا وبقـ ما كؼؾف الؿملػ هـا
اختالف يسقر يف بعض العبارات.
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يؿاثؾف يف ذلؽ شلء أصال ،أطـل خاصة يف الؾػظ وخاصة فقؿا دل طؾقف مـ
الؿعـك :ولفذا لق فسر الؼرآن أو ترجؿ فالتػسقر والترمجة قد يليت بلصؾ الؿعـك
أو بؿا يؼرب مـف.
وأما اإلتقان بؾػظ يبقـ الؿعـك كبقان لػظ الؼرآن ففذا غقر مؿؽـ أصال:
ولفذا كان أئؿة الديـ طىل أكف ٓ يجقز أن يؼرأ بغقر العربقة ٓ مع الؼدرة طؾقفا
وٓ مع العجز طـفإ :ن ذلؽ يخرجف طـ أن يؽقن هق الؼرآن الؿـزل ،ولؽـ
يجقز ترمجتف كؿا يجقز تػسقره وإن مل تجز قراءتف بللػاظ التػسقر وهل إلقف
أقرب مـ ألػاظ الترمجة بللػاظ أخرى.
األصل الجاىٕ :أكف إذا ُترجؿ أو قرئ بالترمجة ،فؾف معـك يختص بف ٓ يؿاثؾف
فقف كالم أصال ،ومعـاه أشد مبايـة لسائر معاين الؽالم مـ مبايـة لػظف وكظؿف
لسائر الؾػظ والـظؿ ،واإلطجاز يف معـاه أطظؿ بؽثق ر كثقر مـ اإلطجاز يف لػظف،
وققلف تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮ﴾[اإلرساء .]77:يتـاول ذلؽ كؾف.

()1

هذا :ومل يزل أمر الحديث يف طصر الصحابة وأول طصر التابعقـ طىل ما
( )1هـا هناية كالم شقخ اإلسالم ،ويف كسخة (أبق غدة)( :اكتفك) ،وٓ تقجد يف الؿخطقط وٓ الؿطبقع،
ومل يـبف أكف أدخؾفا يف صؾب الؽتاب.
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ذكركا ،ولؿا أفضت الخالفة إىل مـ قام بحؼفا طؿر بـ طبد العزيز( )1أمر بؽتابة
الحديث ،وكاكت مبايعتف بالخالفة يف صػر سـة تسع وتسعقـ( ،)2ووفاتف
وأشفرا ،وكان
لخؿس بؼقـ مـ رجب سـة إحدى ومئة ،وطاش أربعقـ سـة
ً
فنن بـل أمقة ضفر لفؿ أكف ِ
مقتف بالسؿ :ا
إن امتدت أيامف أخرج إمر مـ أيديفؿ
()3

ومل يعفد بف إٓ لؿـ يصؾح لف :فعاجؾقه.

قال البخاري يف صحقحف يف كتاب العؾؿ( :)4وكتب طؿر بـ طبد العزيز
إىل أبل بؽر بـ حزم( :)5اكظر ما كان مـ حديث رسقل اهلل ﷺ فاكتبف :فنين
خػت ُد ُر ْو َس العؾؿ وذهاب العؾؿاء.
وأبق بؽر هذا كان كائب طؿر بـ طبد العزيز يف اإلمرة والؼضاء طىل
( )1هق اإلمام أمقر الؿممـقـ طؿر بـ طبد العزيز بـ مروان بـ الحؽؿ أبق حػص إمقي ،الؼرشل ،مات
سـة (141ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)91/1( العبر.)91/1( 
( )8اكظر :البداية والـفاية.)657/18( 
الس ُّؾ .اكظر :البداية والـفاية ،)715-714/18( وتذكرة الحػاظ
( )3وققؾ :إن سبب مقتف ُّ
(.)98/1
( )4يف باب :كقػ ُيؼبض العؾؿ .وهق ُمع اؾؼ ،ووصؾف الحافظ يف تغؾقؼ التعؾقؼ.)89/8( 
( )5هق أبق بؽر بـ محؿد بـ طؿرو بـ حزم إكصاري الـجاري الؿدين الؼاضل ،اسؿف وكـقتف واحد،
وققؾ :يؽـك أبا محؿد ،ثؼة ،مات سـة (184ﻫ) ،وققؾ غقر ذلؽ .تؼريب التفذيب ترمجة برقؿ
طامال بالؿديـة لعؿر بـ طبد العزيز :فؾفذا كتب إلقف ،واهلل
ً
( .) 8445وكان أبق بؽر بـ حزم
أطؾؿ.تغؾقؼ التعؾقؼ.)94/8( 
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الزرقل،
الؿديـة ،روى طـ السائب بـ يزيد ،وطباد بـ تؿقؿ ،وطؿرو بـ سؾقؿ ُّ
وروى طـ خالتف طؿرة ،وطـ خالدة ابـة أكس ( ،)1ولفا صحبة.
قال مالؽ( :)2مل يؽـ أحد بالؿديـة طـده مـ طؾؿ الؼضاء ما كان طـد أبل بؽر
ابـ حزم( ،)3وكتب إلقف طؿر بـ طبد العزيزْ :
أن يؽتب لف مـ العؾؿ ما طـد
طؿرة ،والؼاسؿ ،فؽتبف لف( ،)4وأخذ طـف معؿر ،وإوزاطل ،والؾقث ،ومالؽ،
وابـ أبل ذئب ،وابـ إسحاق وغقرهؿ.
()6

وكاكت وفاتـف فقؿا قالـف القاقـدي( ،)5وابـ سعـد

ومجاطـة ســة:

()7

طشريـ ومائـة.

( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)138-137/33( 
( )8هق اإلمام الحافظ فؼقف إمة شقخ اإلسالم مالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ أبل طامر بـ طؿرو بـ
الحارث أبق طبد اهلل إصبحل الؿدين ،إمام دار الفجرة ،مات سـة (179ﻫ) .تذكرة الحػاظ
( ،)154/1سقر أطالم الـبالء.)48/8( 
( )3الجرح والتعديؾ )337/9( ترمجة برقؿ ( ،)1498هتذيب الؽؿال.)139/33( 
( )4الجرح والتعديؾ )337/9( ترمجة برقؿ ( ،)1498هتذيب الؽؿال.)139/33( 
( )5هق محؿد بـ طؿر القاقدي الؿدين ،متروك مع سعة طؾؿف ،مات سـة (847ﻫ) ،تؼريب التفذيب
ترمجة برقؿ (.)8615
( )6هق الحافظ العالمة محؿد بـ سعد البصري ،مات سـة (834ﻫ) .تذكرة الحػاظ،) 11/8( 
العبر.)381/1( 
( )7الطبؼات.)414/7( 
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وأول مـ َد اون الحديث بلمر طؿر بـ طبد العزيز محؿد بـ مسؾؿ بـ
طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ شفاب الزهري الؿدين أحد إئؿة إطالم ،وطامل أهؾ
الحجاز والشام.
أخذ طـ :ابـ طؿر ،وسفؾ بـ سعد ،وأكس بـ مالؽ ،ومحؿقد بـ الربقع،
وسعقد بـ الؿسقب ،وأبل أمامة بـ سفؾ ،وصبؼتفؿ مـ صغار الصحابة وكبار
التابعقـ.
وأخذ طـف :معؿر ،وإوزاطل ،والؾقث ،ومالؽ ،وابـ أبل ذئب
()2

وغقرهؿ( ،)1ولد سـة مخسقـ وتقيف سـة أربع وطشريـ ومائة.

معؿرا يؼقل :كـا كرى أكا قد أكثركا طـ الزهري
قال طبد الرزاق :سؿعت
ً
حتك قتؾ القلقد بـ يزيد ،فنذا الدفاتر قد محؾت طىل الدواب مـ خزائـف ،يؼقل:
()3

مـ طؾؿ الزهري.

ثؿ شاع التدويـ يف الطبؼة التل تظ صبؼة الزهري ،ولقققع ذلؽ يف كثقر مـ
البالد وشققطف بقـ الـاس اطتبروه إول ،فؼالقا :كاكت إحاديث يف طصر
( )1هتذيب الؽؿال ،)419/86( تذكرة الحػاظ.)83/1( 
( )8قال أبق طبقد :وهذا أثبت مـ ققل مـ قال :سـة ثالث وطشريـ .هتذيب الؽؿال.)441/86( 
( )3تاريخ اإلسالم ،)835-834/4( تذكرة الحػاظ ،)85/1( وقارن هبؿا.
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الصحابة وكبار التابعقـ غقر مدوكة ،فؾؿا اكتشرت العؾؿاء يف إمصار وشاع
دوكت مؿزوجة بلققال الصحابة وفتاوى التابعقـ.
آبتداع ِّ
ّأّل مً مجع ذلك :ابـ جريح بؿؽة ،وابـ إسحاق أو مالؽ بالؿديـة،
والربقع بـ صبقح ،أو سعقد بـ أبل طروبة ،أو محاد بـ سؾؿة بالبصرة ،وسػقان
الثقري بالؽقفة ،وإوزاطل بالشام ،وهشقؿ بقاسط ،ومعؿر بالقؿـ ،وجرير
ابـ طبد الحؿقد بالري ،وابـ الؿبارك بخراسان.
وكان همٓء يف طصر واحد ،وٓ يدرى أيفؿ سبؼ ،قال الحافظ ابـ حجر:
إن ما ذكر إكؿا هق بالـسبة إىل الجؿع يف إبقاب ،وأما مجع حديث إىل مثؾف يف
باب واحد فؼد سبؼ إلقف الشعبل :فنكف روي طـف أكف قال :هذا باب مـ الطالق
جسقؿ .وساق فقف أحاديث)1(.أﻫ
وتال الؿذكقريـ كثقر مـ أهؾ طصرهؿ إىل أن رأى بعض إئؿة إفراد
أحاديث الـبل ﷺ خاصة ،وذلؽ طىل رأس الؿئتقـ ،فصـػ طبقد اهلل بـ
مقسك العبسل الؽقيف مسـدً ا ،وصـػ مسدد البصري مسـدً ا ،وصـػ أسد بـ
مقسك مسـدً ا ،وصـػ كعقؿ بـ محاد الخزاطل مسـدً ا.
ثؿ اقتػك الحػاظ آثارهؿ ،فصـػ اإلمام أمحد مسـدً ا وكذلؽ إسحاق بـ
( )1اكظر :هدي الساري( ص ،)7-6وتدريب الراوي.)119-118/1( 
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راهقيف ،وطثؿان بـ أبل شقبة( ،)1وغقرهؿ.
ومل يزل التللقػ يف الحديث متتاب ًعا إىل أن ضفر اإلمام البخاري( )2وبرع يف
طؾؿ الحديث ،وصار لف فقف الؿـزلة التل لقس فققفا مـزلة ،فلراد أن يجرد
الصحقح ويجعؾف يف كتاب طىل حدة :لقخؾص صالب الحديث مـ طـاء البحث
والسمال ،فللػ كتابف الؿشفقر وأورد فقف ما تبقـ لف صحتف.
مؿزوجا فقفا الصحقح بغقره ،بحقث ٓ يتبقـ لؾـاضر
وكاكت الؽتب قبؾف
ً
فقفا درجة الحديث مـ الصحة إٓ بعد البحث طـ أحقال رواتف وغقر ذلؽ
مؿا هق معروف طـد أهؾ الحديث :فنن مل يؽـ لف وققف طىل ذلؽ اضطر إىل
أن يسلل أئؿة الحديث طـف :فنن مل يتقسر لف ذلؽ بؼل ذلؽ الحديث مجفقل
الحال طـده.
واقتػك أثر اإلمام البخاري يف ذلؽ اإلمام مسؾؿ بـ الحجاج( ،)3وكان مـ
( )1هق طثؿان بـ أبل شقبة الحافظ الؽبقر أبق الحسـ طثؿان بـ محؿد بـ إبراهقؿ ب ـ طثؿان الؽقيف
صاحب الؿسـد والتػسقر ،مات سـة (139ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)151/11( تذكرة الحػاظ
(.)84/8
( )8هق شقخ اإلسالم إمام الحػاظ أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ الؿغقرة بـ بردزبف
الجعػل مقٓهؿ البخاري ،صاحب الصحقح والتصاكقػ ،مات سـة (856ﻫ) .تاريخ بغداد
( ،)388/8تذكرة الحػاظ.)144/8( 
( )3هق اإلمام الحافظ حجة اإلسالم مسؾؿ بـ الحجاج أبق الحسقـ الؼشقري الـقسابقري ،صاحب
التصاكقػ ،مات سـة (861ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)557/18( تذكرة الحػاظ.)185/8( 
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أخذيـ طـف والؿستػقديـ مـف :فللػ كتابف الؿشفقر.
و ُلؼب هذان الؽتابان بـالصحقحقـ ،فعظؿ اكتػاع الـاس هبؿا ورجعقا
طـد آضطراب إلقفؿا ،و ُألػت بعدمها كتب ٓ تحصك ،فؿـ أراد البحث طـفا
()1

فؾقرجع إىل َم ِّ
ظان ذكرها.

هذا وقد َت َق اه َؿ أكاس مؿا ُذكر آك ًػا أكف مل ُي َؼ ِّقد يف طصر الصحابة وأوائؾ
طصر التابعقـ بالؽتابة شلء غقر الؽتاب العزيز ،ولقس إمر كذلؽ فؼد ذكر
()2

كتابا يف طؾؿ الػرائض.
بعض الحػاظ أن زيد بـ ثابت ألػ ً

وذكر البخاري يف صحقحف )3(أن طبد اهلل بـ طؿرو كان يؽتب الحديث:
فنكف روى طـ أبل هريرة أكف قال :ما مـ أحد مـ أصحاب الـبل ﷺ أكثر حدي ًثا
طـف مـل إٓ ما كان مـ طبد اهلل بـ طؿرو :فنكف كان يؽتب وٓ أكتب.
()4
كتابا ُأ ِّلػ يف طفد ابـ طباس يف قضاء طظ،
وذكر مسؾؿ يف صحقحف
ً

فؼال :حدثـا داود بـ طؿرو الضبل ،حدثـا كافع بـ طؿر ،طـ ابـ أبل مؾقؽة
كتابا ويخػل طـل .فؼال :ولد
قال :كتبت إىل ابـ طباس أسللف أن يؽتب يل ً
( )1اكظر :الحطة( ص ،)118وما بعدها لصديؼ حسـ خان.
( )8اكظر :تاريخ الػسقي.)486/1( 
( )3برقؿ (.)113
( )4مؼدمة صحقح مسؾؿ.)14-13/1( 
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اختقارا و ُأخػل طـف .قال :فدطا بؼضاء طظ ،فجعؾ
كاصح ،أكا أختار لف إمقر
ً
يؽتب مـف أشقاء ويؿر بف الشلء فقؼقل :واهلل ،ما قضك هبذا طظ إٓ أن يؽقن ضؾ.
وحدثـا طؿرو الـاقد ،حدثـا سػقان بـ طققـة ،طـ هشام بـ حجقر( ،)1طـ
ُِ
طظ ،فؿحاه إٓ قدر .وأشار
صاوس قال :أت َل ابـ طباس بؽتاب فقف قضا َء ِّ
سػقان بـ طققـة بذراطف.
حدثـا حسـ بـ طظ الحؾقاين ،حدثـا يحقك بـ آدم ،حدثـا ابـ إدريس،
طـ إطؿش ،طـ أبل إسحاق قال :لؿا أحدثقا تؾؽ إشقاء بعد طظ 

()2

أي طؾؿ أفسدوا؟!.
قال رجؾ مـ أصحاب طظ :قاتؾفؿ اهللّ ،
وحدثـا طظ بـ خشرم ،أخبركا أبق بؽر –يعـل :ابـ طقاش ،-قال :سؿعت
ُ
طظ  )3(يف الحديث طـف إٓ مـ أصحاب
الؿغقرة يؼقل :مل يؽـ يصدُ ق طىل ٍّ
طبد اهلل بـ مسعقد.اﻫ
ققلف" :ويخػل طـل و ُأخػل طـف" مها بالخاء الؿعجؿة ،وقد ضـ بعضفؿ
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع (حجر) بدل (حجقر) ،وهق تصحقػ ،والؿثبت هق الصقاب ،وهق هشام
ابـ حجقر الؿؽل .الجرح والتعديؾ ،)35/9( العؾؾ ومعرفة الرجال ،)385/1( وهتذيب
الؽؿال.)179/34( 
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :طؾقف السالم) ،ويف مؼدمة صحقح مسؾؿ :رضل اهلل طـف.
( )3كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :طؾقف السالم) ،ويف مؼدمة صحقح مسؾؿ :رضل اهلل طـف.
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أهنؿا بالحاء مـ اإلحػاء ،بؿعـك اإللحاح أو آستؼصاء ،وجعؾ (طـ) بؿعـك
(طىل) ،وٓ يخػك ما يف ذلؽ مـ التعسػ ،يريد أكف يؽتؿ طـف أشقاء مؿا يخشك
إذا ضفرت أن يحصؾ مـفا ققؾ وقال مـ الـقاصب والخقارج! وكاهقؽ
بشقكتفؿا يف ذلؽ العصر ،وبػرط مقؾفؿا لؿشاقة اإلمام الؿرتضك :فاختار
طدم كتابة ذلؽ ،دفعا لؾؿحذور ،مع أن هذا الـقع ربؿا كان مؿا ٓ يؾزم السائؾ
معرفتف ،وإن كان مؿا يضطر إلقف :فنكف يؿؽـف أن يحصؾ طؾقف بطريؼ الؿشاففة.
وأراد بؼقلف" :واهلل ما قضك طظ هبذا إٓ أن يؽقن ضؾ" أكف مل يؼض بف:
ٕكف مل يضؾ ،والظاهر أن الؽتاب الذي محاه إٓ قدر ذراع مـف كان طىل هقئة
درج مستطقؾ.
وابـ أبل مؾقؽة الؿذكقر هق طبد اهلل بـ طبقد اهلل بـ أبل مؾقؽة الؼرشل
مػقها
فصقحا
فؼقفا
ً
ً
التقؿل الؿؽل قاضل مؽة يف زمـ ابـ الزبقر ،وكان إما ًما ً
اتػؼقا طىل تقثقؼف.
روى طـف ابـ جريج ،وكافع بـ طؿر الجؿحل ،والؾقث بـ سعد
وغقرهؿ( ،)1روى طـف أيقب قال :بعثـل ابـ الزبقر طىل قضاء الطائػ ،فؽـت
أسلل ابـ طباس( ،)2وكاكت وفاتف سـف سبع طشرة ومئة ،ووفاة ابـ طباس سـة
( )1هتذيب الؽؿال ،)158-156/15( تذكرة الحػاظ.)78/1( 
( )8أخبار الؼضاة( ص ،)167ط .دار الؽتب العؾؿقة.
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ثؿان وستقـ.
والؿغقرة الؿذكقر هق الػؼقف الحافظ أبق هشام بـ مؼسؿ الضبل الؽقيف،
ُول ِدَ أطؿك( ،)1وكان طجقبًا يف الذكاء.
قال الذهبل يف صبؼات الحػاظ :)2( ضعػ أمحد روايتف طـ إبراهقؿ
فؼط( ،)3وكان طثؿاكقًّا ،ويحؿؾ طىل طظ بعض الحؿؾ.
وقال يف الؿقزان :)4( إمام ثؼة ،لؽـ َل اق َـ أمحد بـ حـبؾ روايتف طـ
إبراهقؿ الـخعل فؼط مع أهنا يف الصحقحقـ ،)5( وروى طـ أبل وائؾ،
والشعبل ،ومجاهد.
وقال محؿد بـ إسحاق الـديؿ( )6يف كتاب الػفرست )7( يف أثـاء وصػ
( )1ققؾ :ولد أطؿك هتذيب الؽؿال.)397/88( 
( )8يعـل :تذكرة الحػاظ.)148/1( 
( )3قال :كان صاحب سـة ذك ًّقا حاف ًظا ،وطامة حديثف طـ إبراهقؿ مدخقل ما روى طـ إبراهقؿ إكؿا
سؿعف مـ محاد ،ومـ يزيد بـ القلقد ،والحارث العؽظ ،وطبقدة وطـ غقره . ..العؾؾ ومعرفة
الرجال )848 -847/1( برقؿ (.)818
( )4مقزان آطتدال ،)165/4( واكظر :صبؼات الؿدلسقـ( ص )118لؾحافظ ابـ حجر.
( )5يحؿؾ طىل أن صاحبل الصحقح اكتؼقا مـ حديثف ما صح مـف مـ أكف سؿعف مـ إبراهقؿ أو تقبع فقف.
( )6كان شقع ًّقا معتزل ًّقا ،مات سـة (384ﻫ) .معجؿ إدباء ،)8487/6( القايف بالقفقات
(.)197/8
(( )7ص )63-68مـ ط .دار الؿعرفة.
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خزاكة لؾؽتب رآها يف مديـة الحديثة( :)1مل ُي َر ٕحد مِ ْث ُؾفا كثرة ،ورأيت فقفا
ٍ
أماكات وطفق ًدا بخط أمقر
بخطقط اإلمامقـ الحسـ والحسقـ ،ورأيت طـده
الؿممـقـ طظ  ،وبخط غقره مـ ُكتااب الـبل ﷺ.
ومـ خطقط العؾؿاء يف الـحق والؾغة ،مثؾ أبل طؿرو بـ العالء ،وأبل
والػراء ،والؽسائل.
طؿرو الشقباين ،وإصؿعل ،وابـ إطرابل ،وسقبقيف،
ا
ومـ خطقط أصحاب الحديث ،مثؾ :سػقان بـ طققـة ،وسػقان الثقري،
وإوزاطل ،وغقرهؿ.
ورأيت مؿا يدل طىل أن الـحق طـ أبل إسقد ما هذه حؽايتف :وهل أربع
أوراق أحسبفا مـ ورق الصقـ ترمجتفا هذه فقفا كالم يف الػاطؾ والؿػعقل مـ
أبل إسقد -رمحة اهلل طؾقف -بخط يحقك بـ َي ْع َؿر وتحتف( )2هذا الخط بخط
( )1الحديثة-بػتح أولف وكسر ثاكقف ،وياء ساكـة وثاء م َث ًّؾثة -كلكف واحد الحديث ،أو تلكقثف ضد العتقؼ
ٍ
طؾؿا ،وهل يف طدة مقاضع يـسب إىل ِّ
واحدة
كؾ
لؿا أحدث بـاؤها ثؿ لزمفا فصار ً
وسؿقت بذلؽ ا
مـفا( :حديثل) و(حدثاين) مـفا:
سسٖج ٛاملٕصن :وهل ُب َؾ ْقدة كاكت طىل دجؾة بالجاكب الشرقل طىل الزاب إطىل.
سسٖج ٛالفطات -وتعرف بحديثة الـقرة  :-وهل طىل فراسخ مـ إكبار وهبا قؾعة حصقـة وسط الػرات.
أيضا مـ قرى غقصة دمشؼ يؼال لفا :حديثة جرش...أﻫ مـ معجؿ البؾدان
والحديثة ً
( )867-865/8بتصرف.
( )8وقع يف الؿطبقع( :تحت)بدل (تحتف) ،وأثبت ما يف الؿخطقط ٕكف الؿقافؼ لؿا يف الػفرست.
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طالن الـحقي ،وتحتف هذا خط الـضر بـ شؿقؾ.اﻫ
طتقؼ هذا خط ا
تنبيه :قد كؼؾـا آك ًػ ا ما ذكره العؾؿاء إطالم يف صريؼ الجؿع بقـ الحديث
الذي ورد يف مـع كتابة ما سقى الؼرآن وإحاديث التل وردت يف إجازة ذلؽ،
وقد سؾؽ ابـ قتقبة( )1فقف صري ًؼا آخر فؼال يف تلويؾ مختؾػ الحديث:)2( 
وهق كتاب ألػف يف الرد طىل الؿتؽؾؿقـ الذيـ أولعقا بثؾب أهؾ الحديث
ورمقفؿ بحؿؾ الؽذب ،ورواية الؿتـاقض ،حتك وقع آختالف ،وكثرت
بعضا ،وتعؾؼ
الـِّ َحؾ ،وتؼطعت العصؿ ،وتعادى الؿسؾؿقن ،وأكػر بعضفؿ ً
كؾ فريؼ مـفؿ لؿذهبف بجـس مـ الحديث.
قالقا :أحاديث متـاقضة.
قالقاَ :ر َوي ُتؿ طـ مهاام طـ زيد بـ أسؾؿ طـ ططاء بـ يسار طـ أبل سعقد
الخدري قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ال تؽتبقا طـل شقئا سقى الؼرآن فؿـ كتب
()3

طـل شقئا فؾقؿحف».

ثؿ رويتؿ طـ ابـ جريج طـ ططاء طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال :قؾت :يا
( )1هق العالمة الؽبقر أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري ،وققؾ :الؿروزي ،مات سـة
(876ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)896/13( العبر.)397/1( 
( )8مؼدمة تلويؾ مختؾػ الحديث( ص.)47
( )3تؼدم تخريجف يف بداية هذا الػصؾ.
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()1

رسقل اهللُ ،أققد العؾؿ؟ قال« :كعؿ» .ققؾ :وما تؼققده؟ قال« :كتابتف».

ورويتؿ طـ محاد بـ سؾؿة طـ محؿد بـ إسحاق طـ طؿرو بـ شعقب طـ
أبقف طـ جده قال :قؾت :يا رسقل اهلل ،أكتب كؾ ما أسؿع مـؽ؟ قال« :كعؿ»
()2

قؾت :يف الرضا والغضب؟ قال« :كعؿ؛ فنين ال أققل يف ذلؽ ُك ِّؾف إال الحؼ».
قالقا :وهذا تـا ُق ٌض واختالف.
قال أبق محؿد :وكحـ كؼقل :إن يف هذا معـققـ:

أسدٍناْ :
أن يؽقن مـ مـسقخ السـة بالسـة ،كلكف هنك يف أول إمر أن
( )1رواه الـسائل يف الؽبرى ،)53/5( وابـ حبان يف صحقحف ،)161/14( وهق حديث ضعقػ:
فنن القلقد بـ مسؾؿ يرويف طـ ابـ جريج بالعـعـة ،وهق مدلس تدلقس التسقية ،وططاء هق ابـ أبل
كثقرا ،ويرسؾ ،ويدلس كؿا يف التؼريب.
مسؾؿ الخراساين ،صدوق يفؿ ً
وقال ابـ معقـ ٓ :أطؾؿف لؼل أحدً ا مـ الصحابة كؿا يف جامع التحصقؾ( ص ،)891وأما ابـ
جريج فؼد صرح طـد الـسائل ،ومع هذا فعـعـتف طـ ططاء ٓ تضر.
وطىل ٍّ
كؾ الحديث ثابت طـ ابـ طؿرو مـ صريؼ أخرى طـد أمحد ( ،)168/8وأبل داود برقؿ
( ،)3646والدارمل ( ،)185/1والحاكؿ ( ،) 146-145/1مـ صريؼ القلقد بـ طبد اهلل بـ أبل
ٍ
مغقث طـ يقسػ بـ ماهؽ طـ طبد اهلل بـ طؿرو قال :كـت أكتب ا
شلء أسؿعف مـ رسقل اهلل
كؾ
ﷺ أريد حػظف فـفتـل قريش وقالقا :أتؽتب ك اؾ شلء يف الغضب والرضا ،فلمسؽت طـ الؽتاب
فذكرت ذلؽ لرسقل اهلل ﷺ ،فلومل بلصبعف إىل فقف فؼال« :اكتب فقالذي كػسل بقده ،ما خيرج مـف إال
حؼ» .وأورده شقخـا القادطل  يف كتابف الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ)619/1( 
رقؿ (.)794
( )8رواه أمحد ( ،)847/8والبزار ( ،)437/6والخطقب يف تؼققد العؾؿ( ص ،)78-77مـ صريؼ
محؿد بـ إسحاق بف ،وهق حديث حسـ ،ومحؿد بـ إسحاق مدلس بقد أكف صرح بالتحديث طـد
الخطقب يف تؼققد العؾؿ.
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يؽتب ققلف ،ثؿ رأى بعد لؿا طؾؿ أن الســ تؽثر وتػقت الحػظ أن تؽتب وتؼقد.
ّاملعي ٙاآلخس :أن يؽقن خص هبذا طبد اهلل بـ طؿروٕ :كف كان قار ًئا لؾؽتب
الؿتؼدمة ،ويؽتب بالسرياكقة والعربقة ،وكان غقره مـ الصحابة ُأمققـ ٓ يؽتب
التفجل ،فؾؿا خشل
مـفؿ إٓ القاحد وآثـان ،وإذا كتب مل يتؼـ ،ومل يصب
ِّ
طؾقفؿ الغؾط فقؿا يؽتبقن هناهؿ ،ولؿا أمِ َـ طىل طبد اهلل بـ طؿرو ذلؽ أذِ َن لف.
قال أبق محؿد :حدثـا إسحاق بـ راهقيف قال :حدثـا وهب بـ جرير ،طـ
أبقف ،طـ يقكس بـ طبقد ،طـ الحسـ ،طـ طؿرو بـ َت ْغؾِب ،طـ الـبل ﷺ قال:
«مـ أشراط الساطة أن َي ِػقض الامل ،ويظفر الؼؾؿ ،ويػشق التجار».

()1

()2

قال طؿروْ :
إن كـا لـؾتؿس يف الحقاء

العظقؿ الؽاتب( ،)3فؿا يقجد

ويبقع الرجؾ البقع فقؼقل :حتك أستلمر تاجر بـل فالن .اكتفك كالمف ،وبؿثؾف
يعؾؿ يف مثؾ هذا الؿؼام مؼامف.
( )1رواه الـسائل يف الؽبرى )8-7/6( برقؿ ( ،)6445والؿجتبك ،)844/7( وأمحد يف الؿسـد
كؿا طزاه الحافظ يف إصراف ،)188/5( وابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين برقؿ (،) 1664
مـ صريؼ وهب بـ جرير بف بـحقه ،وهق حديث ضعقػ ٕجؾ أن الحسـ-وهق البصري -مدلس،
وقد طـعـ بقد أن لف شاهدً ا طـد أمحد ( )484 ،449 ،447/1يرتؼل بف إىل درجة الحسـ.
( )8الحقاء :بققت مجتؿعة مـ الـاس طىل ٍ
ماء ،والجؿع :أحقية .الـفاية.)456/1( 
(الجق) بدل (الجقاء) ،وطـد الـسائل( ،الحل).
تنبيه :وقع طـد ابـ أبل طاصؿ:
ّ
( )3طـد ابـ أبل طاصؿ والـسائل :لـؾتؿس يف الحقاء العظقؿ الؽاتب فال يقجد .بزيادة (فال يقجد).

شدِٔٓحٔ
َبتٔ الطَّلَفٔ فٕٔ أَ ِم ِس الِ َ
ا ِلفَصِلُ الجَّا ٔلحُ فٕٔ تَج ُّ
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صنُ الجَّالِحُ
الِفَ ِ
فِ٘ تَجَبُّتِ الػَّمَفِ فِ٘ أَ ِوطِ الِشَسِ ِٖحِ خَ ِؿَٗ َٛأَ ُِ َٖ ِسخُنَ فِ ِِْٗ وَا لَ ِٗؼَ وِ ٍُِْ

صوٖ
حب
٘أَالِن
ففطشسُجتُّػَّ
تم

قد كان لؾصحابة  طـاية شديدة يف معرفة الحديث ،ويف كؼؾف لؿـ مل
يبؾغف ،فؼد ذكر البخاري يف صحقحف يف كتاب العؾؿ( )1أن جابر بـ طبد اهلل
رحؾ مسقرة شفر إىل طبد اهلل بـ أكقس يف حديث واحد.
وروى( )2طـ طؿر بـ الخطاب أكف قال :كـت أكا وجار يل( )3مـ إكصار
يف بـل أمقة بـ زيد وهل مـ طقايل الؿديـة وكـا كتـاوب الـزول طىل رسقل اهلل
ﷺ يـزل يقما وأكزل يق ًما ،فنذا كزلت جئتف بخبر ذلؽ الققم مـ القحل وغقره
وإذا كزل فعؾ مثؾ ذلؽ.
( )1ذكره معؾ ًؼا يف ( )86/1ط /بقٓق يف باب الخروج يف صؾب العؾؿ.
( )8برقؿ (.)89
وجارا يل) ،والؿثبت مـ صحقح البخاري ،وكبف أبق غدة يف كسختف
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :كـت
ً
طىل ذلؽ.
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ولشدة طـايتفؿ بف أقؾقا مـ الرواية ،وأكؽروا طىل مـ أكثر مـفا :إذ اإلكثار
مظـة لؾخطل ،والخطل يف الحديث طظقؿ الخطر.
()1

روى البخاري

طـ طبد اهلل بـ الزبقر أكف قال :قؾت لؾزبقر :إين ٓ

أسؿعؽ تحدث طـ رسقل اهلل ﷺ كؿا يحدث فالن وفالن .فؼال :أما إين مل
أفارقف ،ولؽـ سؿعتف يؼقل« :مـ كذب طؾل فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار».
وروى( )2طـ أكس أكف قال :إكف لقؿـعـل أن أحدثؽؿ حديثا أن الـبل ﷺ
قال« :مـ تعؿد طؾل كذبا فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار».
وروى( )3طـ أبل هريرة أكف قال :إن الـاس يؼقلقن :أكثر أبق هريرة ،ولقٓ
آيتان يف كتاب اهلل ما حدثت حديثا ثؿ يتؾق﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾ إىل ققلف﴿ :ﯢ﴾[البقرة.]051:

إن إخقاكـا مـ الؿفاجريـ كان يشغؾفؿ الصػؼ يف إسقاق ،وإن إخقاكـا
مـ إكصار كان يشغؾفؿ العؿؾ يف أمقالفؿ ،وإن أبا هريرة كان يؾزم رسقل اهلل
ﷺ بشبع( )4بطـف ،ويحضر ما ٓ يحضرون ،ويحػظ ما ٓ يحػظقن.اﻫ
( )1برقؿ (.)147
( )8برقؿ ( ،)148وهق طـد مسؾؿ يف مؼدمتف.)14/1( 
( )3برقؿ ( ،)118وهق طـد مسؾؿ كذلؽ برقؿ ( ،)8498بقد أن الؾػظ لؾبخاري.
( )4وقع يف الؿطبقع( :يشبع) بدل (بشبع) ،وأثبت ما يف الؿخطقطٕ :كف الؿقافؼ لؿا يف صحقح
البخاري ،وما يف الؿطبقع يعتبر تصحق ًػا.
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كحقا مـ ثالث
وإكؿا اشتد إكؽارهؿ طىل أبل هريرةٕ :كف صحب الـبل ﷺ ً
سـقـ :فنكف أسؾؿ طام خقبر ،وأتك مـ الرواية طـف ما مل يلت بؿثؾف مـ ص ِ
ح َب ْف مـ
َ ْ َ
السابؼقـ إولقـ ،ذكر بؼل بـ مخؾد أكف روى مخسة أف حديث ،وثؾثؿائة
وأربعة وسبعقـ حدي ًثا ،ولف يف البخاري أربع مئة وستة وأربعقن حدي ًثا
كحقا مـ مخسقـ سـة ،وكاكت وفاتف سـة تسع ومخسقـ.
و ُط ِّؿ َر بعده ً 

()1

()2

قال ابـ قتقبة يف جقابف طـ صعـ الـا اظام

يف أبل هريرة بنكؽار بعض

ٍ
بخبر يف
الصحابة طؾقف :كان طؿر شديد اإلكؽار طىل مـ أكثر الرواية ،أو أتك
الحؽؿ ٓ شاهد لف طؾقف ،وكان يلمرهؿ بلن يؼؾقا الرواية :يريد بذلؽ أن ٓ
يتسع الـاس فقفا ،فقدخؾفا الشقب ،ويؼع التدلقس والؽذب مـ الؿـافؼ،
والػاجر وإطرابل.
وكان كثقر مـ ِج اؾة الصحابة وأهؾ الخاصة برسقل اهلل ﷺ كلبل بؽر،
والزبقر ،وأبل طبقدة ،والعباس بـ طبد الؿطؾب ُي ِؼ ُّؾقن الرواية طـف ،بؾ كان
بعضفؿ ٓ يؽاد يروي شقئًا كسعقد بـ زيد بـ طؿرو بـ كػقؾ ،وهق أحد
( )1اكظر :خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال )388/3( لؾخزرجل.
( )8هق شقخ الؿعتزلة إبراهقؿ بـ س اقار الـظام ،وقد كػره مجاطة ،وقال بعضفؿ :كان الـظام طىل ديـ
البرامهة الؿـؽريـ لؾـبقة ،والبعث ،ويخػل ذلؽ ،مات سـة بضع وطشريـ ومائتقـ .سقر أطالم
الـبالء ،)541/14( القايف بالقفقات.)14/6( 
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العشرة الؿشفقد لفؿ بالجـة.
وقال طظ :كـت إذا سؿعت مـ رسقل اهلل ﷺ حديثًا كػعـل اهلل بؿا شاء
مـف ،وإذا حدثـل طـف محدث استحؾػتف ،فنن حؾػ يل صدقتف ،وإن أبا بؽر
حدثـل وصدق أبق بؽر( ،)1وذكر الحديث.
أفؿا ترى تشديد الؼقم يف الحديث ،وتققل مـ أمسؽ كراهقة التحريػ،
أو الزيادة يف الرواية أو الـؼصانٕ :هنؿ سؿعقه  يؼقل« :مـ كذب طؾل
فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار»( ،)2وهؽذا روي طـ الزبقر أكف رواه ،وقال :أراهؿ
()3

يزيدون فقف« :متعؿدً ا» ،واهلل ما سؿعتف قالُ « :م َت َع ِّؿدً ا».

وروى مطرف بـ طبد اهلل أن طؿران بـ حصقـ قال :واهلل ،إن كـت ٕرى
( )1رواه أمحد ( )14/1وغقره ،وصححف إلباين يف ســ أبل داود )858/5( برقؿ (.)1361
( )8هذا الحديث جاء طـ مجاطة مـ الصحابة وطدا ه أهؾ العؾؿ بالحديث مـ إحاديث الؿتقاترة.
واكظر :كظؿ الؿتـاثر مـ الحديث الؿتقاتر( ص.)18
( )3قال العالمة الؿحؼؼ طبد الرمحـ الؿعؾؿل يف إكقار الؽاشػة( ص )76معؾ ًؼا" :فلخشك أن يؽقن
ابـ قتقبة إكؿا أخذه مـ ابـ سعد وتغقر الؾػظ مـ الرواية بالؿعـك وطىل فرض صحة هذه الرواية طـ
الزبقر :فنكؿا يػقد ذلؽ خطل مـ ذكر الؽؾؿة يف حديث الزبقر ثؿ تؽقن هذه الزيادة كػسفا حجة طىل
صحة الؽؾؿة يف الجؿؾةٕ :ن الزبقر ذكر أكف سؿع إخقاكف مـ الصحابة يذكروهنا يف الحديث.
والظاهر كؿا تؼدم أن الـبل ﷺ كرر الت شديد يف طدة مقاقع ،والحؿؾ طىل أكف ترك الؽؾؿة يف مققع
فسؿعف مجاطة مـفؿ الزبقر ،وذكرها يف مققع آخر فسؿعف آخرون ،أوضح وأحؼ مـ الحؿؾ طىل
الغؾط".اه ،واكظر :فتح الباري ،)843-848/1( ط .السؾػقة.
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أين لق شئت لحدثت طـ رسقل اهلل ﷺ يقمقـ متتابعقـ ،ولؽـ بطلين طـ ذلؽ
ً
رجآ مـ أصحاب رسقل اهلل ﷺ سؿعقا كؿا سؿعت ،وشفدوا كؿا
أن
شفدت ،ويحدثقن أحاديث ما هل كؿا يؼقلقن ،وأخاف أن ُي َش اب َف يل كؿا ُّش ِّبف
لفؿ( ،)1فلطؾؿؽ أهنؿ كاكقا يغؾطقن ٓ ،أهنؿ كاكقا يتعؿدون.
فؾؿا أخبرهؿ أبق هريرة بلكف كان ألزمفؿ لرسقل اهلل ﷺ لخدمتف وشبع
القدي( ،)2وٓ الصػؼ
فؼقرا ُم ْعدَ ًما ،وأكف مل يؽـ لقشغؾف طـف غرس
ّ
بطـف ،وكان ً
()4

بإسقاق ،يعرض بلهنؿ كاكقا يتصرفقن( )3يف التجارات ،ويؾزمقن الضقاع

يف أكثر إوقات ،وهق مالزم لف ٓ يػارقف ،فعرف ما مل يعرفقا ،وحػظ ما مل
يحػظقا ،أمسؽقا طـف.
وكان مع هذا يؼقل :قال ﷺ كذا ،وإكؿا سؿعف مـ الثؼة طـده ،فحؽاه،
وكذلؽ كان ابـ طباس يػعؾ ،وغقره مـ الصحابة ،ولقس يف هذا كذب بحؿد
اهلل ،وٓ طىل قائؾف ْ
إن مل يػفؿف السامع جـاح إن شاء اهلل)5(.اﻫ
طرف هق أبق هارون
( )1رواه أمحد ( ،) 433/4وهق أثر ضعقػ ٓكؼطاع يف سـده :فنن الراوي طـ ُم ِّ
الغـقي ومل يسؿعف مـ مطرف ،فؼد جاء طـد أمحد كػسف بنسـاد َط ِؼ َب ُف فقف ذكر القاسطة التل بقـفؿا وهق
هاكئ إطقر ،وهق مجفقل حال ،وذكره ابـ حبان يف الثؼات.)588/7( 
(القدي) ،وهقصغار الـخؾ ،القاحدة :ود اية.الـفاية.)837/8( 
( )8هق بتشديد القاء
ِّ
( )3يف الؿخطقط( :يـصرفقن) بدل (يتصرفقن).
( )4أي :ما يؽقن معاش الرجؾ مـف كالصـعة والتجارة والزراطة ،وغقر ذلؽ .الـفاية.)98/8( 
( )5تلويؾ مختؾػ الحديث( ص.)98-89
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وقال الحافظ الذهبل يف صبؼات الحػاظ )1( يف ترمجة أبل بؽر الصديؼ:
()2

كان أول مـ احتاط يف قبقل إخبار ،فروى ابـ شفاب طـ قبقصة

أن

الجدة جاءت إىل أبل بؽر تؾتؿس أن تقرث فؼال :ما أجد لؽ يف كتاب اهلل
شق ًئا ،وما طؾؿت أن رسقل اهلل ﷺ ذكر لؽ شق ًئا .ثؿ سلل الـاس ،فؼام الؿغقرة
فؼال :كان رسقل اهلل ﷺ يعطقفا السدس .فؼال لف :هؾ معؽ أحد؟ فشفد
محؿد بـ مسؾؿة بؿثؾ ذلؽ ،فلكػذه لفا أبق بؽر .
ومـ مراسقؾ ابـ أبل مؾقؽة :ا
أن الصديؼ مجع الـاس بعد وفاة كبقفؿ ،فؼال:
إكؽؿ تحدثقن طـ رسقل اهلل ﷺ أحاديث تختؾػقن فقفا ،والـاس بعدكؿ أشد
اختال ًفا ،فال تحدثقا طـ رسقل اهلل شق ًئا ،فؿـ سللؽؿ فؼقلقا :بقــا وبقـؽؿ
كتاب اهلل ،فاستحؾقا حاللف وحرمقا حرامف.
ففذا الؿرسؾ َيدُ ُّلؽ طىل أن مراد الصديؼ التث ُّب ُت يف إخبار والتحريٓ ،
سد باب الرواية ،أٓ تراه لؿا كزل بف أمر الجدة ومل يجده يف الؽتاب كقػ سلل
طـف يف الســ ،فؾؿا أخبره الثؼة مل يؽتػ حتك استظفر بثؼة آخر ،ومل يؼؾ:
حسبـا كتاب اهلل ،كؿا تؼقلف الخقارج.
( )1الؿعروف باسؿ تذكرة الحػاظ ،)14-9/1( وقارن هبا.
( )8هق ابـ ذؤيب كؿا يف تذكرة الحػاظ وقد أدرج ذلؽ (أبق غدة) يف ُصؾب الؽتاب ومل يـبف طىل ذلؽ
يف حاشقتف.
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فحؼ طىل الؿحدث أن يتقرع فقؿا يمديف ،وأن يسلل أهؾ الؿعرفة
ثؿ قالَ :
والقرع :لقعقـقه طىل إيضاح مروياتف ،وٓ سبقؾ إىل أن يصقر العارف الذي
()1

يزكل كؼؾة إخبار ويجرحفؿ جفبِ ًذا

إٓ بندمان الطؾب والػحص طـ

[هذا]( )2الشلن وكثرة الؿذاكرة والسفر والتقؼظ والػفؿ مع التؼقى ،والديـ
الؿتقـ ،واإلكصاف ،والتردد إىل العؾؿاء ،والتحري واإلتؼان وإٓ تػعؾ:
فدع طـؽ الؽتابة لست مـفا

ولق سقدت وجفؽ بالؿداد

قال اهلل طز و جؾ ﴿ :ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ﴾ ،فنن آكست يا هذا
ففؿا وصد ًقا وديـًا وور ًطا ،وإٓ فال تتعـ ،وإن غؾب طؾقؽ الفقى
مـ كػسؽ ً
والعصبقة لرأي أو لؿذهب فباهلل ٓ تتعب.
وقال يف ترمجة أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب( :)3وهق الذي َس اـ
لؾؿحدثقـ التثبت يف الـؼؾ ،وربؿا كان يتققػ يف خبر القاحد إذا ارتاب ،روى
الجريري طـ أبل كضرة طـ أبل سعقد أن أبا مقسك سؾؿ طىل طؿر مـ وراء
الباب ثالث مرات فؾؿ يمذن لف :فرجع ،فلرسؾ طؿر يف أثره فؼال :مل رجعت؟
قال :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل« :إذا سؾؿ أحدكؿ ثالثا فؾؿ جيب فؾقرجع»،
ً
(جفبذا) ،وهق تصحقػ.
( )1يف الؿطبقع( :جقدً ا) ،بدل
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقطة مـ كسخة (أبق غدة).
(.)11/1( )3
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قال :لتلتقـل طىل ذلؽ ببقـة أو ٕفعؾ اـ بؽ ،فجاءكا أبق مقسك مـتؼ ًعا لقكف
وكحـ جؾقس ،فؼؾـا :ما شلكؽ؟ فلخبركا ،وقال :ففؾ سؿع أحد مـؽؿ؟ فؼؾـا:
()1

رجال مـفؿ حتك أتك طؿر فلخبره.
كعؿ ،كؾـا سؿعف .فلرسؾقا معف ً

أحب طؿر أن يتلكد طـده خبر أبل مقسك بؼقل صاحب آخر ،فػل هذا
دلقؾ طىل أن الخبر إذا رواه ثؼتان كان أققى وأرجح مؿا اكػرد بف واحد ،ويف
ذلؽ حث طىل تؽثقر صرق الحديث لؽل يرتؼل طـ درجة الظـ إىل درجة
العؾؿ :إذ القاحد يجقز طؾقف الـسقان والقهؿ وٓ يؽاد يجقز ذلؽ طىل ثؼتقـ مل
يخالػفؿا أحد.
وقد كان طؿر مـ وجؾف مـ أن يخطئ الصاحب يف حديث رسقل اهلل
يلمرهؿ أن يؼؾقا الرواية طـ كبقفؿ :ولئال يتشاغؾ الـاس بإحاديث طـ حػظ
الؼرآن.
وقد روى شعبة وغقره طـ بقان طـ الشعبل طـ َق َر َضة بـ كعب قال :لؿا
َس اق َركا طؿر إىل العراق مشك معـا وقال :أتدرون مل شقعتؽؿ؟ قالقا :كعؿ ،تؽرمة
لـا .قال :ومع ذلؽ فنكؽؿ تلتقن أهؾ قرية لفؿ دوي بالؼرآن كدوي الـحؾ فال
تصدوهؿ بإحاديث فتشغؾقهؿ ،جردوا الؼرآن ،وأقؾقا الرواية طـ رسقل
( )1اكظر :صحقح البخاري برقؿ ( ،)6845وصحقح مسؾؿ برقؿ (.)8153
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()1

اهلل ،وأكا شريؽؽؿ .فؾؿا قدم قرضة قالقا :حدِّ ثـا .قال :هناكا طؿر.

وروى الدراوردي طـ محؿد بـ طؿرو طـ أبل سؾؿة طـ أبل هريرة
وقؾت لف :أكـت تحدث يف زمان طؿر هؽذا؟ قال :لق كـت أحدث يف زمان
()2

طؿر مثؾ ما أحدثؽؿ لضربـل بؿخػؼتف.

وقال يف ترمجة أمقر الؿممـقـ طظ بـ أبل صالب( :)3روى معروف بـ
َخ ار ُبقذ طـ أبل الطػقؾ طـ طظ قال :حدثقا الـاس بؿا يعرفقن ،ودطقا ما
يـؽرون ،أتحبقن أن يؽذب اهلل ورسقلف؟!
ا
وحث طىل التحديث بالؿشفقر،
فؼد زجر اإلمام طظ طـ رواية الؿـؽر،
وهذا أصؾ كبقر يف الؽػ طـ َب ِّث إشقاء القاهقة والؿـؽرة مـ إحاديث يف
الػضائؾ ،والعؼائد ،والرقائؼ ،وٓ سبقؾ إىل معرفة هذا مـ هذا إٓ باإلمعان
يف معرفة الرجال.
()4
ص بالعؾؿ
وأخرج البخاري هذا إثر يف صحقحف فؼال :باب َم ْـ َخ ا

( )1رواه الحاكؿ ( ) 148/1مـ صريؼ سػقان بـ طققـة طـ بقان بف ،وقال :هذا حديث صحقح اإلسـاد لف
صرق تجؿع ،و ُيذاكر هبا ،و َق َر َض ُة بـ كعب إكصاري صحابل سؿع مـ رسقل اهلل ﷺ.
( )8تذكرة الحػاظ.)18/1( 
(.)16-15/1( )3
( )4برقؿ (.)187
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قق ًما دون ققم كراهقة ْ
أن ٓ يػفؿقا ،وقال طظ :حدثقا الـاس بؿا يعرفقن
أتحبقن أن يؽذب اهلل ورسقلف؟ حدثـا طبقد اهلل بـ مقسك طـ معروف بـ
َخ ار ُبقذ طـ أبل الطػقؾ طـ طظ بذلؽ.
قال ُش اراح هذا إثر( :)1إكؿا قال اإلمام ذلؽٕ :ن اإلكسان إذا سؿع ما ٓ
يػفؿف أو ما ٓ يتصقر إمؽاكف اطتؼد استحالتف جفال ،فال يصدق بقجقده فنذا
ُأ ْسـ ِدَ إىل اهلل تعاىل أو رسقلف طؾقف السالم لزم ذلؽ الؿحذور.
و«يؽذب» بػتح الذال طىل صقغة الؿجفقل ،وهذا اإلسـاد مـ طقايل
الؿملػ(ٕ :)2كف يؾتحؼ بالثالثقات مـ جفة أن الراوي الثالث وهق أبق الطػقؾ
طامر بـ واثؾة مـ الصحابة ،وكان آخرهؿ مق ًتا ،و َأ اخر الؿملػ هـا السـد طـ
الؿتـ لقؿقز بقـ صريؼة إسـاد الحديث ،وإسـاد إثر ،أو لضعػ اإلسـاد
خر ْبقذ( ،)3أو لؾتػــ وبقان الجقاز( ،)4ومـ ثؿ وقع يف بعض الـسخ
بسبب ابـ ا
( )1وهق الؽرماين وهذا يف شرح صحقح البخاري .)154-153/8( وتصرف الؿملػ يف بعضف
يسقرا.
تصر ًفا ً
( )8يعـل :البخاري.
( )3اكظر :ترمجتف يف مقزان آطتدال )144/4( برقؿ ( ،)8655والتؼريب ترمجة برقؿ (،)6839
وتحرير التؼريب )399/3( برقؿ (.)6791
( )4كؼؾ العقـل يف طؿدة الؼاري )349/1( كالم الؽرماين ثؿ قال :قؾت :وإما ٕكف مل يظػر باإلسـاد إٓ
بعد وضع إثر معؾ ًؼا ،وهذا أقرب مـ ِّ
كؾ ما ذكره وأبعده جقابف إول لعدم اصراده ،وإبعد مـ
ِّ
الؽؾ جقابف إخقر طىل ما ٓ يخػك.اﻫ
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مؼد ًما ،وقد سؼط هذا إثر كؾف مـ رواية ال ُؽ ْشؿقفـل)1(.اﻫ
وروى مسؾؿ يف صحقحف )2( طـ طبد اهلل بـ مسعقد أكف قال :ما أكت
بؿحدث قق ًما حدي ًثا ٓ تبؾغف طؼقلفؿ إٓ كان لبعضفؿ فتـة.
تٍبْٗ :وقد ُف ِف َؿ مـ هذيـ إثريـ أن الؿحدث يجب طؾقف أن يراطل حال
مـ يحدثفؿ ،فنذا كان فقؿا ثبت طـده ما ٓ تصؾ إلقف أففامفؿ وجب طؾقف ترك
تحديثفؿ بف :دف ًعا لؾضرر ،فؾقس كؾ حديث يجب كشره لجؿقع الـاس كؿا
يتقمهف إغؿار ،فؼد روى البخاري( )3طـ أبل هريرة أكف قال« :حػظت طـ
رسقل اهلل ﷺ وطاءيـ ،فلما أحدمها فبثثتف ،وأما اآلخر فؾق بثثتة قطع هذا البؾعقم».
ضررا يف بثفا ،فب اثفا ،وأراد
قالقا :أراد بالقطاء إول :إحاديث التل مل َير
ً
بالقطاء الثاين :إحاديث الؿتعؾؼة ببقان أمراء الجقر وذمفؿ ،فؼد روي طـف أكف
قال :لق شئت أن أسؿقفؿ بلسؿائفؿ )4(.وكان ٓ يصرح بذلؽ :خق ًفا طىل كػسف
مـفؿ.
وقال بعض الصقفقة :أراد بف إحاديث الؿتعؾؼة بإسرار الرباكقة التل ٓ
( )1اكظر :فتح الباري ،)878/1( وطؿدة الؼاري.)349/1( 
( )8يف مؼدمة صحقحف.)11/1( 
( )3برقؿ (.)184
( )4البخاري رقؿ ( ) 3414بؾػظ( :إن شئت أن أسؿقفؿ بـل فال وبـل فالن).
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يدركفا إٓ أرباب الؼؾقب.
ويف كقن الؿراد بف هذا فقف كظر(ٕ :)1كف لق كان كذلؽ لؿا وسع أبا هريرة
كتؿاكف مـ مجقع الـاس ،بؾ كان أضفره لبعض الخقاص مـفؿ.
طىل أن الذي كتؿف أبق هريرة لق كان مؿا يتعؾؼ بالديـ لؽان غايتف أن يؽقن
بؿـزلة الؿتشابف ،والؿتشابف مقجقد يف الؽتاب العزيز ،وهق يتىل طىل الـاس
كثقرا مـ إحاديث الؿتشاهبة.
كؾفؿ يف كؾ حقـ ،وقد روى أبق هريرة ً
أخرج مسؾؿ طـف يف باب صالة الؾقؾ( )2أكف قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :يـزل
ربـا تبارك وتعالك كؾ لقؾة إلك السامء الدكقا حقـ يبؼك ثؾث الؾقؾ اآلخر فقؼقل
مـ يدطقين فلستجقب لف ومـ يسللـل فلططقف ومـ يستغػرين فلغػر لف».
وأخرج طـف يف باب رؤية الؿممـقـ رهبؿ يف أخرة( )3أكف قال :إن كاسا
قالقا لرسقل اهلل ﷺ :هؾ كرى ربـا يقم الؼقامة؟ فؼال« :هؾ تضارون يف الؼؿر
لقؾة البدر؟» قالقا ٓ :يا رسقل اهلل .قال« :هؾ تضارون يف الشؿس لقس دوهنا
سحاب؟» قالقا .ٓ :قال« :فنكؽؿ تروكف كذلؽ ،جيؿع اهلل الـاس يقم الؼقامة،
فقؼقل :مـ كان يعبد شق ًئا فؾقتبعف .فقتبع مـ كان يعبد الشؿس الشؿس ،ويتبع
( )1اكظر الرد طىل هذه الؿؼقلة الزائغة يف شرح الؽرماين ،)137/1( وفتح الباري.)868-861/1( 
( )8برقؿ ( ،)758ورواه كذلؽ البخاري برقؿ (.)1145
( )3برقؿ ( ،)188وهق طـد البخاري برقؿ ( ،)846و(.)7437
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مـ كان يعبد الؼؿر الؼؿر ،ويتبع مـ كان يعبد الطقاغقت الطقاغقت ،وتبؼك
هذه األمة فقفا مـافؼقها ،فقلتقفؿ اهلل يف صقرة غقر الصقرة التل يعرفقن فقؼقل:
أكا ربؽؿ .فقؼقلقن :كعقذ باهلل مـؽ ،هذا مؽاكـا حتك يلتقـا ربـا ،فنذا جاء ربـا
طرفـاه .فقلتقفؿ اهلل يف صقرتف التل يعرفقن فقؼقل :أكا ربؽؿ .فقؼقلقن :أكت
()1

ربـا ،فقتبعقكف» الحديث.

وأخرج طـف يف كتاب الجـة( )2أكف قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :خؾؼ اهلل طز
وجؾ آدم طؾك صقرتف( )3صقلف ستقن ذرا ًطا ،فؾام خؾؼة قال :اذهب فس ِّؾؿ طؾك
أولئؽ الـػر ،وهؿ كػر مـ الؿالئؽة جؾقس ،فاستؿع ما حيققكؽ بف؛ فنهنا حتقتؽ
وحتقة ذريتؽ ،قال :فذهب فؼال :السالم طؾقؽؿ .فؼالقا :السالم طؾقؽ ورمحة
اهلل ،قال :فزادوه :ورمحة اهلل .قال :فؽؾ مـ يدخؾ الجـة طؾك صقرة آدم وصقلف
راطا ،فؾؿ يزل الخؾؼ يـؼص بعده حتك اآلن».
ستقن ذ ً
وروى مالؽ( )4طـ أبل الزكاد طـ إطرج طـ أبل هريرة طـ رسقل اهلل
( )1اكظر :الجقاهر الؽالمقة( ص )77لؾؿملػ.
( )8برقؿ ( ،)8841والبخاري برقؿ (.)3386
( )3اكظر :طؼقدة أهؾ اإليؿان يف خؾؼ آدم طىل صقرة الرمحـ لؾعالمة إثري محقد التقيجري .
( )4هذا الحديث مل أقػ طؾقف طـد مالؽ يف الؿقصل بعد البحث الطقيؾ ،وإكؿا رواه مـ هذه الطريؼ
البخاري برقؿ ( ،) 7453وهق طـد مسؾؿ مـ غقر صريؼ مالؽ ،والؿملػ  كؼؾف مـ كتاب
التسعقـقةٓ )919/3( بـ تقؿقة.
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ﷺ قال« :لام قضك اهلل الخؾؼ كتب طـده فقق طرشف إن رمحتل سبؼت
غضبل».اﻫ
هذا ومـ الغريب ما يروى طـ ابـ الؼاسؿ أكف قال :سللت مال ًؽا طؿـ
يحدث الحديث« :إن اهلل خؾؼ آدم طؾك صقرتف» والحديث« :إن اهلل يؽشػ
طـ ساقف يقم الؼقامة وإكف يدخؾ يف الـار يده( )1حتك خيرج مـ أراد» ،فلكؽر
إكؽارا شديدً ا ،وهنك أن يتحدث بف أحد.
ذلؽ
ً

()2

قال تؼل الديـ يف التسعقـقة :)3( هذان الحديثان كان الؾقث بـ سعد
يحدث هبؿا ،فإول حديث الصقرة حدث بف طـ ابـ طجالن ،والثاين هق يف
حديث أبل سعقد الخدري الطقيؾ ،وهذا الحديث قد أخرجاه يف
الصحقحقـ)4( مـ حديث الؾقث ،وإول قد أخرجاه يف الصحقحقـ مـ
قال محؼؼ الؽتاب :ذكر ابـ طبد البر يف تجريد التؿفقد( ص :) 98أن لؿالؽ طـ أبل الزكاد يف
الؿقصل أربعة ومخسقـ حدي ًثا كؾفا مسـدة ،وقد ت تبعتفا فؾؿ أقػ طىل هذا الحديث الذي ذكره
الشقخ . ...اﻫ
( )1مل أقػ طؾقف هبذا الؾػظ وإكؿا بؾػظ« :فقؼبض قبضة مـ الـار» .كؿا يف حديث أبل سعقد الطقيؾ أيت
تخريجف.
( )8ذكر هذا ابـ طبد البر يف التؿفقد ،) 154/7( وقال :إكؿا كره ذلؽ مالؽ خشقة الخقض يف التشبقف
بؽقػ هاهـا.اﻫ
(.)936-934/3( )3
( )4رواه البخاري برقؿ ( ،)7439ومسؾؿ برقؿ (.)183
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حديث غقره.
وابـ الؼاسؿ إكؿا سلل مال ًؽا ٕجؾ تحديث الؾقث بذلؽ ،فقؼال :إما أن
يؽقن ما قالف مالؽ مخال ًػا لؿا فعؾف الؾقث وكحقه ،أو لقس بؿخالػ ،بؾ يؽره
أن يتحدث بذلؽ لؿـ يػتـف ذلؽ ،وٓ يحؿؾف طؼؾف ،كؿا قال ابـ مسعقد :ما
()1

مـ رجؾ يحدث قق ًما حدي ًثا ٓ تبؾغف طؼقلفؿ إٓ كان فتـة لبعضفؿ.

وقد كان مالؽ يترك أحاديث كثقرة لؽقهنا ٓ يمخذ هبا ،ومل يتركفا غقره،
فؾف يف ذلؽ مذهب ،وغاية ما يعتذر لف أن يؼال :كره أن يتحدث بذلؽ حديثا
يػتـ الؿستؿع الذي ٓ يحؿؾ طؼؾف ذلؽ ،وأما إن ققؾ :إكف كره التحدث بذلؽ
مطؾ ًؼا .ففذا مردود.
تروي مجفقر الصحابة يف أمر الرواية فـؼقل:
ولـرجع إىل الؿؼصقد ،وهق بقان ِّ
قال مسؾؿ يف صحقحف :)2( حدثـا محؿد بـ طباد ،وسعقد بـ طؿرو
إشعثل مجق ًعا طـ ابـ طققـة ،قال سعقد :أخبركا سػقان ،طـ هشام بـ حجقر،
طـ صاوس ،قال :جاء هذا إىل ابـ طباس -يعـل ُب َش ْقر بـ كعب -فجعؾ
يحدثف ،فؼال لف ابـ طباسُ :طدْ لحديث كذا وكذا .فعاد لف ،ثؿ حدثف ،فؼال لف:
طد لحديث كذا وكذا فعاد لف.
( )1رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)11/1( 
(.)13-18/1( )8
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فؼال لف :ما أدري أطرفت حديثل كؾف وأكؽرت هذا ،أم أكؽرت حديثل كؾف
وطرفت هذا؟ فؼال لف ابـ طباس :إكا كـا كحدث طـ رسقل اهلل ﷺ إذ مل يؽـ
يؽذب طؾقف ،فؾؿا ركب الـاس الصعب والذلقل تركـا الحديث طـف.
حدثـا محؿد بـ رافع حدثـا طبد الرزاق قال :أخبركا معؿر طـ ابـ صاوس
طـ أبقف طـ ابـ طباس قال :إكؿا كـا كحػظ الحديث ،والحديث يحػظ طـ
رسقل اهلل ﷺ ،فلما إذا ركبتؿ كؾ صعب وذلقل ففقفات.
وحدثـل أبق أيقب سؾقؿان بـ طبقد اهلل الغقالين ،حدثـا أبق طامر –يعـل:
العؼدي -حدثـا رباح طـ ققس بـ سعد طـ مجاهد قال :جاء بشقر العدوي
إىل ابـ طباس ،فجعؾ يحدث ويؼقل :قال رسقل اهلل ﷺ ،قال رسقل اهلل ﷺ.
قال :فجعؾ ابـ طباس ٓ يلذن لحديثف وٓ يـظر إلقف.
فؼال :يا ابـ طباس ،ما يل ٓ أراك تسؿع لحديثل أحدثؽ طـ رسقل اهلل
ﷺ وٓ تسؿع؟ فؼال ابـ طباس :إكا كـا مرة إذا سؿعـا رجال يؼقل :قال رسقل
اهلل ﷺ .ابتدرتف أبصاركا ،وأصغقـا إلقف بآذاكـا ،فؾؿا ركب الـاس الصعب
والذلقل مل كلخذ مـ الـاس إٓ ما كعرف.اهـ
وبشقر الؿذكقر مخضرم يروي طـ أبل ذر ،وأبل الدرداء ،وقد وثؼف
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الـسائل ،وابـ سعد( ،)1وهق مصغر بشر.
وأخرج ابـ ماجف يف ســف)2( طـ طبد الرمحـ بـ أبل لقىل قال :قؾـا لزيد
ابـ أرقؿ :حدِّ ثـا طـ رسقل اهلل ﷺ .قال :كبركا وكسقـا ،والحديث طـ رسقل
اهلل شديد.
وأخرج طـ السائب بـ يزيد أكف قال :صحبت سعد بـ مالؽ مـ الؿديـة
إىل مؽة فؿا سؿعتف يحدث طـ الـبل ﷺ بحديث واحد.
وروى طـ الشعبل أكف قال :جالست ابـ طؿر سـة ،فؿا سؿعتف يحدث طـ
رسقل اهلل شق ًئا.
وروى طـ محؿد بـ سقريـ أكف قال :كان أكس بـ مالؽ إذا حدث طـ
رسقل اهلل ،فػرغ مـف قال :أو كؿا قال رسقل اهلل ﷺ.
وقد ثبت تققػ كثقر مـ الصحابة يف قبقل كثقر مـ إخبار ،وقد استدل
بذلؽ مـ يؼقل بعدم آطتؿاد طؾقفا يف أمر الديـ.
وقد رد طؾقفؿ الجؿفقر( :)3بلن الرد إكؿا كان ٕسباب طارضة ،وهق ٓ
( )1هتذيب الؽؿال.)187-184/4( 
( )8يف :مؼدمة الســ.)18-11/1( 
( )3اكظر :مؼدمة التؿفقد ،8/1( وما بعدها) ،ووجقب إخذ بحديث أحاد يف العؼقدة( ص- 7
 )16لأللباين ،وحجقة خبر أحاد لشقخـا الؿدخظ ربقع بـ هادي ،وتحذير الخؾؼ مؿا يف كتاب
صقحة الحؼ( ص )58-43بؼؾؿل.
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يؼتضل رد مجقع أخبار أحاد ،كؿا ذهب إلقف أولئؽ طىل أن إخبار التل
استـدوا إلقفا إكؿا تدل طىل مذهب مـ يشترط يف قبقل الخبر التعدد يف رواتف
وٓ تدل طىل مذهب مـ يشترط التقاتر فقف ،فؼد ذكر ذلؽ اإلمام الغزايل يف
الؿستصػك)1( ثؿ قال :وكحـ كشقر إىل جـس الؿعاذير يف رد إخبار
والتققػ فقفا ،أما تققػ رسقل اهلل ﷺ طـ ققل ذي القديـ ،فقحتؿؾ ثالثة
أمقر:
أسدٍا :أكف جقز القهؿ طؾقف لؽثرة الجؿع ،وبعد اكػراده بؿعرفة ذلؽ مع
غػؾة الجؿقع إذ الغؾط طؾقف أقرب مـ الغػؾة طىل الجؿع الؽثقر ،وحقث
ضفرت أمارات القهؿ يجب التققػ.
ثاىَٔا :أكف وإن طؾؿ صدقف جاز أن يؽقن سبب تققػف أن يعؾؿفؿ وجقب
التققػ يف مثؾف ،ولق مل يتققػ لصار التصديؼ مع سؽقت الجؿاطة سـة
ماضقة ،فحسؿ سبقؾ ذلؽ.
الجالح :أكف قال :ق ً
قٓ لق ُطؾِ َؿ صدقف لظفر أثره يف حؼ الجؿاطة،
فل ْل ِ
واشتغؾت ذمتفؿُ ،
ح َؼ بؼبقؾ الشفادة ،فؾؿ يؼبؾ فقف ققل القاحد ،وإققى
ما ذكركاه مـ قبؾ ،كعؿ لق تعؾؼ هبذا مـ يشترط طدد الشفادة ،فؾقزمف اشتراصف
( )819-817/1( )1ط .الؿؽتبة العصرية.
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ثالثة ،ويؾزمف أن تؽقن يف مجع يسؽت طؾقف الباققنٕ :كف كذلؽ كان.
أما تققػ أبل بؽر يف حديث الؿغقرة يف تقريث الجدة( ،)1فؾعؾف كان هـاك
وجف اقتضك التققػ ،وربؿا مل يطؾع طؾقف أحد ،أو لقـظر أكف حؽؿ مستؼر ،أو
مـسقخ ،أو لقعؾؿ هؾ طـد غقره مثؾ ما طـده لقؽقن الحؽؿ أوكد أو خالفة
فقـدفع ،أو تققػ يف اكتظار استظفار بزيادة كؿا يستظفر الحاكؿ بعد شفادة
اثـقـ طىل جزم الحؽؿ إن مل يصادف الزيادة ٓ طىل طزم الرد ،أو أضفر التققػ:
لئال يؽثر اإلقدام طىل الرواية طـ تساهؾ ،ويجب محؾف طىل شلء مـ ذلؽ :إذ
ثبت مـف قطعا قبقل خبر القاحد ،وترك اإلكؽار طىل الؼائؾقـ بف.
وأما رد حديث طثؿان يف حؼ الحؽؿ بـ أبل العاص ،فألكف خبر طـ
إثبات حؼ لشخص ،ففق كالشفادة ٓ تثبت بؼقل واحد ،أو تققػا(ٕ )2جؾ
قرابة طثؿان مـ الحؽؿ ،وقد كان معروفا بلكف كؾػ بلقاربف ،فتققػا تـزيفا
لعرضف ومـصبف مـ أن يؼقل :متعـت ،إكؿا قال ذلؽ لؼرابتف حتك يثبت ذلؽ
( )1رواه أبق داود برقؿ ( ،)8897والترمذي برقؿ ( ،)8144وابـ ماجف برقؿ ( ،)8784والحاكؿ
( ،)338/4وغقرهؿ ،وضعػف إلباين يف اإلرواء ،)184/6( وشقخـا القادطل يف تذيقؾف طىل
تخريجا مقس ًعا يف كتاب الجامع يف أحاديث
الؿستدرك )487-486/4( برقؿ ( ،)8459واكظر
ً
وآثار الػرائض( ص ،188وما بعدها) ٕخقـا الشقخ زايد القصابل وفؼف الؿقىل.
( )8يعـل :أبا بؽر وطؿر ،وذكر (أبق غدة) أكف تحرف يف الؿستصػك مـ (تققػا) إىل (تققػ) ،ومل أجده
محر ًفا فنكف يف ط .الؿؽتبة العصرية طىل الصقاب ،ولعؾف يف كسختف.
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بؼقل غقره ،أو لعؾفؿا تققػا لقسـا لؾـاس التققػ يف حؼ الؼريب الؿالصػ
()1

لقتعؾؿ مـفؿا التثبت يف مثؾف.

وأما خبر أبل مقسك يف آستئذان ،فؼد كان محتاجا إلقف لقدفع بف سقاسة
()2

طؿر طـ كػسف لؿا اكصرف طـ بابف بعد أن قرع ثالثا كالؿترفع طـ الؿثقل

ببابف ،فخاف أن يصقر ذلؽ صريؼا لغقره إىل أن يروي الحديث طىل حسب
غرضف :بدلقؾ أكف لؿا رجع مع أبل سعقد الخدري وشفد لف قال طؿر :إين مل
()3

أهتؿؽ ،ولؽـل خشقت أن يتؼقل الـاس طىل رسقل اهلل ﷺ.

ويجقز لإلمام التققػ مع اكتػاء التفؿة لؿثؾ هذه الؿصؾحة ،كقػ ومثؾ
هذه إخبار ٓ تساوي يف الشفرة ،والصحة أحاديثـا يف كؼؾ الؼبقل طـفؿ.
وأما رد طظ خبر إشجعل( )4فؼد ذكر طؾتف وقال :كقػ كؼبؾ ققل أطرابل
( )1اكظر :العقاصؿ مـ الؼقاصؿ( ص ،)47ومـفاج السـة.)196/3( 
( )8الؿثقل :هق آكتصاب والؼقام .الـفاية.)633/8( 
( )3تؼدم أن الحديث يف الصحقحقـ بقد أن ققل طؿر هذا طـد أبل داود برقؿ ( ،)5181وقد صحح
إسـاده إلباين يف صحقح ســ أبل داود برقؿ (.)5184
( )4هق معؼؾ بـ سـان بـ مظفر إشجعل صحابل كزل الؿديـة ثؿ الؽقفة ،واستشفد بالحرة سـة
(63ﻫ) .التؼريب ترمجة برقؿ (.)6844
وحديثف رواه أمحد ( ،)884/4وغقره ،وصححف إلباين يف اإلرواء ،)364-357/6( وشقخـا
يف الجامع الصحقح مؿا لقس يف الصحقحقـ.)83-81/3( 
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بقال طىل طؼبقف!.
بقـ أكف مل يعرف طدالتف ،وضبطف :ولذلؽ ،وصػف بالجػاء ،وترك التـزه طـ
البقل( ،)1كؿا قال طؿر يف فاصؿة بـت ققس يف حديث السؽـك ٓ :كدع كتاب
ربـا وسـة كبقـا لؼقل امرأة ٓ كدري أصدقت أم كذبت؟( )2ففذا سبقؾ الؽالم
طىل ما يـؼؾ مـ التققػ يف إخبار.اﻫ
هذا وقد طؼد الحافظ ابـ حزم( )3فصال يف كتاب اإلحؽام )4( لؾرد طىل
مـ ذم اإلكثار مـ الرواية ،وقد أحببـا إيراده طىل صريؼ التؾخقص( :)5تؼري ًبا
وتخؾقصا لؾؿطالع مـ كثقر مـ العبارات الشديدة اإليالم.
لؾؿرام
ً
قال :فصؾ يف فضؾ اإلكثار مـ الرواية لؾســ ،قال طظ :وذهب ققم إىل
ذم اإلكثار مـ الرواية ،وكسبقا ذلؽ إىل طؿر ،وذكروا أكف مل يؾتػت إىل رواية
فاصؿة بـت ققس يف أ ْن ٓ كػؼة ،وٓ ُسؽـك لؾؿبتقتة ثال ًثا ،وأكف قال ٓ :كدع
( )1اكظر :سبؾ السالم.)118-114/6( 
( )8رواه مسؾؿ طؼب حديث رقؿ ( ،)46( ،)1484بؾػظ ٓ :كترك كتاب اهلل وسـة كبقـا ﷺ لؼقل امرأة ٓ
كدري لعؾفا حػظت أو كسقت ، ...وأما الؾػظ الذي ذكره الؿملػ فؾؿ أقػ لف طىل سـد ،وإكؿا ذكره
بعض إصقلققـ وقد أشار لفذا (أبق غدة) يف كسختف.
( )3هق اإلمام العالمة الػؼقف الؿجتفد أبق محؿد طظ بـ أمحد بـ سعقد بـ حزم الػارسل إصؾ إمقي
القزيدي الؼرصبل الظاهري ،مات سـة (457ﻫ ،وققؾ .)456 :تذكرة الحػاظ.)887/3( 
( )4إحؽام إحؽام ،)387-318/1( ط .دار الؽتب العؾؿقة.
( )5وقع يف الؿطبقع :التخؾقص ،وهق تصحقػ.
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كتاب ربـا وسـة كبقـا لؽالم امرأة ٓ كدري لعؾفا كسقت؟
وتق اطدَ أبا مقسك بالضرب ْ
إن مل يلتف بشاهد طىل ما حدث بف مـ حؽؿ
آستئذان.
وأن أبا بؽر الصديؼ مل يلخذ برواية الؿغقرة بـ شعبة يف مقراث الجدة حتك
()1

شفد لف بذلؽ محؿد بـ مسؾؿة.

ْ
وأن طثؿان محؾ إلقف محؿد بـ طظ بـ أبل صالب مـ طـد أبقف كتاب حؽؿ الـبل
ﷺ يف الزكاة فؼال :أغـفا طـا .فرجع إىل أبقف فؼال :ضع الصحقػة حقث وجدهتا.
وأن ابـ طباس مل يؾتػت إىل رواية أبل هريرة يف القضقء مؿا مست
الـار( ،)2وٓ إىل رواية طظ يف الـفل طـ الؿتعة( ،)3وٓ إىل رواية أبل سعقد يف
الـفل طـ الدرهؿ بالدرمهقـ يدً ا بقد )4(.وابـ طؿر ذكرت لف رواية أبل هريرة
()5

يف كؾب الزرع فؼال :إن ٕبل هريرة زرطا؟
( )1تؼدم تخريج هذه أثار.
( )8اكظر :صحقح مسؾؿ برقؿ ( ،)358و(.)359

( )3اكظر :صحقح البخاري برقؿ ( ،)4816و( ،)5115وصحقح مسؾؿ برقؿ (،)34( )1447
وسقليت رجقع ابـ طباس طـ ذلؽ.
( )4اكظر :صحقح البخاري برقؿ ( ،)8176و( ،)8177و( ،)8178و( ،)8179وصحقح مسؾؿ
برقؿ (.)1584
( )5صحقح مسؾؿ برقؿ (.)1571
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وذكروا كحق هذا طـ كػر مـ التابعقـ.
قال طظ :وققلفؿ هذا داحض بالبرهان الظاهر ،وهق أن يؼال لؿـ ذم
أخقر هل أم شر؟ وٓ سبقؾ إىل وجف ثالث :فنن قال
اإلكثار مـ الرواية :أخبركا ٌ
هل خقر .فاإلكثار مـ الخقر خقر ،وإن قال :هل شر .فالؼؾقؾ مـ الشر شر،
وهؿ قد أخذوا بـصقب مـف.
أما كحـ فـؼقل :إن اإلكثار مـفا لطؾب ما صح هق الخقر كؾف ،ثؿ كؼقل
لفؿ :طرفقكا حدا اإلكثار مـ الرواية الؿذمقمة طـدكؿ لـعرف ما تؽرهقن،
وحد اإلقالل الؿستحب طـدكؿ؟ فنن حدوا لذلؽ حدًّ ا كاكقا قد قالقا بغقر
برهان وبغقر طؾؿ ،وإن مل يحدوا يف ذلؽ حدًّ ا كاكقا قد وقعقا يف أسخػ مـزلة:
إذ ٓ يدرون ما يـؽرون.
والحؼ :أن الخقر كؾف يف التػؼف يف أثار والؼرآن ،وضبط ما روي طـ
الـبل ﷺ ،وقد حض الـبل ﷺ طىل أن يبؾغ طـف ،وهذا هق التػؼف والـذارة
التل( )1أمر اهلل تعاىل هبا.
شرا فليـ الخقر؟ أيف التؼؾقد الذي
ولقت شعري إذا كان اإلكثار مـ الرواية ًّ
ٓ يؾتزمف إٓ جاهؾ أو متجاهؾ ،أم يف التحؽؿ يف ديـ اهلل بأراء التل قد حذر
( )1وقع يف الؿخطقط والؿطبقع( :إىل) بدل (التل) ،والؿثبت مـ اإلحؽام ،وصقبف طىل هذا (أبق
غدة) يف كسختف.
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اهلل تعاىل مـفا وزجر الـبل ﷺ طـفا.
وقد زطؿ بعضفؿ أن مال ًؽا كان يسؼط مـ الؿقصلِ كؾ سـة ،وأكف مل
يحدث بؽثقر مؿا طـده ،وهذا حال مـ يريد أن يؿدح فقذم ،ويريد أن يبـل
فقفدم ،فنن أرادوا أن مال ًؽا حدث بالصحقح طـده ،وترك ما مل يصح ،فؼد
أحسـ ،وكذلؽ كؾ مـ حدث بؿا صح طـده كسػقان ،وشعبة ،وإوزاطل،
وإن أرادوا أكف حدث بالسؼقؿ ،وترك الصحقح ،فؼد كزهف اهلل طـ ذلؽ،
وسؼقؿا ،فبطؾ
صحقحا
وكذلؽ إن أرادوا أكف حدث بصحقح وسؼقؿ ،وترك
ً
ً
طظقؿا لق صح طؾقف ،وأطقذ باهلل مـ ذلؽ.
ما أرادوا أن يؿدحقه بف ،وكان ذ ًّما
ً
ومؿا يدل طىل كذب مـ قال هذا أن الؿقصل أ الػف مالؽ بعد مقت يحقك بـ
سعقد إكصاري بال شؽ ،وكاكت وفاة يحقك يف سـة ثالث وأربعقـ ومائة(،)1
ومل يزل الؿقصل يرويف طـ مالؽ مـذ أ الػف صائػة بعد صائػة وأمة بعد أمة.
وآخر مـ رواه طـف مـ الثؼات :أبق الؿصعب الزهري ،لصغر سـف ،وطاش
بعد مقت مالؽ ثالثا وستقـ سـة ،ومقصمه أكؿؾ الؿقصآتٕ :ن فقف مخس
مئة حديث وتسعقـ حدي ًثا بالؿؽرر ،أما بنسؼاط التؽرار فخؿسؿائة حديث
()2

وتسعة ومخسقن حديثا.

( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)358/31( 
( )8اكظر :ترتقب الؿدارك ،)148/1( ومؼدمة محؼؼل الؿقصل بشار طقاد ،ومحؿد محؿد خؾقؾ.
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وكان سؿاع ابـ وهب لؾؿقصل مـ مالؽ قبؾ سؿاع أبل الؿصعب
بدهر ،وكذلؽ سؿاع ابـ الؼاسؿ ومعـ بـ طقسك ،ولقس يف مقصل ابـ
الؼاسؿ إٓ مخسؿائة حديث وثالثة أحاديث ،ويف مقصل ابـ وهب كؿا يف
مقصل أبل الؿصعب ،وٓ مزيد :فبان كذب هذا الؼائؾ.

()1

قال طظ( :)2وأول مـ َأ الػ يف مجع الحديث :محاد بـ سؾؿة ،ومعؿر ،ثؿ
مالؽ( ،)3ثؿ تالهؿ الـاس( ،)4وكحـ كحؿد ذلؽ مـ فعؾفؿ وكؼقل :إن لفؿ
( )1بالـسبة ٓختالف كسخ الؿقصل وما يف بعضفا مـ زيادة أو كؼص يـظر :مؼدمة تحؼقؼ الؿقصل
( ،137/1وما بعدها) ٕبل أسامة سؾقؿ بـ طقد الفاليل.
( )8هق ابـ حزم.
صقابا
( )3وقد قدِّ م مقصل اإلمام مالؽ طىل الؿصـػات الؿقجقدة يف طصره ،ومؿـ قدمف ورآه أكثر
ً

مـفا :اإلمام الشافعل  ،فؼد روى ابـ أبل حاتؿ يف آداب الشافعل( ص ،)154-149قال:
صقابا مـ كتاب
كتابا يف العؾؿ أكثر
ً
حدثـا يقكس بـ طبد إطىل قال :قال الشافعل( :ما أطؾؿ ً
مالؽ).اﻫ
وهذا الؼقل إكؿا قالف الشافعل قبؾ وجقد كتابل البخاري ومسؾؿ كؿا ذكر ابـ الصالح ذلؽ يف
طؾقم الحديث )835/1( مع التؼققد.
ٔاحلاصن وَ ِصا :أن أول مـ صـػ يف الصحقح يصدق طىل مالؽ باطتبار اكتؼائف ،واكتؼاده لؾرجال
فؽتابف أصح مـ الؽتب الؿصـػة يف هذا الػـ مـ أهؾ طصره وما قاربف كؿصـػات سعقد بـ أبل
طروبة ،ومحاد بـ سؾؿة ،والثقري ،وابـ إسحاق ،ومعؿر ،وابـ جريج ،وابـ الؿبارك ،وطبد الرزاق

وغقرهؿ ،...وأما أول مـ صـػ الصحقح الؿعتبر طـد أئؿة الحديث الؿقصقف بآتصال وغقر
ذلؽ مـ إوصاف ،فلول مـ مجعف البخاري ثؿ مسؾؿ كؿا جزم بف ابـ الصالح .اﻫ .الـؽت
( )135/1لؾحافظ ابـ حجر.
( )4اكظر :الحطة يف ذكر الصحاح الستة( ص )54لصديؼ حسـ خان ،وطؾؿ الرجال وأمهقتف
(ص )49لؾؿعؾؿل.
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()1

ولؿـ فعؾ فعؾفؿ أطظؿ إجر :لعظقؿ ما ق اقدوا مـ الســ ،وكثقر ما بقـقا

مـ الحؼ ،وما رفعقا مـ اإلشؽال يف الديـ ،وما فرجقا بؿا كتبقا مـ حؽؿ
أجرا مـفؿ؟!
آختالف ،فؿـ أطظؿ ً
جعؾـا اهلل بؿـِّف مؿـ تبعفؿ يف ذلؽ بنحسان.
وأما ر ُّد طؿر لحديث فاصؿة بـت ققس( ،)2فؼد خالػتف هل ،وهل مـ
الؿبايعات الؿفاجرات الصقاحب ،ففق تـازع بقـ أويل إمر ،ولقس ققل أحدمها
بلوىل مـ ققل أخر ،إٓ بـص ،والـص مقافؼ لؼقلفا ،وهق يف رد ذلؽ مجتفد
ملجقر مرة وٓ تعؾؼ لؾؿستدلقـ هبذا الخبر :فنهنؿ قد خالػقا آثـقـ كؾقفؿا.
وأما ما ذكروا مـ هنل طؿر طـ اإلكثار مـ الحديث ،فحدثـا محؿد بـ
سعقد حدثـا أمحد بـ طقن حدثـا قاسؿ بـ أصبغ حدثـا الخشـل حدثـا بـدار
حدثـا طبد الرمحـ بـ مفدي حدثـا شعبة طـ بقان( )3طـ الشعبل طـ َق َرضة-
هق ابـ كعب إكصاري.-
( )1وقع يف الؿطبقع( :يبـقا) بدل (بقـقا).
( )8تؼدم تخريجف.
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :بـان) بدل (بقان) ،وقد وقع هذا يف مخطقصة اإلحؽام .وكبف أمحد شاكر
يف تحؼقؼف لؽتاب اإلحؽام ،)138/8( فؼال :وجعؾ يف إصؾ بدل القاء كقكًا وهق خطل ،وبقان
هذا هق ابـ بشر إمحسل الثؼة.اﻫ
قمت :وترمجتف يف الجرح والتعديؾ ،)848/8( والعؾؾ ومعرفة الرجال )879/1( برقؿ (.)879
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قال :شقعـا طؿر بـ الخطاب إىل صرار( ،)1فاكتفك إىل مؽان فقف فتقضل
فؼال :تدرون مل شقعتؽؿ؟
قؾـا :ل ِ َح ِّؼ الصحبة.
قال :إكؽؿ ستلتقن ققما هتتز ألسـتفؿ بالؼرآن كاهتزاز الـخؾ ،فال
تصدوهؿ بالحديث طـ رسقل اهلل ﷺ ،وأكا شريؽؽؿ.
()2

قال قرضة :فؿا حدثت بشلء بعد ،ولؼد سؿعت كؿا سؿع أصحابل.

ففذا مل يذكر فقف الشعبل أكف سؿعف مـ قرضة ،وما كعؾؿ أن الشعبل لؼل
قرضة ،وٓ سؿع مـف ،بؾ ٓ شؽ يف ذلؽٕ :ن قرضة مات ،والؿغقرة بـ شعبة
أمقر بالؽقفة ،هذا مذكقر يف الخبر الثابت الؿسـد أول مـ كقح طؾقف بالؽقفة
خبرا مسـدً ا يف الـقح( ،)3ومات
قرضة بـ كعب ،فذكر الؿغقرة طـد ذلؽ ً
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :ضرار) بدل (صرار) ،وقد وقع يف مخطقصة اإلحؽام( :ضرار).
وكبف أمحد شاكر طىل ذلؽ وأن صقابف (صرار) ،قال ( )138/8مـ تحؼقؼف لؽتاب اإلحؽام:
بؽسر الصاد الؿفؿؾة وتخػقػ الراء مقضع قرب الؿديـة طىل ثالثة أمقال مـفا يف صريؼ العراق ،ويف
إصؾ بالضاد الؿعجؿة ،وهق خطل .اﻫ
قمت :واكظر :معجؿ البؾدان ،)453-458/3( ومعجؿ ما استعجؿ.)834/3( 
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :الصحابة) ،ويف اإلحؽام( :الصحابل) ،والؿثبت هق الصقاب كؿا يف
الؿصادر التل خرج فقفا الحديث ،مـفا :ســ الدارمل )388/1( برقؿ (.)887
( )3رواه البخاري برقؿ ( ،)1891ومسؾؿ برقؿ ( ،) 933وما استشفد بف ابـ حزم وهق ققلف( :أول ما
كقح طؾقف بالؽقفة قرضة بـ كعب) ،مل يذكره البخاري ،وإكؿا هق طـد مسؾؿ.
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الؿغقرة سـة مخسقـ بال شؽ والشعبل أقرب إىل الصبا.
فال شؽ أكف مل يؾؼ قرضة قط( :)1فسؼط هذا الخبر ،بؾ ذكر بعض أهؾ
العؾؿ بإخبار أن قرضة بـ كعب مات وطظ بالؽقفة( ،)2فصح يؼقـًا أن
الشعبل مل يؾؼ قرضة.
قال طظ :ورووا طـف أكف حبس طبد اهلل بـ مسعقد مـ أجؾ الحديث طـ
الـبل ﷺ كؿا رويـا بالسـد الؿذكقر إىل بـدار حدثـا غـدر حدثـا شعبة طـ
سعد بـ إبراهقؿ بـ طبد الرمحـ بـ طقف طـ أبقف قال :قال طؿر ٓبـ مسعقد،
( )1قال الؿحدث أمحد شاكر يف تعؾقؼة لف طىل اإلحؽام :)138/8( يف هذا شؽ كثقر :فنن الشعبل ولد
سـة ( ،)84وققؾ ،)19( :ومات سـة ( .)149اﻫ
( )8قال الؿزي يف هتذيب الؽؿال" :)564/33( وققؾ يف وٓية الؿغقرة بـ شعبة وهق أشبف ،فػل
صحقح مسؾؿ مـ رواية سعقد بـ طبقد الطائل طـ طظ بـ ربقعة قال :أول مـ كقح طؾقف بالؽقفة قرضة
ابـ كعب ،فؼال الؿغقرة بـ شعبة سؿعت الـبل ﷺ يؼقل« :مـ كقح طؾقف طذب«" .اﻫ
قال الحافظ يف هتذيب التفذيب " :)499/6( رجح الؿملػ أكف مات يف إمارة الؿغقرة بـ شعبة،
واستدل لذلؽ بالحديث الؿتؼدم ولقست فقف دٓلة ٓحتؿال أن يؽقن الؿغقرة قال ذلؽ طـد مقتف،
ٍ
أمقرا ،وقد جزم أبق حاتؿ الرازي وابـ سعد وابـ حبان وابـ طبد البر أكف مات يف
ومل يؽـ حقـئذ ً
وٓية طظ وأن طؾ ًّقا صىل طؾقف ،لؽـ يف صحقح مسؾؿ ،يف هذه الؼصة طـ طظ بـ ربقعة :أتقت
الؿسجد والؿغقرة أمقر الؽقفة.
ويف رواية لف :أول مـ كقح طؾقف بالؽقفة قرضة بـ كعب ،ويف رواية الترمذي :مات رجؾ مـ
يؼقي ققل مـ قال :إكف
إكصار يؼال لف قرضة بـ كعب فـقح طؾقف ،فجاء الؿغقرة ،فصعد الؿـبر ،ففذا ِّ
مات يف إمارة الؿغقرة وكاكت إمارتف طىل الؽقفة يف طشر الخؿسقـ" .اﻫ
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وٕبل الدرداء ،وٕبل ذر :ما هذا الحديث طـ رسقل اهلل ﷺ؟
قال :وأحسبف أكف مل يدطفؿ أن يخرجقا مـ الؿديـة حتك مات.

()1

قال طظ :هذا مرسؾ ومشؽقك فقف مـ شعبة ،فال يصح ،وٓ يجقز
آحتجاج بف ،ثؿ هق يف كػسف ضاهر الؽذب والتقلقد.
وقد حدا ث طؿر بحديث كثقر :فنكف قد روي طـف مخسؿائة حديث وكقػ
طىل قرب مقتف مـ مقت الـبل ﷺ ،ففق كثقر الرواية ،ولقس يف الصحابة أكثر
رواية مـف إٓ بضعة طشر مـفؿ.
والذي صح طـ طؿر أكف تشدد يف الحديث ،وكان يؽؾػ مـ حدثف
بحديث أن يليت بآخر سؿعف معف ،وإكؿا فعؾ ذلؽ اجتفا ًدا مـف.
وأما الرواية طـ أبل بؽر الصديؼ فؿـؼطعة ٓ تصح( ،)2ولق صحت لؿا
( )1الؿعجؿ إوسط.)868/4( 
قال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد " :)376/1( قؾت :هذا أثر مـؼطع وإبراهقؿ ولد سـة طشريـ
ومل يدرك مـ حقاة طؿر إٓ ثالث سـقـ ،وابـ مسعقد كان بالؽقفة ،وٓ يصح هذا طـ طؿر" .اﻫ
قمت :ومـ قال هبذا قبؾ الفقثؿل هق البقفؼل يف الســ الؽبرى :)877/8( قال :وإبراهقؿ بـ
طبد الرمحـ مل يثبت لف سؿاع مـ طؿر بـ الخطاب ،وإكؿا يؼال إكف رآه ...اﻫ
قمت :ولؽـ الحافظ يف التفذيب ،) 159/1( كؼؾ طـ يعؼقب بـ شقبة أكف قال :كان ثؼة يعد يف
الطبؼة إوىل مـ التابعقـ ،وٓ كعؾؿ أحدً ا مـ ولد طبد الرمحـ روى طـ طؿر سؿاطً ا غقره ...اﻫ
( )8وقد تؼدم ذلؽ ،وهق أن قبقصة مل يسؿع مـ أبل بؽر.
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كان لفؿ فقفا حجةٕ :هنؿ يؼقلقن بخبر القاحد إذا وافؼفؿ ،وٓ معـك لطؾب
راو آخر طـدهؿ ،فالذي يدخؾ خبر القاحد يدخؾ خبر آثـقـ ،وٓ فرق إٓ
أن يػرق بقـ ذلؽ بـص فقققػ طـده.
وأما خبر طثؿان فال كدري طىل أي وجف أوردوه ،والذي كظـ بعثؿان أكف
كان طـده طـ الـبل ﷺ رواية يف صػة الزكاة استغـك هبا طؿا طـد طظ ،بؾ
كؼطع طؾقف هبذا قط ًعا ،وٓ وجف لذلؽ الخبر سقى هذا أو الؿجاهرة
بالؿخالػة ،وقد أطاذه اهلل مـ ذلؽ.
وأما ابـ طباس فؼد روى يف الؿتعة إباحة شفدها ،وثبت طؾقفا ومل يحؼؼ
خبرا طـ أسامة طـ الـبل ﷺ ولقت
الـظر .وروى يف الدرهؿ بالدرمهقـ ً
شعري مـ جعؾ ققلف أوىل مـ ققل مـ خالػف يف ذلؽ.
ٌ
فصدق ،ولقس يف هذا رد
وأما ققل ابـ طؿر إن ٕبل هريرة :زر ًطا،
لروايتف.
فالقاجب الر ُّد الؿػترض الذي ٓ يسق ُغ سقاه وهق الرد إىل اهلل تعاىل وإىل
الرسقل -طؾقف الصالة والسالم ،-وقد أمر اهلل تعاىل بطاطة رسقلف ،وٓ سبقؾ
إىل ذلؽ إٓ بـؼؾ كالمف وضبطف وتبؾقغف ،وقد حض -طؾقف الصالة والسالم-
طىل تبؾقغ الحديث طـف ،فؼال يف حجة القداع لجؿقع مـ حضر« :أال فؾقبؾغ
الشاهد الغائب» ،فسؼط ققل مـ ذم اإلكثار مـ الحديث.
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ثؿ العجب مـ إيرادهؿ لفذه أثار التل ذكركا طؿـ أوردوها طـف ،فق اهلل
العظقؿ ٓ ،أدري غرضفؿ يف ذلؽ ،وٓ مـػعتفؿ هبإ :هنؿ إن كاكقا أوردوها
صعـا يف الؼقل بخبر القاحد ،فؾقس هذا ققلفؿ ،بؾ هؿ كؾفؿ يؼقلقن بخبر
القاحد وأيضا ففل كؾفا أخبار آحاد ولقس شلء مـفا حجة طـد مـ ٓ يؼقل
بخبر القاحد ،وهذا طجقب جدًّ ا.
أو يؽقكقا أوردوها طىل إباحة رد الؿرء ما مل يقافؼف مـ خبر القاحد ،وأخذ
ما وافؼف مـ ذلؽ ،ففذا هقسٕ :ن لخصقمفؿ أن يردوا هبذا كػسف ما أخذوا
هؿ بف ويلخذوا ما ردوه هؿ مـف.
فنن قال قائؾ :الحديث قد يدخؾف السفق والغؾط ،ققؾ لفْ :
إن كـت مؿـ
يؼقل بخبر القاحد ،فاترك كؾ حديث أخذت بف مـف :فنكف يف ققلؽ محتؿؾ أن
يؽقن دخؾ فقف السفق والغؾط ،وإن كـت مؼؾدً ا ،فاترك كؾ مـ قؾدت :فنن
السفق والغؾط يدخالن طؾقف بالضؿان ،وقد يدخالن أيضا يف الرواة طـفؿ
الذيـ أخذت ديـؽ طـفؿ ،وإن كـت مؿـ يبطؾ خبر القاحد ،فؼد أثبتـا
بالبرهان وجقب قبقلف.

الِفَصِلُ السَّابٔعُ فٕٔ تَنِِٔٔٔصِ عُلَنَاءٔ الِشَدٔ ِٓحٔ مَا ثَ َبتَ ٔميُُِ مٔنَّا لَهِ َٓجِ ُبتِ
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صنُ الطَّابِعُ
الِفَ ِ
ت
ي َٖ ِجبُ ِ
فِ٘ تَ ِىِٗ ِٗعِ عُمَىَا ِٞالِشَسِ ِٖحِ وَا ثَبَتَ وِ ٍُِْ وِىَّا لَ ِ

صىٍٖٗ
يج
ت
٘تٞثَّالَُِنعْب
حوط
فمشس

اطؾؿ أن أئؿة الحديث لؿا شرطقا يف تدويـف دوكقه طىل الفقئة التل وصؾ هبا
إلقفؿ ،ومل يسؼطقا مؿا وصؾ إلقفؿ يف إكثر إٓ ما يعؾؿ أكف مقضقع مختؾؼ،
فجؿعقا ما رووا مـف بإساكقد التل رووه هبا ،ثؿ بحثقا طـ أحقال الرواة بح ًثا
شديدً ا حتك طرفقا مـ ُتؼبؾ روايتف ،ومـ ُترد ،ومـ ُيتققػ يف قبقل روايتف.
وأتبعقا ذلؽ بالبحث طـ الؿروي ،وحال الرواية :إذ لقس كؾ ما يرويف
مـ كان مقسق ًما بالعدالة والضبط يمخذ بف لؿا أكف قد يعرض لف السفق أو
الـسقان أو القهؿ ،ولفؿ يف معرفة ذلؽ صرق مذكقرة يف كتبفؿ وكتب طؾؿاء
إصقل.
وقد تؿ لفؿ بذلؽ ما أرادوا مـ معرفة درجة كؾ حديث وصؾ إلقفؿ طىل
قدر القسع واإلمؽان :فصار لفؿ مـ إجر الجزيؾِّ ،
والذكر الجؿقؾ ما هق
كػاء لؿا لؼقه يف ذلؽ مـ فرط العـاء.
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وقد دطاهؿ الـظر يف أحقال الرواة والؿروي ،والرواية إىل أن يصطؾحقا
طىل أسؿاء يتداولقهنا بقـفؿ :تسفقال لؾبحث كؿا فعؾ غقرهؿ مـ أرباب
الػـقن ،وقد جعؾ مـ بعدهؿ ما اصطؾحقا طؾقف َفـًّا مستؼال سؿقه بؿصطؾح
أهؾ إثر.
وقد اطتـك العؾؿاء إطالم بف وألػقا فقف مملػات كثقرة ،وهق فـ ٓ يسع
صالب طؾؿ إثر جفؾف.
وقد رأيت أن أورد مـف فقؿا يليت ما ضفر يل طظؿ جدواه فقؿا طؿدت إلقف،
ولـبدأ بذكر فقائد مفؿة تتعؾؼ بذلؽ:
الفاٟس ٚاألٔىل:
آصطالح :اتػاق الؼقم طىل استعؿال لػظ يف معـك معقـ( )1غقر الؿعـك:
الذي وضع لف يف أصؾ الؾغة ،وذلؽ كؾػظ( :القاجب) :فنكف يف أصؾ الؾغة
بؿعـك :الثابت والالزم.
وقد اصطؾح الػؼفاء طىل وضعف :لؿا يثاب الؿرء طىل فعؾف ،ويعاقب طىل
()2

تركف.

( )1وقع يف الؿطبقع( :معققـ) بدل (معقـ).
( )8اكظر :روضة الـاضر ) 154/1( لؿقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أمحد بـ قدامة ،وإرشاد الػحقل
( )73/1لؾشقكاين.
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واصطؾح الؿتؽؾؿقن طىل وضعف :لؿا ٓ يتصقر يف العؼؾ طدمف.

()1

والؾػظ إذا استعؿؾ يف الؿعـك الذي وضعف لف الؿصطؾِحقن يؽقن حؼقؼة
ومجازا بالـسبة إىل غقرهؿ.
بالـسبة إلقفؿ،
ً
قال يف الؿػتاح :)2( الحؼقؼة هل الؽؾؿة الؿستعؿؾة يف معـاها بالتحؼقؼ،
والحؼقؼة تـؼسؿ طـد العؾؿاء إىل لغقية ،وشرطقة وطرفقة ،والسبب يف اكؼسامفا
هذا هق ما طرفت أن الؾػظة تؿتـع( )3أن تدل طىل مسؿك مـ غقر وض ٍع ،فؿتك
رأيتفا دالة ،مل تشؽ يف أن لفا وض ًعا ،ا
وأن لقضعفا صاح ًبا.
فالحؼقؼة لدٓلتفا طىل الؿعـك تستدطل صاحب وضع قط ًعا ،فؿتك تع اقـ
ِ
طـدك ،كسبت الحؼقؼة إلقف ،فؼؾت :لغقيةْ .
وضعفا واضع
صاحب
إن كان
ُ
ِ
الؾغة .وقؾت :شرطقةْ .
وضعفا الشارع ،ومتك مل يتعقـ قؾت:
صاحب
إن كان
ُ
عرفؽ ا
أن اكؼسام الحؼقؼة إىل أكثر مؿا هل مـؼسؿة إلقف
طرفقة .وهذا الؿلخذ ي ِّ
غقر مؿتـع يف كػس إمر.اﻫ
هذا ،وقد ذكر الؿحؼؼقن أكف يـبغل لؿـ تؽؾؿ يف فـ مـ الػـقن أن يقرد
ِ
ومخالػ
ُ
مستعؿ ًال لفا يف معاكقفا الؿعروفة طـد أربابف،
إلػاظ الؿتعارفة فقف
( )1اكظر :الؽؾقات )85/5( لؾؽػقي.
( )8مػتاح العؾقم( ص )589لققسػ بـ أبل بؽر السؽاكل.
( )3وقع يف الؿطبقع (يؿتـع) بدل (تؿتـع ) ،وما يف الؿخطقط هق الؿقافؼ لؿا يف (مػتاح العؾقم).
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ذلؽ إ اما جاهؾ بؿؼتضك الؿؼام ،أو قاصد لإلهبام أو اإليفام.
مجال ذلك فٔنا حنً فُٔ :أن يؼقل قائؾ طـ حديث ضعقػ :إكف حديث
حسـ .فنذا اط ُت ِرض طؾقف ،قال :وصػتف بالحسـ باطتبار الؿعـك الؾغقي:
()1

ٓشتؿال هذا الحديث طىل حؽؿة بالغة.

وأما ققلفؿ ٓ :مشاحة يف آصطالح .ففق مـ قبقؾ تؿحؾ العذر ،وقائؾ
ذلؽ طاذل يف صقرة طاذر.
الفاٟس ٚالجاٌٗ:ٛ
قد طرفت أن هذا الػـ يبحث فقف طـ مصطؾح أهؾ إثر قال الحافظ زيـ
الديـ طبد الرحقؿ العراقل( )2يف أول شرح ألػقتف )3( التل لخص فقفا كتاب
ابـ الصالح ( )4يف هذا الػـ :وبعد فعؾؿ الحديث خطقر وقعف كبقر كػعف طؾقف
( )1قال ابـ دققؼ العقد " :وأما إصالق الحسـ باطتبار الؿعـك الؾغقي :فقؾزم طؾقف أن يطؾؼ طىل الحديث
الؿقضقع إذا كان حسـ الؾػظ أكف حس ٌـ ،وذلؽ ٓ يؼقلف أحد مـ أهؾ الحديث إذا جروا طىل
اصطالحفؿ" .اﻫ .آقتراح( ص ،)199-198واكظر :الؿققظة( ص ،)31-34واختصار
طؾقم الحديث.)144/1( 
( )8هق أبق الػضؾ طبد الرحقؿ بـ الحسقـ بـ طبد الرمحـ بـ أبل بؽر بـ إبراهقؿ العراقل إصؾ
الؿفراين ،مات سـة (846ﻫ) .الضقء الالمع ،)158/4( والبدر الطالع( ص.)398
( )3الؿسؿك شرح التبصرة والتذكرة.)97/1( 
( )4وقد أوضح ذلؽ يف البقت السادس مـ ألػقتف فؼال:
لخ ُ
صت فقفا ابـ الصالحِ أمجعـف

طؾام تراه مقضعـــف
وزدتُفا ً

ح مَا ثَ َبتَ مٔيُُِ مٔنَّا لَهِ َٓجِ ُبتِ
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مدار أكثقر إحؽام ،وبف يعرف الحالل والحرام ،وٕهؾف اصطالح ٓبد
لؾطالب مـ ففؿف ،فؾفذا كدب إىل تؼديؿ العـاية بؽتاب يف طؾؿف.اﻫ
فهذا الفن مدخل لعلم احلديث ،وقد سامه بعضهم بعلم دراية احلديث،
وعرفه بقوله :علم بقواىني يعرف هبا أحوال السند وادتن من صحة ،وحسن،
وضعوف ،ورفع ،ووقف ،وقطع ،وعلو ،وىزول ،وكوفوة التحمل واألداء،
وصفات الرجال ،وما أشبه ذلك.

()1

وقد اختصره بعضفؿ فؼال :طؾؿ يعرف بف أحقال الراوي ،والؿروي مـ
حقث الؼبقل والرد.
وقد كظؿف الجالل السققصل( )2يف ألػقتف ،)3( فؼال:
طؾؿ الحديث ذو ققاكقـ حتد

يدرى هبا أحقال متـ وسـد

فذاكؽ الؿقضقع والؿؼصقد

أن يعرف الؿؼبقل والؿردود

وقد فسر بعضفؿ التعريػ الؿذكقر فؼال :ققلف :طؾؿ يؿؽـ أن يراد بف
الؼقاطد والضقابط ،كؼقلؽ :كؾ حديث صحقح يسقغ آحتجاج بف.
( )1اكظر :رسالة يف طؾؿ الحديث( ص )16لؾسققصل بتحؼقؼل ،ط .دار اإلمام أمحد.
( )8هق أبق الػضؾ جالل الديـ طبد الرمحـ بـ الؽؿال أبل بؽر بـ محؿد بـ سابؼ الؿصري الخضقري
إسققصل الشافعل ،مات سـة (911ﻫ) .البدر الطالع( ص.)367
(( )3ص )3بتصحقح أمحد شاكر.
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والباء يف ققلف( :يعرف بف) لؾسببقة ،والالم يف ققلف( :حال الراوي
والؿروي) لؾجـس إذ ٓ يعرف هبذا العؾؿ حال الراوي الؿعقـ أو الؿروي
الؿعقـ ،وإكؿا يعرف بف حال غقر الؿعقـ.
كؾ ٍ
مجال ذلك يف الساّٖ :أن يؼالُّ :
راو يؽقن طدٓ ضابطا ،ففق مؼبقل
الرواية ،وكؾ ٍ
راو يؽقن غقر طدل أو غقر ضابط ،ففق مردود الرواية.
ّمجال ذلك يف املسّٖ :أن يؼال :كؾ مروي تؽقن( )1رواتف أهؾ طدالة
وضبط ،ففق مؼبقل يحتج بف .وكؾ مروي ٓ تؽقن رواتف مـ أهؾ العدالة
والضبط ،ففق مردود ٓ يحتج بف.
وأما معرفة حال الراوي الؿعقـ ،وحال الؿروي الؿعقـ :فنكؿا تؽقن
بالبحث طـف بعقـف طىل الطريؼة التل جرى طؾقفا أئؿة الحديث ،وقد قامقا
بذلؽ أحسـ ققام ،فؽػقا مـ بعدهؿ الؿموكة.
وققلف" :مـ حقث الؼبقل والرد".
احترز بف طـ معرفة حال الراوي والؿروي مـ جفة أخرى ،كؽقن الراوي
أبقض أو أسقد ،أو كقن الؿروي كال ًما ضاهر الدٓلة طىل الؿعـك ،أو خػ ّل
الدٓلة طؾقف.
( )1يف الؿخطقط( :يؽقن) بدل (تؽقن).
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ٔاعرتض عمْٗ وَ ٔدّني:
أسدٍنا :أن يؽقن الؿحؿقل يف مسائؾ هذا الػـ هق ققلؽ :مؼبقل أو
مردود .فتؽقن الؿسائؾ التل محؿقلفا غقر ذلؽ ،مثؾ :صحقح ،أو حسـ ،أو
ضعقػ ،وكحقها ،خارجة طـ هذا الػـ.
ّثاىَٔا :أن تؽقن مسائؾ هذا الػـ كؾفا ترجع إىل ققلؽ :الراوي مـ
حقث كذا مؼبقل ،ومـ حقث كذا مردود ،والؿروي كذلؽ.
()1

وأما ما يؼال :مـ أن يف هذا الػـ مسائؾ [ٓ]

تتعؾؼ بالؼبقل والرد،

ب فقف سفؾ :ا
كآداب الشقخ والطالب وكحق ذلؽَ ،
فنن أكثر الػـقن قد
فالخ ْط ُ
يتعرض فقفا لؿباحث غقر مؼصقدة بالذات غقر أن لفا تعؾ ًؼا بالؿؼصقد،
فتؽقن كالتتؿة وهق أمر ٓ يـؽر.
وإوىل تسؿقة هذا الػـ بآسؿ إول :فنكف أدل طىل الؿؼصقد ،ولقس فقف
()2
فسؿك
شلء مـ اإلهبام أو اإليفام ،وقد جرى طىل ذلؽ الحافظ ابـ حجر  :ا

رسالتف الؿشفقرة فقف بـكخبة الػؽر يف مصطؾح أهؾ إثر.
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.
( )8هق شفاب الديـ أبق الػضؾ أمحد بـ طظ بـ محؿد بـ محؿد بـ طظ بـ أمحد الشفاب أبق الػضؾ
الؽـاين العسؼالين الؿعروف بابـ حجر ،الحافظ الؽبقر الشفقر الؿـػرد بؿعرفة الحديث وطؾؾف يف
ِّ
الؿتلخرة ،مات سـة (858ﻫ) .الضقء الالمع ،)33/8( البدر الطالع( ص.)18
إزمـة
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الفاٟس ٚالجالج:ٛ
قد قسؿقا طؾؿ الحديث أوٓ إىل قسؿقـ :قسؿ يتعؾؼ بروايتف ،وقسؿ يتعؾؼ
ٍ
باسؿ ،ومـ
بدرايتف .ثؿ قسؿقا كؾ قسؿ مـفا إىل أقسامَ ،س اؿقا كؾ واحد مـفا
أراد معرفة ذلؽ فؾقرجع إىل الؽتب الؿبسقصة يف طؾؿ الحديث.
وقد أحببـا آقتصار هـا طىل تعريػ العؾؿ الؿتعؾؼ بروايتف ،والعؾؿ
تعرض لذلؽ صاحب إرشاد الؼاصد )1(يف أثـاء بقان
الؿتعؾؼ بدرايتف ،وقد ا
العؾقم الشرطقة ،فآثركا إيراد الؿؼالة بتؿامفا :رطاية ٓتصال الؽالم ،ولؿا فقفا
مـ الػقائد التل ٓ ُيستغـك طـفا يف هذا الؿؼام.
قال :مـ الؿعؾقم أن إرسال الرسؾ طؾقفؿ السالم إكؿا هق لطػ مـ اهلل
تعاىل بخؾؼف ،ورمحة لفؿ :لقتؿ لفؿ أمر معاشفؿ ،ويتبقـ حال معادهؿ :فتشتؿؾ
الشريعة ضرورة طىل الؿعتؼدات الصحقحة التل يجب التصديؼ هبا،
والعبادات الؿؼربة إىل اهلل تعاىل مؿا يجب الؼقام بف ،والؿقاضبة طؾقف ،وإمر
بالػضائؾ ،والـفل طـ الرذائؾ مؿا يجب قبقلف.
فقـتظؿ مـ ذلؽ ثؿاكقة طؾقم شرطقة وهل :طؾؿ الؼراءات ،وطؾؿ رواية
( )1هق الحؽقؿ شؿس الديـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ ساطد أبق طبد اهلل إكصاري الؿعروف بابـ إكػاين
السـجاري الؿقلد وإصؾ ،الؿصري الدار ،مات يف صاطقن مصر سـة (749ﻫ) .القايف بالقفقات
( .)85/8واكظر لؿا كؼؾف طـف الؿملػ يف إرشاد الؼاصد( ص.)81-78
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الحديث ،وطؾؿ تػسقر الؽتاب الؿـزل طىل الـبل الؿرسؾ ،وطؾؿ دراية
الحديث ،وطؾؿ أصقل الديـ ،وطؾؿ أصقل الػؼة ،وطؾؿ الجدل ،وطؾؿ الػؼف.
وذلؽ ٕن الؿؼصقد :إما الـؼؾ ،وإما ففؿ الؿـؼقل ،وإما تؼريره ،وإما
تشققده بإدلة ،وإما استخراج إحؽام الؿستـبطة.
والـؼؾ ْ
إن كان ل ِ َؿا أتك بف الرسقل طـ اهلل تعاىل بقاسطة القحل ،ففق طؾؿ
الؼراءات ،أو لؿا صدر طـ كػسف الؿميدة بالعصؿة ،فعؾؿ رواية الحديث.
وففؿ الؿـؼقل ْ
إن كان مـ كالم اهلل تعاىل ،فعؾؿ تػسقر الؼرآن ،أو مـ كالم
الرسقل فعؾؿ دراية الحديث.
والتؼرير إما لمراء :فعؾؿ أصقل الديـ.
أو لألفعال :فعؾؿ أصقل الػؼف ،وما يستعان بف طىل التؼرير ،طؾؿ الجدل
ومعرفة إحؽام الؿستـبطة طؾؿ الػؼف.
وٓ خػاء لدى ذي حجر بؿا يف هذه العؾقم مـ مجؾة مـ الؿـافع أما يف
()1

الدكقا فحػظ الؿفج

وإمقال ،واكتظام سائر إحقال ،وأما يف إخرى

فالـجاة مـ العذاب إلقؿ ،والػقز بالـعقؿ الؿؼقؿ ،فؾـذكرها طىل التػصقؾ
برسقمفا وكشقر إىل الؽتب الؿػقدة.
( )1أي :إكػس .لسان العرب ،)143/6( مادة مفج.
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عمي الكطا:ٚٞ
طؾؿ بـؼؾ لغة الؼرآن وإطرابف الثابت بالسؿاع الؿتصؾ ،ومـ الؽتب
الؿشفقرة الؿختصرة فقف :التقسقر)1(وكظؿف الشاصبل(- )2برد اهلل مضجعف-
يف ٓمقتف الؿشفقرة ،فـسخت سائر كتب الػـ :لضبطفا بالـظؿ ،وٓبـ
()3

مالؽ

 دالقة بديعة يف طؾؿ الؼراءات لؽـفا مل تشتفر ،ومـ الؽتب

الؿبسقصة كتاب :الروضة ،)4(وشروح الشاصبقة.
عمي ضٔاٖ ٛاحلسٖح:
طؾؿ بـؼؾ أققال الـبل ﷺ ،وأفعالف بالسؿاع الؿتصؾ ،وضبطفا وتحريرها.
ّأضبط الكتب اجملنع عل ٙصشتَا :كتاب البخاري ،وكتاب مسؾؿ،
( )1يف الؼراءات السبع ٕبل طؿرو الداين ،الؿتقىف سـة (444ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)811/3( 
( )8هق الؼاسؿ بـ فِقره-بؽسر الػاء بعدها يا ٌء ساكـة ثؿ را ٌء مشددة مضؿقمة بعدها هاء ،-ومعـاه بؾغة
طجؿ إكدلس :الحديد ابـ خؾػ أمحد أبق الؼاسؿ ،وأبق محؿد الشاصبل الرطقـل الضرير ،مات سـة
(594ﻫ) .غاية الـفاية ،)84/8( وفقات إطقان.)71/4( 
( )3هق مجال الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد اهلل بـ مالؽ الطائل الجقاين الشافعل ،مات سـة
(678ﻫ) .القايف بالقافقات ،)359/3( بغقة القطاة.)148/1( 
( )4يف الؼراءات اإلحدى طشرة لؾحسـ بـ محؿد بـ إبراهقؿ الؿالؽل مملػ الروضة يف الؼراءات
اإلحدى طشرة .مات سـة (438ﻫ) .غاية الـفاية.)834/1( 
تنبيه :طؾؼ (أبق غدة) طىل ققل الؿملػ كتاب الروضة بؼقلف :يف الؼراءات السبع كذا قال:
وصقابف ما ذكرت كؿا يف غاية الـفاية بؾ ذكر ذلؽ وأوضحف يف كتاب الـشر ،)66/1( فؼال:
"الروضة يف الؼراءات اإلحدى طشرة ،وهل قراءات العشرة الؿشفقرة وقراءة إطؿش ."...اﻫ
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وبعدمها بؼقة كتاب الســ الؿشفقرة ،كـســ أبل داود والترمذي
والـسائل ،وابـ ماجة ،والدارقطـل.

()1

والؿسـدات الؿشفقرة كـمسـد أمحد وابـ أبل شقبة والبزار
وكحقها ،وزهر الخؿائؾٓ بـ سقد الـاس( )2مستقطب لؾسقرة الـبقية.
ومـ الؽتب الؿشتؿؾة طىل متقن إحاديث الؿجردة مـ هذه الؽتب:
اإللؿام

()3

()4

ٓبـ دققؼ العقد

فقؿا يتعؾؼ بإحؽام ،ورياض

الصالحقـ لؾـقوي فقؿا يتعؾؼ بالترغقبات والترهقبات.
عمي التفػري:
طؾؿ يشتؿؾ طىل معرفة ففؿ كتاب اهلل الؿـزل طىل كبقف الؿرسؾ ﷺ ،وبقان
معاكقف ،واستخراج أحؽامف ِ
وح َؽ ِؿ ِف.
( )1اكظر :اختصار طؾقم الحديث ،)119/1( وتدريب الراوي117/1( وما بعدها).
( )8هق أبق الػتح محؿد بـ محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ سقد الـاس الشافعل القعؿري إكدلسل
إشبقظ الؿصري الؿعروف بابـ سقد الـاس ،مات سـة (734ﻫ) ،ولف أخ اسؿف محؿد كذلؽ ،مات
سـة (788ﻫ) .الدرر الؽامـة )134/4( برقؿ ( ،)4553و( )133/1برقؿ ( ،)4554ذيؾ تذكرة
الحػاظٕ ،)9/5( بل الؿحاسـ الحسقـل.
وسؿك
( )3وهق مختصر مـ كتاب اإلمام يف معرفة أحاديث إحؽام ،وقد شرحف ابـ دققؼ العقد
ا
ذلؽؿ الشرح شرح اإللؿام ،وهق مطبقع تقلت صباطتف دار الـقادر ،واإلمام تقلت صباطة ما ُوجد
مـف دار الؿحؼؼ ،ولؾػائدة اكظر مؼدمة محؼؼل الؽتابقـ.

( )4تؼدمت ترمجتف.
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والعؾقم الؿقصؾة إىل طؾؿ التػسقر يف الؾغة ،وطؾؿ الـحق ،وطؾؿ
التصريػ ،وطؾؿ الؿعاين ،وطؾؿ البقان ،وطؾؿ البديع ،وطؾؿ الؼراءات.
ويحتاج إىل معرفة أسباب الـزول ،وأحؽام الـاسخ والؿـسقخ ،وإىل
معرفة أخبار أهؾ الؽتاب ،ويستعان فقف بعؾؿ أصقل الػؼف وطؾؿ الجدل.
ّمً الكتب املختصسٗ فُٔ :زاد الؿسقرٓ بـ الجقزي( ،)1والقجقز
لؾقاحدي.

()2

ّمً املتْضط٘ :تػسقر الؿاتريدي والؽشاف لؾزمخشري( ،)3وتػسقر
البغقي ،)4( وتػسقر الؽقاشل.

()5

ّمً املبطْط٘ :البسقط لؾقاحدي ،وتػسقر الؼرصبل ،ومػاتقح
( )1تؼدمت ترمجتف.
( )8هق العالمة اإلمام طظ بـ أمحد بـ محؿد بـ طظ الـقسابقري القاحدي ،مات سـة (468ﻫ) .وفقات
إطقان ،)343/3( العبر ،)384/8( صبؼات الؿػسريـ( ص )78لؾسققصل.
( )3هق كبقر الؿعتزلة أبق الؼاسؿ محؿد بـ طؿر بـ محؿد الزمخشري الـحقي ،مات سـة (538ﻫ ).
العبر ،)455/8( السقر.)158-151/84( 
( )4هق اإلمام الحافظ الؿجتفد الؿحدث الػؼقف الؿػسر أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد الػراء البغقي،
مات سـة (516ﻫ) .وفقات إطقان ،)136/8( تذكرة الحػاظ ،)37/4( صبؼات الؿػسريـ
(ص )49لؾسققصل.
( )5هق اإلمام العالمة مقفؼ الديـ أبق العباس أمحد بـ يقسػ بـ حسـ بـ رافع بـ حسقـ الؿقصظ
الؽقاشل ،مات سـة (684ﻫ) .العبر ،)343/3( صبؼات الؿػسريـ( ص )78لؾداودي.
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الغقب لإلمام فخر الديـ بـ الخطقب.

()1
()2

واطؾؿ أن أكثر الؿػسريـ اقتصر طىل الػـ الذي يغؾب طؾقف ،فالثعؾبل
()3

تغؾب طؾقف الؼصص ،وابـ ططقة

()4

تغؾب طؾقف العربقة ،وابـ الػرس

أحؽام الػؼف ،والزجاج الؿعاين ،وكحق ذلؽ.
بحث وهق مـ الؿعؾقم الب ِّقـ :ا
ٌ
أن اهلل تعاىل إكؿا خاصب خؾؼف بؿا
وهاهـا
يػفؿقكف :ولذلؽ أرسؾ كؾ رسقل بؾسان ققمف ،وأكزل كتاب كؾ ققم طىل
لغتفؿ ،وإكؿا احتاج( )5إىل التػسقر لؿا سـذكره بعد تؼرير قاطدة ،وهل :أن كؾ
( )1هق فخر الديـ محؿد بـ الحسقـ الؼرشل الرازي ،مات سـة (646ﻫ).
قال الذهبل" :وقد بدت مـف يف تقالقػف باليا وطظائؿ وسحر ،واكحرافات طـ السـة واهلل يعػق طـف:
فنكف تقيف طىل صريؼة محقدة ،واهلل يتقىل السرائر".اﻫ .السقر.)544/81( 
قمت :ولقت الؿملػ أطرض طـ ذكر كتابف ،فؿاذا يستػاد مـ كتاب فقف مـ البالء ما اهلل بف طؾقؿ
بعضف ما تؼدم كؼؾف طـ الذهبل.
( )8هق الحافظ العالمة شقخ التػسقر أبق إسحاق أمحد بـ محؿد بـ إبراهقؿ الـقسابقري الثعؾبل،
والثعالبل وهق لؼب لف ٓ كسب ،مات سـة (487ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)435/17( الـجقم
الزاهرة ،)885/4( صبؼات الؿػسريـ( ص )88لؾسققصل.
( )3هق اإلمام العالمة شقخ الؿػسريـ أبق محؿد طبد الحؼ بـ أبل بؽر غالب بـ ططقة الؿحاربل
الغركاصل مات سـة (541ﻫ) السقر )587/9( صبؼات الؿػسريـ( ص )64لؾسققصل.
( )4هق اإلمام شقخ الؿالؽقة أبق محؿد بـ الػرس ،واسؿف طبد الؿـعؿ ابـ اإلمام محؿد بـ طبد الرحقؿ
ابـ أمحد إكصاري الخزرجل ،مات سـة (597ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)364/81( بغقة القطاة
(.)145/8
( )5كذا يف الؿخطقط والؿطبقع.
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كتابا :فنكؿا وضعف ل ِ ُق ْػ َف َؿ بذاتف مـ غقر شرح ،وإكؿا احتقج
مـ وضع مـ البشر ً
إىل الشرح ٕمقر ثالثة:
أسدٍا :كؿال فضقؾة الؿصـػ :فنكف بجقدة ذهـف ،وحسـ طبارتف يتؽؾؿ
طىل معان دققؼة بؽالم وجقز يراه كافقًا يف الدٓلة طىل الؿطؾقب ،وغقره لقس
يف مرتبتف ،فربؿا طسر طؾقف ففؿ بعضفا أو تعذر ،فقحتاج إىل زيادة بسط يف
العبارة :لتظفر تؾؽ الؿعاين الخػقة ،ومـ هـا شرح بعض العؾؿاء تصـقػف.
ّثاىَٔا :حذف بعض مؼدمات إققسة :اطتؿا ًدا طىل وضقحفا ،أو ٕهنا
مـ طؾؿ آخر ،وكذلؽ إمهال ترتقب بعض إققسة ،وإغػال طؾؾ بعض
الؼضايا ،فقحتاج الشارح أن يذكر الؿؼدمات الؿفؿالت ،ويبقـ ما يؿؽـ بقاكف
يف ذلؽ العؾؿ ،ويـبف طىل الغـقة طـ البقان ،ويرشد إىل أماكـ ما ٓ يتبقـ بذلؽ
الؿقضع مـ الؿؼدمات ،ويرتب الؼقاسات ،ويعطل طؾؾ ما ٓ يعطل الؿصـػ
طؾؾف.
ّثالجَا :احتؿال الؾػظ لؿعان تلويؾقة كؿا هق الغالب طىل كثقر مـ
الؾغات ،أو لطافة الؿعـك طـ أن يعبر طـف بؾػظ يقضحف ،أو لأللػاظ الؿجازية
واستعؿال الدٓلة آلتزامقة :فقحتاج الشارح إىل بقان غرض الؿصـػ
وترجقحف ،وقد يؼع يف بعض التصاكقػ ما ٓ يخؾق البشر طـف مـ السفق
والغؾط ،والحذف لبعض الؿفؿات ،وتؽرار الشلء بعقـف لغقر ضرورة ،إىل
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غقر ذلؽ مؿا يؼع يف الؽتب الؿصـػة :فقحتاج الشارح أن يـبف طىل ذلؽ.
وإذا تؼررت هذه الؼاطدة ،كؼقل :إن الؼرآن العظقؿ إكؿا أكزل بالؾسان
العربل يف زمـ أفصح العرب ،وكاكقا يعؾؿقن ضقاهره وأحؽامف ،أما دقائؼ
باصـف :فنكؿا كاكت تظفر لفؿ بعد البحث والـظر ،وجقدة التلمؾ والتدبر ،مع
سمالفؿ الـبل ﷺ يف إكثر ،ودطا لحبر إمة( )1فؼال« :الؾفؿ فؼفف يف الديـ
()2

وطؾؿف التلويؾ».

ومل يـؼؾ إلقـا طـ الصدر إول تػسقر الؼرآن وتلويؾف بجؿؾتف ،فـحـ
كحتاج إىل ما كاكقا يحتاجقن إلقف زيادة طىل ما مل يؽقكقا يحتاجقن إلقف مـ
أحؽام الظقاهر :لؼصقركا طـ مدارك أحؽام الؾغة بغقر تعؾؿ ،فـحـ أشد
احتقاجا إىل التػسقر.
ً
ومعؾق ٌم ا
أن تػسقره يؽقن مـ قبقؾ بسط إلػاظ القجقزة ،وكشػ معاكقفا،
وبعضف مـ قبقؾ ترجقح بعض آحتؿآت طىل بعض :لبالغتف ،وحسـ
معاكقف ،وهذا ٓ يستغـل طـ قاكقن طام ُي َع اقل يف تػسقره طؾقف ،ويرجع يف تلويؾف
( )1هق الصحابل الجؾقؾ طبد اهلل بـ طباس .
( )8رواه البخاري برقؿ ( )143بؾػظ« :الؾفؿ فؼفف يف الديـ» .ومسؾؿ برقؿ ( ،)8477بؾػظ« :الؾفؿ
فؼفف» ،وأما زيادة« :وطؾؿف التلويؾ» ،ففل طـد أمحد ( ،)866/1وابـ أبل طاصؿ يف أحاد
والؿثاين برقؿ ( ) 384بنسـاد حسـ ،وهق طـدهؿ مـ حديث ابـ طباس .
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إلقف ،ومسبار تام يؿقز ذلؽ ،ويتضح بف الؿسالؽ ،وقد أودطـاه كتابـا الؿسؿك
ب الطائر مـ البحر الزاخر ،وأردفـاه هـالؽ بالؽالم طىل الحروف القاقعة
ُ ك َغ ُ
مػردة يف أوائؾ السقر :اكتػاء بالؿفؿ طـ اإلصـاب لؿـ كان صحقح الـظر.
عمي زضاٖ ٛاحلسٖح:
طؾؿ ُيتعرف مـف أكقاع الرواية وأحؽامفا ،وشروط الرواة ،وأصـاف
ٌ
الؿرويات ،واستخراج معاكقفا ،ويحتاج إىل ما يحتاج إلقف طؾؿ التػسقر مـ
الؾغة ،والـحق ،والتصريػ ،والؿعاين ،والبديع ،وإصقل ،ويحتاج إىل تاريخ
الـؼؾة ،والؽالم يف احتقاجف إىل مسبار يؿقزه ،كالؽالم فقؿا سبؼ.
والؽتب الؿـسقبة إىل هذا العؾؿ كـالتؼريب والتقسقر لؾـقوي
وأصؾف

()2

()1

كؽتاب طؾقم الحديثٓ بـ الصالح( ،)3وأصؾف كـ(كتاب)

مري الحزامل
( )1هق الحافظ إوحد الؼدوة شقخ اإلسالم محقل الديـ أبق زكريا يحقك بـ شرف بـ ِّ
الحقراين الشافعل ،مات سـة (676ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)174/4( الـجقم الزاهرة- 836/7( 
.)837
( )8أما التؼريب والتقسقر :فنن أصؾف كتاب اإلرشاد ،وأصؾ اإلرشاد كتاب طؾقم الحديثٓ بـ
الصالح كؿا ذكر ذلؽ الـقوي كػسف يف مؼدمة التؼريب والتقسقر( ص ،)1قال :وهذا كتاب
اختصرتف مـ كتاب اإلرشاد الذي اختصرتف مـ طؾقم الحديث ...اﻫ
( )3هق اإلمام الحافظ الؿػتل شقخ اإلسالم تؼل الديـ أبق طؿرو طثؿان بـ طبد الرمحـ بـ طثؿان بـ
مقسك الؽردي الشفر زوري الشافعل ،مات سـة (643ﻫ) .تذكرة الحػاظ،)151-149/4( 
الـجقم الزاهرة.)313/6( 
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الؿعرفة)1( لؾحاكؿ( ،)2وكتاب الؽػاية لؾخطقب أبل بؽر بـ ثابت( ،)3إكؿا
هل مداخؾ لقست بؽتب كافقة يف هذا العؾؿ.
عمي أصٕه السَٖ:
طؾؿ يشتؿؾ طىل بقان أراء والؿعتؼدات التل صرح هبا صاحب الشرع،
ٌ
وإثباهتا بإدلة العؼؾقة ،وكصرهتا ،وتزيقػ كؾ ما خالػفا.
والؿشفقر أن أول مـ تؽؾؿ يف هذا العؾؿ يف الؿؾة اإلسالمقة :طؿرو بـ
طبقد( ،)4وواصؾ بـ ططاء( ،)5وغقرمها مـ رجال الؿعتزلة لؿا وقعت لفؿ
الشبفة يف كالم اهلل تعاىل :كقػ يؽقن محدَ ًثا ،وهق صػة مـ صػات الؼديؿ،
قديؿا وهق أمر وهنل وخبر ،وتقراة وإكجقؾ وقرآن.
وكقػ يؽقن ً
( )1اكظر :مؼدمة كزهة الـظر( ص )51-46لؾحافظ ابـ حجر.
( )8هق اإلمام الحافظ العالمة شقخ الؿحدثقـ أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ محدويف بـ
كعقؿ بـ الحؽؿ بـ البقع الـقسابقري الشافعل ،مات سـة (454ﻫ) .تاريخ بغداد.)549/3( 
( )3هق الحافظ الؽبقر اإلمام محدث الشام والعراق أبق بؽر أمحد بـ طظ بـ ثابت بـ أمحد بـ مفدي
البغدادي ،مات سـة (463ﻫ) .صبؼات الحػاظ ،)881/3( العبر.)315-314/8( 
( )4هق طؿرو بـ طبقد العابد الزاهد الؼدري كبقر الؿعتزلة وأولفؿ ،مات سـة (133أو134ﻫ) .السقر
( ،)144/6مقزان آطتدال.)873/3( 
( )5هق واصؾ بـ ططاء البصري الغزال ،وهق وطؿرو بـ طبقد رأسا آطتزال صرده الحسـ طـ مجؾسف
فس ُّؿقا الؿعتزلة ،مات
لؿا قال :الػاسؼ ٓ مممـ وٓ كافر فاكضؿ إلقف طؿرو واطتزٓ حؾؼة الحسـ ُ
سـة (131ﻫ) .سقر أطالم الـبالء.)465-464/5( 
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ّالػبَ٘ يف مطأل٘ الكدز :هؾ إشقاء الؽائـة كؾفا بؼدر اهلل ،وٓ قدرة
لؾعبد طىل الخروج طـفا؟ فؽقػ العؼاب؟ وإن كان لؾعبد قدرة طىل مخالػة
الؿؼدور ،فقؾزم تغقر طؾؿ إول بالؽائـات ،إىل غقر ذلؽ مـ الؿسائؾ ،وأخذ
()2

طـفؿ أبق الحسـ إشعري( )1وخالػفؿ يف كثقر مـ الؿسائؾ.

ّمً الكتب املختصسٗ فُٔ :ققاطد العؼائد لؾخقجة كصقر الديـ
الطقسل( ،)3ولباب إربعقـ لؾؼاضل مجال الديـ بـ واصؾ.

()4

ّمً املتْضط٘ :الؿحصؾ لإلمام فخر الديـ( ،)5ولباب إربعقـ
()6

لألرمقي.

ّمً املبطْط٘ :هناية العؼقل لإلمام فخر الديـ ،والصحائػ
()7

لؾسؿرقـدي.

( )1هق اإلمام أبق الحسـ طظ بـ إسؿاطقؾ بـ أبل بشر إسحاق بـ سامل إشعري ،مات سـة (384ﻫ).
سقر أطالم الـبالء ،)85/15( العبر.)83/8( 
( )8وقد ذكر بعض مـ ترمجقا لف أكف رجع طـ مذهب آطتزال مـفؿ الذهبل يف السقر.)19/15( 
( )3هق محؿد بـ الحسـ الطقسل كصقر الديـ ،مات سـة (678ﻫ) .فقات القفقات،)846/3( 
معجؿ الؿملػقـ.)847/11( 
( )4هق قاضل محاة مجال الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ سامل بـ كصر اهلل بـ واصؾ الحؿقي الشافعل ،مات
سـة (697ﻫ) .العبر ،)394/3( الـجقم الزاهرة.)98/8( 
( )5هق الرازي ،تؼدمت ترمجتف.
( )6هق العالمة إصقيل تاج الديـ أبق الػضائؾ محؿد بـ الحسقـ بـ طبد اهلل إرمقي ،مات سـة
(655ﻫ) ،وققؾ غقر ذلؽ :سقر أطالم الـبالء ،)334/83( القايف بالقفقات.)353/8( 
( )7اكظر :كشػ الظـقن.)8474/8( 
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عمي أصٕه الفكْ:
طؾؿ يتعرف مـف تؼرير مطالب إحؽام الشرطقة العؾؿقة ،وصريؼ
استـباصفا ،ومقاد حججفا ،واستخراجفا بالـظر.
ّمً الكتب املختصسٗ فُٔ الؼقاطدٓ بـ الساطايت( ،)1ومختصر ابـ
الحاجب ،)2( والؿـفاج لؾبقضاوي( ،)3ومختصر الروضةٓ بـ قدامة.

()4

ّمً املتْضط٘ :التحصقؾ لألرمقي.
ّمً املبطْط٘ :إحؽام لممدي( ،)5والؿحصقل لإلمام فخر الديـ
ابـ الخطقب.
( )1هق أمحد بـ ط ظ بـ تغؾب بـ أبل الضقاء البغدادي ال َب ْع َؾ َبؽل إصؾ الؿـعقت بؿظػر الديـ
الؿعروف بابـ الساطايت .الجقاهر الؿض اقة يف صبؼات الحـػقة ،)848/1( واكظر :تعؾقؼ
الؿحؼؼ مـ (ص.)814-818
( )8هق أبق طؿرو طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بـ يقكس الدا واين ثؿ الؿصري الؿالؽل الؿعروف بابـ
الحاجب الؿؾؼب مجال الديـ ،مات سـة (646ﻫ) .وفقات إطقان ،)848/3( العبر
( ،)854/3الـجقم الزاهرة.)319/6( 
( )3هق طبد اهلل بـ طؿر بـ محؿد بـ طظ البقضاوي ،مات سـة (685ﻫ) .صبؼات الشافعقة)385/4( 
لؾسبؽل ،بغقة القطاة.)89/8( 
( )4هق مقفؼ الدي ـ طبد اهلل بـ أمحد بـ محؿد بـ قدامة الؿؼدسل ،أحد إئؿة إطالم ،مات سـة
(684ﻫ) .العبر ،)184/3( الـجقم الزاهرة.)886/6( 
( )5هق الس اقػ أمدي أبق الحسـ طظ بـ محؿد بـ سامل التغؾبل الػؼقف إصقيل ،مات سـة (631ﻫ ).
وفقات إطقان ،)893/3( العبر ،)814/3( الـجقم الزاهرة.)853/6( 
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عمي اجلسه:
طؾؿ يتعرف مـف كقػقة تؼرير الحجج الشرطقة ،ودفع ُّ
الش َبف ،وققادح
ٌ
إدلة ،وترتقب الـُّؽت الخالفقة.
وهذا ُم َت َق ِّلدٌ مـ الجدل الذي هق أحد أجزاء الؿـطؼ ،لؽـف خصص
()1

بالؿباحث الديـقة ،ولؾـاس فقف ُص ُر ٌق أشبففا :صريؼة العؿقدي.

ّمً الكتب املختصسٗ فُٔ :الؿغـل لألهبري( ،)2والػصقل
لؾـسػل( ،)3والخالصة لؾؿراغل.

()4

ّمً املتْضط٘ :الـػائس لؾعؿقدي ،والرسائؾ لألرمقي.

()5

ّمً املبطْط٘ :هتذيب الـؽت لألرمقي.
( )1هق أبق حامد محؿد بـ محؿد بـ محؿد وققؾ :أمحد العؿقدي الػؼقف الحـػل الؿذهب السؿرقـدي،
الؿؾؼب ركـ الديـ ،كان إما ًما يف ف ِّـ الخالفات ،مات سـة (615ﻫ) .وفقات إطقان،) 857/4( 
العبر.)167/3( 
( )8هق الػضؾ بـ طؿر الؿـطؼل الشفقر بإهبري السؿر قـدي ،مات سـة (663ﻫ) .هدية العارفقـ
(.)469/8
( )3هق الشقخ برهان الديـ الـسػل محؿد بـ محؿد بـ الحـػل الـسػل ،مات سـة (686ﻫ) .كشػ
الظـقن.)1871/8( 
( )4هق البرهان الؿراغل محؿقد بـ طبد اهلل الشافعل إصقيل ،مات سـة (681ﻫ) .العبر،)348/3( 
صبؼات الشافعقة )455/4( لؾسبؽل ،الـجقم الزاهرة ،)341/7( كشػ الظـقن،) 784/1( 
رجؿ لف فقفا محؿقد بـ طبقد اهلل.
وقد وقع يف بعض الؿصادر التل ُت َ
( )5تؼدمت ترمجتف.
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عمي الفكْ:
طؾؿ بلحؽام التؽالقػ الشرطقة العؿؾقة ،كالعبادات ،والؿعامالت،
ٌ
()1

والعادات ،وكحقها.
الفاٟس ٚالطابع:ٛ

قال طبد اهلل بـ الؿبارك :اإلسـاد مـ الديـ ،ولقٓ اإلسـاد لؼال مـ شاء ما
()2
أيضا :بقــا وبقـ الؼقم الؼقائؿ :يعـل :اإلسـاد.
شاء .وقال ً

وقال أبق إسحاق إبراهقؿ بـ طقسك الطالؼاين :قؾت لعبد اهلل بـ الؿبارك:
يا أبا طبد الرمحـ ،الحديث الذي جاء[« :إن]( )3مـ البر بعد البر أن تصؾل
ألبقيؽ مع صالتؽ وتصقم هلام مع صقمؽ»؟
فؼال طبد اهلل :يا أبا إسحاق ،طؿـ هذا؟
قؾت لف :هذا مـ حديث شفاب بـ خراش ،فؼال :ثؼة ،طؿـ؟
قؾت :طـ الحجاج بـ ديـار ،قال :ثؼة ،طؿـ؟
قؾت :قال رسقل اهلل ﷺ.
( )1هـا هناية كالم ابـ إكػاين.
( )8رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)15/1( 
( )3ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ تقجد يف الؿخطقط والؿطبقع وزدهتا مـ صحقح مسؾؿ وقد زادها (أبق غدة)
يف كسختف.
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قال :يا أبا إسحاق ،إن بقـ الحجاج بـ ديـار وبقـ الـبل ﷺ مػاوز تـؼطع
()1

فقفا أطـاق الؿطل ،ولؽـ لقس يف الصدقة اختالف.

ٌ
ملمقن ،ما يمخذ طـفؿ
وقال أبق الزكاد :أدركت بالؿديـة مائة كؾفؿ
مسؾؿ يف صحقحف.
الحديث ،يؼال :لقس مـ أهؾفَ )2(.ذ َك َر ذلؽ
ٌ

()3

مصدر مـ ققلؽ :أسـدت الحديث إىل قائؾف إذا رفعتف إلقف بذكر كاقؾف.
واإلسـاد
ٌ
ّأما الطيد فَْ يف اللػ٘ :ما استـدت إلقف مـ جدار وغقره.
ٍّْ يف العسف :صريؼ متـ الحديث :وسؿل سـدً ا ٓطتؿاد الحػاظ يف
صحة الحديث وضعػف طؾقف.
مجال احلدٓح املطيد :ققل يحقك أحد رواة الؿقصل :)4(أخبركا مالؽ
طـ كافع طـ طبد اهلل بـ طؿر أن رسقل اهلل ﷺ قال« :ال يبع بعضؽؿ طؾك بقع
بعض» ،فؿتـ الحديث فقف هق« :ال يبع بعضؽؿ طؾك بقع بعض».
ّاملنت يف أصل اللػ٘ :الظفر وما صؾب مـ إرض وارتػع ،ثؿ استعؿؾ يف
( )1رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)16-15/1( 
( )8رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)15/1( 
( )3رواه يف الؿؼدمة كؿا تؼدم العزو إلقفا.
( )4برقؿ ( )784رواية محؿد بـ الحسـ الشقباين ،والحديث يف الصحقحقـ.
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العرف فقؿا يـتفل إلقف السـد ،واإلضافة فقف لؾبقان.
ّضيد احلدٓح :هق ما ُذكر قبؾ الؿتـ ،ويؼال لف :الطريؼٕ :كف يقصؾ إىل
الؿؼصقد هـا وهق الحديث ،كؿا يقصؾ الطريؼ الؿحسقس إىل ما يؼصده السالؽ
فقف .وقد يؼال لؾطريؼ :القجف .تؼقل :هذا حديث ٓ يعرف إٓ مـ هذا القجف.
ّأما اإلضياد :فؼد طرفت أكف مصدر :أسـد :ولذلؽ ٓ ُيثـاك وٓ ُي ْج َؿع،
وكثق ًرا ما يراد بف السـد ،ف ُقثـاك و ُي ْج َؿع ،تؼقل :هذا حديث لف إسـادان .وهذا
حديث لف أساكقد.
وأما السـد ف ُقثـاك وٓ يجؿع ،تؼقل :هذا حديث لف سـدان .وٓ يؼال :هذا
حديث لف أسـا ٌد -بقزن أوتاد ،-وكلهنؿ استغـقا بجؿع اإلسـاد بؿعـك السـد
طـ مجعف.
()1
أيضا(،)2
وقد ذكر بعض الؾغقيقـ أن السـد بؿعاكقف الؾغقية مل يجؿع ً

ٌ
ذهقل لؽثقر مـ إفاضؾ طـ أن اإلسـاد يليت بؿعـك الؿصدر ،ويليت
وقد وقع
الؿطال ِع يف الحقرة.
اسؿا بؿعـك السـد :فاضطربت طباراهتؿ حتك أوقعقا ُ

()3

( )1اكظر :تاج العروس.)388/8( 
( )8لؽـ مجاطة مـ أهؾ الؾغة ذكروا أكف يجؿع مـفؿ ابـ مـظقر يف لسان العرب )346/3( قال :السـد
يؽسر طىل غقر ذلؽ.اﻫ
ما ارتػع مـ إرض يف ُق ُبؾ الجبؾ أو القادي ،والجؿع أسـاد ٓ ا
( )3اكظر :الخالصة( ص ،)33-38وفتح الؿغقث.)83/1( 
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الفاٟس ٚاخلاوػ:ٛ
اتػؼ طؾؿاء الحديث طىل أكف ٓ يمخذ بالحديث إٓ إذا كاكت رواتف
مقصقفقـ بالعدالة والضبط ،وأن العدالة وحدها غقر كافقة( ،)1ولـذكر لؽ
شق ًئا مؿا قالقه يف ذلؽ:
قال أبق الزكاد طبد اهلل بـ ذكقان :أدركت بالؿديـة مائة كؾفؿ ملمقن ،ما
يمخذ طـفؿ الحديث يؼال :لقس مـ أهؾف.

()2

وقال طبد اهلل بـ الؿبارك :قؾت لسػقان الثقري :إن طباد بـ كثقر مـ
تعرف حالف ،وإذا حدث جاء بلمر طظقؿ ،فترى ْ
أن أققل لؾـاس ٓ :تلخذوا
طـف؟ قال سػقان :بىل.
قال طبد اهلل :فؽـت إذا كـت يف مجؾس ذكر فقف طباد أثـقت طؾقف يف ديـف،
()3

وأققل ٓ :تلخذوا طـف.

( )1ولفذا يؼقل ابـ أبل حاتؿ يف تؼدمة الجرح والتعديؾ ،)5/1( يف معرض كالمف طىل مـ تؼبؾ
روايتف :أن يؽقن الرواة ُأمـاء يف أكػسفؿ طؾؿاء بديـفؿ أهؾ تؿققز وتحصقؾ ٓ يشقهبؿ كثقر مـ
الغػالت ،وٓ تغؾب طؾقفؿ إوهام فقؿا قد حػظقه ووطقه .اﻫ
وقال الخطقب يف الػؼقف والؿتػؼف" :)91/1( العدالة تثبت بلن يؽقن الراوي بعد بؾقغف وصحة
متـزها طـ كؾ ما يسؼط الؿروءة مـ
طؼؾف ثؼة ملمقكًا مجقؾ آطتؼاد غقر مبتدع مجتـ ًبا الؽبائر
ً
الؿجقن والسخػ وإفعال الدكقئة :فنن كان يف اإلسـاد رجؾ ثبت فسؼف أو جفؾ حالف فؾؿ ُيعرف
يصح آحتجاج بذلؽ الحديث".اﻫ
بالعدالة ،وٓ بالػسؼ مل ا
( )8تؼدم تخريجف يف (الػائدة الرابعة(.
( )3رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)17/1( 

187
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وقال يحقك بـ سعقد الؼطان :مل كر أهؾ الخقر يف شلء أكذب مـفؿ يف الحديث.
قال مسؾؿ :يجري الؽذب طىل لساهنؿ وٓ يتعؿدون الؽذب.

()1

()2

جارا -ثؿ ذكر مـ فضؾف -ولق شفد طـدي
وقال أيقب السختقاين :إن يل ً
()3

طىل تؿرتقـ ما رأيت شفادتف جائزة.

وقال طػان بـ مسؾؿ :كـا طـد إسؿاطقؾ بـ ُط َؾ ِّقة ،فحدث رجؾ طـ رجؾ
فؼؾت :إن هذا لقس بثبت .فؼال الرجؾ :اغتبتف!!.
فؼال إسؿاطقؾ :ما اغتابف ،ولؽـف حؽؿ أكف لقس بثبت.

()4

وقال زكريا بـ طدي :قال يل أبق إسحاق الػزاري :اكتب طـ بؼقة( )5ما
روى طـ الؿعروفقـ ،وٓ تؽتب طـف ما روى طـ غقر الؿعروفقـ ،وٓ تؽتب
()6

طـ إسؿاطقؾ بـ طقاش ما روى طـ الؿعروفقـ وٓ غقرهؿ.
( )1رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)18-17/1( 
( )8مؼدمة مسؾؿ.)18/1( 
( )3رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)81/1( 
( )4رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف.)86/1( 

( )5هق بؼقة بـ القلقد بـ صائد بـ كعب الؽالطل الؿقتؿل صدوق كثقر التدلقس طـ الضعػاء مات سـة
(197ﻫ) .تؼريب التفذيب ترمجة برقؿ (.)741
( )6رواه مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف ،) 85/1( وابـ طقاش هق إسؿاطقؾ بـ طقاش العـسل أبق طتبة
الحؿصل ،صدوق يف روايتف طـ أهؾ بؾده مخ ِّؾط يف غقرهؿ ،مات سـة (181أو188ﻫ) .تؼريب
التفذيب ترمجة برقؿ ( ،)477والخالصة )141( لؾخزرجل.
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وقال طبد اهلل بـ الؿبارك :بؼقة صدوق الؾسان ،ولؽـف يلخذ طؿـ أقبؾ
وأدبر .ذكر ذلؽ مسؾؿ يف صحقحف.

()1

وكان اإلمام مالؽ شديد آكتؼاد لؾرواة ،وقد ُك ِؼ َؾ طـف يف ذلؽ ٌ
أققال أوردها
الجالل يف إسعاف الؿبطل برجال الؿقصل)2( وكحـ كقرد هـا شق ًئا مـفا.
روى طظ بـ الؿديـل طـ سػقان بـ طققـة أكف قال :ما كان أشد اكتؼاد مالؽ
لؾرجال وأطؾؿف بشلهنؿ.
وقال يحقك بـ معقـ :كؾ مـ روى طـف مالؽ بـ أكس ففق ثؼة ،إٓ
طبدالؽريؿ البصري أبا أمقة.
وقال الـسائل :ما أحدٌ طـدي مـ التابعقـ أكبؾ( )3مـ مالؽ بـ أكس ،وٓ
أجؾ وٓ آمـ طىل الحديث مـف ،ثؿ يؾقف شعبة يف الحديث ،ثؿ يحقك بـ سعقد
الؼطان ،لقس بعد التابعقـ آمـ طىل الحديث مـ همٓء الثالثة ،وٓ أقؾ رواية
()4

طـ الضعػاء.

( )1تؼدم طزو ذلؽ كؾف.
(( )8ص.)75-65
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :أمثؾ) ،ويف (إسعاف الؿبطل)( ،أقبؾ) ،والؿثبت مـ هتذيب الؽؿال
( ،)181/87والتجريح والتعديؾ )699/8( لؾباجل ،وهتذيب التفذيب ،)7/14( وصقبف
(أبق غدة) يف كسختف.
( )4الؿصادر السابؼة.
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وقال معـ بـ طقسك :كان مالؽ يؼقل ٓ :يمخذ العؾؿ مـ أربعة ،ويمخذ
مؿـ سقى ذلؽ ٓ ،يمخذ مـ :سػقف ،وٓ يمخذ مـ صاحب هقى يدطق
الـاس إىل هقاه ،وٓ مـ كذاب يؽذب يف أحاديث الـاس ،وإن كان ٓ يتفؿ طىل
أحاديث رسقل اهلل ﷺ ،وٓ مـ شقخ لف فضؾ وصالح وطبادة ،إذا كان ٓ
()1

يعرف ما يحدث بف.

وقال إسحاق بـ محؿد الػروي(ُ :)2سئِ َؾ مالؽ :أيمخذ العؾؿ مؿـ لقس
لف صؾب وٓ مجالسة؟
فؼال.ٓ :
فؼقؾ :أيمخذ مؿـ هق صحقح ثؼة غقر أكف ٓ يحػظ ،وٓ يػفؿ ما يحدث بف؟
فؼال ٓ :يؽتب العؾؿ إٓ طؿـ يحػظ ،ويؽقن قد صؾب وجالس الـاس،
وطرف وطؿؾ ،ويؽقن معف ورع.
وقال إسؿاطقؾ بـ أبل أويس :سؿعت خايل مال ًؽا يؼقل :إن هذا العؾؿ
ديـ فاكظروا طؿـ تلخذون ديـؽؿ ،لؼد أدركت سبعقـ مؿـ يؼقل :قال رسقل
( )1الجرح والتعديؾ ،)38/8( الؿحدث الػاصؾ ،)443/1( الجامع ٕخالق الراوي وآداب
السامع ،)139/1( الؽػاية( ص.)164-116
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :الغروي) ،بدل (الػروي) ،والؿثبت مـ إسعاف الؿبطل ،وكتب الرجال،
وصقبف (أبق غدة) يف كسختف.
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اهلل ﷺ .طـد هذه إساصقـ( ،)1فؿا أخذت طـفؿ شقئًا ،ا
وإن أحدهؿ لق اؤتؿـ
طىل بقت ٍ
مال لؽان بف أمقـإ :هنؿ مل يؽقكقا مـ أهؾ هذا الشلن ،وقدم طؾقـا ابـ
()3

شفاب( )2فؽـا كزدحؿ طـد بابف.

وقال أبق سعقد إطرابل( :)4كان يحقك بـ معقـ يقثؼ الرجؾ لرواية مالؽ
()5

طـف ،سئؾ طـ غقر واحد فؼال :ثؼة :روى طـف مالؽ.

وقال شعبة بـ الحجاج :كان مالؽ أحد الؿؿقزيـ ،ولؼد سؿعتف يؼقل:
لقس كؾ الـاس يؽتب طـفؿ ،وإن كان لفؿ فضؾ يف أكػسفؿ ،إكؿا هل أخبار
(س َرى) .ويف ترتقب الؿدارك
( )1إساصقـ مجع ُأسطقاكة وهل السارية الـفاية ،)775/1( مادة َ
( :) 57/1أدركت سبعقـ مؿـ يؼقل :قال رسقل اهلل ﷺ طـد هذه إساصقـ وأشار إىل
الؿسجد...اﻫ
( )8هق الزهري أطؾؿ الحػاظ أبق بؽر محؿد بـ مسؾؿ بـ طبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ شفاب الؼرشل
الزهري الؿدين ،مات سـة (185ﻫ) ،وققؾ غقر ذلؽ .تذكرة الحػاظ ،)83/1( تؼريب التفذيب
ترمجة برقؿ (.)6336
( )3الؽػاية( ص.)159
( )4هق أمحد بـ محؿد بـ زياد بـ بشر بـ درهؿ اإلمام الؿحدِّ ث الؼدوة الصدوق الحافظ شقخ اإلسالم
أبق سعقد بـ إطرابل البصري الصقيف كزيؾ مؽة وشقخ الحرم ،مات سـة (344ﻫ) .سقر أطالم
الـبالء ،)447/15( تذكرة الحػاظ ،) 47/3( وما هق بابـ محؿد بـ زياد إطرابل الؾغقي،
ذاك مات قبؾ أن يقلد هذا بلطقام طدة .السقر.)448/15( 
قمت :ومحؿد بـ زياد بـ إطرابل إمام الؾغة كاكت وفاتف يف (831ﻫ) ،كؿا يف إكباه الرواة

( ،)368/8ووفقات إطقان ،)346/4( وبغقة القطاة.)88/1( 

( )5واكظر :مؼدمة الجرح والتعديؾ ،)17/1( والجرح.)335-334/6( 
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رسقل اهلل ﷺ :فال تمخذ إٓ مـ أهؾفا.
وقال ابـ كـاكة( :)1قال مالؽ :مـ جعؾ التؿققز رأس مالف طدم الخسران
()2

وكان طىل زيادة.

الفاٟس ٚالػازغ:ٛ
فضال طـ حدها ،وقد
ً
مـ أصعب إشقاء القققف طىل رسؿ العدالة
كثقرا ،فؼال بعضفؿ :العدالة هل مؾؽة تؿـع طـ اقتراف
خاض العؾؿاء يف ذلؽ ً
()3

الؽبائر واإلصرار طىل الصغائر.

وقال بعضفؿ :هل مؾؽة تؿـع طـ اقتراف الؽبائر وطـ فعؾ صغقرة تشعر
()4

بالخسة ،كسرقة باقة بؼؾ.

وقال بعضفؿ :مـ كان إغؾب مـ أمره الطاطة والؿروءة قبؾت شفادتف
وروايتف ،ومـ كان إغؾب مـ أمره الؿعصقة وخالف الؿروءة ردت شفادتف
وروايتف.

()5

( )1هق طثؿان بـ طقسك بـ كـاكة يؽـك أبا طؿرو ،ومات سـة (186ﻫ) ،وققؾ185( :ﻫ) .ترتقب
الؿدارك.)164/1( 
( )8هـا هناية ما كؼؾف مـ إسعاف الؿبطل برجال الؿقصل.
( )3اكظر :مختصر مـتفك السقل وإمؾ يف طؾؿل إصقل والجدلٓ )569-568/1( بـ الحاجب.
( )4اكظر :مجع الجقامع )155-154/8( لؾسبؽل.
( )5اكظر :ثؿرات الـظر يف طؾؿ إثر( ص ،)53وما بعدها لؾصـعاين.
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وقال الغزايل يف الؿستصػك :)1( العدالة يف الرواية والشفادة طبارة طـ
استؼامة السقرة يف الديـ ،ويرجع حاصؾفا إىل هقئة راسخة يف الـػس تحؿؾ
طىل مالزمة التؼقى والؿروءة مجق ًعا حتك تحصؾ ثؼة الـػقس بِ ِصدْ قِف ،فال ثؼة
بؼقل مـ ٓ يخاف اهلل تعاىل خق ًفا واز ًطا طـ الؽذب.
أيضا
ثؿ ٓ خالف يف أكف ٓ تشترط العصؿة مـ مجقع الؿعاصل ،وٓ يؽػل ً
اجتـاب الؽبائر ،بؾ مـ الصغائر ما يرد بف ،كسرقة بص َؾة ،وتطػقػ يف ٍ
حبة قصدً ا.
َ َ
ّباجلنل٘ :كؾ ما يدل طىل ركاكة ديـف إىل َحدٍّ يجترئ طىل الؽذب
لألغراض الدكققية ،كقػ وقد شرط يف العدالة التققل طـ بعض الؿباحات
الؼادحة يف الؿروءة ،كحق :إكؾ يف الطريؼ ،والبقل يف الشارع ،وصحبة
إراذل( ،)2واإلفراط يف الؿزاح.
ّالضابط يف ذلك :فقؿا جاوز محؾ اإلمجاع ْ
أن ُي َر اد إىل اجتفاد الحاكؿ،
فؿا دل طـده طىل جراءتف طىل الؽذب رد الشفادة بف ،وما ٓ فال.
وهذا يختؾػ باإلضافة إىل الؿجتفديـ ،وتػصقؾ ذلؽ مـ الػؼف ٓ مـ
إصقل ،ورب شخص يعتاد الغقبة ويعؾؿ الحاكؿ أن ذلؽ لف صبع ٓ يصبر
(.)883-888/1( )1
( )8وقع يف الؿطبقع( :إرذال) ،وهق كذلؽ يف كسخة (أبق غدة) ،وأثبت ما يف الؿخطقطٕ :كف مقافؼ
لؿا يف الؿستصػك.
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طـف ،ولق محؾ طىل شفادة الزور مل يشفد أصال ،فؼبقلف شفادتف بحؽؿ اجتفاده
جائر يف حؼف ،ويختؾػ ذلؽ بعادات البالد ،واختالف أحقال الـاس يف
استعظام بعض الصغائر دون بعض.اﻫ
وقال الجقيـل( :)1الثؼة هل الؿعتؿد طؾقفا يف الخبر ،فؿتك حصؾت الثؼة
بالخبر ُقبِؾ( ،)2وهذا الؼقل وأمثالف ،وإن كان مخال ًػا لؿا طؾقف الجؿفقر يف
الؿ َع اقل طؾقف طـد الجفابذة يف الباصـ.
الظاهر ،ففق ُ
وقد اكتبف لذلؽ بعض الؿتلخريـ ،فؼال ما ُلبَ ُابف :قد كؼؾ طـ كثقر مـ
الرواة الؿلخقذ بروايتفؿ اإلصرار طىل الصغائر ،مـ الغقبة ،والـؿقؿة ،وهجران
إخ مـ غقر مقجب يف الشرع ،وكحق ذلؽ مـ حسد إقران ،والبغل طؾقفؿ،
بؾ وصؾ إمر ببعضفؿ إىل أن يدطق إىل اطتؼاد ما ٓ يدل طؾقف كؼؾ أو طؼؾ،
وكسبة مـ ٓ يؼقل بف إىل البدطة ،بؾ إىل الؽػر.
والظاهر أن الؿعتبر يف طدالة الراوي هق كقكف بحقث ٓ يظـ بف آجتراء
طىل آفتراء طىل الـبل ﷺ.
( )1هق اإلمام الؽبقر شقخ الشافعقة إمام الحرمقـ أبق الؿعايل طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ يقسػ
الـقسابقري ،مات سـة (478ﻫ) .سقر أطالم الـبالء.)468/18( 
( )8البرهان( ص.)579
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وقال العز بـ طبد السالم( )1يف الؼقاطد الؽبرى :)2( فائدة ٓ :ترد شفادة
أهؾ إهقاءٕ :ن الثؼة حاصؾة بشفادهتؿ حصقلفا بشفادة أهؾ السـة[ ،أو
أوىل :ا
فنن َم ْـ يعتؼد أكف يخؾد يف الـار طىل شفادة الزور أبعد يف الشفادة الؽاذبة
مؿـ ٓ يعتؼد ذلؽ :فؽاكت الثؼة بشفادتف وخبره أكؿؾ مـ الثؼة بؿـ ٓ يعتؼد
()3

ذلؽ].

ومدار قبقل الشفادة والرواية طىل الثؼة بالصدق ،وذلؽ متحؼؼ يف أهؾ
إهقاء تحؼؼف يف أهؾ السـة ،وإصح أهنؿ ٓ يؽػرون ببدطفؿ :ولذلؽ تؼبؾ
شفادة الحـػل إذا حددكاه يف شرب الـبقذٕ :ن الثؼة بؼقلف مل تـخرم بشربف:
ٓطتؼاده إباحتف ،وإكؿا ردت شفادة الخطابقةٕ :هنؿ يشفدون بـاء طىل إخبار
بعضا فال تحصؾ الثؼة بشفادهتؿٓ :حتؿال بـائفا طىل ما ذكركاه.اﻫ
بعضفؿ ً
ولعدم وققف بعض الـاس طىل ما ذكركا مـ أن بعض العؾؿاء يؿقؾ إىل أ ان
الثؼة بالخبر هل الؿعقل طؾقف يف أمره ،اكؼسؿ إغؿار مـفؿ إىل فريؼقـ:
 فػريؼ مـفؿ اطترض طىل كثقر مـ جفابذة الؿحدثقـ حقث رووا طؿـ ٓ
( )1هق طز الديـ شقخ اإلسالم أبق محؿد طبد العزيز بـ طبد السالم بـ أبل الؼاسؿ السؾؿل الدمشؼل
الشافعل ،مات سـة (664ﻫ) .العبر ،)899/3( الـجقم الزاهرة.)188/7( 
( )8ققاطد إحؽام.)85/8( 
( )3ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ يقجد يف ققاطد إحؽام.
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ترتضك سقرهتؿ :ضـًّا مـفؿ بلن ذلؽ مـ قبقؾ الشفادة لفؿ بحسـ السقرة
وكؼاء السريرة ،فـسبقهؿ إىل الجفؾ أو التجاهؾ ،وما دروا بلن الرواية
طـفؿ إكؿا تشعر بالقثقق بخبرهؿ.
وهذا أيضا إكؿا يؽقن يف الؽتب التل التزم أرباهبا أن ٓ يذكروا فقفا سقى
ما صح مـ إخبار.
 وفريؼ مـفؿ صار يذب طـ كؾ مـ( )1روى طـف إمام مـ أئؿة الحديث،
زطؿا مـفؿ
وإن كان مؿـ اتػؼ طؾؿاء إخبار وأثار طىل الطعـ فقفً :
أهنؿ ٓ يروون إٓ طؿـ يؽقن حسـ السقرة ،كؼل السريرة ،كعؿ لفؿ وج ٌف
يف هذه الدطقى لق صرح ذلؽ اإلمام بلكف ٓ يروي إٓ طؿـ يؽقن
كذلؽ.
هذا ومؿا يستغرب :ما ذهب إلقف بعض مـ يـحق يف الظاهر كحق مذهب
الظاهرية ،فؼال يف مؼالة لف يف أصقل الػؼف :وإذا ورد الخبر طـ ققم مستقريـ
مل يتؽؾؿ فقفؿ بجرح وٓ تعديؾ وجب إخذ بروايتفؿ :فنن جرح أحد مـفؿ
بجرحة تمثر يف صدقف ترك حديثف ،وإن كاكت الجرحة ٓ تتعؾؼ بـؼؾف وجب
إخذ بف ،إٓ شارب الخؿر إذا حدث يف حال سؽره :فنن طؾؿ أكف حدث يف
( )1وقع يف الؿطبقع (ما) بدل (مـ).
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حال صحقه ،وهق مؿـ هذه صػتـف أخذ بؼقلـف ،وإصؾ :العدالـة،
والجرحـة صارئـة ،وإذا ثبت طىل حد ما قؾـاه ترك إخذ بحديث صاحب
تؾؽ الجرحـة.اﻫ
فجقز إخذ برواية الػاسؼ إذا
وقد كحا كحق هذا الؿـحك بعض الشقعـة :ا
متحرزا مـ الؽذب ،وطؾؾ ذلؽ بلن العدالـة الؿطؾقبـة يف الروايـة
كـان
ً
مقجقدة فقف.
تتى:ٛ
العدالة مصدرُ :طدل –بالضؿ ،-يؼالَ :طدُ ل فالن َطدَ الة و ُطدُ ولة ،ففق
رضاَ ،وم ْؼـَ ٌع يف الشفادة.
َطدل أيً :
والعدل يطؾؼ طىل القاحد وغقره ،يؼال :هق طدل ،ومها طدل ،وهؿ طدل.
ويجقز أن يطابؼ فقؼال :مها طدٓن ،وهؿ طدول ،وقد يطابؼ يف التلكقث
فقؼال :امرأة طدلة(.)1
وأما العدل الذي هق ضد الجقر ،ففق مصدر ققلؽ :طدل يف إمر ،ففق
()2

طادل.

( )1اكظر :لسان العرب )875/4( مادة ( َطدَ َل).
( )8اكظر :لسان العرب.)875/4( 
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ققمف فاستؼام،
ّتعدٓل الػٕء :تؼقيؿف .يؼال :طدلف تعديال فاطتدل ،أي :ا
وكؾ مثؼػ معدل.
ّتعدٓل الػاٍد :كسبتف إىل العدالة.
وقد فسر العدالة يف الؿصباح)1( فؼال :قال بعض العؾؿاء :العدالة صػة
ضاهرا ،فالؿرة القاحدة مـ
تقجب مراطاهتا آحتراز طؿا يخؾ بالؿروءة طادة
ً
ضاهرآ :حتؿال الغؾط،
صغائر الفػقات ،وتحريػ الؽالم ٓ تخؾ بالؿروءة
ً
والـسقان والتلويؾ ،بخالف ما إذا طرف مـف ذلؽ وتؽرر :فقؽقن الظاهر
اإلخالل.
و ُيعتبر طرف كؾ شخص وما يعتاده مـ لبسف ،وتعاصقف لؾبقع والشراء
ومحؾ إمتعة وغقر ذلؽ ،فنذا فعؾ ما ٓ يؾقؼ بف لغقر ضرورة ُق ِدح ،وإٓ فال.
وطرف الؿروءة فؼال :هل آداب كػساكقة تحؿؾ مراطاهتا اإلكسان طىل
القققف طـد محاسـ إخالق ومجقؾ العادات .يؼال :مرؤ اإلكسان ففق مريء
()2

مروة.
مثؾ قرب ففق قريب أي :ذو مروءة .قال الجقهري :وقد تشدد فقؼال :ا
ِ
وقد اطترض بعض العؾؿاء طىل إدخال الؿروءة يف حد العدالةٕ :ن ُج اؾفا
يرجع إىل مراطاة العادات الجارية بقـ الـاس ،وهل مختؾػة باختالف إزمـة
(( )1ص )569مادة (طَ دَ َل).
( )8الؿصباح الؿـقر( ص.)569
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وإمؽـة وإجـاس ،وقد يدخؾ يف الؿروءة ُطر ًفا :ما ٓ يستحسـ يف الشرع،
وٓ يؼتضقف الطبع ،طىل أن الؿروءة مـ إمقر التل يعسر معرفة حدها طىل
وجف ٓ يخػك.
()1

قال بعضفؿ :الؿروءة اإلكساكقة.

وقال بعضفؿ :الؿروءة كؿال الؿرء ،كؿا أن الرجقلقة كؿال الرجؾ ،وقال
بعضفؿ :الؿروءة هل ققة لؾـػس تصدر طـفا إفعال الجؿقؾة ،الؿستتبعة
وطؼال وطر ًفا( ،)2ولعؾ الؿروءة هبذا الؿعـك هق الذي أراده مـ
ً
لؾؿدح شر ًطا
قال:
مرر ُت طؾك الؿر ِ
وءة وهل َتبؽل
ُُ
ََ

ؾت طؾك ما َتـ َت ِ
َف ُؼ ُ
ب ال َػ َتا َة؟
ح ُ

فؼالت كـقػ ال أبـؽل وأهـؾل

مجقعـا دون كـؾ الخؾؼ ماتقا

وقال بعض الػؼفاء :الؿروءة صقن الـػس طـ إدكاس ،ورفعفا طؿا
يشقـ طـد الـاس .وققؾ :سقر الؿرء بسقرة أمثالف يف زماكف.
ك املطٔ:ٚٞ
َف ِىَِ َتطِ ِ
 لبس الػؼقف الؼباء والؼؾـسقة ،وتردده فقفؿا بقـ الـاس يف البالد التل مل
تجر طادة الػؼفاء بؾبسفؿا فقف.
( )1اكظر :الصحاح )147/1( مادة (مرأ).
( )8اكظر :التقققػ طىل مفؿات التعاريػ( ،)65/1( فصؾ الراء) لؾؿـاوي.
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 ومـف :الؿشل يف إسقاق مؽشقف الرأس حقث ٓ يعتاد ذلؽ ،وٓ يؾقؼ
بؿثؾف.
()1

 ومـف :مد الرجؾقـ يف مجالس الـاس.

 ومـف :كؼؾ الرجؾ الؿعتبر الؿاء وإصعؿة إىل بقتف إذا كان طـ ب ِ
خؾ
ُ
وشح( ،)2وإن كان طـ تقاضع واقتداء بالسؾػ مل يؼدح ذلؽ يف
الؿروءة.
وتـزها طـ
وكذلؽ :إذا كان يلكؾ ما يجد ،ويلكؾ حقث يجد زهدً ا
ً
التؽؾػات الؿعتادة ،ويعرف ذلؽ بؼرائـ إحقال.
()3

وإكؿا ٓ

تؼبؾ شفادة مـ أخؾ بالؿروءةٕ :ن اإلخالل هبا يؽقن إما

لخب ٍؾ يف العؼؾ ،أو لـؼصان يف الديـ ،أو لؼؾة حقاء ،وكؾ ذلؽ رافع لؾثؼة بؼقلف.
الؿ ا
خؾ بشلء مؿا
كثقر مـ طؾؿاء إصقل لذكر الؿروءةٕ :ن ُ
ومل يتعرض ٌ
يتعؾؼ هبا إن كان إخاللف بف مؿا يرفع الثؼة بؼقلف ،فؼد احترزوا طـف ،وإن كان
()4

مؿا ٓ يرفع الثؼة بؼقلف مل يضر.

( )1اكظر :الؿروءة وخقارمفا( ص )174-168لؿشفقر بـ حسـ آل سؾؿان.
( )8اكظر :الؿصدر السابؼ (ص.)167-166
( )3يف الؿخطقط( :وإكؿا مل).
( )4اكظر :الـؽت طىل ابـ الصالح )386/3( لؾزركشل.
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قال بعضفؿ :العدالة آستؼامة ،ولقس لؽؿال آستؼامة حد يققػ طـده،
فاطتبر فقفا أمر واحد وهق :رجحان جفة الديـ والعؼؾ طىل صريؼ الشفقة
والفقى ،فؿـ ارتؽب كبقرة سؼطت طدالتف ،ا
وقؾ القثقق بؼقلف ،وكذلؽ مـ
أصر طىل صغقرة ،فلما مـ أتك بشلء مـ الصغائر مـ غقر إصرار ،فعدل بال
()1

شبفة.

ولؾؿحؼؼ ابـ تقؿقة مؼالة يف العدالة والعدل جرى فقفا طىل مـفج مـ
يؼقل برطاية الؿصالح يف إحؽام.
قال( :)2العدل يف كؾ زمان ومؽان وققم بحسبف ،فقؽقن الشاهد يف كؾ
ققم مـ كان ذا طدل فقفؿ ،وإن كان لق كان يف غقرهؿ كان طدلف طىل وجف آخر،
وهبذا يؿؽـ الحؽؿ بقـ الـاس ،وإٓ فؾق اطتبر يف شفقد كؾ صائػة ْ
أن ٓ يشفد
قائؿا بلداء القاجبات ،وترك الؿحرمات كؿا كاكت
طؾقفؿ إٓ مـ يؽقن ً
الصحابة :لبطؾت الشفادات كؾفا أو غالبفا.
وقال يف مقضع آخر :ويتقجف أن تؼبؾ شفادة الؿعروفقـ بالصدق ْ
وإن مل
يؽقكقا مؾتزمقـ لؾحدود طـد الضرورة ،مثؾ الجقش ،وحقادث البدو ،وأهؾ
( )1اكظر :الؽػاية( ص ،)81-84وثؿرات الـظر( ص.)78
( )8يف الػتاوى الؽبرى ) 573/5( بتحؼقؼ :حسـقـ محؿد مخؾقف ،ط .دار الؿعرفة ،ط إوىل سـة
(1386ﻫ).
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ٌ
أصقل:
الؼرى الذيـ ٓ يقجد فقفؿ طدل ،ولف
مـفا :قبقل شفادة أهؾ الذمة يف القصقة يف السػر إذا مل يقجد غقرهؿ،
وشفادة بعضفؿ طىل بعض يف ققل.
ومـفا :شفادة الـساء فقؿا ٓ يطؾع طؾقف الرجال ،وشفادة الصبقان فقؿا ٓ
يشفده الرجال.
ويظفر ذلؽ بالؿحتضر يف السػر إذا حضره اثـان كافران ،واثـان مسؾؿان
()1

يصدقان ،لقسا بؿالزمقـ لؾحدود ،أو اثـان مبتدطان ،ففذان

خقر مـ

الؽافريـ ،والشروط التل يف الؼرآن إكؿا هل يف استشفاد التحؿؾ ٓ إداء(،)2
ويـبغل أن كؼقل يف الشفقد ما كؼقل يف الؿحدثقـ ،وهق أكف مـ الشفقد مـ
تؼبؾ( )3شفادتف يف كقع دون كقع ،أو شخص دون شخص ،كؿا أن الؿحدثقـ
كذلؽ.
وكبل الػاسؼ لقس بؿردود ،بؾ هق مقجب لؾتبقـ [والتثبت كؿا قال تعاىل:
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [احلجرات ،.]5:ويف الؼراءة إخرى ( َف َت َث اب ُتقا)،
فعؾقـا التب ُّقـ والتث ُّبت ،وإكؿا أمر بال اتب ُّقـ طـد خبر الػاسؼ القاحد ،ومل يلمر بف
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :ففذا) ،والؿثبت يف الػتاوى الؽبرى.
( )8يف الؿطبقع وكسخة (أبق غدة)( :لألداء) ،وأثبت ما يف الؿخطقط لؿقافؼتف لؿا يف الػتاوى.
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :كؼبؾ) ،والؿثبت مـ الػتاوى الؽبرى.
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ِ
الػاس َؼ ْقـ]( :)1وذلؽ ا
أن خبر آثـقـ يقجب مـ آطتؼاد ما ٓ
طـد خبر
يقجب خبر القاحد ،أما إذا طؾؿ أهنؿا مل يتقاصآ ،ففذا قد يحصؾ بف العؾؿ.
وقال يف مقضع آخر( :)2شروط الؼضاء تعتبر حسب اإلمؽان ،ويجب
ِ
أكػع
تقلقة إمثؾ فإمثؾ ،وطىل هذا يدل كالم أمحد وغقره ،فقق الك ل َعدَ م ُ
ِ
الؿ َؼؾدا ْي ِـ وأطرففؿا بالتؼؾقد ،وإن كان أحدمها
شرا ،وأطدل ُ
الػاس َؼ ْقـ وأقؾفؿا ًّ
أطؾؿ وأخر أورع ُقدِّ َم فقؿا قد يظفر حؽؿف و ُي َخاف الفقى فقف إورع ،وفقؿا
يـدر حؽؿف ويخاف فقف آشتباه :إطؾؿ.
وإئؿة إذا ترجح طـده أحدمها( )3قؾده ،والدلقؾ الخاص الذي يرجح بف
ً
ققٓ طىل ققل أوىل بآتباع مـ دلقؾ طام ،طىل أن أحدمها أطؾؿ وأديـٕ :ن
دلقال.
الحؼ واحد وٓبد ،ويجب أن يـصب اهلل طىل الحؽؿ ً
الفاٟس ٚالػابع:ٛ
قد ضـ بعض الـاس أن العدالة طىل مذهب الجؿفقر ٓ تؼبؾ الزيادة
والـؼصان ،ففل كاإليؿان طـد مـ يؼقل بعدم قبقلف ذلؽ ،والصحقح :أن
العدالة كالضبط ،تؼبؾ الزيادة والـؼصان ،والؼقة والضعػ.
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ يقجد يف الػتاوى الؽبرى الؿـؼقل مـف.
( )555/5( )8مـ الػتاوى الؽبرى.
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :أحدهؿ) ،والؿثبت يف الػتاوى الؽبرى.
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وقد أشار إىل ذلؽ طؾؿاء إصقل يف باب الترجقح يف إخبار )1(،وصرح
العالمة كجؿ الديـ سؾقؿان الطقيف( )2يف شرح إربعقـ حقث قال :إن مدار
مبرزا فقفؿا( )3كشعبة ،وسػقان،
الرواية طىل طدالة الراوي وضبطف :فنن كان ً
ويحقك الؼطان وكحقهؿ ،فحديثف صحقح ،وإن كان دون الؿبرز فقفؿا أو يف
أحدمها ،لؽـف طدل ضابط بالجؿؾة ،فحديثف حسـ ،هذا أجقد ما ققؾ يف هذا
الؿؽان.
واطؾؿ أن العدالة والضبط إما أن يـتػقا يف الراوي ،أو يقجد فقف العدالة
أصال ،وإن اجتؿعا فقف
وحدها ،أو الضبط وحده :فنن اكتػقا فقف مل يؼبؾ حديثف ً
()4

ُقبِ َؾ

وهق الصحقح الؿعتبر ،وإن وجدت فقف العدالة دون الضبط قبؾ

حديثف :لعدالتف ،وتققػ فقف -لعدم ضبطف -طىل شاهد مـػصؾ يجبر( )5ما
فات مـ صػة الضبط.
وإن وجد فقف الضبط دون العدالة مل يؼبؾ حديثفٕ :ن العدالة هل الركـ
( )1اكظر :الؿستصػك.
( )8هق سؾقؿان بـ طبد الؼقي بـ طبد الؽريؿ بـ سعد الؿعروف بابـ أبل طباس الحـبظ كجؿ الديـ،
مات سـة (716ﻫ) كان شقع ًّقا .العبر ،)44/4( الدرر الؽامـة.)91/8( 
( )3يف الؿطبقع (فقفا).
( )4يف الؿطبقع (ققؾ).
( )5يف الؿطبقع (بخبر) وهق تصحقػ.
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إكبر يف الرواية ،ثؿ كؾ واحد مـ العدالة والضبط لف مراتب طؾقا ،ووسطك،
ودكقا ،ويحصؾ بتركقب بعضفا مع بعض مراتب الحديث مختؾػة يف الؼقة
والضعػ ،وهل ضاهرة مؿا ذكركاه.اﻫ
وقد تبقـ بذلؽ أن الرواة الجامعقـ بقـ العدالة والضبط يـؼسؿقن باطتبار
تػاوت درجاهتؿ فقفا إىل تسعة أكقاع:
اليْع األّل :رواة يف الدرجة العؾقا مـ العدالة والضبط.
اليْع الجاىٕ :رواة يف الدرجة العؾقا مـ العدالة ،ويف الدرجة القسطك مـ
الضبط.
اليْع الجالح :رواة يف الدرجة العؾقا مـ العدالة ،ويف الدرجة الدكقا مـ
الضبط.
اليْع السابع :رواة يف الدرجة القسطك مـ العدالة ،ويف الدرجة العؾقا مـ
الضبط.
اليْع اخلامظ :رواة يف الدرجة القسطك مـ العدالة والضبط.
اليْع الطادع :رواة يف الدرجة القسطك مـ العدالة ،ويف الدرجة الدكقا
مـ الضبط.

الِفَصِلُ السَّابٔعُ فٕٔ تَنِِٔٔٔصِ عُلَنَاءٔ الِشَدٔ ِٓحٔ مَا ثَ َبتَ ٔميُُِ مٔنَّا لَهِ َٓجِ ُبتِ

145

اليْع الطابع( :)1رواة يف الدرجة الدكقا مـ العدالة ،ويف الدرجة العؾقا مـ
الضبط.
اليْع الجامً :رواة يف الدرجة الدكقا مـ العدالة ،ويف الدرجة القسطك مـ
الضبط.
اليْع التاضع :رواة يف الدرجة الدكقا مـ العدالة والضبط.
وهذه إكقاع التسعة متػاوتة الدرجات ،بعضفا أطىل مـ بعض ،فالـقع
إول أطىل مؿا سقاه مـ سائر إكقاع ،والـقع التاسع أدكك مؿا سقاه مـفا،
ضفقرا َب ِّقـَا كالـقع الثاين
وما سقامها مـ إكقاع مـف ما يظفر تؼدمف طىل غقره
ً
بالـظر إىل الـقع الثالث ،وكالـقع الرابع بالـظر إىل الـقع الخامس ،ومـف ما
يخػك تؼدمف كالـقع الثاين بالـظر إىل الـقع الرابع ،وكالـقع السادس بالـظر إىل
()2

الـقع الثامـ.

وهذا مـ متعؾؼات مبحث الترجقح الذي هق مـ أصعب الؿباحث َمسؾ ًؽا
وأبعدها َمدر ًكا.
واطؾؿ أن الذي أوجب خػاء تػاوت العدالة طـد بعض العؾؿاء أهنؿ رأوا
أن أئؿة الحديث قؾؿا يرجحقن هبا ،وإكؿا يرجحقن بلمقر تتعؾؼ بالضبط.
( )1وقع يف الؿطبقع (السادس) بدل (السابع).
( )8اكظر :الـزهة( ص.)84
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ّضبب ذلك :أهنؿ رأوا أن الترجقح بزيادة العدالة يقهؿ الـاس أن الراوي
أخر غقر طدل :فقسقء بف ضـفؿ ،ويش ُّؽقن يف سائر ما يرويف ،وقد فرض أكف
طدل ضابط.
قؾت :فؿا يػعؾقن إذا كان كالمها يف درجة واحدة يف الضبط؟
فنن َ
قؾت :يؿؽـ الترجقح فقفا بلمقر طارضة ،كؽقن الحديث الذي رواه قد
ُ
تؾؼاه طؿـ كثرت مالزمتف لف ومؿارستف لحديثف وكحق ذلؽ ،بخالف الراوي
أخر.
أيضا ،ورد طؾقف بعضفؿ بؼقلفٓ :
وقد زطؿ بعضفؿ طدم تػاوت الضبط ً
شؽ يف تحؼؼ تػاوت مراتب العدالة والضبط يف العدول والضابطقـ مـ
السؾػ والخؾػ ،وقد وضح ذلؽ حتك صار كالبديفل.
وهذه الؿسللة لفا كظائر ٓ تحصك ،قد غؾط فقفا كثقر مؿـ لف مققع طظقؿ
يف الـػقس :فنهنؿ يذهؾقن طـ بعض إقسام ،فتراهؿ يؼقلقن :الراوي إما
طدل أو غقر طدل ،وكؾ مـفؿا :إما ضابط أو غقر ضابط .غقر مالحظقـ أن
ُّ
يـحؾ بف كثقر
العدالة والضبط مؼقٓن بالتشؽقؽ ،فقـبغل آكتباه لذلؽ :فنكف
مـ الؿشؽالت.
اغتسضاك:
وبعد ْ
وقػت طىل طبارة لؾحافظ أبل محؿد
وصؾت إىل هذا الؿقضع،
أن
ُ
ُ
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طظ بـ أمحد بـ حزم الظاهري خالػ فقفا الجؿفقر يف ترجقح إطدل طىل
العدل :فلحببت إيرادها مؾخصة.
وقد طؾؿ مـ وقػ طىل كثقر مـ مملػاتف أكف يجـح يف أكثر الؿقاضع إىل
مخالػة الجؿفقر ،وهق يف أكثر ما خالػفؿ فقف أقرب إىل الخطل مـف إىل الصقاب.
وقد أصؾؼ فؽره يف مقاديـ مجح بف فقفا أشد مجاح ،غقر أكف يؾقح مـ حالف
أكف مل يؽـ يريد إٓ اإلصالح ،ومـ أطظؿ ما يـؼؿقن طؾقف :أكف أفرط يف التشـقع
طىل مـ يرد طؾقفؿ ،ولق كاكقا مـ العؾؿاء إطالم :ولعؾ ذلؽ كشل طؿا أشار
إلقف يف كتاب مداواة الـػقس)1( حقث قال:
ا
ِاٌ
ربقا يف الطحال شديدً ا ،فقلد ذلؽ
طظ ً
"ولؼد أصابتـل طؾة شديدة ولدت ا
طظ مـ الضجر وضقؼ ُ
أمرا حاسبت كػسل فقف ،إ ْذ
الخ ُؾؼ ،وق اؾة الصبر ،والـازق ً
ا
أكؽرت( )2تبدل خؾؼل ،واشتد طجبل مـ مػارقتل لطبعل".
ٔلٍطدع إىل املكصٕز فٍكٕه:
قال يف كتاب اإلحؽام يف أصقل إحؽام)3( يف صػة مـ يؾزم قبقل كؼؾف:
"ومؿا غؾط فقف بعض أصحاب الحديث أن قال فالن :يحتؿؾ يف الرقائؼ
( ) 391/1( )1ضؿـ رسائؾ ابـ حزم إكدلسل تحؼقؼ :إحسان طباس.
( )8يف الؿطبقع( :فلكؽرت) ،وأثبت ما يف الؿخطقطٕ :كف الؿقافؼ لؿا يف كتاب مداواة الـػقس.
( )164-168/1( )3ط .دار الؽتب العؾؿقة.

148

الِفَصِلُ السَّابٔعُ فٕٔ َتنِِٔٔٔصِ عُلَنَاءٔ الِشَدٔ ِٓحٔ مَا ثَ َبتَ ٔميُُِ مٔنَّا َلهِ َٓجِ ُبتِ

وٓ يحتؿؾ يف إحؽام .وهذا باصؾٕ :كف تؼسقؿ فاسد ٓ برهان طؾقف ،بؾ
كؾ أ ٍ
البرهان يبطؾفٕ :كف ٓ يخؾق ُّ
حد يف إرض مـ أن يؽقن فاس ًؼا أو غقر
فاسؼ :فنن كان غقر فاسؼ كان طدٓ ،وٓ سبقؾ إىل مرتبة ثالثة ،فالػؼقف العدل
مؼبقل يف كؾ شلء ،والػاسؼ ٓ يحتؿؾ يف شلء.
والعدل غقر الحافظ ٓ تؼبؾ كذارتف خاصة يف شلء مـ إشقاءٕ :ن شرط
الؼبقل الذي كص اهلل تعاىل طؾقف لقس مقجق ًدا فقف ،ومـ كان طدٓ يف بعض
الؿحال أن يجقز قبقل بعض خبره وٓ يجقز
كؼؾف ففق طدل يف سائره ،ومـ ُ
قبقل سائره ،إٓ بـص مـ اهلل تعاىل ،أو إمجاع يف التػريؼ بقـ ذلؽ ،وإٓ ففق
تحؽؿ بال برهان ،وققل بال طؾؿ ،وذلؽ ٓ ي ِ
حؾ.
َ
ٌ
أيضا قق ٌم آخرون مـفؿ فؼالقا :فالن أطدل مـ فالن.
قال طظ :وقد غؾط ً
ورامقا بذلؽ ترجقح خبر إطدل طىل مـ هق دوكف يف العدالة.
ٌ
خطل شديدٌ  ،وكان يؽػل مـ الرد طؾقفؿ أن يؼال :إهنؿ
قال طظ :وهذا
أترك الـاس لذلؽ ،ويف أكثر أمرهؿ يلخذون بؿا روى إقؾ طدالة ،ويتركقن
ما روى إطدل ،ولعؾـا سـقرد مـ ذلؽ صر ًفا صالحا إن شاء اهلل تعاىل.
ولؽـ ٓ بد لـا مـ إبطال هذا الؼقل بالبرهان الظاهر ،فلول ذلؽ أن اهلل
طزو جؾ مل يػرق بقـ خبر طدل وخبر طدل آخر أطدل مـ ذلؽ ،ومـ حؽؿ يف
الديـ بغقر أمر اهلل تعاىل ،أو أمر رسقلف -طؾقف الصالة والسالم ،-أو إمجاع
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متقؼـ مؼطقع بف مـؼقل طـ رسقل اهلل ،فؼد قػا ما لقس لف بف طؾؿ.
وأيضا:
وأيضا :فؼد يعؾؿ إقؾ طدالة ما ٓ يعؾؿف مـ هق أتؿ مـف طدالةً .
ً
فؽؾ ما يتخقف مـ العدل :فنكف متخقف مـ أطدل مـ يف إرض بعد الرسؾ،
وأيضا :فنن العدالة إكؿا هل التزام العدل ،والعدل هق الؼقام بالػرائض،
ً
واجتـاب الؿحارم ،والضبط لؿا روى وأخبر بف فؼط.
ومعـك ققلـا :فالن أطدل مـ فالن .أكف أكثر كقافؾ يف الخقر فؼط ،وهذه
فصح أكف ٓ يجقز ترجقح رواية طىل أخرى ،وٓ
صػة ٓ مدخؾ لفا يف العدالة:
ا
ترجقح شفادة طىل أخرى ا
بلن أحدَ الراويقـ( )1أو أحدَ الشاهديـ أطدل مـ
أخر.
وهذا الذي تح اؽؿقا بف إكؿا هق مـ باب صقب الـػس ،وصقب الـػس ٌ
باصؾ
ٓ معـك لف ،فؿـ حؽؿ يف ديـ اهلل طز وجؾ بؿا استحسـ وصابت كػسف طؾقف
كص ثابت أو إمجاع ،فال أحد أضؾ مـف ،كعقذ باهلل مـ
دون برهان مـ ٍّ
الخذٓن.
إٓ مـ جفؾ ومل تؼؿ طؾقف حجة ،فالخطل ٓ يـؽر ،وهق معذور ملجقر،
فقجب قبقل ما قام طؾقف الدلقؾ ،سقاء صابت طؾقف الـػس أو مل تطب ،وبؿا
( )1وقع يف الؿطبقع (الروايقـ).
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ذكركا يبطؾ ققل مـ قال :هذا الحديث مل يرو مـ غقر هذا القجف".
تٍبْٗ :الضابط مـ الرواة هق الذي يؼؾ خطمه يف الرواية وغقر الضابط هق
الذي يؽثر غؾطف وومهف فقفا ،سقاء كان ذلؽ لضعػ استعداده ،أو لتؼصقره
يف اجتفاده.
قال الترمذي يف العؾؾُّ :)1(
كؾ مـ كان متفؿا يف الحديث بالؽذب،
كثقرا ،فالذي اختاره أكثر أهؾ الحديث مـ إئؿة أن ٓ
ً
وكان
مغػال يخطئ ً
يشتغؾ بالرواية طـف.
تقهؿ بعض الـاس أن الضبط ٓ يختؾػ بالؼقة والضعػ :فزطؿ أن
وقد ا
الراوي إما أن يقصػ بالضبط ،وإما أن يقصػ بعدمف ،والؿقصقفقن
بالضبط كقع واحد ٓ يختؾػ بعضفؿ طـ بعض يف الدرجة ،فال يؼال :فالن
أتؿ ضب ًطا مـ فالن .وقد طرفت أهنؿ ثالثة أكقاع( ،)2والعقان يغـل طـ
البرهان.
وأما الثؼة ففق الذي يجؿع بقـ العدالة والضبط ،وهق يف إصؾ مصدر:
مصدرا يف إصؾ
وثؼ .تؼقل :وثؼت بػالن ثؼة ووثق ًقا إذا ائتؿـتف .ولؽقكف
ً
( )1الؿؾحؼ بآخر الجامع.)698/5( 
( )8يف الػائدة السابعة.
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ققؾ :هق وهل ومها وهؿ وهـ ثؼة .ويجقز تثـقتف ومجعف فقؼال :مها ثؼتان .وهؿ
وهـ ثؼات .وتؼقل :وثؼت فال ًكا تقثق ًؼا إذا قؾت :إكف ثؼة.
ومثؾ الثؼة :الثبت ،قال يف الؿصباح :رجؾ َث َبت بػتحتقـ إذا كان طدٓ
أيضا :الحجة )1(.تؼقل ٓ :أحؽؿ إٓ بثبت.
ضاب ًطا ،والجؿع :أثبات ،والثبت ً
وقد ذكروا أن مـ أطىل إلػاظ التل تستعؿؾ يف الرواه الؿؼبقلقـ( :)2ثؼة،
()3

ومتؼـ ،وثبت ،وحجة ،وطدل حافظ ،وطدل ضابط.

( )1الؿصباح الؿـقر( ص.)53
( )8وقع يف الؿطبقع( :يف الرواية الؿؼبقلة) ،وقد ضـ (أبق غدة) أن هذا ذهقل مـ الؿملػ ،ولقس كؿا
ضـ ففا هق يف الؿخطقصة طىل الصقابٕ :ن الؽالم طىل الرواة ٓ الرواية.
أيضا الحجة تؼقل ٓ :أحؽؿ إٓ بثبت).
( )3يف الؿطبقع بعد ققلف ضاب ًطا ما يظ( :والثبت ً
ور ِّصف سفا،
وهذا الؽالم شطب طؾقف الؿملػ يف الؿخطقط ،فؾعؾ الذي قام بؽتابة الؽتاب َ
ِ
ب طؾقف :ولفذا حذفتف وحذفف كذلؽ (أبق غدة).
فلدخؾ ما ُشط َ
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صنُ الِدَاوِؼُ
الِفَ ِ
فِـ٘ أَ ِقػَاًِ الِدَــبَـطِ

صق
٘ألاًَـِن
ؼ
فػدبطُو

قد تؼرر أن مـ إشقاء ما يعرف بقاسطة العؼؾ ،كؽقن القاحد كصػ
آثـقـ ،وكؽقن كؾ حادث ٓبد لف مـ ُم ْح ِدث ،ا
وأن مـفا ما ُيعرف بقاسطة
الحس ،كؽقن زيد قال كذا ،أو فعؾ كذا :ا
فنن الؼقل يدرك بحاسة السؿع،
والػعؾ يدرك بحاسة البصر ،والذي ُيعرف بقاسطة الحس قد يعرفف مـ مل
يحس بف بقاسطة خبر مـ أحس بف.
ولؿا مل يؽـ كؾ مخبر صاد ًقا ،وكان الخبر يحتؿؾ الصدق والؽذب لذاتف،
اقتضك الحال ْ
أن يبحث طؿا يعرف بف صدق الخبر ،إما بطريؼ القؼقـ ،وذلؽ
يف الخبر الؿتقاتر ،أو بطريؼ الظـ ،وذلؽ يف غقر الؿتقاتر إذا ضفرت أمارات
تدل طىل صدق الخبر.
ولؿا كان الحديث طبارة طـ أققال الـبل ﷺ وأفعالف ،وكان مـ مل يدركفا
بطريؼ الحس ٓ سبقؾ لف إىل إدراكفا إٓ بطريؼ الخبر ،اطتـك العؾؿاء إطالم
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ببقان أقسام الخبر مطؾ ًؼا ،وجعؾقا لؾحديث الذي هق قسؿ مـ أقسام الخبر
خاصا بف :اطتـاء بشلكف ،فنذا طرفت هذا كؼقل:
مبح ًثا ًّ
قد قسؿ طؾؿاء الؽالم وإصقل الخبر إىل قسؿقـ :خبر متقاتر ،وخبر
آحاد.
اخلرب املتٕاتط:
فالخبر الؿتقاتر هق خبر طـ محسقس أخبر بف مجاطة بؾغقا يف الؽثرة مبؾ ًغا
تحقؾ العادة تقاصمهؿ طىل الؽذب فقف.
ّخسز مبا ذُكس ثالث٘ أغٔاء:
 أحدها :الخبر طـ غقر محسقس ،كالخبر طـ حدوث العامل ،وكقن
قبقحا.
العدل حسـًا ،والظؾؿ ً
 وثاكقفا :الخبر الذي أخبر بف واحد.
 وثالثفا :الخبر الذي أخبر بف مجاطة مل يبؾغقا يف الؽثرة مبؾ ًغا تحقؾ العادة
تقاصمهؿ طىل الؽذب فقفْ ،
وإن دلت قرائـ إحقال طىل صدقفؿ.
والخبر الؿتقاتر مػقد لؾعؾؿ بـػسف.
أيضا :خبر القاحد -هق :الخبر الذي مل تبؾغ كؼؾتف
وخبر أحاد -ويسؿك ً
يف الؽثرة مبؾغ الخبر الؿتقاتر ،سقاء كان الؿخبر واحدً ا ،أو اثـقـ ،أو ثالثة ،أو
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أربعة ،أو مخسة إىل غقر ذلؽ مـ إطداد التل ٓ ُتشعر بلن الخبر دخؾ هبا يف
حقز الؿتقاتر.
ّالتْاتس يف اللػ٘ :التتابع ،تؼقل :واترت الؽتب فتقاترت ،إذا جاء بعضفا
وترا مـ غقر اكؼطاع ،والؿقاترة :الؿتابعة ،وٓ تؽقن بقـ
وترا ً
يف إثر بعض ً
إشقاء إٓ إذا وقعت بقـفا فترة وإٓ ففل مداركة ومقاصؾة ،ومقاترة الصقم:
وترا وٓ يراد بف الؿقاصؾةٕ :كف
أن تصقم يق ًما وتػطر يق ًما أو يقمقـ ،وتليت بف ً
مـ القتر ،وتترى :أصؾفا وترى ،ويجقز فقفا التـقيـ وتركف ،قال تعاىل﴿ :ﭙ

ٍ
واحد بػترة بقـفؿا ،وتقاتر الخبر
ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [ادؤمنون :]33:أي :واحدً ا بعد
مجلء الؿخبريـ بف واحدً ا مـ غقر اتصال.
ِٔاٍِا وػاٟن وّى ٛتتعمل بّصا املبشح:
املػأل ٛاألٔىل:
متقاترا إٓ إذا ُوجد فقف أمران:
قد طرفت مؿا سبؼ أن الخبر ٓ يسؿك
ً
الخبر مؿا ُيدرك بالحس ،ويؽقن مستـد
أسدٍنا :أن يؽقن ذلؽ
ُ
الؿخبريـ هق اإلحساس بف طىل وجف القؼقـ ،وذلؽ مثؾ أن يؼقلقا :رأيـا زيدً ا
الخبر مؿا ٓ ُيدرك بالحس ٓ
طؿرا يؼقل كذا :فنن كان
ُ
يػعؾ كذا ،وسؿعـا ً
متقاترا ،وٓ يػقد العؾؿ وإن كان الؿخبرون بف ٓ يحصقن كثرةً.
يسؿك
ً
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ٌ
كاسا ٓ ُيحصرون يؼقلقن
فؾق استدل
مستدل طىل حدوث العامل بلن ُأ ً
أكاسا ٓ يحصرون يؼقلقن
بحدوثف ،وقابؾف الؼائؾ بؼدمف بؿثؾ دلقؾف وقال :إن ً
بؼدمف ،فؿثؾ هذه الؿسللة يجب أن يرجع فقفا إىل آستدٓل بلمر آخر.
الجاىٕ :أن يؽقن طدد الؿخبريـ بف بؾغ يف الؽثرة مبؾ ًغا ُت ُ
حقؾ العادة
سؿ ذلؽ
تقاصمهؿ طىل الؽذب فقف :فنن مل يبؾغ الؿخبرون بف هذا الؿبؾغ مل ُي ا
متقاترا وإن أفاد العؾؿ بسبب أمر آخر يدل طىل صدقف ،ومـ َث اؿ قال
الخبر
ً
بعضفؿ :الؿتقاتر هق خبر مجاطة يػقد بـػسف العؾؿ بصدقف.
فاحترز بؼقلف( :بـػسف) طـ الخبر الذي طؾؿ صدقف بلمر آخر كؼريـ ٍة د الت
طىل صدق مـ أخبر بف.
تتى:ٛ
قد يؽقن الـاقؾقن لؾخبر صبؼ ًة واحدةً ،وهل الجؿاط ُة التل استـدت يف
اإلخبار إىل اإلحساس بالؿخبر بف ،وهل الؿثبتة ٕصؾ الخبر ،فنذا تؾؼقـا الخبر
طـفا ،فإمر ضاهر ،وقد يؽقن الـاقؾقن لؾخبر صبؼتقـ ،وذلؽ فقؿا إذا تؾؼقـا
الخبر طـ مجاطة تؾ اؼت الخبر طـ الجؿاطة التل استـدت يف اإلخبار إىل
اإلحساس بالؿخبر بف.
ويشترط يف الطبؼة الثاكقة :ما يشترط يف الطبؼة إوىل ،مـ كقهنا تبؾغ يف
الؽثرة مبؾ ًغا تحقؾ العادة تقاصمهؿ طىل الؽذب يف الخبر ،وقِ ْس طىل ذلؽ ما
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إذا كاكت الطبؼات ثالثة فلكثر.
ولؿا ك اكت إخبار الؿتقاترة يف الغالب متعددة الطبؼات قال العؾؿاء:
ا
ٓبد يف الخبر الؿتقاتر مـ استقاء الطرفقـ- ،فالطرفان مها الطبؼة إوىل
والطبؼة إخقرة ،-والقسط هق ما بقـفؿا.
ّاملساد باالضتْاء :آستقاء يف الؽثرة الؿذكقرة ٓ آستقاء يف العدد بلن
يضر آختالف فقف إذا كان كؾ طدد مـفا فقف
يؽقن يف كؾ صبؼة مستق ًيا :فنكف ٓ ُّ
الؽثرة الؿذكقرة مثؾ أن يؽقن طدد الطبؼة إُوىل أل ًػا ،وطدد الثاكقة تسعؿائة ،
()1

وطدد الثالثة أل ًػا وتسعؿائة.

وبؿا ُذكِر ُيع َؾ ؿ أن الرواة إذا مل يبؾغقا يف الؽثرة الؿبؾغ الؿشروط يف الخبر
الؿتقاتر ،سقاء كان ذلؽ يف مجقع الطبؼات أو يف بعضفا ،مل يسؿ خبرهؿ
مشفقرا.
متقاترا ،وإكؿا يسؿك
ً
ً
قال الغزايل يف الؿستصػك :)2(الشرط الثالثْ :
أن يستقي صرفاه
وواسطتف يف هذه الصػات ،ويف كؿال العدد ،فنذا كؼؾ الخؾػ طـ السؾػ،
وتقالت إطصار ،ومل تؽـ الشروط قائؿة يف كؾ طصر مل يحصؾ العؾؿ
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ولعؾفا كؿا قال (أبق غدة) يف كسختف( :أل ًػا أو تسعؿائة).
(.)194/1( )8
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()1

كؾ طصر خبر مستؼؾ بـػسف ،فالبد فقف مـ

بصدقفؿٕ :ن خبر [أهؾ]

الشروط :وٕجؾ ذلؽ مل يحصؾ لـا العؾؿ بصدق القفقد مع كثرهتؿ يف كؼؾفؿ
طـ مقسك صؾقات اهلل طؾقف ،تؽذيب كؾ كاسخ لشريعتف ،وٓ بصدق الشقعة
والعباسقة والبؽرية يف كؼؾ الـص طىل إمامة طظ أو العباس أو أبل بؽر .
ْ
وإن كثر طدد الـاقؾقـ يف هذه إطصار الؼريبةٕ :ن بعض هذا وضعف أحاد
أوٓ ثؿ أفشقه ثؿ كثر الـاقؾقن يف طصره وبعده.
والشرط إكؿا حصؾ يف بعض إطصار ،فؾؿ ِ
تستق فقف إطصار :ولذلؽ مل
يحصؾ التصديؼ بخالف وجقد طقسك -طؾقف الصالة والسالم -وتحديف
بالـبقة ،ووجقد أبل بؽر وطظ واكتصاهبؿا لإلمامة :ا
فنن كؾ ذلؽ لؿا تساوت
فقف إصراف ،والقاسطة حصؾ لـا طؾؿ ضروري ٓ كؼدر طىل تشؽقؽ أكػسـا
فقف ،وكؼدر طىل التشؽقؽ فقؿا كؼؾقه طـ مقسك وطقسك طؾقفؿا الصالة
والسالم ،ويف كص اإلمامة)2(.اﻫ
املػأل ٛالجاٌٗ:ٛ
خبر أحاد يـؼسؿ إىل قسؿقـ :مشفقر وغقر مشفقر ،فالؿشفقر هق خبر
مجاطة مل يبؾغقا يف الؽثرة مبؾ ًغا يؿـع تقاصمهؿ طىل الؽذب فقف ،فخرج بؼقلفؿ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ زيادة مـ الؿستصػك.
( )8وقع يف الؿطبقع (إماكة).
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[خبر مجاطة]( )1خبر القاحد وبتتؿة التعريػ الخبر الؿتقاتر.
هذا وقد ُط ِّرف الؿتقاتر بتعاريػ شتك ،وأد ُّلفا طىل الؿؼصقد التعريػ
الذي ذكركاه ،وقد وقع لبعضفؿ يف تعريػف ما يقهؿ دخقل بعض أقسام
الؿشفقر فقف ،ولعؾفؿ جروا طىل مذهب أبل بؽر الرازي الؿعروف
بالجصاص( :)2فنكف جعؾ الؿشفقر أحد قسؿل الؿتقاتر.
ا
وقد ذهب كثقر مـ العؾؿاء إىل تؼسقؿ الخبر إىل ثالثة أقسام :متقاتر،
مستؼال بـػسف :فقـبغل آكتباه لذلؽ.
ًّ
سؿا
ومشفقر ،وآحاد .فقؽقن الؿشفقر ق ً
طرف بعضفؿ الؿشفقر بؼقلف :هق الخبر الشائع طـ أص ٍؾ( ،)3فخرج
وقد ا
بذلؽ الخبر الشائع ٓ طـ أصؾ ،وقد يطؾؼ الؿشفقر طىل ما اشتفر طىل
إلسـة ،سقاء كان لف أصؾ أو مل يؽـ لف أصؾ( ،)4وقد مثؾقا ما لقس لف أصؾ
بحديث :طؾؿاء أمتل كلكبقاء بـل إسرائقؾ( ،)5وحديث :ولدت يف زمـ الؿؾؽ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ كسخة (أبق غدة).
( )8هق العالمة الؿػتل الؿجتفد طامل العراق أبق بؽر أمحد بـ طظ الرازي الحـػل ،مات سـة (347ﻫ).
سقر أطالم الـبالء.)344/16( 
( )3اكظر :الؽقكب الؿـقر ،)449/1( و حاشقة العطار طىل شرح الجالل الؿحظ طىل مجع الجقامع
(.)818/4
( )4اكظر :طؾقم الحديث( ص.)865
( )5اكظر :الؿؼاصد الحسـة برقؿ ( ،)748وكشػ الخػاء برقؿ ( ،)1744والتذكرة يف إحاديث
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العادل كسرى.

()2

مستػقضا
وقد يسؿك الؿشفقر
ً

يؼال :استػاض الخبر إذا شاع ففق

مستػقض ،وأقؾ ما ثبت بف آستػاضة اثـان ،ويـؼؾ لؽ طـ بعض الػؼفاء(،)3
وققؾ :ثالثة .ويـؼؾ ذلؽ طـ بعض الؿحدثقـ )4(.وققؾ :أربعة .ويـؼؾ ذلؽ
()5

طـ طؾؿاء إصقل ،فؼد قالقا :الؿستػقض ما زاد كؼؾتف طىل ثالثة.

ومـ العؾؿاء مـ افرق بقـ الؿشفقر والؿستػقض ،فجعؾ الؿشفقر
أطؿ( ،)6إما لؽقكف مل يشترط يف الؿشفقر أ ْن يؽقن يف أولف أيضا مرو ًّيا طـ غقر
واحد ،وشرط ذلؽ يف الؿستػقض ،وإما لؽقكف جعؾ الؿشفقر ما رواه اثـان
فلكثر ،والؿستػقض ما رواه ثالثة فلكثر( ،)7فؽؾ مستػقض طـد همٓء مشفقر
الؿشتفرة( ص ،)167وذكر السخاوي يف الؿؼاصد طـ شقخف الحافظ ابـ حجر وقبؾف الدا مقر
والزركشل أهنؿ قالقا ٓ :أصؾ لف.
( )1اكظر :الؿؼاصد الحسـة برقؿ ( ،)1871وكشػ الخػاء ،)344/8( وأسـك الؿطالب برقؿ
( ،)1654وقال يف الؿؼاصد ٓ :أصؾ لف.
( )8اكظر :الـزهة( ص ،)63-68وقػق إثر( ص ،)47-46والػرع إثقث يف أصقل الحديث
(ص.)44-43
( )3اكظر :شرح الؽقكب الؿـقر.)454-449/1( 
( )4اكظر :الـزهة( ص.)63-68
ِ
( )5اكظر :مختصر مـتفك السقل وإمؾ يف ط ْؾؿل إصقل والجدل.)533/1( 
( )6اكظر :الـزهة( ص.)63
( )7اكظر :شرح مختصر الروضة )148/1( لؾطقيف ،ورفع الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب
( )348/8لؾسبؽل.
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ولقس كؾ مشفقر مستػقض ،ومـفؿ مـ افرق بقـفؿا بقجف آخر ،والؿفؿ
()1

حذرا مـ وققع القهؿ.
آكتباه ٓختالف آصطالح هـاً :

وأما الـسبة بقـ الؿشفقر والؿتقاتر ،ففل التبايـ ،إٓ طـد مـ جعؾ
()2

قسؿا مـ الؿتقاتر.
الؿشفقر ً

وأما ققل بعض إفاضؾُّ :
كؾ متقاتر مشفقر ،ولقس كؾ مشفقر
كال مـفؿا بؿا طرفف بف الجؿفقر ،ففق مؿا
متقاترا( ،)3وذلؽ بعد أن طرف ً
ً
يـتؼد ،قال بعضفؿ :ولعؾف أراد بالؿشفقر الؿعـك الؾغقي ٓ آصطالحل.
وقد وقع لبعض طؾؿاء إثر طبارة تسقغ لصاحبفا الؼقل الؿذكقر ،وهل
ققلف ،والغريب ،وهق ما تػرد بف واحد طـ الزهري وشبفف ،مؿـ يجؿع
مشفقرا،
طزيزا فنن رواه الجؿاطة سؿل
حديثف :فنن تػرد اثـان أو ثالثة سؿل ً
ً
ومـف الؿتقاتر.اﻫ

()4

فصاحب هذه العبارة يسقغ لف أن يؼقل :كؾ متقاتر مشفقر ،ولقس كؾ
( )1وقد وقػ الؿملػ طىل تعريػات ُأخرى ٕهؾ العؾؿ لؾؿستػقض فذكرها يف (الػصؾ السادس يف
أقسام الحديث).
( )8اكظر :طؾقم الحديث( ص.)867
( )3اكظر :الـزهة( ص ،)57وفتح الؿغقث.)393/3( 
( )4اكظر :طؾقم الحديث( ص.)874 ،867
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متقاترا ،وٓ يـتؼد طؾقف ذلؽ ،وإكؿا يـتؼد طؾقف مخالػة الجؿفقر يف
مشفقر
ً
()1

آصطالح لؿا يـشل طـفا يف كثقر مـ إحقان مـ إيؼاع الـػقس يف أشراك
إوهام ،ولعؾ ذلؽ الػاضؾ قد جاءه القهؿ مـ هذا الؿقضع.
املػأل ٛالجالج:ٛ

ٍ
ٍ
مشفقر ،وقد
مشفقر ،وغقر
قد طرفت أن خبر أحاد يـؼسؿ إىل قسؿقـ:
قسؿ الؿحدِّ ثقن غقر الؿشفقر إىل قسؿقـ :طزيز ،وغريب.
فالعزيز هق الذي يرويف مجاطة طـ مجاطة ،غقر أن طددها يف بعض الطبؼات
يؽقن اثـقـ فؼط( ،)2فخرج بذلؽ الؿشفقر طـد مـ يؼقل :ا
إن أقؾ ما تثبت بف
()3

الشفرة ثالثة :وهق الؿشفقر.

والغريب هق( :)4الذي يـػرد بروايتف واحد يف مقضع ما مـ مقاضع
()5

السـد.

ّاحلاصل :أن الخبر يـؼسؿ ً
أوٓ إىل قسؿقـ :متقاتر ،وآحاد ،وأن خبر
( )1مجع شرك ،وهق حبائؾ الصائد ،وكذلؽ ما يـصب لؾطقر ،واحدتف :شركة .هتذيب الؾغة
(.)16/14
( )8اكظر :الـزهة( ص ،)57وفتح الؿغقث.)333/3( 
( )3اكظر :الـزهة( ص.)63-68
( )4يف الؿخطقط والؿطبقع( :وهق) بزيادة واو ،وحذففا أوىل ،وقد حذففا (أبق غدة) مـ كسختف كذلؽ.
( )5اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)874والـزهة( ص ،)74وشرح كخبة الػؽر( ص )848لؾؼاري.
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أحاد يـؼسؿ إىل ثالثة أقسام :مشفقر ،وطزيز ،وغريب ،وسقليت زيادة بقان
()1

لذلؽ إن شاء اهلل تعاىل.

وقد قسؿ بعض طؾؿاء إصقل الخبر إىل ثالثة أقسام :متقاتر ،ومشفقر،
مستؼال بـػسف ،ومل يدخؾقه يف الؿتقاتر كؿا
ًّ
قسؿا
وآحاد ،فجعؾقا الؿشفقر ً
()2
طرفقا الؿشفقر
فعؾ الجصاص  ،وٓ يف خبر أحاد كؿا فعؾ غقرهؿ ،وقد ا

بؿا كان يف إصؾ خبر آحاد ثؿ اكتشر يف الؼرن الثاين والثالث مع تؾؼل إمة لف
بالؼبقل :فقؽقن بقـف وبقـ الؿستػقض ،-وهق طىل أحد إققال :مارواه ثالث ٌة
فصاطدً ا مـ غقر أن يـتفل إىل التقاتر -طؿقم وخصقص مـ وجف :لصدقفؿا
فقؿا رواه يف إصؾ ثالثة ،ثؿ تقاتر يف الؼرن الثاين والثالث ،واكػراد
الؿستػقض طـ الؿشفقر فقؿا رواه يف إصؾ( )3ثالثة ،ثؿ مل يتقاتر يف الؼرن
الثاين والثالث( ،)4واكػراد الؿشفقر طـ الؿستػقض فقؿا رواه يف إصؾ واحد
واثـان ،ثؿ تقاتر يف الؼرن الثاين والثالث.
( )1يف ذكر الـقع الثاين والخؿسقـ مـ طؾقم الحديث يف التـبقف الثالث.
( )8تؼدمت ترمجتف.
( )3أي أصؾ السـد وهق :الؿقضع الذي يدور اإلسـاد طؾقف ويرجع وهق صرفف الذي فقف الصحابل.
الـزهة( ص.)78
( )4اكظر :شرح الؽقكب الؿـقر.)345/8( 
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طرف الجصاص الؿتقاتر بؼقلف :هق ما أفاد العؾؿ بؿضؿقن الخبر
وقد ا
()1
كظرا ل ُقدخؾ الؿشفقر.
كظرا  ،فزاد قق َلف :أو ً
ضرور ًة أو ً

تقهؿ بعضفؿ( )2مـ طبارتف أكف يحؽؿ بؽػر مـؽِر الؿشفقر :إلدخالف
وقد ا
لف يف الؿتقاتر يؽػر جاحده ،ولقس الؿراد كذلؽٕ :ن الذي ُيؽ اػر جاحده إكؿا
هق الؼسؿ إول مـ الؿتقاتر طـده ،وهق الذي يػقد العؾؿ ضرور ًة كصقام شفر
رمضان ،وحج البقت وكحق ذلؽ ،بخالف الؼسؿ الثاين مـف وهق الذي يػقد
كظرا.
العؾؿ ً
قال بعض األفاضل :إكؿا مل يؽػر مـؽِر (الؿشفقر)ٕ :ن إكؽاره ٓ يمدي
إىل تؽذيب الـبل -طؾقف الصالة والسالمٕ :-كف مل يسؿعف مـف -طؾقف الصالة
ً
خطل أو
والسالم -مـ غقر واسطة ،ومل يروه طـف طدد ٓ يتصقر مـفؿ الؽذب
طؿدً ا ،وإكؿا هق خبر آحاد تقاتر يف العصر الثاين ،وتؾؼاه أهؾف بالؼبقل ،فنكؽاره
التروي ،حقث تؾؼقا بالؼبقل ما مل
إكؿا يمدي إىل تخطئة العؾؿاء كسبتفؿ إىل طدم ِّ
()3

يثبت وروده طـ الرسقل.

وتخطئة العؾؿاء لقست بؽػر ،بؾ هل بدطة وضاللة ،بخالف إكؽار
( )1اكظر :تقسقر التحرير ) 891/1( لؿحؿد أمقـ الؿعروف بلمقر بادشاه .ط .دار الػؽر.
( )8اكظر :الؿصدر السابؼ.
(الرسؾ).
( )3وقع يف الؿطبقع ُّ
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الؿتقاتر :فنكف مشعر بتؽذيب الـبل -طؾقف الصالة والسالم :-إذ الؿتقاتر
بؿـزلة الؿسؿقع مـف ،وتؽذيب الرسقل كػر.
طىل أن (الؿشفقر) ٓ يقجب طؾؿ القؼقـ وإكؿا يقجب ضـًّا قق ًّيا فقق الظـ
الذي يحصؾ مـ خبر أحاد تطؿئـ بف الـػس إٓ طـد مالحظة كقكف يف
إصؾ كان مـ خبر أحاد ،وقد ذكروا لؾؿشفقر أمثؾ ًة مـفا :الؿسح طىل
()1

الخػقـ.

والظاهر أكف لقس ُّ
كؾ مشفقر يعد إكؽاره بدطة وضاللة ،فؼد قال اإلمام
الشافعل يف إم)2( يف أثـاء محاورة جرت بقـف وبقـ أحد الػؼفاء:
وقؾت لف :أرأيت ققل اهلل تبارك وتعاىل ﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾
[ادائدة.]5:

ألقس ُب ِّقـ يف كتاب اهلل طز وجؾ بلن الػرض غسؾ الؼدمقـ أو مسحفؿا؟
قال :بىل.
قؾت :مل مسحت طىل الخػقـ؟ ومـ أصحاب رسقل اهلل ﷺ والـاس إىل
( )1اكظر :شرح التبصرة والتذكرة ،)83/8( وفتح الؿغقث ،)411-396/3( وكظؿ الؿتـاثر مـ
الحديث الؿتقاتر( ص.)85 ،64 ،88
( )8إم.)18/7( 
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الققم مـ ترك الؿسح طىل الخػقـ ويعـػ مـ مسح؟
قال :لقس يف رد مـ رده حجة ،وإذا ثبت طـ الـبل ﷺ شلء مل يضره مـ
خالػف.
مختؾػ فقف ،كؿا كعؿؾ بف لق كان متػ ًؼا طؾقف ،وٓ
ٌ
قؾت :وكعؿؾ بف وهق
كعرضف طىل الؼرآن؟
قال ٓ ،بؾ سـة رسقل اهلل ﷺ تدل طىل معـك ما أراد اهلل طز وجؾ.
قؾـا :فؾؿ ٓ تؼقل هبذا يف القؿقـ مع الشاهد وغقره ،مؿا تخالػ فقف
الحديث ،وتريد إبطال الحديث الثابت بالتلويؾ ،وبلن تؼقل :الحديث
يخالػ ضاهر الؼرآن .اﻫ
املػأل ٛالطابع:ٛ
قد يؼقى الخبر وأصؾف ضعقػ ،وقد يضعػ وأصؾف ققي :وذلؽ
ٕسباب تعتريف ،غقر أن الخبر إذا طرضت لف الؼقة ٓ يرتػع طـ درجتف ،وإذا
متقاترا :إذ ٓ
طرض لف الضعػ كزل طـفا ،فالؿتقاتر مفؿا زاد تقاتره يبؼك
ً
كؼصا ب ِّقـا كزل طـ درجتف إىل درجة
درجة فققف يرتػع إلقفا ،وإذا كؼص تقاتره ً
طزيزا ،ثؿ غري ًبا ،ثؿ قد يـدرس.
الؿشفقر ،ثؿ قد يضعػ إىل أن يصقر ً
ٍ
فؽؿ مـ ٍ
كثقرا مـ إبـقة العظقؿة
خبر
متقاتر قد درستف إيام ،أٓ ترى أن ً
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فضال طـ زماهنؿ ،قال الؿتـبل:
ٓ يعؾؿ أن يؼقـًا أسؿاء ُبـاائِفا ً

()1

أيـ الـذي اهلرمان مـ بـقاكـف

ؿصرع
ما ققمف ما يقمف ما ال
ُ

تتخؾ ُ
اآلثار طـ أصحاهبا
ػ
ُ

حق ًـا ويؾحؼفا الػـاء فتتبـ ُع

و(الؿشفقر) مفؿا زادت شفرتف ٓ يرتػع طـ درجتف إىل درجة الؿتقاتر :إذ
الشرط يف الؿتقاتر ْ
أن يؽقن التقاتر مقجق ًدا فقف مـ الطبؼة إوىل فؿا بعدها،
متقاترا :فن ْن كان
فنذا فؼد ذلؽ يف صبؼة مـ الطبؼات ٓ-سقؿا إوىل -مل يعد
ً
متقاترا يف أول إمر ثؿ زال طـف التقاتر ققؾ :خبر مـؼطع التقاتر .فنن مل يؽـ
ً
تقاترا مـ أول إمر مل يؼؾ لف :متقاتر.
م ً
كعؿ يسقغ أن يقصػ بالتقاتر الـسبل ،فقؼال :هذا الخبر قد تقاتر يف
مثال ،وٓ يؼال لف :خبر متقاتر طىل اإلصالق.
الطبؼة الثاكقة أو الثالثة ً
فنذا ضعػت الشفرة يف (الؿشفقر) كزل طـ درجتف ،واكتؼؾ إىل ما بعدها
كؿا أشركا إلقف ،وقس طىل ذلؽ :العزيز والغريب ،غقر أن الغريب لؿا كان يف
الؿـزلة الدكقا ،فنذا ضعػ اكدرس وصار َكس ًقا َمـس ًّقا ،والخبر قد يحقا بعد
( )1هق أبق الطقب أمحد بـ الحسقـ بـ الحسـ بـ طبد الصؿد الجعػل الؽـدي الؽقيف الؿعروف
بالؿتـبل الشاطر الؿشفقر ،وققؾ :هق أمحد بـ الحسقـ بـ مرة بـ طبد الجبار ،ققؾ لف الؿتـبلٕ :كف
الـبقة يف بادية السؿاوة وتبعف خؾؼ كثقر مـ بـل كؾب وغقرهؿ ،فخرج إلقف لملم أمقر محص
ادطك ا
صقيال ،ثؿ استتابف وأصؾؼف ،وققؾ غقر ذلؽ ،وهذا
ً
كائب اإلخشقدية ،فلسره وتػرق أصحابف وحبسف
أصح .وفقات إطقان.)185-184/1( 
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آكدراس ،وذلؽ بظفقر أمر يدل طؾقف.
خبر
واطؾؿ أكف قد يشتبف الؿشفقر الشائع طـ أص ٍؾ بالؿتقاتر ،بؾ قد يشقع ٌ
متقاترا ،ولؽثرة آشتباه يف هذا الباب طىل
ٓ أصؾ لف ،فقظـف َم ْـ مل يتتبع أمره
ً
كثقر مـ الـاس ضـ بعضفؿ ْ
أن ٓ سبقؾ إىل أخذ القؼقـ مـ إخبارٓ ،سقؿا
التل مضت طؾقف قرون كثقرة ،فؼد ُذكر يف كتب الؽالم ،وكتب إصقل ا
أن
فرقة مـ الـاس أكؽرت إفادة الؿتقاتر العؾؿ القؼقـل ،وقالت :ا
إن الحاصؾ مـف
هق الظـ الؼقي الغالب.
وفرقة مـفؿ س اؾؿت إفادتف العؾؿ القؼقـل يف إمقر الحاضرة ،وأكؽرت
[ذلؽ]( )1يف إمقر الغابرة.
قال الغزايل يف الؿستصػك" :أما إثبات كقن التقاتر مػقدً ا لؾعؾؿ ،ففق
لؾس ُؿـ ِ اقة( ،)2حقث حصروا العؾؿ يف الحقاس ،وأكؽروا هذا،
ضاهر خال ًفا ُّ
وحصرهؿ باصؾ :فن اكا بالضرورة كعؾؿ كقن إلػ أكثر مـ القاحد ،واستحالة
مقرا ُأخر ذكركاها يف مدارك القؼقـ سقى
كقن الشلء
قديؿا محد ًثا ،وأ ً
ً
الحقاس ،بؾ كؼقل حصرهؿ العؾقم يف الحقاس معؾقم لفؿ ،ولقس ذلؽ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ كسخة (أبق غدة).
( )8السؿـقة :صائػة قالقا بِؼدَ ِم العامل وبنبطال الـظر وآستدٓل وأن ٓ معؾقم إٓ مـ جفة الحقاس
رق بقـ ِ
الخؿس .ال َػ ُ
الػرق( ص.)853
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ُمدر ًكا بالحقاس الخؿس.
ثؿ ٓ يستريب طاقؾ يف أن يف الدكقا بؾدة تسؿك بغدادْ ،
وإن مل يدخؾفا ،وٓ
يشؽ يف وجقد إكبقاء ،بؾ وٓ يف وجقد الشافعل وأبل حـقػة -رمحفؿا اهلل،-
بؾ وٓ يف الدول والققائع الؽبقرة.
فنن ققؾ :لق كان هذا معؾق ًما ضرورة َل َؿا خالػـاكؿ.
قؾـا :مـ يخالػ يف هذا فنكؿا يخالػ بؾساكف ،أو طـ خبط يف طؼؾف ،أو طـ
طـاد ،وٓ يصدر إكؽار هذا مـ طدد كثقر يستحقؾ إكؽارهؿ يف العادة لؿا طؾؿقه
وطـادهؿ ،ولق تركـا ما طؾؿـاه لؼقلؽؿ لؾزمؽؿ ترك الؿحسقسات لخالف
السقفسطائقة")1(.اﻫ
وقد أشار يف فقصؾ التػرقة بقـ اإلسالم والزكدقة إىل ِ
أمر اشتباه الؿشفقر
بالتقاتر طىل مـ مل يؿعـ الـظر ،فؼال يف أثـاء بقان إمقر الخؿسة التل يجب
طىل مـ يخقض يف التؽػقر(ْ )2
أن يـظر فقفا قبؾ اإلقدام طؾقف:
تقاترا( )3أو آحا ًدا أو باإلمجاع :فنن ثبت
الثاين :يف الـص الؿتروك أكف ثبت ً
متقاترا وحد
تقاترا ففؾ هق طىل شرط التقاتر أم ٓ؟ إذ ربؿا يظـ الؿستػقض
ً
ً
( )1الؿستصػك.)188-187/1( 
( )8يف الؿطبقع (التػؽقر).
تقاترا).
( )3يف الؿطبقع (إن ثبت ً
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التقاتر :ما ٓ يؿؽـ الشؽ فقف ،كالعؾؿ بقجقد إكبقاء ،ووجقد البالد
طصرا بعد طصر إىل زمان
الؿشفقرة وغقرها ،وأكف متقاتر يف إطصار كؾفا
ً
الـبقة ،وهؾ يتصقر أن يؽقن قد كؼص طدد التقاتر يف طصر مـ إطصار.
ّالػسط يف املتْاتسْ :
أن ٓ يحتؿؾ ذلؽ كؿا يف الؼرآن ،أما يف غقر الؼرآن
فقغؿ ُض مدرك ذلؽ جدًّ ا ،وٓ يستؼؾ بندراكف إٓ الباحثقن طـ كتب التقاريخ
ُ
وأحقال الؼرون الؿاضقة ،وكتب إحاديث ،وأحقال الرجال وأغراضفؿ يف
كؼؾ الؿؼآت :إذ قد يقجد طدد التقاتر يف كؾ طصر وٓ يحصؾ بف العؾؿ :إذ
كان يتصقر أن يؽقن لؾجؿع الؽثقر رابط ٌة يف التقافؼ ٓسقؿا بعد وققع
التعصب بقـ أرباب الؿذاهب)1(.اﻫ
املػأل ٛاخلاوػ:ٛ
َش َرط قق ٌم يف التقاتر أ ْن يؽقن الؿخبرون ٓ يحصرهؿ طدد ،وٓ يحقيفؿ
بؾد ،وهق شرط غقر ٓزم( :)2ا
الح اجاج إذا أخبروا طـ واقعة صدهتؿ طـ
فنن ُ
الحج حصؾ العؾؿ بؼقلفؿ ،وهؿ محصقرون ،وأهؾ الؿديـة إذا أخبروا طـ
الـبل ﷺ بشلء حصؾ العؾؿ بخبرهؿ ،وقد حقاهؿ بؾد ،وأهؾ الجامع إذا
( )1فقصؾ التػرقة بقـ اإلسالم والزكدقة( ص ) 169ضؿـ مجؿقطة رسائؾ الغزايل كذا أحال (أبق
غدة) طؾقف يف كسختف أما أكا فؾؿ أتحصؾ طؾقفا بعد البحث.
( )8اكظر :اإلحؽام يف أصقل إحؽام )37/1( لممدي بتعؾقؼ العالمة طبد الرزاق طػقػل.
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أخبروا بـائ ٍ
بة يف الجؿعة حالت بقـفؿ وبقـ صالهتا ،حصؾ العؾؿ بخبرهؿ وقد
حقاهؿ الجامع وهق دون البؾد.
وأرادوا بؽقن الؿخبريـ ٓ يحصرهؿ طدد أهنؿ لؽثرهتؿ وتبايـ بؾداهنؿ
يتعذر أو يتعسر إحصاؤهؿ ،فتشـقع ابـ حزم طىل الؼائؾقـ بف ٍ
جار طىل طادتف يف
التفقيؾ ،ومحؾ طبارة مـ خالػف طىل أقبح محامؾفا ،وإن كاكت مؿؽـة التلويؾ.

()1

َو َش َر َط قق ٌم يف الؿخبريـ طد ًدا معقـًا بحقث إذا كان طددهؿ أقؾ مـف مل يسؿ
متقاترا.
خبرهؿ
ً
ّاختُ ٔلف يف ذلك العدد:
فؼقؾ :هق ثالثة .وققؾ :أربعة .وققؾ :مخسة .وققؾ :سبعة .وققؾ :طشرة.
وققؾ :اثـا طشر .وققؾ :طشرون .وققؾ :أربعقن .وققؾ :مخسقن .وققؾ غقر
()2

ذلؽ ،وهل أققال لقس لفا برهان.

وقال الجؿفقر :الشرط أن يبؾغ طدد الؿخبريـ َم ْبؾ ًغا يؿـع يف العادة
تقاصمهؿ طىل الؽذب فقف ،وٓ يؿؽـ تحديد ذلؽ العدد ،والضابط يف ذلؽ:
()3

متقاترا وإٓ فال.
حصقل العؾؿ ،فنذا حصؾ طؾؿت أن الخبر
ً
( )1سقليت كؼؾ كالم ابـ حزم يف الػائدة السادسة.
( )8اكظر :اإلحؽام )36-35/1( لممدي.
( )3اكظر :الؿصدر السابؼ (.)37/1
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قال الغزايل يف الؿستصػك :)1( طدد الؿخبريـ يـؼسؿ إىل ما هق كاقص
فال يػقد العؾؿ ،وإىل ما هق كامؾ ،وهق الذي يػقد العؾؿ ،وإىل ما هق زائد ،وهق
فضال طـ الؽػاية ،والؽامؾ وهق أقؾ
الذي يحصؾ العؾؿ ببعضف ،وتؼع الزيادة ً
طدد يقرث العؾؿ لقس معؾق ًما لـا ،لؽـا بحصقل العؾؿ ضروري كتبقـ كؿال
العدد ٓ أ اكا بؽؿال العدد كستدل طىل حصقل العؾؿ.
فنذا طرفت هذا فالعدد الؽامؾ الذي يحصؾ التصديؼ بف يف واقعة هؾ
يتصقر أن ٓ يػقد العؾؿ يف بعض الققائع.
قال الؼاضل( : )2ذلؽ ُمحال ،بؾ كؾ ما يػقد العؾؿ يف واقعة يػقده يف
()3

كؾ واقعة ،وإذا حصؾ العؾؿ لشخص

فالبد وأن يحصؾ لؽؾ شخص

يشاركف يف السؿاع وٓ يتصقر أن يختؾػ.
وهذا صحقح ْ
إن تجرد الخبر طـ الؼرائـ :فن ان العؾؿ ٓ يستـد إىل مجرد
العدد ،وكسبة كثرة العدد إىل سائر الققائع وسائر إشخاص واحدة ،أما إذا
اقتركت بف قرائـ تدل طىل التصديؼ ففذا يجقز أ ْن تختؾػ فقف الققائع
(.)198-194/1( )1
( )8هق الؼاضل أبق بؽر محؿد بـ الطقب بـ محؿد بـ جعػر الباقالين ،مات سـة (443ﻫ) .وفقات
إطقان ،)869/4( شذرات الذهب.)314/3( 
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :لؾشخص) ،والؿثبت مـ الؿستصػك ،وقد كبف (أبق غدة) يف كسختف طىل
ذلؽ.

خـ َبسِ
الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ َأقِطَا ِو الِ َ

178

أثرا،
وإشخاص ،وأكؽر الؼاضل ذلؽ ،ومل يؾتػت إىل الؼرائـ ،ومل يجعؾ لفا ً
وهذا غقر مرضلٕ :ن مجرد اإلخبار يجقز أ ْن يقرث العؾؿ طـد كثرة
أيضا قد يقرث العؾؿْ ،
وإن مل
الؿخبريـ ،وإن مل تؽـ قريـة ،ومجرد الؼرائـ ً
يؽـ فقف إخبار فال يبعد( )1أن تـضؿ الؼرائـ إىل إخبار ،فقؼقم بعض الؼرائـ
()2

مؼام بعض العدد مـ الؿخبريـ.

وٓ يـؽشػ هذا إٓ بؿعرفة معـك الؼرائـ ،وكقػقة دٓٓهتا ،فـؼقلٓ :
أمقرا لقست محسقسة :إذ كعرف مـ غقركا حبف إلكسان
شؽ يف أ اكا كعرف
ً
وبغضف لف وخقفف مـف ،وغضبف ،وخجؾف ،وهذه أحقال يف كػس الؿحب
والؿبغض ٓ يتعؾؼ الحس هبا قد تدل طؾقفا دٓٓت آحادها( )3لقست قطعقة،
ُ
آحتؿال.
بؾ يتطرق إلقفا
ولؽـ تؿقؾ الـػس هبا إىل اطتؼاد ضعقػ ،ثؿ الثاين والثالث يمكد ذلؽ،
()4

ولق أفردت آحادها

لتطرق إلقفا آحتؿال ،ولؽـ يحصؾ الؼطع

باجتؿاطفا ،كؿا ا
أن ققل كؾ واحد مـ طدد التقاتر يتطرق إلقف آحتؿال لق
( )1وقع يف الؿطبقع (يبعدان أن).
( )8لؾػائدة اكظر :اإلحؽام.)44/1( 
( )3وقع يف الؿطبقع (آحدها).
( )4وقع يف الؿطبقع (آحدها).
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قدر مػر ًدا ،ويحصؾ الؼطع بسبب آجتؿاع.
ومثالف :أ اكا كعرف طشؼ العاشؼ ٓ بؼقلف بؾ بلفعال هل أفعال الؿحبقـ،
مـ الؼقام بخدمتف ،وبذل مالف ،وحضقر مجالسف لؿشاهدتف ،ومالزمتف يف
كؾ واحد يدل دٓلة لق اكػرد ٓحتؿؾ ْ
فنن ا
تردداتف ،وأمقر مـ هذا الجـس :ا
أن
يؽقن ذلؽ لغرض آخر ي ِ
ضؿ ُره ٓ لحبف إياه ،لؽـ تـتفل كثرة هذه الدٓٓت
ُ
إىل حد يحصؾ لـا بف طؾؿ قطعل بحبف ،وكذلؽ ببغضف إذا ُرئِقت مـف أفعال
يـتجفا البغض.
ثؿ قال :فاقتران هذه الدٓئؾ كاقتران إخبار وتقاترها ،وكؾ دٓلة شاهد
يتطرق إلقف آحتؿال ،كؼقل كؾ مخبر طىل حقالف ،ويـشل مـ آجتؿاع العؾؿ،
وكلن هذا مدرك سادس مـ مدارك العؾؿ ،سقى ما ذكركاه يف الؿؼدمة مـ
()1

إولقات

()2

والؿحسقسات والؿشاهدات الباصـة ،والتجريبقات

والؿتقاترات ،فقؾحؼ هذا هبا ،وإذا كان هذا غقر مـؽر ،فال يبعد أن يحصؾ
التصديؼ بؼقل طدد كاقص طـد اكضؿام قرائـ إلقف ،ولق تجرد طـ الؼرائـ مل
يػد العؾؿ.
( )1اكظر :مؼدمة الؿستصػك.)84/1( 
( )8ذكر (أبق غدة) يف كسختف أكف وجد يف الؿستصػك و(التجربقات) ،والذي وقػت طؾقف
ٍ
كسخة طـده.
(التجريبقات) ،فؾعؾف يف
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وقال العالمة مجال الديـ حسـ بـ يقسػ بـ الؿطفر ال ِ
ح ّؾل( )1يف هناية
القصقل إىل طؾؿ إصقل :قال أبق الحسقـ البصري( )2والؼاضل أبق بؽر(:)3
كؾ طدد وقع العؾؿ بخبره يف واقعف لشخص ٓ بد وأن يؽقن مػقدً ا لؾعؾؿ بغقر
()4

تؾؽ القاقعة لغقر ذلؽ الشخص إذا سؿعف.

وهذا إكؿا يصح طىل إصالقف لق كان العؾؿ قد حصؾ بؿجرد ذلؽ العدد مـ
غقر أن يؽقن لؾؼرائـ الؿحتػة بف مدخؾ يف التلثقر ،لؽـ العؾؿ قد يحصؾ
بالؼرائـ العائدة إىل إخبار الؿخبريـ وأحقالفؿ ،واختالف السامعقـ يف ققة
السؿاع لؾخبر والػفؿ لؿدلقلف ،ومع فرض التساوي يف الؼرائـ قد يػقد
آحادها الظـ ،ويحصؾ مـ اجتؿاطفا العؾؿ ،فلمؽـ حصقل العؾؿ بؿثؾ ذلؽ
العدد يف بعض الققائع لؾؿستؿع دون البعض :لؿا اختص بف مـ الؼرائـ التل
ٓ تحصؾ لغقره.
ولق س ِّؾ َؿ اتحا ُد القاقعة وقرائـفا مل يؾزم مـ حصقل العؾؿ بذلؽ العدد
( )1هق الحسـ بـ يقسػ بـ الؿطفر الح ِّؾل الؿعتزيل مجال الديـ الشعل ،مات سـة (786ﻫ) .العبر
( ،)77/4الـجقم الزاهرة ،)198/9( الدرر الؽامـة.)44/8( 
( )8هق أبق الحسقـ محؿد بـ طظ بـ الطقب البصري شقخ الؿعتزلة ،مات سـة (436ﻫ) .وفقات
إطقان ،)871/4( سقر أطالم الـبالء.)487/17( 
( )3هق ابـ الباقالين تؼدمت ترمجتف.
( )4اكظر :تعؼب السقػ أمدي لؾح ِّؾل ،وابـ الباقالين يف اإلحؽام.)41-44/8( 
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لبعض إشخاص حصقلف لشخص آخر :لتػاوهتؿا يف الػفؿ لؾؼرائـ،
وتػاوت إشخاص يف اإلدراك والذكاء معؾقم بالضرورة.
أيضا :ضـ ققم أن لحصقل العؾؿ طؼب التقاتر يشترط طدد معقـ،
وقال ً
فرب طدد
ولقس بحؼ :فنن العؾؿ هق الؼاضل بعدد الشفادات دون العؽس ،ا
أفاد العؾؿ يف قضقة لشخص ،وٓ يحصؾ مع مثؾف يف تؾؽ الؼضقة لغقر ذلؽ
الشخص أو يف غقرها لف.
وقال بعض الؿتؽؾؿقـ :إن حصقل العؾؿ بطريؼ تقاتر إخبار يختؾػ
باختالف الققائع والؿخبريـ والسامعقـ ،فؼد يحصؾ العؾؿ يف واقعة بعدد
ٍ
واقعة أخرى ،وقد يحصؾ بنخبار مجاطة
مخصقص ،وٓ يحصؾ بف يف
ٍ
مجاطة أخرى تساويفؿ يف العدد ،وقد يحصؾ
مخصقصة ،وٓ يحصؾ بنخبار
لسامع وٓ يحصؾ لسامع آخر.
طرف بعض العؾؿاء الؿتقاتر بؼقلف :هق الخبر الذي يقجب بـػسف
وقد ا
العؾؿ ،فخرج بذلؽ خبر أحاد :فنن مـف ما ٓ يقجب العؾؿ أصال ،ومـف ما
يقجب العؾؿ ٓ بـػسف لؽـ بقاسطة الؼرائـ التل احتػت بف.
ويف هذا التعريػ إشؽال :فنكف يقهؿ أن الؿقجب لؾعؾؿ يف الؿتقاتر إكؿا
هق مجرد كثرة الؿخبريـ ،وستعرف ما يرد يف ذلؽ.
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قال اإلمام فخر الديـ الرازي يف الؿحصقل :)1( إِ اكا لق قدركا أن أهؾ
بؾدة طؾؿقا أن أهؾ سائر البالد لق طرفقا ما يف بؾدهؿ مـ القباء العام لتركقا
الذهاب إىل بؾدهؿ ،ولق تركقا ذلؽ ٓختؾت الؿعقشة يف تؾؽ البؾدة ،وقدركا
أن أهؾ تؾؽ البؾدة كاكقا طؾؿاء حؽؿاء ،جاز يف مثؾ هذه الصقرة أن يتطابؼقا
طىل الؽذب ،وإن كاكقا كثقريـ جدًّ ا ،فثبت هبذا إمؽان اتػاق الخؾؼ العظقؿ
طىل الؽذب ٕجؾ الرغبة .اﻫ
وقال حجة اإلسالم الغزايل :إن العدد الؽثقر ربؿا يخبرون طـ أمر تؼتضل
إيال ُة الؿؾؽ وسقاستف إضفاره ،والؿخبرون مـ رؤساء جـقد الؿؾؽ ،فقتصقر
اجتؿاطفؿ تحت ضبط اإليالة( )2طىل آتػاق طىل الؽذب ،ولق كاكقا متػرققـ
()3

خارجقـ طـ ضبط الؿؾؽ مل يتطرق إلقفؿ هذا القهؿ.

وقد صرح كثقر مـ طؾؿاء إصقل بلن الؿتقاتر ٓبد فقف مـ الؼرائـ ،فال
يبؼك حقـئذ فرق بقـف وبقـ خبر أحاد الذي احتػت بف قرائـ أوجبت العؾؿ
بصدقف ،ويؽقن إيجاب كؾ مـفؿا لؾعؾؿ إكؿا هق بؿعقكة الؼرائـ.
وٓ ُيػقد يف الجقاب أن يؼال :الؼرائـ يف الؿتقاتر متصؾة ،ففل غقر خارجة
( )918/3( )1ط .الؿؽتبة العصرية.
( )8اإليالة :السقاسة يؼال :فالن حسـ اإليالة وسقئ اإليالة .الـفاية.)93/1( 
( )3الؿستصػك.)198/1( 
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كثقرا ما
طـف ،فصح أن يؼال :إكف يقجب العؾؿ بـػسفٕ :ن خبر أحاد الؿذكقر ً
تؽقن الؼرائـ فقف متصؾة.
والؿراد بالؼرائـ ما يؽقن متعؾ ًؼا بحال الؿخبر ،والؿخبر بف والخبر ،أما
الؿخبر فؽلن يؽقن غقر معروف بالؽذب ،وٓ داطل لف يف ذلؽ الخبر مـ
أمرا مؿؽـ
رغبة أو رهبة تؾجئف إىل الؽذب فقف ،وأما الؿخبر بف فؽلن يؽقن ً
القققع ٓسقؿا إن ضفرت مـ قبؾ مؼدمات تؼرب( )1أمره ،وأما الخبر فؽلن
يؽقن مسق ًقا طىل هقئة واضحة لقس فقفؿا مججؿة وٓ تؾعثؿ وٓ اضطراب.
والؿراد بالؼرائـ الؿـػصؾة :ما ٓ يتعؾؼ بؿا ذكر.
مريضا ،ثؿ
ّمجال ذلك :ما إذا أخبر مجاطة بؿقت ابـ ٕحد الرؤساء كان ً
مؿزق الثقاب
تال ذلؽ أن خرج الرئقس مـ الدار حاسر الرأس حايف الؼدم ا
مضطرب الحال ،وهق رجؾ ذو مـصب كبقر ومروءة تامة ٓ يخالػ طادتف إٓ
لؿثؾ هذه الـائبة :ا
فنن هذه الؼريـة مـػصؾة طـ الخبر ،ولفا أطظؿ مدخؾ يف
العؾؿ بصحتف.
واطترض بعضفؿ بلن العؾؿ هـا إكؿا حصؾ بالؼريـة ،فؽقػ كسبتؿقه إىل
الخبر؟
( )1وقع يف الؿخطقط والؿطبقع( :تغرب) ،وما أثبت هق الصقاب ،وهق كذلؽ يف كسخة (أبق غدة).
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وأجقب بلن العؾؿ حصؾ بالخبر بؿعقكة الؼريـة ،ولقٓ الخبر لجقزكا
ٍ
كارثة تؼقم مؼام مقت آبـ.
مقت شخص آخر أو وققع
وقد أسؼط بعضفؿ مـ تعريػ الؿتقاتر ققلف :بـػسف.
فؼال يف تعريػف :هق الخبر الذي يقجب العؾؿ ،وفقف أيضا إشؽالٕ :كف
يدخؾ فقف خبر أحاد إذا احتػت بف قرائـ تقجب العؾؿ ،وكلن بعضفؿ شعر
بذلؽ ،فؼال يف تعريػف :هق الخبر الؿػقد لؾعؾؿ القؼقـل.
واطؾؿ أن سبب اختالف العبارات واضطراهبا إكؿا هق غؿقض هذا
الؿبحث ود اقتف ،بحقث صارت العبارات فقف قاصرة طـ أداء مجقع ما يجقل يف
الـػس مـف ،فؽـ مـتبفا لذلؽ ،وقس طؾقف ما أشبفف مـ الؿباحث ،واحرص طىل
أخذ زبدة ما يؼقلقن ،وٓ يصدكؽ طـ ذلؽ اختالف العبارات أو آطتبارات.
املػأل ٛالػازغ:)1(ٛ
قد سؾؽ ابـ حزم يف تؼسقؿ الخبر وتعريػ أقسامف مسؾ ًؽا آخر ،فلحببـا
أن كقرد ما ذكره إتؿا ًما لؾػائدة.
قال يف كتاب اإلحؽامٌ :)1( 
فصؾ فقف أقسام إخبار طـ اهلل تعاىل .قال
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :الػائ دة السادسة) حصؾ طـ سفق مـ الؿملػ ،فؼد تؼدم الترتقب طىل
مسائؾ آخرها الؿسللة الخامسة.
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أبق محؿد :جاء الـص :ثؿ مل يختؾػ فقف مسؾؿان يف أن ما صح طـ رسقل اهلل
ﷺ أكف قالٌ « :
فػرض اتباطف» ،وأكف تػسقر لؿراد اهلل تعاىل يف الؼرآن وبقان
لؿجؿؾف.
ثؿ اختؾػ الؿسؾؿقن يف الطريؼ الؿمدية إىل صحة الخبر طـف  بعد
اإلمجاع الؿتقؼـ الؿؼطقع بف طىل ما ذكركا ،وطىل الطاطة مـ كؾ مسؾؿ :لؼقل
اهلل تعاىل﴿ :ﯸﯹ ﯺﯻ﴾ [النساء.]48:
فيعسىا يف ذلك فْددىا األخباز تيكطه قطنني:
خبر تقاتر :وهق ما كؼؾتف كافة بعد كافة( )2حتك تبؾغ بف الـبل ﷺ.
وهذا خبر مل يختؾػ مسؾؿان يف وجقب إخذ بف ،ويف أكف حؼ مؼطقع
طىل غقبفٕ :ن بؿثؾف طرفـا أن الؼرآن هق الذي أتك بف سقدكا محؿد ﷺ ،وبف
طؾؿـا صحة مبعث الـبل ﷺ ،وبف طؾؿـا طدد ركقع كؾ صالة ،وطدد
الصؾقات ،وأشقاء كثقرة مـ أحؽام الزكاة ،وغقر ذلؽ مؿا( )3مل يبقـ يف الؼرآن
تػسقره.
(.)188-183/1( )1
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :طـ كافة بعد كافة) ،والؿثبت مـ اإلحؽام ،وصقبف (أبق غدة) يف
كسختف.
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :ما مل يبقـف) ،والؿثبت مـ اإلحؽام ،وصقبف (أبق غدة) يف كسختف.
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وقد تؽ اؾؿـا يف كتاب ِ 
الػ َصؾ)1( طىل ذلؽ ،وبقـاا أن البرهان قائؿ طىل
صحتف ،وبقـاا كقػقتف ،وأن الضرورة والطبقعة تقجبان قبقلف ،ا
وأن بف طرفـا ما مل
كشاهد مـ البالد ،ومـ كان قبؾـا مـ إكبقاء والعؾؿاء والػالسػة والؿؾقك
()2

والققائع والتآلقػ.

ومـ أكؽر ذلؽ كان بؿـزلة مـ أكؽر ما يدرك بالحقاس إول وٓ فرق،
ولزمف أن ٓ يصدق بلكف كان قبؾف زمان ،وٓ أن أباه وأمف كاكا قبؾف ،وٓ أكف
مقلقد مـ امرأة.
قال طظ :وقد اختؾػ الـاس يف مؼدار طدد الـا َؼؾة لؾخبر الذي ذكركا،
فطائػة قالت ٓ :يؼبؾ الخبر إٓ مـ مجقع أهؾ الؿشرق والؿغرب .وقالت
()3

صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ طدد ٓ كحصقف كحـ .وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ مـ أقؾ

مـ ثؾثؿائة وبضعة طشر رجال طدد أهؾ بدر .وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ
سبعقـ .وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ مخسقـ طدد الؼسامة )4(.وقالت صائػة:
( )1يف الؿؾؾ والـحؾ.)81/8( 
( )8كذا يف الؿطبقع ويف الؿخطقط( :التقالقػ) ،ويف اإلحؽام( التقالػ).
( )3وقع يف الؿطبقع ٓ( :يؼبؾ إٓ مـ أقؾ) ،وأثبت ما يف الؿخطقط لؿقافؼتف لؿا يف اإلحؽام ،وكبف
(أبق غدة) طىل ذلؽ يف كسختف.
( )4اكظر :الـفاية يف غريب الحديث.)454/8( 
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ٓ يؼبؾ إٓ مـ أربعقـٕ :كف العدد الذي لؿا بؾغف الؿسؾؿقن أضفروا الديـ.
وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ طشريـ .وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ اثـل
طشر .وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ مخسة.

()1

وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ أربعة .وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ ثالثة:
لؼقل رسقل اهلل ﷺ« :حتك يؼقل ثالثة مـ ذوي الحجك مـ ققمف إكف قد كزل بف
()2

جائحة».

وقالت صائػة ٓ :يؼبؾ إٓ مـ اثـقـ.
قال طظ :وهذه كؾفا أققال بال برهان ،وما كان هؽذا فؼد سؼط ،ويؽػل يف
إبطال ذلؽ أن كـبف كؾ مـ يؼقل بشلء مـ هذه الحدود طىل أن يؼقس كؾ ما
يعتؼد صحتف مـ أخبار ديـف ودكقاه :فنكف ٓ سبقؾ لف ألبتة إىل أن يؽقن شلء
مـفا صح طـده بالعدد الذي شرصف كؾ واحد مـ ذلؽ العدد طـ مثؾ ذلؽ
العدد كؾف ،وهؽذا متزايدً ا حتك يبؾغ إىل تحؼقؼ ذلؽ الخبر مـ ديـف أو دكقاه.
فحصؾ مـ كؾ ٍ
ققل مـفا بطالن كؾ خبر مجؾة ٓ ُكحاشل شق ًئإ :كف وإن
سؿع هق بعض إخبار مـ العدد الذي شرط ،فالبد أن يبطؾ تؾؽ الؿرتبة
( )1وقع يف الؿطبقع وكسخة (أبق غدة)( :مخسة طشر) ،وأثبت ما يف الؿخطقط ولؿقافؼتف لؿا يف
ذكرا لذلؽ العدد.
اإلحؽام وبحثت كذلؽ طؿـ قال هبذا :فؾؿ أجد ً
قائال بذلؽ ،وٓ ً
( )8رواه مسؾؿ برقؿ ( )1444مـ حديث قبقصة بـ مخارق الفاليل .
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فقؿا فقق ذلؽ ،وكؾ ققل أدى إىل الباصؾ ،ففق باصؾ بال شؽ ،وباهلل تعاىل
()1

التقفقؼ.

()2

فؾؿ يبؼ إٓ ققل مـ قال بالتقاتر ومل يحدّ طد ًدا.

قال طظ :وكؼقل ها هـا إن شاء اهلل تعاىل ققٓ باختصار( ،)3فـؼقل وباهلل
التقفقؼ :لؽؾ مـ حد يف طدد كؼؾة خبر التقاتر( )4حدًّ ا ٓ يؽقن أقؾ مـف يقجب
متصال ٓبـ حزم.
ً
( )1كتب الؿملػ هـا يف الؿخطقط والؿطبقع( :ﻫ) مع أن الؽالم ما زال
( )8ذكر اإلمام الشقكاين  هذه إققال يف كتابف  إرشاد الػحقل إىل تحؼقؼ الحؼ مـ طؾؿ إصقل
( ،)46/1ثؿ قال " :وياهلل العجب مـ جري أقالم أهؾ العؾؿ بؿثؾ هذه إققال التل ٓ ترجع إىل
طؼؾ وٓ كؼؾ وٓ يقجد بقـفا وبقـ محؾ الـزاع جامع ،وإكؿا ذكركاها لقعتبر هبا الؿعتبر ويعؾؿ أن
الؼقؾ والؼال قد يؽقن مـ أهؾ العؾؿ يف بعض إحقال مـ جـس الفذيان فقلخذ طـد ذلؽ حذره مـ
التؼؾقد ويبحث طـ إدلة التل هل شرع اهلل الذي شرطف لعباده :فنكف مل يشرع لفؿ إٓ ما يف كتابف
وسـة رسقلف" .اﻫ
قمت :وقد كان شقخـا العالمة إثري ٌ
مؼبؾ القادطل  ٓ يفتؿ هبذه إققال التل ٓ دلقؾ طؾقفا
ويـػر مـفا ،وٓ يفؿف الجفؾ هبا ،وقد كـت معف يف مـزلف بعد صالة الػجر أكا وأخقكا الشقخ الػاضؾ
ذو الخؾؼ الجؿ محؿد بـ طبد اهلل الؿطري أبق بسطام  ،وكان هذا يف (83مجادى إوىل سـة
1484ﻫ ) ،فؼال أخقكا محؿد لؾشقخ :كؿ يؽقن العدد لؾحديث الؿتقاتر؟
فؼال الشقخ :اختؾػقا فقف.
فؼال :كؿ ترجح أكت يا شقخ؟
فؼال :لقس طـدي شل ٌء حتك لـػسل.
( )3كتب الؿملػ هـا يف الؿخطقط والؿطبقع( :ﻫ) مع أن الؽالم ما زال متقاص ًال ٓبـ حزم وكبف (أبق
غدة) طىل ذلؽ يف كسختف.
( )4قال (أبق غدة) :إكف وقع يف اإلحؽام( يف طدد كؼؾتف) ،ومل أجد ما قالف :فؾعؾف يف كسخة.
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تقؼـ صدقف ضرورة مـ سبعقـ أو طشريـ ،أو طدد ٓ تحصقفؿ ،وإن كان يف
حصك ذا طدد محدود ،أو أهؾ الؿشرق والؿغرب ،وٓ سبقؾ إىل لؼائف
ذاتف ُم
ً
وٓ لؼاء أحد لفؿ كؾفؿ ،وٓبد مـ آقتصار طىل بعضفؿ دون بعض
بالضرورة ،وٓبد مـ أن يؽقن لذلؽ التقاتر الذي يدطقكف يف ذاتف طد ٌد إن
متقاترا ،وإٓ فؼد ادطقا ما ٓ يعرف أبدً ا وٓ يعؼؾ.
كؼص مـف واحد مل يؽـ
ً
فنذ ٓ بد مـ تحديد طدد ضرورة ،فـؼقل لفؿ :ما تؼقلقن إن سؼط مـ هذا
الحد الذي حددتؿ واحد أيبطؾ سؼقط ذلؽ القاحد قبقل ذلؽ الخبر أم ٓ
يبطؾف؟
فنن قال :يبطؾف.
تحؽؿ بال برهان ،وكؾ ققل بؿجرد الدطقى بال برهان ،ففق مطروح
ساقط :فنن قال بؼبقلف أسؼطـا لف آخر ثؿ آخر حتك يبؾغ إىل واحد فؼط ،وإن
َحدا طد ًدا سئؾ طـ الدلقؾ طىل ذلؽ ،فال سبقؾ لف إلقف ألبتة.
وأيضا فنكف ما يف العؼقل فرق بقـ ما كؼؾف طشرون وبقـ ما كؼؾف تسعة طشر،
ً
وبقـ ما كؼؾف سبعقن ،وٓ ما كؼؾف تسعة وستقن ،ولقس ذكر هذه إطداد يف
ٍ
بؿقجب أٓ ُيؼبؾ
الؼرآن ،ويف الؼسامة ،ويف بعض إحقال ويف بعض إخبار
ُ
أقؾ مـفا يف إخبار ،وقد ذكر تعاىل يف الؼرآن أطدا ًدا غقر هذه ،فذكر تعاىل
القاحد وآثـقـ والثالثة وإربعة والؿائة ألػ وغقر ذلؽ.
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وٓ فرق بقـ ما تعؾؼ بعدد مـفا وبقـ ما تعؾؼ بعدد آخر مـفا ،ومل يلت مـ
هذه إطداد يف الؼرآن شلء يف باب قبقل إخبار ،وٓ يف ققام حجة هبؿ،
فصارف ذِ ِ
ف لؾؽؾؿ طـ مقاضعف.
محر ٌ
ُ
كرها إىل ما مل يؼصد هبا مجر ٌم َو َق ٌ
احِّ ،
وإن قال ٓ :يبطؾ قبقل الخبر بسؼقط واحد مـ العدد الذي حد ،كان قد
ترك مذهبف الػاسد.
أيضا مؿا بؼل مـ ذلؽ العدد ،وهؽذا حتك يبعد
ثؿ سللـاه طـ إسؼاط آخر ً
طؿا حدا بعدً ا شديدً ا :فنن كظروا هذا بؿا ٓ يؿؽـ حده مـ إشقاء كاكقا
مدطقـ بال دلقؾ ،و ُم َش ِّبفقـ بال برهان.
وحؽؿ كؾ شلء يجعؾف الؿرء ديـا لف أن يـ ُظ َر يف حدوده ،ويطؾبفا إٓ ما
صح بنمجاع أو كص ،أو أوجبت صبقعتف ترك صؾب حده ،وقد قال بعضفؿٓ :
ُيؼ َب ُؾ مـ إخبار إٓ ما كؼؾتف مجاطة ٓ يحصرها العدد.
ُ
الجفؾٕ :كف لقس هذا مقجق ًدا يف
قال أبق محؿد :وهذا ققل مـ غؿر ُه
العامل أصال ،وكؾ ما فقف فؼد حصره العدد ،وإن مل كعؿؾف كحـ ،وإحصاؤه
مؿؽـ لؿـ تؽؾػ ذلؽ ،فعىل هذا الؼقل الػاسد قد سؼط قبقل مجقع إخبار
كػر.
مجؾة ،وسؼط كقن الـبل ﷺ يف العامل ،وهذا ٌ
تصح إخبار بلقؾ مـ كؼؾ
وأيضا فؾقزم همٓء وكؾ مـ َحدا يف طدد مـ ٓ ُّ
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فظقع ،يدفعف العؼؾ ببديفتف( ،)1وهق أٓ يصح طـدهؿ كؾ أمر
أمر
ٌ
ذلؽ العددٌ :
يشفده أقؾ مـ العدد الذي َحدُّ وا ،وأن ٓ يصح طـدهؿ كؾ أمر حصره طدد
مـ الـاس ،وكؾ أمر مل يحصره أهؾ الؿشرق والؿغرب :فتبطؾ إخبار كؾفا
ضرورة طىل حؽؿ هذه إققال الػاسدة.
وهؿ يعرفقن بضرورة صدق أخبار كثقرة مـ مقت ،ووٓدة ،وكؽاح،
()3

وطزل( ،)2ووٓية ،واغتػال

مـزل ،وخروج طدو( ،)4وشر واقع ،وسائر

طقارض العامل مؿا ٓ يشفده إٓ الـػر القسقر ،ومـ خالػ هذا فؼد كابر طؼؾف،
ومل يصح طـده شلء مؿا ذكركا أبدً آ ،سقؿا ْ
إن كان ساكـا يف قرية لقس فقفا إٓ
طدد يسقر مع أكف ٓ سبقؾ لف إىل لؼاء أهؾ الؿشرق والؿغرب.
قال طظ :فنن سللـا سائؾ فؼال :ما حد الخبر الذي يقجب الضرورة؟
فالجقاب -وباهلل تعاىل التقفقؼ :-أكـا كؼقل :إن القاحد مـ غقر إكبقاء
الؿعصقمقـ بالبراهقـ طؾقفؿ السالم قد يجقز طؾقف تعؿد الؽذب ،يعؾؿ ذلؽ
بضرورة الحس ،وقد يجقز طىل مجاطة كثقرة أن يتقاصموا طىل كذبف إذا
( )1وقع يف الؿطبقع( :ببدهتف).
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :وطزلة) ،والؿثبت مـ اإلحؽام.
( )3وقع يف الؿطبقع( :اطتؼاد) بدل (اغتػال) ،وأثبت ما يف الؿخطقط لؿقافؼتف لؿا يف اإلحؽام.
( )4يف الؿخطقط والؿطبقع( :طدأد) بدل (طدو) والؿثبت مـ اإلحؽام.
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اجتؿعقا ورغبقا أو رهبقا ،ولؽـ ذلؽ ٓ يخػك مـ قبؾفؿ ،بؾ تعؾؿ اتػاقفؿ
طىل ذلؽ الؽذب بخبرهؿ إذا تػرققآ ،بد مـ ذلؽ.
ولؽـا كؼقل :إذا جاء اثـان فلكثر مـ ذلؽ ،وقد تقؼـا أهنؿا مل يؾتؼقا ،وٓ
ُد ِّس َسا ،وٓ كاكت لفؿا رغبة فقؿا أخبرا بف ،وٓ رهبة مـف ،وٓ يعؾؿ أحدمها
()1

بأخر ،فحدث كؾ واحد مـفؿا

مػتر ًقا طـ صاحبف بحديث صقيؾٓ ،

يؿؽـ أن يتػؼ خاصر اثـقـ طىل تقلقد مثؾف ،و َذ َك َر ُّ
كؾ واحد مـفؿا مشاهد ًة أو
لؼا ًء لجؿاطة شاهدت أو أخبرت طـ مثؾفا بلهنا شاهدت :ففق خبر صدق
يضطر بال شؽ َم ْـ سؿعف( )2إىل تصديؼف ويؼطع طىل غقبف.
حسا مـ تدبره ووطاه فقؿا يرده كؾ يقم روم مـ
وهذا الذي قؾـا يعؾؿف ًّ
أخبار زماكف مـ مقت ،أو وٓدة ،أو كؽاح ،أو طزل ،أو وٓية ،أو واقعة ،أو غقر
ذلؽ ،وإ كؿا خػل ما ذكركا طىل مـ خػل طؾقف لؼؾة مراطاتف ما يؿر بف ،ولق أكؽ
تؽؾػ إكسا ًكا واحدً ا اختراع حديث صقيؾ كاذب لؼدر طؾقف ،يعؾؿ ذلؽ
بضرورة الؿشاهدة ،فؾق أدخؾت اثـقـ يف بقتقـ ٓ يؾتؼقان وك اؾػت كؾ واحد
ٍ
كاذب ،لؿا جاز بقجف مـ القجقه أن يتػؼا فقف مـ أولف إىل
مـفؿا تقلقد حديث
آخره.
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :مـفؿ) ،والؿثبت مـ اإلحؽام.
( )8وقع يف الؿطبقع وكسخة (أبق غدة)( :يف سؿعف) ،وأثبت ما يف الؿخطقط لؿقافؼتف لؿا يف اإلحؽام.
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ٍ
بقجف مـ القجقه أصال ،وقد يؼع يف الـدرة التل لـ
هذا ما ٓ سبقؾ إلقف
كؽد كشاهدها اتػاق الخقاصر طىل الؽؾؿات القسقرة والؽؾؿتقـ وكحق ذلؽ،
والذي شاهدكا اتػاق شاطريـ يف كصػ بقت ،شاهدكا ذلؽ مرتقـ مـ طؿركا
فؼط ،وأخبرين مـ ٓ أثؼ بف أن خاصره وافؼ خاصر شاطر آخر يف بقت كامؾ
صحقحا.
واحد ،ولست أطؾؿ ذلؽ
ً
وأما الذي ٓ أشؽ فقف ،وهق مؿتـع يف العؼؾ ،فاتػاقفؿا يف قصقدة ،بؾ يف
بقتقـ فصاطدً ا ،والشعر كقع مـ أكقاع الؽالم ،ولؽؾ كالم تللقػ ما ،والذي
ذكره الؿتؽؾؿقن يف إشعار مـ الػصؾ الذي سؿقه الؿقاردة ،وذكروا أن
أصال وٓ
ً
خقاصر شعراء اتػؼت يف طدة أبقات فلحاديث مػتعؾة ٓ تصح
تتصؾ ،وما هل إٓ سرقات وغارات مـ بعض الشعراء طىل بعض.
قال طظ :وقد يضطر خبر القاحد إىل العؾؿ بصحتف إٓ ا
أن اضطراره لقس
بؿطرد وٓ يف كؾ وقت ،ولؽـ طىل قدر ما يتفقل ،وقد بقـا ذلؽ يف كتاب
ِ 
الػ َصؾ.
قال طظ :ففذا قسؿ ،قال :والؼسؿ الثاين مـ إخبار ما كؼؾف القاحد طـ
القاحد ،ففذا إذا اتصؾ برواية العدول إىل رسقل اهلل ﷺ وجب العؿؾ بف،
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أيضا ،وبقـ هذا وبقـ شفادة العدول فرق كذكره إن شاء
ووجب العؾؿ بصحتف ً
اهلل تعاىل ،وهق ققل الحارث بـ أسد الؿحاسبل( ،)1والحسقـ بـ طظ
الؽرابقسل( ،)2وقد قال بف أبق سؾقؿان( ،)3وذكره ابـ خقيز مـداد ()4طـ مالؽ
ابـ أكس.
والبرهان طىل صحة وجقب قبقلف ققل اهلل طز و جؾ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ﴾ [التوبة.]011:
فلوجب اهلل تعاىل طىل كؾ فرقة قبقل كذارة الـافر مـفا بلمره الـافر بالتػؼف
وبالـذارة ،و َم ْـ أمره اهلل تعاىل بالتػؼف يف الديـ وإكذار ققمف ،فؼد اكطقى يف هذا
إمر إيجاب قبقل كذارتف طىل مـ أمره بنكذارهؿ.
والطائػة يف لغة العرب التل هبا خقصبـا يؼع طىل القاحد فصاطدً ا ،وصائػة
مـ الشلء بؿعـك بعضف ،هذا ما ٓ خالف بقـ أهؾ الؾغة فقف.اﻫ
( )1اكظر ترمجتف يف سقر أطالم الـبالء.)114/18( 
( )8اكظر ترمجتف يف وفقات إطقان.)138/8( 
( )3تؼدمت ترمجتف وهق داود الظاهري.
( )4هق محؿد بـ أمحد بـ طبد اهلل بـ خقيز مـداد الؿالؽل ،مات سـة (394ﻫ) .القايف بالقفقات
(.)58/8
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وقال يف مؼدمة كتاب الؿؾؾ والـحؾ :)1( بعد أن أبان أن مـ البديفقات
جسؿ واحدٌ يف مؽاكقـ( ،)2وأكف
التل يشعر هبا الطػؾ يف أول تؿققزه أكف ٓ يؽقن
ٌ
ٓ يؽقن جسؿان يف مؽان واحد ،وأكف ٓ يعؾؿ الغقب أحد ،ومـ طؾؿ الـػس
خبرا
بلن طؾؿ الغقب ٓ يعارض ،فصح ضرورة أكف ٓ يؿؽـ أن يحؽل أحد ً
صقيال ،فقليت مـ مل يسؿعف فقحؽل ذلؽ الخبر بعقـف كؿا هق ٓ ،يزيد فقف
ً
كاذبا
ً
وٓ يـؼص :إذ لق أمؽـ ذلؽ لؽان الحاكل لؿثؾ ذلؽ الخبر طال ًؿا بالغقب:
ٕن هذا هق طؾؿ الغقب كػسف وهق اإلخبار طؿا ٓ يعؾؿ الؿخبر طـف بؿا هق
طؾقف وذلؽ كذلؽ بال شؽ.
ُّ
فؽؾ ما كؼؾف مـ إخبار اثـان فصاطدً ا مػترقان ،قد أيؼـا أهنؿا مل يجتؿعا،
وٓ تشاطرا ،فؾؿ يختؾػا فقف :فالبضرورة يعؾؿ أكف حؼ متقؼ ٌـ مؼطقع بف طىل
غقبف ،وهبذا طؾؿـا صحة مقت مـ مات ،ووٓدة مـ ولد ،وطزل مـ طزل
ووٓية مـ ويل ،ومرض مـ مرض ،وإفاقة مـ أفاق ،وكؽبة مـ كؽب والبالد
الغائبة طـا ،والققائع ،والؿؾقك ،وإكبقاء طؾقفؿ السالم ودياكاهتؿ ،والعؾؿاء
وأققالفؿ ،والػالسػة وحؽؿفؿ ٓ ،شؽ طـد أحد يقيف طؼؾف حؼف يف شلء مؿا
كؼؾ مـ ذلؽ كؿا ذكركا ،وباهلل تعاىل التقفقؼ.
(.)18-17/1( )1
( )8يف الؿطبقع( :مؽان).
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ّلــُ يف ٍــرا الكتــاب مكالــ٘ تياضــب مــا حنــً فٔــُّ ،قــد أسببيــا إٓسادٍــا ٍيــا
بطسٓل االختصاز:
قال( :)1وكحـ كذكر صػة وجقه الـؼؾ طـد الؿسؾؿقـ لؽتاهبؿ وديـفؿ ،وما
ُروي طـ أئؿتفؿ :حتك يؼػ طؾقف الؿممـ والؽافر ،والعامل والجاهؾ ،طقاكًا.
فـؼقل وباهلل التقفقؼ :إن كؼؾ الؿسؾؿقـ لؽؾ ما ذكركا يـؼسؿ أقسا ًما ستة:
أّهلا :شلء يـؼؾف أهؾ الؿشرق والؿغرب طـ أمثالفؿ جقال جقالٓ ،
يختؾػ فقف مممـ وٓ كافر مـصػ غقر معاكد لؾؿشاهدة ،وهق الؼرآن
الؿؽتقب يف الؿصاحػ يف شرق إرض وغرهبا ٓ ،يشؽقن وٓ يختؾػقن يف
أ ن محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الؿطؾب أتك بف وأخبر أن اهلل طز و جؾ أوحك بف
إلقف ،وأن مـ اتبعف أخذه طـف كذلؽ ،ثؿ ُأ ِخ َذ طـ أولئؽ حتك بؾغ إلقـا.
ّمً ذلك :الصؾقات الخؿس :فنكف ٓ يختؾػ مممـ وٓ كافر ،وٓ يشؽ
أحد أكف صالاها بلصحابف كؾ يقم ولقؾة يف أوقاهتا الؿعفقدة ،وصالها كذلؽ
كؾ مـ اتبعف طىل ديـف حقث كاكقا ا
ُّ
كؾ يقم ،وهؽذا إىل الققمُّ ٓ ،
يشؽ أحدٌ أن
السـْد يصؾقهنا كؿا يصؾقفا أهؾ إكدلس ،وأن أهؾ أرمقـقة يصؾقهنا كؿا
أهؾ ِّ
يصؾقفا أهؾ القؿـ ،وكصقام شفر رمضان :فنكف ٓ يختؾػ مممـ وٓ كافر،
( )1الػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـ َِّحؾ.)337-334/1( 
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وٓ يشؽ أحد يف أكف صامف رسقل اهلل ﷺ ،وصامف معف كؾ مـ اتبعف يف كؾ بؾد
جقال إىل يقمـا هذا.
جقال ً
كؾ طام ،ثؿ كذلؽ ً
وكالحج :فنكف ٓ يختؾػ مممـ وٓ كافر ،وٓ يشؽ أحد يف أكف -طؾقف
الصالة والسالم -حج مع أصحابف ،وأقام الؿـاسؽ ،ثؿ حج الؿسؾؿقن مـ
كؾ أفؼ مـ أفاق كؾ طام يف شفر واحد معروف إىل الققم.
وكجؿؾة الزكاة وكسائر الشرائع التل يف الؼرآن ،مـ تحريؿ الؼرائب،
والؿقت ،والخـزير ،وسائر ما ورد يف كص الؼرآن.
الجاىٕ :شلء كؼؾتف الؽا اف ُة طـ مثؾفا حتك يبؾغ إمر كذلؽ إىل الـبل -طؾقف
الصالة والسالم ،-كؽثقر مـ آياتف ومعجزاتف التل ضفرت يقم الخـدق ،ويف
تبقك بحضرة الجقش ،وكؽثقر مـ مـاسؽ الحج ،وكزكاة التؿر والبر والشعقر
والقرق والذهب واإلبؾ والبؼر والغـؿ ،ومعامؾتف أهؾ خبقر ،وغقر ذلؽ مؿا
كقاف أهؾ العؾؿ فؼط.
ُّ
يخػك طىل العامة ،وإكؿا يعرفف
الجالح :ما كؼؾف الثؼة طـ الثؼة كذلؽ حتك يبؾغ إىل الـبل -طؾقف الصالة
والسالم ،-يخبر( )1كؾ واحد مـفؿ باسؿ الذي أخبره وكسبف ،وكؾفؿ معروف
الحال والعقـ والعدالة والزمان والؿؽان طىل أن أكثر ما جاء هذا الؿجلء:
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :بخبر) ،والؿثبت مـ ِ
(الػ َصؾ).
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الؽقاف ،إما إىل رسقل اهلل ﷺ مـ صرق مجاطة مـ الصحابة،
ِّ
فنكف مـؼقل كؼؾ
وإما إىل الصاحب ،وإما إىل التابع ،وإما إىل إمام أخذ طـ التابع يعرف ذلؽ مـ
كان مـ أهؾ الؿعرفة هبذا الشلن.
وهذا كؼؾ خص اهلل بف الؿسؾؿقـ دون سائر أهؾ الؿؾؾ ،وأبؼاه طـدهؿ
غضا جديدً ا مذ أربع مئة ومخسقـ طا ًما يف الؿشرق والؿغرب ،والجـقب
ًّ
والشؿال ،يرحؾ يف صؾبف مـ ٓ يحصل طددهؿ إٓ خالؼفؿ مـ أفاق البعقدة،
ويحافظ طىل تؼققده الـؼاد مـفؿ ،فال تػقهتؿ زلة يف شلء مـ الـؼؾ إن وقعت
ٕحدهؿ ،وٓ يؿؽـ فاس ًؼا أن يؼحؿ فقف كؾؿة مقضقطة ،وهلل تعاىل الشؽر.
وهذه إقسام الثالثة التل كلخذ ديــا مـفا وٓ كتعداها إىل غقرها.
ّالسابع :شلء كؼؾف أهؾ الؿشرق والؿغرب ،أو الؽافة ،أو القاحد الثؼة،
طـ أمثالفؿ إىل أن يبؾغ مـ لقس بقـف وبقـ الـبل -طؾقف الصالة والسالم -إٓ
واحد فلكثر ،فسؽت ذلؽ الؿبؾقغ إلقف طؿـ أخبره بتؾؽ الشريعة طـ الـبل -
طؾقف الصالة والسالم ،-فؾؿ يعرف مـ هق ،ففذا كقع يلخذ بف كثقر مـ
الؿسؾؿقـ ولسـا كلخذ بف ألبتة ،وٓ كضقػف إىل الـبل -طؾقف الصالة والسالم:-
إذ مل كعرف مـ حدث بف طـف ،وقد يؽقن غقر ثؼة ،ويعؾؿ مـف غقر الذي روى
طـف ما مل يعرف مـف الذي روى طـف.
ّاخلامظ :شلء كؼؾ كؿا ذكركا ،إما بـؼؾ أهؾ الؿشرق والؿغرب ،أو
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كافة طـ كافة ،أو ثؼة طـ ثؼة ،حتك يبؾغ إىل الـبل ﷺ ،إٓ أن يف الطريؼ رجال
أيضا يؼقل بف بعض
مجروحا بؽذب ،أو غػؾة ،أو مجفقل الحال ،ففذا ً
ً
الؿسؾؿقـ ،وٓ يحؾ طـدكا الؼقل بف ،وٓ تصديؼف ،وٓ إخذ بشلء مـف.
ّالطادعَ :ك ْؼ ٌؾ ُك ِؼ َؾ بلحد القجقه التل قدمـا ،إما بـؼؾ مـ بقـ الؿشرق
والؿغرب ،أو بالؽافة طـ الؽافة ،أو بالثؼة طـ الثؼة ،حتك يبؾغ ذلؽ إىل
ٍ
صاحب أو تاب ٍع أو إما ٍم دوهنؿا أكف قال كذا ،أو حؽؿ بؽذا ،غقر مضاف ذلؽ
إىل الـبل -طؾقف الصالة والسالم ،-فؿـ الؿسؾؿقـ مـ يلخذ هبذا ،ومـفؿ مـ
ٓ يلخذ بف ،وكحـ ٓ كلخذ بف أصالٕ :كف ٓ حجة يف فعؾ أحد دون مـ أمركا
اهلل باتباطف وأرسؾف إلقـا ببقان ديـف ،وٓ يخؾق فاضؾ مـ وهؿ( ٓ ،)1حجة فقؿـ
يفؿ وٓ يليت القحل ببقان ومهف.
املػأل ٛالػابع:ٛ
يـؼسؿ التقاتر إىل قسؿقـ :لػظل ومعـقي.
فاللفعٕ ٍْ :ما اتػؼت ألػاظ الرواة فقف ،مثؾ أن يؼقلقا :فتح فالن مديـة
كذا .سقاء كان هبذا الؾػظ أو بؾػظ آخر يؼقم مؼامف مؿا يدل طىل الؿعـك
صريحا.
الؿؼصقد
ً
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :وٓ حجة) ،والؿثبت مـ (الػصؾ).
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ّاملعيْٖ ٍْ :ما تختؾػ فقف ألػاظ الرواة ،بلن يروي قسؿ مـفؿ واقع ًة
وغقره واقعة أخرى َو َه ُؾ اؿ َج ًّرا ،غقر أ ان هذه الققائع تؽقن مشتؿؾة طىل قدر
ُ
مشترك ،ففذا الؼدر الؿشترك يسؿك التقاتر الؿعـقي أو التقاتر مـ جفة
()1

الؿعـك.

حاتؿا وهب مائة ديـار ،وآخر أكف وهب مائة
وذلؽ مثؾ أن يروي واحد أن
ً
جرا ،حتك يبؾغ الرواة حد
مـ اإلبؾ ،وآخر أكف وهب طشريـ فر ًسا َ
ؾؿ ًّ
وه ا
التقاتر ،ففذه إخبار تشترك يف شلء واحد وهق :هبة حاتؿ شقئًا مـ مالف،
وهق ٌ
دلقؾ طىل سخائف ،وهق ثابت بطريؼ التقاتر الؿعـقي.
ووجف ذلؽ أن يؼال :إن هذه إخبار مشتركة يف أمر واحد ،وهق كقكف
صريحا ٍ
ٍ
راو لفذا الؿشترك بطريؼ اإليؿاء ،فنذا
لخبر مـفا
الراوي
سخ ًّقا :فنن
ً
ا
بؾغقا حدا التقاتر كان هذا الؿشترك وهق سخاؤه مرو ًّيا بطريؼ التقاتر ،إٓ أكف
مـ قبقؾ التقاتر الؿعـقي.
لس ِرهؿ مل يؽذبقا،
وقال بعضفؿ :القجف يف ذلؽ أن يؼال :إن همٓء الرواة بِ ْ
بؾ ٓ بد أن يؽقن واحد مـفؿ صاد ًقا ،وإذا كان كذلؽ فؼد صدق خبر مـ هذه
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :الؿتقاتر الؿعـقي أو الؿتقاتر مـ جفة الؿعـك) .مع أن الؽالم طىل
التقاتر :لذا تؼدم ققلف :يـؼسؿ التقاتر إىل قسؿقـ :ولفذا أثبتف وقد أثبت ذلؽ (أبق غدة) يف كسختف:
بقد أن ققلف( :وهق تصحقػ مـ الؿطبعة) لقس بصقاب :ففق يف الؿخطقط كؿا ترى.
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إخبار ،ومتك صدق واحد مـفؿ ثبت كقكف سخ ًّقا ،والقجف إول أققىٕ :ن
السخاء ٓ يثبت بالؿرة القاحدة.
قال بعض طؾؿاء إصقل :إن إخبار التل ٓ تػقد العؾؿ قد تشترك يف
الؽظ مرو ًّيا بالتقاتر.
كظ ،فنذا بؾغ مجؿقع الرواة حدا التقاتر صار ذلؽ
ُّ
معـك ٍّ
وذلؽ مثؾ أن يـؼؾ مجاط ٌة أن طؾقا  ق َت َؾ مـ إ ِ
ٍ
واقعة،
طداء كذا يف
ًّ
جرا ،فنذا
و َيـ ُؼ َؾ مجاط ٌة أخرى أكف قتؾ مـ إطداء كذا يف واقع ٍة أخرىَ ،
وه ُؾ اؿ ًّ
لس ِر ِهؿ َ
مبؾغ التقاتر ،صار الؿعـك الؿشترك بقـ هذه إخبار -وهق
بؾغ الرواة بِ ْ
شجاطة طظ مرو ًّيا بالتقاتر مـ جفة الؿعـك -وإن كان كؾ واحد مـ تؾؽ
إخبار مرو ًّيا بطريؼ أحاد ،وقِ ْس طىل ذلؽ ما يشبفف مثؾ حؾؿ أحـػ(،)1
()2

وذكاء إياس.

وقال الشقخ مجال الديـ أبق طؿرو طثؿان الؿعروف بابـ الحاجب( )3يف
( )1هق إحـػ بـ ققس إمقر الؽبقر العامل الـبقؾ أبق بحر التؿقؿل اسؿف ضحاك ،وققؾ :صخرُ ،
وش ِف َر
ِ ِ
وو َفدَ طىل طؿر،
بإحـػ ل َحـَػ رجؾقف وهق العقج والؿقؾ كان سقد تؿقؿ أسؾؿ يف حقاة الـبل ﷺَ ،
مات سـة (67ﻫ) ،وققؾ غقر ذلؽ .هتذيب الؽؿال ،)888/8( سقر أطالم الـبالء،) 86/4( 
الـجقم الزاهرة.)833/1( 
( )8هق إياس بـ معاوية بـ قرة بـ إياس الؿزين قاضل البصرة العالمة أبق وائؾة كان ُيضرب بف الؿثؾ يف
ِ
والسمدد والعؼؾ ،مات سـة (188ﻫ) .وفقات إطقان ،)847/1( سقر أطالم
الذكاء والدا هاء ُّ
الـبالء ،)155/5( تؼريب التفذيب ترمجة برقؿ (.)597
( )3تؼدمت ترمجتف.
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كتاب مـتفك القصقل وإمؾ يف طؾؿل إصقل والجدل :إذا اختؾػت
أخبار الؿخبريـ يف التقاتر يف الققائع ،واشتؿؾت طىل معـك كظ مشترك بجفة
التضؿـ أو آلتزام حصؾ العؾؿ بف ،كققائع طـترة يف حروبف ،وحاتؿ يف
سخائف ،وطظ يف شجاطتف ،وٓ يبعد أن يؽقن العؾؿ بغقره أسرع.
وقال يف مختصره

()1

()2

الؿشفقر :إذا اختؾػ الؿتقاتر

يف الققائع

فالؿعؾقم ما اتػؼقا طؾقف بتضؿـ أو التزام كققائع حاتؿ وطظ.
وقال اإلمام أبق إسحاق إبراهقؿ الشقرازي( )3يف ال ُّؾؿع :اطؾؿ أن الخبر
كؾ ٍ
ضربان :متقاتر ،وآحاد ،فلما الؿتقاتر ففقُّ :
خبر ُطؾِ َؿ مخبره ضرورة،
وذلؽ ضربان :تقاتر مـ جفة الؾػظ كإخبار الؿتػؼة طـ الؼرون الؿاضقة
والبالد الـائقة ،وتقاتر مـ صريؼ الؿعـك كإخبار الؿختؾػة طـ سخاء حاتؿ
السقل وإمؾ يف طؾؿل إصقل والجدل.)538/1( 
()1
الؿسؿك مختصر مـتفك ُّ
ا
( )8كذا يف مختصر ابـ الحاجب .ويف الؿخطقط والؿطبقع مـ تقجقف الـظر أما (أبق غدة) فؽتبف يف
كسختف (التقاتر) ،وطؾؼ بؼقلف :وقع يف إصؾ (الؿتقاتر) ،والصقاب (التقاتر) كؿا يف مختصر ابـ
الحاجب .اﻫ
قمت :وإصؾ الذي أشار إلقف هق الؿطبقع مـ تقجقف الـظر ،وقد طرفت أن ما فقف خالف ما قال

(أبق غدة) :وراجعت كذلؽ مختصر ابـ الحاجب )346/8( بشرح السبؽل الؿسؿك رفع
الحاجب طـ مختصر ابـ الحاجب فقجدتف (الؿتقاتر)( ٓ ،التقاتر).
( )3هق اإلمام الؼدوة الؿجتفد شقخ اإلسالم أبق إسحاق إبراهقؿ بـ طظ بـ إسحاق بـ يقسػ الػقروز
أبادي الشقرازي الشافعل ،مات سـة (476ﻫ) .السقر.)458/18( 
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()1

وإذا ُذكِ َر الؿتقاتر مطؾ ًؼا تبادر إىل الذهـ الؼسؿ إول مـف ،وقد اختؾػ
العؾؿاء يف أحاديث ،فؼال بعضفؿ :هل متقاترة.
وقال بعضفؿ :هل غقر متقاترة ،وقال بعض الؿحؼؼقـ :إن الخالف بقـ
الػريؼقـ لػظل ،فالذي قال :إهنا غقر متقاترة .أراد أهنا غقر متقاترة مـ جفة
()2

الؾػظ ،والذي قال :إهنا متقاترة .أراد أهنا متقاترة مـ جفة الؿعـك.

قال بعض طؾؿاء إصقل :إن الؽتاب ٓ يثبت إٓ بالتقاتر ،وأما السـة
واإلمجاع فقثبتان بالتقاتر وبأحاد ،لؽـ الؿتقاتر فقفؿا قؾقؾ ،بؾ الؿرجح أكف
لقس يف السـة متقاتر إٓ الؿتقاتر يف الؿعـك دون الؾػظ ،ومـ أصؾؼ فؽالمف
محؿقل طىل إرادة ذلؽ وٓ يف اإلمجاع أيضا متقاتر.
وقال بعضفؿ :متحؼؼ يف أصقل الشرائع كالصؾقات الخؿس وطدد
كثقرا ،ومرجع تقاترها يف الحؼقؼة الؿعـك دون
ركعاهتا ،والزكاة والحج تحؼ ًؼا ً
الؾػظ ،ويؼؾ تحؼؼف يف إحاديث الخاصة الؿـؼقلة بللػاظ مخصقصة :لعدم
متقاترا يف بعض
اتػاق الطرفقـ والقسط فقفا ،وإن كان مدلقل كثقر مـفا
ً
( )1الؾؿع يف أصقل الػؼف( ص )69بتحؼقؼ الـعساين.
( )8اكظر :شرح الؽقكب الؿـقر.)448/1( 
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الؿقارد ،ففل كإخبار الدالة طىل شجاطة طظ ،وكرم حاتؿ ،وكظائرمها ،حتك
قال ابـ الصالح( :)1مـ ُسئؾ طىل إبراز مثال لذلؽ أطقاه صؾبف ،وحديث« :إكام
متقاترا وإن كاكت رواتف مـذ أط ُص ٍر إىل أن يزيد طددهؿ
األطامل بالـقات» لقس
ً
طىل طدد التقاتر أضعا ًفا مضاطػة.
وكثقرا ما يدا طك تقاتر ما هق مـ هذا
وذلؽ ٕن التقاتر فقف قد صرأ بعدُ ،
ً
حاصال يف مجقع إزمـة ٓ ،سقؿا
ً
الؼبقؾ مع أن التقاتر يشترط فقف أن يؽقن
أولفا ،فشرط التقاتر فقفا مػؼقد مـ جفة آبتداء ،وقد كازع بعض العؾؿاء يف
()2

ذلؽ فا ادطك وجقد التقاتر بؽثرة .اكتفك باختصار.

وقد وقع هـا مـ اإلهبام واإليفام يف العبارات ما قد يضر الؿبتدي :فنكف
السـاة متقاتر مع أن ما تقاتر مـفا سقاء كان مـ جفة
ربؿا تقهؿ مـفا أكف لقس يف ُّ
الؾػظ أو مـ جفة الؿعـك كثقر يعسر إحصاؤه ،غقر أن إئؿة الؿتعرضقـ
السـاة مل يعرضقا لفٕ :كف لقس مـ مباحثفؿ.
لضبط ُّ
والخالف الؿذكقر إكؿا وقع يف أحاديث ذكرت يف كتب السـة ،ولفا
أساكقد شتك اتػؼت لفا لػرط العـاية هبا ،وإٓ فالؿتقاتر يعسر إيراد إسـاد لف
( )1تؼدمت ترمجتف.
( )8طؾقم الحديث( ص.)869-868
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طىل ققاطد الؿحدثقـ فضال طـ أساكقد :وذلؽ أن اإلسـاد إكؿا يحرص طؾقف
يف أخبار أحاد لؿا يعرض فقفا مـ الشؽ.
وإذا ترددت فقؿا قؾـا ،فارجع إىل كػسؽ واكظر هؾ يؿؽـؽ أن تقرد إسـا ًدا
لؿا طؾؿتف وتقؼـتف مـ إمقر الؿتقاترة التل ٓ تحصك ولق كاكت قريبة العفد
بؽ ،وإكؿا ذكركا ذلؽ مع ضفقرهٕ :كف قد يؽقن مـ شدة الظفقر الخػاء.
قال اإلمام الحافظ طثؿان بـ الصالح يف مؼدمتف الؿتعؾؼة بعؾقم الحديث:
ومـ الؿشفقر الؿتقاتر الذي يذكره أهؾ الػؼف وأصقلف ،وأهؾ الحديث ٓ
يذكروكف باسؿف( )1الخاص الؿشعر بؿعـاه الخاص ،وإن كان الخطقب الحافظ
قد ذكره ،فػل كالمف ما يشعر بلكف اتبع فقف غقر أهؾ الحديث ،ولعؾ ذلؽ لؽقكف
ٓ تشؿؾف صـاطاهتؿ ،وٓ يؽاد يقجد يف رواياهتؿ :فنكف طبارة طـ الخبر الذي
يـؼؾف مـ يحصؾ العؾؿ بصدقف ضرورة ،وٓبد يف إسـاده مـ استؿرار هذا
الشرط يف روايتف مـ أولف إىل مـتفاه.
ومـ سئؾ طـ إبراز مثال لذلؽ فقؿا يروي مـ الحديث()2أطقاه َت َط ُّؾ ُب ُف،
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع ٓ( :يذكروكف إٓ باسؿف) بزيادة (إٓ) وهق كذلؽ يف كسخة (أبق غدة)،
والتصقيب مـ طؾقم الحديث( ص.)867
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :مـ أهؾ الحديث) ،والؿثبت مـ طؾقم الحديث( ص ،)868وصقبف
(أبق غدة) يف كسختف.
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وحديث« :إكام األطامل بالـقات» لقس مـ ذلؽ بسبقؾ( ،)1وإن كؼؾف طدد التقاتر
وزيادةٕ :ن ذلؽ صرأ طؾقف يف وسط إسـاده ،ومل يقجد يف أوائؾف طىل ما سبؼ
ً
متعؿدا فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار»( )2كراه
ذكره ،كعؿ حديثَ « :مـ كذب طؾل
ً
مثآ لذلؽ :فنكف كؼؾف مـ الصحابة  العدد الجؿ وهق يف الصحقحقـ
مروي طـ مجاطة مـفؿ.
وذكر أبق بؽر البزار الحافظ الجؾقؾ( )3يف مسـده)4( أكف رواه طـ رسقل
رجال مـ الصحابة ،وذكر بعض الحػاظ( )5أكف رواه
اهلل ﷺ كحق مـ أربعقـ ً
كػسا مـ الصحابة وفقفؿ العشرة الؿشفقد لفؿ بالجـة.
طـف ﷺ اثـان وستقن ً
قال :ولقس يف الدكقا حديث اجتؿع طىل روايتف العشرة غقره ،وٓ يعرف
كػسا مـ الصحابة طـ رسقل اهلل إٓ هذا
حديث يروى طـ أكثر مـ ستقـ ً
()6

الحديث القاحد.

( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :السبقؾ) ،والؿثبت مـ طؾقم الحديث( ص ،)868وصقبف (أبق غدة)
يف كسختف.
( )8تؼدم.
( )3هق الحافظ العالمة أبق بؽر أمحد بـ طؿرو بـ طبد الخالؼ البزار البصري ،مات سـة (898ﻫ ).
تذكرة الحػاظ ،)166/8( العبر.)488/1( 
( )187/3( )4برقؿ (.)971
( )5هق ابـ الجقزي ،اكظر :الؿقضقطات ،)64/1( والتؼققد واإليضاح.)793/1( 
العراقل يف التؼققد ،) 796/1( ابـ الجقزي طىل هذا الؼقل بحديث الؿسح طىل الخػقـ بلن
( )6تعؼب
ُّ
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قؾت :وبؾغ هبؿ بعض أهؾ الحديث أكثر مـ هذا العدد ،ويف بعض ذلؽ
جرا طىل التقايل
طدد التقاتر ،ثؿ مل يزل طدد رواتف يف ازدياد ،وهؾؿ ًّ
وآستؿرار ،واهلل أطؾؿ)1(.اﻫ
قال الحافظ جالل الديـ السققصل( )2يف تدريب الراوي شرح تؼريب
الـقاوي :قال ابـ الصالح :رواه اثـان وستقن مـ الصحابة .وقال غقره :رواه
أكثر مـ مائة كػس.
ويف شرح مسؾؿ لؾؿصـػ( :)3رواه كحق مائتقـ(.)4
قال العراقل( :)5ولقس يف هذا الؿتـ بعقـف ،ولؽـف يف مطؾؼ الؽذب(،)6
والخاص هبذا الؿتـ رواية بضعة وسبعقـ صحاب ًّقا.
أبا الؼاسؿ بـ مـده ذكر يف الؿستخرج طدة مـ رواه مـ الصحابة فزادوا طىل الستقـ ،وان ابـ دققؼ
العقد ذكر يف اإلمام طـ ابـ الؿـذر قال :رويـا طـ الحسـ قال :حدثـل سبعقن مـ أصحاب رسقل
اهلل ﷺ :أن رسقل اهلل ﷺ مسح طىل الخػقـ.
( )1طؾقم الحديث )777/1( مع التؼققد ،وشرح التبصرة والتذكرة.)84-81/8( 
( )8تؼدمت ترمجتف.
( )3يعـل :الـقوي.
( )4شرح مسؾؿ.)68/1( 
( )5تؼدمت ترمجتف.
( )6التؼققد واإليضاح ،)846-845/1( بتحؼقؼ الدكتقرُ :أسامة بـ طبد اهلل خقاط.
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ثؿ ذكر أسؿاءهؿ واحدً ا بعد واحد( ،)1مع اإلشارة لؿـ أخرج حديثف مـ
إئؿة.
وقد أورد أمثؾة لؾؿتقاتر الؾػظل مـفا :حديث الحقض :فنكف مروي طـ
كقػ ومخسقـ مـ الصحابة.
ومـفا حديث« :كضر اهلل امرأ سؿع مؼالتل فقطاها» :فنكف مروي طـ كحق
ثالثقـ مـفؿ.
ُ
حديث «كزل الؼرآن طؾك سبعة أحرف» :فنكف مروي طـ سبع
ومـفا:
وطشريـ.
وأورد ً
مثآ لؾؿتقاتر الؿعـقي وهق :رفع القديـ يف الدطاء :فنكف قد روي
فقف كحق مائة حديث ،قال :وقد مجعتفا يف جزء لؽـفا يف قضايا مختؾػة ،فؽؾ
قضقة مـفا مل تتقاتر ،لؽـ الؼدر الؿشترك فقفا ،وهق الرفع طـد الدطاء تقاتر
باطتبار الؿجؿقع)2(.اﻫ
بح ُث طـف يف طؾؿ إثر مؿا ٓ
هذا وما قالف ابـ الصالح مـ أ ان الؿتقاتر ٓ ُي َ
ُيؿ َترى فقف.
( )1يعـل :السققصل كؿا يف تدريب الراوي.)171-174/8( 
( )8تدريب الراوي ،)174/8( ورسالة يف طؾؿ الحديث( ص )84-19لؾسققصل ،بتحؼقؼل.
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قال بعض العؾؿاء إطالم :لقس الؿتقاتر مـ مباحث طؾؿ اإلسـاد إذ هق
طؾؿ يبحث فقف طـ صحة الحديث أو ضعػف ،مـ حقث صػات رواتف وصقغ
أدائفؿ لقعؿؾ بف أو يترك والؿتقاتر ٓ يبحث فقف طـ رواتف ،بؾ يجب العؿؾ بف
مـ غقر بحث( )1إلفادتف طؾؿ القؼقـ ،وإن ورد طـ غقر إبرار بؾ طـ الؽػار.
وأراد بؿا ذكر أن الؿتقاتر ٓ يبحث فقف طـ رواتف وصػاهتؿ طىل القجف
الذي يجري يف أخبار أحاد ،وهذا ٓ يـايف البحث طـ رواتف ً
إمجآ ،مـ جفة
بؾقغفؿ يف الؽثرة إىل حد يؿـع تقاصمهؿ طىل الؽذب فقف أو حصقلف مـفؿ
بطريؼ آ ِّتػاق ،والؿراد بآتػاق :وققع الؽذب مـفؿ مـ غقر تشاور سقاء
كان طؿدً ا أو خطل ،وكذلؽ البحث طـ الؼرائـ الؿحتػة بف ٓ سقؿا إن كان
العدد غقر كثقر جدًّ ا ،ويؾحؼ بالؿتقاتر يف طدم البحث طـف يف طؾؿ إثر
()2

الؿستػقض إذا كان أخص مـ الؿشفقر.

ومؿا يدل طىل أن الؿتقاتر لقس مـ مباحث طؾؿ اإلسـاد أكف ٓ يؽقن لف إٓ
يف الـادر جدًّ ا إسـاد طىل القجف الؿللقف يف رواية أخبار أحاد ،ولذلؽ ترى
طؾؿاء إصقل يؼسؿقن خبر القاحد إىل قسؿقـ :مسـد ومرسؾ ،وٓ
( )1اكظر :الـزهة( ص )64بتحؼقؼ الحؾبل ،وتدريب الراوي ،)168/8( والـؽت طىل كزهة الـظر
(ص.)54-53
( )8اكظر :الـزهة( ص.)63
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يتعرضقن إىل تؼسقؿ الؿتقاتر إىل ذلؽ :فنن اتػؼ لؾؿتقاتر إسـاد مل يبحث يف
أحقال رجالف البحث الذي يجري يف أحقال إساكقد التل ُت ْر َوى هبا أحاد،
هذا إذا ثبت تقاترهٕ :ن اإلسـاد الخاص يؽقن مستغـك طـف ،وإن كان ٓ يخؾق
طـ الػائدة.
وأما ما ورد بلساكقد كثقرة :فنن كاكت كثرهتا كافقة يف إثبات التقاتر فإمر
ضاهر ،وإن كاكت غقر كافقة فقف لزمف البحث طـ أحقال الرجال وكحقها مـ
سائر قرائـ إحقال لقرفعف إىل درجة الؿتقاتر إن وجد ما يؼتضل رفعف إلقفا أو
()1

يـزلف

إىل درجة الؿستػقض ،أو الؿشفقر إن وجد ما يقجب ذلؽ

والؿستبصر ٓ يخػك طؾقف ما تؼتضقف الحال.
وقد أشار الحافظ السققصل يف الملئ الؿصـقطة يف إحاديث
الؿقضقطة إىل شلء مؿا ذكركا ولـُقرد لؽ ِط َبارة مختصرها :قال حديث
جابر مرفق ًطا «مـ آذى ذِ ِّمقا فلكا َخصؿف ومـ ُ
كـت َخصؿف َخ َصؿ ُتف».

()2

قال الخطقب :مـؽر( )3وروي طـ أمحد بـ حـبؾ أكف قال :أربعة أحاديث
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :أن يـزلف) بدل (أو يـزلف) ،وما أثبت هق الصقاب ،وقد أثبتف (أبق غدة) يف
كسختف.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع« :مـ آذى ذمقا فلكا خصقؿف ومـ كـت خصقؿف .»...والصقاب ما أثبت كؿا
يف تاريخ بغداد ،)34/4( والؿقضقطات ،)836/8( والملئ.)118/8( 
( )3اكظر :تاريخ بغداد ،)374/8( والؿقضقطات ،)836/8( ولسان الؿقزان.)836/3( 
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تدور طـ رسقل اهلل ﷺ يف إسقاق ولقس لفا أصؾ :مـ بشرين بخروج آذار
بشرتف بالجـة ،ومـ آذى ذمقا فلكا خصؿف يقم الؼقامة ،وكحركؿ يقم صقمؽؿ،
()1

ولؾسائؾ حؼ ،وإن جاء طىل فرس.

وقال الحافظ أبق الػضؾ العراقل يف كؽتف طىل ابـ الصالح ٓ :)2( يصح
هذا الؽالم طـ أمحد :فنكف أخرج مـفا حديثا يف الؿسـد ،وهق حديث لؾسائؾ
حؼ ،وإن جاء طىل فرس( ،)3وقد ورد مـ حديث طظ ،وابـف الحسقـ ،وابـ
طباس ،والفرماس بـ زياد.
أما حديث طظ فلخرجف أبق داود( ،)4وأما حديث الحسقـ فلخرجف أبق
داود( )5وأمحد مـ رواية يعىل( ،)6وأما حديث ابـ طباس فلخرجف ابـ طدي(،)1
( )1اكظر :الؿقضقطات.)633/8( 
( )8الؿعروفة بـالتؼققد واإليضاح.
كؼال طـ خط ابـ رجب
( )3قال الزبقدي يف شرح اإلحقاء" :)348/14( وجدت بخط الحافظ ً
ور ُّد ذلؽ طـ أمحد بؿجرد روايتف لف يف مسـده فقف كظر ،فؽؿ حديث قال فقف أمحد:
الحـبظ ما كصفَ :
ٓ يصح ،وقد أخرجف يف مسـده. "...
( )4برقؿ (.)1666
( )5برقؿ ( ،)1665وققلف( :وأما حديث الحسقـ فلخرجف أبق داود) ساقطة مـ الؿخطقط والؿطبقع
وأثبتفا مـ التؼققد ،وكذلؽ مـ الملئ ،وقد أثبتفا (أبق غدة) يف كسختف.
( )173/3( )6برقؿ (.)1734
( )1يف الؽامؾ.)858/1( 
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()1

وأما حديث الفرماس فلخرجف الطبراين.

أيضا ،فروى أبق داود( )2مـ
وكذلؽ حديث :مـ آذى ذمقا ،ففق معروف ً
رواية صػقان بـ سؾقؿ ،طـ طدة مـ أبـاء الصحابة ،طـ آبائفؿ دكقة( ،)3طـ
ً
معاهدا ،أو اكتؼصف ،أو كؾػف فقق صاقتف،
رسقل اهلل ﷺ أكف قال« :أال مـ ضؾؿ
أو أخذ مـف شق ًئا بغقر صقب كػ ٍ
س ،فلكا حجقجف يقم الؼقامة» .وإسـاده جقد ،وإن
كان فقف ما مل يسؿ فنهنؿ ِطدا ٌة مـ أبـاء الصحابة ،يب ُؾغقن حد التقاتر ،الذي ٓ
يشترط فقف العدالة( )4فؼد رويـاه يف ســ البقفؼل الؽبرى.

()5

قال يف روايتف :طـ ثالثقـ مـ أبـاء الصحابة.
وأما الحديثان أخران فال أصؾ لفؿا )6(.اﻫ
وبعد أن وصؾت إىل هـا ريت ٓبـ حزم طبارة تميد ما ذكركاه ،قال يف
كتاب إحؽامٌ :)1(
فصؾ :وقد يرد خبر مرسؾ ،إٓ أن اإلمجاع قد صح بؿا
( )1يف الؿعجؿ الؽبقر )844-843/88( برقؿ (.)535
( )8برقؿ (.)3458
(ِ )3د ْك َق ًة :بؽسر الدال وسؽقن الـقن أي :قريب ٓصؼ .الصحاح ،)893/6( لسان العرب
( )484/8مادة (دكا).
( )4وبـحق هذا قال السخاوي يف الؿؼاصد الحسـة.
(.)845/9( )5
( )6الملئ الؿصـقطة.)819-818/8( 
( )858/1( )1ط .دار الؽتب العؾؿقة.
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ً
فجقال :فنن كان هذا ،طؾؿـا أكف مـؼقل كؼؾ كافة كـؼؾ
ً
جقال
مـؼقٓ ً
فقف ،متقؼـًا
فاس ُتغـ َل طـ ذكر السـد فقف ،وكان ورود ذلؽ الؿرسؾ وطدم وروده
الؼرآنْ ،
سقاء وٓ فرق ،وذلؽ كحق «ال وصقة لقارث»( ،)1وكثقر مـ أطالم كبقتف ﷺ،
وإن كان ققم قد رووها بلساكقد صحاح ،ففل مـؼقلة كؼؾ الؽافة.
ثؿ قال :وأما الؿرسؾ الذي ٓ إمجاع طؾقف ،ففق مطرح طىل ما ذكركإ :كف
ٓ دلقؾ طىل قبقلف( )2البتة ،ففق داخؾ يف مجؾة إققال التل إذا أمجع( )3طؾقفا
قبؾت ،وإذا ْ
ػ فقفا سؼطت ،وهل كؾ ققلة مل يات بتػصقؾفا باسؿفا كص.
اخ ُتؾِ َ
وقال يف مقضع آخر( :)4وإذا ورد حديث مرسؾ ،أو يف أحد كاقؾقف
ضعقػ ،فقجدكا ذلؽ الحديث مجؿعا طىل أخذه والؼقل بف ،طؾؿـا يؼقـا أكف
حديث صحقح ٓ شؽ فقف ،وأكف مـؼقل كؼؾ الؽافة مستغـك طـ كؼؾ أحاد،
وذلؽ كالحديث يف «ال وصقة لقارث» وما أشبف ذلؽ.
املػأل ٛالجاوٍ:ٛ
قد طرفت أكاسا مل يؽتػقا بالشروط التل شرصفا الجؿفقر يف الؿتقاتر ،بؾ
( )1ورد طـ مجاطة مـ الصحابة ،واكظر تخريجف يف تـؼقح التحؼقؼ ،)858-848/4( والبدر الؿـقر
( ،)878-874/7وإرواء الغؾقؾ.)99-87/6( 
( )8وقع يف الؿطبقع (قققلف).
( )3و قع يف الؿطبقع (مجع).
( )4مل أهتد إلقف.
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زادوا طؾقفا شروصا أخرى ،فشرط بعضفؿ :وجقد اإلمام الؿعصقم يف مجؾة
الؿخبريـ ،وقد كسب ذلؽ إىل الشقعة.
قال اإلمام الغزايل يف الؿستصػك :)1( شرط الروافض أن يؽقن اإلمام
الؿعصقم يف مجؾة الؿخبريـ.
وهذا يقجب العؾؿ بنخبار الرسقل ﷺ طـ جبريؾ ٕ :كف معصقم ،فلي
حاجة إىل إخبار غقره؟ ويجب أٓ يحصؾ العؾؿ بـؼؾفؿ -طىل صريؼ التقاتر-
الـص طىل( )2طظ  :إذ لقس فقفؿ معصقم :وأٓ تؾزم( )3حجة اإلمام إٓ طىل
مـ شاهده مـ أهؾ بؾده ،وسؿع مـف دون سائر البالد وأن ٓ تؼقم الحجة بؼقل
أمرائف( )4ودطاتف ورسؾف وقضاتف :إذ لقسقا معصقمقـ ،وان ٓ يعؾؿ مقت أمقر
وقتؾف ،ووققع فتـة وقتال يف غقر مصر ،وكؾ ذلؽ ٓزم طىل هذياهنؿ.

()5

الر َاو ْك ِدي(،)1
وأكؽر الشقعة كسبة هذا الؼقل إلقفؿ ،وكسبة بعضفؿ إىل ابـ ا
( )197/1( )1ط .الؿؽتبة العصرية.
( )8يف الؿطبقع (طـ) بدل (طىل) ،وأثبت ما يف الؿخطقط لؿقافؼتف لؿا يف الؿستصػك.
( )3وقع يف الؿطبقع (وأن تؾزم) ،وكبف (أبق غدة) طىل هذا والذي قبؾف يف كسختف.
()4وقع يف الؿطبقع (آرائف) ،وكبف (أبق غدة) طىل هذا يف كسختف.
يسقرا.
( )5وقد تصرف الؿملػ يف كالم الغزايل تصر ًفا ً
الروذ كان مـ متؽؾؿل الؿعتزلة ،ثؿ فارقفؿ
( )1هق أمحد بـ يحقك بـ إسحاق بـ الراوكدي مـ أهؾ مرو ُّ
وصار مؾحدً ا زكدي ًؼا كا ن يالزم أهؾ اإللحاد ،فنذا طقتب يف ذلؽ قال :إكؿا أريد أن أطرف مذاهبفؿ،
ثؿ إكف كاشػ وكاضر ققؾ :هؾؽ سـة (898ﻫ) .القايف بالقفقات.)838/8( 
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قال العالمة ِ
الح ِّؾل يف هناية القصقل :شرط ابـ الراوكدي وجقد الؿعصقم
ٍ
ٌ
حقـئذ ققل
غؾطٕ :ن الؿػقد لؾعؾؿ
فقفؿ :لئال يتػؼقا طىل الؽذب ،وهق
الؿعصقم ،وٓ طبرة بغقره.
وقال الؿحؼؼ هباء الديـ العامظ( )1يف الزبدة :وشرصف بؾقغ رواتف يف كؾ
صبؼة حدًّ ا يممـ معف تقاصمهؿ ،واستـادهؿ إىل الحس.
وحصر أقؾفؿ يف طدد مجازفة ،وققل الؿخالػقـ باشتراصـا دخقل
الؿعصقم افتراء ،كعؿ شرط الؿرتضك طدم سبؼ شبفة تمدي إىل كػقف ،وشرط
ققم أن تختؾػ أكساهبؿ فال يؽقكقا بـل أب واحد ،وأن تختؾػ أوصاهنؿ فال
يؽقكقا يف محؾة واحدة ،وتختؾػ أدياهنؿ فال يؽقكقا أهؾ مذهب واحد.
قال الغزايل :وهذا فاسدٕ :ن كقهنؿ مـ محؾة واحدة وكسب واحد ٓ
يمثر إٓ يف إمؽان تقاصئفؿ ،والؽثرة إىل كؿال العدد تدفع هذا اإلمؽان ،وإن مل
تؽـ كثرة أمؽـ التقاصم مـ بـل إطؿام كؿا يؿؽـ مـ اإلخقة ،ومـ أهؾ بؾد
كؿا يؿؽـ مـ أهؾ محؾة ،وكقػ يعتبر اختالف الديـ؟ وكحـ كعؾؿ صدق
الؿسؾؿقـ إذا أخبروا طـ قتؾ وفتـة وواقعة ،بؾ كعؾؿ صدق أهؾ قسطـطقـقة
إذا أخبروا طـ مقت ققصر.
( )1هق محؿد بـ طز الديـ حسقـ بـ طبد الصؿد بـ محؿد العامظ الجبعل هباء الديـ الحارثل
الفؿداين رئقس طؾؿاء الشقعة اإلمامقة بلصبفان ،مات سـة (1431ﻫ) .هدية العارفقـ.)873/6( 
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فنن ققؾ :فؾـعؾؿ صدق الـصارى يف كؼؾ التثؾقث طـ طقسك ،
وصدقفؿ يف صؾبف.
قؾـا :مل يـؼؾقا التثؾقث تققق ًػا وسؿا ًطا طـ طقسك بـص صريح ٓ يحتؿؾ
التلويؾ ،لؽـ تقمهقا ذلؽ بللػاظ مقمهة مل يؼػقا طىل مغزاها كؿا ففؿ الؿشبفة
التشبقف مـ آيات وأخبار مل يػفؿقا معـاها ،والتقاتر يـبغل ان يصدر طـ
شخصا يشبف
محسقس ،فلما قتؾ طقسك  ،فؼد صدققا يف اهنؿ شاهدوا
ً
طقسك  مؼتقٓ ولؽـ ُش ِّبف لفؿ )1(.اﻫ
وقد كسب اإلمام فخر الديـ محؿد بـ طؿر الرازي اشتراط ان ٓ يؽقكقا
طىل ديـ واحد إىل القفقد.
قال يفالؿحصقل:)2( 
وأما الشرائط التل اطتبرها قق ٌم مع أهنا غقر معتبرة فلربعة:
األٔه :أن ٓ يحصرهؿ طدد ،وٓ يحقيفؿ بؾد ،وهق باصؾ ٕن أهؾ الجامع
لق أخبروا طـ سؼقط الؿم ِّذن طـ الؿـارة فقؿا بقـ الخؾؼ كان إخبارهؿ مػقدا
لؾعؾؿ.
( )1الؿستصػك.)196-195/1( 
(.)987/3( )8
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الجاٌ٘ :أن ٓ يؽقكقا طىل ديـ واحد ،وهذا الشرط اطتبره القفقد ،وهق
باصؾٕ :ن التفؿة إن حصؾت مل يحصؾ العؾؿ سقاء كاكقا طىل ديـ واحد او
طىل أديان ،وإن ارتػعت حصؾ العؾؿ كقػ كاكقا.
واحد وٓ مـ ٍ
ٍ
الجالح :أٓ يؽقكقا مـ كس ٍ
ُ
والؼقل فقف ما تؼدم.
بؾد واحد،
ب
الراوكدي :وجقد الؿعصقم يف الؿخبريـ ،لئال ي اتػؼقا
الطابع :شرط ابـ ا
ٍ
حقـئذ ُ
خبر أهؾ
طىل الؽذب ،وهق باصؾٕ :ن الؿػقدَ
ققل الؿعصقم ٓ ُ
التقاتر.اﻫ
ٌ
آخر ،وهق أن يؽقن يف الؿخبريـ أهؾ ال ِّذلة
سب إىل القفقد
وقد ُك َ
شرط ُ
والؿسؽـة.
مشتؿال طىل اخبار أهؾ
ً
قال الحظ يف الـفاية :شرصت القفقد أن يؽقن
ٌ
ِّ
غؾط ،فنكا كجد العؾؿ
الذلة والؿسؽـة ،لقممـ تقاصمهؿ طىل الؽذب ،وهق
طؼب ِ
حاصال طؼب إخبار إكابر والؿع اظؿقـ ُّ
خبر
ً
والش َرفاء اكثر مـ حصقلف َ
الؿساكقـ وأهؾ الذلة ،لتر ُّفع أولئؽ طـ رذيؾة الؽذب ،لئال يـثؾؿ( )1شرففؿ.
وشرط قق ٌم كقهنؿ مسؾؿقـ ،قال يف الؾؿع :)2( ومـ أصحابـا مـ اطتبر
( )1يف الؿخطقط( :يثؾؿ).
( )8الؾؿع يف أصقل الػؼف( صٕ )74بل إسحاق الشقرازي.
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أن يؽقن العدد مسؾؿقـ ،ومـ الـاس مـ ،قال ٓ :يجقز أن يؽقن العدد ا
أقؾ
مـ اثـل طشر ،ومـفؿ مـ قال :أق ُّؾف سبعقن ،ومـفؿ مـ قال :ثؾثؿائة وأكثر،
يختص بشلء مؿا ذكروه ،فسؼط اطتبار
وهذا كؾف خطلٕ :ن وققع العؾؿ بف ٓ
ُّ
ذلؽ.
وقال يف الؿستصػك :)1( شرط قق ٌم أن يؽقكقا أولقا َء مممـقـ ،وهق
فاسدٌ  :إذ يحصؾ العؾؿ بؼقل الػسؼة والؿرجئة والؼدرية ،بؾ بؼقل الروم إذا
أخبروا بؿقت مؾؽفؿ.
وقال يف كزهة الخقاصر وكشػ غقامض السرائر يف اختصار روضة
الـاضر وجـة الؿـاضر :)2(ولقس مـ شرط التقاتر أن يؽقن الؿخبرون مسؾؿقـ
ً
تصق ُر
وٓ
طدوٕٓ :ن إفضاءه إىل العؾؿ مـ حقث إهنؿ مع كثرهتؿ ٓ ُي ا
اجتؿاطفؿ طىل الؽذب وتقاصمهؿ طؾقف ،ويؿؽـ ذلؽ مـ ال ُؽ اػ ِ
ار كنمؽاكف مـ
الؿسؾؿقـ .اﻫ
وقال الحظ يف الـفاية :وشرط بعضفؿ اإلسالم والعدالةٕ :ن الؽػر
(.)196/1( )1
( )8مل يتقسر يل القققف طىل هذا الؿرجع ،ولؽ اـ الؿـؼقل هق كص ما يف روضة الـاضر)364/1( 
بتحؼقؼ الدكتقر طبد الؽريؿ الـؿؾة أما (أبق غدة) فعزاه إىل كزهة الخقاصر ،)148-73/8( وقال:
ولقس فقف هذه العبارة أتقة ،ولؽـ معـاها.
قمت :ومل يذكر أهنا طبارة إصؾ روضة الـاضر.
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طرض ٌة لؾؽذب والتحريػ ،واإلسالم والعدالة ضابط الصدق ،ولفذا اط ُتبِ َر
إمجاع الؿسؾؿقـ دون غقرهؿ ،وٕكف لق وقع العؾؿ طؼقب إخبار الؽػار لققع
طـد إخبار الـصارى -مع كثرهتؿ -طـ قتؾ الؿسقح وصؾبف ،وهق غؾط :فنن
ِ
ف اكتػا ُء الداطل إىل الؽذب كؿا لق
الؽػار إذا ُط ِر َ
العؾؿ قد يحصؾ طـد خبر
أهؾ ٍ
اخبر ُ
بؾد كافرون بؼتؾ مؾؽفؿ.
واإلمجاع اختص بالؿسؾؿقـ طـد بعضفؿٓ ،ستػادتف مـ السؿع
ٍ
متقاتر لؼ اؾتفؿ يف الؿبدأ.
غقر
الؿختص بنمجاع الؿسؾؿقـ،
وإخبار الـصارى ُ
ُ
واطؾؿ أكف قد وقع يف هذا الؿقضع اضطراب يف كالم بعض الؿتلخريـ،
ٍ
مسللة ذهؾ طؿا يتع اؾ ُؼ هبا ،مؿا ُذكِ َر يف ٍّ
محؾ آخر ،فاقتضك
مـ إذا بحث يف
ُ
الحال التـبقف طىل أمقر:
ِ
كافرا مل ُتؼ َبؾ
األمس األّل :شرصقا يف الراوي أن يؽقن ُمسؾ ًؿا :فنن كان ً
كثقر مـ طؾؿاء إصقل
صرح ٌ
روايتف ،هذا إذا كان مـ غقر أهؾ الؼبؾة ،وقد ا
باكعؼاد اإلمجاع طؾقف ،قال يف الـفاية :أمجع العؾؿاء طىل طدم قبقل رواية الؽافر
آحتراز طـ الؽذب أو ٓ.
الذي ٓ يؽقن مـ أهؾ الؼبؾة ،سقاء ُطؾِ َؿ مـف
ُ
ّقال غريِ :اتػؼ أئؿة الحديث وأصقل الػؼف طىل اشتراط إسالم الراوي
تحؿؾف.
ؾؿا حال ُّ
حال روايتف ،وإن مل يؽـ مس ً
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ّقال بعضَه ٓ :يؼبؾ خبر الؽافر لقجقب التثب ِ
ت طـد ِ
خبر الؿسؾؿ
ُّ
الػاسؼ ،فؾقز ُم بطريؼ إوىل طدم اطتبار خبره.
ّقٔل :ا
إن الػاسؼ يشؿؾ الؽافر ،وأما قبقل شفادتف يف القصقة مع أن
خاص ،ويبؼك العا ُّم معتبرا يف الباقل.
بـص
ٍّ
الرواية أضعػ مـ الشفادة ،فذلؽ ٍّ
ٍ
بطريؼ سفؾ الؿسؾؽ ،فؼال :لقس
وقد أبان بعضفؿ سبب ر ِّد رواية الؽافر
ٍ
ػر ٓ يـايف الصدقٕ :ن الؽافر إذا كان
اإلسالم بشرط لثبقت الصدق ،إذ ال ُؽ ُ
ُم َت َر ِّه ًبا ً
طدٓ يف ديـف ،معتؼدً ا لحرمة الؽذب ،تؼع الثؼة بخبره ،كؿا لق أخبر طـ
أمر مـ أمقر الدكقا ،بخالف الػاسؼ :فنن جراءتف طىل فعؾ الؿحر ِ
ٍ
مات مع
ا
اطتؼاد تحريؿفا تزيؾ الثؼة طـ خبرة.
ولؽـ اشتراط اإلسالم ،باطتبار أن الؽػر يقرث هتؿة زائد ًة يف خبره ،تدُ ُّل
طىل كذبفٕ :ن الؽالم يف آخبار التل تثبت هبا أحؽا ُم الشرع ،وهؿ ُيعا ُدو َكـَا يف
الديـ أشدا العداوة ،فتح ِؿ ُؾفؿ الؿعادا ُة طىل السعل يف هدم أركان الديـ
بندخال ما لقس مـف فقف ،وإلقف أشار اهلل تعاىل يف ققلف -طز ذكره ﴿ :-ﮇ ﮈ

ﮉ ﴾ [آل عمران 9]007:أيُ ٓ :يؼصرون يف اإلفساد طؾقؽؿ.
وقد ضفر مـفؿ هذا بطريؼ الؽتؿان :فنهنؿ كتؿقا كعت رسقل اهلل ﷺ
وكبقتف مـ كتاهبؿ ،بعد أخذ الؿقثاق طؾقفؿ بنضفار ذلؽ ،فال يممـ مـ أن
ا
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يؼصدوا مثؾ ذلؽ بزيادة هل كذب ٓ أصؾ لف بطريؼ الرواية ،بؾ هذا هق
الظاهر :فؾفذا شرصـا اإلسالم يف الراوي.
فتبقـ هبذا ان رد خبر الؽافر لقس لعقـ الؽػر ،بؾ لؿعـك ٍ
زائد ُيؿ ِّؽـ ُتفؿ َة
ا
ِ
إب لقلده :فنهنا ٓ ُت ْؼ َب ُؾ،
الؽذب يف خبره ،وهق الؿعاداة بؿـزلة شفادة
لؿعـك ٍ
زائد يؿ ِّؽ ُـ هتؿة الؽذب يف شفادتف ،وهق الشػؼة والؿقؾ إىل القلد
صب ًعا )1(.اﻫ
والـص الذي ُأشقر إلقف آكػا يف قبقل شفادة غقر الؿسؾؿ يف القصقة يف
السػر ،وهق ققلف تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾
[ادائدة.]015:

يمول أية
وهذا إكؿا يجري طىل مذهب مـ يؼقل :إن ذلؽ مل يـسخ ومل ِّ
بالتلويؾ الذي ذكره ابـ حزم يف اإلحؽام ،)1( وأكحك طىل صاحبف بالؿالم،
أتؿ بف الؽالم يف الرد طىل قق ٍم ا ادطقا تعارض الـصقص :وقالقا:
قال يف فصؾ ا
رج ُح أحد الـصقـ بلن يؽقن أحدمها أبعد مـ الشـاطة ،وم اثؾقا ذلؽ بؼقلف
ُك ِّ
حل ُجرات ،]5:مع ققلف طز و جؾ ﴿ :ﮐ ﮑ
تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ﴾ [ا ُ
( )1اكظر :أصقل السرخسل.)346/1( 
( )63-68/8( )1بتحؼقؼ أمحد شاكر.
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ﮒ ﮓ ﴾ [ادائدة.]015:
قال طظ :وهذا ٓ معـك لف وٓ شـاطة إٓ الؿخالػة هلل ولرسقلف والتح ُّؽ ُؿ
بأراء الػاسدة طىل ما ُأمركا بف ،ففذه هل ُّ
الشـْ َع ُة التل ٓ ُشـعة غقرها ،وققلف
تعاىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ مستثـًك مـ آية الـفل طـ قبقل خبر الػاسؼ ،فال
ِ
خاص ًة
فاسؼ ً
ٌ
ُيؼ َب ُؾ
أصال إٓ يف القصقة يف السػر فؼط ،فنكف ُيؼ َب ُؾ فقفا كافران ا
دون سائر ال ُػ اساق.
ُ
أقبح وٓ أضفر بطال ًكا مـ ققل مـ قال:
وٓ ُشـعة أطظؿ ،وٓ
أفحش وٓ ُ
كبقرا.
﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ :أي :مـ غقر قبقؾتؽؿ ،تعاىل اهلل طـ هذا الفذر ط ُؾ اقا ً
ٍ
قبقؾة خاصب اهلل طز و جؾ هبذا الخطاب خاص ًة دون
ولقت شعري أي
سائر الؼبائؾ؟ وقد قال تعاىل يف أول أية﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ،وما طؾؿـا
ٌ
وقبط وكبط ورو ٌم
وفرس
طرب
الذيـ آمـقا قبقؾ ًة بعقـفا ،بؾ الذيـ آمـقا
ٌ
ٌ
وصؼؾب وخزر وسقدان وحبشة وزكج وكقبة وبجاوة( )1وبربر وهـد وسـد
وترك وديؾؿ و ُكرد.
( )1وقع يف الؿخطقط والؿطبقع( :بجاة) كؿا يف اإلحؽام والؿثبت هق الصقاب.
قال ياققت الحؿقي يف معجؿ البؾدان :) 443/1( بجاوة بػتح القاو قال الزمخشري :بجاوة
أرض بالـقبة هبا إبؾ ُف ْر َه ٌة ،وإلقفا تـسب اإلبؾ البجاوية مـسقبة إىل البجاء وهؿ أمؿ طظقؿة بقـ

العرب والحبش والـقبة.اﻫ .وكبف (أبق غدة) طىل ذلؽ يف كسختف.
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فثبت بضرورة ٓ مجال لؾشؽ فقفا أن غقر الذيـ آمـقا هؿ الؽػار ،وٓ
ربف تعاىل بغقر طؾؿ وٓ
يـؽر ذلؽ إٓ مـ سػف كػسف ،وأكؽر طؼؾف ،وقال :طىل ِّ
برهان .ول َع ْؿ ِري لؼد كان يـبغل أن يستحل قائؾ (مـ غقركؿ) :مـ غقر قبقؾتؽؿ
مـ هذا التلويؾ الساقط الظاهر طقاره ،الذي لقس طؾقف مـ كقر الحؼ أثر.
األمس الجاىٕ :قد تقهؿ بعض الـاس أن الذيـ صرحقا يف كتبفؿ بعدم
قبقل رواية الؽافر ،هؿ الذيـ زادوا يف شروط الؿتقاتر اإلسالم :إما وحده ،أو
مؼرو ًكا بالعدالة.
بإول مل يزد يف شروط الؿتقاتر
صرح ا
كثقرا مؿـ ا
ولقس إمر كذلؽ :فنن ً
كؼال طـ غقره ،ورد طؾقف ،طىل ان الؼائؾقـ هبذا الشرط
ذلؽ ،وبعضفؿ ذكره ً
تـاقضا ،ولقس إمر كذلؽ.
قؾقؾقن جدًّ ا ،وتقهؿ بعضفؿ أن بقـ العبارتقـ
ً
وقد أحببت إزالة اإلشؽال ،وإن كـت قد التزمت يف هذا الؽتاب أن أترك
يترووا
إزالة كؾ إشؽال يعرض يف مبحث مـ الؿباحث إىل الؿطالعقـ بعد أن ا
فقؿا ذكركاه فقف تؿريـًا لفؿ طىل استعؿال الػؽر ،فـؼقل:
ا
إن طدم قبقل رواية غقر الؿسؾؿ فقؿا يتعؾؼ بلمر الديـ ،هق مؿا مل ُيخ َتؾػ
فقف غقر اكف إكؿا يتعقـ فقؿا ورد طىل صريؼ أحاد ،وذلؽ ٕن خبر أحاد طـد
مسؾؿا
مسؾؿا َطدْ ًٓ ضاب ًطا :فنن كان
مـ يؼبؾفُ ،يشترط فقف أن يؽقن الراوي
ً
ً
طدل ٓ ُتؼبؾ روايتف ٓ ،حتؿال أن ي ِ
غقر ٍ
الؿسؾؿ إذا
ؼد َم طىل الؽذب ،فنذا كان
ُ
ُ
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كان غقر ٍ
طدل ٓ ُتؼ َب ُؾ روايتف ،مع اطتؼاده يف الديـ وجزمف بلن سعادتف مـقصة
بف :فألن ٓ ُتؼبؾ رواية غقر الؿسؾؿ الذي ٓ يعتؼد يف الديـ ،وٓ يرى أن
سعادتف مـقصة بف أوىل ،وهذا ضاهر ب ِّقـ.
ُ
حائزا ٕطىل صػات
يؼقل بخبر أحاد ،وإن كان الراوي
وأ اما مـ ٓ
ً
الؼبقلٓ ،حتؿال أن يعرض لف السفق والغؾط وكحق ذلؽ ،فإمر طـدهؿ
أضفر وأبقـ.
ِٔصٓ املػأل ٛاملفطٔض ٛتتصٕض عم ٜثالث ٛأٔدْ:
الْدُ األّل :أن يؽقن ما رواه قد رواه غقره مـ الؿسؾؿقـ طىل القجف
الذي رواه هق بف.
الْدُ الجاىٕ :أن يؽقن ما رواه قد رواه غقره مـ الؿسؾؿقـ طىل غقر
القجف الذي رواه هق بف ،بحقث يؼع التعارض بقـ الروايتقـ.
الْدُ الجالح :أن يؽقن ما رواه مل يروه غقره مـ الؿسؾؿقـ.
ِٔصا ضطباُ:
أسدٍنا :أن يؽقن فقف ما يخالػ ما تؼرر طـدهؿ مـ الؼقاطد وإصقل.
ّالجاىٕ :أن ٓ يؽقن فقف شلء مـ ذلؽ.
تعرض لطرف مـ هذه الؿسللة الؿػروضة بعض العؾؿاء ،فػل
وقد ا
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أصقل البزدوي)1( قال محؿد يف الؽافر ُيخبر بـجاسة الؿاء :إكف ٓ يعؿؾ
إيل ،ويف الػاسؼ جعؾ
بخبره ،ويتقضل بف :فنن تقؿؿ وأراق الؿاء ،ففق أحب ا
أصال.
آحتقاط ً
ويجب أن يؽق ن كذلؽ يف رواية الحديث فقؿا يستحب مـ آحتقاط ،وكذلؽ
رواية الصبل فقف يجب أن تؽقن مثؾ رواية الؽافر دون الػاسؼ الؿسؾؿ.

()2

قال يف الشرح :ققلف :ويجب أن يؽقن كذلؽ :أي يجب أن يؽقن شلن
الؽافر يف رواية الحديث كشلكف يف اإلخبار طـ كجاسة الؿاء فقؿا يستحب مـ
آحتقاط :أي :مـ إخذ بف ،يعـلُ ٓ :يؼبؾ خبره يف الديـ وٓ يؽقن ُح اج ًة
يستحب
كؿا مل ُيؼبؾ يف كجاسة الؿاء ،إٓ أن آحتقاط لق كان يف العؿؾ بف
ُّ
إخذ بف مـ غقر وجقب ،كؿا تستحب اإلراقة ثؿ التقؿؿ هـاك.
ويجقز أن يؽقن معـاه :ويجب أن يؽقن الػرق ثاب ًتا بقـ خبر الؽافر
أيضا ،وإن مل يؽـ خبرمها
والػاسؼ يف رواية الحديث فقؿا يستحب مـ آحتقاط ً
حجة كثبقتف يف إخبارمها طـ كجاسة الؿاء ،فنذا روى الػاسؼ حديثًا ٓ يؽقن
أصال ،ولؽـ لق كان آحتقاط يف إخذ بف يؽقن آستحباب يف العؿؾ بف
حجة ً
( )1هق العالمة طظ بـ محؿد البزدوي ،مات سـة (488ﻫ) ،تاج التراجؿ( ص ،)174الجقاهر
الؿضقئة يف صبؼات الحـػقة.)594/8( 
( )8أصقل البزدوي( ص )179باب بقان قسؿ آكؼطاع.
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يدل ُ
فقق آستحباب يف العؿؾ بخبر الؽافر ،وطىل هذا القجف ُّ
سقاق الؽالم.
يجب أن يؽقن كذا( )1ها هـا وفقؿا تؼدا مٕ :ن الرواية
ثؿ قال :وإكؿا قال:
ُ
ٍ
محػقضة طـ السؾػ يف كؼؾ همٓء الحديث.
غقر

()2

غقر الؿسؾؿقـ طىل صريؼ التقاتر ،ففق مؼبقل مطؾ ًؼا سقاء
وأما ما يرويف ُ
كان ذلؽ مؿا يتعؾؼ بالديـ أو بغقر الديـ وما يتع اؾ ُؼ بالديـ ٓ فرق فقف بقـ ما
يتعؾؼ بديــا أو بديـفؿ إن كان لفؿ ديـ أو بديـ آخر.
فنذا رووا شق ًئا مؿا يتعؾؼ بديــا طىل صريؼ التقاتر ،وقد طرفت شروصف
التل ذكرها الجؿفقر( ،)1فال بد أن يؽقن مطاب ًؼا لؾقاقع ،وٓ بد مع ذلؽ أن
يؽقن مرو ًّيا طـدكا طىل صريؼ التقاتر :فنكف مل ُت ْع َـ أ ام ٌة مـ إمؿ بلمر ديـفا مثؾ
ِ
أمر ٓ يؿتري فقف مـ لف أدكك ا ِّصال ٍع طىل أحقال
ما ُطـ َل بف الؿسؾؿقن ،وهذا ٌ
ٍ
مرض يف الؼؾب ،أمؽـ ُ
زوال ريب ِف بلقؾ طـاية.
إمؿ ،ومـ امترى فقف طـ غقر
ُ
ُ
الـقع مـ
ويؽقن هذا
يؽقن تقاتره طـدهؿ ممكدً ا لتقاتره طـدكا،
وطىل هذا
ُ
أطىل أكقاع الؿتقاترات ،ومـ خبر إمر بـػسف أو كظر يف كتب أئؿة الؿتؽؾؿقـ،
( )1وقع يف كسخة (أبق غدة)( :كذلؽ) ،والؿثبت يف الؿخطقط ،والؿطبقع هق الؿقافؼ لؿا يف كشػ
إسرار.
( )8كشػ إسرار.)84/3( 
( )1اكظر :الػصؾ الخامس يف أقسام الخبر إىل متقاتر وآحاد.
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تب اق َـ لف أن الؿتقاترات ،وإن اشتركت يف إفادة العؾؿ ،لؽـ بعضفا يف الدرجة
العؾقا ،وبعضفا يف الدرجة القسطك ،وبعضفا يف الدكقا.
وقد أشار ابـ حزم إىل هذا الـقع يف الؿؼالة التل ذكر فقفا وجقه الـؼؾ طـد
الؿسؾؿقـ( ،)1فؼال :وكحـ كذ ُك ُر -إن شاء اهلل تعاىل -وجقه الـؼؾ التل طـد
الؿسؾؿقـ لؽتاهبؿ وديـفؿ ،ثؿ لؿا كؼؾقه طـ أئؿتفؿ ،حتك يؼػ طؾقف الؿممـ
والؽافر والعاملُ والجاهؾ طقا ًكا ،فقعرفقن أيـ ُ
كؼؾ سائر إديان مـ كؼؾفؿ،
ُ
فـؼقل وباهلل التقفقؼ:
إٌ ىكل املطلنني لكل ما ذكسىا ٓيكطه أقطامّا ضت٘:
جقالٓ ،
جقال ً
اأولفا شل ٌء يـؼؾف أهؾ الؿشرق والؿغرب طـ أمثالفؿ ً
مـصػ غقر معاكد لؾؿشاهدة ،وهق الؼرآن
ٌ
يختؾػ فقف مممـ وٓ كافر
ُ
الؿؽتقب يف الؿصاحػ يف شرق إرض وغرهبا ٓ ،يشؽقن وٓ يختؾػقن أن
ُ
محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الؿطؾب أتك بف ،وأخبر أن اهلل طز و جؾ أوحك بف
إلقف ،وأن مـ اتبعف أخذه طـف كذلؽ ،ثؿ ُأ ِخ َذ طـ أولئؽ حتك بؾغ إلقـا ،ومـ
ذلؽ الصؾقات الخؿس.
كافر يف كثقر مـ إشقاء،
ُ
كرر ققلفٓ :
يختؾػ يف ذلؽ ممم ٌـ وٓ ٌ
وقد ا
( )1يف الػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـِّحؾ ( ،)335-334/1ط .الؿؽتبة العؾؿقة.
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غقر الؿسؾؿقـ الؿسؾؿقـ،
إشار ًة إىل أكف مـ أطىل الؿتقاترات حتك شارك فقفا ُ
تضؿـَ ْتف مـ اإلشارات.
ْ
فاطرف َقدْ َر العبارات ،وما ا
فنن قؾت :ما الذي دطا مـ زاد يف شروط التقاتر :إسالم الؿخبريـ ،إىل
هذه الزيادة؟
ٍ
قؾت :دطاه إىل ذلؽ أكف ُأ ِ
مطابؼة لؾقاقع ،ومع ذلؽ
أخبار غقر
ور َد ْت طؾقف
ٌ
()1

ا ادطك الؿس ِّؾؿقن[لفا]

أهنا متقاترة ،فظ اـ أن العؾة فقفا جاءت مـ كقن

ُرواهتا غقر مسؾؿقـ ،فزاد هذا الشرط تخ ُّؾ ًصا مـ اإلشؽال ،وكان َح ُّؼ ُف أن
()2
()1
غقر
يػعؾ كؿا [فعؾ] الجؿفقر :فنهنؿ دقؼقا الـظر فقفا ،فتبقـ لفؿ أهنا ُ

مستقفقة لشروط الؿتقاتر الؿشفقرة ،فارتػع اإلشؽال مـ أصؾف ،غقر أكف كان
ضعق ًػا يف طؾؿ الؽالم.
ٌ
إشؽال آخر ،وهق اكسداد باب التقاتر
وقد كشل مـ هذه الزيادة التل زادها
يف أكثر الؿتقاترات التل ٓ ُتحصك ،وذلؽ يف إمقر التل كاكت قبؾ ضفقر
اإلسالم ،ومل ُتذكر يف الؽتاب العزيز ،وإمقر التل ضفرت بعده ،وكان
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ زيادة مـ الؿخطقط.
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ زيادة يؼتضقفا السقاق ،وقد زادها (أبق غدة) يف كسختف لؽـف مل يـبف يف الحاشقة.
( )8وقع يف الؿخطقط( :دفؼقا) ،ويف الؿطبقع (رفضقا) ،والؿثبت هق إقرب .وقد أثبتف (أبق غدة) يف
كسختف ومل يشر يف الحاشقة لذلؽ.

883

الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ أَقِطَاوِ الِخَـ َبسِ

الؿتلولقن لـؼؾِفا ً
أوٓ غقر الؿسؾؿقـ ،مع ان الخبر الؿتقاتر مـ أهؿ أركان
ِّ
إحقال ِ
ِ
مؾجئ ٌة إلقف.
العؾؿ والؿعرفة ،والحاجة يف ُج ِّؾ
وقد رأيت أن أورد طبارات ش اتك ٓ تخؾق طـ فائدة فقؿا كحـ فقف ،قال
صدر الشريعة يف كتاب التقضقح )1(:الخبر ٓ يخؾق مـ أن تؽقن رواتف يف
ُ
كؾ طفد قق ًما ُيحصك طددهؿ ،وٓ يؿؽـ تقاصمهؿ طىل الؽذب ،لؽثرهتؿ
وطدالتفؿ وتبايـ أماكـفؿ ،أو يصقر كذلؽ بعد الؼرن إول ،أو ٓ يصقر بؾ
رواتف آحاد وإول متقاتر ،والثاين مشفقر ،والثالث خبر القاحد.
()1

قال الؿحؼؼ سعد الديـ ال ات ْػ َت َازاين

يف التؾقيح :ققلف( :وٓ يؿؽـ

تػسقر لؾؽثرة بؿعـك أن
تقاصمهؿ) :أي :تقافؼفؿ طىل الؽذب ،طـد الؿحؼؼقـ
ٌ
يؿتـع طـد العؼؾ تقاصمهؿ طىل
الؿعتبر يف كثرة الؿخبريـ بؾقغفؿ حدًّ ا
ُ
يجقز تقاصمهؿ طىل الؽذب
مجع غقر محصقريـ بؿا
ُ
الؽذب ،حتك لق أخبر ٌ
ٍ
متقاترا.
لغرض مـ إغراض ٓ يؽقن
فقف
ً
وأ اما ذكر العدالة وتبايـ إماكـ فتلكقدٌ لعدم تقاصئفؿ طىل الؽذب ،ولقس
السـاة.
( )1التقضقح طىل التـؼقح )1/8( الركـ الثاين يف ُّ
( )1هق مسعقد بـ طؿر التػتازاين اإلمام الؽبقر صاحب التصاكقػ الؿشفقرة الؿعروف بسعد الديـ،
مات سـة (798ﻫ) .الدرر الؽامـة ،)814/8( بغقة القطاة ،)888/8( البدر الطالع
(ص )858برقؿ ( ،)554هدية العارفقـ.)434-489/6( 

خـ َبسِ
الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ َأقِطَا ِو الِ َ

884

ٍ
غقر محصقر مـ ك اػار بؾدةٍ بؿقت مؾؽفؿ
بشرط يف التقاتر ،حتك لق أخبر ٌ
مجع ُ
حصؾ لـا القؼقـ.
وأما مثؾ خبر القفقد بؼتؾ طقسك  ،وتلبقد ديـ مقسك  ،فال كس ِّؾ ُؿ
تقاتره وحصقل شرائطف يف كؾ طفد ،ثؿ الؿتقاتر ٓ بد أن يؽقن مستـدً ا إىل
ٍ
الحس سؿ ًعا أو غقره ،حتك لق اتػؼ ُ
طؼؾقة مل يحصؾ لـا
أهؾ إقؾقؿ طىل مسللة
القؼقـ حتك يؼقم البرهان.
قال الؿحؼؼ حسـ الػـاري يف حاشقتف طؾقف :ققلف( :طـد الؿحؼؼقـ
تػسقر لؾؽثرة) إيؿا ٌء إىل أن جعؾ الؿصـػ الؽثرة طؾ ًة لعدم إمؽان التقا ُصم
لقس كؿا يـبغل.
ٍ
بشرط يف التقاتر) ،ققؾ :الؽال ُم يف تقاتر خبر الرسقل،
ققلف( :ولقس
والعدالة وتبايـ إماكـ شرصان فقف ٓ يف مطؾؼ التقاتر ،فال تؼريب لؿا ذكره،
مـع الؼقل بالػصؾ طىل الؿختار.
والجقاب ُ
هذا ،ويف حصقل القؼقـ بنخبار مجع غقر محصقر مـ كػار بؾدةٍ بؿقت
ضاهر ،لجقاز اتػاق تؾؽ البؾدة طىل ذلؽ الؽالم ،لغرض مـ
مؾؽفؿ مـع
ٌ
إغراض مثؾ تغرير الؿسؾؿقـ بف لئال ُيرا ُطقا الحزم طـد الجفاد معفؿ ،أو
لئال يتح اػ ُظقا طىل أكػسفؿ مـفؿ ،فإوىل أن ُيؼتصر طىل كػل آشتراط
الؿذكقر.
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ققلف( :فال ُكس ِّؾ ُؿ تقاتره) :فنن قتؾ طقسك ُ ك ِؼ َؾ طـ مجاطة مـ القفقد،
دخؾقا البقت الذي كان فقف ،وكاكقا سبعة ،وقد ُر ِو َي أهنؿ كاكقا ٓ يعرفقن
الؿسقح وإكؿا جعؾقا لرجؾ جع ًال فدَ الفؿ طىل شخص يف ٍ
بقت فاجتؿعقا طؾقف
ُ ْ
وقتؾقه ،وزطؿقا أهنؿ قتؾقا طقسك  ،وأشاطقا الخبر ،وبؿثؾف ٓ يحصؾ
التقاتر.
ومؿا يتعؾؼ بؿا كحـ فقف ما ذكره طؾؿاء إصقل يف مسللة :هؾ كان 
متعبدً ا بشرع مـ قبؾف؟ وقد اختؾػقا يف ذلؽ ،وقد أوضح الػخر الرازي أمرها
تعؾؼ بغرضـا مـف ،قال :الؼسؿ الثالث يف أن
يف الؿحصقل ،)1(ولـقرد لؽ ما َ
الرسقل -طؾقف الصالة والسالم -هؾ كان متعبدً ا بشرع مـ قبؾف؟
ٔفْٗ حبجاُ:
األّل :أكف قبؾ الـبقة هؾ كان متعبدً ا بشرع مـ قبؾف؟ أثبتف ققم ،وكػاه
آخرون ،وتق اقػ فقف ثالث.
احتج الؿـؽرون بلكف لق كان متعبدً ا بشرع ٍ
الرجقع إىل
أحد لقجب طؾقف
ُ
ا
ُ
وإخذ بؼقلفؿ ،ولق كان كذلؽ
طؾؿاء تؾؽ الشريعة ،وآستػتا ُء مـفؿ
ققاسا طىل سائر أحقالف ،فحقث مل ُيـؼؾ طؾؿـا أكف ما كان
ٓشتفر ولـؼؾ بالتقاتر ً
( ،)696-698/8( )1وتصرف الؿملػ يف بعضف كعادتف يف كثقر مؿا يـؼف طـ أهؾ العؾؿ.

خـ َبسِ
الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ َأقِطَا ِو الِ َ

886

متعبدً ا بشرطفؿ.
واحتج الؿثبتقن بلن دطقة مـ تؼدا مف كاكت طام ًة ،فقجب دخقلف فقفا.
ا
والجقاب :أ اكا ٓ ُك َس ِّؾ ُؿ طؿقم دطقةِ مـ تؼدمف ،ولق سؾؿـا ذلؽ ٓ ُكس ِّؾ ُؿ
ٍ
يقجب العؾؿ أو الظـ الغالب ،وهذ هق الؿرا ُد
بطريؼ
وصقل تؾؽ الدطقة إلقف
ُ
مـ زمان الػترة.
وكثقر مـ الػؼفاء:
البشح الجاىٕ :يف حالف بعد الـبقة ،قال مجفقر الؿعتزلة
ٌ
إكف مل يؽـ متع ابدً ا بشرع أحد ،وقال ققم :كان متعبادً ا بشرع إبراهقؿ ،وققؾ:
بشرع مقسك ،وققؾ :بشرع طقسك.
واطؾؿ ا
أن مـ قال :كان متعبدً ا بشرع مـ قبؾف ،إما أن يريد بف أن اهلل تعاىل
يقحل إلقف بؿثؾ تؾؽ إحؽام التل أمر هبا مـ قبؾف ،أو يريد بف أن اهلل تعاىل
أمره باقتباس إحؽام مـ كتبفؿ :فنن قالقا بإول ،فنما أن يؼقلقا بف يف كؾ
()1

شرطف أو يف بعضف ،وإول معؾق ُم البطالن بالضرورةٕ :ن شرطـا بخالف
شرع مـ قبؾـا يف كثقر مـ إمقر.

ّالجاىٕ مطلَّه ،ولؽـ ذلؽ ٓ يؼتضل إصالق الؼقل بلكف متعبدٌ بشرع
أصال يف شرطف.
قهؿ التبعقة ،ومل يؽـ  تب ًعا لغقره ،بؾ كان ً
غقرهٕ :ن ذلؽ ُي ُ
( )1يف الؿحصقل (يخالػ) بدل (بخالف).
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ٔأوا االستىاهُ الجاٌ٘ :وهق حؼقؼة الؿسللة ُّ
فقدل طىل بطالكف وجقه:
األّل :لق كان متعبدً ا بشرع أحد لقجب طؾقف أن يرجع يف أحؽام تؾؽ
الحقادث إىل شرطف ،وأٓ يتققػ إىل كزول القحل ،لؽـف مل يػعؾ ذلؽ ،ولق
فعؾف ٓشتفر.
فإٌ قٔل :إن الؿالزمة مؿـقط ٌة ٓحتؿال أن يؼال :إكف -طؾقف الصالة
والسالم -طؾؿ يف تؾؽ الصقر أكف غقر متعبد فقفا بشرع مـ قبؾف ،فال جرم
ػ فقفا إىل كزول القحل ،أو ٕكف -طؾقف الصالة والسالمَ -طؾِ َؿ ُخ ُؾ اق
تق اق َ
شرطفؿ طـ حؽؿ تؾؽ الققائع فاكتظر القحل ،أو أن أحؽام تؾؽ الشرائع إن
ً
مـؼقلة
كاكت مـؼقلة بالتقاتر ٓ يحتاج يف معرفتفا إىل الرجقع إلقفؿ ،وإن كاكت
كػارا ،ورواية الؽػار غقر
بأحاد مل يجز قبقلفإ :ن أولئؽ الرواة كاكقا
ً
مؼبقلة.
فالجقاب :ققلف( :إكؿا مل يرجع إلقفا ٕكف طؾؿ اكف غقر متعبد فقفا بشرع مـ
قبؾف) قؾـا :فؾؿا مل يرجع يف شلء مـ الققائع إلقفؿ ،وجب أن يؽقن ذاك ٕكف
طؾؿ أكف غقر متعبد يف شلء مـفا بشرع مـ قبؾف.
بخؾق كتبفؿ طـ تؾؽ الققائع) .قؾـا:
وققلف( :إكؿا مل يرجع إلقفا لعؾؿف
ِّ
العؾؿ ُ
بخ ُؾ ِّق كتبفؿ طـفا ٓ يحصؾ إٓ بالطؾب الشديد ،والبحث الؽثقر ،فؽان
ُ
يجب أن يؼع مـف ذلؽ الطؾب والبحث.

خـ َبسِ
الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ َأقِطَا ِو الِ َ

888

تقاترا أو آحا ًدا) ،قؾـا :يجقز أن يؽقن
وققلف( :ذلؽ الحؽؿ إما أن يؽقن م ً
كظر ٍ
متقاترا ،إٓ أكف ٓبد يف العؾؿ بدٓلتف طىل الؿطؾقب مـ ٍ
كثقر
متـ الدلقؾ
ً
ٍ
وبحث دققؼ ،فؽان يجب اشتغال الـبل -طؾقف الصالة والسالم -بالـظر يف
كتبفؿ والبحث طـ كقػقة دٓلتفا طىل إحؽام.
ثؿ تعر َض لغقر ذلؽ مـ أ ِ
دلة الؿثبتقـ وأجاب طـفا ،وكان مـ الؿـؽريـ
ا
لتعبده -طؾقف الصالة والسالم -بشرع مـ قبؾف ،سقاء كان قبؾ البعثة او بعدها،
فارجع إلقف إن شئت.
وكؼؾ ابـ الؼشقري( )1طـ بعضفؿ أكف -طؾقف الصالة والسالم -كان قبؾ
البعثة متع ابدً ا( )2بشريعة العؼؾ ،قال :وهذا ٌ
باصؾ إذ لقس لؾعؼؾ شريعة( )3وذكر
ِ
الح ِّؾل يف الـفاية أن بعض اإلمامقة ذهب إىل أكف كان متعبدً ا بؿا ُي ِؾف ُؿف اهلل
تعاىل إياه ،وأققى أققال مـ ذهب إىل أكف كان متعبدً ا بشر ٍع مع اق ٍـ ُ
ققل مـ ذهب
شرع إبراهقؿ .
إىل أكف ُ
( )1هق الشقخ اإلمام الؿػسر العالمة أبق كصر طبد الرحقؿ ابـ اإلمام أبل الؼاسؿ طبد الؽريؿ بـ هقازن
الؼشقري الـقسابقري ،مات سـة (514ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)486/19( فقات القفقات
(.)314/8
( )8وقع يف الؿطبقع (بشعريعة).
( )3اكظر :البرهان يف أصقل الػؼفٕ )333/1( بل الؿعايل الجقيـل ،والؿسقدة يف أصقل الػؼف
(ص )164بتحؼقؼ محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد.
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الؿ ْاز ِر ُّي( )1هذه الؿسللة ٓ تظفر لفا ثؿرة يف إصقل ،وٓ يف
قال اإلمام َ
()2

حؽؿ يف الشريعة.
الػروع ألبتة ،وٓ ُيبـك طؾقفا
ٌ

شرع لـا أم ٓ؟ ففل مـ أهؿ
ٔأوا املػأل ٛالجاٌٗ :ٛوهل :هؾ شرع مـ قبؾـا ٌ
مسائؾ إصقل ،وقد قرب بعضفؿ أمرها فؼال:
إن ما مل يعؾؿ مـ شرائع مـ قبؾـا إٓ مـ جفة الؿـتؿقـ إلقفا ،ففذا ٓ بحث
فقف ٓختالط ما صح مـف بؿا مل يصح طىل وجف يحار فقف ِ
الج ْف ُ
بذ الـِّحرير.
ُ
وأما ما طؾؿ مـ غقر جفتفؿ ،وهق ما ذكر مـفا يف الؽتاب والسـة ،فؿـف ما
ُ
الدلقؾ طىل إخذ بف ،وهذا ٓ خالف فقف ،ومـف ما ا
ُ
ا
الدلقؾ طىل إخذ
دل
دل
ُ
بف ،وهذا ٓ خالف فقف ،ومـف ما ا
أيضا
دل
الدلقؾ طىل كسخف يف شرطـا ،وهذا ً
ُ
الدلقؾ طىل إخذ بف وٓ طىل كسخف ،ففذا هق الذي
كذلؽ ،ومـف ما مل يدُ ال
اختؾػ فقف.
شرع لـا ،وقال بعضفؿ :لقس بشرع لـا ،ومؿـ قال هق
فؼال بعضفؿ :هق ٌ
شرع لـا ٌ
ومجفقر أصحابف وأصحاب أبل حـقػة والشافعل.
مالؽ
ٌ
ُ
قال ابـ السؿعاين :قد أومل إلقف الشافعل يف بعض كتبف ،وقال الؼرصبل:
( )1هق اإلمام العالمة أبق طبد اهلل محؿد بـ طظ بـ طؿر التؿقؿل الؿازري الؿالؽل ،مات سـة
(536ﻫ) .وفقات إطقان ،)885/4( سقر أطالم الـبالء.)144/84( 
( )8اكظر :إرشاد الػحقل 979/8( وما بعدها) لؾشقكاين.
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ذهب إلقف معظؿ أصحابـا يعـل :الؿالؽقة.
ُ
أصقل مالؽ.
وقال الؼاضل طبد القهاب :إكف الذي تؼتضقف
و ُك ِؼ َؾ -ذلؽ -طـ محؿد بـ الحسـ ،قال ال َب ْز َد ِوي يف أصقلف :)1( قال
بعض العؾؿاء :تؾزمـا شرائع مـ قبؾـا حتك يؼقم الدلقؾ طىل الـسخ ،بؿـزلة
ُ
شرائعـا ،وقال بعضفؿ ٓ :تؾزمـا حتك يؼقم الدلقؾ ،وقال بعضفؿ :تؾزمـا طىل
أهنا شريعتـا.
والصحقح طـدكا ا
ص اهلل تعاىل مـفا طؾقـا مـ غقر إكؽار ،أو قصف
أن ما َق ا
ُ
رسقل اهلل ﷺ مـ غقر إكؽار :فنكف يؾزمـا طىل أكف شريع ُة رسقل ِـا طؾقف الصالة
والسالم.
الؿختار طـدكا مـ إققال هبذا الشرط الذي ذكركا ،قال اهلل
ثؿ قال :وهق
ُ
تبارك وتعاىل ﴿ :-ﯓ ﯔﯕ﴾ [احلج.]67:وقال﴿ :ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ﴾ [آل عمران.]84:

احتج محؿدٌ يف تصحقح الؿفايلة
فعىل هذا إصؾ يجري هذا ،وقد
ا
والؼسؿة بؼقل اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ﴾ [القمر.]17:
(( )1ص )838ط .مطبعة جاويد بريس كراتشل ،واكظر :الؿستصػك.)864-848/1( 
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وقال ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ﴾ [الشعراء.]044:

فاحتج هبذا الـص إلثبات الحؽؿ بف يف غقر الؿـصقص طؾقف ،بؿا هق
ُ
الؼقل الذي اختركاه .اﻫ
كظقره ،فثبت أن الؿذهب هق
املػأل ٛالتاغع:ٛ
لؾؿـؽريـ إلفادة الؿتقاتر طؾؿ القؼقـ شب ٌف ،مـفا :أكف يجقز أن يخبركا مجاطة
ٓ يؿؽـ تقاصمهؿ طىل الؽذب ٍ
بلمر كحقاة زيد ،ويخبركا مجاط ٌة أخرى مثؾفؿ
ُ
حصقل العؾؿ
الؿتقاتر طؾؿ القؼقـ لؾزم
بـؼقض خبرهؿ كؿقت زيد ،فؾق أفاد
ُ
بالـؼقضقـ وهق محال.
غقر مؿؽـ ،وٓ بد أن يؽقن أحد الخبريـ غقر
وأجاب الجؿفقر بلن هذا ُ
ٍ
مستقف لشروط التقاتر.
كثقرا مـ الػرق التل ٓ يحصك طددها تخبر بلمقر وهل جازم ٌة،
ومـفا :أن ً
وغقرها يـؽرها ،ومـ ذلؽ صؾب الؿسقح  :فنن القفقد والـصارى
يجزمقن بقققطف ،والؿسؾؿقن يـؽرون ذلؽ ويـسبقن لفؿ القهؿ.
والجقاب :أن الؿسؾؿقـ مل ُيس ِّؾؿقا بذلؽ(ٓ ٓ )1طتؼادهؿ أن الؿتقاتر ٓ
ُيػقد القؼقـ ،بـؾ ٕكـف تبقـ لفـؿ أن ذلؽ الخبـر مل يستقف الشروط الالزمـة
( )1يف الؿطبقع وكسخة (أبق غدة) تب ًعا لف (ذلؽ) بدل (بذلؽ).
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يف التقاتر.
طظقؿا ،وزطؿقا أن الؿسؾؿقـ أكؽروا أطظؿ
هتقيال
ً
هق َل الؿخالػقن
وقد ا
ً
تقاترا :فنن الـصارى والقفقد ومها ُأ امتان طظقؿتان قد ص اب َؼتا
إمقر الؿتقاترة
ً
َ
صرح
مشارق إرض ومغارهبا ،وهؿ يخبرون بصؾب الؿسقح ،واإلكجقؾ ُي ِّ
بذلؽ ،فنذا أكؽروا هذا الخبر وقد وصؾ إىل أطىل درجات التقاتر ،فلي خبر
بعده يؿؽـ آطتؿاد طؾقف والركقن إلقف.
كثقرا مـفؿ اقتصر
وقد أجاب طـ ذلؽ طؾؿا ُء الؽالم وإصقل ،غقر أن ً
طىل الجقاب الؿجؿؾ ،وهق ٓ يشػل َ
غؾقؾ مـ ققيت طـده هذه ُّ
الشبفة،
مػصؾ بـك أكثرهؿ كالمف طىل مجرد آحتؿال ،وهق
والذيـ أجابقا بجقاب ا
وإن كان مجد ًيا يف مؼام الجدال ،غقر أكف ٓ يزيؾ أصؾ اإلشؽال ،وسبب ذلؽ
أهنؿ مل ي اطؾعقا طىل ما ورد يف اإلكجقؾ ،الذي هق العؿدة يف اكتشار هذا الخبر،
َ
أسفؾ مؿا ضـقه.
الخطب
ولق ا اصؾعقا طؾقف لرأوا
َ
وقد تصدا ى ابـ حزم لؾجقاب طـ هذه الؿسللة ،وهق مـ الؿطؾعقـ طىل
كتب أهؾ الؽتاب ،فلحببـا كؼؾ طبارتف ،قال يف كتاب الؿؾؾ والـحؾ:)1(
الؽقاف مـ
ِّ
يعترض بف طؾقـا القفق ُد والـصارى ،ومـ ذهب إىل إسؼاط
ومؿا
ُ
(.)77-74/1( )1
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سائر الؿؾحديـ أن قال قائؾفؿ :قد كؼؾت القفق ُد والـصارى أن الؿسقح 
ب و ُقتِ َؾ ،وجاء الؼرآن بلكف مل يؼتؾ ومل يصؾب ،فؼقلقا لـا :كقػ كان
قد ُصؾِ َ
هذا؟
الؽقاف العظا ِم الؿختؾػة إهقاء وإديان،
ِّ
جقزتؿ طىل هذه
فنن ا
وإزمان والبؾدان وإجـاسَ :ك ْؼ َؾ الباصؾ ،فؾقست بذلؽ أوىل مـ كا افتِؽؿ
وكتاب ُف وشرائعف.
التل َك َؼ َؾ ْت أطال َم كب ِّقؽؿ
َ
ب الؿسقح  مل َي ُؼؾف َق ُّط كا اف ٌة ،وٓ صح
ثؿ قال يف الجقاب طـف :إن ص ْؾ َ
بالخبر ُّ
قطٕ :ن الؽافة التل يؾزم قبقل كؼؾفا ،هل إما الجؿاطة التل ُيق َق ُـ أهنا مل
تتقاصل لتـابذ صرقفؿ وطدم التؼائفؿ ،وامتـاع اتػاق خقاصرهؿ طىل الخبر الذي
كؼؾقه طـ مشاهدة ،أو رجقع إىل مشاهدة ،ولق كاكقا اثـقـ فصاطدً ا ،وإما أن
ُ
آتػاق يف الطبقعة طىل التؿادي طىل ســ ما تقاصئقا
يؿتـع مـف
كثقر
ُ
يؽقن طد ٌد ٌ
طؾقف ،فلخبروا ٍ
بخبر شاهدوه ومل يختؾػقا فقف.
فؿا كؼؾف أحدُ أهؾ هاتقـ الصػتقـ ،طـ مث ِؾ إحدامها ،وهؽذا حتك َيب ُؾ َغ إىل
ُمشاهدةٍ ،ففذه ِص َػ ُة الؽا اف ِة التل َي َؾز ُم ُ
ويضطر خبرها سامعفا إىل
قبقل كؼؾفا،
ُّ
ً
طدوٓ أو ُف اسا ًقا أو ُك اػ ًارا ،وٓ ُيؼ َط ُع طىل صحتف إٓ
تصديؼف ،وسقا ٌء كاكقا
ببرهان.
كقاف
ا
فؾؿا صح ذلؽ كظركا فقؿـ كؼؾ خبر صؾب الؿسقح  ،فقجدكاه
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طظقؿ ًة صادق ًة بال ٍّ
جقال بعد جقؾ ،إىل الذيـ ا اد َطقا مشاهدة
شؽ يف كؼؾفا ً
فنن هـاك تبدا لت الصػة ،ورجعت إىل ُشر ٍ
صؾبف :ا
ط ملمقريـ مجتؿعقـ،
ِّ
َ
ٍ
مضؿقن مـفؿ الؽذب وقبقل الرشقة طىل ققل الباصؾ.
خقف العامة ،وإكؿا
َ
هنارا
ؼرون بلهنؿ مل يؼدمقا طىل أخذه ً
والـصارى ُم ُّ
افتراق الـاس طـ ِ
ِ
ست
الػصح ،وأكف مل َ
لقال طـد
أخذوه ً
يبؼ يف الخشبة إٓ ا
ٍ
مؽان كازحٍ طـ
ساطات مـ الـفار ،وأكف ُأكزل إثر ذلؽ ،وأكف مل يصؾب إٓ يف
الؿديـة ،يف بستان ا
فخار متؿؾؽ لؾػخاري ،لقس مقض ًعا معرو ًفا بصؾب مـ
شل ُّ
الش َر ُط طىل أن يؼقلقا :إن
ُيصؾب وٓ مققق ًفا لذلؽ ،وأكف بعد هذا ك اؾف ُر َ
أصحابف سرققه فػعؾقا ذلؽ ،وأن مريؿ الؿجدٓكقة وهل امرأة مـ العامة مل
ُتؼدم طىل حضقر مقضع صؾبف ،بؾ كاكت واقػ ًة طىل ب ٍ
عد تـظر.
ُ
ً
مـؼقٓ بؽافة ،بؾ
هذا كؾف يف كص اإلكجقؾ طـدهؿ ،فبطؾ أن يؽقن صؾبف
ٍ
ٍ
لقؾتئذ
بخبر يشفد ضاهره طىل :أكف مؽتق ٌم متقا َص ٌل طؾقف ،وما كان الحقاريقن
بـص اإلكجقؾ إٓ خائػقـ طىل أكػسفؿُ ،غ اقبًا طـ ذلؽ الؿشفد ،هاربقـ
ِّ
أيضا
بلرواحفؿ مستتريـ ،و :أن شؿعقن الصػا ُغ ِّر َر ودخؾ دار ققافا الؽاهـ ً
هاربا طـ الدار.
بضقء الـار ،فؼقؾ لف :أكت مـ أصحابف ،فاكتػك وجحد وخرج ً
فبطؾ أن يـؼؾ خبر صؾبف أحدٌ تطقب الـػس طؾقف طىل أن كظـ بف الصدق،
فؽقػ أن يـؼؾف كافة؟ وهذا معـك ققلف تعاىل﴿ :ﭽﭾ ﭿ ﴾ [النساء.]046:
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إكؿا طـك تعاىل أن أولئؽ ال ُػ اس َ
اق الذيـ َد ابروا هذا الباصؾ وتقاصئقا طؾقف،
هؿ ش ابفقا طىل مـ ق اؾدهؿ فلخبروهؿ أهنؿ صؾبقه وقتؾقه ،وهؿ كاذبقن يف
ذلؽ ،طالؿقن أهنؿ كذبة.
ٍ
ات ك ُّؾفا ،إذ
حاس ٍة
سؾقؿة لبطؾت الـُّ ُب اق ُ
ولق أمؽـ أن ُيش ابف ذلؽ طىل ذي ا
الحقاس السؾقؿة ،ولق أمؽـ ذلؽ لبطؾت الحؼائؼ كؾفا،
فت طىل
لعؾفا ُش ِّب ْ
ِّ
ٍ
واحد مـا ُيش اب ُف طؾقف فقؿا ُ
وٕمؽـ أن يؽقن ُّ
يلكؾ ويؾ َب ُس ،وفقؿـ يجالس،
كؾ
كائؿ أو مش اب ٌف طىل حقاسف.
ويف حقث هق فؾعؾفٌ ،
ِ
السق َف ْس َطائقة والحؿاقة.
السخػ وققل ُّ
ويف هذا خروج إىل ُ
وقد شاهدكا كحـ مثؾ ذلؽ ،وذلؽ أكـا أكدركا( )1لؾجبؾ ،لحضقر دفـ
شخص
فرأيت أكا وغقري َك ْع ًشا فقف
الؿم ايد هشام بـ الحؽؿ الؿستـصر،
ُ
ٌ
ِ
شقخان جؾقالن حاكؿان مـ ح اؽام الؿسؾؿقـ ،ومـ
ُمؽ اػـ ،وقد شاهدَ َغ ْس َؾ ُف
طدول ال ُؼضاة يف بقت ،وخارج البقت أبل  ومجاطة طظؿاء البؾد ،ثؿ ص اؾقـا
ٍ
شفقرا( )2كحق( )3السبعة حتك ضفر
ألقف مـ الـاس طؾقف ،ثؿ مل يؾبث إٓ
يف
ً
( )1يف الؿطبقع (أكذركا) ،وأثبت ما يف الؿخطقط لؿقافؼتف لؿا يف الػصؾ ،و(أكدركا) :أي :خرجـاُ ،يؼال:
كدر فالن مـ ققمف خرج ،وكدر العظؿ مـ مقضعف :زال .الؿصباح الؿـقر( ص.)354
( )8يف الؿطبقع( :شفقر).
( )3يف الؿطبقع (الخػاء) بدل (كحق).
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وجؾست بقـ يديف
ودخؾت طؾقف أكا وغقري،
قيع بعد ذلؽ بالخالفة،
ُ
ُ
وب َ
ح ًّقاُ ،
ورأيتف ،وبؼل ثالث َة أطقام غقر شفريـ وأيام.
ثؿ قال :وأما ققلف تعاىل﴿ :ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ﴾ [النساء.]046:

إخبار طـ الذيـ يؼقلقن تؼؾقدً ا ٕسالففؿ مـ الـصارى والقفقد
فنكؿا هق
ٌ
الؼقل ،أيُ :أ ِ
ِ
ُ
دخ ُؾقا يف ُشبف ٍة مـف ،وكان
ب ،ففمٓء ُش ِّب َف لفؿ
وصؾِ َ
إكف ُ قت َؾ ُ
ِ
السقء يف ذلؽ الققت ُ
وشرصفؿ ،الؿدا طقن أهنؿ قتؾقه،
الؿشبفقن لفؿ شققخ
وصؾبقه ،وهؿ يعؾؿقن أكف مل يؽـ ذلؽ ،وإكؿا أخذوا مـ أمؽـفؿ فؼتؾقه
ِ
ٍ
تؿقيفا طىل
حضقر الـاس ،ثؿ أكزلقه ودفـقه
استتار( )1ومـ ٍع مـ
وصؾبقه يف
ً
الخبر لفا .اﻫ
العامة التل ُش ِّبف
ُ
ِ
الصؾب مؿا وقع
قال العالمة التؼل( )2يف الجقاب الصحقح :)3( وقصة
ُ
الدلقؾ طىل أن الؿصؾقب مل يؽـ هق الؿسقح  ،بؾ
فقفا آشتباه ،وقد قام
مصؾقبا،
شبفف ،وهؿ ضـقا أكف الؿسقح ،والحقاريقن مل ير أحدٌ مـفؿ الؿسقح
ً
بؾ أخبرهؿ بصؾبف بعض مـ شفد ذلؽ مـ القفقد.
فبعض الـاس يؼقلقن :إن أولئؽ تعؿدوا الؽذب ،وأكثر الـاس يؼقل:
( )1يف ال ؿخطقط والؿطبقع( :أستار) ،والؿثبت مـ الػصؾ وكبف (أبق غدة) طىل هذا يف كسختف.
( )8هق شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،تؼدمت ترمجتف.
(.)87-86/3( )3
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اشتبف طؾقفؿ ،ولفذا كان مجفقر الؿسؾؿقـ يؼقلقن يف ققلف ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ﴾.
طـ أولئؽ ،ومـ قال بإول جعؾ الضؿقر يف (ش ِّب َف لفؿ) طـ السامعقـ لخبر
أولئؽ.
فنذا جاز أن يغؾطقا يف هذا ،ومل يؽقكقا معصقمقـ يف كؼؾف ،جاز أن يغؾطقا
يف بعض ما يـؼؾقه طـف ،ولقس هذا مؿا يؼدح يف رسالة الؿسقح ،وٓ فقؿا تقاتر
ب أو مل ُيصؾب ،والحقاريقن
كؼؾف طـف بلكف رسقل اهلل يجب اتباطف ،سقاء ُصؾِ َ
مصدا ققن فقؿا يـؼؾقكف طـف ٓ ،يتفؿقن بتعؿد الؽذب طؾقف ،لؽـ إذا َغؾِ َط
بعضفؿ يف بعض ما يـؼؾف ،مل يؿـع ذلؽ أن يؽقن غقره معؾق ًما ٓ ،سقؿا إذا كان
ذلؽ الذي َغؾِ َط فقف مؿا تبقـ غؾطف فقف يف مقاضع أخر .اﻫ
والضؿائر يف هذه أية وفقؿا قبؾفا طائد ٌة إىل القفقد قال تعاىل﴿ :ﭑ
ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ* ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ*
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ* ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﴾ [النساء.]047-044:
الؿػسرون يف ققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾ :ما زائدة ،والبا ُء لؾسببقة،
قال
ِّ
ٍ
وهل متع ِّؾؼة بػع ٍؾ
محذوف تؼديره :فعؾـا هبؿ ما فعؾـا ،وأما ( ُش ِّبف) ،ففق مسـدٌ
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إىل الجار والؿجرور وهق ﴿ﭿ﴾ وهق الظاهر.
وقال بعضفؿ﴿ :ﭾﭿ﴾ :أيُ :م ِّث َؾ لفؿ َمـ َح ِسبقه إياه.
قتال يؼقـًا أو متقؼـقـ( ،)1وقال
ويف ققلف﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ﴾ :أيً :
بعضفؿ( :)2الؿرا ُد أن كػل قتؾف هق يؼق ٌـ ٓ ريب فقف ،بخالف الذيـ اختؾػقا
فقف :فنهنؿ كاكقا يف شؽ ،لعدم إيؼاهنؿ بؼتؾف ،إذ مل تؽـ معفؿ حجة يسؽـقن
إلقفا.
طؾؿا:
وقال بعضفؿ :الؿراد وما طؾؿقه يؼقـًا ،وهق مـ ققلفؿ :قؾت الشلء ً
إذا طرفتف معرف ًة تا ام ًة ،وهق بعقد.
ورأى بعض الدارسقـ لؽتب أهؾ الؽتاب بـا ًء طىل ما تراءى لف مـ قرائـ
صؿؿقا طىل إهالك الؿسقح مـ رؤساء القفقد ،لؿا مل
إحقال :أن الذيـ ا
يجدوه ويئسقا مـ طقدة إلقفؿ ،طؿدوا إىل رج ٍؾ آخر مقمهقـ أكف هق الؿسقح
إرهابا ٕتباطف ،ولؿـ يخاف أن يؽقن طـده ٌ
مقؾ إىل ا ِّتباطف ،وضعقا
فصؾبقه
ً
اسا طىل الؼبر خشق َة أن يـبش فتظفر حؼقؼة إمر ،ثؿ رأوا أن الحز َم يؼضل
ُح ار ً
سرا إىل حقث ٓ ُيفتدى إلقف فػعؾقا ،وخشقة أن يػتتـ الـاس
طؾقفؿ بـؼؾف مـف ًّ
( )1اكظر تػسقر هذه أية يف تػسقر روح الؿعاين ،وفتح الؼدير.
( )8اكظر تػسقر هذه أية يف تػسقر ابـ ُجزي.

839

الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ أَقِطَاوِ الِخَـ َبسِ

جؿ ،لقُشقعقا أن تالمقذه أتقا يف ُجـْحِ
بعدم وجقده فقف رشقا الحراس بؿال ٍّ
()1

الظالم فلخذوه مـ الؼبر وهؿ كقام.

رجال يـافؼ طقسك  ،فؾؿا
ب كان ً
وقال بعض الؿػسريـ :إن الذي ُصؾِ َ
أرادوا قتؾف قال :أكا أ ُد ُّلؽؿ طؾقف ،وقد كان طقسك استتر ،فدخؾ الرجؾ بقت
طقسك ،ورفع اهلل طقسك ،وأل َؼك شبفف طىل الؿـافؼ ،فؼتؾقه وصؾبقه وهؿ
يظـقن أكف طقسك .
وهذا الؼقل طىل كؾ حال أقرب مـ ققل بعضفؿ :إن الؿسقح  لؿا
أمجعت القفق ُد طىل قتؾف ،وأخبره اهلل سبحاكف بلكف سقرفعف إىل السؿاء ،قال
ب ويدخؾ الجـة؟
ٕصحابف :أ ُّيؽؿ يرضك أن ُيؾؼك طؾقف شبفل ،ف ُقؼتؾ و ُيص َؾ َ
ِ
فؼام رجؾ مـفؿ وقال :أكا ،فللؼك اهلل طؾقف شبففُ ،
ب.
وصؾِ َ
فلخذ و ُقت َؾ ُ

()2

ُ
والؿـافؼ الؿذكقر هق يفقذا إسخريقصل ،و ُذكِ َر يف اإلكجقؾ أكف كان أحدَ
الؿسقح ِّ
قق ًة طىل
التالمقذ آثـل طشر ،الذيـ اختارهؿ
لبث دطقتف ،وأططاهؿ ا
ُ
إخراج الشقاصقـ ،وشػاء مجقع إمراض.
صؿؿقا طىل الؼبض طىل الؿسقح
ثؿ لؿا بؾغف أن رؤساء القفقد قد ا
( )1اكظر :تػسقر إلقسل طـد أية رقؿ ( )55مـ سقرة آل طؿران.
الؿسؿك روح الؿعاين طـد أية رقؿ ( )54مـ سقرة آل طؿران.
( )8اكظر :تػسقر إلقسل
ا
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وإهالكف ،ذهب إلقفؿ ،وقال لفؿ :أكا ُأ َس ِّؾ ُؿف إلقؽؿ ،فؿاذا ُتعطقين طىل ذلؽ؟
ٍ
فلططقه ثالثقـ مـ الػضةُّ ،
واحد مـفا تساوي قِقؿة درمهًا أو درمهقـ أو
كؾ
كحق ذلؽ ،فرضل هبا ،وصار يترقب ُفرص ًة إلكجا ِز ما َو َطدَ هؿ بف.
فلرس ُؾقا معف
فػل لقؾة مـ الؾقايل ذهب إلقفؿ ،وقال :إن الػرصة قد أم َؽ ْ
ـت َ
ِ
ػ مـ ُأ ٍ
خدمة
كاس مـ
الجؿع مم ال ٌ
كبقرا معفؿ سققف وطصل ،وهذا
ُ
مج ًعا ً
كاس مـ ج ِ
رؤساء الؽفـة ومشايخ الشعب ،و ُأ ٍ
ـد الروم ،فذهب هبؿ إىل سػح
ُ
جبؾ الزيتقن ،وكان الؿسقح يف ب ٍ
ستان هـاك ،وقال لفؿ :إذا وصؾت إلقف ُأق ِّب ُؾف،
ُ ُ
فالذي ُأق ِّب ُؾف هق الؿسقح ،فاقبضقا طؾقف ،وإكؿا جعؾ لفؿ طالم ًةٕ :ن كثقريـ
مـفؿ كاكقا ٓ يعرفقكف ،فؾؿا دكا مـف س اؾؿ طؾقف ،ثؿ تؼدا م فعاكؼف ،فؼال لف
ٍ
أبؼبؾة تس ِّؾ ُؿ ابـ اإلكسان؟
الؿسقح :يا يفقذا،
ثؿ خرج إىل الؼقم وقال لفؿ :مـ تطؾبقن؟
فؼالقا :كطؾب طقسك الـاصري ،فؼال لفؿ :أكا هق فتؼفؼروا كاكصقـ طىل
أطؼاهبؿ ،وسؼطقا طىل إرض.
ثؿ قال لفؿ الؿسقح :مـ تطؾبقن؟
فؼالقا :كطؾب طقسك الـاصري ،فؼال لفؿ :قد قؾت لؽؿ :إين أكا هق :فنن
كـتؿ تطؾبقكـل فدطقا همٓء يذهبقن ،وكان مع بطرس الذي يؼال لف :سؿعان
سقػ ،فاكتضاه وضرب بف طبد طظقؿ الؽفـة ،فلخذ ُأذكف ال ُقؿـك ،فؼال لف
ٌ
الصػا
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ٍ
فحقـئذ قبض الجؿاط ُة طؾقف
ؿس ُأ ُذ َن العبد فبرئت،
ْ
الؿسقح:
اكػػَ ،و َل َ
وأوثؼقه ،وذهبقا إىل حقث أرادوا.
وإن أردت معرفة تتؿة الؿسللة فارجع إىل إكاجقؾ إربعة ،وإن كان فقفا
ِ
سقق هذه الؼضقة ما ٓ مزيد طؾقف ،وإوىل الرجقع إلقفا
مـ آضطراب يف
مػسروها.
مع مراجعة ما قالف ِّ
يرتػع بف ال اؾ ْب ُس وتسؽـ إلقف
وكـت أحببت أن ُأوردها بتؿامفا طىل وجف
ُ
()2

الـػس( )1غقر أن ذلؽ يؼتضل بس ًطا زائدً ا ٓ ُيساطدُ طؾقف هذا الؿقضع.

ولـرجع إىل أمر يفقذا فـؼقلُ :ذكر يف إكجقؾ م اتك أن يفقذا لؿا رأى الؿسقح
قد ُدفـ كدم ،وذهب إىل رؤساء الؽفـة وإىل الؿشايخ وأطاد لفؿ ما أخذ ،وقال
أخبر ،وصرح ما
لفؿ :إين أخطلت بتسؾقؿل إكسا ًكا ًّبرا ،فؼالقا :ماذا طؾقـا؟ أكت ُ
أخذه يف الفقؽؾ ،وذهب فخـؼ كػسف ،وأما ما أطاده مـ الؿال ،فؼد اشترى
الرؤساء بف حؼؾ ا
الػخار وجعؾقه مؼبر ًة لؾغرباء.
مػسروه :إن يفقذا لؿا رأى القفقد قد َح َؽ ُؿقا طىل الؿسقح بالفالك،
قال ِّ
ومل يؽـ يظ ُّـ أن إمر ُ
يصؾ إىل هذا الحد ،ذهب إىل الرؤساء وقال لفؿ :ما
( )1وقع يف الؿطبقع( :يرتػع بف الؾبس إلقف لتسؽـ الـػس).
( )8وقع يف الؿطبقع( :الؿقضقع) بدل (الؿقضع).
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فؾؿا مل يجقبقه إىل
قال :وأطا َد لفؿ ما أخذه مـ الؿال ،راج ًقا بذلؽ أن ُيطؾؼقه ،ا
ما سلل ،خـؼ كػسف.
بعض طؾؿائـا يف أمر يفقذا ،تراءى لفؿ أكف هق الذي ُألؼل
ولؿا ارتاب ُ
هذا ،ا
طؾقف شبف الؿسقحِ ُ ،
ب و َل ِؼ َل جزاء طؿؾف ،غقر أن الذيـ كاكقا
وصؾِ َ
فلخ َذ ُ
كؾ فؿ ،لؿا مل يؼػقا لف طىل ٍ
أخبار الؿسقح  مـ ِّ
طقـ وٓ أثرَ ،ضـُّقا
يتؾؼػقن
َ
أكف هؾؽ أو أهؾؽ كػسف ،فؾ اػؼقا هذا الؼقل ،بـا ًء طىل ما وقع يف كػقسفؿ ،ومثؾ
ذلؽ ٓ ُيحصك.
وهذا الؼقل أققى إققال التل قالفا مـ ذهب إىل ان الؿصؾقب كان يشبف
الؿسقح  ،بحقث إن مـ رآه وكان يعرفف مـ قبؾ قال :إكف هق ،أو كلكف هق.
ِ
الؿذكقر هق الؿشفقر طـد الجؿفقر ،وقد أكؽره طؾقفؿ
والؼقل بال اش َب ِف
ؿفقر إُ َمؿ مـ غقر الؿسؾؿقـ ،وقد وافؼفؿ طىل اإلكؽار ابـ حزم( )1مع أن
ُج ُ
جقازا
مجقع أرباب الؿؾؾ يؼقلقن بجقاز خرق العادة ،وهذا مـ أقرب إمقر
ً
ِ
ِ
بقققط ِف كالؿسللة التل كحـ بصددها،
ؽؿ ُة
يف العؼؾٓ ،سقؿا إن
ْ
قضت الح َ
ولقس يف ذلؽ ما ُي ِ
َ
إبطال الحؼائؼ.
ب
قج ُ
الحقاس قد َت ْغ َؾ ُط يف بعض إحقان،
تؼر َر يف طؾؿ الؽالم أن
ا
طىل أكف قد ا
( )1يف كتابف ِ 
الػ َصؾ.
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يرفع آصؿئـان إىل ما أدركتف يف سائر إحقان ،ومثؾ ذلؽ العؼؾ،
وأن ذلؽ ٓ ُ
()1

ٍ
ُ
يحصؾ أن لق ققؾ :وطىل [ذلؽ]
محذور
فلي
ُّ

إن الؿسقح  لؿا أراد

القفقد إهالكفٕ :كف كان يلمرهؿ بالؿعروف ،ويـفاهؿ طـ الؿـؽر ،ويحثفؿ
طىل ا ِّتباع الحؼ ،والس ِ
ٍ
مارق
ؾقك يف مفج الصدق ألؼك اهلل شبفف طىل رجؾ
ُّ
مستحؼ لؾفالكِ ُ ،
ٍ
وكجا مـ غقائؾفؿ
ٍّ
مـافؼ
ب ،وهق بذلؽ َح ِر ّيَ ،
وصؾِ َ
فلخ َذ ُ
ذلؽ ال َب ُّر البري.
مػسرو إكاجقؾ أن الؿسقح  لؿا أراد أولئؽ الجؿاطة الؼبض
وذكر ِّ
طؾقف ،أضفر ثالث ٍ
آيات:
األّىل :إمساكف أبصارهؿ حتك مل يعرفقه ،مع أن ذلؽ الخائـ جعؾ
كثقر مـفؿ يعرفف.
لؿعرفتف طالمة ،وكان ٌ
ويميد ذلؽ أكف لؿا قال لفؿ :مـ تطؾبقن مل يؼقلقا :إكـا كطؾبؽ ،بؾ قالقا:
طقسك الـاصري ،وذلؽ لعدم معرفتفؿ لف.
ِ
بؿجرد ققلف :أكا هق.
ضفقرهؿ إىل إرض
الجاىٔ٘ :وقق ُطفؿ طىل
ا
ِ
طرس ،فاكظر كقػ أثبتقا أخذ
الجالج٘ :إرجا ُط ُف ُأ ُذ َن العبد التل قطعفا ُب ُ
ٍ
حقـئذ أن
الؿسقح بلبصار الؼقم حتك جفؾف مـ كان يعرفف ،فؾق أراد الؿسقح
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.
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يتركفؿ وشلهنؿ ويذهب حقث شاء ٕمؽـ.
الؼبض طىل تالمقذه ضـًّا أكف بقـفؿ.
فنن قؾت :لعؾف خاف أن ُي ْؾؼقا َ
قؾت ٓ :خقف يف ذلؽ :فنكف تظفر لفؿ يف أقرب مدةٍ
ُ
حؼقؼة الحال،
ف ُقطؾؼقهنؿ ،وهؿ ٓ ملرب لفؿ فقؿا طداه ،إٓ أن كؼقل :لعؾ الؾجاج والعـاد
يحؿؾفؿ طىل دطقى أكف بقـفؿ ،فقعؿدوا إىل أحدهؿ ف ُقفؾؽقه ،لئال ُيؼال :إكف
صعد إىل السؿاء أو كجا مـفؿ بؼقةٍ رباكقة.
أيضا أن الؿسقح أخذ بلبصار القفقد ،فؾؿ يروه َ
قبؾ هذه الؿرة
وذكروا ً
وذلؽ أكف كان ذات يقم يؿشل يف الفقؽؾ يف رواق سؾقؿان ،فلحدقت بف القفقد
وقالقا لف :حتك متك ُت ِّ
عذب كػقسـا :فنن كـت أكت الؿسقح فؼؾ لـا طالكق ًة،
فلجاهبؿ بؿا أثار غضبفؿ ،فتـاولقا ِحجار ًة لقرمجقه ،فؾؿ يستطقعقا ،ثؿ جرت
بقـفؿ محاور ٌة أخرى أفضت إىل العزم طىل إمساكف ،فخرج مـ بقـ أيديفؿ.
قالقا :فخروجف مـ بقـ أيديفؿ إكؿا أم َؽ َـ لؽقكِ ِف َح َجب أبصارهؿ ،فؾؿ َي َروه.
فنن قؾت :إن الؿسقح  لعؾف أراد أن يـال طىل أيديفؿ الشفادة ،لتؽقن
الصػة ،قال تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ
لف الحسـك وزيادة؟ قؾـا ٓ :يسق ُغ ذلؽ طىل هذه ِّ
ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [البقرة.]084:

وهذا مـ إمقر الؿحؽؿة التل اتػؼت فقفا الشرائ ُع طىل اختالففا ،وقد
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يتضر ُع
ُذكِ َر يف إكاجقؾ أن الؿسقح  كان يف الؾقؾة التل قصده فقفا الؼقم
ا
إىل اهلل تعاىل كثقرا ،ويسللف أن يـجقف مـ مؽايد أطدائف ،وكان شديد الح ِ
زن
ُ
ً
وآكتئاب ،وهذا ُيـايف أن يؽقن ُمريدً ا لالستسالم لفؿ.
هذا ،وإن صريؼة ابـ حزم صريؼ ٌة معؼقلة ،وهل وإن كاكت بعقد ًة يف كظر
الـظر يف
ققم ،ففل قريبة يف كظر آخريـ مؿـ خبروا أحقال الـاس ،ود اقؼقا
َ
ِ
أسباب الؿسائؾ
أمر الحقادث ،وأكثروا مـ الـظر يف التاريخ ،وبحثقا طـ
وطؾؾفا ،لقؼػقا طىل حؼائؼفا ودقائؼفا.
أمر يـبغل التـبف لف :وهق أن القفقد يف ذلؽ العصر ،مل يؽقكقا
وهـا ٌ
ٍ
ِ
حقـئذ
مؾقك الروم ،وكان َمؾِ ُؽ الروم
مستبدِّ يـ بلمرهؿ ،بؾ كاكقا تحت حؽؿ
صقباريقس ،وهق الذي ُبـقت يف طفده مديـة صبرية و ُكسبت إلقف ،وكان القايل
طؾقفؿ مـ قبؾف بقالصقس ،قال سعقد بـ البطريؼ يف كظؿ الجقهر :وم اؾ َؽ
صديؼ
ٌ
صقباريقس ققصر برومقة ،ولؾؿسقح مخس طشرة سـ ًة ،وكان لؼقصر هذا
يؼال لف :بالصس ،مـ ٍ
قرية طىل ِّ
سؿك بالصس
شط البحر البـطس ،ولذلؽ ُي ا
البـطل ،ا
فقٓه طىل أرض يفقذا.
قال :ويف مخس طشرة سـ ًة مـ مؾؽ صقباريقس هذا ،ضفر يحقك بـ زكريا
فعؿد القفقد يف إُردن ولسقدكا الؿسقح ثالثقن سـة ،ثؿ قال:
الؿعؿداين ا
بالصس إىل صقباريقس الؿؾؽ بخبر سقدكا الؿسقح وما تػعؾف تالمقذه
وكتب
ُ
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مـ العجائب الؽثقرة مـ إبراء الؿرضك وإحقاء الؿقتك ،فلراد أن يممـ بسقدكا
الؿسقح ،ويظفر ديـ الـصراكقة ،فؾؿ يتابعف أصحابف طىل ذلؽ ،ومؾؽ اثـقـ
وطشريـ سـ ًة وست َة أشفر.
الؿذكقر هق الذي ا ادطك رؤوس( )1القفقد طـده أن الؿسقح
وبقالصقس
ُ
يؿـع
 كان ُي ِض ُؾ شعبفؿ ،ويدا طل بلكف هق
الؿسقح مؾؽ القفقد ،وأكف كان ُ
ُ
الـاس مـ ِ
أداء الجزية لؼقصر ،وصؾبقا مـف أن يصؾبف ،وإكؿا مل يتقلقا هؿ إمر
َ
بلكػسفؿ ٕسباب:
األّل :أكف مل يؽـ يسق ُغ لفؿ أن يؼتؾقا أحدً ا مؿـ حؽؿقا طؾقف بالؼتؾ دون
مقافؼة [حؽام]( )2الروم ،وما وقع مـفؿ مرا ًرا مـ الؼقام طىل الؿسقح وإرادة
رمجف :فنكؿا ذلؽ مـ قبقؾ ما يحصؾ أحقا ًكا مـ ُح اؽام الرطايا حقـ اشتداد
ضررا مـف.
غضبفا،
وكثقرا ما تتغاضك ُ
الح اؽا ُم طـ ذلؽ إذا مل تخش ً
ً
الجاىٕ :أهنؿ كاكقا يخافقن مـ الشعب :فنن كثقريـ مـفؿ كاكقا يؿقؾقن إىل
الحاكؿ ذلؽ ،ووقع مـ الشعب فِتـ ٌة أم َؽـَ ُف
الؿسقح  ،فنذا تق الك
ُ
الجـْد.
تسؽقـفا بقاسطة ُ
( )1يف الؿخطقط( :رؤساء) ،ومل أقػ طىل كظؿ الجقهر الذي كؼؾ الؿملػ مـف.
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.
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كذبا
الجالح :أن ما ا اد َط ْقه طىل الؿسقح  مـ أكف كان َيػتري طىل اهلل ً
ِ
بؿقج ِ
الر ْج َؿ ٓ
الـاس ،لق َص اح وث َب َت :فنكف يؼتضل
و ُي ِض ّؾ
َ
َ
شرطفؿ ا
ب ْ
ِ
لزجر الـاس
الصؾب أدطك
صؾب ٓطتؼادهؿ أن
الصؾب ،وهؿ يريدون أن ُي
َ
َ
ِ
شػاء غؾقؾفؿ ما لقس يف غقره مـ أكقاع الؼتؾ.
طـ اتباطف ،وفقف مـ
الؿذكقر لؿا َس اؾؿف رؤساء القفقد
وقد ُذكِ َر يف إكاجقؾ أن بقالصقس
َ
الؿسقح  ،وصؾبقا مـف إهالكف ،سللف طؿا ا اتفؿقه بف ،فتبقـ لف افتراؤهؿ،
وتعجب جدًّ ا وقال لفؿ :إين مل أجد لف
و َط َرف أهنؿ إكؿا أسؾؿقا حسدً ا وبغ ًقا،
ا
تقجب هالكفَ ،ح َرص طىل إصالقف ،غقر أهنؿ أصروا طىل ما صؾبقا مـف،
ِط اؾ ًة
ُ
حب إرضاءهؿ فل َم َر ُّ
الش َر َط بلن يذهبقا بف
وحرضقا مجفقر الـاس طىل ذلؽ ،فل ا
ا
ويجروا ما ُيرضل أولئؽ الؼقم.
وقد اختؾػ الؿػسرون يف أمر بقالصقس ،فؼال بعضفؿ :إكف كان يف الباصـ
يؿقؾ إىل قتؾ الؿسقح ،ولذلؽ بادر إىل إمضائف ،مع أن يف يده إصالقف ً
حآ،
يتروى يف أمره ُمدا ًة ،و ُي ِ
جر َي بعد ذلؽ ما
ً
فضال طـ إبؼائف يف السجـ إىل أن ا
ُ
الحال.
يؼتضقف
ُّ
ويدل طىل ذلؽ ققلف لؾؿسقح  لؿا سللف فؾؿ يجبف :مالؽ ٓ ُتؽ ِّؾؿـل؟
أٓ تعؾؿ أن يل سؾطا ًكا طىل أن أصؾؼؽ ،ويل سؾطان طىل أن أصؾبؽ؟
وقال أكثرهؿ :مل يؽـ بقالصقس يؿقؾ يف الباصـ إىل قتؾ الؿسقح ،
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ويدل طىل ذلؽ أشقاء:
األّل :ما ضفر مـف مـ تبرئة الؿسقح وذبف طـف ِ
بؼدر ما استطاع.
ِّ
الجاىٕ :رؤيا زوجتف :فنهنا أرسؾت إلقف وهق يف مجؾس الحؽؿ والؿسقح
طـده مع الؼائؿقـ طؾقف.
أمقرا مزطج ًة
تؼقل :إياك وذلؽ الصديؼٕ :ين رأيت يف ُ
الح ُؾ ِؿ مـ أجؾف ً
الحؾؿ فؼال بعضفؿ :هق مـ الشقطان ،ل ُقخ ِّؾص
كثقرا ،وقد اختؾػقا يف هذا ُ
ً
الؿسقح فقبؼك العاملُ بغقر فداء.
َ
وقال بعضفؿ :هق مـ ٍ
ِ
ُ
بؽؿال الؿسقح.
الرجال والـسا ُء
مؾؽ لقشفد
كثقرا مـفؿ كاكقا يؿقؾقن إىل الؿسقح
ُ
الجالح:
خقف ثقرة الشعب :فنن ً
ٍ
ققي لذلؽ ،وهذا
 ،والقٓة أبعدُ الـاس طـ إثارة الشعب بدون باطث ٍّ
ٌ
ُ
شلن،
حقث الدِّ يـ
القايل كان مـ ُطباادِ إوثان ،ومل يؽـ لؾقفقد طـده مـ
ولذلؽ كان الؼائؿقن طؾقف طازمقـ يف أول إمر ،طىل أن ُيؿسؽقه ويؼتؾقه
غقؾ ًة ،وأن يؽقن ذلؽ يف غقر العقد لؽثرة اجتؿاع الـاس فقف ،فؾؿا جاءهؿ
يفقذا الخائـ غ اقروا رأيفؿ ،واطتؼدوا أن ال ُػرصة قد ساطدت ،وطزمقا طىل ان
أقرب إىل السالمة مـ الشعب إن ثار فػعؾقا ما
يؽقن ذلؽ طىل يد الحاكؿٕ :كف
ُ
فعؾقا.

الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ أَقِطَاوِ الِخَـ َبسِ

849

ِ
ب مـ بعدُ إىل صقباريقس مؾؽ الروم بخبر
السابع :ما ُذك َر طـف مـ أكف َك َت َ
يؼع طىل أيديفؿ مـ
الؿسقح وما وقع لف مـ أيات ،وبخبر تالمقذه وما ُ
كثقرا مـفؿ تق اقػ يف صحة هذا الخبر ،وقال :إكف كان طزم
العجائب غقر أن ً
الؿسقح بغقر
طىل ذلؽ ،غقر أكف خشل أن يعقد طؾقف ذلؽ بالضرر ،حقث َقتَؾ
َ
حؼ.
ٌ
إشؽال ،وهق أن يؼال إذا كان هذا القايل يؿقؾ إىل
وقد ورد طىل هذا الػريؼ
ُ
والبقاطث طىل ذلؽ كثقر ٌة فؾؿ مل ُيطؾؼف؟
إصالق الؿسقح،
وقد أجابقا طـ ذلؽ بلن بقالصقس كان طزم طىل إصالقف ،فصاح القفق ُد بف
بؿحب لؼقصرٕ :ن مـ يجعؾ كػسف َمؾِ ًؽا يؽقن
وقالقا :إن ُتطؾِ ْؼ هذا فؿا أكت
ٍّ
ٍ
حقـئذ بقالصقس وخشل بطش ققصر إن بؾغف ذلؽ،
طدوا لؼقصر ،فارتاع
ًّ
فلسؾؿ الؿسقح إىل ما أسؾؿف إلقف.
ٍ
السجـ
ويف هذا الجقاب ضعػٕ :كف يؿؽـف حقـئذ أن يضع الؿسقح يف ِّ
ِ
جري طؾقف.
ب إلقف بحؼقؼة الحال ،ويـتظر ما يلمر بف فقُ َ
ويؽ ُت َ
وقال بعضفؿَ :ف َع َؾ ما فعؾ تخ ُّؾ ًصا مـ َش َغب الشعب :فنن الرؤساء
حرضقهؿ طىل آجتؿاع طـد دار الحؽؿ ،وأن ُيؾِ ُّحقا يف صؾب إهالكف ،فؽان
ا
ب ،فؾؿا رأى
أي شر صـع هذا؟ يزدادون
صقاحا قائؾقـ :ل ُق ْص َؾ ْ
ً
ك اؾؿا قال لفؿ :ا
ا
الج َؾب ُة ك اؾؿا حاولفؿَ ،غ َس َؾ يديف أمامفؿ وقال:
أن ذلؽ ٓ ُيػقدُ شق ًئا ،بؾ تزدا ُد َ

خـ َبسِ
الِفَصِلُ الِخَا ٔمظُ فٕٔ َأقِطَا ِو الِ َ
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أكا بري ٌء مـ دم هذا الصديؼ ،أكتؿ أخبر ،فصاحقا ك ُّؾفؿ قائؾقـ :دمف طؾقـا
الحؽؿ طؾقف.
الجـْ ِد لقـ ِّػ ُذوا
وطىل أوٓدكا وأسؾؿف إىل ُ
َ
يجقز لؾقايل أن يخضع لرأي الشعب
قال بعض الؼسقسقـ :فنن ققؾ :هؾ
ُ
ك ِّؾف يف مثؾ هذا إمر؟
فالجقاب ،ٓ :بؾ يجب طىل الحاكؿ أن يحتؿؾ ألػ ٍ
مقتة وٓ يحقد طـ
ُ
مـفج العدل ،وإذا ج ِؿع بقـ ِ
الجقاب أققى.
الع اؾتقـ يؽقن
ُ
ُ َ
ِ
الص ْؾ ِ
ضعػ ملخذها طـدهؿ
ب إكؿا أمهات الـصارى مع
واطؾؿ أن مسللة ا
أكثر ِ
أمقر ديـفؿ طؾقفا ،وكسبتفؿ أكثر أسراره إلقفا ،حتك إهنؿ ُيـؽرون
لبـائفؿ َ
ِ
أكثر مؿا يـؽرون طىل مـؽِ ِر التثؾقث.
طىل ُمـؽ ِرها َ
وقد بؼل يف مباحث الؿتقاتر مسائؾ أخرى مفؿ ٌة ،تركـاها ٕهنا مؿا يفتدي
الؾبقب بـػسف إذا أمع َـ فقفا الـظر.
إلقفا
ُ
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صنُ الػَّازِؽِ
الِفَ ِ
فِ٘ أَ ِقػَــاًِ الِـشَــسِ ِٖحِ

صقٖ
حُزػََّلاًِنـ
ؽفأشس
٘

قبنَ اخلٕض يف شلك ٍٖبػ٘ الٕقٕفُ عم ٜوػألتني:
املػأل ٛاألٔىل :ا
أن الؿحدِّ ثقـ ٓ َيبحثقن طـ الؿتقاترٓ ،ستغـائف بالتقاتر
ٍ
بحث طـ أحقال رواتف ،لؿا سبؼ
طـ إيراد سـد لف ،حتك إكف إذا ا ات َػؼ لف سـدٌ مل ُي َ
بقاكف يف الؿسللة السابعة مـ الػصؾ الخامس.
فؼقل الؿحدِّ ثقـ :إن الحديث يـؼسؿ إىل صحقحٍ  ،وحسـ ،وضعقػ،
ُ
الحديث الؿتقاتر ،ففق
الؿروي مـ صريؼ أحاد ،وأما
ُيريدون بف الحديث
ا
خارج طـ مقرد الؼسؿة.
ٌ
أيضا خارجا طـ مقردِ
وقد ألحؼ بعضفؿ الؿ ِ
قض بالؿتقاتر فجعؾف ً
ستػ َ
ً
ُ
ً
وقػت أن
أققآ يف حد الؿستػقض( ،)1وقد
الؼسؿة ،وقد كؼؾـا فقؿا مضك
ُ
( )1اكظر الػصؾ الخامس الؿسللة الثاكقة الخبر الؿشفقر.
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فلحببت إيراد
بعض مـ أ الػ يف الؼقاطد الػؼفقة،
ُ
طىل أققال ُأ َخ َر ذكرها ُ
ِ
خالصة ذلؽ ،قال قد اقتضك كال ُم ققم :أن الؿستػقض خبر مج ٍع يؿتـع
تقاصمهؿ طىل الؽذب ،وكالم ققم :أكف خبر مجع ُيػقدُ ضـًّا فقق الظـ الؿجرد،
وقال بعضفؿ :إكف خبر مجع ٍ
العؾؿ أو الظ ُّـ بؼقلفؿ.
كثقر يؼع
ُ
بعض الػؼفاءُ ٓ :تؼ َب ُؾ الشفاد ُة بآستػاضة إٓ يف مسائؾ :مـفا
وقال ُ
الـسب ،والققػ ،ووٓية القايل ،وطزلف ،وقال بعضفؿ :إذا استػاض فسؼ
الشاهد بقـ الـاس مل يحتج إىل البحث والسمال طـف.
الجرح بؿجرد الشققع وآكتشار
يجقز
ّٓيبػٕ التيبُُّ ألمسٍ؛ ٍّْ :أكف ٓ
ُ
ُ
العؾؿ مل يجز آطتؿا ُد
يحصؾ
بؾ ٓ بد مع ذلؽ مـ حصقل العؾؿ ،فنذا مل
ُ
ُ
()1

وه ْت ُؽ أطراض الـاس بف.
طؾقفَ ،

الحؼٕ :كف مؿا يؿؽـ القققف طؾقف ،وإذا
صرح بذلؽ الغزايل ،وهق ُّ
وقد ا
وقع مل يحصؾ فقف لبس ،فال يؼع فقف بؿا ٓ ُيػقدُ العؾؿ مـ آستػاضة،
وآستػاضة تحصؾ بلقؾ مجقع الؽثرة ،وهق أحد طشر ،فؿـ زطؿ استػاض ًة
بدوهنا ففق ذاهؾ.
عار َض باستػاضة مثؾفا :فنن ُط ِ
ُ
قر َض ْت
وشرط العؿؾ بآستػاضة أٓ ُت َ
( )1اكظر :شرح الؽقكب الؿـقر.)485/8( 
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ؽؿفإ ،كا إن شرصـا يف آستػاضة العؾؿ ،فالؿعارض ُة ُّ
تدل طىل أكف ٓ
بطؾ ُح ُ
استػاضة مـ الجاكبقـٕ :ن الؼاصعقـ ٓ يتعارضان ،وإن اكتػقـا بالظـ فؾقس
أحدُ الظـقـ بلوىل مـ ُمؼابؾف.
ُ
واطؾؿ ا
أثارت أسبابف
أسباب آ ِّصالع طؾقف ،إذا
تـضبط
أن الشلء الذي ٓ
ْ
ُ
صر َح بف طـد الحاكؿٕ :ن
لبعض العارفقـ ضـًّا ُي ِّ
سقغ لف الشفاد َة ،مل َي ُسغ لف أن ُي ِّ
مـ الجائز أٓ يتبقـ لف الظـ الذي ثار طـد الشاهدٓ ،سقؿا إن قامت طـد
تؼص ُر طـفا العبارات ،ومـ َث اؿ قالقا فقؿا ُي ْش َفدُ فقف
إشارات
الشاهد
ٌ
ُ
صرح بلن مستـده آستػاضة مل ُيؼ َبؾٕ :كف أضعػ
بآستػاضة :إن الشاهد لق ا
ققلف بذكر مستـده .اﻫ
ُ
يجعؾ الؿستػقض
وقد تب اقـ مـ طباراهتؿ الؿختؾػة :أن مـ العؾؿاء مـ
ٍ
مراد ًفا لؾؿتقاتر ،ومـفؿ مـ يجعؾف أط اؿ مـف ،بحقث يؼالُّ :
مستػقض،
متقاتر
كؾ
ٌ
ِ
سؿا طىل ِحدَ ة ،غقر أكف ُد َ
ولقس ُّ
ون
كؾ مستػقض
متقاترا ،ومـفؿ مـ يجعؾف ق ً
ً
َ
وفقق الؿشفقر ،وهذا هق الؿشفقر.
الؿتقاتِ ِر
ِ
ِ
ف
لقعر َ
اختالف آصطالح فقف،
ّاملكصْدُ مبا ذكسىا :التـبقف طىل
ِ
قار َد إحؽام الؿختؾػة طؾقف أن ذلؽ إكؿا هق ٓختالف
الؿطال ُع إذا رأى َت ُ
ُ
اصطالح الؿصطؾحقـ فقفٍ ٓ ،
ٕمر آخر.
املػال ٛالجاٌٗ :ٛقد سبؼ ذِكر معـك الس ِ
ِ
وققل ابـ الؿبارك:
ـد واإلسـاد
ا
ُ

طــا ِو الِـشَ ـ ٔدِٓحٔ
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()1

اإلسـا ُد مـ الديـ ،ولقٓ اإلسـا ُد لؼال مـ شاء ما شاء.

ُ
الؿ ْسـَ ِد وما ُيـاس ُبف فـؼقل:
وقد دطا
الحال إىل أن كذكر هـا معـك ُ
قاه احلافغ ابَ سذط يف شرح كخبة الػؽر :والؿسـد -يف ققل أهؾ
الحديث :هذا حديث مسـد :-هق مرفقع صحابل ٍ
بسـد ضاهره آتصال.
ُ
مرفقع كالجـس ،وققيل :صحابل ،كالػصؾ يخرج بف ما رفعف
فؼقيل:
ُ
رسؾ ،أو مـ ُدو َك ُف :فنكف ُم ْع َض ٌؾ أو ُم َع اؾؼ ،وققيل :ضاهر ُه
التابعل :فنكف ُم َ
()2
خرج ما ضاهره آكؼطاع ،و ُي ُ
دخؾ ما فقف آحتؿال  ،وما يقجدُ
آتصالُ ،ي ُ

فقف حؼقؼة آتصال مـ باب إوىل.
والؿعاصر
ػفؿ مـ التؼققد بالظفقر أن آكؼطاع
الخػل كعـعـة الؿد ِّلس ُ
ا
و ُي ُ
الذي مل يثبت لؼ ُّقف ٓ يخرج الحديث طـ كقكف مسـدً ا ،إلصباق إئؿة الذيـ
خرجقا الؿساكقد طىل ذلؽ.
وهذا التعريػ مقافؼ لؼقل الحاكؿ :الؿسـد ما رواه الؿحدِّ ُث طـ شقخ يظفر
()3

صحابل إىل رسقل اهلل ﷺ.
متصال إىل
ً
سؿاطف مـف ،وكذا شقخف طـ شقخف
ٍّ
( )1اكظر :الػائدة الرابعة مـ الػصؾ الرابع.
( )8اكظر :الػائدة الرابعة مـ الػصؾ الرابع.
( )3اكظر :معرفة طؾقم الحديث( ص،)88ط .دائرة الؿعارف العثؿاكقة.
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ٍ
بسـد
الؿقققف إذا جاء
ُ
وأما الخطقب فؼال :الؿسـد :الؿتصؾ ،فعىل هذا
سؿك طـده مسـدً ا لؽـ قال :ا
إن ذلؽ قد يليت لؽـ بؼ اؾة.
متصؾ ُي ا

()1

يتعرض لإلسـاد:
وأبعدَ اب ُـ طبد البر حقث قال :الؿسـد :الؿرفقع ،ومل ا
والؿعض ِؾ والؿـؼطع إذا كان الؿت ُـ مرفق ًطا ،وٓ قائؾ
فنكف يصدُ ُق طىل الؿرسؾ
َ
بف )2(.اﻫ
ِ
ِ
لتعريػ الحاكؿ الؿقافؼة
بؿقافؼة تعريػف
قال بعض العؾؿاء :يـبغل أن ُيرا َد
ِ
ِ
الؿسـد بؿا ا ات َصؾ فقف
اختصاص
تعريػ الحاكؿ
يف الجؿؾة ،وإٓ فالؿتبادر مـ
ُ
صرح باشتراط طدم التدلقس يف ُرواتف ،كعؿ إن أرباب
السـدُ حؼقؼ ًة ،وقد ا
الؿساكد مل يتحامقا فقفا تخريج معـعـات الؿد ِّلسقـ ،وٓ أحاديث مـ لقس لف
مـ الـبل ﷺ إٓ مجرد الرؤية.

()3

ٔقس عطفت مبا شُ ِك َط أُ لمعمىا ٞيف وعٍ ٜاملػٍس ثالث ٛأقٕاه:
الكٕه األٔهُ :
ققل مـ قال :إن الؿسـدَ ٓ يؼع إٓ طىل ما اتصؾ مرفق ًطا إىل
الحاكؿ يف كتابف يف طؾقم الحديث ،)4(ومل يذكر فقف غقره
الـبل ﷺ ،وبف جزم
ُ
( )1الؽػاية( ص.)81
أيضا :الـؽت ،)336-333/1( بتحؼقؼ شقخـا الؿدخظ.
( )8الـزهة( ص ،)155-154واكظر ً
( )3فتح الؿغقث )184/1( بتحؼقؼ :الخضقر والػفقد.
( )4معرفة طؾقم الحديث( ص.)88

طــا ِو الِـشَ ـ ٔدِٓحٔ
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وحؽاه الحافظ ابـ طبد البر يف كتاب التؿفقد )1(طـ ققم مـ أهؾ الحديث.
ِ
ُ
ُ
الؿسـد وبقـ الؿتاص ِؾ
الػرق بقـ
يحصؾ
وهذا الؼقل هق الؿشفقر ،وبف
ِ
الؿتـ ،مع قطع الـظر طـ
والؿرفقع ،وذلؽ أن الؿرفقع ُكظِ َر فقف إىل حال
َ
والؿتصؾ ُكظِ َر فقف إىل حال اإلسـاد ،مع قطع الـظر
اإلسـاد ا ات َصؾ أم مل يتصؾ،
طـ الؿتـ مرفق ًطا كان أم مققق ًفا ،والؿسـدَ ُكظِ َر فقف إىل إمريـ م ًعا ،ومها
وكؾ مس ٍ
ٍ
مرفقعُّ ،
كؾ مـفؿاُّ ،
أخص مـ ٍّ
ُ
ـد
مسـد
فؽؾ
وآتصال ،فقؽقن
الرفع
ٌ
ا
ُ
()2

كؾ مرفق ٍع مسـدً ا ،وٓ ُّ
متصؾ ،ولقس ُّ
ٌ
كؾ متص ٍؾ مسـدً ا.

الكٕه الجاٌ٘ :ققل مـ قال :الؿسـد هق الذي اتصؾ إسـاده مـ راويف( )3إىل
كؼال طـ مجفقر أهؾ الحديث.
الخطقب ً
مـتاه ،ذكره
ُ
ستعؿؾ ذلؽ فقؿا جاء طـ الـبل ﷺُ ،د َ
ُ
ون ما
قال ابـ الصالح :وأكثر ما ُي
()4

جاء طـ الصحابة وغقرهؿ.

(.)85/1( )1
( )8اكظر :الـؽت طىل كتاب ابـ الصالح (.)334/1
( )3وقع يف الؿطبقع( :روايف) بدل (راويف) ،وهق تصحقػ.
( )4طؾقم الحديث( ص .) 43-48بتحؼقؼ كقر الديـ طتر .قال العراقل يف التؼققد واإليضاح
( :)361/1وقد اط ُت ِر َض طؾقف بلكف لقس يف كالم الخطقب دون ما جاء طـ الصحابة وغقرهؿ ٓ يف
الؽػاية وٓ الجامع.
والجقاب :أكف لقس يف كالم ابـ الصالح التصريح بـؼؾف طـف وإكؿا حؽك كالم الخطقب ثؿ قال:
وأكثر ما اس ُتعؿؾ ذلؽ...إىل آخر كالمف ،واهلل أطؾؿ.
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ُ
يؽقن بقـف وبقـ الؿتصؾ
وطىل ذلؽ يدخؾ فقف الؿرفقع والؿقققف ،فال
ُ
ٌ
ستعؿؾ يف الؿرفقع والؿقققف طىل حدٍّ سقاء،
فرق إٓ مـ جفة ان الؿتصؾ ُي
قؾقال ،غقر أن
كثقرا ويف الؿقققف ً
بخالف الؿسـد :فنكف ُيستعؿؾ يف الؿرفقع ً
ققل التابعقـ ،وكذا ُ
خقل الؿؼطقع فقف ،وهق ُ
كالم الخطقب يؼتضل ُد َ
ققل مـ
()1

بعد التابعقـ ،وكالم أهؾ الحديث يلباه.

ِ
الكٕه الجالحُ :
خاص ًة( ،)2وهق
ققل مـ قال :الؿسـدُ ما ُرف َع إىل الـبل ﷺ ا
تصال ،مثؾ ٍ
مالؽ ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر ،طـ رسقل اهلل ﷺ.
قد يؽقن م ً
ُ
يؽقن مـؼط ًعا ،مثؾ مالؽ ،طـ الزهري ،طـ ابـ طباس ،طـ رسقل
وقد
اهلل ﷺ ،ففذا ُمسـدٕ :كف قد ُأ ِسـدَ إىل رسقل اهلل ﷺ ،وهق مـؼطعٕ :ن
الزهري مل يسؿع مـ ابـ طباس ،قالف ابـ طبد البر يف التؿفقد.

()3

فعىل هذا يستقي الؿسـدُ والؿرفقع ،وقد َج َرى طىل ذلؽ الدارقطـل يف
ققلف يف سعقد بـ جبقر بـ ح اقة الثؼػل :إكف لقس بالؼقي :يحدِّ ث بلحاديث
()4

ُيسـدها ،وغقره يؼػفا.

( )1اكظر :الشذا الػقاح ،)137/1(وتقضقح إفؽار.)859/1( 
( )8طؾقم الحديث )361/1( مع التؼققد.
(.)83/1( )3
( )4كؿا يف سمآت أبل طبد اهلل الحاكؿ الـقسابقري لإلمام الدار قطـل برقؿ (.)338
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ٍ
هذا ،وقد استشؽؾ بعضفؿ ما ُذكِ َر يف الؼقل إول ،مـ ققلفؿُّ :
مسـد
كؾ
مت ٌ
صؾ ،ولقس كؾ متصؾ مسـدً ا ،فؼال :إن الؿسـد إكؿا يطؾؼ طىل الؿتـ،
والؿتصؾ إكؿا يطؾؼ طىل السـد ،فؽقػ َي ُسق ُغ َح ُ
ؿؾ أحدمها طىل أخر؟
ٍ
ٌ
متصؾ :أن كؾ حديث
مسـد
ويؿؽـ أن يجاب بلن الؿراد بؼقلفؿ :كؾ
ٍ
مسـد ففق متصؾ اإلسـاد ،وبؼقلفؿ :لقس كؾ متصؾ مسـدً ا :أكف لقس كؾ ما
كان متصؾ اإلسـاد مسـدً ا ،وذلؽ لؽقكف بعضف لقس بؿرفقع إىل الـبل ﷺ ،وما
ٓ يؽقن مرفق ًطا إلقف ٓ يؼال لف :مسـد ،فقصح الحؿؾ يف الؿقضعقـ طىل
القجف الذي ُذكِ َر.
وكظائر ذلؽ كثقر ٌة ٓ ُتحصك ،ولقس يف ذلؽ تعؼقدٌ لتبا ُدر الؿعـك الؿراد
ُ
ػ مع ضقاهر إلػاظ حار يف أكثر الؿقاضع.
إىل الذهـ ،ومـ َو َق َ
ِ
السؼقط
سؿك طدَ ُم
والؿراد بالؿتصؾ :ما مل يسؼط فقف أحدٌ مـ رجالف ،و ُي ا
َ
ً
الؿـؼطع ،وهق ما َسؼط فقف واحدٌ مـ رجالف أو أكثر.
الؿتصؾ
اتصآ ،و ُيؼابِ ُؾ
ُ

()1

ُ
تنبيهُ ٓ :ي ُ
الؿتصؾ يف حال اإلصالق إٓ يف الؿرفقع والؿقققف،
ؼال:
ِ
واقع يف كالمفؿ،
حال التؼققد ف َق ُسقغ أن يؼال يف الؿؼطقع ،وهق
وأما يف
ٌ
()2
ِ
ٌ
سعقد بـ الؿسقب ،أو إىل الزهري ،أو إىل مالؽ.
متصؾ إىل
يؼقلقن :هذا
ٍ
معضال.
ً
حقـئذ
( )1لؽـف بشرط طدم التقايل .الـزهة( صٕ :)118ن السؼط إذا كان متقال ًقا يؽقن
( )8شرح التبصرة والتذكرة.)184-183/1( 
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ٔلٍصكط تفػري ِصٓ األلفاظ فٍكٕه:
قػ إىل الـبل ﷺ مـ أققالف ،أوأفعالف( )1أو تؼريره ،سقا ٌء
املسفْع :هق ما ُأ ِض َ
أضافف إلقف صحابل أو تابعل أو مـ بعدمها ،وسقا ٌء ا ات َصؾ إسـاده أم ٓ.

()2

الؿرفقع ما أخبر فقف الصحابل طـ ققل الرسقل ﷺ ،أو
وقال الخطقب:
ُ
فعؾف ،فعىل هذا ٓ يدخؾ فقف ما أرسؾف التابعقن ومـ بعدهؿ( ،)3قال الحافظ
ابـ الصالح :ومـ جعؾ مـ أهؾ الحديث الؿرفقع يف ُمؼابؾة الؿرسؾ ،فؼد
()4

طـك بالؿرفقع الؿتصؾ.

روى طـ الصحابة  مـ أققالفؿ ،أو أفعالفؿ ،أو
ّاملْقْف :ما ُي َ
()5
تجاو ْز بف إىل الـبل ﷺ ،ثؿ
وس ِّؿ َل مققق ًفإ :كف ُوقِ َ
تؼريرهؿ
ػ طؾقفؿ ،ومل ُي َ
ُ
ُ
فقؽقن مـ الؿقققف الؿقصقل،
إن مـف ما يتصؾ اإلسـا ُد فقف إىل الصحابل،
ُ
فقؽقن مـ الؿقققف الؿـؼطع ،طىل حسب ما
ومـف ما ٓ يتصؾ إسـاده إلقف
ف مِث ُؾ ُف يف الؿرفقع إىل الـبل ﷺ.
ُط ِر َ
( )1وقع يف الؿطبقع( :وأفعالف) بدل (أو أفعالف).
( )8شرح التبصرة والتذكرة.)181/1( 
( )3شرح التبصرة والتذكرة.)181/1( 
( )4طؾقم الحديث( ص.)45
( )5طؾقم الحديث( ص ،)46شرح التبصرة والتذكرة.)184/1( 
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غقر مـؼطع إىل الصحابل،
وشرط الحاكؿ يف الؿقققف أن يؽقن إسـاد ُه َ
ٌ
شرط مل ُيقافِؼف طؾقف أحد( ،)1وما ُذكِ َر مـ تخصقص الؿقققف بالصحابل
وهق
ِ
ستعؿ ُؾ يف غقر الصحابل ،يؼال :هذا
إكؿا هق فقؿا إذا ُذك َر ُمطؾ ًؼا ،وإٓ فؼد ُي َ
()2

مقققف طىل ططاء ،أو طىل صاوس ،أو وق َػف ٌ
فالن طىل مجاهد ،وكحق ذلؽ.
ٌ

الؿقققف بإثر( ،)3وأما الؿحدِّ ثقن فجؿفقرهؿ
َ
بعض الػؼفاء
سؿك ُ
وقد ا
()4
اوي يف
يطؾؼقن إثر طىل الؿرفقع والؿقققف  ،وطىل ذلؽ جرى ال اط َح ُّ
ِ
تسؿقة كتابف الؿشتؿؾ طؾقفؿا بـ :شرح معاين أثار ،وكذلؽ أبق جعػر

الطبري يف تسؿقة كتابف الؿشتؿؾ طؾقفؿا بـ :هتذيب أثار ،إٓ أن إيراده
لؾؿقققف فقف إكؿا كان بطريؼ التا َب ِع اقة.

()5

ٔاملكطٕع :ما جاء طـ التابعقـ مققق ًفا طؾقفؿ مـ أققالفؿ ،أو أفعالفؿ ،أو
()6

تؼريرهؿ.

( )1الـؽت طىل كتاب ابـ الصالح.)339/1( 
( )8طؾقم الحديث( ص.)46
( )3طؾقم الحديث( ص.)46
( )4اكظر :تدريب الراوي.)149/1( 
( )5اكظر :اختصار طؾقم الحديث ،)148/1( والـؽت.)344/1( 
( )6اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)47وتدريب الراوي.)198/1( 
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وقد استعؿؾ اإلما ُم الشافعل ثؿ الطبراينُّ الؿؼطقع يف الؿـؼطع الذي مل
يتصؾ إسـاده ،ووقع ذلؽ يف كالم الحؿقدي والدارقطـل( ،)1إٓ أن الشافعل
استعؿؾ ذلؽ قبؾ استؼرار آصطالح ،كؿا استعؿؾ الحسـ يف بعض
()2

إحاديث وهل طىل شرط الشقخقـ.

طؽس هذا ،فاستعؿؾ الؿـؼطع يف
طل
ُ
ووقع لؾحافظ أبل بؽر أمحد ال َب ْر َذ ِّ
الؿؼطقع ،حقث قال :الؿـؼطع هق ُ
ققل التابعل( ،)3وحؽك الخطقب طـ بعض
وي طـ التابعل أو مـ ُدوكف مققق ًفا طؾقف
أهؾ العؾؿ بالحديث أن الؿـؼطع ما ُر َ
()4

مـ ققلف أو فعؾف .قال ابـ الصالح :وهق بعقدٌ غريب.
فاٟس:ٚ

ِ
سؿاه
قال احلافغ الطْٔطَٕ :ج َؿع أبق حػص بـ َبدْ ر ْ
كتابا ا
الؿقصظ ً
أصحاب الؿقضقطات يف
الؿقققف أور َد فقف ما أورده
ُ
الق ُققف طىل ْ
معرفة ُ
تابعل فؿـ
مم الػاهتؿ فقفا ،وهق
ٌ
صحقح طـ غقر الـبل ﷺ ،إما طـ صحابل ،أو ٍّ
بعده.
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)47وشرح التبصرة والتذكرة.)186/1( 
( )8اكظر :اختالف الحديث( ص )538لؾشافعل ،والتؼققد واإليضاح ،)318/1( والحديث
الحسـ لذاتف ولغقره ،دراسة استؼرائقة كؼدية84/1( وما بعدها).
( )3اكظر :شرح التبصرة والتذكرة ،)186/1( وفتح الؿغقث.)193/1( 
( )4طؾقم الحديث( ص.)59
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وقال :إن إيراده يف الؿقضقطات غؾط ،فبق َـ الؿقضقع والؿقققف ْفرق،
ِّ
وتػسقر
مصـػ ابـ أبل شقبة ،وطبد الرزاق،
ُ
مظان الؿقققف والؿؼطقع:
ومـ
ُ
ابـ جرير ،وابـ أبل حاتؿ ،وابـ الؿـذر وغقرهؿ )1(.اﻫ
و ْلـَ ْش َر ْع يف بقان أقسام الحديث فـؼقل :قال اإلما ُم أبق ُس َؾقؿان أمحدُ
وسؼقؿ.
صحقح ،وحس ٌـ،
الخ اطابِل :الحديث طـد أهؾف ثالث ُة أقسام:
ٌ
ٌ

()2

فالصشٔح :ما ا ات َص َؾ سـدُ ه وطدِّ لت كؼؾتف.
ف مخرجف ،واشتفر رجالف ،وطؾقف مدار أكثر الحديث،
ّاحلطً :ما ُط ِر َ
وهق الذي يؼبؾف أكثر العؾؿاء ،وتستعؿؾف طا ام ُة الػؼفاء.
ّالطكٔه :طىل ثالث صبؼات ،شرها الؿقضقع ،ثؿ الؿؼؾقب ،ثؿ
()3

الؿجفقل.

الخطابل إىل تؼسقؿف الؿذكقر ،وإن
قاه العطاق٘ يف ٌكتْ :مل َأر مـ سبؼ
ا
( )1تدريب الراوي.)893-898/1( 
(ح ْؿد) ،هق ما ُس ِّؿك بف لؽـ الـاس كتبقا (أمحد) ،فؾؿ يـؽر
وسؿع (محد) كذلؽ وهذا أطـلَ :
(ُ )8
الخطابل ذلؽ طؾقفؿ ،قال محؿد بـ صاهر الؿؼدسل يف الؿـثقر( ص :)88-87أخبركا أبق بؽر
إديب قال :قال الحاكؿ أبق طبد اهلل :سللت أبا الؼاسؿ الؿظػر بـ صاهر بـ محؿد البستل الػؼقف طـ
اسؿ أبل سؾقؿان :أمحدُ أو َح ْؿدُ  :فنن بعض الـاس يؼقل :أمحد؟ فؼال :سؿعتف يؼقل :اسؿل الذي
(ح ْؿدُ ) ،ولؽـ الـاس كتبقا أمحد ،فتركتف طؾقف.
ُس ِّؿقت بف َ
( )3معامل الســ.)6/1( 
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كان يف كالم الؿتؼدمقـ ذِكر الحسـ ،وهق مقجق ٌد يف كالم الشافعل والبخاري
ٍ
ومجاطة ،ولؽـ الخطابل كؼؾ التؼسقؿ طـ أهؾ الحديث ،وهق إما ٌم ثؼ ٌة ،فتبعف
()1

ابـ الصالح.

وأراد الخطابل بلهؾ الحديث يف ققلف( :الحديث طـد أهؾف ثالثة أقسام)
كظرا ٓستؼرار اتػاقفؿ طىل ذلؽ بعد
أكثرهؿ ،ويؿؽـ إبؼاؤه طىل طؿقمفً ،
()2

آختالف.

وقد اطترض بعضفؿ طىل هذا التؼسقؿ بلكا إن كظركا إىل كػس إمر ،فؿا َث اؿ
وغقر صحقح ،وإن كظركا إىل اصطالح الؿحدِّ ثقـ ،ففق يـؼسؿ
صحقح
إٓ
ٌ
ُ
طـدهؿ إىل أكثر مـ ذلؽ.
وأجابقا بلن هذا التؼسقؿ مبـل طؾ اصطالح الؿحدِّ ثقـ ،وإقسام التل
()3

أشار إلقفا راجع ٌة إىل هذه الثالثة.

وأما الؿتؼدمقن فؼد كان أكثرهؿ يؼسؿ الحديث إىل قسؿقـ فؼط:
بعض العؾؿاء أهنؿ كاكقا ُيدْ ِر ُجقكف يف
صحقح ،وضعقػ ،وأما الحسـ فذكر ُ
( )1التؼققد واإليضاح ،) 817- 816/1( يف الؽالم طىل الحديث الصحقح ،وتصرف الؿملػ يف
بعضف.
( )8تدريب الراوي.)77-76/1( 
( )3اكظر :تدريب الراوي.)77/1( 
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الصحقح لؿشاركتف لف يف آحتجاج بف.
رجقكف يف الضعقػ.
وذكر العالمة ابـ تقؿقة أهنؿ كاكقا ُيدْ ُ
َ
خقر
قال يف مـفاج السـة الـبقية :أ اما كحـ فؼقلـا :إن
الحديث الضعقػ ٌ
مـ الرأي ،لقس الؿرا ُد بف الضعقػ الؿتروك ،لؽِ ِـ الؿرا ُد بف الحس ُـ ،كحديث
طؿرو بـ شعقب ،طـ أبقف طـ جده.
الترمذي حديثف أو
يحس ُـ
وحديث إبراهقؿ الفجري ،وأمثالفؿا مؿـ
ُّ
ِّ
يصح ُحف .وكان الحديث يف اصطالح مـ َ
صحقح وإما
قبؾ الترمذي إما
ٌ
ِّ
وضعقػ لقس بؿتروك ،فتؽ اؾ َؿ
ٌ
ضعقػ متروك،
ٌ
ضعقػّ .الضعٔف ىْعاٌ:
أئؿ ُة الحديث بذلؽ آصطالح ،فجاء مـ ٓ يعرف ٓ اصطالح الترمذي،
ِ
فسؿ َع بعض ِ
إيل مـ الؼقاس ،فظ اـ أكف
الضعقػ
ُ
ققل إئؿة :الحديث
ُّ
أحب ا
َ
حتج بالحديث الذي ُيض ِّعػف ُ
يرج ُح صريؼ َة مـ َيرى أكف
مثؾ الترمذي،
وأخذ ِّ
ُي ُّ
رجحقن الشل َء
اتبع لؾحديث الصحقح ،وهق يف ذلؽ مـ الؿتـاقضقـ الذيـ ُي ِّ
ُ
()1

بالرجحان.
طىل ما هق أو َلك ُّ

ٍ
هذا ،وقد رأيـا أن ُك ِ
قر َد ا
وج ُّؾ ما
كؾ قسؿ مـ إقسام الثالثة يف مبحثُ ،
( )1مـفاج السـة الـبقية ،) 348-341/5( بتحؼقؼ الدكتقر :محؿد رشاد سامل ،واكظر :مجؿقع
الػتاوى ،)85-83/18( وسقر أطالم الـبالء.)339/7( 

الِفَصِلُ الطَّادٔعِ فٕٔ أَقِطَــاوِ الِـشَ ـدِٔٓحٔ
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الغالب ملخق ٌذ مـ كالم ُم َف ِّذ ِ
ِ
ب هذا الػـ الحافظ طثؿان بـ الصالح،
كذ ُك ُره يف
أو كالم مـ اقتػك أثره مـ بعده مـ الؿخ َت ِصريـ لؽالمف ،أو الؿ ِ
ستدركقـ
ُ
ُ
ُ
الحال إلقف.
طؾقف ،مع التصرف يف بعض الؿقاضع إن دطت

ح الصَّشِٔٔـحِ
شـدٔ ِٓ ٔ
شحُ األََّّلُ فٕٔ الِ َ
الِنَبِ َ
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الِىَ ِبشَحُ األََّٔهُ
فِ٘ الِشَـسِ ِٖحِ الصَّشِ ِٗـحِ

حهٔبٖٗ
ىفسشألَُ
٘ال
صَِّـ

يؽقن متصؾ اإلسـادِ مـ ِ
ُ
أولف إىل
احلسٖح الصشٗحُ :هق الحديث الذي
مـتفاه ،بـؼؾ العدل الضابط طـ مثؾف ،وٓ يؽقن فقف ُشذوذ ،وٓ ِط اؾة.

()1

فخرج بؼقلفؿ( :الذي يؽقن متصؾ اإلسـاد) ،ما مل يتصؾ إسـاده ،وهق
ُ
ُ
والؿعضؾ ،وبؼقلفؿ( :بـؼؾ العدل) ،ما يف سـده مـ مل
والؿرسؾ
الؿـؼطع
ف بعدم العدالة ،أو مـ ُج ِف َؾت حا ُل ُف ،أو مل ُيعرف
ف طدالتف ،وهق مـ ُط ِر َ
عر ْ
ُت َ
كثقر الخطل :ا
فنن ما يرويف ٓ يدخؾ يف
مـ هق ،وبالضابط ،غقر الضابط ،وهق ُ
حد الصحقح ،وإن طرف هق بالصدق والعدالة.
ُ
ُ
يؽقن فقف شذوذ.
يؽقن فقف شذوذٍ) ،ما
وبؼقلفؿ( :وٓ
تعسر الجؿع بقـ
ّالػرّذ :مخالػ ُة الثؼة يف روايتف مـ هق
ُ
أرجح مـف طـد ُّ
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)18-11واختصار طؾقم الحديث ،)144-99/1( وكزهة الـظر
(ص.)84-88
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الروايتقـ ،وبؼقلفؿ( :وٓ طؾ ٌة) ،ما يؽقن فقف طؾة.
ولؿا كان مـ العؾؾ ما ٓ
أمر
ُ
يؼدح يف صحة الحديث ،ا
ّاملسادُ بالعل٘ ٍياٌ :
يؼدح يف ذلؽ ،ققد بعضفؿ ِ
الع اؾ َة بالؼادحة ،فؼال :وٓ طؾة قادح ٌة ،ومـ أصؾؼ
ا
ُ
العبارة اكتػك بدٓلة الحال طىل ذلؽ ،ولؽؾ وجفة.
وقد زاد بعضفؿ يف تؼققد العؾة ،فؼال :وٓ طؾ ٌة خػق ٌة قادحة( ،)1وإوىل
َتر ُك هذه الزيادةٕ :هنا ُت ِ
قه ُؿ ا
أن العؾة الظاهر َة ٓ تمثر ،مع أهنا أوىل بالتلثقر مـ
ْ
مثؾ ضع ِ
ِ
العؾة الخػقة ،والعؾ ُة الظاهر ُة ُ
اتصال السـد.
ػ الراوي ،أو طدَ م
ْ
وقد اطتذر بعضفؿ طـ ذلؽ ،فؼال :إكؿا ق اقد العؾة بالخػقة :ا
ٕن الظاهرة
آحتراز طـفا يف أول التعريػ ،وهق مؿا ٓ ُيجدي كػ ًعا.
قد و َق َع
ُ
ٔاختصط بعضّي ِصا التعطٖف فكاه :الحديث الصحقح :ما اتصؾ سـده
ٍ
وسؾِ َؿ مـ شذوذ وطؾة.
بـؼؾ طدل ضابط طـ مثؾفَ ،
فلورد طؾقف بلن آختصار يؼتضل أن يؼال :بـؼؾ ٍ
ثؼة طـ مثؾف :فنن الثؼة
ِ
طؾؼ
قب طـ ذلؽ بلن الثؼة قد ُي ُ
هق
الجامع بقـ وصػ العدالة والضبط ،و ُأ ِج َ
ُ
ً
مؼبقٓ ،وإن مل يؽـ تا ام الضبط ،والؿعتبر يف حد الصحقح إكؿا هق
طىل مـ كان
()2

فسروا الضابط يف تعريػف بتا ِّم الضبط.
تام الضبط :ولذا ا
( )1اكظر :الـزهة( ص.)83
( )8اكظر :فتح الؿغقث ،)85/1( وتدريب الراوي.)79/1( 

ح الصَّشِٔٔـحِ
شـدٔ ِٓ ٔ
شحُ األََّّلُ فٕٔ الِ َ
الِنَبِ َ
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ِ
وما ُذكِ َر هق َحدُّ الحديث الذي يح ُؽ ُؿ لف بالصحة ُ
الحديث بال
أهؾ
ٍ
خالف بقـفؿ ،وأما اختالففؿ يف صحة بعض إحاديث ،ففق إما ٓختالففؿ
يف وجقد هذه إوصاف فقف ،وإما ٓختالففؿ يف اشتراط هذه إوصاف كؿا
()1

يف الؿرسؾ.

كػل الخالف بلهؾ الحديثٕ :كف قد ُك ِؼ َؾ طـ ُأ ٍ
كاس مـ غقرهؿ
وإكؿا ُق ِّقدَ ُ
أهنؿ مل يؽتػقا بؿا ُذكِر يف صحة الحديث.
فؼد ُك ِؼؾ طـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ طؾ اقة

()2

أكف جعؾ الرواية مثؾ

ُ
ُ
الضابط ،وشرط يف قبقل الحديث
العدل
الشفادة ،فؾؿ َيؼبؾ ما يـػر ُد بف الراوي
ِ
مؼبقل
أن يرويف اثـان طـ اثـقـ ،وهق مـ الػؼفاء الؿحدثقـ إٓ أكف كان غقر
الشافعل َي ُر ُّد طؾقف و ُي ِّ
حذ ُر مـف.
الؼقل طـد إئؿة لؿقؾف إىل آطتزال ،وقد كان
ُّ
و ُك ِؼ َؾ طـ أبل طظ الجبائل( )3مـ الؿعتزلة أكف قالُ ٓ :ي ُ
الخبر إذا رواه
ؼبؾ
ُ
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)13واختصار طؾقم الحديث.)144/1( 
( )8قال أبق بؽر إثرمُ :ذكر ٕبل طبد اهلل يعـل :أمحد بـ حـبؾ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ طؾقة ،فؼال:
مضؾ ،ثؿ قال :رحؿ اهلل سؾقؿان بـ حرب ُذكِ َر طـده ٌ
فسئؾ طـف فؼال سؾقؿان :تجلء إىل مـ
رجؾ ُ

يـبغل أن يؼدا م فقضرب طـؼف فتذكره .مقسقطة أققال اإلمام أمحد بـ حـبؾ يف رجال الحديث
وطؾؾف )88/1( برقؿ (.)16

( )3هق شقخ الؿعتزلة أبق طظ محؿد بـ طبد القهاب البصري ،مات سـة (343ﻫ) .وفقات إطقان
( ،)869-867/4سقر أطالم الـبالء ،)183/14( العبر.)185/8( 
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ٍ
ُ
طدل آخر ،أو طضده مقافؼ ُة ضاهر الؽتاب ،أو
خبر
العدل إٓ إذا
اكضؿ إلقف ُ
ا
مـتشرا بقـ الصحابة ،أو َط ِؿ َؾ بف بعضفؿَ ،حؽك
ضاهر خبر آخر ،أو يؽقن
ً
البقصقري يف الؿعتؿد.
ذلؽ أبق الحسقـ
ُّ

()1

لؾج ابائل
قاه الػعال٘ :إن رواية القاحد ُتؼ َب ُؾ ،وإن مل ُتؼ َبؾ شفادتف خال ًفا ُ
ٍ
ومجاطة ،حقث شرصقا العدد ،ومل يؼبؾقا إٓ ققل رجؾقـ ،ثؿ ٓ تثبت رواية كؾ
ٍ
واحد إٓ مـ رجؾقـ آخريـ ،وإىل أن يـتفل إىل زماكـا يؽثر كثرة طظقؿة ٓ ُي ْؼدَ ُر
()2

أصال.
معفا طىل إثبات حديث ً

ٔقاه الفدط الطاظ :ٙرواية العدل القاحد مؼبقلة خال ًفا لؾجبائل :فنكف قال:
ً
مؼبقٓ إٓ إذا طضده
رواية العدلقـ مؼبقلة ،وأما خبر العدل القاحد فال يؽقن
()3

مـتشرا فقفؿ.
ضاهر ،أو طؿؾ بعض أصحابف ،أو اجتفا ٌد أو يؽقن
ً

أيضا أهنؿ اشترصقا التعدد يف
وقد ُك ِؼؾ طـ بعض أصحاب الحديث ً
الراوي ،وكلن الـاقؾ أخذ ذلؽ مـ كالم الحاكؿ.
فكس قاه يف كتاب عمًٕ احلسٖح :وصػ( )4الحديث الصحقح :أن يرويف
( )838/8( )1بتحؼقؼ خؾقؾ الؿقس ،ويـظر الـزهة( ص.)65
( )8الؿستصػك )884/1( الباب الثاين يف شروط الراوي وصػتف.
( )3الؿحصقل.)1438/3( 
( )4يف معرفة طؾقم الحديث( ،وصػة) بدل (وصػ).

ح الصَّشِٔٔـحِ
شـدٔ ِٓ ٔ
شحُ األََّّلُ فٕٔ الِ َ
الِنَبِ َ
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الصحابل الؿشفقر بالرواية طـ الـبل ﷺ ،ولف راويان ثؼتان ،ثؿ يرويف مـ
()1

أتباع التابعقـ الحافظ الؿتؼـ الؿشفقر بالرواية ولف رواة ثؼات.

ٔقاه يف كتاب الؿدخؾ إىل كتاب اإلكؾقؾ :الصحقح مـ الحديث طشرة
أقسام ،مخس ٌة متػؼ طؾقفا ،ومخسة مختؾػ طؾقفا.
فاألّل -مـ الؿتػؼ طؾقف :-اختقار البخاري ومسؾؿ ،وهق الدرجة إوىل
يذكر إٓ ما رواه صحابل مشفقر طـ رسقل اهلل ﷺ لف
مـ الصحقح ،وهق أٓ َ
أيضا
راويان ثؼتان فلكثر ،ثؿ يرويف طـف تابعل مشفقر بالرواية طـ الصحابة لف ً
راويان ثؼتان فلكثر ،ثؿ يرويف طـف مـ أتباع إتباع الحافظ الؿتؼـ الؿشفقر
طىل ذلؽ الشرط ،ثؿ كذلؽ قال الحاكؿ :وإحاديث الؿروية هبذه الشريطة ٓ
يبؾغ طددها طشرة آٓف حديث.
الكطه الجاىٕ :مثؾ إول إٓ أن راويف( )2مـ الصحابة لقس لف إٓ راو واحد.
الكطه الجالح :مثؾ إول إٓ أن راويف( )3مـ التابعقـ لقس لف إٓ ٍ
راو واحد.
( )1الذي يف معرفة طؾقم الحديث هق ققلف :وصػة الحديث الصحقح أن يرويف طـ رسقل اهلل ﷺ
صحابل زائؾ طـف اسؿ الجفالة ،وهق أن يروي طـف تابعقان طدٓن ثؿ يتداولف أهؾ الحديث بالؼبقل
إىل وقتـا هذا كالشفادة طىل الشفادة .معرفة طؾقم الحديث( ص ،)77ط .دائرة الؿعارف
العثؿاكقة.
( )8وقع يف الؿطبقع( :رواية) بدل (راويف) ،وهق تصحقػ.
( )3وقع يف الؿطبقع( :رواية) ،وهق تصحقػ.
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الكطه السابع :إحاديث إفراد الغرائب التل رواها الثؼات العدول.
الكطه اخلامظ :أحاديث مجاطة مـ إئؿة طـ آبائفؿ طـ أجدادهؿ ،ومل
تتقاتر الرواية طـ آبائفؿ طـ أجدادهؿ هبا إٓ طـفؿ ،كصحقػة طؿرو بـ
شعقب ،طـ أبقف ،طـ جده ،وهبز بـ حؽقؿ ،طـ أبقف ،طـ جده ،وإياس بـ
معاوية ،طـ أبقف ،طـ جده ،وأجدادهؿ صحابة وأحػادهؿ ثؼات.
قال الحاكؿ :ففذه إقسام الخؿسة ُم َخ ارجة يف كتب إئؿة ،فقحتج هبا
وإن مل يخرج مـفا يف الصحقحقـ حديث :يعـل :غقر الؼسؿ إول.
قال :والخؿسة الؿختؾػ فقفا :الؿرسؾ ،وأحاديث الؿدلسقـ إذا مل يذكروا
سؿاطفؿ ،وما أسـده ثؼة وأرسؾف مجاطة مـ الثؼات ،وروايات الثؼات غقر
الحػاظ العارفقـ ،وروايات الؿبتدطة إذا كاكقا صادققـ .اكتفك كالم الحاكؿ.

()1

فؼد جعؾ ما ذكره يف طؾقم الحديث شر ًصا لؾصحقح مطؾ ًؼا ،وجعؾ
ذلؽ يف الؿدخؾ شر ًصا لؾصحقح طـد الشقخقـ.
()2

وقد كؼض طؾقف الحازمل

ما ادطك مـ أكف شرط (الشقخقـ) بؿا يف

( )1اكظر :الؿدخؾ إىل معرفة كتاب اإلكؾقؾ( ص33وما بعدها) .والؿملػ اختصر كالم الحاكؿ
يسقرا.
وتصرف يف بعضف تصر ًفا ً
( )8هق الحافظ أبق بؽر محؿد بـ مقسك بـ طثؿان بـ مقسك بـ طثؿان بـ حازم الحازمل الفؿذاين،
مات سـة (584ﻫ) .وفقات إطقان ،)89/3( العبر ،)854/4( سقر أطالم الـبالء
(.)167/81

ح الصَّشِٔٔـحِ
شـدٔ ِٓ ٔ
شحُ األََّّلُ فٕٔ الِ َ
الِنَبِ َ
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الصحقح مـ الغرائب التل تػرد هبا بعض الرواة( ،)1وأجقب بلكف إكؿا أراد أن
كؾ ٍ
راو يف الؽتابقـ يشترط أن يؽقن لف راويان ٓ ،أكف يشترط أن يتػؼا يف رواية
()2

ذلؽ الحديث بعقـف.

وقال أبق طظ الغساين( ،)3وكؼؾف طـف الؼاضل طقاض( ،)4لقس الؿراد أن
يؽقن كؾ خبر روياه يجتؿع فقف راويان طـ صحابقف ،ثؿ طـ تابعقف فؿـ بعده:
( )1اكظر :شروط إئؿة الخؿسة( ص ) 113ضؿـ ثالث رسائؾ يف طؾؿ الحديث بتحؼقؼ (أبق غدة).
( )8والذي أجاب هبذا هق الحافظ يف الـؽت ،) 141/1( قال :وقد ففؿ الحافظ أبق بؽر الحازمل مـ
كالم الحاكؿ أكف ادطك أن الشقخقـ ٓ يخرجان الحديث إذا اكػرد بف أحد الرواة فـؼض طؾقف بغرائب
الصحقحقـ.
كؾ ٍ
والظاهر أن الحاكؿ مل يرد ذلؽ وإكؿا أراد ا
راو يف الؽتابقـ مـ الصحابة ،فؿـ بعدهؿ يشترط
أن يؽقن لف راويان يف الجؿؾة ٓ أكف يشترط أن يتػؼا يف رواية ذلؽ الحديث بعقـف طـف :إٓ أن ققلف يف
آخر الؽالم :ثؿ يتداولف أهؾ الحديث كالشفادة طىل الشفادة.
إن أراد بف تشبقف الرواية بالشفادة مـ ِّ
كؾ وجف فقؼقي اطتراض الحازمل ،وإن أراد بف تشبقففا يف
آتصال والؿشاففة فؼد يـتؼض طؾقف باإلجازة والحاكؿ قائؾ بصحتفا ،وأضـف إكؿا أراد هبذا التشبقف
أصؾ آتصال ،واإلجازة طـد الؿحدثقـ لفا حؽؿ آتصال ،واهلل أطؾؿ.
قمت :وكالم الحافظ كالم وجقف وسديد لؽـ لقعؾؿ أكف  خؾط بقـ كالم الحاكؿ يف الؿدخؾ

وكالمف يف معرفة طؾقم الحديث : فنن ققلف :ثؿ يتداولف أهؾ الحديث كالشفادة طىل الشفادة لقس
يف الؿدخؾ ،وإكؿا هق يف معرفة طؾقم الحديث أضػ إىل ذلؽ أن الحاكؿ ذكر هذا الؼقل يف
معرض كالمف طىل الصحقح الؿطؾؼ ٓ طىل شرط الشقخقـ فؾقتـبف.
( )3هق الحافظ أبق طظ الحسـ بـ محؿد بـ أمحد الغساين الؿعروف بالج اقاين ،مات سـة (498ﻫ).
وفقات إطقان ،)184/8( العبر ،)377/8( السقر.)148/19( 
( )4تؼدمت ترمجتف.
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فنن ذلؽ يعز وجقده ،وإكؿا الؿراد أن هذا الصحابل ،وهذا التابعل قد روى
()1

طـف رجالن خرج هبؿا طـ حد الجفالة.

الؿ اقاق( :)2ما محؾ الغساين طؾقف كالم الحاكؿ وتبعف
قال أبق طبد اهلل بـ َ
طؾقف طقاض وغقره لقس بال َب ِّقـ ،وٓ أطؾؿ أحدً ا روى طـفؿا أهنؿا صرحا
خارجا طـفؿا.
بذلؽ ،وٓ وجقد لف يف كتابقفؿا ،وٓ
ً
فنن كان قائؾ ذلؽ طرفف مـ مذهبفؿا بالتصػح لتصرففؿا يف كتابقفؿا،
فؾؿ يصبٕ :ن إمريـ م ًعا يف كتابقفؿا ،وإن كان أخذه مـ كقن ذلؽ أكثر ًيا
يف كتابقفؿا ،فال دلقؾ فقف طىل كقهنؿا اشترصاه ،ولعؾ وجقد ذلؽ أكثر ًّيا إكؿا
هق ٕ ان مـ روى طـف أكثر مـ واحد أكثر مؿـ مل يرو طـف إٓ واحد يف الرواة
مطؾ ًؼا ٓ ،بالـسبة إىل مـ خرج لفؿ يف الصحقحقـ.
ولقس مـ اإلكصاف إلزامفؿا هذا الشرط مـ غقر أن يثبت طـفؿا ذلؽ،
مع وجقد إخاللفؿا بفٕ ،هنؿا إذا صح طـفؿا اشتراط ذلؽ كان يف إخاللفؿا
()3

بف درك طؾقفؿا.

( )1مؼدمة إكؿال العؾؿ )71/1( بتحؼقؼ الدكتقر :يحقك إسؿاطقؾ.
( )8هق الؿحدث الحافظ الػؼقف محؿد بـ يحقك بـ خؾػ بـ صاف أبق طبد اهلل بـ الؿقاق الؿراكشل،
مات سـة (648ﻫ) .اإلطالم بؿـ حؾ مراكش وأغؿات مـ إطالم.)834-831/4( 
( )3اكظر :تدريب الراوي.)174/1( 
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ٔقاه الكاض٘ أبٕ بكط ابَ العطب٘( )1يف شرح الؿقصل :كان مذهب الشقخقـ
أن الحديث ٓ يثبت حتك يرويف اثـان ،وهق مذهب باصؾ ،بؾ رواية القاحد
طـ القاحد صحقحف إىل الـبل ﷺ.
وقال يف شرح البخاري طـد حديث «إكام األطامل بالـقات» :اكػرد بف
طؿر ،وقد جاء مـ صريؼ أبل سعقد( ،)2رواه البزار بنسـاد ضعقػ.
ُ
وحديث طؿر وإن كاكت صريؼف واحد ًة :فنكؿا بـك البخاري كتابف طىل
قال:
حديث ،يرويف أكثر مـ واحد ،ففذا الحديث لقس مـ ذلؽ الػـٕ :ن طؿر
جؿع طؾقف ،فؽلن
كالؿ َ
قالف طىل الؿـبر بؿحضر إطقان مـ الصحابة ،فصار ُ
()3

طؿر َذ اكرهؿ ٓ أخبرهؿ.

قال ابـ رشقد( :)4العجب مـف كقػ يدطل طؾقفؿا ذلؽ ،ثؿ يزطؿ أكف
ً
مـؼقٓ
مذهب باصؾ ،فؾقت شعري مـ أطؾؿف بلهنؿا اشترصا ذلؽ؟ إن كان
( )1هق العالمة الحافظ الؼاضل أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد اإلشبقظ ،مات سـة (543ﻫ).
تذكرة الحػاظ ،)63/4( وفقات إطقان.)896/4( 
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :ابـ سعقد) ،وما أثبت هق الصقاب .واكظر :العؾؾٓ )131/1( بـ أبل
حاتؿ ،والعؾؾ ،)193/8( وصرح التثريب ،)3/8( وجامع العؾقم والحؽؿ( ص.)64
( )3اكظر :تدريب الراوي.)91/1( 
( )4هق أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ محؿد بـ طؿر بـ محؿد بـ إدريس الػفري مجد الديـ السبتل،
مات سـة (781ﻫ) .القايف بالقفقات.)884/4( 
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فؾقبقـ صريؼة لــظر فقفا ،وإن كان طرفف بآستؼراء فؼد وهؿ يف ذلؽ ،ولؼد
كان يؽػقف يف ذلؽ أول حديث يف البخاري.
وما اطتذر بف طـف فقف تؼصقرٕ :ن طؿر مل يـػرد بف وحده ،بؾ اكػرد بف طؾؼؿة
طـف ،واكػرد بف محؿد بـ إبراهقؿ ،طـ طؾؼؿة ،واكػرد بف يحقك بـ سعقد طـ
وأيضا فؽقن طؿر قالف طىل الؿـبرٓ ،
محؿد ،وطـ يحقك تعددت رواتف،
ً
يستؾزم أن يؽقن ذ اكر السامعقـ بؿا طـدهؿ ،بؾ هق محتؿؾ لألمريـ ،وإكؿا مل
()1

يـؽروهٕ :كف طـدهؿ ثؼة ،فؾق حدثفؿ بؿا مل يسؿعقه قط مل يـؽروا طؾقف.

وقد ا ادطك الحافظ ابـ حبان أن روايف اثـقـ طـ اثـقـ إىل أن يـتفل السـد ٓ
أصال.
تقجد ً
()2

قال بعض الؿحؼؼقـ

إن أراد أن رواية اثـقـ فؼط طـ اثـقـ فؼط ٓ

أصال ،فقؿؽـ أن يسؾؿ.
تقجد ً
والعزيز طـدهؿ هق الذي يؽقن يف صبؼة مـ
وأما صقرة العزيز فؿقجقدة،
ُ
ُ
وتؽقن الرواة يف سائر صبؼاتف لقست أقؾ مـ
صبؼاتف اثـان مـ الرواة فؼط،
()3

اثـقـ ،فقشؿؾ ما كان يف سائر صبؼاتف اثـان أو أكثر.

( )1كالم ابـ رشقد يف ترمجان التراجؿ كؿا يف الـؽت القف اقة.)83/1( 
( )8هق الحافظ ابـ حجر ،وكالمف يف كزهة الـظر( ص.)69
( )3اكظر :الـؽت القفقة ،)84- 83/1( وكزهة الـظر( ص ،)69والققاققت والدرر.)891- 885/1( 
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والذي أكؽره ابـ حبان هق رواية اثـقـ طـ اثـقـ إىل أن يـتفل السـد،
فنكؽاره ذلؽ ٓ يستؾزم إكؽار الحديث العزيز الذي قرره الؿحدثقن ،وإكؿا
()1

أكؽر كق ًطا مـف ،وطبارتف ٓ تحتؿؾ غقر ذلؽ.

وها هـا أمر يـبغل آكتباه لف ،وهق أن ضاهر طبارة ابـ العربل تشعر بلن
الشقخقـ يشترصان التعدد حتك يف الصحابة ،وضاهر طبارة الحاكؿ تشعر
بخالف ذلؽ.
فضال طـ العزيز
ً
والؿشفقر طـد الؿحدثقـ أهنؿ مل يشترصقا يف الؿشفقر
التعدد يف الصحابة ،كعؿ قد اشترط ذلؽ أبق طظ الجبائل ومـ كحا كحقه ،وقد
تقهؿ بعضفؿ( )2أن الحاكؿ قد كحا يف كتابف [طؾقم الحديث] مـحك أبل طظ.
كثقرا مـ العؾؿاء قال :إن طبارتف الؿذكقرة ٓ ،تدل طىل أن
طىل أن ً
الحديث الؿروي يجب أن يجتؿع يف راويان طـ الصحابل الذي رواه ،ثؿ طـ
( )1قال يف صحقحف ) 156/1( بترتقب ابـ بؾبان :فلما إخبار فنهنا كؾفا أخبار آحادٕ :كف لقس يقجد
طـ الـبل ﷺ خبر مـ رواية طدلقـ روى أحدمها طـ طدلقـ ُّ
وكؾ واحد مـفؿا طـ طدلقـ حتك
يـتفل ذلؽ إىل رسقل اهلل ﷺ  ،فؾؿا استحال هذا وبطؾ ثبت أن إخبار كؾفا أخبار أحاد وأن مـ
تـ اؽب طـ قبقل أخبار أحاد فؼد طؿد إىل ترك الســ كؾفا لعدم وجقد الســ إٓ مـ رواية أحاد.
قمت :وققل الؿملػ أن إكؽار ابـ حبان ٓ يستؾزم إكؽار الحديث الذي قدره الؿحدثقن ،وإكؿا
أكؽر كق ًطا مـف وطبارتف ٓ تحتؿؾ غقر ذلؽ ٓ ،يسؾؿ يف ذلؽ لفٕ :هنا تحتؿؾ ٓسقؿا مـ تلمؾ ققلف:
لعدم وجقد الســ إٓ مـ رواية أحاد .واهلل أطؾؿ.
( )8اكظر :الـزهة( ص.)65
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كال مـ الصحابل والتابعل ومـ بعده قد
تابعقف فؿـ بعده ،وإكؿا تدل طىل أن ًّ
روى طـف رجالن خرج هبؿا طـ حد الجفالة ،لقعؾؿ أن الحديث قد رواه
الؿشفقرون بالرواية.
وأغرب مؿا قالف ابـ العربل ،وإن كان ٓ يستغرب مـف ذلؽ لجريف طىل
طادتف يف طدم التثبت ،وإقدامف طىل ما ٓ قدم لف فقف ،وهتقيؾف طىل مخالػقف :ققل
()1

أبل حػص طؿر الؿقاكجل

يف كتاب ما ٓ يسع الؿحدث جفؾ ُة :شرط

الشقخقـ يف صحقحفؿا أٓ ُيدخال فقف إٓ ما صح طـدمها ،وذلؽ ما رواه طـ
الـبل ﷺ اثـان فصاطدً ا ،وما كؼؾف طـ كؾ واحد مـ الصحابة أربعة مـ
()2

التابعقـ فلكثر ،وإن يؽقن طـ كؾ واحد مـ التابعقـ أكثر مـ أربعة.

هذا وقد اطترض بعض الؿحؼؼقـ مـ أهؾ إثر طىل ما ذكره الحاكؿ يف
خرجا مـ إقسام الخؿسة الؿتػؼ طؾقفا طـد
الؿدخؾ مـ أن الشقخقـ إكؿا
َ
أئؿة الحديث:
( )1ويؼال :الؿقاكشل كؿا يف العبر )83/3( يف وفقات سـة (581ﻫ) ،ومعجؿ البؾدان.)939/5 ( 
( )8ما ٓ يسع الؿحدث جفؾف( ص .)9ط .شركة الطبع والـشر إهؾقة ببغداد.
قال الحافظ يف الـؽت " :)143-148/1( ففذا الذي قالف الؿقاكجل مستغـ بحاكقتف طـ الرد
طؾقف فنهنؿا مل يشترصا ذلؽ وٓ واحد مـفؿا ،وكؿ يف الصحقحقـ مـ حديث مل يروه إٓ صحابل
واحد ،وكؿ فقفؿا مـ حديث مل يروه إٓ تابعل واحد ،وقد صرح مسؾؿ يف صحقحف ببعض ذلؽ
غتر بف".
وإكؿا حؽقت كالم الؿقاكجل هـا ٕتعؼبف لئال ُي ا
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الكػي األٔه :الذي هق الدرجة إوىل مـ الصحقح ،وأما إقسام إربعة
يخرجا مـفا يف الصحقحقـ حدي ًثا :فنن البحث والتتبع أدياه
الباققة :فنهنؿا مل
َ
إىل أن فقفؿا شق ًئا مـ كؾ واحد مـفا.
أوا الكػي الجاٌ٘ :وهق ما لقس لراويف مـ الصحابة ،غقر ٍ
راو واحد مثؾ
حديث طروة بـ مضرس الذي [لقس]( )1لف غقر الشعبل ،فػقفؿا مـف مجؾة مـ
إحاديث.
ٔأوا الكػي الجالح :وهق ما لقس لراويف مـ التابعقـ إٓ ٍ
راو واحد مثؾ
محؿد بـ جبقر وطبد الرمحـ بـ فروخ ،فػقفؿا قؾقؾ مـ ذلؽ كعبد اهلل بـ
وديعة وطؿر بـ محؿد بـ جبقر بـ مطعؿ.
ٔأوا الكػي الطابع :وهق إحاديث إفراد الغرائب التل يـػرد هبا ثؼة مـ
الثؼات ،فػقفؿا كثقر مـف ،لعؾف يزيد طىل مائتل حديث.
وقد أفردها الحافظ ضقاء الديـ الؿؼدسل وهل الؿعروفة بغرائب
الصحقح.
ٔأوا الكػي اخلاوؼ :وهق أحاديث مجاطة مـ إئؿة طـ آبائفؿ طـ
أجدادهؿ ومل تتقاتر الرواية طـ آبائفؿ طـ أجدادهؿ هبا إٓ طـفؿ كعؿرو بـ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ زدكاه مـ الؿدخؾ لؾحاكؿ ،وقد زادها (أبق غدة) لؽـف مل يشر إىل ذلؽ يف
الحاشقة.
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شعقب ،طـ أبقف ،طـ جده ،وهبز بـ حؽقؿ ،طـ أبقف ،طـ جده ،وإياس بـ
معاوية بـ ُم ارة ،طـ أبقف ،طـ جده ،وأجدادهؿ صحابة وأحػادهؿ ثؼات،
فؾقس الؿاكع مـ إخراجفؿا هذا الؼسؿ يف صحقحفؿا كقن الرواية وقعت طـ
إب طـ الجد ،بؾ لؽقن الراوي ،أو أبقف لقس طىل شرصفؿا ،وإٓ فػقفؿا أو
يف أحدمها ،مـ ذلؽ :رواية طظ بـ الحسقـ بـ طظ ،طـ أبقف ،طـ جده،
ورواية محؿد بـ زيد بـ طبد اهلل بـ طؿر ،طـ أبقف ،طـ جده ،ورواية أبل بـ
طباس بـ سفؾ ،طـ َأبِ ْقف ،طـ جده ،ورواية الحسـ وطبد اهلل ابـل محؿد بـ
طظ بـ أبل صالب ،طـ أبقفؿا ،طـ جدمها ،وغقر ذلؽ.
وأما الخؿسة الؿختؾػ فقفا فقظـ يف بادئ الرأي أكف لقس يف
الصحقحقـ مـفا شلء ،ولقس إمر كذلؽ.
أما الكطه األّل ميَا :وهق مرسؾ.
ّالكطه الجاىٕ :وهق أحاديث الؿدلسقـ إذا مل يذكروا سؿاطفؿ ،فؾقس
فقفؿا مـ ذلؽ شلء.
ّأما الكطه الجالح :وهق ما أسـده ثؼة وأرسؾف مجاطة مـ الثؼات ،فػل
الصحقحقـ طدة أحاديث اختؾػ يف وصؾفا وإرسالفا.
الح اػاظ العارفقـ ،ففق متػؼ
ّأما الكطه السابع :وهق روايات الثؼات غقر ُ
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طىل قبقلف وآحتجاج بف إذا وجدت شرائط الؼبقل ،ولقس هق مـ قبقؾ
الؿختؾػ فقف ،وٓ يبؾغ الحػاظ العارفقن كصػ رواة الصحقحقـ ،ولقس
يشترط يف الراوي أن يؽقن حاف ًظا.
ّأما الكطه اخلامظ :وهق روايات الؿبتدطة إذا كاكقا صادققـ ،ففق كؿا
ذكر مـ آختالف فقف وقد وقعت [فقفؿا]( )1أحاديث طـ مجاطة مـ الؿبتدطة
()2

طرف صدقفؿ ،واشتفرت معرفتفؿ بالحديث ،فؾؿ يطرحقا لؾبدطة.

ومـ إقسام الؿختؾػ فقفا :رواية الؿجفقل ،فؼد قبؾفا ققم وردها
()3

آخرون.

ٔقس بك٘ لمصشٗح ؾطٔط قس اختمف فّٗا:
مشفقرا
فنيَا :ما ذكره الحاكؿ يف طؾقم الحديث مـ كقن الراوي
ً
بالطؾب.
ولقس مرا ُد ُه الشفرة الؿخرجة طـ الجفالة ،بؾ قدر زائد طىل ذلؽ ،قال
()1ما بقـ الؿعؼق فتقـ زيادة طىل ما يف الؿخطقط والؿطبقع يؼتضقفا السقاق ،وقد زادها (أبق غدة) يف
كسختف.
( )8اكظر :الـؽت ،)815-811/1( وتدريب الراوي.)848-198/1( 
( )3اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)118-111واختصار طؾقم الحديث ،)893/1( والؿؼـع
(صٓ ،)858-856بـ الؿؾؼـ .ط .إوىل ،بتحؼقؼ طبد اهلل الجديع .والشذا الػقاح- 846/1( 
 ،)848وكزهة الـظر( ص ،)136-135ودلقؾ أرباب الػالح( ص )174-169بتحؼقؼل.
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طبد اهلل بـ طقن( ٓ :)1يمخذ العؾؿ إٓ طؿـ شفد لف بالطؾب( ،)2وطـ مالؽ
كحقه ،ويف مؼدمة صحقح مسؾؿ)3( طـ أبل الزكاد قال :أدركت بالؿديـة مائة
كؾفؿ ملمقن ،ما يمخذ طـفؿ الحديث ،يؼال :لقس مـ أهؾف.
قاه احلافغ ابَ سذط :والظاهر مـ تصرف صاحبل الصحقح اطتبار ذلؽ
إٓ إذا كثرت مخارج الحديث ،فقستغـقان طـ اطتبار ذلؽ ،كؿا ُيستغـَك بؽثرة
الطرق طـ اطتبار الضبط التام.
قال :ويؿؽـ أن يؼال :إن اشتراط الضبط يغـل طـ ذلؽ :إذ الؿؼصقد
بالشفرة بالطؾب أن يؽقن لف مزيد اطتـاء بالرواية لتركـ الـػس إىل كقكف ضبط
()4

ما روى.

ّميَا :ثبقت التالقل بقـ كؾ ٍ
راو ومـ روى طـف ،وطدم آكتػاء
بالؿعاصرة وإمؽان التالقل بقـفؿا ،وقد اشترط ذلؽ البخاري ،ققؾ :إكف مل
صحقحا ،بؾ لؽقكف أصح ،وقد
يذهب أحد إىل أن هذا شرط لؽقن الحديث
ً
أكؽر هذا الشرط مسؾؿ يف صحقحف وشـع طىل قائؾف.
( )1وقع يف الؿخطقط والؿطبقع( :طبد الرمحـ) وما أثبت هق الصقاب كؿا يف الؽتب التل ُخ ِّرج فقفا
إثر.
( )8رواه ابـ أبل حاتؿ يف الجرح والتعديؾ.)88/8( 
(( )3ص.)15
( )4اكظر :الـؽت ،)144-949/1( وتدريب الراوي :)89-88/1( فنن الـؼؾ مـف وفقف تصرف.
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مسؾؿا ادطك إمجاع
قاه العالو ٛحمٗ٘ السَٖ حيٗ ٜالٍٕٔ ٙيف شرحف :إن
ً
قديؿا وحدي ًثا طىل أن الؿعـعـ -وهق الذي فقف فالن طـ فالن:-
العؾؿاء
ً
محؿقل طىل آتصال والسؿاع إذا أمؽـ لؼاء مـ أضقػت العـعـة إلقفؿ
بعضا ،يعـل :مع براءهتؿ مع التدلقس.
بعضفؿ ً
وكؼؾ مسؾؿ طـ بعض أهؾ طصره أكف قال ٓ :تؼقم الحجة هبا ،وٓ
يحؿؾ )1(.طىل آتصال حتك يثبت أهنؿا التؼقا يف طؿرمها مرة فلكثر ،وٓ يؽػل
إمؽان تالققفؿا ،قال مسؾؿ :وهذا ققل ساقط مخترع مستحدث مل يسبؼ قائؾف
إلقف ،وٓ مساطد لف مـ أهؾ العؾؿ طؾقف ،وإن الؼقل بف بدطة باصؾة ،وأصـب يف
التشـقع طىل قائؾف.
واحتج مسؾؿ  بؽالم مختصره أن الؿعـعـ طـد أهؾ العؾؿ محؿقل
طىل آتصال إذا ثبت التالقل مع احتؿال اإلرسال ،وكذا إذا أمؽـ التالقل.
مسؾؿ قد أك َؽ َره الؿح ِّؼؼقن وقالقا :هذا الذي صار
وهذا الذي صار إلقف
ٌ
طظ
الؿختار
ػ ،والذي رده هق
إلقف ضعق ٌ
ُ
ُ
الصحقح الذي طؾقف أئؿة هذا الػـُّ :
والبخاري وغقرمها.
ابـ الؿديـل
ُّ
الؼابسل أن يؽقن قد
وقد زاد مجاط ٌة مـ الؿتلخريـ طىل هذا ،فاشترط
ُّ
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع تب ًعا لؿا يف :شرح صحقح مسؾؿ ،ويف كسخة (أبق غدة) (تحؿؾ).
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الشافعل ،فاشترط صقل
الس ْؿعاين الػؼقف
ُّ
أدركف إدرا ًكا ،وزاد أبق الؿظػر ا
الصحبة بقـفؿا( ،)1وزاد أبق طؿرو الداين الؿؼرئ فاشترط معرفتف بالرواية طـف.
ُّ
ُ
ودلقؾ هذا الؿذهب الؿختار الذي ذهب إلقف ابـ الؿديـل والبخاري
ومقافؼقمها أن الؿعـعـ طـد ثبقت التالقل إكؿا ُح ِؿ َؾ طىل آتصالٕ :ن
الظاهر مؿـ لقس بؿد ِّلس أكف ٓ يطؾؼ ذلؽ إٓ طىل السؿاع ،ثؿ آستؼرا ُء يد ُّل
طؾقف :فنن طادهتؿ أهنؿ ٓ ُيطؾؼقن ذلؽ إٓ فقؿا سؿعقه إٓ الؿد ِّلس ،ولفذا
ُ
آتصال ،والباب مبـل
ب طىل الظ ِّـ
رددكا رواية الؿدَ ِّلس ،فنذا ثبت التالقل َغ َؾ َ
طىل غ َؾ َب ِة الظـ ،فاكتػقـا بف.
ب
ولقس هذا الؿعـك مقجق ًدا فقؿا إذا أم َؽـ التالقل ،ومل َي ْث ُبت :فنكف ٓ َيغؾِ ُ
ُ
آتصال ،فال يجقز الحؿؾ طىل آتصال ،ويصقر كالؿجفقل :فنن
طىل الظـ
روايتف مردودة ٓ لؾؼطع بؽذبف أو ضعػف ،بؾ لؾشؽ يف حالف ،واهلل اطؾؿ.
حؽؿ الؿعـعـ مـ غقر الؿد الس وأما الؿد ال ُس فتؼدا َم ُ
بقان حؽؿف يف
هذا
ُ
ِ
الؿختار الذي َذ َهب
تػريع طىل الؿذهب الصحقح
الػصقل السابؼة ،وهذا ك ُّؾف
ٌ
ِ
ِ
ِ
َ
وإصقل أن الؿعـعـ
والػؼف
الحديث
ػ مـ أصحاب
والخ َؾ ُ
ؾػ
الس ُ
إلقف ا
ِ
آختالف فقف.
محؿقل طىل آتصال بشرصف الذي قدا مـاه طىل
إب َقـ( ص :)35أكف مـ مذاهب أهؾ التشديد.
( )1قال ابـ ُر َش ْقد يف  ا
السـ َِـ ْ

ح الصَّشِٔٔـحِ
شـدٔ ِٓ ٔ
شحُ األََّّلُ فٕٔ الِ َ
الِنَبِ َ

884

وذهب بعض أهؾ العؾؿ إىل أكف ٓ يحتج بالؿعـعـ مطؾ ًؼآ ،حتؿال
آكؼطاع ،وهذا الؿذهب مردو ٌد بنمجاع السؾػ ،ودلق ُؾفؿ ما أشركا إلقف مـ
حصقل غؾبة الظـ مع آستؼراء ،واهلل اطؾؿ.
ِ
الؿعـعـ ،أما إذا قال :حدا ثـل ٌ
فالن أن فال ًكا قال ،كؼقلف :حدثـل
هذا ُحؽؿ
الزهري أن سعقد بـ الؿسقب قال كذا ،أو حدا ث بؽذا ،أو كحقه.
فالجؿفقر طىل أن لػظة (أن) كعـ ،ف ُق ُ
حؿؾ طىل آتصال بالشرط
الؿتؼدِّ م.
ويعؼقب بـ شقبة ،وأبق بؽر ال َب ْردِيجلُ ٓ :ت ْح َؿ ُؾ
وقال أمحد بـ حـبؾ،
ُ
(أن) طىل آتصال ،وإن كاكت (طـ) لالتصال( ،)1والصحقح إول ،وكذا:
وحدث ،وذكرِ ،
َ
وشبففا ،فؽؾف محؿقل طىل آتصال والسؿاع )2(.اﻫ
قال:
عرف برواية
ّميَا :ما ذكره السؿعاين يف الؼقاصع ،وهق أن الصحقح ٓ ُي ُ
ف بالػفؿ والؿعرفة وكثرة السؿاع والؿذاكرة( )3قال
عر ُ
الثؼات فؼط ،وإكؿا ُي َ
( )1قال العراقل يف التؼققد واإليضاح" :)488/1( مل يػرق أمحد ويعؼقب بقـ (طـ) ،و(أن) لصقغة
(أن) ،ولؽـ لؿعـك آخر. "...وذكره ،فؾقراجع.
( )8شرح صحقح مسؾؿ ،)188-187/1( ولؾػائدة أكظر :طؾقم الحديث )416/1( مع الؼققد،
ومؼدمة التؿفقد ،)48/1( والســ إبقـ( ص ،)35والؿققظة( ص ،)44والؿـفؾ الروي
(ص ،)64والـؽت الؿالح طىل دلقؾ أرباب الػالح( ص.)884-888
( )3اكظر :ققاصع إدلة ،)449/1( وتدريب الراوي.)89/1( 
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بعضفؿ :إن هذا داخؾ يف اشتراط كقكف غقر معؾقلٕ :ن آصالع طىل ذلؽ
يحصؾ بؿا ُذكِ َر مـ الػفؿ والؿعرفة وغقرمها.
إكؿا ُ

()1

واطؾؿ أن هذه الؿسلل َة هل مـ أه ِّؿ مسائؾ هذا الػ ِّـ الجؾقؾ الشلن،
ْ
والـاضرون يف هذا الؿقضع قد اكؼسؿقا إىل ثالث فِ َرق:
الفطق ٛاألٔىل :فِرق ٌة ج َع َؾ ْت ا
متصال
ً
جؾ مهِّفا الـظر يف اإلسـاد ،فنذا وجدتف
ِ
بصحة الحديث
يقثؼ هبؿ ،حؽؿت
لقس يف اتصالف ُش ْبفة ووجدت رجالف مؿـ ُ
َ
قبؾ إمعان الـظر فقف حتك إن بعضفؿ يحؽؿ بصحتف ولق خالػ حدي ًثا آخر
أصح!
رواتف أرجح ،ويؼقل :كؾ ذلؽ صحقح ،وربؿا قال :هذا
صحقح وهذا ُّ
ٌ
الجؿع بقـفؿا غقر مؿؽـ.
وكثقرا ما يؽقن
ُ
ً
ِ
خالػة الســ ،وربؿا سعك يف إيؼاطف
ػ يف ذلؽ كسبف إىل م
وإذا تققػ متق ِّق ٌ
محـة مـ ِ
ٍ
الؿ َحـ ،مع أن جفابذة هذا الػـ قد حؽؿقا بلن صحة اإلسـاد ٓ
يف
تؼتضل صحة الؿتـ ،ولذلؽ ٓ َي ُسق ُغ لؿـ رأى حدي ًثا لف إسـا ٌد صحقح أن
يح ُؽ َؿ بصحتف إٓ أن يؽقن مـ أهؾ هذا الشلنٓ ،حتؿال أن تؽقن لف ط اؾ ٌة
قادح ٌة قد َخ ِػقت طؾقف.

()2

( )1كؼؾ السققصل هذا الؼقل يف التدريب )89/1( طـ الحافظ ابـ حجر.
( )8اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)38واختصار طؾقم الحديث.)139/1( 
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وقد وصؾ الغؾق بػريؼ مـفؿ إىل أن ألزمقا الـاس بإخذ بإحاديث
الضعقػة القاهقة ،فلوقعقا الـاس يف داهقة! وما أدراك ماهقف؟! وهذه الػرقة هؿ
الغالة يف اإلثبات.
فضال طـ غقره -د اق ُة كظر.
وأكثرهؿ مـ أهؾ إثر ،الذيـ لقس لفؿ فقف ً -
ٍ
كاس مـفؿ يعتدون برواية إحاديث الضعاف ،مع
مسؾؿ إىل
وقد أشار
ٌ
معرفتفؿ بحالفا ،ووصػفؿ بؿا هؿ جديرون بف ،قال يف مؼدمة كتابف الؿشفقر
وأشباه ما ذكركا مـ كالم أهؾ العؾؿ يف ُم ات َفؿل ُرواةِ الحديث وإخبارهؿ طـ
معايبفؿ :كثقر يطقل الؽتاب بذكره طىل استؼصائف ،وفقؿا ذكركا كػاي ٌة لؿـ
مذهب الؼقم فقؿا قالقا مـ ذلؽ وب اقـقا.
تػف َؿ و َط َؼ َؾ
َ
ا
وإكؿا ألزمقا أكػسفؿ الؽشػ طـ معايب رواةِ الحديث وكاقظ إخبار،
إخبار يف أمر الديـ
وأفتقا بذلؽ حقـ ُسئؾقا ،لؿا فقف مـ طظقؿ الخطر ،إذ
ُ
إكؿا تليت بتحؾق ٍؾ أو تحريؿ أو ٍ
ٍ
ٍ
ترهقب ،فنذا كان
ترغقب أو
أمر أو هنل أو
ٍ
ِ
لؾصدق وإماكة ،ثؿ أقدم طىل الرواية طـف مـ قد
بؿعدن
الراوي لفا لقس
طرفف ،ومل ُيبقـ ما فقف لغقره مؿـ جفؾ معرفتف ،كان آثؿا بػعؾف ذلؽً ،
غاشا
لعقام الؿسؾؿقـ ،إذ ٓ ُيممـ طىل مـ سؿع بعض تؾؽ إخبار أن يستعؿؾفا أو
يستعؿؾ بعضفا ،ولعؾفا أو أكثرها أكاذيب ٓ أصؾ لفا ،مع أن إخبار
الصحاح مـ رواية الثؼات وأهؾ الؼـاطة أكثر مـ أن ُيضطر إىل كؼؾ مـ لقس
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ٍ
بثؼة وٓ مؼـع.
عر ُج مـ الـاس طىل ما وصػـا مـ هذه إحاديث
وٓ
ُ
كثقرا مؿـ ُي ِّ
أحسب ً
التقه ِـ
الضعاف وإساكقد الؿجفقلة ،ويعتدُّ بروايتفا بعد معرفتف بؿا فقفا مـ
ُّ
والضعػ ،إٓ أن الذي يحؿؾف طىل روايتفا وآطتداد هبا إرادة التؽ ُّثر بذلؽ
طـد العقام ،وٕن يؼال :ما أكثر ما مجع ٌ
ػ مـ العدد.
فالن مـ الحديث ،وأ ال َ
ومـ ذهب يف العؾؿ هذا الؿذهب ،وسؾؽ هذا الطريؼ ٓ ،كصقب لف فقف،
جاهال أوىل مـ أن ُيـسب إىل طؾؿ )1(.اﻫ
ً
وكان بلن ُيسؿك
الـظر يف كػس الحديث :فنن راقفا
جعؾت ُج اؾ مهِّفا
الفطق ٛالجاٌٗ :ٛفِرق ٌة
ْ
َ
أمره حؽؿت بصحتف ،وأسـدتف إىل الـبل -طؾقف الصالة والسالم ،-وإن كان يف
إسـاده مؼال ،مع أن يف كثقر مـ إحاديث الضعقػة ،بؾ الؿقضقطة ما هق صحقح
الؿعـك ،فصقح الؿبـك ،غقر أكف مل تصح كسبتف إىل الـبل طؾقف الصالة والسالم.
وذكر مسؾؿ يف مؼدمة كتابف :حدثـا طثؿان بـ أبل شقبة ،حدثـا جرير ،طـ
َ
حؼ ،ولقست
أحاديث كال َم ٍّ
َر َقبة ،أن أبا جعػر الفاشؿل الؿديـل( )2كان يضع
( )1مؼدمة صحقح مسؾؿ.)88/1( 
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :الؿديـل) ،ويف مؼدمة صحقح مسؾؿ بتحؼقؼ محؿد فماد طبد الباقل
(الؿدين) .قال الـقوي يف شرح صحقح مسؾؿ" :)148/1( وقع يف إصقل هـا :الؿدين ،ويف
بعضفا الؿديـل ب زيادة ياء ،ومل أر يف شلء مـفا هـا الؿدائـل ،ووقع يف أول الؽتاب الؿدائـل ،فلما
الؿديـل والؿدين فـسبة إىل مديـة الـبل ﷺ  ،والؼقاس :الؿدين بحذف القاء ومـ أثبتفا ففق طىل
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مـ أحاديث الـبل ﷺ ،وكان يرويفا طـ الـبل ﷺ.
ققلف( :كالم َحؼ) ،بـصب (كالم) طىل أكف بدل مـ (أحاديث) ،يريد بف
كال ًما صحقح الؿعـك ،وهق حؽؿ ٌف مـ الحؽؿ ،وقد كذب فقف لـسبتف إىل الـبل
طؾقف الصالة والسالم ،-وهق لقس مـ كالمف.وأبق جعػر هذا قد ذكره البخاري يف تاريخف ،)1( فؼال :هق طبد اهلل بـ
ِ
طقن بـ جعػر بـ أبل صالب أبق جعػر الؼرشل الفاشؿل( ،)2وذكر
مسقر بـ
كالم رقبة وهق هذا الؽال ُم الذي هـا.
بلس إذا كان الؽالم َح َسـًا أن تضع لف إسـا ًدا.
بعض ا
وقال ُ
القضاطقـَ ٓ :
()3
الجظ يجقز
الؼقاس
وافؼ
ما
:
قال
أكف
الرأي
أهؾ
بعض
طـ
وحؽك الؼرصبل
ا

إصؾ ،وروى أبق الػضؾ محؿد بـ صاهر الؿؼدسل اإلمام الحافظ يف كتاب إكساب الؿتػؼة يف
الخط الؿتؿاثؾة يف الـؼط والضبط . بنسـاده طـ اإلمام أبل طبد اهلل البخاري قال :الؿديـل :يعـل:
بالقاء هق الذي أقام بالؿديـة ومل يػارقفا والؿدين الذي تحقل طـفا وكان مـفا".
قمت :أما الؿدائـل -بػتح الؿقؿ والدال الؿفؿؾة ،وكسر القاء الؿـؼقصة بـؼطتقـ مـ تحتفا ،-قال

السؿعاين يف إكساب :) 113/5( هذه كسبة إىل الؿدائـ وهل بؾدة قديؿة مبـقة طىل الدجؾة ،وكاكت
دار مؿؾؽة إكاسرة طىل سبعة فراسخ مـ بغداد ،والؿشفقر هبذه الـسبة ،...وأبق جعػر طبد اهلل بـ
الؿسقر بـ طقن بـ أبل جعػر بـ أبل صالب الفاشؿل الؿدائـل ،سؽـ الؿدائـ يروي طـ الؿدائـققـ...
( )1التاريخ الؽبقر.)95/5( 
أيضا الؿدائـل.
( )8وذكر كسبتف ً
( )3صاحب الؿػفؿ كؿا ذكر العراقل يف شرح التبصرة والتذكرة.)314/1( 
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عزى إىل الـبل طؾقف الصالة والسالم.
أن ُي َ

ِ
لؿخالػتف لشلء مؿا يؼقلقن بف ،وإن كان مبـ ًقا طىل مجرد
أمر ُه
وإن را َط ُفؿ ُ
الظـ ،با َد ُروا َلر ِّد الحديث والحؽؿ بقضعف ،وطدم صحة رفعف ،وإن كان
ُ
الحال طىل تلويؾف طىل وجف ٓ ُيخالػ
إسـاده خالقا طـ كؾ طؾة ،وإن ساطدهؿ
أهقاءهؿ بادروا إىل ذلؽ.
وهذه الػرق ُة هؿ الؿعتزل ُة والؿتؽؾؿقن الذيـ َح َذ ْوا حذوهؿ ،وقد كحا
أكاس مـ غقرهؿ كحقهؿ ،وقد صعـت الػرقة إوىل يف هذه الػرقة صعـًا
ٌ
شديدً ا ،وقابؾتفؿ هذه ِ
الػرقة بؿثؾ ذلؽ أو أشد! وكسبقا ُروا َة ما أكؽروه مـ
ابـ
إحاديث إىل آختالق والقضع ،مع الجفؾ بؿؼاصد الشرع ،وقد ذكر ُ
قتقبة شقئًا مـ ذلؽ يف مؼدمة كتابف الذي وضعف يف تلويؾ مختؾػ الحديث.

()2

والؿجامؾقن مـفؿ اكتػقا بلن كسبقا إىل الرواة القهؿ والغؾط والـسقان،
كثقرا مـ
وهق مؿا ٓ يخؾق طـف إكسان ،وقالقا :إن الؿحدثقـ أكػسفؿ قد َر ُّدوا ً
أحاديث الثؼات بـا ًء طىل ذلؽ.
()3
بعض أهؾ الحديث يف قق ٍم مـ
قاه احلافغ أبٕ عٗػ ٜالرتوص : ٙقد تؽؾؿ ُ

( )1اكظر  :شرح التبصرة والتذكرة ،)314/1( والـؽت.)318-311/8( 
( )8اكظر( :ص76وما بعدها) بتحؼقؼ :الفاليل.
( )3هق اإلمام الحافظ أبق طقسك محؿد بـ طقسك بـ سقرة السؾؿل الترمذي الضريرُ ،م َصـِّػ الجامع
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أج اؾ ِة أهؾ العؾؿ وضعػقهؿ مـ قِ َبؾ ِحػظِفؿ ،وو اثؼفؿ آخرون مـ إئؿة
لجاللتفؿ وصدقفؿ وإن كاكقا قد ومهقا يف بعض ما رووا وقد تؽ اؾؿ يحقك بـ
سعقد الؼطان يف محؿد يـ طؿرو ،ثؿ روى طـف ،وكان اب ُـ أبل لقىل َي ِ
روي
الشل َء مر ًة هؽذا ومرة هؽذا بغقر اإلسـاد ،وإكؿا جاء هذا مـ قبؾ حػظفٕ :ن
ب
أكثر مـ مضك مـ أهؾ العؾؿ كاكقا ٓ يؽتبقن ،ومـ كتب مـفؿ إكؿا كان ُيؽ َت ُ
لفؿ بعد السؿاع.
ٍ
بؾػظ مـ طـده،
فؽثقرا ما ُيعبر طـف
كثقر مـ الرواةِ يروي بالؿعـك،
ً
وكان ٌ
فقليت ِ
حقال لف
وكثقرا ما يؽقن أدكك تغققر ُم ً
قاص ًرا طـ أداء الؿعـك بتؿامف،
ً
وم ِ
الجؿفقر الرواية بالؿعـك.
قج ًبا لقققع اإلشؽال فقف ،وقد أجاز
ُ
ُ
قال وكقع :إن مل يؽـ الؿعـك واس ًعا فؼد هؾؽ الـاس! وإكؿا تػاضؾ أهؾ
العؾؿ بالحػظ واإلتؼان والتثب ِ
ت طـد السؿاع ،مع أكف مل َيسؾؿ مـ الخطل
ُّ
ص مـ الحديث إن
والغؾط أحد مـ إئؿة مع حػظفؿ ،وقال مجاهد :أ ْك ُؼ ْ
شئت وٓ تزد فقف.

()1

بعض إحاديث الصحقحة اإلسـاد
أكاس َر ُّدوا َ
وٓ يدخؾ يف هذه الػرقة ٌ
وكتاب العؾؾ ،مات سـة (879ﻫ) ،العبر ،)448/1( سقر أطالم الـبالء )874/13( تذكرة
الحػاظ.)154/8( 
( )1العؾؾ الؿؾحؼ بآخر ســ الترمذي.)748-699/5( 
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ٍ
لشبفة ققية َط َر َض ْت لفؿ أوجبت شؽفؿ يف صحتفا ،إن كاكت مؿا ٓ يدخ ُؾ فقف
الـسخ ،أو يف ِ
ِ
بؼاء ح ِ
ُ
إخذ
ػ يف
ؽؿفا إن كاكت مؿا يدخؾ فقف ،فؼد َو َق َع التق ُّق ُ
ُ
ٍ
ٕكاس مـ العؾؿاء إطالم
بلحاديث صحقحة اإلسـاد ،فؼد وقع لؽ
()1

ٍ
ٕكاس مـ كبار الصحابة.
الســ ،بؾ وقع
الؿعروفقـ بـشر ُّ

فؼد زطؿ( )2محؿقد بـ الربقع إكصاري ،وكان مؿـ طؼؾ رسقل اهلل،
بدرا :أن
وهق صغقر :أكف سؿع طتبان بـ مالؽ إكصاري ،وكان مؿـ شفد ً
رسقل اهلل ﷺ قال« :إن اهلل حر َم طؾك الـار مـ قال :ال إلف إال اهلل ،يبتغل يذلؽ
وجف اهلل» وكان رسقل اهلل يف دار طتبان.
ولفذا الحديث قِ اصة ،قال محؿق ٌد :فحدا ثتفا قق ًما فقفؿ أبق أيقب صاحب
ِ
ُ ِّ
طظ أبق أيقب،
رسقل اهلل يف غزوتف التل تقف َل فقفا بلرض الروم ،فلكؽرها ا
وقال :واهلل ما أض ُّـ رسقل اهلل ﷺ قال ما قؾت قط.
َ َ
طظ ،فجعؾت هلل طظ إن س اؾؿـل حتك أقػؾ مـ غزويت ،أن أسلل
فؽ ُب َر ذلؽ ا
طـفا طتبان بـ مالؽ إن وجدتف ح ًّقا يف مسجد ققمف.
ذكر ذلؽ البخاري يف (باب صالة الـقافؾ مجاط ًة)( ،)3فارجع
فؼػؾتَ ...
( )1وقع يف الؿطبقع( :مـ كبار مـ الصحابة).
( )8أي :أخبر وهق مـ إصالق الزطؿ طىل الؼقل ،قالف الحافظ يف فتح الباري.)84/3( 
( )79-78/3( )3برقؿ (1185و.)1186
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إلقف إن أحببت معرفة ِ
الؼ اص ِة وتؿام الؽالم يف ذلؽ.
خقاص الـبل -طؾقف الصالة
فاكظر إىل أبل أيقب إكصاري ،الذي كان مـ
ِّ
ِ
صحة هذا الحديث ،وأقسؿ طىل ذلؽ
والسالم ،-كقػ َغ َؾب طىل ضـِّف طدم
شاكؾ هذا الؽالم ،مؿا ي ِ
بـا ًء طىل أكف مل يسؿع مـف قط  ما ُي ُ
قه ُؿ ِخالف
ُ
ِ
صحقحة مؿا مل يثبت
كثقر فقؿا ُيروي ،وما كان مـف بلساكقد
الؿرام ،ومثؾ هذا ٌ
وي بالؿعـك ،غقر أن الراوي مل ُيساطده الؾػظ طـ
يف كػس إمر ،فلكثره مؿا ُر َ
أدائف بتؿامف.
قال ُّ
احَ :ق َقؾ :إن الباطث لف طىل اإلكؽار هق أن ضاهر هذا الحديث
الش ار ُ
ٔيات كثقرةٍ
ٍ
قهؿ أكف ٓ يدخؾ أحدٌ مـ ُطصاةِ
ِ
مخالػ
ٌ
الـار ،وهق
ِّ
َ
الؿقحديـ َ
ُي ُ
قب بحؿ ِؾ التحريؿ طىل طدم الخؾقد.
وأحاديث مشفقرة ،و ُأ ِج َ

()1

وقد استدلت الؿرجئة هبذا الحديث وكحقه طىل مذهبفؿ ،والؿرجئة فِرق ٌة
مـ كبار الػرق اإلسالمقةُ ،
يضر مع اإليؿان معصق ٌة كؿا ٓ يـػع مع
تؼقلُّ ٓ :
()2

الؽػر صاطة.

يعظؿ ضررهإ ،هنا ُ
تـزل بإُ ام ِة إىل الحضقض
واإلرجاء مـ البدع التل
ُ
( )1اكظر :فتح الباري.)84/3( 
( )8اكظر :الؿؾؾ والـحؾ( ص.)141
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ِ
ب ذلؽ إىل ٍ
ُ
كثقر مـ أطقان إمة ،إٓ
إسػؾ،
وتجعؾ طاقبتفا الدا مار ،وقد ُكس َ
غقر صحقحة يف كثقر مـفؿ ،والذيـ َص احت كسب ُة ذلؽ إلقفؿ يؼقلقن:
أن الـسبة ُ
كثقرا مؿـ يـبزوكـا هبذا الؾؼبْ ٓ ،فر َق بقــا وبقـفؿ يف الؿآل ،وإن افرق بقــا
إن ً
ضاهر الؿؼال.
وبقـفؿ
ُ
وأما الؿعتزلة( ،)1فنهنؿ يـؽرون هذا الحديث وكحقه أشد إكؽار ويـسبقن
وضعف لؾؿرجئة ومـ كحا كحقهؿ ،لؿخالػتف لؿذهبفؿ :فنهنؿ هؿ
والخقارج( )2يؼقلقن :إن صاحب الؽبقرة إذا مات مـ غقر ٍ
تقبة كصقحٍ طـفا:
يخرج مـفا أبدً ا.
مخ اؾدٌ يف الـار ،وٓ
ُ
زطزع مذهبفؿ:
وٓ يحاولقن تلويؾ هذا( )3الحديث وكحقه طىل وجف ٓ ُي
ُ
ٍ
مـاف لؾحؽؿة
ٕهنؿ يؼقلقن :إن يف ضاهره إغرا ًء طىل الؿعاصل ،وذلؽ
ٓسقؿا مـ صاحب الشرع ،الذي ُب ِعث لزجر الـاس طـفا ،وتـػقرهؿ مـفا.
ُ
يبالغ يف إمر بالؿعروف والـفل طـ
كثقرا ما ترمل مـ
وكاكت الؿرجئة ً
الؿـؽر بالؼدر يريدون بذلؽ أذاهؿ ،وٓ يخػك شدا ة كػرة الـاس ٓسقؿا
إمرا َء والعا ام َة مـ الؼدر اية وهؿ الؿعتزلة.
( )1اكظر :الؿؾؾ والـحؾ( ص.)35
( )8اكظر :الؿؾؾ والـحؾ( ص.)84
( )3وقع يف الؿطبقع( :هسذا) بدل (هذا).
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وقد شاع وذاع أن مذهب الؿعتزلة كشل طـ التق ُّغؾ يف طؾؿ الػؾسػة ،وهق
ققل أشاطف إما جاهؾ أو متجاهؾ :ا
فنن مذهب آطتزال كشل واستؼر يف آخر
طصر الصحابة ،ومل يؽـ قد ُت ِ
رج َؿ شل ٌء مـ كتب الػؾسػة التل يزطؿقن أهنا
أغق ْت ُفؿ ،فاكحرفقا هبا طـ مذهب أهؾ السـة ،ولذلؽ قال بعض العؾؿاء :قد
َ
ُ
أحاديث يف ذ ِّم الؼدرية ،روى بعضفا أهؾ الســ ،وبعض الـاس ُيثبتفا
يت
ُر ِو ْ
ؼقيفا ،ومـ العؾؿاء مـ يطعـ فقفا و ُيض ِّعػفا ،ولؽـ الذي ثبت يف ذم
و ُي ِّ
الؼدرية وكحقهؿ هق طـ الصحابة كابـ طؿر( ،)1وابـ طباس.
وقد وقع يف مذهبفؿ مسائؾ تبعد طـ العؼؾ جدًّ ا ،وذلؽ ُ
مثؾ ققلفؿ :مـ
()2
ٍ
ٍ
مجقع صاطاتف ،ومـ ُط ِّؿ َر ُط ُؿ ًرا مديدً ا ،وأتك
أتك بؽبقرة واحدة فؼد َحبِ َط ْت ُ

بؽؾ ما أمؽـف مـ الطاطات ،واجتـب مجقع الؿـؽرات ،وكان مـ الؿق افؼقـ لؾبر
فغص هبا ف ُؼضل طؾقف ففق مخ اؾدٌ
جرط َة مخر ا
واإلحسان ،ثؿ َط َرض لف أن تـاول ْ
يف الـار ٓ يخرج مـفا أبدً ا.
كعؿ هؿ أكثر الػرق اطتـا ًء بالؼاطدة الؿشفقرة ،وهل ٓ :يليت يف الـؼؾ
يخالػ العؼؾ الصريح :فنن أتك يف الـؼؾ الصحقح ما ُيقهؿ
ُ
الصحقح ما
يخالػ
ُ
معـك ٓ
الؿخالػة وجب الجؿع بقـفؿا ،وذلؽ بحؿؾ الـؼ ِؾ طىل
ً
( )1اكظر :أول حديث مـ كتاب اإليؿان يف صحقح مسؾؿ برقؿ.
( )8وقع يف الؿطبقع( :أيت) بدل (أتك) ،وهق تصحقػ.
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العؼؾ ،و ُتج َع ُؾ دٓلة العؼؾ قريـة طىل ذلؽ.
ٍ
أكاس مـ
وهل قاطد ٌة مت َػ ٌؼ طؾقفا ،ومل ُتـ َؼؾ الؿخالػ ُة فقفا إٓ طـ
الحشقية ،وهؿ فرقة ٓ ُيعبل هبا ،ولعؾ مخالػتفؿ َمبـ اق ٌة طىل كقهنؿ مل يعرفقا ما
ُأريدَ بالعؼؾ الصريح.
أكاس ا
أن هذه الؿسللة مـ مسائؾ طؾؿ الؽالم فؼط ،ولقس
وقد ض اـ ٌ
أيضا ،فؼد ذكروا ذلؽ يف مبحث
كذلؽ ،بؾ هل مـ مسائؾ أصقل الػؼف ً
التخصقص ويف مبحث ما ُي َر ُّد بف الخ َب ُر.
ِٔاك عباضاتٍ مما شكطٔا يف وبشح التدصٗص:
قال أبق إسحاق الشقرازي يف ال ُّؾؿع :إدلة التل يجقز التخصقص هبا
ٌ
ٌ
مـػصؾ.
متصؾ ،و
ضربان:
ُ
ُ
أبقاب تليت-إن
والشرط ،والتؼققدُ بالصػة ،ولفا
فالؿتصؾ هق آستثـاء،
ٌ
شاء اهلل تعاىل -وبف الثؼة.
ُ
الؿـػصؾ فضربان :مـ جفة العؼؾ ،ومـ جفة الشرع ،فالذي مـ
وأما
جفة العؼؾ ضربان:
ُ
العؼؾ مـ براءة
أسسِىا :ما يجقز ُورو ُد الشرع بخالفف ،وذلؽ ما يؼتضقف
الذمة ،ففذا ٓ يجقز التخصقص بفٕ :ن ذلؽ إكؿا ُيس ُّ
تدل بف لعدم الشرع ،فنذا
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الحؽؿ لؾشرع.
ور َد الشرع سؼط آستدٓل بف ،وصار
ُ
َ
مثؾ ما ا
يجقز ورو ُد الشرع بخالفف ،وذلؽ ُ
دل طؾقف العؼؾ
ٔالجاٌ٘ :ما ٓ
ُ
ِ
خصصـا ققلف تعاىل:
الخؾؼ طـ صػاتف ،فقجقز
مـ كػل
التخصقص بف ،ولفذا ا
ُ
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الزُّ َمر .]51:بالصػات ،وقؾـا :الؿراد بف ما خال
الصػاتٕ :ن العؼؾ قد ا
فخصصـا
دل طىل أكف ٓ يجقز أن يخ ُؾ َؼ صػاتف،
ا
()1

العؿقم بف.

التخصقص َق ْص ُر العام طىل بعض ما يتـاولف ،وهق قد يؽقن بغقر
تيبُٔ:
ُ
ٍّ
ٍّ
وخصت
بؿستؼؾ كالعؼؾ ،والعادة،
مستؼؾ كآستثـاء ،والشرط ،وقد يؽقن
ا
الحـػقة اسؿ التخصقص بؿا يؽقن بؿستؼؾ ،وقال الغزايل يف الؿستصػك:
ص ققلف تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ،إذ خرج طـف ذاتف
وبدلقؾ العؼؾ ُخ ِّص َ
وصػاتف ،إذ الؼديؿ يستحقؾ تع ُّؾؼ الؼدرة بف.
وكذلؽ ققلف تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [آل عمران .]86:خرج مـف
الصبل والؿجـقنٕ :ن العؼؾ قد ا
دل طىل استحالة تؽؾقػ مـ ٓ يػفؿ.
سابؼ طىل ِ
أدلة السؿع،
ٌ
مخص ًصا ،وهق
فنن ققؾ :كقػ يؽقن العؼؾ
ِّ
إخراج ما ُيؿؽِ ُـ
متلخرا ،وٕن التخصقص
ص يـبغل أن يؽقن
ُ
والؿخص ُ
ِّ
ً
( )1الؾؿع يف أصقل الػؼف( ص ) 38باب :بقان إدلة التل يجقز التخصقص هبا وما ٓ يجقز.
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وخالف الؿعؼقل ٓ يؿؽـ ان يتـاولف الؾػظ.
ُ
دخقلف تحت الؾػظ،
سؿك ُ
مخص ًصا لفذا الحال ،وهق كِزا ٌع يف
دلقؾ العؼؾ
ِّ
قؾـا :قال قائؾقنُ ٓ :ي ا
تجق ٌز ،فؼد بقـا أن تخصقص العام ُمحال،
طبارةٍ :فنن تسؿقة إدلة
مخصصة ُّ
ِّ
ف إرادة الؿتؽؾؿ ،وأكف أراد بالؾػظ الؿقضقع لؾعؿقم معـًك
يعر ُ
لؽ اـ الدلقؾ ِّ
خاصا.
ًّ
ودلقؾ العؼؾ يجقز أن يب ِّق َـ لـا أن اهلل تعاىل ما أراد بؼقلف﴿ :ﮐ ﮑ

أيضا طـد كزول
ﮒ﴾ كػسف وذاتف :فنكف وإن تؼدم دلقؾ العؼؾ ففق مقجق ٌد ً
مخص ًصا بعد كزول أية ٓ قبؾف.
الؾػظ ،وإكؿا ُيس اؿك
ِّ
وأما ققلفؿ ٓ :يجقز دخقلف تحت الؾػظ ،فؾقس كذلؽ ،بؾ يدخؾ تحت
كاذبا ،ولؿا وجب الصدق يف كالم
الؾػظ مـ حقث الؾسان ،ولؽـ يؽقن قائؾف ً
يؿتـع دخقلف تحت اإلرادة مع شؿقل الؾػظ لف مـ حقث
اهلل تعاىل تب اقـ أكف
ُ
()1

القضع.

ٔقاه الفدط الطاظ ٙيف فصؾ تخصقص العؿقم بالعؼؾ :هذا قد يؽقن
بضرورة العؼؾ ،كؼقلف تعاىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ،فن اكا كع َؾ ُؿ بالضرورة أكف
لقس خال ًؼا لـػسف ،وبـظر العؼؾ ،كؼقلف تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
( )1الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل ) 184-119/1( الباب الثالث يف إدلة التل يخصص هبا العؿقم.
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ص الص ابل والؿجـقن لعدم الػفؿ يف حؼفؿا.
كخص ُ
﮲﮳﮴﴾ ،فنكا ِّ
ومـفؿ مـ كازع يف تخصقص العؿقم بدلقؾ العؼؾ ،وإشبف طـدي أكف ٓ
خالف يف الؿعـكٕ :ن الؾػظ لؿا ا
دل طىل ثبقت الحؽؿ يف مجقع الصقر،
َ
والعؼؾ مـع مـ ثبقتف يف بعض الصقر :فنما أن ُيحؽؿ بصحة مؼتضك العؼؾ
ُ
صدق الـؼقضقـ وهق محال.
والـؼؾ ،فقؾزم
الـؼؾ طىل العؼؾ وهق محالٕ :ن العؼؾ ٌ
رج َح ُ
فالؼدح يف
أصؾ لؾـؼؾ،
ُ
أو ُي ا
ؾ الـؼؾ ،فالؼدح يف إصؾ لتصحقح الػرع ُي ِ
قدح يف أص ِ
الؼدح
ب
َ
قج ُ
العؼؾ ٌ
فقفؿا م ًعا.
رج َح ُح ُؽؿ العؼؾ طىل مؼتضك العؿقم ،وهذا هق ُمرادكا مـ
وإما أن ُي ا
تخصقص العؿقم بالعؼؾ.
َ
ُ
خص ًصا أم ٓ؟ فـؼقل :إن
الؾػظل ففق أن
البحث
وأ اما
سؿك م ِّ
العؼؾ هؾ ُي ا
ُّ
أردت بالؿخصص :إمر الذي يمثر يف اختصاص الؾػظ العا ِّم يف بع ِ
ض
مخصصٕ :ن الؿؼتضك لذلؽ آختصاص هق اإلرادة
سؿقاتف ،فالعؼؾ غقر
ِّ
ُم ا
ُ
ُ
فالعؼؾ يؽقن
دلقال طىل تح ُّؼ ِؼ تؾؽ اإلرادة،
والعؼؾ يؽقن ً
الؼائؿ ُة بالؿتؽ ِّؾؿ،
()1
مخصصا
ب أٓ يؽقن الؽتاب
ً
وج َ
دلقؾ الؿخصص  ،ولؽـ طىل هذا التػسقر َ

( ٓ )1كػس الؿخصص :الؿحصقل ،) 73/3( ولعؾ الؿملػ تعؿد حذفف كعادتف يف كثقر مؿا يـؼؾف مـ
كتب أهؾ العؾؿ.
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لؾؽتاب وٓ ال ُّسـا ُة لؾسـةٕ :ن الؿمثر يف ذلؽ التخصقص هق اإلرادة ٓ ،تؾؽ
ُ
إلػاظ.
فنن ققؾ :لق جاز التخصقص بالعؼؾ ،ففؾ يجقز الـسخ بف؟ قؾـا :كعؿٕ :ن
الرجؾقـ ،وذلؽ إكؿا ُط ِرف بالعؼؾ.
مـ سؼطت رجاله سؼط طـف ْفر ُض غس ِؾ ِّ

()1

ٔقاه الكطايف يف تـؼقح الػصقل :يجقز طـد مالؽ وأصحابف تخصقص
ص العؼؾ
خص ُ
العام بالعؼؾ خال ًفا لؼقم كؼقلف تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑﮒ﴾ ،ا
محؽل طىل هذه الصقرة ،وطـدي
الخالف
ُ
ذات اهلل وصػاتف ،وقال يف شرحف:
ٌ
ـازع فقف
روج هذه إمقر مـ هذا العؿقم ٓ ُي ُ
أكف طائدٌ طىل التسؿقة :فنن ُخ َ
سؿك بالتخصقص إٓ ما كان بالؾػظ ،هذا ما يؿؽـ أن يؼال،
مسؾؿ ،غقر أكف ٓ ُي ا
()2

أما بؼاء العؿقم طىل طؿقمف فال يؼقلف مسؾؿ.
ٔقاه مجاه السَٖ اإلغٍٕٙ

()3

ُ
لؿا َفرغ
يف شرح الؿـفاج:)4( 
أققل ا

الؿصـػ مـ الؿخصصات الؿتصؾة شرع يف الؿـػصؾة ،والؿـػصؾ هق الذي
( )1الؿحصقل.)74-73/3( 
( )8تـؼقح الػصقل ،)44-39/8( وكػائس إصقل يف شرح الؿحصقل )18-8/3( لؾؼرايف.
( )3هق الشقخ العامل الؿتػــ مجال الديـ أبق محؿد طبد الرحقؿ بـ الحسـ بـ طظ بـ طؿر بـ طظ بـ
إبراهقؿ إمقي اإلسـقي ،مات سـة (778ﻫ) .الدرر الؽامـة ،)815/8( الـجقم الزاهرة
(.)91/11
( )4الؿسؿك هناية السقل يف شرح مـفاج إصقل ،)451-454/8( مع سؾؿ القصقل لشرح هناية
السقل لؿحؿد بخقت الؿطقعل.
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يستؼؾ بـػسف :أي ٓ :يحتاج يف ثبقتف إىل ذكر العام معف ،بخالف الؿتصؾ
كالشرط وغقره ،وقسؿف الؿصـػ إىل ثالثة أقسام :وهل :العؼؾ ،والحس،
ُ
والدلقؾ السؿعل.
ولؼائؾ أن يؼقل :ير ُد طؾقف التخصقص بالؼقاس وبالعادة ،وقرائـ إحقال
إٓ أن يؼال :إن الؼقاس مـ إدلة السؿعقة ،ولفذا أدرجف يف مسائؾف ،ودٓلة
الؼريـة والعادة طؼؾقة.
ٍ
وحقـئذ يؾزم
وفقف كظرٕ :ن العادة قد ذكرها يف قسؿ الدلقؾ السؿعل،
فساده أو فساد الجقاب.
األٔه :العؼؾ ،والتخصقص بف طىل قسؿقـ:
أسدٍنا :أن يؽقن بالضرورة كؼقلف تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ ،فنكا
كعؾؿ بالضرورة أكف لقس خال ًؼا لـػسف.
والتؿثقؾ هبذه أية يـبـل طىل أن الؿتؽؾؿ يدخؾ يف طؿقم كالمف ،وهق
الصحقح كؿا تؼدم ،وطىل أن الشلء يطؾؼ طىل اهلل تعاىل ،وفقف مذهبان
لؾؿتؽؾؿقـ ،والصحقح إصالقف طؾقف لؼقلف تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ﴾ [األىعام ]08:أية.
الجاىٕ :أن يؽقن بالـظر كؼقلف تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[آل عمران.]86:
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ٍ
قاض بنخراج الصبل والؿجـقن ،لؾدلقؾ الدال طىل امتـاع
فنن العؼؾ
ِ
تؽؾقػ الغافؾ.
ٔقاه بعض العمىا :ٞأمجعقا طىل صحة دٓلة العؼؾ طىل خروج شلء طـ
تخصقصا
سؿ ذلؽ
حؽؿ العؿقم ،واختؾػقا يف تسؿقتف
ً
ً
تخصقصا ،ومؿـ مل ُي ِّ
ص بالعؼؾ ٓ تصح
كظرا إىل أن ما ُخ ا
اإلمام الشافعل ومـ حذا حذوه يف ذلؽً ،
إرادتف بالحؽؿ.
تخصقصا :ا
إن طدم صحة إرادتف بالحؽؿ ،إكؿا
وقال َمـ َس اؿك ذلؽ
ً
حقث الؾػظ ،وهذا ٍ
الحؽؿ ٓ مـ ُ
كاف يف تحؼؼ
يؼتضل طدم التـاول مـ حقث
ُ
لػظلٓ ،تػاقفؿ طىل الرجقع إىل العؼؾ
والخالف بقـ الػريؼقـ
ُ
التخصقص،
ُّ
ِ
ؽؿ العام.
فقؿا ُكػ َل طـف ُح ُ
كعؾؿ اختال ًفا يف
ٔقاه يف كزهة الخقاصر يف اختصار روضة الـاضرٓ :
ُ
ـؽر ذلؽ مع آتػاق طىل تخصقص ققل اهلل
جقاز تخصقص العؿقم ،وكقػ ُي ُ
تعاىل﴿ :ﮏﮐ ﮑﮒ﴾ [الزُّ َمر.]51:
و﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[القصص ،]46:و﴿ﮜ ﮝ ﮞ﴾
()1

مخصصة.
[األحقاف .]14:وقد ذكر أن أكثر العؿقمات
ا
( )1اكظر :شرح مختصر روضة الـاضر )551/8( بتحؼقؼ التركل.
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الؿعروف بصدر الشريعة( )1يف التـؼقح ،وشرحف الؿسؿك
ُ
ٔقاه عُبٗس اهلل
ُ
يؽقن
بـ التقضقح)2( :بعد أن ذكر أن قصر العام طىل بعض ما يتـاولف ،قد
بغقر مستؼؾ ،وقد يؽقن بؿستؼؾ ،وأكف يف غقر الؿستؼؾ يؽقن حؼقؼة يف
ٍ
مجازا يف البقاقل
شبفة فقف ،وأما يف الؿستؼؾ فنكف يؽقن
البقاقل ،وهق حجة بال
ً
بطريؼ إصالق اسؿ الؽؾ طىل البعض ،مـ حقث الؼصر ،وحؼقؼ ًة مـ حقث
حج ٌة فقف شبفة.
التـاول ،وهق ا
ومل يػرققا بقـ الؽالم وغقره ،لؽـ يجب هـاك ٌ
فرق ،وهق أن الؿخصص
بالعؼؾ يـبغل أن يؽقن قطع ًقإ :كف يف حؽؿ آستثـاء ،لؽـف ُح ِذف آستثـاء
معتؿدً ا طىل العؼؾ ،طىل أكف مػروغ طـف حتك ٓ كؼقل :إن ققلف تعاىل ﴿ :ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾ [ادائدة .]5:وكظائره دلقؾ فقف شبفة.
واجب الذكر حتكُ ٓ ،يتقهؿ أن
وهذا فرق قد تػردت بذكره ،وهق
ُ
الصبل والؿجـقن بالعؼؾ ٌ
دلقؾ فقف شبفة،
ص مـفا
خطابات الشرع التل ُخ ا
ُّ
كالخطابات القاردة بالػرائض :فنكف يؽػر جاحدها إمجا ًطا ،مع كقهنا
( )1هق اإلمام الؽبقر إصقيل صاحب الػـقن طبقد اهلل بـ مسعقد بـ تاج الشريعة محؿقد بـ صدر
الشريعة أمحد بـ مجال الديـ طبقد اهلل الؿحبقبل ،مات سـة (747ﻫ) .الػقائد البفقة يف تراجؿ
الحـػقة( ص ،)185واكظر :الجقاهر الؿضقة يف صبؼات الحـػقة ،)369/4( ط .ممسسة
الرسالة.
( )8اكظر :التـؼقح( ص )48-46مع شرحف التؾؼقح لـجؿ الديـ محؿد الدركاين.
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كؾ ما ُي ِ
طؼال :فنن التخصقص بالعؼؾ ٓ ُي ِ
ث شبف ًة :فنن ا
قر ُ
ب
مخصقص ًة ً
قج ُ
ُ
ص ،وما ٓ فال .اﻫ
العؼؾ تخصقصف ُي َخ ُّ
وقد تعرض ابـ حزم الظاهري يف كتاب اإلحؽام )1(لفذه الؿسللة يف
باب العؿقم ،وقد كؼؾـا مع العبارة الؿؼصقدة ما قبؾفا مـ العبارات طىل صريؼ
التؾخقص ،إتؿا ًما لؾػائدة.
ِ
إوامر وسائر إلػاظ كؾفا طىل العؿقم،
قال :الباب الثالث طشر :يف محؾ
وإبطال ققل مـ قال يف كؾ ذلؽ بالققػ أو الخصقص ،إٓ ما أخرجف طـ
العؿقم ُ
دلقؾ حؼ.
حؿ ُؾ إلػاظ إٓ
قال طظ :اختؾػ ُ
الـاس يف هذا الباب ،فؼالت صائػةُ ٓ :ت َ
طىل الخصقص ،ومعـك ذلؽ َح ْؿ ُؾفا طىل بعض ما يؼتضقف آسؿ يف الؾغة دون
بعض.
وقال بعضفؿ :بؾ كؼػ ،فال كحؿؾفا طىل طؿقم وٓ خصقص إٓ بدلقؾ،
وقالت صائػة :القاجب محؾ كؾ ٍ
لػظ طىل طؿقمف ،وهق كؾ ما يؼع طؾقف لػظف
ب يف الؾغة لؾتعبقر طـ الؿعاين القاقعة تحتف ،ثؿ اختؾػقا طىل ققلقـ:
الؿر ات ُ
فؼالت صائػة مـفؿ :إكؿا ُي ُ
ػعؾ ذلؽ بعد أن ُيـظر هؾ خص ذلؽ الؾػظ
( )1إحؽام إحؽام )437-431/1( الباب الثالث طشر.
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دلقال طىل ذلؽ ِصركا إلقف ،وإٓ محؾـا الؾػظ طىل طؿقمف
شلء أم ٓ :فنن وجدكا ً
دلقال.
ب طىل العؿقم ً
دون أن كط ُؾ َ
كؾ ٍ
محؾ ِّ
القاجب ُ
لػظ طىل طؿقمف وكؾ ما يؼتضقف اسؿف
وقالت صائػة:
ُ
ٍ
تققػ وٓ كظر ،ولؽـ إن جاءكا دلقؾ يقجب أن ُك ِ
خرج طـ طؿقمف بعض
دون
ٍ
حقـئذ ،وهذا ُ
ققل مجقع أصحاب الظاهر ،وبعض
ما يؼتضقف لػظف ِصركا إلقف
ُ
كلخذ ،وهق الذي ٓ
الؿالؽققـ ،وبعض الشافعققـ ،وبعض الحـػققـ ،وهبذا
يجقز غقره.
ُ
وإكؿا اختؾػ مـ ذكركا طىل قدر ما بحضرهتؿ مـ الؿسائؾ طىل ما قدمـا
ُ
الؼقل بالخصقص قالقا بف ،وإن وافؼفؿ
مـ أفعالفؿ فقؿا خال :فنن وافؼفؿ
الؼقل بالعؿقم قالقا بف ،فلصقلفؿ معؽقسة طىل فروطفؿ ،ودٓئؾفؿ مرتبة طىل
ُ
مطؾقبا بعد
الدلقؾ طىل الؼقل
تقجقف( )1مسائؾفؿ ،ويف هذا طجب أن يؽقن
ً
اطتؼاد الؼقل ،وإكؿا فائدة الدلقؾ وثؿرتف إكتاج ما يجب اطتؼاده مـ إققال،
فؿتك يفتدي مـ اطتؼد ً
طؾب إدلة بشرط مقافؼة
ققٓ بال دلقؾ ،ثؿ جعؾ َي ُ
ققلف ،وإٓ ففل م اط َرح ٌة طـده.
حؿ ُؾ طىل طؿقمف إٓ بعد
قال طظ :فؿا
ا
احتج بف مـ ذهب إىل أن الؾػظ ٓ ُي َ
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :طىل تقجقف) ،ويف اإلحؽام( طىل ما تقجبف).
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صؾب دلقؾ طىل الخصقص ،أو إٓ بدلقؾ طىل أكف لؾعؿقم ،إن قالقا :قد وجدكا
حؿ ُؾ طىل
ألػا ًضا ضاهرها العؿقم ،والؿراد هبا
ُ
الخصقص ،فعؾؿـا أهنا ٓ ُت َ
العؿقم إٓ بدلقؾ.
قال طظ :وقد تؼدم إفسا ُدكا لفذا آستدٓل فقؿا خال ،مـ الؼقل
بالقجقب وبالظاهر ،وكؼقل ها هـا :إكف لقس وجقدكا ألػا ًضا مـؼقل ًة طـ
مقضقطفا يف الؾغة ،بؿقجب إىل أن ُيب َط َؾ ُّ
وققع إسؿاء طىل
ػسدَ
ُ
كؾ لػظ ،و ُي َ
ٍ
آيات مـسقخ ًة ٓ يجقز العؿؾ هبا،
ُم َس اؿقاهتا ،ولق كان ذلؽ لؽان وجق ُدكا
يقجب العؿؾ هبا
مقج ًبا لترك العؿؾ بشلء مـ سائر أيات كؾفا ،إٓ بدلقؾ
ُ
مـ غقر لػظفا.
أيضا :مل كجد ُّ ِ
فص اح أن كؾ خطاب
طابا إٓ
وقالقا ً
خاصا ٓ طا ًّماَ ،
ًّ
قط خ ً
الخطاب مـ العاقؾقـ البالغقـ خاصة دون غقرهؿ.
إكؿا ُق ِصدَ مـ بؾغف ذلؽ
ُ
تشغقب جاهؾ متؽؾؿ بغقر طؾؿ ،لقت شعري أيـ كان طـ
قال طظ :هذا
ُ
ققلف تعاىل ﴿ :ﯼ ﯽﯾ ﯿ﴾ [البقرة]18:؟!!

وأيض ا فنن الذي ذكر مـ تقجف الخطاب إىل البالغقـ العؼالء العامؾقـ
ً
بـص وارد فقفؿ ،ففق طؿق ٌم لفؿ كؾفؿ.
بإمر دون غقرهؿ :فنكؿا ذلؽ ًّ
كؾ ٍ
ومل ِ
كعـ بؼقلـا بالعؿقم كؾ مقجقد يف العامل ،وإكؿا طـقـا محؾ ِّ
لػظ أتك
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طىل ما يؼتضل ،ولق مل يؼتض إٓ اثـقـ مـ الـقع :فنن ذلؽ طؿقم لف.
وإكؿا أكؽركا تخصقص ما اقتضاه الؾػظ بال دلقؾ ،أو التققػ فقف بال دلقؾ،
مثؾ ققلف تعاىل﴿ :ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ﴾ [األىعام.]040:

فؼؾـا :هذا طؿقم لؽؾ كػس حرمفا اهلل مـ إكسان مِ ِّؾل أو ذمل ،ومـ
حققان ُكفل طـ قتؾف ،إما لتؿؾؽ غقركا لف أو لبعض إمر ،ومـ خالػـا لزمف أٓ
يـػذ تحريؿ قتؾ كػس إٓ بدلقؾ.
ومثؾ ققلف -طؾقف الصالة والسالم« :-كؾ مسؽر حرام».

()1

فالقاجب أن يحؿؾ طىل كؾ مسؽر ،ومـ تعدى هذا فؼد أبطؾ حؽؿ الؾغة
وحؽؿ العؼؾ وحؽؿ الدياكة.
أيضا بآيات القطقد مثؾ ققلف تعاىل﴿ :ﮏ ﮐﮑﮒ﴾
قال طظ :وش اغبقا ً
[االىفطار.]03:
﴿ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ﴾ [ادائدة.]33:
()2

وقالقا :إهنا غقر محؿقلة طىل طؿقمفا قال :كحـ

مل كـؽر تخصقص

العؿقم بدلقؾ كص آخر أو ضرورة حس ،وإكؿا أكؽركا تخصقصف بال دلقؾ.
( )1رواه البخاري رقؿ ( ،)4343ومسؾؿ برقؿ ( )1733مـ حديث أبل مقسك إشعري .
( )8يف الؿخطقط( :قال طظ :كحـ مل كـؽر) ،ويف اإلحؽام( قال طظ :كحـ ٓ كـؽر).
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ومؿا احتجقا بف أن قالقا :قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮜﮝ ﮞ﴾ [األحقاف.]14:
وقال تعاىل﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ﴾ [الذاريات.]31:
وقال تعاىل﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [النمل.]12:

وقد طؾؿـا أن الريح مل تدمر كؾ شلء يف العامل ،وأن بؾؼقس مل تمت مـ كؾ
شلءٕ :ن سؾقؿان  أويت ما مل تمت هل.
قال طظ :وهذا كؾف ٓ حجة لفؿ فقف.
أما ققلف تعاىل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ﴾ :فنكف مل يؼؾ ذلؽ وأمسؽ ،بؾ قال تعاىل:
﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ ،فصح بالـص طؿقم هذا الؾػظٕ :كف تعاىل إكؿا قال:
إهنا دمرت كؾ شلء طىل العؿقم مـ إشقاء التل أمرها اهلل تعاىل بتدمقرها،
فسؼط احتجاجفؿ هبذه أية.
وأما ققلف﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ :فنكف إكؿا أخبر أهنا
دمرت كؾ شلء أتت طؾقف ٓ كؾ شلء ولق مل تلت طؾقف ،فبطؾ تؿقيففؿ.
وأما ققلف تعاىل ﴿ :ﭕﭖﭗ ﭘ﴾ ،فنكؿا حؽك تعاىل هذا الؼقل طـ
مخبرا بف
الفدهد ،وكحـ ٓ كحتج بؼقل الفدهد ،وإكؿا كحتج بؿا قال اهلل تعاىل
ً
لـا طـ طؾؿف ،أو ما حؼؼف اهلل تعاىل مـ خبر مـ كؼؾ إلقـا خبره ،وقد كؼؾ تعاىل
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ً
أققآ كثقرة لقست مؿا يصح.
إلقـا طـ القفقد والـصارى
فنن قال قائؾ :إن سؾقؿان  قال لؾفدهد﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ﴾ ،قؾـا :كعؿ ولؽـ مل يخبركا اهلل تعاىل أن الفدهد صدق.
واحتجقا بؼقلف تعاىل ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ .وهق طز و جؾ غقر مخؾقق
وبؼقلف تعاىل ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ .قالقا:
وإكؿا قال لفؿ ذلؽ بعض الـاس ،وإكؿا كان الجامعقن لفؿ بعض الـاس.
قال طظ :كحـ ٓ كـؽر أن يرد دلقؾ يخرج بعض إلػاظ طـ مقضقطفا يف
الؾغة بؾ أجزكا ذلؽ وقد قام البرهان الضروري طىل أن الؿراد بخؾؼف تعاىل كؾ
شلء أن ذلؽ يف كؾ ما دوكف طز و جؾ طىل العؿقم ،وهذا مػفقم مـ كص
أيةٕ :كف لؿا كان تعاىل هق الذي خؾؼ كؾ شلء ،ومـ الؿحال أن ي ِ
حد َ
ث
ُ
أحد كػسف لضرورات براهقـ أحؽؿـاها يف كتاب الػصؾ ،صح أن الؾػظ مل
يلت قط لعؿقم اهلل فقؿا ذكر أكف خؾؼف.
كاسا غقر
وكذلؽ لؿا كان الؿخبرون لفمٓء بلن الـاس قد مجعقا لفؿ ً
الـاس الجامعقـ ،وكان الـاس الجامعقن لفؿ غقر الـاس الؿخبريـ لفؿ،
وكاكت الطائػتان م ًعا غقر الؿجؿقع لفا ،طؾؿـا أن الؾػظ مل يؼصد بف إٓ ما قام
يف العؼؾ ،وإكؿا ُكـْؽِ ُر دطقى إخراج إلػاظ طـ مػفقمفا بال دلقؾ.اﻫ
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ِٔاك عباضات مما شكطٔا يف وبشح وا ُٖ َط ُّز بْ اخلبَ ُط:
قاه الؿرياظ ٙيف الؾؿع )1(يف باب بقان ما ُير ُّد بف خبر القاحد :إذا روى
الخبر ثؼة ر اد بلمقر:
أسسِا :أن يخالػ مقجبات العؼقل ،ف ُقعؾؿ بطالكفٕ :ن الشرع إكؿا يرد
ِ
بؿجق ِ
بخالف العؼقل فال.
زات العؼقل ،وأما
ا
كتاب أو ٍ
ٍ
سـة متقاترة ،فقعؾؿ أكف ٓ أصؾ لف أو
ٔالجاٌ٘ :أن يخالػ كص
مـسقخ.
ٌ
مـسقخ أو ٓ أصؾ لفٕ :كف
ٔالجالح :أن يخالػ اإلمجاع ف ُقستدل بف طىل أكف
ٓ يجقز أن يؽقن صحقحا غقر مـسقخ ،و ُت ِ
جؿ َع إ ام ُة طىل خالفف.
ً
ٔالطابع :أن يـػرد القاحد برواية ما يجب طىل الؽافة طؾؿف ،فقدل ذلؽ طىل
أكف ٓ أصؾ لفٕ :كف ٓ يجقز أن يؽقن لف ٌ
أصؾ ويـػرد هق بعؾؿف مـ بقـ الخؾؼ
العظقؿ.
ٔاخلاوؼ :أن يـػرد برواية ما جرت العاد ُة أن يـؼؾف أهؾ التقاتر ،فال يؼبؾ:
ٕكف ٓ يجقز أن يـػرد يف مثؾ هذا بالرواية ،فلما إذا ورد مخال ًػا لؾؼقاس أو
تعؿ بف البؾقى مل ُي َر ّد ،وقد حؽقـا الخالف يف ذلؽ
اكػرد القاحد برواية ما ُّ
( )1الؾؿع يف أصقل الػؼف( ص ،)79باب :بقان ما يرد بف خبر القاحد.
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فلغـك طـ اإلطادة .اﻫ
ٔقاه الػعال٘ يف املػتصف :)1( ٜالؼسؿ الثاين مـ إخبار :ما ُيعؾؿ كذبف،
وهل أربعة:
عؾؿ ِخالفف بضرورة العؼؾ ،أو كظره ،أو الحس والؿشاهدة ،أو
األٔه :ما ُي ُ
أخبار التقاتر ،وبالجؿؾة :ما خالػ الؿعؾقم بالؿدارك الستة.
الجاٌ٘ :ما يخالػ الـص الؼاصع مـ الؽتاب والسـة الؿتقاترة وإمجاع
إُ امة :فنكف ورد ِّ
مؽذ ًبا هلل تعاىل ولرسقلف -طؾقف الصالة والسالم -ولألمة.
صرح بتؽذيبف مجع كثقر يستحقؾ يف العادة تقاصمهؿ طىل
الجالح :ما ا
الؽذب ،إذا قالقا :حضركا معف يف ذلؽ الققت فؾؿ كجد ما حؽاه مـ القاقعة
أصال.
ً
الطابع :ما سؽت الجؿع الؽثقر طـ كؼؾف والتحدُّ ث بف ،مع جريان القاقعة
ٍ
بؿشفد مـفؿ ،ومع إحالة العادة السؽقت طـ ذكره ،لتقفر الدواطل طىل كؼؾف،
وإلحالة العادة اختصاصف بحؽايتف.
ٔقاه الكطايف ( :)2الدال طىل كذب الخبر مخسة ،وهق مـافاتف لؿا ُطؾِ َؿ،
( )1الؿستصػك مـ أصقل الػؼف ،) 198-179/1( الباب الثالث يف تؼسقؿ الخبر إىل ما يجب
تصديؼف ،وإىل ما يجب تؽذيبف ،وإىل ما يجب التققػ فقف.
( )8تـؼقح الػصقل ،)144/8( الػصؾ الرابع يف الدال طىل كذب الخبر مع حاشقة محؿد ُج َع ْقط،
واكظر :كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل )534/3( لؾؼرايف.
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متقاترا ،ومل
بالضرورة أو الـظر ،أو الدلقؾ الؼاصع ،أو فقؿا شلكف أن يؽقن
ً
يتقاتر ،وكؼقاطد الشرع ،أو لفؿا مجق ًعا كالؿعجزات ،أو صؾب يف صدور الرواة
أو كتبفؿ بعد استؼرار( )1إحاديث فؾؿ يقجد.
ولـؼتصر طىل هذا الؼدر فػقف كػاية.
الفطق ٛالجالج :ٛفرقة جعؾت مهفا البحث طؿا صح مـ الحديث لتلخذ بف،
فلططت الؿسللة حؼفا مـ الـظر ،فبحثت يف اإلسـاد والؿتـ م ًعا بحث
ٍ
ممثر لؾحؼ ،فؾؿ تـسب إىل الرواة القهؿ والخطل وكحق ذلؽ ،لؿجرد كقن
الؿتـ يدل طىل خالف رأي لفا مبـل طىل مجرد الظـ ،ومل تعتؼد فقفؿ أهنؿ
معصقمقن طـ الخطل والـسقان.
وهذه الػرقة قد ثبت طـدها صحة كثقر مـ إحاديث التل ردهتا الػرقة
الؿػرصة يف أمر الحديث ،كؿا ثبت طـدها طدم صحة ٍ
كثقر مـ
الثاكقة ،وهل
ِّ
إحاديث التل قبؾتفا الػرقة إوىل ،وهل الؿػرصة فقف ،وهذه الػرقة هل
أقؾ ِ
أوسط الػرق وأمثؾفا وأقرهبا لالمتثال ،وهل ُّ
الػ َرق طد ًدا ،و ُمؼ َتػل أثرها
مؿـ ُأريدَ بف َر َشدً ا.

( )1وقع يف الؿخطقط والؿطبقع( :استؼراء) ،والؿثبت مـ تـؼقح الػصقل.
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وُ ِمشَ ٌٛوِ َِ وُمَحِ َِصَا الِىَ ِبشَحِ

أخرج البخاري( )1طـ أبل هريرة أكف قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مل يؽذب
ٍ
كذبات ،ثـتقـ مـفا يف ذات اهلل :ققلف﴿ :ﮓ ﮔ﴾،
إبراهقؿ  إال ثالث
وققلف﴿ :ﭼ ﭽﭾ ﭿ﴾  ،وواحدة يف شلن سارة».
تجق ًزا ،وهق مـ باب الؿعاريض
قال شراحف :إكؿا أصؾؼ طؾقف الؽذب ُّ
ٍ
لؿؼصد شرطل.
الؿحتؿؾة لألمريـ

()2

وقد روى البخاري يف إدب الؿػرد)3(مـ صريؼ قتادة ،طـ مطرف بـ
طبداهلل ،طـ طؿران بـ الحصقـ ":إن يف معاريض الؽالم مـدوح ًة طـ
ؾق مرتبتف.
كظرا ل ُع ِّ
الؽذب" ،فلصؾؼ الؽذب طىل ذلؽ مع كقكف مـ الؿعاريضً ،
( )1برقؿ ( ،)3358ورواه مسؾؿ برقؿ ( ،)8371والؾػظ لف.
( )8اكظر :شرح الحديث يف فتح الباري.)473/6( 
( )468/8( )3برقؿ ( ) 857بتحؼقؼ الزهقري ،وهق أثر صحقح ،وقد صرح فقف قتادة.
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شحٔ
مُلِشٌَ٘ مًِٔ مُلَحِ ٍَرَا الِنَبِ َ
()1

بعض الؿػسريـ مـ الؿتؽؾؿقـ هذا الحديث
وقد أكؽر ُ

بـا ًء طىل ما

أسسقه يف كتب الؽالم ،فؼال يف تػسقر ققلف تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮒ ﮓ
ا
ﮔ﴾ [الصافات.]78-77:

ذكر ققلف﴿ :ﮓ ﮔ﴾ طىل سبقؾ التعريض ،بؿعـك :أن اإلكسان ٓ يـػؽ يف
أكثر أحقالف طـ حصقل ٍ
حالة مؽروهة إما يف بدكف ،وإما يف قؾبف ،وكؾ ذلؽ سؼؿ.
كذب ،ورووا حدي ًثا طـ الـبل ﷺ
وقال بعضفؿ :ذلؽ الؼقل طـ إبراهقؿ ٌ
أكف قال« :ما كذب إبراهقؿ إال ثالث كذبات» .فؼؾت( )2لبعضفؿ هذا الحديث ٓ
يـبغل أن يؼبؾٕ :ن فقف كسبة الؽذب إىل إبراهقؿ ،فؼال ذلؽ الرجؾ :كقػ يحؽؿ
بؽذب الرواة العدول؟ فؼؾت :لؿا وقع التعارض بقـ كسبة الؽذب إىل الراوي
وبقـ كسبتف إىل الخؾقؾ ،كان مـ الؿعؾقم بالضرورة أن كسبتف إىل الراوي أوىل.
ِ
خبرا شبق ًفا بالؽذب)3(.اﻫ
كذبا ً
ثؿ كؼقل :لؿ ٓ يجقز أن يؽقن الؿرا ُد بؽقكف ً

( )1وهذا الؿـؽر هق الرازي ،وهذا يف تػسقره ( )148/86طـد تػسقر أية رقؿ ( )63مـ سقرة إكبقاء
قال بعد ذكره الحديث :فألن يضاف الؽذب إىل رواتف أوىل مـ أن يضاف إىل إكبقاء طؾقفؿ الصالة
والسالم.اﻫ
( )8الؼائؾ قؾت هق الرازي.
( )3تػسقر الرازي طـد تػسقر أية رقؿ ( )89-87مـ سقرة الصافات.
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اعِتِطَاضَاتٌ عَم ٜالِشَسِّ الِىَ ِصكُٕضِ لِ ِمشَسِ ِٖحِ الصَّشِ ِٗحِ وَعَ الِذَٕابِ عَ ٍَِّا

االعرتاض األٔه:
قاه احلافغ الػٕٗط٘ يف التكطٖبُ :)1( أ ِ
تقاتر فنكف صحقح
ور َد طؾقف الؿ ُ
قط ًعا ،وٓ يشترط فقف مجؿقع هذه الشروط ،قال شقخ اإلسالم :ولؽـ يؿؽـ
ٌ
حديث متقاتر مل تجتؿع فقف هذه الشروط )2(.اﻫ
أن يؼال :هؾ يقجد
أقٕه :قد ُوجد ذلؽ فقؿا ذكر ابـ حزم ،وقد كؼؾـا ذلؽ فقؿا مضك(،)3
ٌ
مرسؾ ،إٓ أن اإلمجاع قد صح بؿا فقف متقؼـًا
خبر
وهق :قال طظ :وقد ِير ُد ٌ
ً
فجقال :فنن كان هذا طؾؿـا أكف مـؼقل كؼؾ كا اف ٍة كـؼؾ الؼرآن،
ً
جقال
مـؼقٓ ً
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع وصقابف( :التدريب)ٕ :ن (التؼريب) لؾـقوي ،و(التدريب) شرح
لؾتؼريب.
( )8تدريب الراوي.)87/1( 
( )3يف الؿسللة السابعة يف تؼسقؿ الؿتقاتر إىل قسؿقـ لػظل ومعـقي.
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فاس ُتغـك طـ ذكر السـد فقف ،وكان ورود ذلؽ الؿرسؾ وطد ُم ورودِ ِه سقاء،
()1

وٓ فرق ،وذلؽ كحق« :ال وصقة لقارث».

وكثقر مـ أطالم كبقتف ﷺ -وإن كان قق ٌم قد رووها بلساكقد صحاح ،وهل
كظرإ :ن الؿتقاتر يجب أٓ يدخؾ
مـؼقل ٌة كؼؾ الؽافة -طىل أن يف هذا اإليراد ً
حد الصحقح الؿذكقر لقجفقـ:
األٔه :ما سبؼ ذكره مـ أن الؿحدِّ ثقـ ٓ يبحثقن طـ الؿتقاترٓ ،ستغـائف
بالتقاتر طـ إيراد ٍ
سـد لف ،حتك إكف إذا اتػؼ لف سـدٌ مل ُيبحث طـ أحقال رواتف،
فؼقل الؿحدثقـ :إن الحديث يـؼسؿ إىل صحقح ،وحسـ ،وضعقػ ،يريدون
خارج طـ مقرد
الؿروي مـ صريؼ أحاد ،وأما الؿتقاتر ففق
بف الحديث
ٌ
ا
الؼسؿة ،وقد ألحؼ بعضفؿ الؿستػقض بالؿتقاتر يف ذلؽ.
ٌ
حديث صحقح :فنكؿا ُيريدون
الجاٌ٘ :ما ذكروا مـ أهنؿ إذا قالقا :هذا
ٍ
صحقح يف كػس إمر.
مستقف لشروط الصحة ،وٓ يريدون بذلؽ أكف
بذلؽ أكف
ٌ
قاه احلافغ ابَ الصالح :ومتك قالقا :هذا حديث صحقح ،فؿعـاه أكف اتصؾ
سـده مع سائر إوصاف الؿذكقرة ،ولقس مـ شرصف أن يؽقن مؼطق ًطا بف يف
كػس إمر ،إذ مـف ما يـػرد بروايتف ٌ
طدل واحدٌ  ،ولقس مـ إخبار التل أمجعت
( )1تؼدم تخريجف.
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إُ امة طىل تؾؼقفا بالؼبقل.
وكذلؽ إذا قالقا يف حديث :إكف غ ُقر صحقح ،فؾقس ذلؽ قط ًعا بلكف كذب
يف كػس إمر ،إذ قد يؽقن صد ًقا يف كػس إمر ،وإكؿا الؿراد بف أكف مل يصح
إسـاده طىل الشرط الؿذكقر.
ٍ
ٍ
ٍ
وغريب،
مشفقر
ويتـق ُع إىل
ومختؾػ فقف،
يتـقع إىل متػؼ طؾقف
ا
والصحقح ا
وبقـ ذلؽ.
تتػاوت يف الؼقة بحسب تؿ ُّؽ ِـ الحديث مـ
ثؿ إن درجات الصحقح
ُ
الصػات الؿذكقرة التل تـبـل الصحة طؾقفا ،ويـؼسؿ باطتبار ذلؽ إىل أقسام
الحؽؿ
يستعصل إحصاؤها طىل العا ِّد الحاصر ،ولفذا كرى اإلمساك طـ ُ
ٍ
إصح طىل اإلصالق )1(.اﻫ
حديث بلكف
إلسـادٍ أو
ُّ
أوٓ ما ُي ِ
هذا :ولقس يف طبارة ابـ الصالح الؿذكقرة ً
ب خروج
قج ُ
الؿتقاتر لؽقكف مؼطق ًطا طـ الصحقح الؿذكقرٕ :كف مل يؼؾ :ومـ شرط
الصحقح أٓ يؽقن مؼطق ًطا بف يف كػس إمر ،بؾ قال :ولقس مـ شرط
الصحقح أن يؽقن مؼطق ًطا بف يف كػس إمر ،وهل طبار ٌة ٓ تـايف أن يؽقن يف
الصحقح الؿذكقر ما يؽقن مؼطق ًطا بف يف كػس إمر ،وهبذا تعؾؿ أٓ تـايف بقـ
( )1طؾقم الحديث( ص ،)15-13فتاوى ابـ الصالح( ص.)46-45
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ما قالف هـا وبقـ ما قالف فقؿا بعد ،وهق أن الحديث الذي اتػؼ طؾقف البخاري
بعض الحػاظ.
ومسؾؿ
تقهؿ ذلؽ ُ
مؼطقع بصحتف ،كؿا ا
ٌ
ومـ الغريب محاول ُة شقخ اإلسالم إدخال الؿتقاتر يف تعريػ الصحقح
أهبؿت شرو َط الؿتقاتر( )2يف
الؿذكقر مع أكف قال يف شرح الـخبة :)1( وإكؿا
ُ
إصؾٕ :كف طىل هذه الؽقػقة لقس مـ مباحث طؾؿ اإلسـاد ،إذ طؾؿ اإلسـاد
ِ
ُي ُ
عؿ َؾ بف ،أو ُي َتر َك ،مـ حقث
بحث فقف طـ صحة الحديث ،أو ضعػف ،ل ُق َ
ِ
ُ
يجب العؿؾ
بح ُث طـ رجالف ،بؾ
وصقغ إداء،
الرجال
صػات
ُ
ُ
والؿتقاتر ٓ ُي َ
ُ
()3

بف مـ غقر بحث.

وقال يف مقضع آخر( )4يف تعريػ الصحقح لذاتف :وخبر أحاد بـؼؾ طدل
ِ
ِ
السـد غقر معؾ ٍؾ وٓ شا ٍّذ هق الصحقح لذاتف ،فلدخؾ يف
الضبط متصؾ
تا ِّم
تعريػ الجؿفقر فنكف ُيؿؽِ ُـ دخقل
ُ
التعريػ ما يخرج بف الؿتقاتر قط ًعا ،وأما
صرحقا بلهنؿ مل يؼصدوا دخقلف فقف ،وما ُذكِ َر مـ أكف قد ُو ِجدَ
الؿتقاتر فقف لق مل ُي ِّ
أصال أو ما لف سـدٌ ولؽـ فقف مؼال ،قد ُ
كادر،
يف الؿتقاتر ما ٓ سـد لف ً
يؼال :إكف ٌ
(( )1ص.)64-59
( )8يف الـزهة( التقاتر) بدل (الؿتقاتر).
( )3اكظر :تعؾقؼ العالمة إلباين طىل كزهة الـظر يف الـؽت طؾقفا( ص )54-53لؾحؾبل.
( )4مـ الـزهة( ص.)88

318

اعِ ٔتسَاضَاتْ عَل ٙالِشَدِّ الِنَرِكُْزِ لٔلِشَدٔ ِٓحٔ الصَّشِٔٔحِ َم َع الِذَْابٔ َعيََِا

وخروج الصقر الـادرة مـ التعريػ قد أجازه بعض العؾؿاء.
هذا وقد وقع لبعض مـ كتب يف هذا الػـ وهق فقف ضعقػ أن قال :قد
خبر مج ٍع يم َمـ
تقهؿ بعض إفاضؾ مـ ققلفؿ يف تعريػ الؿتقاتر :إكف ُ
صحقحا ،ولقس كذلؽ يف آصطالح،
تقاصمهؿ طىل الؽذب :أكف ٓ يؽقن إٓ
ً
اصطالحا بلن يرويف طدول طـ مثؾفؿ ،وهؽذا مـ
صحقحا
بؾ مـف ما يؽقن
ً
ً
ابتدائف إىل اكتفائف ،ومـف ما يؽقن ضعق ًػا كؿا إذا كان يف بعض صبؼاتف غقر ٍ
طدل
اصطالحا ،وإن كان صحقحا بؿعـك اكف مطابؼ
ضابط ،ففذا لقس بصحقح
ً
لؾقاقع باطتبار ِ
أمـ تقا ُص ِم كؼؾتف طىل الؽذب.
قسؿا مـ الؿشفقر،
وطبارة التؼريب فقف صريح ٌة فقؿا ذكركاه :إذ جعؾف ً
ٍ
ٍ
فتبصر.اﻫ
وقسؿف إىل صحقح( )1وغقره :أي:
حسـ وضعقػ ا
أققل :يؽػل الؿتبصر أن يرجع إىل وجداكف ،وأقرب إلقف مـ ذلؽ أن يـظر
يف طبارة التؼريب التل كؼؾـاها طـف آك ًػا ،ولقت هذا الـاقؾ اقتػك أثر ذلؽ الػاضؾ.
ِ
االعرتاض الجاٌ٘ قد تؼرر أن الحسـ إذا روي مـ غقر ٍ
درجة
وجف اكتؼؾ مـ
ُ
ا
غقر داخ ٍؾ يف الحد الؿذكقر ،وكذلؽ ما
الح ْس ِـ إىل درجة ِّ
ُ
الص احة ،وهق ُ
حؽؿ لؾحديث
اطتضدَ بتؾؼل العؾؿاء لف بالؼبقل :فنن بعض العؾؿاء قالُ :ي ُ
( )1وقع يف الؿطبقع( :صقح) بدل (صحقح).
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الـاس بالؼبقل وإن مل يؽـ لف إسـا ٌد صحقح.
بالصحة إذا تؾ اؼاه ُ
قال ابـ طبد البر يف آستذكار لؿا حؽك طـ الترمذي أن البخاري
صحح حديث البحر «هق الطفقر ماؤه» ( :)1وأهؾ الحديث ٓ يصححقن مثؾ
إسـاده لؽـ الحديث طـدي صحقحٕ :ن العؾؿاء تؾؼقه بالؼبقل( )2وقال أبق
()3
يعؾؿ الػؼق ُف
الحسـ بـ الحصار يف تؼريب الؿدارك طىل مقصل مالؽ :قد ُ
بؿقافؼة ٍ
ِ
ِ
آية مـ كتاب اهلل ،أو بعض
كذاب
الحديث إذا مل يؽـ يف سـده
صح َة
ٌ
ِ
أصقل الشريعة ،فقحؿ ُؾف ذلؽ طىل قبقلف والعؿؾ بف.

الؿذكقر إكؿا هق لؾصحقح لذاتف ،وما ُأ ِ
ور َد
و ُأجقب طـ ذلؽ بلن الحدا
َ
()4

ففق مـ َقبِق ِؾ الصحقح لغقره.

( )1رواه أمحد (837/8و ،)893وغقره مـ حديث أبل هريرة  ،واكظر :البدر الؿـقر- 348/1( 
 ،)384وتـؼقح التحؼقؼ يف أحاديث التعؾقؼٓ )14/1( بـ طبد الفادي.
( )8مل أجد هذا الؼقل يف آستذكار ،وإكؿا هق يف التؿفقد ،)361/6( ط .محؿد طبد الؼادر ططاء
وكص كالم ابـ طبد البر هق" :وهذا الحديث ٓ يحتج أهؾ الحديث بؿثؾ إسـاده ،وهق طـدي
صحقحٕ :ن العؾؿاء تؾؼقه بالؼبقل والعؿؾ بف" .اﻫ
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :الحضار) بدل (الحصار) ،وما أثبت هق الصقاب وقد أثبتف (أبق غدة) يف
كسختف ،وابـ الحصار هق الشقخ أبق الحسـ طظ بـ محؿد بـ محؿد إكصاري الخزرجل اإلشبقظ
إكدلسل الؿالؽل ،مات سـة (611ﻫ) .التؽؿؾة لؽتاب الصؾة )186/3( ط .دار الؽتب
العؾؿقة.
( )4تدريب الراوي.)86-85/1( 
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مـؽرا ،فح ُّؼفؿ أن
االعرتاض الجالح :مـ شرط الحديث الصحقح أٓ يؽقن ً
جقب طـ لؽ بلن الـاس يف الؿـؽر
يزيدوا يف الحدِّ ما
يخرج بف الؿـؽر ،و ُأ َ
ُ
فريؼان:
فسٓلْ ٓكْل :إكف هق والشا ُّذ س اقان( ،)1وطىل ذلؽ فال إشؽال.
الؿـ َؽ َر أسقأ ً
حآ مـ الشاذ ،وطىل ذلؽ يؼال :إن
ّفسٓلْ ٓكْل :إن ُ
()2

اشتراط كػل الشذوذ يؼتضل اشتراط كػقف بطريؼ إوىل.

ستغرب يف هذا
وقد تب اقـ بؿا ذكركا أن هذا الحد ٓ يرد طؾقف شلء ،ومؿا ُي
ُ
كالج ابائِل ومـ
الحدا أكف يؿؽـ أن يقافؼ أكثر الػرق التل زادت بعض الشروط ُ
مثال :فنكف ٓ يؼقل بصحة الحديث إذا اكػرد بف واحدٌ  ،ولق يف صبؼة
كحا كحقه ً
واحدة مـ الطبؼات إٓ أن يعضد الحديث طاضد مؿا ُذكِ َر ساب ًؼا.
َ
فنذا اس ُت َ
عؿؾ هذا الحد أخرج ما اكػرد بف واحدٌ مـ غقر أن
يؽقن لف طاضدٌ
بؼقلف :مـ غقر شذوذ.
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص.)84
( )8قال الحافظ يف الـؽت :)99/1( إكؿا مل يشترط -يعـل :ابـ الصالح -كػل الـؽارةٕ :ن الؿـؽر
طىل قسؿقف طـد مـ يخرج الشاذ هق أشد ضع ًػا مـ الشاذ فـسبة الشاذ مـ الؿـؽر كسبة الحسـ مـ
الصحقح فؽؿا يؾزم مـ اكتػاء الحسـ طـ اإلسـاد اكتػاء الصحة كذا يؾزم مـ اكتػاء الشذوذ اكتػاء
الـؽارة. ...اﻫ

اعِ ٔتسَاضَاتْ عَل ٙالِشَدِّ الِنَرِكُْزِ لٔلِشَدٔ ِٓحٔ الصَّشِٔٔحِ مَعَ الِذَْابٔ َعيََِا
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يػسرون الشذوذ
و ُف ِّسر الشذوذ بؿا ُي ُ
قافؼ ما ذهب إلقف مع أن الجؿفقر ِّ
بؿخالػة الثؼة لؿـ هق أرجح مـف( )1وكؿـ يشترط يف صحة الحديث أٓ يؽقن
الراوي قد ِ
طؿ َؾ بخالفة بعد روايتف لف ،فنذا استعؿؾ هذا الحدُّ أخرج الحديث
ِ
طؿ َؾ الراوي لف بخالفف بؼقلف :وٓ ط اؾة ،وج ِع َؾ مـ ِ
الذي ِ
الؼادحة
الع َؾ ِؾ
ُ
ُمخا َل َػ ُة َطؿ ِؾ الراوي لؿا رواه.
ُ
يدخ ُؾ فقف الصحقح لغقره ،يؿؽـؽ أن تؼقل:
وإن أردت إيرا َد حدِّ
الحديث الذي ا اتصؾ إسـاده طىل ٍ
ُ
وجف تس ُؽ ُـ إلقف الـػس
الحديث الصحقح هق
ُ
َ
ِ
السالمة مـ الشذوذ والعؾة ،وإن أردت أمجع مـف ُيؿؽـُؽ أن تؼقل:
مع
ٍ
ُ
ُ
وجف َتس ُؽ ُـ إلقف الـا ْػ ُس مع
الؿروي طىل
الحديث
الصحقح هق
الحديث
ُّ
ُ
ِ
السالمة مـ الشذوذ والعؾة.

( )1اكظر :معرفة طؾقم الحديث( ص )148الـقع الثامـ والعشرون ،وطؾقم الحديث( ص،)76
وكزهة الـظر( ص.)99-97

ح الصَّشِٔٔحِ
شٔ
َفَْائٔدُ تَتَعلَّلُ بٔ َنبِ َ
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فَوَائِدُ تَتَعلَّقُ بِمَ ِبحَثِ الصَّحِ ِيحِ
الفَاِٟسَ ُ ٚاألُٔلَ :ٜفِ٘ أََُّ أَّٔهَ وَ َِ ألَّفَ فِ٘ الصَّشِ ِٗحِ الِ ُىذَطَّزِ َُِٕ البُدَاضُِ َٔ ّٙو ِػمِ ٌي

ػ يف الصحقح الؿجرد اإلما ُم أبق طبد اهلل محؿدُ بـ إسؿاطقؾ
أول مـ صـا َ
الحجاج الـقسابقري
مسؾؿ بـ
الج ْع ِػل ،وتاله اإلمام أبق الحسقـ
ا
البخاري ُ
ُّ
ُ
مسؾؿ مؿـ أخذ طـ البخاري واستػاد مـف ،وهق مع ذلؽ
ال ُؼ َشقري ،وكان
ٌ
()1

أصح ِ
كتب الحديث.
يشاركف يف أكثر شققخف ،وكتابامها ُّ

ِ
أصح مـ
كتاب اهلل
وأما ققل اإلمام الشافعل :ما طىل وجف إرض بعد
ُّ
ِ
كتاب مالؽ( : )2فنكف كان َق ْب َؾ وجقدِ كتابقفؿا.

()3

وأما ُ
ققل بعضفؿ( :)4إن مال ًؽا أول مـ صـػ يف الصحقح ففق ُم َس اؾؿ ،غقر
( )1طؾقم الحديث( ص.)18-17
كتابا يف
( )8وققل الشافعل رواه البقفؼل يف مـاقب الشافعل )547/1( بؾػظ( :ما أطؾؿ يف إرض ً
صقابا مـ كتاب مالؽ).
العؾؿ أكثر
ً
( )3طؾقم الحديث( ص.)18
( )4هق طالء الديـ مغؾطاي يف كتابف إصالح ابـ الصالح( ص ،)68واكظر :التؼققد واإليضاح
( ،)834/1والـؽت.)135-134/1( 

الفَائٔدَُٗ األُّلَ :ٙفٕٔ أٌََّ أَّّلَ مًَِ ألَّفَ فٕٔ الصَّشِٔٔحِ الِنُذَسَّدٔ ٍَُْ البُخَازِٖٓ َّمُطِلٔهْ
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الؿرس َؾ والؿـؼطع والبالغات ،ومـ
أكف مل يؼتصر يف كتابف طؾقف ،بؾ أدخؾ فقف
َ
ُ
الحافظ ابـ طبد البر ،ففق مل ُي ِّجرد
عرف ،كؿا ذكره
بالغاتف أحاديث ٓ ُت َ
الصحقح.
واطترض بعضفؿ طىل ذلؽ فؼال :ا
إن مِ ْث َؾ ذلؽ قد وقع يف كتاب البخاري.
صحقح طـده وطـد مـ ُيؼ ِّؾدُ ه ،طىل ما
قاه احلافغ ابَ سذط :إن كتاب مالؽ
ٌ
اق َت َضاه كظره مـ آحتجاج بالؿرسؾ ،والؿـؼطع وغقرمها ٓ ،طىل الشرط الذي
التعريػ بف.
ُ
تؼدا م
قال :وال َػ ْر ُق بقـ ما فقف مـ الؿـؼطع وبقـ ما يف البخاري أن الذي يف
ٍ
لؿالؽ كذلؽ غال ًبا ،وهق ُح اج ٌة طـده ،والذي يف
مسؿقع
الؿقصل هق
ٌ
البخاري قد حذف إسـاده طؿدً ا لؼصد التخػقػ إن كان ذكره يف مقضع آخر
ً
مقصقٓ ،أو لؼصد التـقيع إن كان طىل غقر شرصف لقخرجف طـ مقضقع كتابف،
تػسقرا
تـبقفا ،أو استشفا ًدا ،أو استئـا ًسا ،أو
وإكؿا يذكر ما يذكر مـ ذلؽ ً
ً
لبعض آيات ،أو غقر ذلؽ مؿا سقليت طـد الؽالم طىل التعؾقؼ ،فظفر هبذا أن
الذي يف البخاري ٓ ِ
جر َد فقف الصحقح بخالف الؿقصل.
يخر ُجف طـ كقكف ا

()1

( )1اكظر :الـؽت ،)136-135/1( وتدريب الراوي ،)184/1( والؿملػ كؼؾ ذلؽ مـ تدريب
الراوي.
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الفَاِٟسَ ُٚالجَّاٌَِٗ :ُٛفِ٘ ؾَ ِططِ البُدَاضَِٔ ِّٙوُ ِػمِيٍ

كتابا يف شروط إئؿة ،)1( ذكر فقف شرط الشقخقـ
أ الػ
ُّ
الحازمل ً
مذهب مـ يخرج الصحقح أن يعتبر حال الراوي العدل يف
وغقرمها ،فؼال:
ُ
صحقح
أيضا ،وحديثف طـ بعضفؿ
مشايخف ،وفقؿـ روى طـفؿ وهؿ
ٌ
ثؼات ً
ٌ
ٌ
يصح( )2إخراجف إٓ يف الشقاهد
مدخقل ٓ
ثابت يؾزم إخراجف ،وطـ بعضفؿ
ٌ
ُّ
والؿتابعات.
ِ
الرواةِ طـ راوي إص ِؾ
وهذا ٌ
باب فقف غؿقض ،وصريؼ ُف معرف ُة صبؼات ُّ
ِ
ولـقضح ذلؽ بؿثال:
ومراتب مداركفؿ.
ِّ
ٍ
ِّ
صبؼة
ولؽؾ
مثال طىل مخس صبؼات،
وهق أن تعؾؿ( )3أن أصحاب الزهري ً
مـفا مز اية طىل التل تؾقفا:
(( )1ص )155-151ضؿـ ثالث رسائؾ بتحؼقؼ (أبق غدة).
( )8يف شروط إئؿة الخؿسة( يصؾح) بدل (يصح) وكبف (أبق غدة) يف كسختف طىل ذلؽ.
( )3يف شروط إئؿة الخؿسة( أن كعؾؿ) بدل (تعؾؿ) ،وقد كبف (أبق غدة) طىل ذلؽ.

385

غسِطٔ البُخَازِِّٖ َّمُطِلٔهٍ
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ٍ
مالؽ وابـ طققـة ويقكس و َط ِؼقؾ وكحقهؿ،
فاألّىل :يف غاية الصحة ،كحق
وهل مؼصدُ البخاري.
عت بقـ الحػظ
ّالجاىٔ٘ :شاركت إوىل يف العدالة ،غقر أن إوىل مجَ ْ
واإلتؼان وبقـ ُص ِ
قل الؿالزمة لؾزهري ،حتك كان مـفؿ مـ ُيزام ُؾ ُف يف السػر
الزهري إٓ مدة يسقرة ،فؾؿ ُتؿارس
ويالزمف يف الحضر ،والثاكقة مل ُتالزم
ا
حديثف ،وكاكقا يف اإلتؼان دون الطبؼة إوىل ،كالؾقث بـ سعد وإوزاطل
والـعؿان بـ راشد ،وهؿ شرط مسؾؿ.
ِ
ِ
غقر أهنؿ مل َيسؾؿقا
ّالجالج٘ :مجاط ٌة َل ِز ُمقا
ا
الزهري م َثؾ أه ِؾ الطبؼة إوىلَ ،
مـ غقائؾ الجرح ،ففؿ بقـ الر ِّد والؼبقل ،كجعػر بـ ُب ْرقان وسػقان بـ ُح َسقـ
ُ
شرط أبل داود والـسائل.
وز ْم َعة بـ صالح الؿ ِّؽل ،وهؿ
السؾؿل َ
ُّ
ّالسابعُ٘ :قق ٌم شاركقا الثالثة يف الجرح والتعديؾ ،وتػردوا بؼ اؾة مؿارستفؿ
الصدَ يف وإسحاق
كثقرا ،كؿعاوية بـ يحقك ا
لحديث الزهريٕ :هنؿ مل ُيالزمقه ً
ُ
شرط الترمذي.
الصبااح ،وهؿ
ابـ يحقك الؽؾبل والؿثـاك بـ ا

()1

( )1هؽذا الصقاب يف ذكر هذه الطبؼات إربع كؿا جاءت يف شروط إئؿة الخؿسة ،ووقع لؾؿملػ
يف كؼؾفا مـف سفق وخطل ،فجاءت هؽذا:
والثاكقة :شاركت إ وىل يف العدالة غقر أن إوىل مجعت بقـ الحػظ واإلتؼان وبقـ صقل الؿالزمة
لؾزهري ،حتك كان مـفؿ مـ ُيالزمف يف السػر ويالزمف يف الحضر كالؾقث بـ سعد وإوزاطل
والـعؿان بـ راشد ،والثاكقة مل تالزم الزهري إٓ مدة يسقرة ،فؾؿ تؿارس حديثف ،وكاكقا يف اإلتؼان
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قز لؿـ ُي ِ
خر ُج الحديث
كػر مـ الضعػاء ،والؿجفقلقـَ ٓ ،ي ُج ُ
ّاخلامطٌ٘ :
طىل إبقاب أن ُي ِ
خر َج حديثفؿ إٓ طىل سبقؾ آطتبار ،وآستشفاد طـد أبل
ِ
ِ
الس اؼاء ،والحؽؿ بـ
داود ،فؿـ دوكف ،فل اما طـد الشقخقـ ،فال
كبحر بـ َكـ ٍقز ا
()1

طبد اهلل إيظ.

ِ
وقد ُي ِ
ومسؾؿ طـ أطقان
أطقان الطبؼة الثاكقة،
البخاري أحقا ًكا طـ
خر ُج
ُّ
ٌ
()3

ِ
مشاهقر الرابعة :وذلؽ ٕسباب اقتضتف.
الطبؼة( )2الثالثة ،وأبق داود طـ

السؾؿل وزمعة بـ صالح الؿؽل ،وهؿ شرط
دون الطبؼة إوىل كجعػر بـ ُب ْرقان وسػقان بـ ُح َسقـ ُّ
مسؾؿ.
الزهري مثؾ أهؾ الطبؼة إوىل غقر أهنؿ مل يسؾؿقا مـ غقائؾ الجرح ،ففؿ
والثالثة :مجاطة َل ِز ُمقا
ا
الص اباح ،وهؿ
بقـ الر ِّد والؼبقل ،كؿعاوية بـ يحقك الصدَ يف وإسحاق بـ يحقك الؽؾبل ،والؿثـك بـ ا
ُ
شرط أبل داود والـسائل.
وتػردوا بؼ اؾ ِة مؿارستفؿ لحديث الزهري:
والرابعة :قق ٌم شاركقا الثالثة يف الجرح والتعديؾ،
ا
كثقرا ،وهؿ شرط الترمذي.
ٕهنؿ مل ُيالزمقه ً
ؾب يف ذكر الرواة
اكتفت طبار ُة الؿملػ كؿا وردت يف الؽتاب خطل ،وقد وقع فقفا ُ
سبؼ كظر و َق ٌ
الؿؿثؾ هبؿ يف الطبؼة الثاكقة طـده ،وهؿ مـ الرواة الؿؿ اثؾ هبؿ يف الطبؼة الثالثة طـد الحازمل ،ووقع
مثؾ ذلؽ يف الرواة الؿؿثؾ هبؿ يف الطبؼة الثالثة طـد الؿملػ ،وهؿ مـ الرواة الؿؿ اثؾ هبؿ يف الطبؼة
فت.
الرابعة طـد الحازمل ،فؾذا غقرهتا إىل الصقاب وك اب ُ
صقابا قبؾـاه مـف.
قمت :وهذا التـبقف هق ٕبل غدة فؾؿا كان
ً
( )1يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :إبظ) ،والؿثبت مـ شروط إئؿة الخؿسة ،واإلكؿال.)187/1( 
( )8يف الؿطبقع( :أطالم الطبؼة) ،والتصقيب مـ شروط إئؿة الخؿسة.
( )3يف شروط إئؿة الخؿسة( تؼتضقف).
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َ
ُ
الؿجؿ َع طىل
الحديث
البخاري ومسؾؿ أن ُيخرجا
شرط
وقال ابـ صاهر:
ِّ
َ
ثؼة( )1رجالف إىل الصحابل الؿشفقر( )2قال العراقل :ولقس ما قالف بجقدٕ :ن
ً
رجآ أخرج لفؿ الشقخان أو أحدمها( ،)3وأجقب بلهنؿا
ػ
الـسائل ض اع َ
تضعقػ
ُ
يؼدح يف ذلؽ
أخرجا مـ ُأ ْج ِؿ َع طىل ثؼتف إىل حقـ تصـقػفؿا ،وٓ
ُ
()4
الـسائل بعد وجقدِ الؽتابقـ.
تضعقػ الـسائل إن كان باجتفاده أو كؼؾف طـ
ُ
قاه احلافغ ابَ سذط:
فالجقاب ذلؽ ،وإن كؼؾف طـ متؼدِّ م فال.
معاصر
ُ
يجاب بلن ما قالف ابـ صاهر هق إصؾ الذي َبـَقا طؾقف
قال :ويؿؽـ أن
َ
()5

لؿرجح يؼقم مؼامف.
يخرجان طـف
ِّ
أمرمها ،وقد ُ

وسئؾ العالمة تؼل الديـ بـ تقؿقة طـ مسائؾ ،وهل :ما معـك إمجاع
ُ
العؾؿاء؟ وإذا أمجعقا ففؾ َيسق ُغ لؾؿجتفد مخالػتفؿ؟ وهؾ ققل الصحابل
حجة ،وما معـك الحسـ والؿرسؾ والغريب مـ الحديث ،وما معـك ققل
( )1طبارة ابـ صاهر هل (الؿتػؼ طىل ثؼة كؼؾتف.)...
( )8شروط إئؿة الستة( ص )86ضؿـ ثالث رسائؾ بتحؼقؼ (أبق غدة).
( )3شرح التبصرة والتذكرة.)186/1( 
( )4تدريب الراوي.)178/1( 
( )5تدريب الراوي.)178/1( 
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الترمذي حديث حسـ صحقح غريب -فؼد مجع بقـ الحسـ والصحة
ٍ
حديث واحد-؟ وهؾ يف الحديث متقاتر لػ ًظا؟ وهؾ أحاديث
والغرابة يف
ُ
شرط البخاري ومسؾؿ :فنهنؿ قد افرققا
الصحقحقـ ُت ِػقدُ القؼقـ أو الظـ؟ وما
بقـفؿا؟
فلجاب طـفا ،وقال يف الجقاب طـ الؿسللة إخقرة التل كحـ أن يف
صدد البحث طـفا ،بؿا صقرتف:
ٌ
يختص هبؿ ،ولفذا
رجال يروي طـفؿ
وأما شرط البخاري ومسؾؿ ،فؾفذا
ُّ
ٍ
ٌ
رجال آخريـ ،وهمٓء الذيـ
تص هبؿ ،ومها مشتركان يف
رجال يروي طـفؿ يخ ُّ
مدار الحديث الؿتػؼ طؾقف ،وقد يروي أحدهؿ طـ رجؾ
اتػؼا طؾقفؿ ،طؾقفؿ ُ
يف الؿتابعات والشقاهد ُد َ
ف مـ صريؼ غقره،
ون إصؾ ،وقد يروي طـف ما َط َر َ
وٓ يروي ما اكػرد بف.
وقد يترك مـ حديث الثؼة ما َطؾِ َؿ أكف أخطل يف ،ف َق ُظ ُّـ مـ ٓ ِخبر َة لف أن ا
كؾ
إمر كذلؽ :فنن
أصحاب الصحقح ،ولقس
يحتج بف
الشخص
ما رواه ذلؽ
ُ
ُّ
ُ
ُ
طؾؿ شريػ يعرفف أئؿة الػـ ،كـ :يحقك بـ سعقد الؼطان
معرفة طؾؾ الحديث ٌ
وطظ بـ الؿديـل وأمحد بـ حـبؾ والبخاري صاحب الصحقح والدارقطـل
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وغقرهؿ وهذه طؾقم يعرففا أصحاهبا )1(.اﻫ
وأما ما أشار إلقف الحاكؿ( )2مـ أهنؿا مل ُي ِ
َ
حديث مـ مل َي ْر ِو طـف إٓ
خرجا
ٍ
مخالػ لؾقاقع.
ٌ
راو واحد ،فؼد سبؼ( )3ما ققؾ فقف ،وأكف
وقد أخرج البخاري( ،)4ومسؾؿ

()5

حديث بـ حزن والد سعقد بـ

الؿسقب ،يف وفاة أبل صالب ،ومل ِ
غقر ابـف سعقد.
يرو طـف ُ
وأخرج البخاري( )6حديث طؿرو بـ تغؾب« :إين ُ
ألططل الرجؾ والذي
أحب إلل» .ومل ِ
غقر الحسـ.
أ َد ُع ُّ
يرو طـف ُ

()7

وحديث ققس بـ أبل حازم ،طـ مِ
ٍ
رداس إسؾؿل« :يذهب
()8
غقر ققس.
الصالحقن»  ،ومل يرو طـف ُ

( )1الػتاوى الؽبرى )81/5( بتحؼقؼ :حسـقـ محؿد مخؾقف.
( )8يف الؿدخؾ إىل اإلكؾقؾ كؿا يف الؿبحث إول يف الحديث الصحقح.
( )3كؿا يف الؿصدر السابؼ.
( )4برقؿ (.)1364
( )5برقؿ (.)84
( )6برقؿ (.)983
( )7فقؿا قالف مسؾؿ يف كتاب القحدان ،والحاكؿ يف طؾقم الحديث وغقرمها ،وقال ابـ طبد البر :إكف
ٍ
شلء مـ صرق أحاديث طؿرو بـ تغؾب .شرح
أيضا الحؽؿ بـ إطرج ومل َأر لف رواية يف
روى طـف ً
التبصرة والتذكرة.)198/8( 
( )8رواه البخاري برقؿ (.)6434
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()1
غقر طبد اهلل
وأخرج مسؾؿ حديث رافع بـ طؿرو الغػاري ،ومل يرو طـف ُ

ابـ الصامت( ،)2وحديث ربقعة بـ كعب إسؾؿل( ،)3ومل ِ
غقر أبل
يرو طـف ُ
سؾؿة ،وكظائر ذلؽ يف الصحقحقـ كثقرة.

()4

وقد تعرض الحافظ السققصل يف التقشقح

()5

لبقان شروط البخاري

فلحببت إيراده بتؿامف ،لؿا فقف مـ الػقائد الؿفؿة ،قال يف أولف.
ومقضقع كتابف،
ُ

( )1برقؿ (.)1467
العراقل يف التؼققد ) 1499-1498/8( ابـ الصالح فؼال :أما رافع بـ طؿرو فروى طـف
( )8تعؼب
ُّ
أيضا ابـف طؿران بـ رافع ،وأبق جبقر مقىل أخقف الحؽؿ بـ طؿرو الغػاري ،فلما رواية ابـف طؿران طـف
ً
فذكرها الؿزي يف التفذيب.
وأما رواية أبل جبقر طـف ففل يف جامع الترمذي طـف يف حديث أكف كان يرمل كخؾ إكصار،
وقال الترمذي إكف حديث حسـ صحقح ،وقد رواه أبق داود ،وابـ ماجف مـ رواية أبل الحؽؿ
الغػاري طـ جدتف طـ طؿ أبقفا رافع بـ طؿرو ،ففمٓء إربعة قد رووا طـف.اﻫ
( )3رواه مسؾؿ برقؿ (.)489
( )4اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)388-319والتؼققد واإليضاح ،)1114-1485/8( وشرح
التبصرة والتذكرة ،)198-195/8( وتدريب الراوي.)319-314/8( 
( )5شرح الجامع الصحقح.
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صنٌ فِ٘ بََٗاُِ ؾُطُٔطِ الِبُدَاضَِٔ ِّٙوَ ِٕضُٕعِِْ
فَ ِ

ٍ
بشرط معقـ وإكؿا ُأ ِخ َذ ذلؽ مـ
تصريح
اط َؾ ْؿ أن البخاري مل يقجد طـده
ٌ
ِ
ِ
تصرفِف.
تسؿقة
الؽتاب وآستؼراء مـ ُّ
أما ً
سؿاه الجامع الصحقح الؿسـد الؿختصر مـ أمقر رسقل
أوٓ فنكف ا
اهلل ﷺ وســف وأيامف.
()1
ٍ
بصـػ دون صـػ ،ولفذا أورد
ف ُعؾِ َؿ مـ ققلف :الجامع ،أكف مل يخصف
ِ
ِ
الؿاضقة وأتقة ،وغقر ذلؽ مـ
إمقر
وإخبار طـ
فقف إحؽام والػضائؾ
َ

أداب والرقائؼ.
ضعقػ طـده ،وإن كان فقف
ٌ
ّمً قْلُ :الصحقح ،أكف لقس فقف شل ٌء
أدخؾت
مقاضع قد اكتؼدها غقره ،فؼد أجقب طـفا( ،)2وقد صح طـف أكف قال :ما
ُ
ُ
( )1يف التقشقح( :يخص) بدل (يخصف).
( )8اكظر :مؼدمة شقخـا القادطل  لؽِت ََابل اإللزمات والتتبع لؾدارقطـل.
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يف الجامع إٓ ما صح.

()1

َ
اتصؾ
ّمً قْلُ :الؿسـد ،أن مؼصقده إصظ تخريج إحاديث التل
إسـادها ببعض الصحابة ،طـ الـبل ﷺ سقا ٌء كاكت مـ ققلف ،أم فعؾف ،أم
تؼريره.
أصال
ً
طرضا وتب ًعا ٓ
وأما ما قع يف الؽتاب مـ غقر ذلؽ :فنكؿا وقع ً
مؼصق ًدا.
يخرج الحديث الذي ا ات َص َؾ
تصرفف ففق :أكف
وأما ما ُط ِر َ
ُ
ف بآستؼراء مـ ُّ
إسـاده ،وكان كؾ مـ رواتف ً
قصر احتاج إىل ما
طدٓ ،مقصق ًفا بالضبط :فنن ا
ً
معؾقٓ :أي فقف طؾ ٌة خػق ٌة قادحة ،أو
يجبر ذلؽ التؼصقر ،وخال طـ أن يؽقن
شا ًذا :أي :خالػ راويف مـ هق أكثر طد ًدا مـف أو أشدُّ ضب ًطا ،مخالػة تستؾزم
ُ
ا
تعسػ.
الجؿع الذي ٓ
ويتعذر معف
التـايف،
ُ
يؽقن فقف ُّ
ٍ
ُ
بصػة
يعبر كؾ مـ الرواة يف روايتف طـ شقخف
وآتصال طـدهؿ أن َ
صريح ٍة يف السؿاع مـف كسؿعتف ،وحدا ثـل ،وأخبرين ،أو ضاهرةٍ فقف ك َع ْـ ،أو أن
فال ًكا قال.
( )1روى الخطقب يف تاريخ بغداد ) 387/8( بنسـاده إىل إبراهقؿ بـ معؼؾ قال :سؿعت محؿد بـ
إسؿاطقؾ البخاري يؼقل :ما أدخؾت يف كتابل الجامع إٓ ما صح ،وتركت مـ الصحاح لحال الطقل.
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وهذا الثاين يف غقر الؿد ِّلس الثؼة ،أما هق فال ُي ُ
ؼبؾ مـف إٓ الؿرتبة إوىل،
ُ
السؿا ِع طـد البخاري أن يؽقن الراوي قد ثبت لف لؼا ُء
وشرط مح ِؾ الثاين طىل ا
مـ حدا َ
ث طـف ولق مر ًة واحد ًة.
يخرج لفؿ ،أكف يـتؼل
تصرفف يف الرجال الذيـ
و ُط ِر َ
ُ
ف بآستؼراء مـ ُّ
أكثرهؿ صحب ًة لشقخف وأطرففؿ بحديثف ،وإن أخرج مـ حديث مـ ٓ يؽقن
يخرج يف الؿتابعات ،أو حقث تؼقم لف قريـ ٌة بلن ذلؽ مؿا
هبذه الصػة ،فنكؿا
ُ
أصح
قديؿا بلكف
كتاب ُف
ُّ
ً
ضبطف هذا الراوي ،فبؿجؿقع ذلؽ وصػ إئؿ ُة َ
ِ
الؿصـػة يف الحديث.
الؽتب
ٍ
واحد ،وٓ
ؿع الؿتق َن يف مقضع
وأكثر ما ُف ِّض َؾ
كتاب ُم ْسؾؿ طؾقف أكف يج ُ
ُ
ُ
يػر ُقفا يف إبقاب ،ويسققفا تا ام ًة ،وٓ ُي َؼ ِّط ُعفا يف التراجؿ ،و ُيحافِ ُظ طىل
ِّ
ِ
اإلتقان بللػاضفا ،وٓ يروي بالؿعـك ،و ُي ِ
ُ
يخؾط معفا شق ًئا مـ أققال
ػر ُدها وٓ
الصحابة ومـ بعدهؿ.
يػر ُقفا يف إبقاب الالئؼة هبا ،لؽـ ربؿا كان ذلؽ
وأما
ُّ
البخاري فنكف ا
فالخػل( )1ربؿا حصؾ تـاولف بآقتضاء ،أو
ضاهرا وربؿا كان خػ ًقا،
الحديث
ُّ
ً
ٍ
مخالػ أو باإلشارة إىل
بالؾزوم ،أو بالتؿسؽ بالعؿقم ،أو بالرمز إىل مخالػة
( )1يف التقشقح( :والخػل).
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أن يف بعض ُصرق ذلؽ الحديث ما ُيعطل الؿؼصقد ،وإن خال طـف ُ
لػظ الؿتـ
صالح ْ
يحتج بف،
ٕن
الؿسقق هـاك ،تـبق ًفا طىل ذلؽ الؿشار إلقف بذلؽ ،وأكف
ا
ٌ
واحتاج لذلؽ أن يؽرر إحاديثٕ :ن
وإن كان ٓ يرتؼل إىل درجة شرصف،
َ
ِ
يذكر يف كؾ ٍ
يؾقؼ
باب ما ُ
كثقرا مـ الؿتقن تشتؿ ُؾ طىل طدة أحؽام ،فقحتاج أن َ
ً
بف مـ حؽؿ ذلؽ الحديث بعقـف :فنن ساقف بتؿامف إسـا ًدا ومتـًا َ
صال ،وإن أمهؾف
ٍ
بقجقه مـ التصرف.
فتصرف( )1فقف
فال يؾقؼ بف،
ا
وهق أكف يـظر اإلسـاد إىل غاية مـ يدور طؾقف الحديث مـ الرواة ،أي يـػرد
ِ
باب طـ ٍ
يرويف طـ ذلؽ الؿـػرد ،ويف ٍ
بروايتف ،فقخرجف يف ٍ
آخر طـ
راو
باب َ
ٍ
جرا :فنن َك ُث َرت إحؽام طـ طدَ دِ الرواة
راو آخر طـ ذلؽ الؿـػرد ،وه ُؾ اؿ ً
سقاقف تؿام( )2اإلسـاد إىل اختصاره مطؾ ًؼا( ،)3وهذه إحدى الـُّ َؽ ِ
ِ
ت يف
َطدَ َل طـ
ِ
تعؾقؼف ما وصؾف يف مقض ٍع آخر ،وإن ضاق مخرجف كلن يؽقن ْفر ًدا مطؾ ًؼا،
ف َق ُس ُ
مختصرا.
قق الؿت َـ تار ًة تا ًّما ،وتار ًة
ً
ثؿ إكف َ
حال تصـقػف كان قد بسط التراجؿ وإحاديث ،فجعؾ لؽؾ ترمجة
حدي ًثا يالئؿفا ،وبؼقت طؾقف تراجؿ مل يجد يف الحالة الراهـة ما ُيالئؿفا،
( )1يف التقشقح( :فقحدث) بدل (فتصرف).
( )8يف التقشقح( :تام) بدل (تؿام).
( )3يف التقشقحُ :معؾ ًؼا.

غسُّطٔ الِبُخَازِِّٖ َّ َمِْضُْعُٔٔ
فَصِلْ فٕٔ بََٔاٌِ ُ

335

ُ
أحاديث مل يتضح لف ما يرتضقف يف الترمجة
فلخالها طـ الحديث ،وبؼقت طؾقف
باب بتراجؿ ،ولقس فقف
أبقابا بال تراجؿ ،ف ُققجدُ فقف أحقا ًكا ٌ
طـفا ،فجعؾ لفا ً
ِ
غقر مترجؿ ،وقد َ
ساق فقف
سقى آية أو كال ِم الصحابل أو التابعل ،وأحقا ًكا ٌ
باب ُ
أكثر.
حدي ًثا أو َ
()1
الؿ ْستؿظ( ،)2وأشار إىل أن بعض مـ كؼؾ
ذر الفروي طـ ُ
كؼؾ ذلؽ أبق ٍّ
ِ
بابا مترمجًا إىل حديث غقر مترجؿ ،وأخىل
َ
الؽتاب بعد مقت مصـػف ربؿا ا
ضؿ ً

الؿج ِّقد العالمة شقخ الحرم أبق ذر طبدُ بـ أمحد بـ طبد اهلل بـ غػقر الؿعروف
( )1هق الحافظ اإلمام
َ
ببؾده بابـ السؿاك إكصاري الخراساين الؿالؽل ،أبق ذر الفروي راوي الصحقح طـ الثالثة
الؿستؿظ والحؿقي وال ُؽ ْش ِؿقفـل ،مات سـة (434ﻫ) .الؿـتظؿ ،)116-115/8( سقر أطالم
الـبالء.)554/17( 
وقع يف التقشقح مـ صبعة مؽتبة الرشد أبق داود الفروي ،وهق خطل ،فؼال الؿحؼؼ :والفروي
هق شقخ اإلسالم طبد اهلل بـ محؿد إكصاري أبق إسؿاطقؾ الفروي ،...وهذا خطل ٕمقر مـفا:
أن أبا إسؿاطقؾ الفروي لقست لف رواية طـ الؿستؿظٕ :ن الؿستؿظ تقيف سـة (376ﻫ) ،كؿا
سقليت قري ًبا يف ترمجتف ،وأبق إسؿاطقؾ الفروي ولد سـة (396ﻫ) ،وققؾ (395ﻫ) ،وققؾ سـة
طاما.
(397ﻫ) ،فالؿستؿظ تقيف قبؾ أن يقلد أبق إسؿاطقؾ الفروي بلكثر مـ مخسة طشر ً
أما أبق ذر الفروي فؽاكت وٓدتف سـة (355ﻫ) ،وققؾ سـة (356ﻫ) ،ففق مدرك لف ٓ محالة
وذكروا يف ترمجتف روايتف طـ الؿستؿظ كؿا سقليت مع أن الؿحؼؼ كػسف ترجؿ لؾؿستؿظ ،وذكر تاريخ
وفاتف فؼال :تقيف سـة (376ﻫ ) ،ولق أكف قارن بقـ وفاة الؿستؿظ ووٓدة أبل إسؿاطقؾ الفروي لظفر
ذلؽ لف ،واهلل الؿستعان .واكظر :مصادر ترمجة أبل إسؿاطقؾ الفروي التؼققدٓ )666/8( بـ
كؼطة ،سقر أطالم الـبالء ،)543/18( الؿـتظؿ.)878/16( 
( )8هق اإلمام الؿحدث ا لرحال الصادق أبق إسحاق إبراهقؿ بـ أمحد بـ إبراهقؿ بـ أمحد بـ داود البؾخل
الؿستؿظ راوي الصحقح طـ الػربري حدث طـف أبق ذر طبد بـ أمحد سقر أطالم الـبالء
(.)498/16
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بعض الـاس أن هذا الحديث يتعؾؼ بالترمجة التل
البقاض الذي بقـفؿا ،فقظ ُّـ ُ
وجقها مـ الؿحامؾ الؿتؽ اؾػة ،وٓ تع ُّؾ ُّؼ لف بف ألبتة )1(.اﻫ
قبؾفا ،فقجعؾ لفا
ً
ُ
الحافظ ابـ حجر ما ُذكِ َر يف آخر هذا الػصؾ ،فؼال يف مؼدمة
وقد أوضح
شرحف :)2( ويؼع يف ٍ
كثقر مـ أبقابف إحاديث الؽثقرة ،ويف بعضفا ما فقف
حديث واحد ،ويف بعضفا ما فقف آي ٌة مـ كتاب اهلل ،وبعضفا ٓ شلء فقف ألبتة.
وغر ُضف أن يبقـ أكف مل َيث ُبت طـده
وقد ا اد َطك بعضفؿ أكف صـع ذلؽ طؿدً اَ ،
ٌ
حديث بشرصف يف الؿعـك الذي ترجؿ لف ،ومـ َث اؿ وقع مـ بعض( )3مـ كسخ
ٍ
الؽتاب ضؿ ٍ
ٌ
باب ،فلشؽؾ ففؿف
باب مل ُيذكر فقف
حديث إىل حديث مل يذكر فقف ٌ
طىل الـاضر فقف.
وقد أوضح السبب يف ذلؽ اإلما ُم أبق القلقد الباجل الؿالؽل( )4يف مؼدمة
()5

كتابف

ِ
أسؿاء رجال البخاري ،فؼال :أخبرين الحافظ أبق ذر َطبدُ بـ
يف

( )1التقشقح شرح الجامع الصحقح.)48-43/1( 
( )8هدي الساري( ص.)9-8
( )3يف الؿطبقع( :يف بعض).
( )4هق اإلمام العالمة الحافظ الؼاضل سؾقؿان بـ خؾػ بـ سعقد التجقبل إكدلسل الؼرصبل ،مات
سـة (474ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)535/18( تذكرة الحػاظ ،)846/3( الديباج الؿذهب
( ،)334/1الـجقم الزاهرة.)113/5( 
( )5الؿسؿك التعديؾ والتجريح لؿـ خرج لف البخاري يف الجامع الصحقح ،وما كؼؾف الؿملػ هق يف
( )14/1مـف.
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أمحد( )1الفروي قال :حدثـا الحافظ أبق إسحاق إبراهقؿ بـ أمحد الؿستؿظ

قال :اكتسخت كتاب البخاري مـ أصؾف الذي كان طـد صاحبف محؿد بـ
يقسػ ِ
تراجؿ مل ُيثبت
الػ َر ْب ِري( ،)3فرأيت فقف أشقا َء مل تتؿ وأشقاء مبقاضة ،مـفا
ُ
بعدها شق ًئا ،ومـفا أحاديث مل ُيترجؿ لفا ،فلضػـا بعض ذلؽ إىل بعض.
قال أبق القلقد الباجل :مؿا يدل طىل صحة هذا الؼقل أن رواية أبل
إسحاق الؿستؿظ ،ورواية أبل محؿد السرخسل( ،)4ورواية أبل الفقثؿ
ال ُؽ ْش ِؿ ْق َفـ ِل( ،)5ورواية أبل زيد

()6

الؿروزي مختؾػة بالتؼديؿ والتلخقر ،مع

( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :طبد الرحقؿ بـ أمحد) ،والؿثبت مـ التعديؾ والتجريح ،وتاريخ بغداد
( ،)456/18والسقر ،)55/17( ويف ترتقب الؿدارك :)875/8( طبد اهلل.
قال ابـ فرحقن يف الديباج الؿذهب :)143/8( وسؿاه بعضفؿ طبد اهلل.اﻫ
وأما (أبق غدة) فؼد جعؾ ما سقى (محد) تحري ًػا ،وقال إكف وجده كذلؽ يف بعض الؽتب:
(طبد الرمحـ بـ أمحد) ،ومل أقػ طىل ذلؽ.
( )8تؼدمت ترمجتف.
( )3راوي الصحقح طـ أبل طبد اهلل البخاري سؿعف مـف بػربر مرتقـ ،مات سـة (384ﻫ) .وفقات
إطقان ،)894/4( سقر أطالم الـبالء.)14/15( 
( )4هق الؿحدث الثؼة طبد اهلل بـ أمحد بـ َح اؿقيف بـ يقسػ بـ أطقـ أبق محؿد السرخسل ،روى طـ
الػربري صحقح البخاري ،مات سـة (381ﻫ) .العبر.)158/8( 
ِ
( )5هق الؿحدث الثؼة أبق الفقثؿ محؿد بـ مؽل بـ محؿد بـ مؽل الؿروزي ال ُؽ ْشؿقفـل حدث
بصحقح البخاري مرات طـ الػربري ،مات سـة (389ﻫ) .سقر أطالم الـبالء.)498/16( 
( )6هق أبق زيد محؿد بـ أمحد بـ طبد اهلل الؿروزي الشافعل كان مـ إئؿة إجالء حدث بصحقح
البخاري طـ الػربري قال الخطقب :وأبق زيد ُّ
أجؾ مـ روى هذا الؽتاب ،مات سـة (371ﻫ).
وفقات إطقان.)848/4( 
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ٍ
واحد مـفؿ ،فقؿا
أهنؿ اكتسخقا مـ أصؾ واحد ،وإكؿا ذلؽ بحسب ما قدا ر كؾ
ٍ
كان يف ُصرةٍ أو ر ٍ
مضافة أكف مـ مقضع ما ،فلضافف إلقف ،ويبقـ ذلؽ أكؽ
قعة
ُ
ا
تجدُ ترمجتقـ وأكثر مـ ذلؽ متصؾة ،لقس بقـفا أحاديث.
قاه الباد٘ :وإكؿا أوردت هذا هـا لؿا ُطـل بف أهؾ بؾدكا مـ صؾب معـك
يجؿع بقـ الترمجة والحديث الذي يؾقفا ،وتؽؾػفؿ مـ ذلؽ مـ تعسػ
التلويؾ ما ٓ يسقغ .اكتفك.
قؾت :هذه قاطدة حسـة يػزع إلقفا حقث يتعسر الجؿع بقـ الترمجة
والحديث ،وهل مقاضع قؾقؾة جدًّ ا ستظفر ،كؿا سقليت -إن شاء اهلل تعاىل .-
ثؿ ضفر يل أن البخاري مع ذلؽ فقؿا ُيقرده مـ تراجؿ إبقاب طىل أصقار:
خػل وافؼ شرصف ،أورده
إن وجد حدي ًثا يـاسب ذلؽ الباب ولق طىل وجف ٍّ
فقف بالصقغة التل جعؾفا مصطؾحف لؿقضقع كتابف ،وهل (حدثـا) وما قام مؼام
ذلؽ والعـعـة( )1بشرصفا طـده.
وإن مل يجد فقف إٓ حدي ًثا ٓ ُيقافؼ شرصف مع صالحقتف لؾحجة ،كتبف يف
ُ
يسقق هبا ما هق مـ شرصف ،ومـ ثؿ أورد التعالقؼ
مغايرا لؾصقغة التل
الباب
ً
كؿا سقليت يف فصؾ حؽؿ التعؾقؼ.
( )1يف الؿطبقع( :مـ العـعـة) بدل (والعـعـة).
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صحقحا ٓ طىل شرصف وٓ طىل شرط غقره ،وكان
وإن مل يجد فقف حدي ًثا
ً
مؿا ُيستلكس بف و ُيؼدِّ مف قق ٌم طىل الؼقاس ،استعؿؾ لػظ ذلؽ الحديث أو معـاه
ترمجة باب ،ثؿ أورد يف ذلؽ إما آي ًة مـ كتاب اهلل تشفد لف ،أو حدي ًثا يميد
طؿقم ما دل طؾقف ذلؽ الخبر .وطىل هذا فإحاديث التل فقف طىل ثالثة
أقسام.اﻫ
وقد أشؽؾت طبارة الباجل طىل بعض الـاس ،فؼال :وهذا الذي قالف
الباجل فقف كظر ،مـ حقث إن الؽتاب قرئ طىل مملػف ،وٓ ريب أكف مل ُيؼرأ طؾقف
مبق ًبا ،فالعبرة بالرواية ٓ بالؿسقدة التل ذكر صػتفا.
إٓ ُم َر ات ًبا ا
ٍ
مبقب وٓ
كظرٕ :ن الباجل مل يذكر أن الؽتاب كان غقر
ويف هذا الـظر ٌ
مر ات ٍ
ب بؾ ذكر أكف يقجد يف بعض الؿقاضع مـف تراجؿ لقس بعدها شلء،
ُ
وأحاديث مل ُيترجؿ لفا ،وهل -كؿا قال الحافظ( -)1مقاضع قؾقؾ ٌة جدًّ ا.
والؽتاب طىل هذه الصػة يؿؽـ قراءتف وأخذه بالرواية.
ُ
ٍ
ترمجة لقس بعدها شلء؟
فنن قؾت :كقػ يػعؾ إذا وصؾ إىل
قؾت :هـا احتؿآن:
أسدٍنا :أن يترك قراءة الترمجة.
( )1يف :هدي الساري( ص.)9-8
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ّالجاىٕ :أن يؼرأها ويشقر إىل أكف مل يجد إىل ذلؽ الققت ما يـاسبفا.
يضرب طؾقفا؟
فنن قؾت :فؾِ َؿ ٓ
ُ
كثقرا مـ الؿملػقـ يػعؾقن مثؾ ذلؽ ،ويلمؾقن أن يجدوا بعد
قؾت :إن ً
كثقرا مـ الؿملػات التل ُق ِرئت طىل مملػقفا ٓ
حقـ ما ُي
ُ
ـاسب الترمجة ،طىل أن ً
تخؾق طـ بقاض.
وأما إحاديث التل مل ُيترجؿ لفا ،فإمر فقفا سفؾ :فنكف يؿؽـ أن يجعؾ
طـقان الترمجة :باب ،ويذكر بعده الحديث الذي مل يجعؾ لف ترمجة خاصة ،وٓ
يحتؿؾ هـا طدم قراءتفٕ :ن الؿؼصقد إول يف كتابف هق معرفة إحاديث
الصحقحة.
كثقرا ذكر لػظ :باب ،ولقس بعده شلء ،فؿـ ذلؽ
وقد وقع يف البخاري ً
يف كتاب اإليؿان :)1(باب :حدثـا أبق القؿان.
ٌ
ُ
ساقط طـد إصقظ،
ولػظ الباب
قال الشراح :باب بالتـقيـ ،بغقر ترمجة،
ٍ
وحقـئذ فالحديث التايل مـ مجؾة الترمجة السابؼة ،وطىل رواية إثباتف ففق
حب إكصار مـ
كالػصؾ طـ سابؼف ،لتع ُّؾؼف بف ،ويف الحديث السابؼ بقان أن ا
اإليؿان ،ويف الحديث الالحؼ اإلشارة إىل سبب تؾؼقبفؿ بإكصار؛ ٕن ذلؽ
( )18/1( )1ط .بقٓق.
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كان لقؾة العؼبة لؿا بايعقا طىل إطالء كؾؿة اهلل ،وكان يؼال لفؿ :بـق َققؾ َة ،و َق ْق َؾ ُة
تجؿ ُع الؼبقؾتقـ )1(.اﻫ
بالػتح -إ ُّم التل كاكت َواطؾؿ أن صحقح مسؾؿ قد ُق ِرئ طىل جامعف مع ُخ ُؾ ِّق أبقابف طـ التراجؿ،
مسؾؿا ر اتب كتابف طىل أبقاب ،ففق مبقب يف الحؼقؼة،
قال شارحف( :)2إن
ً
ولؽـف مل يذكر تراجؿ إبقاب فقف ،لئال يزداد حجؿ الؽتاب أو لغقر ذلؽ ،وقد
ٍ
لؼصقر يف
ترجؿ مجاطة أبقابف بتراجؿ بعضفا جقد ،وبعضفا لقس بجقد ،إما
ٍ
لركاكة يف لػظفا ،وإما لغقر ذلؽ.
طبارة الترمجة ،أو
ٍ
بعبارات تؾقؼ هبا يف مقاصـفا.
وأكا أحرص طىل التعبقر طـفا

()3

وأما ققل ذلؽ الؼائؾ :إن العبر َة بالرواية ٓ بالؿسقدة التل ذكر صػتفا،
فالجقاب :أن الرواية إكؿا ُتؾ ِّؼقت مـ ُك َسخ إصقل الؿلخقذة مـ تؾؽ
الؿسقدة ،وهل يف الحؼقؼة ُم َب اقضة.

( )1اكظر :فتح الباري )87/1( برقؿ (.)18
( )8هق الحافظ الـقوي.
( )3شرح الـقوي.)81/1( 
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أكاس أهنؿا قد التزما أن يخرجا كؾ ما صح مـ الحديث يف
قد ضـ ٌ
كتابقفؿا ،فاطترضقا طؾقفؿا بلهنؿا مل يؼقما بؿا التزما بف ،ولقس إمر كذلؽ.
أدخؾت يف كتابل الجامع إٓ ما صح،
فؼد ُروي طـ البخاري أكف قال :ما
ُ
()1

وتركت مجؾة مـ الصحاح خشقة أن يطقل الؽتاب.

وروي طـ مسؾؿ أكف لؿا ُطقتب طىل ما فعؾ مـ مجع إحاديث الصحاح
ُ
يطرق ٕهؾ البدع طؾقـا ،فقجدون السبقؾ بلن
يف كتاب ،وققؾ لف :إن هذا ِّ
ٍ
بحديث :لقس هذا يف الصحقح.
يؼقلقا إذا احتج طؾقفؿ
قال :إكؿا أخرجت هذا الؽتاب ،وقؾت :هق صحاح ،ومل أقؾ :إن ما مل
أخرجف مـ الحديث يف هذا الؽتاب ،ففق ضعقػ ،وإكؿا أخرجت هذا
الحديث مـ الصحقح ،لقؽقن طـدي وطـد مـ يؽتبف طـل وٓ يرتاب يف
( )1تؼدم كص كالمف قري ًبا مع طزوه.
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()1

صحتف.

الحب؟!
قجب
وقد رفع بذلؽ العتب ،ولسان حالف يؼقلُ :أٓ ُم طىل ما ُي
ا
ُ
ومـ الغريب أن بعض الـاس( )2لـػرتف مـ تجريد الصحاح صرح بتػضقؾ
ســ الـسائل طىل صحقح البخاري ،وقال :إن مـ شرط الصحة ،فؼد
جعؾ لؿـ مل يستؽؿؾ يف اإلدراك سب ًبا إىل الطعـ طىل ما مل ُيدخؾ ،وجعؾ
لؾجدال مقض ًعا فقؿا ُأدخؾ.
وهق ٌ
عق ُل طؾقف( ،)3وٓ ُيؾتػت إلقف ،ولق مل يؽـ الـاقؾ طـ هذا
ققل شا ٌذ ٓ ُي ا
الؾبقب يف صدور ذلؽ طؿـ لف أدكك
الؼائؾ وأمثالف مؿـ يقثؼ بـؼؾف ،لشؽ
ُ
سفؿ يف الػفؿ ،وكل هنؿ مل يشعروا بؿا كشل طـ مزج الصحقح بغقره مـ الضرر
ٍ
لؽثقر مـ الـاس.
الذي حصؾ
ولقتفؿ كظروا يف مؼدمة كتاب مسؾؿ كظرة ،لقؼػقا طىل الباطث لتجريد
الصحقح ،لعؾفؿ يسؽتقن ف ُقسؽت طـفؿ ،ولؽـ الؿقؾ إىل اإلغراب غريزة يف
بعض الـػقس.
( )1اكظر :سمآت البرذطل ٕبل زرطة برقؿ ( ،)944صقاكة صحقح مسؾؿ( ص ،)17وهتذيب
الؽؿال ،)484-419/1( وسقر أطالم الـبالء.)568/8( 
( )8هق ابـ الصػار يقكس بـ طبد اهلل الؼاضل ،واكظر :بركامج التجقبل( ص.)116
( )3فتح الؿغقث.)55-54/1( 
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ٔاملكصٕز ٍِا قٕه وػمي :وبعد -يرمحؽ اهلل ،-فؾقٓ الذي رأيـا مـ سقء
صـقع كثقر مؿـ كصب كػسف محدِّ ًثا ،فقؿا يؾزمفؿ مـ صرح إحاديث
الضعقػة ،والروايات الؿـؽرة ،وتركفؿ آقتصار طىل إخبار الصقحة
الؿشفقرة ،مؿا كؼؾف الثؼات الؿعروفقن بالصدق وإماكة ،بعد معرفتفؿ
كثقرا مؿا يؼذفقن بف إىل إغبقاء مـ الـاس ،وهق
وإقرارهؿ بللسـتفؿ أن ً
مستـؽر ومـؼقل طـ ققم غقر مرضققـ مؿـ ذم الرواية طـفؿ أئؿة الحديث.
مجل :مالؽ بـ أكس ،وشعبة بـ الحجاج ،وسػقان بـ طققـة ،ويحقك بـ
سعقد الؼطان ،وطبد الرمحـ بـ مفدي ،وغقرهؿ ،لؿا َس ُف َؾ طؾقـا آكتصاب
لؿا سللت مـ التؿققز والتحصقؾ ،ولؽـ مـ أجؾ ما أطؾؿـاك مـ كشر الؼقم
إخبار الؿـؽرة بإساكقد الضعاف الؿجفقلة ،وقذففؿ هبا إىل العقام الذيـ ٓ
خػ طىل قؾقبـا إجابتؽ إىل ما سللت )1(.اﻫ
يعرفقن طققهبا ،ا
وقد كؼؾـا طـف فقؿا سبؼ مؼال ًة أخرى يف ذم هذه الػرقة ،قال يف آخرها:
ومـ ذهب يف العؾؿ هذا الؿذهب ،وسؾؽ هذا الطريؼ ٓ ،كصقب لف فقف ،وكان
()2

جاهال أوىل مـ أن ُيـسب إىل طؾؿ.
ً
بلن ُيسؿك

وبؿا ذكركا مـ طدم التزامفؿا استقعاب إحاديث الصحقحة أمجع ،يظفر
( )1مؼدمة صحقح مسؾؿ.)8/1( 
( )8مؼدمة صحقح مسؾؿ.)88/1( 
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لؽ أن ٓ وجف إللزام مـ ألزمفؿا إخراج أحاديث مل ُيخرجاها ،مع كقهنا
صحقحة طىل شرصقفؿا.
()1

قال

يف شرح مسؾؿ :ألزم اإلمام الحافظ أبق الحسـ طظ بـ طؿر

ومسؾؿا  إخراج أحاديث تركا إخراجفؿا،
الدارقطـل( ،)2وغقره البخاري
ً
مع أن أساكقدها أساكقد قد أخرجا لرواهتا يف صحقحفؿا هبا.
وذكر الدارقطـل وغقره أن مجاطة مـ الصحابة  رووا طـ رسقل اهلل
ٍ
وجقه صحاح ٓ مطعـ يف كاقؾقفا ،ومل يخرجا مـ
ورويت أحاديثفؿ مـ
ﷺ ُ
أحاديثفؿ شق ًئا ،فؾقزمفؿا إخراجفؿا طىل مذهبقفؿا.
وذكر البقفؼل أهنؿا اتػؼا طىل أحاديث مـ صحقػة مهام بـ مـبف ،وأن كؾ
واحد مـفؿا اكػرد طـ أخر بلحاديث مـفا ،مع أن اإلسـاد واحد.
الفروي يف هذا الـقع الذي ألزمقمها.
وصـػ الدارقطـل وأبق ذر
ُّ
وهذا اإللزام لقس بالز ٍم يف الحؼقؼة ،فنهنؿا مل يؾتزما استقعاب الصحقح،
بؾ صح طـفؿا تصريحفؿا بلهنؿا مل يستقطباه ،وإكؿا قصدا مجع ُج َؿ ٍؾ مـ
الؿصـػ يف الػؼف مجع ٍ
مجؾة مـ مسائؾف ٓ ،أكف يحصر مجقع
ُ
الصحقح كؿا يؼصدُ
( )1يعـل :الحافظ الـقوي.
( )8مات اإلمام الدارقطـل سـة ( ،)385الؿـتظؿ ،)193-183/7( وفقات إطقان.)898/3( 
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مسائؾف.
لؽـفؿا إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركف أحدمها مع صحة إسـاده يف
فالظاهر مـ
كظقرا ،وٓ ما يؼقم مؼامف،
الظاهر ً
ُ
أصال يف بابف ،ومل يخرجا لف ً
حالفؿا أهنؿا ا اصؾعا طىل ٍ
طؾة إن كاكا روياه ،ويحتؿؾ أهنؿا تركاه كسقا ًكا ،أو
إيثارا لترك اإلصالة ،أو رأيا أن غقره مؿا ذكراه يسد مسده ،أو لغقر ذلؽ.
ً

()1

واهلل أطؾؿ.
والظاهر أن الؿعترضقـ طؾقفؿا يف ذلؽ مل يبؾغفؿ تصريحفؿا بؿا ُذكر،
ومـفؿ ابـ حبان :فنكف قال :يـبغل أن يـاقش البخاري ومسؾؿ يف تركفؿا إخراج
()2

أحاديث هل مـ شرصفؿا.

وقال بعضفؿ :لعؾ شبفة الؿعترضقـ كشلت مـ تسؿقة البخاري كتابف بـ
الجامع ،وهل شبفة واهقة ٓسقؿا إن كظر إىل تتؿة آسؿ ،وقد طرفت ساب ًؼا
أكف سؿاه :الجامع الصحقح الؿسـد الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل ﷺ وســف
وأيامف.
وأما الحاكؿ فنكف اقتصر طىل أن قال :ومل يحؽؿا وٓ واحد مـفؿا أكف مل
خرجف ،وقد كبغ يف طصركا هذا مجاط ٌة مـ الؿبتدطة
يصح مـ الحديث غقر ما ا
( )1شرح صحقح مسؾؿ )84/1( لؾـقوي.
( )8اكظر :فتح الؿغقث.)54/1( 
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يشؿتقن برواة أثار ،ويؼقلقن إن مجقع ما يصح طـدكؿ مـ الحديث ٓ يبؾغ
()1

طشرة آٓف حديث.

وقد اختؾػ العؾؿاء يف مؼدار ما فاهتؿا مـ جفة الؼؾة والؽثرة.
فؼال الحافظ أبق طبد اهلل محؿد بـ يعؼقب بـ إخرم( )2شقخ الحاكؿ:
ومسؾؿا مؿا يثبت مـ الحديث( ،)3ويرد طىل ذلؽ ققل
قؾؿا يػقت البخاري
ً
البخاري فقؿا كؼؾف الحازمل واإلسؿاطقظ :وما تركت مـ الصحاح أكثر.
وقال الـقوي :قد فاهتؿا كثقر ،والصقاب ققل مـ قال :إكف مل ي ُػت إصقل
()4

الخؿسة إٓ القسقر.

وإصقل الخؿسة هل :صحقح البخاري ،وصحقح مسؾؿ ،وســ أبل
داود ،والترمذي ،والـسائل.
( )1مؼدمة الؿستدرك.)8/1( 
( )8مات ابـ إخرم سـة ( ،)344السقر.)466/15( 
( )3اكظر :شروط إئؿة( ص.)83
قال ابـ الؿؾؼـ يف الؿؼـع :) 68/1( ولعؾ مراد أبل طبد اهلل إخرم بؼقلف هذا :الصحقح
الؿ ْج َؿع طؾقف ٓ الصحقح الؿطؾؼ.اﻫ
ُ
وقال الحافظ :والظاهر أن ابـ إخرم إكؿا أراد ما فاهتؿا مؿا طرفاه ،واصؾعا طؾقف مؿا يبؾغ
شرصفؿا ٓ بؼقد كتابقفؿا كؿا ففؿف ابـ الصالح.اﻫ  .كؼؾف طـف تؾؿقذه زكريا إكصاري يف فتح
الباقل( ص.)64
( )4التؼريب )134/1( مع التدريب.
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وقد جعؾ بعضفؿ إصقل ستة بضؿ ســ ابـ ماجف إلقفا.
قٔل :أول مـ فعؾ ذلؽ ابـ صاهر الؿؼدسل ،فتابعف أصحاب إصراف
()2

والرجال طىل ذلؽ ،وتبعفؿ غقرهؿ( ،)1وإكؿا مل تذكر هـا لؿا قال الؿزي

وهق :أن ا
كؾ ما اكػرد بف ابـ ماجف طـ الخؿسة ففق ضعقػ ،قال الحسقـل:
يعـل مـ إحاديث ،وقال ابـ حجر :إكف اكػرد بلحاديث كثقرة ،وهل
()3

صحقحة ،فإوىل ُ
محؾ الضعػ طىل الرجال.

()4

وقد مجع العالمة مجد الديـ بـ إثقر

إصقل الخؿسة يف كتاب،

( )1وإكؿا طدل ابـ صاهر ومـ تبعف طـ طدِّ الؿقصل إىل طدِّ ابـ ماجف لؽقن زيادات الؿقصل طىل
الؽتب الخؿسة مـ إحاديث الؿرفقطة يسقرة جدًّ ا بخالف ابـ ماجف :فنن زياداتف أضعاف زيادات
الؿقصل ، فلرادوا بضؿ كتاب ابـ ماجف إىل الخؿسة تؽثقر إحاديث الؿرفقطة ،واهلل أطؾؿ.
الـؽت.)361( 
( )8هق اإلمام العامل الحافظ محدث الشام مجال الديـ أبق الحجاج يقسػ بـ الزكل طبد الرمحـ بـ
يقسػ الؼضاطل ،ثؿ الؽؾبل الدمشؼل الشافعل ،مات سـة (748ﻫ) .تذكرة الحػاظ،) 193/4( 
الدرر الؽامـة.)888/4( 
( )3قال الحافظ يف هتذيب التفذيب ) 499/7( مـ ترمجة ابـ ماجف :بؾغـل أن السري كان يؼقل :مفؿا
اكػرد بخبر فقف هق ضعقػ غال ًبا ولقس إمر يف ذلؽ طىل إصالقف باستؼرائل ،ويف الجؿؾة فػقف
أحاديث مـؽر-واهلل الؿستعان -ثؿ وجدت بخط الحافظ شؿس الديـ محؿد بـ طظ الحسقـل
مالػظف :سؿعت شقخـا الحافظ أبا الحجاج الؿزي يؼقل :كؾ ما اكػرد بف ابـ ماجف ،ففق ضعقػ:
يعـل بذلؽ :ما اكػرد بف مـ إحاديث طـ إئؿة الخؿسة .اكتفك ما وجدتف بخطف  ...لؽـ محؾف طىل
الرجال أوىل و أما محؾف طىل أحاديث فال يصح. ...اﻫ واكظر :الـؽت ،)486-484/1( وزاد
الؿعاد.)435/1( 
( )4هق اإلمام الؿبارك بـ محؿد بـ طبد الؽريؿ بـ طبد القاحد الشقباين الجزري الؿعروف بابـ إثقر،
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وضؿ إلقفا مقصل اإلمام مالؽ ،حتك صارت بذلؽ ستة ،وسؿاه جامع
إصقل مـ حديث الرسقل ،فصار القصقل إىل هذه إصقل سفؾ
الؿسؾؽ ،قريب الؿدرك.
والؿراد بـ ســ الـسائل هـا هل الصغرى لؿا ُروي أكف لؿا صـػ
الؽبرى أهداها ٕمقر الرمؾة ،فؼال لفُّ :
أكؾ ما فقفا صحقح؟ فؼال :فقفا
الصحقح والحسـ وما يؼارهبؿا ،فؼال :مقز يل الصحقح مـ غقره ،فصـػ لف
ُ
الصغرى وسؿاها الؿجتبك مـ الســ.

()1

أيضا ققل البخاري فقؿا ُكؼؾ طـف :أحػظ مائة
ويرد طىل ما ذكر الـقوي ً
ألػ حديث صحقح ،ومائتل ألػ حديث غقر صحقح( ،)2وإحاديث التل
فضال طـ أن تؼرب مـ مائة ألػ،
ً
يف إصقل الخؿسة ٓ تبؾغ مخسقـ أل ًػا،
كثقر جدًّ ا.
فقؽقن ما فاهتا مـ الصحقح ٌ
كثقرا مـ الؿتؼدمقـ كاكقا يطؾؼقن اسؿ الحديث
قال بعض أهؾ إثر :إن ً
مات سـة (646ﻫ) .إكباه الرواة ،)857/3( شذرات الذهب ،)83-88/5( وهذا هق صاحب
كتاب الـفاية يف غريب الحديث ،وأما صاحب كتاب الؽامؾ يف التاريخ و ُأ ْسد الغابة ،ففق أخقه
إوسط طظ بـ محؿد ،وأما أبق الػتح كصر اهلل صاحب كتاب الؿثؾ السائر ففق أخقمها وهق
أصغرهؿ.

( )1اكظر :تدريب الراوي.)139-137/1( 
( )8اكظر :شرح طؾؾ الترمذيٓ )885/1( بـ رجب .ط .العتر ،وهدي الساري( ص.)488
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طىل ما يشؿؾ آثار الصحابة والتابعقـ وتابعقفؿ وفتاويفؿ ،ويعدُّ ون الحديث
وحقـئذ يسفؾ الخطب ،وكؿ مـ ح ٍ
ٍ
ديث ورد
الؿروي بنسـاديـ :حديثقـ(،)1
()2

ٍ
صريؼ فلكثر.
مـ مائة

()3

وهذا حديث إكؿا «األطامل بالـقات»

كؼؾ مع ما فقف طـ الحافظ أبل

إسؿاطقؾ إكصاري الفروي( ،)4أكف كتبف مـ جفة سبعؿائة مـ أصحاب
راويف( )5يحقك بـ سعقد إكصاري.
()6

وقال اإلسؿاطقظ

طؼب ققل البخاري :مل ُأخرج يف هذا الؽتاب إٓ

تركت مـ الصحقح أكثر :إكف لق أخرج كؾ حديث صحقح طـده
صحقحا ،وما
ُ
ً
( )1اكظر :طؾقم الحديث )839/1( مع التؼققد ،والـؽت القفقة.)189/1( 
( )8قال الزركشل يف كؽتف :) 181/1( طىل أن إقدمقـ يطؾؼقن العدد مـ إحاديث طىل الحديث
القاحد الؿروي بعدة أساكقد وطىل هذا ،فقسفؾ الخطب َف ُر اب حديث لف مائة صريؼ وأكثر. ...اﻫ
( )3رواه البخاري برقؿ ( ،)1ومسؾؿ برقؿ (.)1947
( )4هق شقخ اإلسالم طبد اهلل بـ محؿد بـ طظ بـ محؿد بـ أمحد بـ طظ بـ جعػر بـ متك إكصاري
أبق إسؿاطقؾ الفروي ،مات سـة (481ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)543/18( التؼققد)65/8( 
ٓبـ كؼطة ،الـجقم الزاهرة يف مؾقك مصر والؼاهرة.)187/5( 
( )5تصحػ يف الؿطبقع مـ( :راويف) إىل (رواية) ،وتصحػت كذلؽ يف بعض كسخ فتح الؿغقث،
والؿملػ كؼؾ مـف لؽـفا يف الؿخطقصة طىل الصقاب.
( )6هق اإلمام الحافظ الثبت شقخ اإلسالم أبق بؽر أمحد بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾ بـ العباس أبق بؽر
اإلسؿاطقظ ،مات سـة (371ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)146/3( 
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ٍ
ٍ
واحد
مجاطة مـ الصحابة ،ولذكر صرق كؾ
لجؿع يف الباب القاحد حديث
كبقرا جدًّ ا.
مـفؿ إذا ا
كتابا ً
صحت ،فقصقر ً
وقال الجقزقل( :)1إكف استخرج طىل أحاديث الصحقحقـ ،فؽاكت طدة
ٍ
صريؼ وأربعؿائة وثؿاكقـ صري ًؼا.
الطرق مخس ًة وطشريـ ألػ
قاه بعض احملككني( :)2وإذا كان الشقخان مع ضقؼ شرصفؿا ،بؾغ مجؾة ما
يف كتابقفؿا بالؿؽرر ذلؽ ،فؿا مل يخرجاه مـ الطرق لؾؿتقن التل أخرجاها
أيضا أو يزيد ،وما مل يخرجاه مـ الؿتقن مـ الصحقح الذي طىل
لعؾف يبؾغ ذلؽ ً
شرصفؿا ،لعؾف يبؾغ ذلؽ أو يؼرب مـف ،فنذا أضقػ ذلؽ إىل ما جاء طـ
()3

الصحابة والتابعقـ بؾغ العدة التل يحػظفا البخاري بؾ ربؿا زادت.

وهذا الحؿؾ متعقـ ،وإٓ فؾق طدا ت أحاديث الؿساكقد والجقامع والســ
والؿعاجؿ والػقائد وإجزاء وغقرها ،مؿا هق بليديـا ،صحقحفا وغقره ،ما
بؾغت ذلؽ بدون تؽرار بؾ وٓ كصػف )4(.اﻫ
( )1هق الحافظ اإلمام أبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ زكريا الشقباين الخراساين الجقزقل ،مات
سـة (388ﻫ) .سقر أطالم الـبالء ،)493/16( القايف بالقفقات.)316/3( 
( )8هق الحافظ ابـ حجر كؼؾ ذلؽ طـف تؾؿقذه السخاوي يف فتح الؿغقث.)57/1( 
( )3الـؽت ،)158/1( والؿملػ كؼؾف مـ فتح الؿغقث.)57/1( 
( )4فتح الؿغقث.)57-56/1( 
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الفَائٔدَُٗ الجَّالٔجَُ٘ :فٕٔ أٌََّ الػَِّٔخًَِِٔ لَهِ َٓطِ َتِْعٔبَا الصَّشِٔٔحَ َّال الِ َتصَمَا ذَ ٔلكَ

وقال بعضفؿ :ويميد أن هذا هق الؿراد أن إحاديث التل بقـ أيديـا مـ
الصحاح ،بؾ وغقر الصحاح ،ولق تتبعت مـ الؿساكقد والجقامع والســ
وإجزاء وغقرها ما بؾغت مائة ٍ
ألػ بال تؽرار ،بؾ وٓ مخسقـ ألػ ًا ،ويبعد كؾ
ال ُب ْع ِد أن يؽقن رجؾ واحدٌ يحػظ ما فات إمة مجقعف ،مع أكف إكؿا حػظف مـ
أصقل مشايخف وهل مقجقدة )1(.اﻫ
فضال
ً
وقد تبقـ بؿا ذكر أن ما قالف البخاري ٓ يـايف ما قالف ابـ إخرم،
طؿا قالف الـقوي ،طىل أن بعضفؿ محؾ كالم ابـ إخرم فقؿا فاهتؿا طىل
الصحقح الؿجؿع طؾقف ،فؽلكف قال :مل ي ُػتفؿا مـ الصحقح الذي هق يف الدرجة
إوىل إٓ الؼؾقؾ ،وإمر كذلؽ ،وإحاديث التل هل يف الدرجة إوىل ٓ
تبؾغ -كؿا قال الحاكؿ -طشرة آٓف.

()2

( )1تدريب الراوي ،)135/1( ومل ُي َس اؿ الؼائؾ.
( )8اكظر :تدريب الراوي ،)138/1( وفتح الباقل( ص.)64
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تَتٔنٌَّ٘ فٕٔ بََٔاٌِ عَدَدٔ أَسَادٔ ِٓحٔ الصَّشِٔٔشَِٔ ًِ

تَتِىَّ ٌٛفِ٘ بََٗاُِ عَسَزِ أَسَازِ ِٖحِ الصَّشِ ِٗشَ َِِٗ

قاه احلافغ ابَ الصالح :مجؾة ما يف صحقح البخاري سبعة آٓف ومئتان
ومخسة وسبعقن حديثًا ،بإحاديث الؿؽررة.
ّقد قٔل :إهنا بنسؼاط الؿؽررة أربعة آٓف حديث.

()1

مح ِ
قاه احلافغ العطاق٘ :هذا مس اؾؿ يف رواية ِ
اد بـ شاكر
الػ َر ْبري ،وأما رواية ا
ٌ
ُ
ففل ُدوهنا بؿئتل حديث و ُد َ
رواية إبراهقؿ بـ معؼؾ.
ون هذه بؿائة حديث

()2

( )1طؾقم الحديث( ص.)84
( )8شرح التبصرة والتذكرة ،)118-117/1( والتؼققد واإليضاح ،)844-839/1( وفقف:
وأكؼص الروايات رواية إبراهقؿ بـ معؼؾ :فنهنا تـؼص طـ رواية الػربري بثؾثؿائة حديث.اﻫ
ُ
تؾؿقذه اب ُـ حجر يف كتابف الـؽت )154/1( بؼقلف :بؾ كتاب البخاري يف مجقع
العراقل
وتعؼب
ا
الروايات الثالثة يف العدد سقاء ،وإكؿا حصؾ آشتباه مـ جفة أن محاد بـ شاكر ،وإبراهقؿ بـ معؼؾ
لؿا َس ِؿعا الصحقح طىل البخاري :فاهتؿا مـ أواخر الؽتاب شلء ،فروياه باإلجازة طـف.
وقد كبف طىل ذلؽ الحافظ أبق الػضؾ ابـ صاهر ،وكذا كبف الحافظ أبق طظ الجقاين يف كتاب تؼققد
الؿفؿؾ طىل ما يتعؾؼ بنبراهقؿ بـ معؼؾ ،فروى بسـده إلقف قال" :وأما مـ أول كتاب إحؽام إىل
آخر الؽتاب ،فلجازه يل البخاري".

ح الصَّشِٔٔشًَِِٔ
تَتٔنٌَّ٘ فٕٔ بََٔاٌِ عَدَدٔ أَسَادٔ ِٓ ٔ
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قاه احلافغ ابَ سذط :إن طدة أحاديث البخاري يف روايات الثالثة سقاء،
إخقريـ فاهتؿا مـ سؿاع الصحقح طىل
وإكؿا حصؾ آشتباه مـ جفة أن
َ
البخاري ما ُذكِ َر مـ آخر الؽتاب ،فروياه باإلجازة ،فالـؼص إكؿا هق يف السؿاع
ٓ يف الؽتاب.

()1

قاه :والـذي تحرر يل أهنا بالؿؽـرر سقى الؿعؾؼات والؿتابعات
والؿقققفات :سبعة آٓف وثالثؿائة وسبعة وتسعقن حدي ًثا.
وبغقر الؿؽرر مـ الؿتقن الؿقصقلة ألػان وستؿائة وحديثان ،ومـ
الؿتقن الؿعؾؼة الؿرفقع التل مل يصؾفا يف مقضع آخر مـف مائة وتسعة
ومخسقن ،فؿجؿقع غقر الؿؽرر ألػان وسبعؿائة وأحدٌ وستقن ،كؼؾ ذلؽ
()2

بعض تالمقذه طـف.

قال أبق طظ الجقاين" :وكذا فاتف مـ حديث طائشة  يف قصة اإلفؽ يف باب ققلف تبارك وتعاىل:
﴿ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [الػتح ]15:إىل آخر الباب".
وأما محاد بـ شاكر فػاتف مـ أثـاء كتاب إحؽام إىل آخر الؽتاب فتبقـ أن الـؼص يف رواية محاد
ابـ شاكر ،وإبراهقؿ بـ معؼؾ إكؿا حصؾ مـ صريان الػقت ٓ مـ أصؾ التصـقػ :فظفر أن العدة يف
الروايات كؾفا سقاء ،وغايتف أن الؽتاب مجقعف طـ ِ
الػ َر ْب ِري بالسؿاع.
وطـد هذيـ بعضف بسؿاع بعضف بنجازة ،والعدة طـد الجؿقع يف أصؾ التصـقػ سقاء ،فال
اطتراض طىل ابـ الصالح يف شلء مؿا أصؾؼف .واهلل أطؾؿ.اﻫ
( )1الـؽت ،)151- 154/1( وقد ذكرتف قري ًبا بلكؿؾف والؿملػ كؼؾف مـ فتح الباقل كؿا سقليت.
( )8هق العالمة زكريا إكصاري وذلؽ يف كتابف فتح الباقل بشرح ألػقة العراقل( ص.)61- 64
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وقد كؼؾ بعض العؾؿاء طـ الحافظ الؿذكقر حاصؾ ما قالف يف تحرير
يتعؾؼ بالؿؽرر ،فلحببت إيراد ذلؽ طىل ٍ
العدد إٓ أن فقف زيادة ٍ
وجف
ُ
بسط فقؿا
أقر َب ً
مـآ ،قال:
يؽقن َ
( )7397مجؾة أحاديث البخاري بالؿؽرر :سبعة آٓف وثالثؿائة وسبعة
وتسعقن.
( )1341ومجؾة ما فقف مـ الؿعؾؼات وذلؽ سقى الؿتابعات وما ُيذكر
بعدها :ألػ وثالثؿائة وواحد وأربعقن حديثًا.
( )344ومجؾة ما فقف مـ الؿتابعات والتـبقف طىل اختالف الروايات:
ثالثؿائة وأربع ٌة وأربعقن حديثًا.
ٍ
آٓف واثـان وثؿاكقن،
( )9488فجؿؾ ُة ما يف البخاري بالؿؽرر :تسعة
( )9488سقى الؿقققفات طىل الصحابة ،والؿؼطقطات القاردة طـ التابعقـ
()1

فؿـ بعدهؿ.

وطدد كتب البخاري مائة وشلء ،وطدد أبقابف :ثالثة آٓف وأربعؿائة
ٍ
صحقح مسؾؿ
اختالف قؾقؾ يف كسخ إصقل ،وأما 
بابا ،مع
ُ
ومخسؿقن ً
فجؿؾ ُة ما فقف بنسؼاط الؿؽرر كحق أربعة آٓف حديث.
( )1اكظر :تقضقح إفؽار.)64-59/1( 

ح الصَّشِٔٔشًَِِٔ
تَتٔنٌَّ٘ فٕٔ بََٔاٌِ عَدَدٔ أَسَادٔ ِٓ ٔ
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قاه( )1يف شرح مسؾؿ :قال الشقخ أبق طؿرو –يعـل :ابـ الصالح :-
كـت طـد أبل ُز ْر َطة الرازي ،فجاء مسؾؿ بـ
رويـا طـ أبل ُق َريش الحافظ قالُ :
الحجاج فس اؾؿ طؾقف وجؾس ساطة ،وتذاكرا ،فؾؿا قام قؾت لف :هذا مجع أربعة
ٍ
حديث يف الصحقح ،قال أبق زرطة :فؾؿـ ترك الباقل؟
آٓف
ٍ
ٍ
أصقل دون
حديث
قال الشقخ :أراد أن كتابف هذا أربع ُة آٓف
الؿؽررات )2(.اﻫ
ورأيت
قاه العطاق٘ :وهق يزيدُ طىل البخاري بالؿؽرر لؽثرة صرقف ،قال:
ُ
طـ أبل الػضؾ أمحد بـ سؾؿة أكف قال :إهنا اثـا طشر ألػ حديث( ،)3وقال أبق
حػص الؿقاكجل :إهنا ثؿاكقة آٓف( )4قال بعض الباحثقـ يف ذلؽ :ا
ولعؾ هذا
()5

رب إىل القاقع مؿا قبؾف.
أق ُ

وأمحد بـ سؾؿة( )6مؿـ روى طـ مسؾؿ ،قال الـقوي يف شرح كتابف :روى
( )1يعـل :الـقوي.
( )8مؼدمة شرح صحقح مسؾؿ.)81/1( 
( )3التؼققد واإليضاح.)844/1( 
( )4اكظر :ما ٓ يسع الؿحدث جفؾف( ص.)86
( )5اكظر :الـؽت طىل مؼدمة ابـ الصالح )191/1( لؾزركشل.
( )6هق الحافظ أمحد بـ سؾؿة أبق الػضؾ الـقسابقري البزار الؿعدِّ ل ،مات سـة (886ﻫ) .سقر أطالم
الـبالء ،)373/13( شذرات الذهب.)198/8( 

تَتٔنٌَّ٘ فٕٔ بََٔاٌِ عَدَدٔ أَسَادٔ ِٓحٔ الصَّشِٔٔشَِٔ ًِ
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مجاطات مـ ِ
مجاطات يف درجتف ،فؿـفؿ
كبار أئؿة طصره وح اػاضف ،وفقفؿ
طـف
ٌ
ٌ
أبق حاتؿ الرازي ،ومقسك بـ هارون ،وأمحد بـ سؾؿة ،وأبق طقسك الترمذي،
وأبق بؽر بـ خزيؿة ،ويحقك بـ صاطد ،وأبق طقاكة اإلسػرائقـل ،وآخرون ٓ
حصقن.
ُي َ
ثؿ قال :قال الحاكؿ أبق طبد اهلل :حدثـا أبق الػضؾ محؿد بـ إبراهقؿ،
رأيت أبا ُزرط َة وأبا حاتؿ ُيؼدِّ مان مسؾؿ بـ
قال :سؿعت أمحد بـ سؾؿة يؼقلُ :
ِ
معرفة الصحقح طىل مشايخ طصرمها ،ويف رواية يف معرفة
الحجاج يف
()1

الحديث.

( )1مؼدمة شرح مسؾؿ.)14/1( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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الفَاِٟسَ ُٚالطَّابِعَ :ُٛفِٗىَا اٌِتُكِسَ عَمَ ِِّٗىَا َٔاجلََٕابُ عَ َِ شَلِكَ

قاه الٍٕٔ ٙيف ؾطح وػمي :قد استدرك مجاط ٌة طىل البخاري ومسؾؿ
()1

أخال بشرصفؿا
أحاديث ا

فقفا ،وكزلت طـ درجة ما التزماه ،وقد سبؼت

اإلشارة إىل هذا( ،)2وقد ألػ اإلمام الحافظ أبق الحسـ طظ بـ طؿر
الدارقطـل يف بقان ذلؽ كتابف الؿسؿك بـآستدراكات والتتبع.

()3

( )1يف الؿطبقع( :بشرصقفؿا) بدل (بشرصفؿا) ،ويف مؼدمة شرح مسؾؿ( بشرصفؿا) ،وهق كذلؽ يف
الؿخطقط لذا أثبتف.
( )8يعـل :يف مؼدمة لشرح صحقح مسؾؿ.
( )3اإللزامات والتتبع ،وقد حؼؼف شقخـا العالمة القادطل  ،وطؿؾف هق أكف يخرج الحديث الذي
كالما ٕهؾ العؾؿ
أشار إلقف الدارقطـل مـ مصادره ثؿ يذكر كالم مـ صححف أو ضعػف :فنن مل يجد ً
يف الحديث كظر يف رجال سـده وحؽؿ طؾقف بظاهر ذلؽؿ السـد .هذا بالـسبة يف اإللزامات أما
التتبع : فنكف يـؼؾ كالم أهؾ العؾؿ كالـقوي ،وابـ حجر ،وأبل مسعقد الدمشؼل :فنن كان لف كظر يف
مؼرا لفؿ كؿا ذكر يف مؼدمة تحؼقؼف.
ذلؽ فنكف يبقـف وإٓ سؽت طىل ما قالقا ًّ
ولشقخـ ا العالمة ربقع بـ هادي الؿدخظ حػظف اهلل تعاىل كتاب بعـقان بقـ اإلمامقـ الدارقطـل
ومسؾؿ وهق طبارة طـ دراسة لألحاديث التل اكتؼدها اإلمام الدارقطـل طىل اإلمام مسؾؿ يف
صحقحف دراسة بحث وكظر مع مـاقشة اإلمام الدارقطـل يف ذلؽ بنبداء رأيف ،ويرى أن ما أبداه مل
يؽـ مصق ًبا فقف وقد يقافؼف ،وهق كتاب ققؿ ومػقد جدًّ ا.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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()1
ٍ
أيضا
حديث مؿا يف الؽتابقـ ،وٕبل مسعقد الدمشؼل
وذلؽ يف مائتل
ً

الغساين الج اقاين يف كتابف تؼققد الؿفؿؾ يف جزء
طؾقفؿا استدراك ،وٕبل طظ ا
()2
ٌ
استدراك أكثره طىل الرواة ،وفقف ما يؾزمفؿا ،وقد ُأجقب طـ كؾ
العؾؾ مـف

ذلؽ أو أكثره ،وستراه يف مقاضعف )3(.اﻫ
ٔقاه احلافغ ابَ سذط يف الػصؾ الثامـ مـ الؿؼدمة :يـبغل لؽؾ مصـػ أن
يعؾؿ أن هذه إحاديث ،وإن كان أكثرها ٓ يؼدح يف أصؾ مقضقع الؽتاب:
فنن مجقعفا وارد مـ ٍ
جفة أخرى ،وهل ما أ ادطاه اإلمام أبق طؿرو بـ الصالح
ٌ
تؾؼل هذا الؽتاب بالؼبقل والتسؾقؿ لصحة مجقع ما فقف.
وغقره مـ اإلمجاع طىل ِّ
متـازع يف صحتفا ،فؾؿ يحصؾ لفا مـ التؾؼل ما حصؾ
فنن هذه الؿقاضع
ٌ
عرض لذلؽ ابـ الصالح يف ققلف إٓ مقاضع يسقرة
لؿعظؿ الؽتاب ،وقد ت ا
ولشقخـا طـاية دققؼة جدًّ ا بـصحقح مسؾؿ ضفر ذلؽ لـا طـد قراءتـا إياه أكا وبعض صؾبة العؾؿ
طؾقف ،وقد قرأه هق طىل شقخف العالمة الؿحدث بديع الديـ الراشدي السـدي ،وقرأ فقف طىل شقخف
العالمة الؿحدث محقد التقيجري ،ولؾػائدة يـظر كتابل فتح الرب العظ بختؿ صحقح مسؾؿ طىل
العالمة ربقع الؿدخظ.
الؿجقد البارع أبق مسعقد إبراهقؿ بـ محؿد بـ طبقد الدمشؼل ،مات سـة (441ﻫ).
( )1هق الحافظ
ِّ
سقر أطالم الـبالء.)887/17( 
( )8وهق الؿجؾد الثاين مـ صبعة مؽتبة الباز ،مـ (ص )481-319ما يتعؾؼ بعؾؾ صحقح البخاري،
ومـ (ص )684-478ما يتعؾؼ بعؾؾ صحقح مسؾؿ.
( )3مؼدمة شرح صحقح مسؾؿ )87/1( لؾـقوي.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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()1

اكتؼدها طؾقف الدارقطـل وغقره.

ٔقاه( )2يف مؼدمة شرح مسؾؿ لف :ما ُأ ِخ َذ طؾقفؿا -يعـل :طىل البخاري
ومسؾؿ -وقدح فقف معتؿدٌ مـ الح اػاظ ،ففق مستثـك مؿا ذكركاه ،لعدم اإلمجاع
()4

احتراز حسـ.
طىل تؾؼقف بالؼبقل .اكتفك )3(.وهق
ٌ

وقد أحببت أن ُأ ِ
ور َد مـ هذا الػصؾ( )5الؿفؿ طىل صريؼ التؾخقص :ما
يؿ ِّؽ ُـ الطالب مـ اإلشراف طىل هذه الـقع ،الذي هق مـ أهؿ إكقاع طـد
( )1هدي الساري( ص ) 364الػصؾ الثامـ ،وما كؼؾف طـ ابـ الصالح ،ففق مذكقر يف كتابف طؾقم
الحديث( ص.)89-88
( )8يعـل :الـقوي.
( )3مؼدمة شرح مسؾؿ ،)84/1( وكص كالمة هـاك :فؿا ُأخذ طىل البخاري ومسؾؿ ،وقدح فقف معتؿد
مـ الحػاظ ،ففق مستثـك بؿا ذكركاه لعدم اإلمجاع طىل تؾؼقف بالؼبقل ،وما ذلؽ إٓ يف مقاضع
قؾقؾة...اﻫ
( )4هدي الساري( ص ،) 364ثؿ قال الحافظ :واختؾػ كالم الشقخ محقل الديـ يف هذه الؿقاضع،
فؼال يف مؼدمة شرح مسؾؿ ما كصف :وذكر كالمف الؿتؼدم وهق ققلف :قد استدرك مجاطة طىل
أخال فقفا بشرصفؿا...إلخ.
البخاري ومسؾؿ أحاديث ًّ
ثؿ قال :وقال يف مؼدمة شرح البخاري :فصؾ :قد استدرك الدارقطـل طىل البخاري ومسؾؿ
أحاديث فطعـ يف بعضفا ،وذلؽ الطعـ مبـل طىل ققاطد لبعض الؿحدثقـ ضعقػة جدًّ ا مخالػة لؿا
طؾقف الجؿفقر مـ أهؾ الػؼف وإصقل وغقرهؿ فال تغتر بذلؽ ...اﻫ
قال الحافظ معؾ ًؼا طىل كالمف :وسقظفر مـ سقاقفا والبحث فقفا طىل التػصقؾ أهنا لقست كؾفا
كذلؽ ،وققلف يف شرح مسؾؿ :وقد أجقب طـ ذلؽ أو أكثره ،هق الصقاب :فنن مـفا ما الجقاب
طـف غقر مـتفض...اﻫ
( )5مـ هدي الساري.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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الؿعروفقـ يف هذا الػـ بالـؼد والتؿققز ،ومـ أراد آستقػاء فؾقرجع إىل إصؾ
قال -أجزل اهلل ثقابف :-
بالؿ َع اؾؼ سفؾٕ :ن وضع( )2الؽتابقـ إكؿا
ُ
اطؾؿ( )1أن الجقاب طؿا
يتعؾؼ ُ
هق لؾؿسـدات ،والؿعؾؼ لقس بؿسـد ،ولفذا مل يتعرض الدارقطـل فقؿا تتبعف
طىل الصحقحقـ إىل إحاديث الؿعؾؼة التل مل ُتقصؾ يف مقضع آخر ،لعؾؿف
استئـاسا واستشفا ًدا.
بلهنا لقست مـ مقضقع الؽتاب ،وإكؿا ُذكِ َر ْت
ً
وقد ذكركا إسباب الحامؾة لؾؿصـػ طىل تخريج ذلؽ التعؾقؼ ،وأن
يحتج هبا ،إٓ أن
مراده بذلؽ أن يؽقن الؽتاب جام ًعا ٕكثر إحاديث التل
ُّ
مـفا ما هق طىل شرصف ،فساقف سقاق إصؾ ،ومـفا ما هق طىل غقر شرصف فغاير
السقاق يف إيراده لقؿتاز ،فاكتػك إيرا ُد الؿعؾؼات ،وبؼل الؽالم فقؿا طؾؾ مـ
إحاديث الؿسـدات.
وطدة ما اجتؿع لـا مـ ذلؽ مؿا يف كتاب البخاري ،وإن شاركف مسؾؿ يف
بعضف :مائة وطشرة أحاديث ،مـفا ما وافؼف مسؾؿ طىل تخريجف ،وهق اثـان
وثالثقن حدي ًثا ،ومـفا ما اكػرد بتخريجف وهق ثؿاكقة وسبعقن حديثًا.
( )1لػظة (اطؾؿ) ٓ تقجد يف هدي الساري.
( )8يف هدي الساري( : مقضقع) بدل (وضع) ،وقد كتبفا يف الؿخطقط ،ثؿ ضرب طؾقفا ،وكتب
فققفا (وضع).

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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ٔاألسازٖح اليت اٌتُكست عمّٗىا تٍكػي غت )1(ٛأقػاً:
الكطه األّل ميَا :ما تختؾػ الروا ُة فقف بالزيادة والـؼص مـ رجال
اإلسـاد.
الكطه الجاىٕ :ما تختؾػ الروا ُة فقف بتغققر رجال بعض اإلسـاد.
الكطه الجالح ميَا :ما تػرد بعض الرواة بزيادة فقف طؿـ هق( )2أكثر طد ًدا
أو أضبط.
ػ.
الكطه السابع ميَا :ما تػرد بف بعض الرواة مؿـ ُض ِّع َ
الكطه اخلامظ ميَا :ما ُحؽِ َؿ فقف بالقهؿ طىل بعض رجالف.
اختؾػ فقف بتغققر بعض ألػاظ الؿتـ.
ُ
الكطه الطادع ميَا :ما
قدح ،إلمؽان الجؿع يف الؿختؾػ مـ ذلؽ أو
وهذا أكثره ٓ يترتب طؾقف ٌ
()3
يتعرضقا ٓستقػاء
الترجقح ،طىل أن الدارقطـل  ،وغقره مـ أئؿة الـؼد ،مل ا

تعرضقا لذلؽ يف اإلسـاد.
ذلؽ مـ الؽتابقـ ،كؿا ا
( )1لػظة (ستة) ٓ تقجد يف هدي الساري ،وإكؿا (تـؼسؿ أقسا ًما).
( )8يف هدي الساري( دون مـ هق) بدل (طؿـ هق) ،وكتب يف الؿخطقط (دون) ،ثؿ ضرب طؾقفا،
وكتب (طؿـ).
( )3هق اإلمام شقخ اإلسالم حافظ الزمان أبق الحسـ طظ بـ طؿر بـ أمحد بـ مفدي البغدادي
الدارقطـل ،مات سـة (385ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)313/3( 

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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ففذه مجؾ ٌة أقسام ما اكتؼده إئؿة طىل الصحقح ،وهذا حقـ الشروع يف
إيرادها طىل ترتقب ما وقع يف إصؾ :لتسفؾ مراجعتفا ،وقد أوردكا كحـ مـ
()1

ذلؽ ما يؽػل لؿطالع كتابـا هذا.

( )1مـ ققلف :وقد أوردكا إىل هـا مـ كالم الؿملػ الجزائري ،وما بعده كالم الحافظ.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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فِ٘ كِتَابِ الصَّالَٚ

 -1قاه الساضقطين :أخرجا مجق ًعا حديث مالؽ ،طـ الزهري ،طـ أكس،
قالُ :كـاا ُكصظ العصر ،ثؿ يذهب الذاهب مـا إىل ُق ٍ
باء ،فقلتقفؿ والشؿس
ُ
مرتػعة.

()1

وهذا مؿا ُيـتؼد بف طىل مالؽٕ :كف رفعف ،وقال فقف :إىل ُقباء ،وخالػف طدد
كثقر ،مـفؿ شعقب بـ أبل محزة ،وصالح بـ كقسان ،وطؿرو بـ الحارث،
ويقكس بـ يزيد ،ومعؿر ،والؾقث بـ سعد ،وابـ أبل ذئب ،وآخرون .اكتفك.

()2

أيضا طىل مالؽ ،ومقضع التع ُّؼ ِ
ب مـف ققلف :إىل ُقباء.
وقد تعؼبف الـسائل ً
والجؿاطة كؾفؿ قالقا :إىل العقايل ،ومثؾ هذا القهؿ القسقر ٓ يؾزم مـف الؼدح
يف صحة الحديثٓ ،سقؿا وقد أخرجا الرواية الؿحػقضة )3(.اﻫ
( )1البخاري برقؿ ( ،)551ومسؾؿ برقؿ (.)193( )681
( )8اكظر :التتبع( ص )457لؾدارقطـل ،بتحؼقؼ شقخـا القادطل  مع تعؾقؼف الؿاتع.
( )3هدي الساري.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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أقٕه( :)1وقد أخرج البخاري ذلؽ (يف باب وقت العصر)( ،)2وقال يف
الرواية الؿحػقضة :حدثـا أبق القؿان ،قال :أخبركا شعقب ،طـ الزهري ،قال:
أكس بـ مالؽ ،قال :كان رسقل اهلل ﷺ يصظ العصر والشؿس مرتػعة
حدثـل ُ
حقة ،فقذهب الذاهب إىل العقايل فقلتقفؿ والشؿس مرتػعة ،وبعض العقايل مـ
ٍ
أمقال أو كحقه.
الؿديـة طىل أربعة
وأخرج مسؾؿ ذلؽ يف (باب استحباب التبؽقر بالعصر)( ،)3وقال يف
الرواية الؿحػقضة :حدثـا قتقبة بـ سعقد ،قال أكبلكا الؾقث (،ح) ،وحدثـا
محؿد بـ رمح ،قال :أكبلكا الؾقث ،طـ ابـ شفاب ،طـ أكس بـ مالؽ ،أكف
والشؿس مرتػعة ح اق ٌة ،فقذهب
أخبره أن رسقل اهلل ﷺ كان يصظ العصر
ُ
الذاهب إىل العقايل ،فقليت العقايل والشؿس مرتػعة ،مل يذكر قتقبة :فقليت
العقايل.اﻫ
وابـ شفاب هق الزهري.
 - 2قاه الساضقطين :أخرجا مجق ًعا حديث ابـ أبل ذئب ،طـ سعقد
ٍ
سافر
الؿؼبري ،طـ أبقف ،طـ أبل هريرة ،طـ الـبل ﷺ أكف قال« :ال حيؾ المرأة ُت ُ
( )1الؼائؾ :هق الجزائري .
( )8برقؿ (.)554
( )433/1( )3برقؿ (.)681

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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()1

ولقس معفا حمرم».

ٍ
سعقد،
وسفقؾ ،طـ
قال الدارقطـل :وقد رواه مالؽ ويحقك بـ أبل كثقر ُ
طـ أبل هريرة( :)2يعـل :مل يؼقلقا :طـ أبقف.
ِ
قؾت( :)3مل ي ِ
ؼب حديث
فؿؾ
البخاري حؽاية هذا آختالف ،بؾ ذكره ط َ
ُّ
ُ
ابـ أبل ذئب.

()4

والجقاب طـ هذا آختالف كالجقاب طـ الحديث الثاين ،فنن سعقدً ا
ُ
يؽقن هذا
وسؿع مـ أبل هريرة ،فال
الؿؼبري سؿع مـ أبقف ،طـ أبل هريرة،
َ
قادحا.
آختالف ً
ػ فقف طىل مالؽ ،فرواه ابـ ُخزيؿة يف صحقحف)5( مـ حديث
وقد اخ ُتؾِ َ
بشر بـ طؿر ،طـف ،طـ سعقد ،طـ أبقف ،طـ أبل هريرة ،وقال بعده :مل َي ُؼؾ أحدٌ
مـ أصحاب مالؽ يف هذا الحديث طـ سعقد ،طـ أبقف ،غقر بشر بـ طؿر .اﻫ
( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)1488ومسؾؿ برقؿ (.)484( )1339
( )8اكظر :التتبع( ص.)181
( )3الؼائؾ هق الشقخ صاهر .
( )4الؿتؼدم برقؿ ( ) 1488قال طؼبة :تابعف يحقك بـ أبل كثقر وسفقؾ ومالؽ طـ الؿؼبري طـ أبل
هريرة .
( )1846/8( )5برقؿ ( ،)8583ط .الؿؽتب اإلسالمل.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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أيضا،
وقد أخرجف أبق طقاكة يف صحقحف ،مـ حديث بشر بـ طؿر ً
وصحح ابـ حبان الطريؼقـ م ًعا( ،)1واهلل اطؾؿ.
أقٕه( :)2أخرج البخاري هذا الحديث يف (باب يف كؿ ُتؼصر الصالة).

()3

فؼال :حدثـا آدم ،قال :حدثـا ابـ أبل ذئب ،قال :حدثـا سعقد الؿؼبري،
طـ أبقف ،طـ أبل هريرة ،قال :قال الـبل ﷺ« :ال حيؾ المرأةٍ تممـ باهلل والققم
ٍ
ولقؾة لقس معفا ُحرمة».
تسافر مسقر َة يق ٍم
اآلخر أن
َ
وسفقؾ ومالؽ ،طـ الؿؼبري ،طـ أبل هريرة .اﻫ
تابعف يحقك بـ أبل كثقر ُ
ٍ
وققلف« :حرمة» بضؿ الحاء وسؽقن الراء :أيٌ :
بـسب
رجؾ ذو ُح ْر َم ٍة مـفا
أو غقره.

( )1قال يف صحقحف ) 438/6( برقؿ ( ) 8786بترتقب ابـ بؾبان :قال أبق حاتؿ :سؿع هذا الخبر سعقد
الؿؼبري طـ أبل هريرة ،وسؿعف مـ أبقف طـ أبل هريرة ،فالطريؼان مجق ًعا محػقضان.
( )8الؼائؾ هق الجزائري .
( )3تؼدم تخريجف قري ًبا.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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فِ٘ كِتَابِ الِذٍََاِٟعِ

 - 3قاه الساضقطين :أخرج البخاري حديث داود بـ أبل الػرات ،طـ ابـ
بريدة ،طـ أبل إسقد ،طـ طؿرُ ،م ار بجـازة ،فؼال :وجبت( )1الحديث.
وقد قال طظ بـ الؿديـل :إن ابـ بريدة إكؿا يروي طـ يحقك بـ يعؿر،
سؿعت أبا إسقد.
طـ أبل إسقد ،ومل يؼؾ يف هذا الحديث
ُ
وكقع ،طـ طؿر بـ القلقد ا
الشـال ،طـ
قال الدارقطـل :وقؾت أكا :وقد رواه
ٌ
ابـ بريدة ،طـ طؿر ،ومل يذكر بقـفؿا أحدً ا )2(.اكتفك
ومل َأر ُه إىل أن مـ حديث طبد اهلل بـ ُبريدة إٓ بالعـعـة ،فع اؾتف باققة ،إٓ
أن يعتذر لؾبخاري طـ تخريجف بلن اطتؿاده يف الباب طىل حديث طبد العزيز
ابـ صفقب ،طـ أكس هبذه الؼصة سقا ًء ،وقد وافؼف مسؾؿ طىل تخريجف.
وأخرج البخاري حديث أبل إسقد كالؿتابعة لحديث طبد العزيز بـ
( )1رواه البخاري برقؿ (.)1368
( )8اكظر :التتبع( ص ،)398-396والعؾؾ.)849-847/8( 

369

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

صفقب ،فؾؿ يستقف كػل العؾة طـف ،كؿا يستقفقفا فقؿا يخرجف يف إصقل.
()1

واهلل أطؾؿ.

أقٕه( :)2ذكر البخاري ذلؽ يف (باب ثـاء الـاس طىل الؿقت).

()3

فؼال :حدثـا آدم ،حدثـا شعبة ،حدثـا طبد العزيز بـ صفقب ،قال :سؿعت
ٍ
خقرا ،فؼال الـبل ﷺ« :وجبت».
مروا بجـازة فلثـقا طؾقفا ً
أكس بـ مالؽ يؼقلُّ :
شرا ،فؼال« :وجبت».
ثؿ مروا بلخرى فلثـقا طؾقفا ً
( )1وقال يف فتح الباري )898/3( برقؿ ( :)1368وقد حؽك الدارقطـل يف التتبع طـ طظ بـ
الؿديـل أن ابـ بريدة إكؿا يروي طـ يحقك بـ يعؿر طـ أبل إسقد ،ومل يؼؾ يف هذا الحديث:
سؿعت أبا إسقد قؾت – والؼائؾ الحافظ :-وابـ بريدة ولد يف طفد طؿر ،فؼد أدرك أبا إسقد بال
ريب لؽـ البخاري ٓ يؽتػل بالؿعاصرة ،فؾعف أخرجف شاهدً ا واكتػك لألصؾ بحديث أكس الذي
قبؾف ،واهلل أطؾؿ.
ومسؾؿا روياه مـ صريؼ داود طـ
قمت :وقد ذكر الدار قطـل يف العؾؾ :)849/8( أن البخاري
ً
ابـ بريدة طـ أبل إسقد.
مسؾؿا
مسؾؿا ،وهذا هق الصحقحٕ :ن
ويف التتبع ذكر أن الذي أخرجف هق البخاري ،ومل يذكر
ً
ً
ٓ ذكر طـده يف الصحقح لرواية داود بـ أبل الػرات طـ ابـ بريدة طـ أبل إسقد طـ طؿر :لذا
قال شقخـا القادطل  يف تعؾقؼف طىل التتبع( ص :)398وققل الحافظ الدارقطـل  يف
العؾؾ :بلكف أخرجف البخاري ومسؾؿ مخالػ لؼقلف يف التتبع إكف أخرجف البخاري وإمر كؿا
يؼقل يف التتبع ، فنين مل أجده يف مسؾؿ يف مظاكف ،وهؽذا الـابؾسل مل يعزه يف ذخائر الؿقاريث إىل
مسؾؿ...اﻫ
( )8الؼائؾ :الشقخ صاهر .
( )3برقؿ (.)1367

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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خقرا ،فقجبت
فؼال طؿر بـ الخطاب :ما وجبت؟ قال« :هذا أثـقتؿ طؾقف ً
شرا ،فقجبت لف الـار ،أكتؿ شفداء اهلل يف األرض».
لف الجـة ،وهذا أثـقتؿ طؾقف ً
حدثـا طػان بـ مسؾؿ ،حدثـا داود بـ أبل الػرات ،طـ طبد اهلل بـ بريدة،
طـ أبل إسقد ،قالِ :
فجؾست إىل طؿر بـ
مت الؿديـة وقد وقع هبا مرض،
ُ
قد ُ
الخطاب ،فؿرت هبؿ جـازة ُ
خقرا ،فؼال طؿر :وجبت ،ثؿ
فلثـل طىل صاحبفا ً
خقرا ،فؼال طؿر :وجبت ثؿ َم ُّروا بالثالثة ُ
ُم ار بلخرى ُ
فلثـل
فلثـل طىل صاحبفا ً
شرا ،فؼال وجبت.
طىل صاحبفا ًّ
قؾت كؿا قال
فؼال أبق إسقد :فؼؾت :وما وجبت يا أمقر الؿممـقـ؟ قالُ :
الـبل ﷺ« :أ ُّيام مسؾؿ شفد لف أربعة بخقر أدخؾف اهلل الجـة».
فؼؾـا :وثالثة؟ قال :وثالثة .فؼؾـا :واثـان؟ قال :واثـان .ثؿ مل كسللف طـ
()1

القاحد.

( )1رواه البخاري برقؿ (.)368

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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فِ٘ كِتَابِ الِبُُٕٗعِ

 - 4قاه الساضقطين :وأخرجا مجق ًعا حديث مالؽ ،طـ محقد ،طـ أكس ،أن
تحؿر.
الـبل ﷺ هنك طـ بقع الثؿار حتك ُتزهل ،فؼقؾ :وما تزهل؟ قال :حتك
ا
()1

قال رسقل اهلل ﷺ« :أرأيت إذا مـع اهلل الثؿرة بؿ يلخذ أحدكؿ مال أخقف؟».

ُ
إسؿاطقؾ بـ جعػر ،وابـ
قال الدارقطـل :خالػ مال ًؽا مجاط ٌة ،مـفؿ:
وه َشقؿ ،ومروان بـ معاوية ،ويزيد بـ هارون ،وغقرهؿ ،قالقا فقف:
الؿباركُ ،
قال أكس :أرأيت إن مـع اهلل الثؿرة.
فص َؾ كال َم أكس
قال :وقد أخرجا مجق ًعا حديث إسؿاطقؾ بـ جعػر ،وقد ا
مـ كالم الـبل ﷺ.
قؾت( :)2سبؼ الدارقطـل إىل دطقى اإلدراج يف هذا الحديث أبق حاتؿ
( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)8198ومسؾؿ برقؿ (.)1555
( )8الؼائؾ :الحافظ .

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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وأبق زرطة

()1

الرازيان ،وابـ خزيؿة ،وغقر واحد مـ أئؿة الحديث كؿا

أوضحتف يف كتابل تؼريب الؿـفج :بترتقب الؿدرج.

()2

رأيت أكس بـ مالؽ يف الؿـام،
وحؽقت فقف طـ ابـ خزيؿة أكف قال:
ُ
مدرجا ،لؽـ قال يف
فلخبرين أكف مرفقع ،وأن معتؿر بـ سؾقؿان رواه طـ محقد
ً
ُّ
وإمر يف
يستحؾ ،أو حدا ث بف طـ الـبل ﷺ؟
أكس قال :بِ َؿ
آخره ٓ :أدري ٌ
ُ
مثؾ هذا قريب ،واهلل أطؾؿ.
قاه ابَ األثري يف الٍّاٖ :)3( ٛوفقف هنل طـ بقع الثؿر حتك يزهل ،ويف
رواية :حتك يزهق ،يؼال :زها الـخؾ يزهق إذا ضفرت ثؿرتف ،وأزهك ي ِ
زهل إذا
ُ
امحر ،وققؾ :مها بؿعـك آمحرار وآصػرار ،ومـفؿ مـ أكؽر يزهق،
اصػر أو ا
ا
ومـفؿ مـ أكؽر يزهل .اﻫ
 - 5قاه الساضقطين :وأخرجا مجق ًعا حديث طؿرو بـ ديـار ،طـ صاوس،
مخرا ،فؼال :قاتؾ اهلل
طـ ابـ طباس ،قال :بؾغ طؿر بـ الخطاب أن سؿرة باع ً
سؿرة )4(.الحديث.
( )1اكظر :طؾؾ الحديث.)378/1( 
( )8اكظر :الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ )188-184/1( لؾخطقب البغدادي.
( )739-738/1( )3مادة (زها).
( )4رواه البخاري برقؿ ( ،)8883ومسؾؿ برقؿ ( ،)1588والؾػظ لف.
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

وقد رواه محاد بـ زيد ،طـ طؿرو ،طـ صاوس ،أن طؿر ،قال ،...وكذلؽ
()1

رواه القلقد بـ مسؾؿ ،طـ حـظؾة بـ أبل سػقان ،طـ صاوس أن طؿر قال.

قؾت :صرح ابـ طققـة طـ ٍ
طؿرو بسؿاع صاوس لف مـ ابـ طباس ،وهق
أحػظ الـاس لحديث طؿرو ،فروايتف الراجحة ،وقد تابعف روح بـ الؼاسؿ،
أخرجف مسؾؿ( )2مـ صريؼف .اﻫ
قال مسؾؿ يف (باب تحريؿ بقع الخؿر) :حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة،
()4

وزهقر بـ حرب ،وإسحاق بـ إبراهقؿ ،والؾػظ ٕبل بؽر ،قال( :)3أكبلكا

سػقان بـ طققـة ،طـ طؿرو ،طـ صاوس ،طـ ابـ طباس ،قال :بؾغ طؿر أن
مخرا ،فؼال :قاتؾ اهلل سؿرة ،أمل يعؾؿ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :لعـ اهلل
سؿرة باع ً
القفقدُ ،ح ِّرمت طؾقفؿ ُّ
قها».
اط َ
قم َف َج َؿ ُؾقها ف َب ُ
الش ُح ُ
روح :يعـل:
حدثـا أمقة بـ بِسطام ،قال :أكبلكا يزيد بـ ُزريع ،قال :حدثـا ٌ
ابـ الؼاسؿ ،طـ طؿرو بـ ديـار ،هبذا اإلسـاد مثؾف .اﻫ
( )1التتبع( ص ،)381العؾؾ.)81-84/8( 
( )8برقؿ (.)1588
( )3الذي يف صحقح مسؾؿ( :قالقا) بدل( :قال).
( )4يف الؿخطقط( :كا) بدل (أكبلكا) ،ويف صحقح مسؾؿ( حدثـا) كؿا يف الـسخ التل اصؾعت طؾقفا.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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تنبيه:
هذه الخؿر كان سؿرة أخذها مـ أهؾ الؽتاب طـ ققؿة الجزية ،فباطفا
()1

مـفؿ غقر طاملٍ بتحريؿ ذلؽ.

ػ يف كقػقة بقع سؿرة لؾخؿر طىل ثالثة أققال يـظر لفا :فتح الباري )583/4( شرح حديث
( )1اخ ُتؾِ َ
رقؿ (.)8884

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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فِ٘ كِتَابِ الِذَِّازِ

 - 6قاه الساضقطين :واخرجا مجق ًعا حديث مقسك بـ طؼبة ،طـ أبل الـضر
مقىل طؿر بـ طبقد اهلل ،قال :كتب إلقف طبد اهلل بـ أبل أوىف ،فؼرأتف أن الـبل ﷺ
قال« :ال تتؿـقا لؼاء العدو ،وإذا لؼقتؿقهؿ فاصبروا» )1(.الحديث.
قال :وأبق الـضر مل يسؿع مـ ابـ أبل أوىف ،وإكؿا رواه طـ كتابف ،ففق
()2

حجة يف رواية الؿؽاتبة.

قؾت :فال طؾة فقف ،لؽـف يـبـل طىل أن شرط الؿؽاتبة هؾ هق مـ الؽاتب
إىل الؿؽتقب إلقف فؼط ،أم ُّ
كؾ مـ طرف الخط روى بف وإن مل يؽـ مؼصق ًدا
إو ُل هق الؿتبادِ ُر إىل الػفؿ مـ الؿصطؾح ،وأما الثاين ففق
بالؽتابة إلقف ،ا
( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)3484ومسؾؿ برقؿ (.)1748
( )8التتبع ) 458( وكص كالمف :وهق صحقح حجة يف جقاز اإلجازة والؿؽاتبةٕ :ن أبا الـضر مل يسؿع
مـ ابـ أبل أوىف ،وإكؿا رآه يف كتابف.اﻫ ،واكظر :طؾؾ الحديثٓ )331/1( بـ أبل حاتؿ.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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ُ
تؽقن
طـدهؿ مـ صقر القجادة ،لؽـ ُيؿؽِ ُـ أن يؼال هـا :إن رواية أبل الـضر
طـ مقٓ ُه طؿر بـ طبقد اهلل( )1طـ كتاب ابـ أبل أوىف إلقف ،ويؽقن أخذه لذلؽ
طرضإ :كف قرأه طؾقفٕ :كف كان كاتبف فتصقر -والحالة هذه -مـ
طـ مقٓه ً
الرواية بالؿؽاتبة كؿا قال الدارقطـل.
 - 7قاه الساضقطين :وأخرج البخاري حديث محؿد بـ صؾحة ،طـ أبقف،
فضال طىل مـ دوكف ،فؼال الـبل
ً
طـ مصعب بـ سعد ،قال رأى سعدٌ أن لف
()2

ﷺ« :هؾ ُتـصرون و ُترزققن إال بضعػائؽؿ».

( )1قال شقخـا القادطل  يف تعؾقؼف طىل التتبع( ص :)453هؽذا قال الحافظ ،ويف الػتح
( )156/5قال :إكف الظاهر.
وأققل :الذي يظفر يل أن رواية أبل الـضر لقست طـ مقٓه ،بؾ هل طـ كتاب طبد اهلل بـ أبل
أوىف كؿا يف صحقح مسؾؿ :)46/18( فنن فقف طـ أبل الـضر طـ كتاب رجؾ مـ أسؾؿ مـ
أصحاب الـبل ﷺ يؼال لف :طبد اهلل بـ أبل أوىف ،فؽتب إىل طؿر بـ طبقد اهلل حقـ سار إىل الحرورية
يخبره أن رسقل اهللﷺ...فذكره.
ولق كان كؿا ضفر لؾحافظ لذكر طؿر بـ طبقد اهلل مـ رجال الشقخقـ ولقس مقجق ًدا يف هتذيب
التفذيب ،واهلل أطؾؿ.اﻫ
قمت :قال ابـ أبل حاتؿ يف طؾؾ الحديث ،)331-334/1( وسؿعت أبل ،وذكر حديثا :رواه
أبق طقاكة ،طـ أبل حقان التقؿل ،طـ شقخ مـ أهؾ الؿديـة ،أن طبد اهلل بـ أبل أوىف كتب أن رسقل
اهلل ﷺ ،كتب« :ال متـقا لؼاء العدو ،وسؾقا اهلل العافقة ،وإذا لؼقتؿقهؿ ،فاصبروا .»...الحديث.
قؾت ٕبل :مـ هذا الشقخ مـ أهؾ الؿديـة الذي روى طـف أبق حقان؟
قال :كرى أكف أبق الـضر رواه مقسك بـ طؼبة ،طـ أبل الـضر.اﻫ
( )8رواه البخاري برقؿ (.)8896
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
()1

قال الدارقطـل :هذا مرسؾ.

ٌ
معروف مـ
ٌ
مقصقل يف إصؾ،
قؾت :صقرتف صقرة الؿرسؾ ،إٓ أكف
كثقرا مـ أمثال هذا
رواية مصعب بـ سعد ،طـ أبقف ،وقد اطتؿد البخاري ً
ٌ
مقصقل إذا كان الراوي معرو ًفا بالرواية طؿـ ذكره،
السقاق ،فلخرجف طىل أكف
وقد رويـاه يف ســ الـسائل ويف مستخرجل اإلسؿاطقظ وأبل كعقؿ ويف
الحؾقةٕ بل كعقؿ ،ويف (الجزء السادس) مـ حديث أبل محؿد بـ صاطد،
مـ حديث مصعب بـ سعد ،طـ أبقف ،أكف رأى ،...فذكره.
()2

وقد ترك الدارقطـل أحاديث يف الؽتاب مـ هذا الجـس مل يتتبعفا.

( )1التتبع( ص.)878-877
( )8قال شقخـا القادطل  يف تعؾقؼف طىل التتبع( ص :)879-878قؾت :سـد البخاري مرسؾ كؿا
يؼقل الدارقطـل ،وهق صحقح متصؾ مـ صرق أخرى كؿا أوضحف الحافظ  ،ولعؾ البخاري
 اطتؿد الطريؼ الؿرسؾة لتليقدها بالطرق إخرى الؿقصقلة.اﻫ

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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فِ٘ أَسَازِ ِٖحِ األَ ٌِبَِٗا ِٞعَمَ ِِّٗيُ الصَّالََٔ ُٚالػَّالًَ

 - 8قاه الساضقطين أخرج البخاري حديث ابـ أبل أويس ،طـ أخقف ،طـ
ابـ أبل ذئب ،طـ سعقد الؿؼبري ،طـ أبل هريرة ،قال :يؾؼك إبراهقؿ أباه آزر
يقم الؼقامة ،وطىل وجف آزر قترة .)1(.الحديث.
قال :وهذا رواه إبراهقؿ بـ صفؿان ،طـ ابـ أبل ذئب ،طـ سعقد
()2

الؿؼبري ،طـ أبقف ،طـ أبل هريرة.

قؾت :قد طؾؼ البخاري حديث إبراهقؿ بـ صفؿان يف التػسقر( ،)3فؾؿ
يفؿؾ حؽاية الخالف فقف ،ولؽـ أطؾف اإلسؿاطقظ مـ وجف آخر ،فؼال بعد أن
كظر مـ جفة أن إبراهقؿ طاملٌ بلن اهلل ٓ يخؾػ
خبر يف صحتف ٌ
أورده :هذا ٌ
( )1رواه البخاري برقؿ (.)3354
( )8التتبع( ص.)188-187
( )3برقؿ ( )4768معؾ ًؼا ،قال إبراهقؿ بـ صفؿان طـ ابـ أبل ذئب طـ سعقد بـ أبل سعقد الؿؼبري طـ
أبقف طـ أبل هريرة  طـ الـبل ﷺ قال ،...:وذكره.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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الؿقعاد ،فؽقػ يجعؾ ما بلبقف خز ًيا لف ،مع خبره بلن اهلل قد وطده أٓ ُي ِ
خز َيف
ػ لقطده .اكتفك.
يقم يبعثقن ،وأطؾؿف بلكف ٓ ُخ ْؾ َ
()1

وسقليت جقاب ذلؽ يف مقضعف.

( )1قال يف فتح الباري )358/8( تحت حديث رقؿ ( :)4768ققلف :وقال إبراهقؿ بـ صفؿان...إلخ.
وصؾف الـسائل طـ أمحد بـ حػص بـ طبد اهلل طـ أبقف طـ إبراهقؿ بـ صفؿان ،وساق الحديث
بتؿامف.
وقال تحت حديث رقؿ ( :)4769ققلف :طـ سعقد الؿؼبري طـ أبل هريرة كذا قال بـ أبل أويس
وأورد البخاري هذه الطريؼ معتؿدا طؾقفا ،وأشار إىل الطريؼ إخرى التل زيد فقفا بقـ سعقد وأبل
هريرة ٌ
رجؾ ،فذكرها معؾؼة ،وسعقد قد سؿع مـ أبل هريرة ،وسؿع مـ أبقف طـ أبل هريرة ،فؾعؾ
هذا مؿا سؿعف مـ أبقف طـ أبل هريرة ،ثؿ سؿعف مـ أبل هريرة أو سؿعف مـ أبل هريرة مختصرا،
ومـ أبقف طـف تاما أو سؿعف مـ أبل هريرة ،ثؿ ثبتف فقف أبقه.
وكؾ ذلؽ ٓ يؼدح يف صحة الحديث ،وقد وجد لؾحديث أصؾ طـ أبل هريرة مـ وجف آخر
أخرجف البزار والحاكؿ مـ صريؼ محاد بـ سؾؿة طـ أيقب طـ ابـ سقريـ طـ أبل هريرة ،وشاهده
طـدمها أيضا مـ حديث أبل سعقد.اﻫ

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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فِ٘ كِتَابِ الِّمبَاؽِ

 - 9قاه الساضقطين :اتػؼا طىل إخراج حديث أبل طثؿان ،قال :كتب إلقـا
طؿر يف الحرير إٓ مقضع إصبع( ،)1وهذا مل يسؿعف أبق طثؿان مـ طؿر ،لؽـف
()2

حجة يف قبقل القجادة.

()3

قؾت :قد تؼدم كظقر هذا الؽالم يف حديث أبل الـضر طـ ابـ أبل أوىف.

 - 11قاه الساضقطين :وأخرج البخاري حديث ثابت ،طـ ابـ الزبقر ،قال:
( )1رواه البخاري برقؿ( ،)5888و( ،)5889و( ،)5834ومسؾؿ برقؿ (.)18( )8469
تنبيه :يف الؿخطقط والؿطبقع( :مقضع إصبع) ،وهق كذلؽ يف هدي الساري ،والذي يف

التتبع( مقضع إصبعقـ).

( )8التتبع( ص ،) 388وكص كالمف :وهذا مل يسؿعف أبق طثؿان مـ طؿر وهق مؽاتبة ،وهق حجة يف
قبقل اإلجازة.اﻫ
( )3وقد ذكره الؿملػ كؿا تؼدم قريبًا.
وقال الحافظ يف فتح الباري )897/14( تحت حديث رقؿ (5889وما بعده) :وقد كبف
الدارقطـل طىل أن هذا الحديث أصؾ يف جقاز الرواية بالؽتابة طـد الشقخقـ قال :ذلؽ بعد أن
استدركف طؾقفؿا ،ويف ذلؽ رجقع مـف طـ آستدراك طؾقف .واهلل أطؾؿ.اﻫ
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

قال محؿد ﷺ« :مـ لبس الحرير يف الدكقا مل يؾبسف يف اآلخرة» )1(.وهذا مل
()2

يسؿعف ابـ الزبقر مـ الـبل ﷺ ،وإكؿا سؿعف مـ طؿر.

فف ْب ُف أرسؾف ،فؿاذا
ب ضعقػ :فنن ابـ الزبقر صحابلَ ،
قؾت :هذا تع ُّؼ ٌ
كان؟ وكؿ يف الصحقح مـ مرسؾ صحابل ،وقد اتػؼ إئؿة قاصب ًة طىل قبقل
ذلؽ إٓ مـ ا
شذ مؿـ تلخر طصره طـفؿ ،فال يعتدُّ بؿخالػتف ،واهلل أطؾؿ.
وقد أخرج البخاري حديث ابـ الزبقر ،طـ طؿر تؾق حديث ثابت طـ ابـ
الزبقر ،فؿا بؼل طؾقف لالطتراض وجف.
وقال يف آخر الػصؾ( :)3هذا مجقع ما تعؼبف الحػاظ الـؼاد العارفقن بعؾؾ
إساكقد الؿطؾعقن طىل خػايا الطرق ،ولقست كؾفا مـ أفراد البخاري ،بؾ
شاركف مسؾؿ يف ٍ
واضحا ومرقق ًما طؾقف رقؿ مسؾؿ ،وهق
كثقر مـفا كؿا تراه
ً
صقرة (م).
وطدة ذلؽ اثـان وثالثقن حدي ًثا ،فلفراده مـفا ثؿاكق ٌة وسبعقن فؼط،
والؼدح فقف مـدفع،
الجقاب طـف ضاهر،
ولقست كؾفا قادحة ،بؾ أكثرها
ُ
ُ
تعسػ كؿا
وبعضفا الجقاب طـفا محتؿؾ ،والقسقر مـفا يف الجقاب طـف ُّ
( )1رواه البخاري برقؿ (.)5833
( )8التتبع( ص.)455-454
( )3أي :الػصؾ الثامـ مـ هدي الساري.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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مجؿال يف أول الػصؾ وأوضحتف ُم َب اقـًا إثر كؾ حديث مـفا.
ً
شرحتف
حررتف مـ ذلؽَ ،ط ُظ َؿ مؼدار هذا الؿصـػ يف كػسف
فنذا تلمؾ الؿـصػ ما ا
ا
وجؾ تصـقػف يف طقـف ،وطذر إئؿة مـ أهؾ العؾؿ يف تؾؼقف بالؼبقل والتسؾقؿ،
وتؼديؿفؿ لف طىل كؾ مصـػ يف الحديث والؼديؿ ،ولقسا سقا ًء( )1مـ يدفع
بالصدر ،فال يلمـ دطقى العصبقة ،ومـ يدفع بقد اإلكصاف طىل الؼقاطد
الؿرضقة والضقابط الؿرطقة ،فالحؿد هلل الذي هداكا لفذا ،وما كـا لـفتدي
لقٓ أن هداكا اهلل ،واهلل الؿستعان ،وطؾقف ال ُّتؽالن.
وأما سقاق إحاديث التل مل يتتبعفا الدارقطـل وهل طىل شرصف يف تتبعف
لتؽؿ َؾ الػائد ُة مع التـبقف
مـ هذا الؽتاب ،فؼد أوردهتا يف أماكـفا مـ الشرحُ ،
طىل مقاقع إجقبة الؿستؼقؿة كؿا تؼدم ،لئال يستدركفا مـ ٓ يػفؿ.
()2

وإكؿا اقتصرت طىل ما ذكر ُتف طـ الدارقطـل طـ آستقعاب :فنين

أردت أن يؽقن ُطـقا ًكا لغقرهٕ :كف اإلمام الؿؼدا م يف هذا الػـ ،وكتابف يف هذا
قؾقال طىل سبقؾ
الـقع أوسع وأوطب ،وقد ذكرت يف أثـاء ما ذكره طـ غقره ً
()3

إمثؾة ،واهلل أطؾؿ.

( )1يف الؿطبقع( :لقس سقاء) ،والؿثبت مـ هدي الساري ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.
( )8يف الؿطبقعٕ( :ين) ،والؿثبت مـ هدي الساري ،وهق الؿثبت يف الؿخطقط.
( )3اكظر :لؿا تؼدم (الػصؾ الثامـ) يف سقاق إحاديث التل اكتؼدها طؾقف-يعـل :البخاري -حافظ
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

وقد أتبع الحافظ ابـ حجر هذا الػصؾ بػصؾ آخر ُيـاسبف ،قال يف أولف:
ِ
ِ
ِ
رجال هذا الؽتاب ،مرت ًبا لفؿ
أسؿاء مـ ُص ِع َـ فقف مـ
سقاق
التاسع :يف
الػصؾ
ُ
طىل حروف الؿعجؿ ،والجقاب طـ آطتراضات ِ
مقض ًعا َم ْق ِض ًعا ،وتؿققز مـ
أخرج لف مـفؿ يف إصقل والؿتابعات وآستشفاداتُ ،م َػ ِّص ًال لذلؽ مجقعف.
َ
وقبؾ الخقض فقف يـبغل لؽؾ مـصػ أن يعؾؿ أن تخريج صاحب
ِ
ِ
الصحقحٕ ي ٍ
وصحة ضبطف ،وطدم غػؾتف،
لعدالتف طـده،
راو كان ،مؼتض
خرج لف يف الؿتابعات والشقاهد
خر َج لف يف إصقل ،وأما إن ا
هذا إذا ا
درجات مـ أخرج لف مـفؿ يف الضبط وغقره( ،)1مع
تتػاوت
والتعالقؼ ،ففذا
ُ
ُ
حصقل ِ
اسؿ الصدق لفؿ.
وحقـئذ فنذا وجدكا لغقره يف ٍ
ٍ
أحد مـفؿ صعـًا ،فذلؽ الطع ُـ ُم ٌ
ؼابؾ لتعديؾ
()2

هذا اإلمام ،فال ُ
مػس ًرا بؼادح يؼدح
يؼبؾ إٓ مب اق َـ السبب ا
ِ
ٍ
بعقـفٕ :ن إسباب الحامؾة
لخبر
الراوي ويف ضبطف مطؾ ًؼا ،أو يف ضبطف
يف طدالة هذا

طصره أبق الحسـ الدارقطـل وغقره مـ الـؼاد ،وإيرادها حدي ًثا حدي ًثا طىل سقاق الؽتاب وسقاق ما
حضر مـ الجقاب طـ ذلؽ.
صقبف
( )1يف الؿخطقط و الؿطبقع( :مـ أخرج لفؿ يف الضبط) ،والؿثبت مـ هدي الساري ،وقد ا
(أبق غدة) يف كسختف.
صقبف (أبق غدة)
( )8يف الؿطبقع( :لقؼدح) ،والؿثبت مـ هدي الساري ،و هق الؿثبت يف الؿخطقط ا
يف كسختف.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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لألئؿة طىل الجرح متػاوتة ،مـفا ما يؼدح ،ومـفا ما ٓ يؼدح.
وقد كان أبق الحسـ الؿؼدسل( )1يؼقل يف الذي ُخ ِّر َج طـف يف الصحقح:
()2

جاز الؼـطرة :يعـل بذلؽ :أكف ٓ ُيؾ َت َػ ُت إىل ما َ
ققؾ فقف.
هذا َ

ِ
مخسة أشقاء :البدطة ،والؿخالػة،
وأسباب الجرح مختؾػة ،ومدارها طىل
ُ
والغؾط ،وجفالة الحال ،ودطقى آكؼطاع يف السـد ،بلن ُيدا َطك يف الراوي أكف
كان يد ِّلس أو ي ِ
رسؾ.
ُ
ُ ُ
أما جفال ُة الحال فؿـدفع ٌة طـ مجقع مـ ُأ ِ
خر َج لفؿ يف الصحقحٕ :ن شرط
ٌ
مجفقل،
الصحقح أن يؽقن راويف معرو ًفا بالعدالة ،فؿـ َز َطؿ أن أحدً ا مـفؿ
ػ يف دطقاه أكف معروف ،وٓ شؽ أن الؿدطل لؿعرفتف مؼدا م
كاز َع الؿصـِّ َ
فؽلكف َ
طىل مـ يدا طل طدم معرفتف ،لؿا مع الؿثبت مـ زيادة العؾؿ ،ومع ذلؽ فال تجدُ
ُ
أصال كؿا سـُبقـف.
إصالق اسؿ الجفالة طؾقف ً
يف رجال الصحقح أحدً ا مؿـ يسق ُغ
وأما الغؾط فتار ًة يؽثر مـ الراوي ،وتار ًة ُّ
يؼؾ ،فحقث يقصػ بؽقكف كثقر
الغؾط ،يـظر فقؿا أخرج لف إن ُو ِجدَ مرو ًّيا طـده أو طـد غقره مـ رواية غقر هذا
( )1يف هدي الساري ( الشقخ أبق الحسـ الؿؼدسل) ،وهق طظ بـ الؿػضؾ الؿؼدسل ،مات سـة
(611ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)183/4( 
( )8آقتراح( ص ،)883واكظر كذلؽ :الؿققظة( ص ،)84والـؽت )348/3( لؾزركشل،
وفتح الؿغقث.)175/8( 
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

الؿقصقف بالغؾطُ ،طؾِ َؿ أن الؿعتؿد ُ
خصقص هذا الطريؼ،
أصؾ الحديث ٓ
ُ
ػ طـ الحؽؿ بصحة ما
قجب التق ُّق ُ
قادح ي
ُ
وإن مل يقجد إٓ مـ صريؼف ،ففذا ٌ
هذا سبقؾف ،ولقس يف الصحقح مـ هذا شلء.
يقصػ ِ
ُ
بؼؾة الغؾط ،كؿا يؼال :سقئ الحػظ ،أو لف أوهام ،أو لف
ُ
وحقث
فالحؽؿ فقف كالحؽؿ يف الذي قبؾف ،إٓ أن
مـاكقر ،وغقر ذلؽ مـ العبارات،
ُ
أكثر مـفا طـد الؿصـػ مـ الرواية طـ
الرواية طـ همٓء يف الؿتابعات ُ
أولئؽ.
وأما الؿخالػة ،ويـشل طـفا الشذوذ والـؽارة ،فنذا روى الراوي الضابط
ُ
أحػظ مـف أو أكثر طد ًدا بخالف ما روى ،بحقث
الصدوق شقئًا ،فرواه مـ هق
ِ
ا
ققاطد الؿحدثقـ ،ففذا شاذ( ،)1وقد تشتد الؿخالػ ُة أو
الجؿع طىل
يتعذ ُر
ُ
ُ
مـؽرا( ،)2وهذا لقس يف
خالػ فقف بؽقكف
ُ
الحػظ ،فقُح َؽ ُؿ طىل ما ُي
ػ
يض ُع ُ
ً
يسقر ،قد ُب ِّق َـ يف الػص ِؾ الذي قبؾف.
كزر ٌ
الصحقح مـف إٓ ٌ

()3

وأما دطقى آكؼطاع فؿدفقط ٌة طؿـ أخرج لفؿ البخاري ،لؿا ُطؾِ َؿ مـ
ِ
سبر
شرصف ،ومع ذلؽ ُ
فح ْؽ ُؿ مـ ُذك َر مـ رجالف بتدلقس أو إرسال أن ُت َ
( )1اكظر :الـؽت ،)134-138/8( والـزهة( ص.)98-97
( )8اكظر :الـؽت ،)153-158/8( والـزهة( ص.)99-98
( )3أي :يف هدي الساري.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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التصريح بالسؿاع فقفا اكد َف َع
أحاديثفؿ الؿقجقدة طـده بالعـعـة :فنن ُو ِجدَ
ُ
آطتراض وإٓ فال.
ػس ُؼ،
وأما البدط ُة فالؿقصقف هبا إما أن يؽقن مؿـ ُيؽ اػ ُر هبا ،أو ُي ا
التػؽقر متػ ًؼا طؾقف يف ققاطد مجقع إئؿة ،كؿا
فالؿؽ اػ ُر هبا ٓ بدا أن يؽقن ذلؽ
ُ
َ
حؾقل اإللفقة يف طظ أو غقره أو غقر
يف ُغالة الروافض مـ دطقى بعضفؿ
()1

ذلؽ ،ولقس يف الصحقح مـ حديث همٓء شلء ألبتة.

الؿ َػ اسؼ هبا كبدع الخقارج والروافض الذيـ ٓ يغؾقن ذلؽ الغؾق،
وأما ُ
وغقر همٓء مـ الطقائػ الؿخالػقـ ٕصقل السـة خال ًفا
ضاهرا ،لؽـف مستـدٌ
ً
إىل تلويؾ ضاهره سائغ ،فؼد اختؾػ أهؾ السـة يف قبقل مـ هذا سبقؾف( )2إذا
مشفقرا بالسالمة مـ خقارم الؿروءة
كان معرو ًفا بالتحرز مـ الؽذب
ً
مقصق ًفا بالدِّ ياكة والعبادة ،فؼقؾُ :يؼ َب ُؾ مطؾ ًؼا .وققؾُ :ي َر ُّد مطؾ ًؼا .والثالث:
()3

التػصقؾ بقـ أن يؽقن داطق ًة إىل بدطتف فقر ُّد حديثف ،أو غقر داطقة ف ُقؼب ُؾ.
( )1اكظر :مقزان آطتدال )5/1( مـ ترمجة أبان بـ تغؾب.
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف هدي الساري( قبقل حديث مـ هذا سبقؾف).

( )3قال يف مؼدمة لسان الؿقزان :)843/1( وأما التػصقؾ :ففق الذي طؾقف أكثر أهؾ الحديث بؾ كؼؾ
ابـ حبان إمجاطفؿ ووجف ذلؽ :أن الؿبتدع إذا كان داطق ًة كان طـده باطث طىل رواية ما يشدُّ بف
بدطتف.اﻫ
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الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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وهذا الؿذهب هق إطدَ ُل ،وصارت إلقف صقائػ( )1مـ إئؿة ()2وا اد َطك
إمجاع أهؾ الـؼؾ طؾقف ،لؽـ يف دطقى ذلؽ كظر :اكتفك باختصار
ابـ حبان
َ
()3

يسقر.

وقد أحببت أن أورد مـ هذا الػصؾ شق ًئا :لقؼػ الؿطالع طىل مسؾؽفؿ يف
أهؿ الؿباحث طـد أهؾ إثر.
البحث طـ حال الرجال ،الذي هق مـ ِّ
سطف األلف:
( خ د) أمحد بـ صالح الؿصري أبق جعػر بـ الطبري.
أحد أئؿة الحديث الحػاظ الؿتؼـقـ الجامعقـ بقـ الػؼف والحديث أكثر
طـف البخاري وأبق داود ،ووثؼف أمحد بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ -فقؿا كؼؾف طـف
()4
والعجظ ،وأبق حاتؿ وآخرون،
،
ؿقري
البخاري-
وطظ بـ الؿديـل والـُّ ُّ
ُّ
ُّ
()5
وكان الـسائل سلء الرأي فقف ،ذكره مر ًة فؼال :لقس ٍ
بثؼة وٓ ملمقن.

( )1تصحػ يف كسخة (أبق غدة) إىل( :صرائػ).
( )8قال ابـ الصالح :هذا الؿذهب الثالث أطدلفا وأوٓها ...طؾقم الحديث )587/1(مع التؼققد.
( )3مـ هدي الساري( ص ،)444-443واكظر :الؽػاية( ص ،)187ومجؿقع الػتاوى
( ،)175/84وشرح طؾؾ الترمذي ،)56-53/1( وفتح الؿغقث،)835-884/8( 
والتـؽقؾ.)831/1( 
( )4كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف هدي الساري( ابـ كؿقر).
( )5قال الذهبل يف الؿقزان :)143/1( آذى الـسائل كػسف بؽالمف فقف.اﻫ
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السبب الحامؾ لف طىل ذلؽ أبق جعػر
وقد ذكر
العؼقظ ،فؼال :كان أمحدُ
َ
ُّ
ث أحدً ا حتك يسلل طـف ،فؾؿا أن ِ
ابـ صالح ٓ ُيحدِّ ُ
مصر ،جاء
قد َم الـسائل
َ
ِ
ب قق ًما مـ أهؾ الحديث ٓ يرضاهؿ أمحد ،فلبك أن يحدِّ ثف،
إلقف وقد صح َ
الـسائل فجؿع إحاديث التل وهؿ فقفا أمحد ،وشرع ُيشـا ُع طؾقف ،وما
فذهب
ُّ
ضره ذلؽ شق ًئا ،وأمحد بـ صالح إما ٌم ثؼة.
ا
الـسائل يـؽر طؾقف أحاديث ،وهق مـ الحػاظ
قال ابـ طدي :كان
ُّ
الؿشفقريـ بؿعرفة الحديث ،ثؿ ذكر ابـ طدي إحاديث التل أكؽرها
الـسائل ،وأجاب طـفا ،ولقس يف البخاري مع ذلؽ مـفا شلء( ،)1وقد تبقـ أن
الـسائل اكػرد بتضعقػ أمحد بـ صالح بؿا ٓ ُيؼ َب ُؾ.
ِ
ظ أبق إشعث.
( خ ت س ق) أمحد بـ الؿؼدام بـ سؾقؿان الع ْج ُّ
مشفقر بؽـقتف ،وثؼف أبق حاتؿ وصالح جزرة والـسائل ،وقال أبق داودٓ :
ٌ
جقن ،كان ُم اج ٌ
الؿ َ
الؿ اج َ
ُأحدِّ ُ
ان بالبصرة يصرون صرر
ان ُ
ث طـفٕ :كف كان ي َع ِّؾ ُؿ ُ
دراهؿ ،فقطرحقهنا طىل الطريؼ ،ويجؾسقن كاحق ًة ،فنذا مر مار بصرة وأراد أن
يلخذها صاحقا :ضعفا لقخجؾ الرجؾ ،فع اؾؿ أبق إشعث الؿارة ،وقال لفؿ:
ِ
هقئقا صرر ُزجاجٍ
كصرر الدراهؿ ،فنذا مرر ُتؿ بصررهؿ فلردتؿ أخذها،
( )1اكظر :الؽامؾ يف ضعػاء الرجال )895/1( ترمجة رقؿ (.)81
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فاصرحقا صرر الزجاج ،وخذوا صرر الدراهؿ التل لفؿ فػعؾقا ذلؽ.
وتعؼب ابـ طدي كالم أبل داود هذا ،فؼال ٓ :يم ِّث ُر ذلؽ فقفٕ :كف مـ
الؿجان كؿا قال أبق
أهؾ الصدق( ،)1قؾت :ووجف طدم تلثقره فقف أكف مل يعؾؿ
ا
الؿجا ُن أن يخجؾقهؿ وكلكف كان
الؿار َة الذيـ كان قصد
داود ،وإكؿا ط اؾ َؿ
ا
ا
جق َز لؾؿ اارةِ أن يلخذوا الدراهؿ تلدي ًبا
يذهب مذهب مـ يم ِّدب بالؿال ،فؾفذا ا
لؾؿ اجان حتك ٓ يعقدوا لتخجقؾ الـاس ،مع احتؿال أن يؽقكقا بعد ذلؽ
ُ
أطادوا لفؿ درامهفؿ ،واهلل أطؾؿ.
البخاري والترمذي والـسائل وابـ خزيؿة يف صحقحف وغقرهؿ.
وقد احتج بف
ُّ
( خ ت د) إسؿاطقؾ بـ أبان القراق الؽقيف.
أحد شققخ البخاري ،ومل يؽثر طـف ،وثؼف الـسائل( ،)2ومطقـ ،وابـ معقـ،
وجعػر الصائغ ،والدارقطـل ،وقال يف رواية الحاكؿ طـف:
والحاكؿ أبق أمحد،
ٌ
مائال طـ الحؼ ،ومل يؽـ
أثـك طؾقف أمحدُ  ،ولقس بؼقي .وقال الجقزجاين :كان ً
()3

يؽذب يف الحديث.

( )1اكظر :الؽامؾ يف ضعػاء الرجال )894/1( ترمجة رقؿ (.)84
( )8يف هتذيب الؽؿال ،)8/1( وهتذيب التفذيب ،) 886/1( وقال الـسائل :لقس بف بلس وكثقر مؿا
سقليت ذكره طـ الـسائل هق كذلؽ يف هتذيب الؽؿال ،وهتذيب التفذيب.
( )3اكظر :هتذيب الؽؿال.)14-8/1( 
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()1

قال ابـ طدي :يعـل ما طؾقف الؽقفققن مـ التشقع.

قؾت :الجقزجاين كان كاصبقًّا مـحر ًفا طـ طظ ،ففق ضدُّ الشقعل ،وٓ
سؿع ُ
ققل مبتدع يف مبتدع( ،)2وأما ققل الدارقطـل فقف ،فؼد
يـبغل أن ُي َ
ُ
اختؾػ( ،)3ولفؿ ٌ
الغـقي ،أمجعقا طىل تركف،
إسؿاطقؾ بـ أبان
شقخ يؼال لف:
ُّ
()4

فؾعؾف اشتبف بف.
سطف البا:ٞ

بؽر بـ ٍ
طؿرو أبق الصديؼ البصري الـاجل.
( ع) ُ
مشفقر بؽـقتـف ،وثؼـف مجاطـة ،وقـال ابـ سعد :يتؽؾؿقن يف أحاديثـف
()5

ويستـؽروهنا.

قؾت :لقس لف يف البخاري سقى حديث واحد ،طـ أبل سعقد ،يف قصة
واحتج بف الباققن.
كػسا مـ بـل إسرائقؾ ثؿ تاب(،)6
ا
الذي قتؾ تسعة و تسعقـ ً
( )1الؽامؾ يف ضعػاء الرجال )544/1( ترمجة رقؿ (.)138
( )8اكظر :مؼدمة لسان الؿقزان.)818/1( 
( )3يف سمآت السؾؿل برقؿ ( ،)36وثؼف ،ويف  سمآت الحاكؿ برقؿ ( )878قال :لقس بالؼقي طـدي.
( )4ضعػف يف الســ .)389/1( اكظر  :مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث
وطؾؾف )184/1( رقؿ الترمجة ( ،)548و(.)543
( )5اكظر :هتذيب الؽؿال.)883/4( 
( )6برقؿ ( ،)3474وهق طـد مسؾؿ كذلؽ برقؿ (.)8766
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سطف التا ٞاملجٍا:ٚ
البصري.
( خ م د س) تقب ُة بـ أبل إسد العـبري
ُ
ا
وشذ أبق الػتح
مـ صغار التابعقـ ،وثؼف ابـ معقـ وأبق حاتؿ والـسائل،
()1

مـؽر الحديث.
إزدي ،فؼالُ :
سطف الجا ٞاملجمج:ٛ
( ع) ثقر بـ زيد الؿدين.

شقخ مالؽ ،وثؼف ابـ معقـ وأبق زرطة والـسائل وغقرهؿ( ،)2وقال ابـ
()3

طبد البر

ٌ
ب إىل رأي الخقارج والؼقل
ـس ُ
صدوق مل يتفؿف أحد ،وكان ُي َ

بالؼدر ،ومل يؽـ يدطق إىل شلء مـ ذلؽ.
ٍ
مالؽ أكف ُسئؾ :كقػ رويت طـ داود الحصقـ ،وثقر بـ زيد،
وحؽك طـ
وذكر غقرمها ،وكاكقا يرون الؼدر؟
ُ
أسفؾ طؾقفؿ مـ أن
يخروا مـ السؿاء إىل إرض
فؼال :كاكقا ٕن ُّ
()4

يؽذبقا.

( )1اكظر :هتذيب التفذيب.)544/1( 
( )8اكظر :هتذيب الؽؿال.)417-416/4( 
( )3يف :التؿفقد.)1/8( 
( )4اكظر :هتذيب التفذيب.)575/1( 
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سطف اجلٗي:
( ع) جعػر بـ إياس أبق بشر بـ أبل وحشقة.
مشفقر بؽـقتف ،مـ صغار التابعقـ ،وثؼف ابـ معقـ والعجظ وأبق زرطة
ٌ
ٍ
مجاهد وٓ مـ حبقب
وأبق حاتؿ والـسائل ،وكان ُشعبة يؼقل :إكف مل يسؿع مـ
()1

ابـ سامل.

ػ أحاديثف طـ حبقب بـ سامل ،وقال
وقال أمحد :كان شعبة يض ِّع ُ
البرديجل :هق مـ أثبت الـاس يف سعقد بـ جبقر( ،)2وقال ابـ طدي :أرجق أكف
ٓ بلس بف.

()3

قؾت( :)4احتج بف الجؿاطة ،لؽـ مل يخرج لف الشقخان مـ حديثف طـ
مجاهد وٓ طـ حبقب بـ سامل.
سطف احلا:ٞ
( خ )5()4حريز بـ طثؿان الحؿصل.
( )1اكظر :جامع التحصقؾ( ص ،) 176وكذلؽ مل يسؿع مـ سؾقؿان القشؽري .قال البخاري :مل يسؿع
مـف قتادة ،وٓ أبق بشر .كؼؾ ذلؽ طـف الترمذي يف الجامع)644/3( تحت حديث رقؿ (.)1318
( )8طبارة البرديجل يف التفذيب :كان ً
ثؼة وهق مـ أثبت الـاس يف سعقد بـ جبقر.اﻫ
( )3اكظر :الؽامؾ يف ضعػاء الرجال )391/8( ترمجة رقؿ (.)345
( )4الؼائؾ :هق الحافظ .
( )5هذا رمز لؾبخاري ،وأصحاب الســ إربع ،وهق كذلؽ يف التؼريب ،ويف الؿطبقع مـ تقجقف
الـظر ،ويف هدي الساري( خء ،)1وكذلؽ يف الؿخطقط مـ (تقجقف الـظر).
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مشفقر مـ صغار التابعقـ وثؼف أحد وابـ معقـ وإئؿة ،لؽـ قال
ٌ
أطؾؿ بالشام أثبت مـف
ُ
الػالس وغقره :إكف كان يـتؼص طؾ ًّقا ،وقال أبق حاتؿُ ٓ :
يصح طـدي ما ُي ُ
ؼال طـف مـ الـصب( ،)1وقال البخاري :قال أبق القؿان:
ومل
ا
()2

حريز يتـاول مـ رج ٍؾ ثؿ ترك.
كان
ٌ

ُ
أطدل إققال ،فؾعؾف تاب ،وقال ابـ حبان :كان داطق ًة إىل
قؾت( :)3هذا
()4

مذهبف يجتـب حديثف.

قؾت :لقس لف طـد البخاري سقى حديثقـ :أحدمها يف صػة الـبل ﷺ طـ
وأخر حديثف طـ طبد القاحد
طبد اهلل بـ ُبسر( ،)5وهق مـ ثالثقاتف(،)6
ُ
()7

الـصري

ُ
أفرى الػرى أن ُيري
طـ واثؾة بـ إسؼع ،وهق
حديث« :مـ َ
()8

ُ
الرجؾ طقـف ما مل تر».

( )1اكظر :الجرح والتعديؾ )889/3( ترمجة رقؿ ( ،)1888وهتذيب التفذيب.)819/8( 
( )8اكظر :هتذيب الؽؿال.)568/5( 
( )3الؼائؾ :هق الحافظ .
( )4طبارة ابـ حبان يف الؿجروحقـ ) 331/1( ترمجة رقؿ ( :) 879وكان داطقة إىل مذهبة ،وكان طظ
ابـ طقاش يحؽل رجقطف طـف ،ولقس ذلؽ بؿحػقظ طـف.اﻫ
( )5تصحقػ يف الؿطبقع إىل( :بشر).
( )6برقؿ (.)3546
( )7تصحػ يف هدي الساري إىل( :البصري).
( )8البخاري برقؿ (.)7443
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سطف اخلا:ٞ
( خ م ت س ق) خالد بـ َم ْخ َؾد ال َؼ َطقاين الؽقيف أبق الفقثؿ.
ٍ
واحد طـف ،قال العجظ:
مـ كبار شققخ البخاري روى( )1طـف ،وروى طـ
ثؼ ٌة فقف تشقع ،وقال ابـ سعد :كان متشق ًعا ِ
صالح جزرة :ثؼة إٓ
مػر ًصا ،وقال
ُ
متفؿا بالغؾق يف التشقع ،وقال امحد بـ حـبؾ :لف مـاكقر ،وقال أبق داود:
أكف كان ً
()2

ٌ
يحتج بف.
ب حديث ُف وٓ
ُّ
صدوق إٓ أكف يتشقع ،وقال أبق حاتؿُ :يؽ َت ُ

قؾت :أما التشقع فؼد قدا مـا أكف إذا كان ثبت إخذ وإداء ٓ ،يضره
الؿـاكقر فؼد تتبعفا أبق أمحد بـ طدي مـ
ٓسقؿا ومل يؽـ داطق ًة إىل رأيف ،وأما
ُ
حديثف وأوردها يف كامؾف ،)3(ولقس فقفا شلء مؿا أخرجف لف البخاري ،بؾ مل
ٍ
ُ
حديث أبل هريرة« :مـ
حديث واحد ،وهق
أر [لف]( )4طـده مـ أفراده سقى
طادى لل ولقا» )5(.الحديث وروى لف الباققن سقى أبل داود.
(روي) بدل( :روى) ،وهق خطل واضح.
( )1يف كسخة (أبق غدة)ُ :
( )8اكظر :الجرح والتعديؾ )354/3( ترمجة رقؿ ( ،)1599ومقزان آطتدال )644/1( ترمجة رقؿ
( ،)8463وهتذيب التفذيب.)534/8( 
( )468/3( )3ترمجة رقؿ (.)595
( )4ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ كسخة (أبق غدة).
( )5برقؿ (.)6548

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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سطف الساه:
( ع) داود بـ الحصقـ الؿدين.
وثؼف ابـ معقـ ،وابـ سعد ،والعجظ ،وابـ إسحاق ،وأمحد بـ صالح
الؿصري ،والـسائل ،وقال أبق حاتؿ :لقس بؼقي لقٓ أن مال ًؽا روى طـف ل ُت ِر َك
حديثف ،وقال الساجل :مـؽر الحديث ،متفؿ برأي الخقارج ،وقال طظ بـ
الؿديـل :ما روى طـ طؽرمة فؿـؽر ،وكذا قال أبق داود ،وحديثف طـ شققخف
()1

مستؼقؿ.

قؾت :روى لف البخاري حدي ًثا واحدً ا( )2مـ رواية مالؽ ،طـف طـ أبل
سػقان مقىل ابـ أبل أمحد ،طـ أبل هريرة يف العرايا ،ولف شقاهد.
قال الذهبل يف مقزان آطتدال )648-641/1( ترمجة رقؿ ( :)8463ففذا حديث غريب
جدًّ ا :لقٓ هقبة الجامع الصحقح لعدوه يف مـؽرات خالد بـ خالد وذلؽ لغرابة لػظف :وٕكف مؿا
رو هذا الؿتـ إٓ هبذا اإلسـاد.اﻫ
يـػرد بف شريؽ ،ولقس بالحافظ ،ومل ُي َ
وتعؼبف الحافظ يف الػتح )415/11( تحت حديث رقؿ ( ) 548بؼقلف :وإصالق أكف مل يرو هذا
أيضا ،وهق راوي حديث
الؿتـ إٓ هبذا اإلسـاد مردود  ،ومع ذلؽ فشريؽ شقخ شقخ خالد فقف مؼال ً
الؿعراج الذي زاد فقف ،وكؼص وقدا م وأخر ،وتػرد فقف بلشقاء مل يتابع طؾقفا كؿا يليت الؼقل فقف
أصال.اﻫ ،ثؿ ذكر صرق
مستقط ًبا يف مؽاكف ،ولؽـ لؾحديث صرق أخرى يدل مجؿقطفا طىل أن لف ً
هذه الشقاهد.
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال ،)388-379/8( وهتذيب التفذيب.)5-4/3( 
( )8برقؿ (.)8186

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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سطف الصاه:
الؿر ِهبل أبق طبد اهلل الؽقيف.
( ع) َذ ُّر بـ طبد اهلل ُ
أحدُ الثؼات إثبات ،وثؼف ابـ معقـ ،والـسائل ،وأبق حاتؿ ،وابـ ُك َؿقر،
الـخعل ،وسعقدُ بـ جبقر لذلؽ،
وقال أبق داود :كان مرج ًئا وهجره إبراهقؿ
ُّ
()1

وروى لف الجؿاطة.
سطف الطا:ٞ

( ع) َر ْوح بـ ُط َبادة الؼقسل( )2أبق محؿد البصري.
أدركف البخاري بالسـ ومل يؾؼف ،وكان أحد إئؿة ،وثؼف طظ بـ الؿديـل
ويحقك بـ معقـ ،وأثـك طؾقف أمحدُ وغقره ،وكان ط اػان يطعـ طؾقف ،فرد ذلؽ
مر ًة
طؾقف أبق خقثؿة فسؽت طـف ،وقال أبق خقثؿة :أشد ما ُ
رأيت طـف أكف حدا ث ا
()4

اسؿا ،فؿحاه مـ كتابف وأثبت ما قال لف(َ )3طظ.
فر اد طؾقف طظ بـ الؿديـل ً
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)511/8( 

( )8يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :العبسل) بدل (الؼقسل) ،والؿثبت مـ هدي الساري ،وكتب التراجؿ،
وقال (أبق غدة) :إكف وقع يف هدي الساري كذلؽ (العبسل) ،ومل أره يف الطبعة السؾػقة ،فؾعؾف يف
كسختف.
( )3يف كسخة (أبق غدة)( :ما قالف لف طظ) ،والؿثبت مـ هدي الساري وهق كذلؽ يف الؿخطقط،
والؿطبقع.
( )4اكظر :هتذيب الؽؿال.)838/9( 

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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قؾت :هذا ُّ
رجال
يدل طىل إكصافف .وقال أبق مسعقد :صعـ طؾقف اثـا طشر ً
فؾؿ يـػذ ققلفؿ فقف.
احتج بف إئؿة كؾفؿ.
قؾت:
ا
سطف العا:ٙ
( ع) زكريا بـ إسحاق الؿؽل.
و اث َؼف ابـ معقـ ،وأمحد ،وأبق زرطة ،وأبق حاتؿ ،والـسائل ،وأبق داود،
وابـ البرقل ،وابـ سعد ،وقال يحقك بـ معقـ :كان يرى الؼدر ،أخبركا روح
ابـ طبادة قال :رأيت مـاد ًيا يـادي بؿؽة ،إن إمقر هنك طـ مجالسة زكريا
ٕجؾ الؼدر.

()1

قؾت :احتج بف الجؿاطة.
( خ م ت ق) زياد بـ طبد اهلل بـ الطػقؾ البؽائل العامري الؽقيف.
راوي الؿغازي ،طـ ابـ إسحاق.
أثبت يف ابـ إسحاق
َ
قال يحقك بـ آدم ،طـ طبد اهلل بـ إدريس :ما أحدٌ
مـفٕ :كف أمىل طؾقف إمال ًء مرتقـ ،وقال صالح جزرة :زيا ٌد يف كػسف ضعقػ،
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)356/9( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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أثبت الـاس يف كتاب الؿغازي ،وكذا قال طثؿان الدارمل وغقره طـ
ولؽـف ُ
ابـ معقـ.
وقال أمحد بـ حـبؾ وأبق داود :حديثف حديث أهؾ الصدق وضعػف طظ
يجقز
ابـ الؿديـل ،والـسائل وابـ سعد ،وأفرط ابـ حبان ،فؼالٓ :
ُ
()1

آحتجاج بخبره إذا اكػرد.

قؾت :لقس لف طـد البخاري سقى حديثف طـ محقد ،طـ أكس ،أن طؿف
غاب طـ قتال ٍ
بدر ،الحديث ،أورده يف (الجفاد)( )2طـ طؿرو بـ ُز َرارة ،طـف
مؼرو ًكا بحديث طبد إطىل ،طـ محقد.
وروى لف مسؾؿ والترمذي وابـ ماجف.
سطف الػني:
( خ م ت) سعقد بـ طؿرو بـ أشقع الؽقيف.
مـ الػؼفاء ،وثؼف ابـ معقـ والـسائل ،والعجظ ،وإسحاق بـ راهقيف،
()3

وأما أبق إسحاق الجقزجاين ،فؼال :كان زائ ًغا غال ًقا :يعـل :يف التشقع.
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)485/9( 
( )8برقؿ (.)8845
( )3اكظر :هتذيب الؽؿال ،)15/11( وهتذيب التفذيب.)356/3( 

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

399

قؾت( :)1والجقزجاين ٍ
احتج بف الشقخان
غال يف الـصب ،فتعارضا ،وقد
ا
والترمذي.
سطف الؿني:
( ع) شريؽ بـ طبد اهلل بـ أبل كؿر أبق طبد اهلل الؿدين.
وثؼف ابـ سعد ،وأبق داود.
وقال ابـ معقـ والـسائل ٓ :بلس بف.
وكان يحقك بـ سعقد الؼطان ٓ يحدِّ ث طـف.
وقال الساجل :كان ُيرمك بالؼدر.

()2

قؾت :احتج بف الجؿاطة ،إٓ أن يف روايتف طـ أكس لحديث اإلسراء
()3

مقاضع شاذة.
سطف الصاز:

( خ م د ت س) صخر بـ جقيرية أبق كافع.
( )1يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :قال) بدل (قؾت) ،والؿثبت مـ هدي الساري ،وكبف (أبق غدة) طىل
ذلؽ يف كسختف.
( )8اكظر :هتذيب الؽؿال ،)475/18( وهتذيب التفذيب.)687/3( 
( )3يف كسخة (أبق غدة) زيادة وهل ( :كؿا ذكركا ذلؽ يف آخر الػصؾ الثامـ) ،وهذه العبارة مقجقدة يف
هدي الساري إٓ أن فقف( :الػصؾ الؿاضل) بدل( :الثامـ) .وهذه العبارة كؾفا ٓ تقجد يف
الؿخطقط ،والؿطبقع مـ الطبعة إوىل ،ومل يـبف (أبق غدة) أكف زادها :لذا حذفـا ها.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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وثؼف أمحد بـ حـبؾ ،وابـ سعد ،وقال أبق زرطة وأبق حاتؿ والـسائلٓ :
بلس بف.
وقال ابـ أبل خقثؿة طـ ابـ معقـ :لقس بالؿتروك ،وإكؿا يتؽؾؿ فقف ٕكف
يؼال :إن كتابف سؼط.
ورأيت يف كتاب طظ -يعـل :ابـ الؿديـل ،-طـ يحقك بـ سعقد:
قال:
ُ
ذهب كتاب صخرَ ،ف ُب ِعث إلقف مـ الؿديـة( ،)1احت اج بف الباققن إٓ ابـ ماجف.
سطف الضاز خال٘ ،سطف الطا:ٞ
( خ )4صؾؼ بـ غـاام الؽقيف.
مـ كبار شققخ البخاري ،وثؼف ابـ سعد والعجظ ،وطثؿان بـ أبل شقبة،
وابـ كؿقر ،والدارقطـل ،وقال أبق داود :صالح ،وشذ ابـ حزم فضعػف يف
الؿحىل)2( بال مستـد ،واحتج بف أصحاب الســ.

()3

سطف العا ٞخال٘ ،سطف العني:
( ع) طاصؿ بـ أبل الـجقد الؿؼرئ أبق بؽر.
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال ،)116/13( وهتذيب التفذيب.)35/4( 
( )39/8( )8مسللة رقؿ (.)1884
( )3اكظر :هتذيب الؽؿال ،)456/13( وهتذيب التفذيب.)184/4( 
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

أختار قراءتف ،وإطؿش
صالحا ،وأكا
رجال
ً
قال أمحد بـ حـبؾ :كان
ً
ُ
أحػظ مـف ،وقال يعؼقب بـ سػقان :يف حديثف اضطراب وهق ثؼة ،وقال أبق
حاتؿ :محؾف الصدق ولقس محؾف أن يؼال :هق ثؼة ،ومل يؽـ بالحافظ ،وقد
تؽؾؿ فقف ابـ طؾقة.
وقال العؼقظ :مل يؽـ فقف إٓ سقء الحػظ.
()1

وقال البزار ٓ :كعؾؿ أحدً ا ترك حديثف ،مع أكف مل يؽـ بالحافظ.
( ع) طامر بـ واثؾة أبق الطػقؾ الؾقثل الؿؽل.

أثبت مسؾؿ وغقره لف الصحبة ،وقال أبق طظ بـ السؽـُ :روي طـف رؤيتف
وجف ٍ
وجقه ثابتة ،ومل يرو طـف مـ ٍ
ٍ
ثابت سؿاطف.
لرسقل اهلل ﷺ مـ
وكان الخقارج يرمقكف باتصالف بعظ وققلف بػضؾف وفضؾ أهؾ بقتف ،ولقس
بحديثف بلس.
قال ابـ الؿديـل :قؾت لجرير :أكان مغقرة يؽره الرواية طـ أبل الطػقؾ؟
قال :كعؿ.
وقال صالح بـ أمحد بـ حـبؾ طـ أبقف :مؽل ثؼة ،وكذا قال ابـ سعد
()1اكظر :هتذيب الؽؿال ،)473/13( وهتذيب التفذيب.) 131/4( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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()1

وزاد :كان متشق ًعا.

قؾت :أساء أبق محؿد بـ حزم فضعػ أحاديث أبل الطػقؾ ،وقال :كان
صاحب راية الؿختار الؽذاب( ،)2وأبق الطػقؾ صحابل ٓ شؽ فقف ،وٓ يمثر
فقف ققل ٍ
أحد وٓسقؿا بالعصبقة والفقى ،ومل أر لف يف صحقح البخاري سقى
()3
خر ُبقذ ،وروى لف
مقضع واحد يف (العؾؿ) رواه طـ طظ ،وطـف معروف بـ ا

الباققن.اﻫ
أققل( :)4قد سبؼ ذكر ذلؽ ولـعده هـا فـؼقل :قال البخاري يف كتاب
العؾؿ (باب :مـ خص بالعؾؿ قق ًما دون ققم كراهقة أٓ يػفؿقا ،وقال طظ:
حدِّ ثقا الـاس بؿا يعرفقن ،أتحبقن أن ا
يؽذب اهلل ورسقلف) ،حدثـا ُطبقد اهلل بـ
خربقذ ،طـ أبل الطػقؾ ،طـ طظ بذلؽ .اﻫ
مقسك ،طـ معروف بـ ا
يؾتحؼ بالثالثقات مـ
ُ
قاه الؿُّطاح :هذا اإلسـا ُد مـ طقايل الؿملػٕ :كف
ِ
جفة أن الراوي الثالث -وهق أبق الطػقؾ -صحابل.
وقدم الؿملػ الؿتـ هـا طىل السـد لقؿقز بقـ صريؼ إسـاد الحديث وإسـاد
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال ،)79/14( وهتذيب التفذيب.)171/4( 
( )8الؿحىل )174/3( زاد :و ُذكِ َر أكف كان يؼقل :بالرجعة.
( )3تؼدم تخريجف يف الػصؾ الثالث يف تثبت السؾػ يف أمر الحديث خشقة أن يدخؾ فقف ما لقس مـف.
( )4الؼائؾ :الشقخ صاهر .

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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ٍ
معروف أو لؾتػــ وبقان الجقاز ،ومـ َث اؿ و َق َع
إثر ،أو لضعػ اإلسـاد بسبب
()1
ِ
قفـل.
يف بعض الـسخ
ممخرا ،وقد سؼط هذا إثر كؾف مـ رواية ال ُؽشؿ َ
ً
ومعروف الؿذكقر هق مـ صغار التابعقـ ،ضعػف يحقك بـ معقـ ،وقال
ٌ
أمحد :ما أدري كقػ هق.
وقال الساجل :صدوق .وقال أبق حاتؿُ :يؽتب حديثف.
وروى لف مسؾؿ وأبق داود وابـ ماجف حديثف طـ أبل الطػقؾ أكف رأى الـبل
()2

ﷺ يف الحج.

( خ د ت ق) طبد اهلل بـ صالح الجفـل أبق صالح.
كاتب الؾقث ،لؼقف البخاري وأكثر طـف ،ولقس هق مـ شرصف يف
صالحا :فنكف مل يقرد لف يف كتابف إٓ حدي ًثا
الصحقح ،وإن كان حديثف طـده
ً
لؿزي وغقره ،وكالمفؿ يف
واحدً ا ،وطؾؼ طـف غقر ذلؽ طىل ما ذكر الحافظ ا ُّ
ذلؽ متع اؼب.
ثؿ ذكر وجف التعؼب وقال بعده :قؾت ضاهر كالم همٓء إئؿة أن حديثف
مستؼقؿا ثؿ صرأ طؾقف فقف تخؾقط ،فؿؼتضك ذلؽ :أن ما يجلء
كان يف إول
ً
( )1اكظر :فتح الباري )897/1( تحت إثر رقؿ (.)187
( )8اكظر :الجرح والتعديؾ )381/8( ترمجة رقؿ ( ،)1481وهتذيب التفذيب.)868/8( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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مـ روايتف طـ أهؾ الحذق كقحقك بـ معقـ والبخاري وأبل زرطة وأبل حاتؿ،
()1

ففق مـ صحقح حديثف ،وما يجلء مـ رواية الشققخ طـف فقتق اقػ فقف.

وإحاديث التل رواها البخاري طـف يف الصحقح بصقغة حدثـًا ،أو قال يل،
أو قال :الؿجردة قؾقؾ ٌة ،وأورد ذلؽ ،ثؿ قال:
فؽثقر جدً ا ،وقد
وأما التعؾقؼ طـ الؾقث مـ رواية طبد اهلل بـ صالح طـف
ٌ
يحتج بلحاديثف حقث
ب مـف كقػ
اإلسؿاطقظ طىل البخاري
طاب ذلؽ
ُّ
وتعج َ
ا
ُّ
يحتج بف إذا كان
طجقب :يحتج بف إذا كان مـؼط ًعا ،وٓ
يعؾؼفا ،فؼال :هذا
ُّ
ٌ
متصال؟
ً
ّدْاب ذلك :أن البخاري إكؿا صـع ذلؽ لؿا قرركاه أن الذي يقرده مـ
صحقح طـده ،قد اكتؼاه مـ حديثف( )2لؽـف ٓ يؽقن طىل شرصف الذي
أحاديثف
ٌ
( )1قال إلباين  كؿا يف سمآت أبل العقـقـ( ص :)164-163فؿا دام هذا اإلمام –أطـل :ابـ
أخقرا ،...فؿثؾ همٓء الذيـ اصطػاهؿ ابـ
حجر -ذكر هذا الػرقْ ،
وكحـ كاسػ أكـا مل كـتبف لف إٓ ً
حجر طىل غقرهؿ وخص ما يرووكف مـ الحديث طـ كاتب الؾقث بالصحة دون أخريـ وذلؽ:
ٕكف ٓحظ فقفؿ ما ققؾ بحؼ شعبة أكف يعرف أن هذا فقف ضعػ لؽـف يؿقز حديثف الصحقح مـ
الضعقػ .الخالصة :لقس طـدكا ما كرد هذا الؼقل إٓ بالغرور واإلطجاب بؿا طـدكا مـ جفؾ.اﻫ
طقب طىل مسؾؿ يف إخراج
( )8ومثؾف مسؾؿ  :لذا قال ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعاد :)351/1( وٓ َ
الضرب ما يعؾؿ أكّف حػظف ،كؿا يطرح
حديثف-يعـل :بعض الضعػاءٕ :-كّف يـتؼل مـ أحاديث هذا ّ
مـ أحاديث الثّؼة ما يعؾؿ أكّف غؾط فقف ،فغؾط يف هذا الؿؼام مـ استدرك طؾقف إخراج مجقع حديث
سلء الحػظ.
الثؼة ،و َمـ َض اعػ مجقع حديث ّ
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هق أطىل شروط الصحة ،فؾفذا ٓ يسققف مساق أصؾ الؽتاب ،وهذا اصطالح
مشاحة فقف ،واهلل أطؾؿ.
ف بآستؼراء مـ صـقعف ،فال
لف قد ُط ِر َ
ا
( ع) طبد القارث بـ سعقد أبق طبقدة البصري.
مـ مشاهقر الؿحدثقـ وكبالئفؿ أثـك شعب ُة طىل حػظف ،وكان يحقك بـ
يرجع إىل حػظف ،ووثؼف أبق زرطة ،والـسائل ،وابـ سعد ،وأبق
سعقد الؼطان
ُ
حاتؿ ،وذكر أبق داود طـ أبل طظ الؿقصظ أن محاد بـ زيد كان يـفاهؿ طـف
ٕجؾ الؼقل بالؼدر.
والذي اتضح أهنؿ اهتؿقه بالؼدر ٕجؾ ثـائف طىل طؿرو بـ طبقد :فنكف كان
ٌ
صدوق ما حدا ثت طـف.
أطؾؿ أكف
يؼقل :لقٓ أكـل ُ
وأئؿة الحديث كاكقا يؽذبقن طؿرو بـ طبقد ويـفقن طـ مجالستف ،فؿـ
()1

ُهـا ا ُّتفؿ طبد القارث ،وقد احتج بف الجؿاطة.

مسؾؿ يف
أقٕه :طؿرو بـ طبقد الؿذكقر كان داطق ًة إىل آطتزال ،وقد ذكر
ٌ
مؼدمة كتابف شق ًئا مؿا ققؾ فقف ،فؼال :حدثـا حسـ الحؾقاين ،حدثـا كعقؿ بـ
فإُوىل :صريؼة الحاكؿ ،وأمثالف .وال ّثاكقة :صريؼة أبل محؿد بـ حزم وأشؽالف ،وصريؼة مسؾؿ هل
صريؼة أئؿة هذا ّ
الشلن ،واهلل الؿستعان.اﻫ
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال ،)484/18( وهتذيب التفذيب.)344/5( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

446
()1

محاد ،ح

قال أبق إسحاق :وحدثـا محؿد بـ يحقك ،قال :حدثـا كعقؿ بـ

محاد ،حدثـا أبق داود الطقالسل ،طـ شعبة ،طـ يقكس بـ طبقد ،قال :كان
()2

طؿرو بـ طبقد يؽذب يف الحديث.

سؿعت معاذ بـ معاذ يؼقل :قؾت
وحدثـل طؿرو بـ طظ أبق حػص ،قال:
ُ
لعقف بـ أبل مجقؾة :إن طؿرو بـ طبقد حدثـا ،طـ الحسـ أن رسقل اهلل ﷺ
قال« :مـ محَ َؾ طؾقـا الس َالح فؾقس مـا».
()3

يحقزها إىل ققلف الخبقث.
قال :كذب واهلل طؿرو ،ولؽـف أراد أن
َ

وحدثـا ُطبقد بـ طؿر الؼقاريري ،حدثـا محاد بـ زيد ،قال :كان ٌ
رجؾ قد
سـد إىل ٍ
( )1هذه الـ (ح)يرمز هبا أهؾ الحديث طـد آكتؼال مـ ٍ
سـد آخر وطؿؾ أهؾ الحديث أن الؼارئ
يـطؼ هبا كذلؽ مػردة ،وذكر الؿملػ لفا يف هذا اإلسـاد خطل لعدم وجقدها يف الـسخ الؿقجقدة
مسؾؿا يروي طـ أبل إسحاق –وهق
لصحقح مسؾؿ ،أضػ إىل ذلؽ أن وجقدها يجعؾ اإلمام
ً
مسؾؿا ٓ يروي طـف ،وإكؿا هق
إبراهقؿ بـ محؿ د بـ سػقان راوي صحقح مسؾؿ ،-وهذا خطلٕ :ن
ً
يروي طـ اإلمام مسؾؿ ،ويعتبر مـ تالمذتف الؿالزمقـ لف كؿا ذكر الذهبل يف السقر،)318/14( 
وابـ خقر اإلشبقظ يف الػفرست( ص ،)144-98وابـ طبد الفادي يف صبؼات طؾؿاء الحديث
( ،)887/8وغقرهؿ ،ومؿا يزيد ما قؾتف تليقدً ا ققل الحافظ الـقوي يف شرح صحقح مسؾؿ
( ،) 148/1ط .دار إحقاء التراث العربل :هؽذا وقع يف كثقر مـ إصقل الؿحؼؼة ققل أبل
إسحاق ،ومل يؼع ققلف يف بعضفا ،وأبق إسحاق هـا صاحب مسؾؿ وراوية الؽتاب طـف :فقؽقن قد
مسؾؿا يف هذا الحديث وطال فقف برجؾٍ...اﻫ
ساوى
ً
( )8مؼدمة صحقح مسؾؿ.)88/1( 
( )3مؼدمة صحقح مسؾؿ.)88/1( 
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لزم أيقب وسؿع مـف ،فػؼده أيقب فؼالقا( )1لف (:)2يا أبا بؽر ،إكف قد لزم طؿرو
السقق ،فاستؼبؾف
ابـ طبقد ،قال محاد :فبقـا أكا يق ًما مع أيقب وقد ب اؽركا إىل ُّ
فسؾؿ طؾقف أيقب وسللف( )3ثؿ قال لف أيقب :بؾغـل أكؽ لزمت ذاك
الرجؾ،
َ
ؿرا ،-قال :كعؿ يا أبا بؽر إكف يجقئـا بلشقاء
الرجؾ؟ قال محاد :سؿاه –يعـلَ :ط ً
غرائب ،قال :يؼقل لف أيقب :إكؿا َك ِػ ُّر(- )4أوَ :ك ْػ َر ُق -مـ تؾؽ الغرائب.
وحدثـل حجاج بـ الشاطر ،حدثـا سؾقؿان بـ حرب ،حدثـا ابـ زيد –
يعـل :محا ًدا ،-قال :ققؾ ٕيقب :إن طؿرو بـ طبقد روى طـ الحسـ قالٓ :
الس ُ
ؽران مـ الـبقذ .قال :كذب ،أكا سؿعت الحسـ يؼقلُ :يج َؾدُ
ُيجؾد ا
السؽران مـ الـبقذ.
سال َم بـ أبل
حجاج ،حدثـا سؾقؿان بـ حرب ،قال :سؿعت ا
وحدثـل
ٌ
()5
رجال ٓ
طظ يق ًما ،فؼال :أرأيت ً
بؾ
فلق
،
ا
طؿر
آيت
أين
أيقب
بؾغ
:
مطقع قال
ً
ا

( )1يف الؿطبقع( :فؼال) بدل (فؼالقا).
( )8كذا يف الؿخطقط ،والؿطبقع بزيادة( :لف) ،ولقست مقجقد ًة يف الؿطبقع مـ صحقح مسؾؿ فقؿا
وقػت طؾقف ،ومل يـبف (أبق غدة) طىل هذا يف كسختف.
( )3مع أن أيقب  كان شديدً ا طىل أهؾ البدع ،وطـدما بؾغف ما بؾغف طـ هذا الرجؾ أراد أن يستثبت
مؿا ققؾ طـف فرد طؾقف السالم وسللف ،وهؽذا فؾقؽـ التث ُّبت.
( )4يف الؿطبقع( :كؼرأ) بدل (كػر).
( )5يف مؼدمة صحقح مسؾؿ( يؼقل) بدل (قال).
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تلمـ ُف طىل ديـف ،فؽقػ تلمـف طىل الحديث )1(.اﻫ
ُ
حديث «مـ محؾ طؾقـا السالح فؾقس مـا» .صحقح مروي مـ
تنبيه:
صرق ،وقد ذكرها مسؾؿ يف كتاب اإليؿان( ،)2وقد اأول طؾؿا ُء أهؾ السـة هذا
محؿقل طىل الؿستَ ِ
ٌ
فقؽػر
ح ِّؾ لذلؽ بغقر تلويؾ،
الحديث ،فؼال بعضفؿ :هق
ُ
ويخرج مـ الؿؾة.
ُ
وققؾ :معـاه لقس طىل سقرتـا الؽامؾة وهديـا .وهذا ما يؼقل الرجؾ لقلده
يرض فعؾف :لست مـل.
إذا مل َ
ُ
الؼقل يف مجقع إحاديث القاردة بـحق هذا الؼقل كؼقلف :
وهؽذا
«مـ غشـا فؾقس مـا»( :)3فنن مذهب أهؾ السـة أن مـ محؾ السالح طىل
الؿسؾؿقـ بغقر حؼ وٓ تلويؾ ،ومل يستح اؾف ففق طا ٍ
ص ،وٓ يؽػر بذلؽ.
ُ
يػسر ُه بـ :لقس طىل هديـا ،ويؼقل:
وكان
سػقان بـ طققـة يؽره ققل مـ ِّ
الؼقل ،يعـل :أكف ِ
َ
ُ
لقؽقن أو َق َع يف الـػقس وأبؾـغ
يؿس ُؽ طـ تلويؾـف،
بئس هذا
( )1اكظر :مؼدمة صحقح مسؾؿ.)83/1( 
( )8برقؿ ( ) 98مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر ،وبرقؿ ( )99مـ حديث َس َؾ َؿة بـ إكقع ،وبرقؿ (،)144
مـ حديث أبل مقسك إشعري ،وبرقؿ ( ) 141مـ حديث أبل هريرة ،وهق طـد البخاري كذلؽ
مـ حديث ابـ طؿر وأبل مقسك رضل اهلل طـفؿ أمجعقـ.
( )3رواه مسؾؿ برقؿ ( ،)141وبرقؿ (.)148
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يف الزجـر.

خر َج
ومحؾتف الؿعتزلة طىل ضاهره ،فؼالقا :إن مـ ارتؽب كبقر ًة ،ومل ي ُتب َ
مـ اإليؿانُ ،
كافرا ،وإكؿا ُيسؿقكف فاس ًؼا.
سؿقكف مممـًا وٓ ً
وخ ِّؾدَ يف الـار ،وٓ ُي ُّ
كذب واهلل
طقف:
ٌ
ولؽقن ضاهر هذا الحديث يميد مذهب الؿعتزلة قال
َ
طؿرو ،ولؽـف أراد أن يحقزها إىل ققلف الخبقث :يعـل :أكف أراد أن يعضد هبذه
الؽؾؿة مذهبف الباصؾ ،وهق مذهب الؿعتزلة.
ومراد مسؾؿ بذكر لؽ هـا ،بقان أن طق ًفا جرح طؿرو بـ طبقد ا
وكذبف ،وقد
ٍ
ٍ
طقف ،فؼالقا :إكؿا ا
كذبف مع أن الحديث
وجف لتؽذيب
حاول العؾؿا ُء بقان
صحقح :إما لؽقكف كسبف إىل الحسـ ،والحسـ مل ِ
يرو هذا ،أو لؽقكف مل يسؿعف
طقف مـ كبار أصحاب الحسـ( ،)2ولؽـ بؼل أن يؼال:
ٌ
مـ الحسـ ،وكان
()3

طقف بؼقلف :ولؽـف أراد أن يحقزها إىل ققلف الخبقث.
ٌ
فؿاذا أراد

ثؼات الرواة مـ
واطؾؿ أن هذا الحديث وأشباهف ،لق اكػرد بروايتف
ُ
( )1اكظر :كتاب اإليؿان( صٕ )93بل طبقد الؼاسؿ بـ سالم.
( )8اكظر :شرح مؼدمة صحقح مسؾؿ )149/1( لؾـقوي.
( )3قال الـقوي يف شرح مؼدمة صحقح مسؾؿ :)149/1( معـاه كذب هبذه الرواية لقعضد هبا مذهبف
الباصؾ الرديء ،وهق آطتزال :فنهنؿ يزطؿقن أن ارتؽاب الؿعاصل يخرج صاحبف طـ إيؿان
ِ
يرتض هذا
و ُيخؾده يف الـار ،وٓ يسؿقكف كافرا بؾ فاسؼا مخؾدً ا يف الـار.اﻫ ،وكلن الؿملػ  مل
الجقابٕ :كف قد كؼؾ ما قبؾف طـ الـقوي لؽـف مل يشر إىل ذلؽؿ الشرح -أطـل :شرح الـقوي -لفذا
قال :بؼل أن يؼال :فؿاذا أراد طقف بؼقلف.
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الؿعتزلة ،ولق مل يؽقكقا دطا ًة إىل مذهبفؿُ ٓ ،يؼ َب ُؾ طـد الؿحدا ثقـ ألبتة ،لؿا
متحر ًزا مـ الؽذب ومقصق ًفا بالدياكة ٓ يؼبؾ
طرفت مـ أن الؿبتدع إذا كان
ِّ
ُ
ضاهرا.
يؽقن مميدً ا لبدطتف
مـ روايتف طـد مـ يؼبؾفا إٓ ما ٓ
ً
يرو هذا الحديث مـ صريؼ غقر صريؼ ٍ
لج ِع َؾ ً
مثآ
طؿرو وإخقاكفُ ،
ولق مل َ
لؾحديث الؿقضقع الذي وضعتف الؿعتزلة تشققدً ا لؿذهبفؿ ،وإن كاكقا أبعد
الـاس طـ القضع.
وقد كؼؾـا ساب ًؼا( )1ققل بعض العؾؿاء إطالم :إن مـ يعتؼد اكف يخؾدُ يف
الـار طىل شفادة الزور ،أب َعدُ يف الشفادة الؽاذبة مؿـ ٓ يعتؼد ذلؽ ،فؽاكت
دار قبقل الشفادة
الثؼ ُة بشفادتف وخبره أكؿؾ مـ الثؼة بؿـ ٓ يعتؼد ذلؽ ،وم ُ
والرواية طىل الثؼة بالصدق ،وذلؽ متح ِّؼ ٌؼ يف أهؾ إهقاء.
ٍ
وقد حاول حؽقؿ أهؾ إثر ابـ ح ابان ا
وجف ربؿا
حؾ هذه العؼدة طىل
ِ
تعؿدً ا( ،)2وٓ يخػك
أرضك الػريؼقـ ،فؼال :كان َيؽذ ُب يف الحديث ومهًا ٓ ُّ
()3

أن الؽذب ومهًا طبارة طـ وققع [خطل]

يف حديثف طىل صريؼ السفق أو

( )1يف :الػائدة ال سادسة مـ الػصؾ الرابع يف تؿققز طؾؿاء الحديث ما ثبت مـف مؿا مل يثبت.
( )8الؿجروحقـ )35/8( ترمجة رقؿ (.)614
( )3ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ تقجد يف الؿخطقط ،والؿطبقع مـ صبعة الؿملػ ،وإكؿا زادها (أبق غدة) ،ومل
يشر يف الحاشقة إىل ذلؽ ،وأبؼقتفا لقستؼقؿ السقاق هبا.
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الغػؾة وكحق ذلؽ ،وهق مؿا ٓ يخؾق طـف إكسان مفؿا ا
جؾ حػظف واكتباهف.
قاه احلافغ الرتوص :ٙقال وكقع :إن مل يؽـ الؿعـك واس ًعا ،فؼد هؾؽ
الـاس ،وإكؿا تػاضؾ أهؾ العؾؿ بالحػظ واإلتؼان والتثبت طـد السؿاع ،مع أكف
()1

مل يسؾؿ مـ الخطل والغؾط أحدٌ مـ إئؿة مع حػظفؿ.

والظاهر أن طؿرو بـ طبقد كان جار ًيا طىل ســ مجفقر أهؾ إثر يف قبقل
خبر القاحد إذا استقىف الشروط الؿشفقرة.
قاه ابَ سعً يف كتاب اإلحؽام يف إثبات خبر القاحد :وٓ خالف بقـ
ٍ
مممـ وٓ ٍ
ٍ
ٍ
صاحب ا
مستػت طـ كازلة يف
وكؾ تاب ٍع سل َل ُف
كافر قط ًعا يف أن كؾ
الديـ ،أكف مل َي ُؼؾ لف قط ٓ :يجقز لؽ أن تعؿؾ بؿا أخبرتؽ بف طـ رسقل اهلل
رأي مـفؿ،
ُّ
ﷺ حتك ُيخبرك بذلؽ
الؽقاف ،كؿا قالقا لفؿ فقؿا أخبروا بف :أكف ٌ
فؾؿ ُيؾزمقهؿ قبقلف.
فصح هبذا إمجا ُع إمة( )2كؾفا طىل قبقل خبر القاحد الثؼة ،طـ
ثؿ قال:
ا
الـبل ﷺ ،يجري طىل ذلؽ يف كؾ فِ ٍ
رقة طؾؿاؤها ،كاهؾ السـة والخقارج
والشقعة والؼدرية ،حتك حدث متؽ ِّؾؿق الؿعتزلة بعد الؿائة مـ التاريخ،
فخالػقا اإلمجاع يف ذلؽ.
( )1العؾؾ الؿؾحؼ بآخر الجامع (.)748/5
( )8يف الؿطبقع( :إئؿة) بدل (إمة).
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أمر
ولؼد كان طؿرو بـ طبقد يتد ايـ بؿا َيروي طـ الحسـ و ُيػتل بف ،هذا ٌ
ٓ يجفؾ ُف مـ لف ُّ
أقؾ طؾؿ )1(.اﻫ
وٓ يخػك ما يف هذه العبارة مـ اإلشعار بػرط شفرة هذا الرجؾ ،مع طظؿ
مققعف يف كػقس الؿعتزلة ،ولـذكر شق ًئا مـ ترمجتف مؿا ذكره أهؾ إثر،
ف رأيفؿ فقف ،فـؼقل:
يتعؾؼ بذ ِّمف ،فؼد ُط ِر َ
كثقرا مؿا ُ
حاذفقـ ً
هق أبق طثؿان طؿرو بـ طبقد البصري ،روى طـ الحسـ وأبل قالبة
الحؿادان ويحقك الؼطان وطبد القارث ،وهق الذي ذكركا آكػا( )2أكف
وروى طـف
ا
ا ُّتفؿ بآطتزال لـػقف الؽذب طـ طؿرو ،وقال محاد بـ زيد :كـت مع أيقب
ويقكس وابـ طقن ،فؿر طؿرو فس اؾؿ طؾقفؿ ووقػ ،فؾؿ ير ُّدوا .
وقال طبد القهاب الخ اػاف :مررت بعؿرو بـ طبقد وحده ،فؼؾت :ما لؽ
تركقك؟ قال :هنك الـاسَ -طـَل :ابـ ٍ
طقن -فاكتفقا.
ُ
َ
وقال طؿرو بـ الـضرُ :سئؾ طؿرو بـ طبقد يق ًما طـ شلء وأكا طـده،
فلجاب فقف ،فؼؾت :لقس هؽذا يؼقل أصحابـا ،فؼال :ومـ أصحابؽ ٓ أبا
رجاس أكجاس
أيقب ويقكس وابـ طقن والتقؿل ،قال :أولئؽ أ
لؽ؟ فؼؾت:
ٌ
ُ
( )1اإلحؽام يف أصقل إحؽام ،)138-131/1( فصؾ فقف أقسام اإلخبار طـ اهلل تعاىل.
( )8تؼدم قريبًا.
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أمقات غقر أحقاء.
ٌ
وقال محؿقد بـ غقالن :قؾت ٕبل داود :إكؽ ٓ تروي طـ طبد القارث،
قال :كقػ أروي طـ رجؾ يزطؿ ان طؿرو بـ طبقد خقر مـ أيقب وابـ طقن
ويقكس.
وقال طبقد اهلل بـ محؿد التقؿل :كـا إذا جؾسـا إىل طبد القارث ،كان أكثر
حديثف طـ طؿرو بـ طبقد.
ٍ
سعقد وهشا ٍم
وقال كعقؿ بـ محاد :ققؾ ٓبـ الؿبارك :ل ِ َؿ رويت طـ
الدستقائل وتركت حديث طؿرو بـ طبقد؟ قال :كان طؿرو يدطق إىل رأيف
و ُيظفر الدطقة ،وكاكا ساكتقـ.
سللت ابـ معقـ طـ طؿرو بـ طبقد،
وقال أمحد بـ محؿد الحضرمل:
ُ
ؽتب حديث ُف ،فؼؾت لف :أكان يؽذب؟ فؼال :كان داطقة إىل ديـف،
فؼالُ ٓ :ي ُ
وسالم بـ مسؽقـ؟ فؼال :كاكقا
ا
ؼت قتاد َة وابـ أبل َط ُروبة
فؼؾت لف :فؾؿ و اث َ
يصدققن يف حديثفؿ ،ومل يؽقكقا يدطقن إىل بدطة.
وقال كامؾ بـ صؾحة :قؾت لحؿاد :يا أبا سؾؿة ،رويت طـ الـاس وتركت
رأيت كان الـاس ُيص ُّؾقن يقم الجؿعة إىل الؼبؾة،
طؿرو بـ طبقد ،فؼال :إين
ُ
ٍ
فتركت الرواية طـف ،وذكروا مرائل
بدطة،
ؿت أكف طىل
ُ
مدبر طـفا ،فعؾِ ُ
وهق ٌ
الـاس يف حؼف.
كثقرة مـ هذا ال َؼبِقؾ رآها ُ
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وذكروا طـ الحسـ أكف قال :كِ ْع َؿ الػتك طؿرو بـ طبقد إن مل ُي ْح ِد ْ
ث ،وكان
الخؾقػة أبق جعػر الؿـصقر يعجب ُبز ِ
هد ٍ
طؿرو وطبادتف ويؼقل:
ُ َ ُ
يطؾب صقد
ك ُّؾؽؿ
ُ

كؾؽؿ يؿشل رويد

()1

غقر طؿرو بـ طبقد

وتقيف بطريؼ مؽة سـة ثالث وأربعقـ مائة ،وققؾ :سـة أربع ،ورثاه
الؿـصقر فؼال:
ســـ ٍد
صـــؾك ا لـــف طؾقـــؽ مــــ متق ِّ

ـــررت بــــف طؾــــك ُمــــر ِ
ُ
ان
ـــرا مـ
قبـ ً

قبــــرا تضــــؿ َـ مممـًــــا ُمتح ِّـ ًػــــا
ً

ِ
َ
بـــــالؼرآن
صـــــدق ا لـــــف ودان

ــالحا
هر أبؼـــك صـ ً
لـــق أن هـــذا الـــد َ

ِ ()8

أبؼـــك لـــــا حؼـــا أبــــا طــــثامن

( خ م د س) طثؿان بـ محؿد بـ أبل شقبة الؽقيف.
الؽبار ،وثؼف يحقك بـ معقـ وابـ كؿقر والعجظ ومجاطة،
أحدُ الحػاظ
ُ
وقال أبق حاتؿ :كان أكبر مـ أخقف أبل بؽر إٓ أن أبا بؽر َصـاػ( )3وطثؿان
( )1قال الذهبل يف السقر :)145/6( اغتر بزهده وإخالصف وأغػؾ بدطتف.اﻫ
( )8اكظر :هتذيب الؽؿال ،)183/88( ومقزان آطتدال )873/3( ترمجة رقؿ ( ،)6444وسقر
أطالم الـبالء.)144/6( 
( )3يف هدي الساري( ضعقػ) بدل (صـػ) ،وهق يف الؿخطقط ،والؿطبقع كذلؽ تبع فقف الؿملػ
الحافظ ،وكذلؽ (أبق غدة) يف كسختف ،وهق تحريػ ،والصقاب ما أثبت كؿا يف الجرح والتعديؾ
( .) 167/6قال ابـ أبل حاتؿ :سئؾ أبل طـ طثؿان بـ أبل شقبة فؼال :كان أكبر مـ أبل بؽر إٓ أن
أبا بؽر صـػ ما كان يطؾب وطثؿان مل يصـػ ،وقال أبل :هق صدوق .اﻫ
قمت :وكؼؾ الحافظ كالم أبل حاتؿ يف هتذيب التفذيب )514/5( طىل الصقاب.
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صدوق.
صحػفا مـ الؼرآن يف
وذكر لف الدارقطـل يف كتاب التصحقػ أشقا َء ا
تػسقره ،كاكف ما كان يحػظ الؼرآن( ،)1وأكؽر طؾقف أمحد أحاديث ،وتتبعفا
الخطقب وب اقـ ُط ْذ َره فقفا ،روى لف الجؿاطة سقى الترمذي.

()2

( ع) طدي بـ ثابت إكصاري الؽقيف التابعل الؿشفقر.
وثؼف أمحد والـسائل والعجظ والدارقطـل إٓ أكف( )3كان يغؾق يف التشقع،
()4

وكان إمام مسجد الشقعة وقا ِّص ِفؿ.

يؼقي
قؾت :احتج بف الجؿاط ُة ،وما أخرج لف يف الصحقح شل ٌء مؿا ِّ
السامراين.
( )1اكظر :أخبار الؿصحػقـ( ص )41لؾعسؽري :بتحؼقؼ :صبحل
ا
( )8اكظر :الجرح والتعديؾ ،)166/6( وهتذيب الؽؿال ،)478/9( وهتذيب التفذيب
(.)514/5
( )3الذي يف :هدي الساري( إٓ أكف قال) بنثبات (قال).
( )4يف هدي الساري( :وقاضقفؿ) بدل( :وقاصفؿ) ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط ،والؿطبقع مـ تقجقف
الـظر ،وهق كذلؽ يف كسخة أبل غدة ،وما أثبت هق الصقاب كؿا يف الجرح والتعديؾ.)8/7( 
قال ابـ أبل حاتؿ :سللت أبل طـ طدي بـ ثابت إكصاري فؼال :هق صدوق وكان إمام مسجد
الشقعة ،وقاصفؿ.اﻫ
وهق كذلؽ يف هتذيب الؽؿال بؾ كؼؾف الحافظ يف التفذيب طىل الصقاب ،وقد ُو ِجدَ لػظ
(قاضقفؿ) يف بعض كسخ الؽؿال قال الدكتقر بشار طقاد يف تعؾقؼف طىل (ج/19ص )584مـ
هتذيب الؽؿال :جاء يف حقاشل الـسخ تعؼقب لؾؿصـػ –يعـل :الؿزي -طىل صاحب الؽؿال
كصف :كان فقف (وقاضقفؿ).
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()1

بدطتف.

( ع) طؽرم ُة أبق طبد اهلل مقىل ابـ طباس.
مسؾؿ ،فؾؿ يخرج لف سقى
البخاري وأصحاب الســ وتركف
احتج بف
ُّ
ا
ٌ
ٍ
ٍ
واحد يف الحج مؼرو ًكا بسعقد ابـ جبقر( ،)2وإكؿا تركف مسؾؿ لؽالم
حديث
الذب طـ طؽرمة،
مالؽ فقف ،وقد تعؼب مجاط ٌة مـ إئؿة ذلؽ وصـػقا يف
ِّ
مـفؿ أبق جعػر بـ جرير الطبري ،ومحؿد ابـ كصر الؿروزي ،وأبق طبد اهلل بـ
مـده ،وأبق حاتؿ بـ حبان ،وابـ طبد البر وغقرهؿ.
الؽذب ،ومقافؼة
ومدار صعـ الطاطـقـ فقف طىل ثالثة أشقاء ،وهل
ُ
ُ
وقبقل جقائز إمراء.
الخقارج يف مذهبفؿ،
ومدار جقاب الذابقـ طـف طىل أن قبقل جقائز إمراء ٓ يقجب الؼدح إٓ
ُ
طـد الؿشدديـ ،ومجفقر أهؾ العؾؿ طىل جقاز ذلؽ ،وقد صـاػ يف ذلؽ ابـ
طبد البر.
وأما البدط ُة :فنن ثبتت طـف فال تضر يف روايتفٕ :كف مل يؽـ داطق ًة مع أهنا مل
تثبت طؾقف.
( )1اكظر :الجرج والتعديؾ ،)8/7( وهتذيب الؽؿال ،)584/19( وهتذيب التفذيب.)588/5( 
( )8اكظر :مقزان آطتدال )93/3( ترمجة رقؿ (.)5716
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وي طـ طبد اهلل بـ طؿر
وأما كسبتف إىل الؽذب فلشدُّ ما ورد يف ذلؽ ما ُر َ
طظ كؿا كذب طؽرم ُة طىل ابـ طباس.
اكف قال لـاف ٍع ٓ :تؽذب ا
قال ابـ حبان :أهؾ الحجاز يطؾؼقن (كذب) يف مقضع (أخطل) ،ويميد
ذلؽ ُ
ققل طبادة بـ الصامت :كذب أبق محؿد( )1لؿا أخبر أكف يؼقل :إن القتر
واجب ،مع أكف مل ي ُؼؾف راوي ًة ،وإكؿا قالف اجتفا ًدا ،وٓ ُي ُ
ؼال لؾؿجتفد فقؿا أ اداه
ٌ
إلقف اجتفاده :إكف كذب فقف ،وإكؿا ُ
يؼال :أخطل فقف ،وقد ذكر ابـ طبد البر أمثؾة
كثقر ًة تدُ ُّل طىل أن (كذب) تليت بؿعـك (أخطل).
ويتؾق ما ُر ِو َي طـ ابـ طؿر يف الشدة ما يروى طـ ابـ سقريـ ،مـ ققلف
ٍ
طظ كؿا كذب طؽرمة طىل ابـ طباس ،وقد طرفت أن
لؿقٓه ُبرد ٓ :تؽذب ا
كذب قد يؽقن بؿعـك أخطل.
ٔقاه بعض العمىا :ٞكان طؽرمة ربؿا سؿع الحديث مـ رجؾقـ :فقحدِّ ُ
ث
بف طـ أ ِ
حدمها تار ًة ،وطـ أخر تار ًة أخرى ،فربؿا قالقا :ما أكذبف وهق صادق.
وقال أيقب :قال طؽرمة :أرأيت همٓء الذيـ ِّ
يؽذبقكـل( )2مـ خؾػل،
أفال يؽذبقكـل يف وجفل؟ يعـل :أهنؿ إذا واجفقه بذلؽ أمؽـف الجقاب طـف
( )1رواه أبق داود برقؿ ( )1484وغقره.
( )8يف الؿخطقط( :يؽذبقين).
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والؿخرج مـف.
وأما صعـ ٍ
سللت أبل
مالؽ فقف فؼد ب اقـ سببف أبق حاتؿ ،قال ابـ أبل حاتؿ:
ُ
الثؼات،
يحتج بحديثف؟ قال :كعؿ إذا روى طـف
قؾت:
ُ
طـ طؽرمة ،فؼال :ثؼةُ ،
ُّ
والذي أكؽر طؾقف [بف]( )1مالؽ إكؿا هق بسبب رأيف طىل أكف مل يثبت طـف مـ
ٍ
وجف قاصع أكف كان يرى ذلؽ وإكؿا كان ُيقافؼفؿ يف بعض الؿسائؾ فـسبقه
إلقفؿ ،وقد ابرأه أمحدُ والعجظ مـ ذلؽ.
وقال ابـ جرير :لق كان ُّ
مذهب مـ الؿذاهب الرديئة،
طل طؾقف
ٌ
كؾ مـ ا ُّد َ
طل بف ،وسؼطت طدالتف ،وبطؾت شفادتف بذلؽ ،لؾزم ُ
ترك أكثر
ثبت طؾقف ما ا ُّد َ
ب بف طـف.
محدثل إمصارٕ :كف ما مـفؿ إٓ وقد كسبف قق ٌم إىل ما ُير َغ ُ
وأما ثـا ُء الـاس طؾقف مـ أهؾ طصره ومؿـ بعدهؿ فؽثقر ،قال الشعبل :ما
بؼل أحدٌ أطؾؿ بؽتاب اهلل مـ طؽرمة.
وقال جرير طـ مغقرة :ققؾ لسعقد بـ جبقر :تعؾؿ أحدً ا أطؾؿ مـؽ؟ قال:
كعؿ ،طؽرمة.
كـت طـد طؿرو بـ ديـار ،فؼال :واهلل ما رأيت
وقال حبقب بـ الشفقدُ :
مثؾ طؽرمة قط.
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ تقجد يف هدي الساري وٓ يف الؿخطقط.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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وحؽك البخاري طـ طؿرو بـ ديـار ،قال :أططاين جابر بـ زيد صحقػة
فجعؾت كلين أتب اطل ،فاكتزطفا مـ يدي ،وقال :هذا
فقفا مسائؾ طـ طؽرمة،
ُ
طؽرمة مقىل ابـ طباس ،هذا أطؾؿ الـاس.
احتج بعؽرمة.
وقال البخاري :لقس أحدٌ مـ أصحابـا إٓ
ا
وقال محؿد بـ كصر الؿروزي :أمجع طامة أهؾ العؾؿ طىل آحتجاج
بحديث طؽرمة.
وقال أبق طؿر بـ طبد البر :كان طؽرمة مـ ِج اؾ ِة العؾؿاء ،وٓ يؼدح فقف
كالم مـ تؽ اؾؿ فقفٕ :كف ٓ حجة مع ٍ
أحد تؽ اؾ َؿ فقف ،وكال ُم ابـ سقريـ فقفٓ ،
َ
خالف بقـ أهؾ العؾؿ أكف كان أطؾؿ بؽتاب اهلل مـ ابـ سقريـ ،وقد ي ُظ ُّـ
()1

ُ
ب لف ،وٓ يؿؾؽ كػسف.
اإلكسان ضـًّا َ
يغض ُ

ُ
طؿران بـ ح اطان السدوسل.
( خ د س)
()2

الشاطر الؿشفقر ،كان يرى رأي الخقارج وكان داطق ًة إىل [مذهبف]
وثؼف العجظ.

( )1اكظر :الجرح والتعديؾ )7/7( ترمجة رقؿ ( ،)38والثؼاتٓ )889/5( بـ حبان ،وهتذيب
الؽؿال.)864/84( 
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ تقجد يف هدي الساري.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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وقال قتادة :كان ٓ ُي اتفؿ يف الحديث ،قال يعؼقب بـ شقبة :أدرك مجاط ًة
ٍ
حديث واحد ،وهق« :إكام يؾ َب ُس
مـ الصحابة ،مل ُيخرج لف البخاري سقى
()1

الحرير يف الدكقا مـ ال َخ َال َق لف يف اآلخرة» .أخرجف البخاري يف الؿتابعات.
سطف الػني:
( ع) غالب الؼطان أبق سؾقؿان البصري.

وثؼف ابـ معقـ والـسائل وأبق حاتؿ( ،)2وغقرهؿ وقال أمحد :ثؼة [ثؼة](،)3
ُ
الحؿؾ فقفا طىل الراوي
وأورده ابـ طدي يف الضعػاء ،)4( وأورد لف أحاديث
()6

طـف طؿر بـ مختار البصري( ،)5وقد احتج بف الجؿاطة.
سطف الفا:ٞ
( ع) ُفؾقح بـ سؾقؿان ُ
الخ َزاطل أو إسؾؿل.

( )1برقؿ ( ،)5835و( ،)5958واكظر :هتذيب الؽؿال ،)388/83( وهتذيب التفذيب.)835/6( 
( )8قال ولده يف الجرح والتعديؾ :)48/7( سللت أبل طـ غالب الؼطان فؼال :صدوق صالح.اﻫ
( )3ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.
( )111/7( )4ترمجة رقؿ (.)1553
( )5قال الذهبل يف مقزان آطتدال :) 331/3( قؾت :أفة مـ طؿر :فنكف متفؿ بالقضع فؿا أكصػ
طدي يف إحضاره هذا الحديث يف ترمجة غالب ،وغالب مـ رجال الصحقحقـ ،وقد قال فقف أمحد ابـ
حـبؾ كؿا قدمـا :ثؼة ثؼة.اﻫ
( )6اكظر :هتذيب التفذيب.)361/6( 

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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احتج بف البخاري وأصحاب الســ ،وروى لف
مشفقر مـ صبؼة مالؽ،
ا
ٌ
()1

مسؾؿ حدي ًثا واحدً ا.

قال الساجل :هق مـ أهؾ الصدق ،وكان يفؿ ،ض اعػف يحقك بـ معقـ
()2

والـسائل وأبق داود.

ٍ
مالؽ وابـ طققـة وأضراهبؿا،
قؾت :مل يعتؿد طؾقف البخاري اطتؿاده طىل
وإكؿا أخرج لف أحاديث أكثرها يف الؿـاقب ،وبعضفا يف الرقاق.
سطف الكاف:
( ع) قتادة بـ دطامة البصري.
ضرب بف الؿثؾ يف
التابعل الجؾقؾ ،أحد إثبات الؿشفقريـ ،كان ُي
ُ
الحػظ ،إٓ أكف كان ربؿا دلس.
وقال ابـ معقـُ :رمل بالؼدر ،وذكر ذلؽ طـف مجاطة .وأما أبق داود فؼال :مل
ي ُثبت طـدكا طـ قتادة الؼقل بالؼدر واهلل أطؾؿ( ،)3احتج بف الجؿاطة.
سطف الكاف:
( ع) َك ْف َؿ ُس بـ الحسـ التؿقؿل البصري.
( )1برقؿ (.)57( )8774
( )8اكظر :هتذيب الؽؿال ،)317/83( وهتذيب التفذيب.)431/6( 
( )3اكظر :هتذيب الؽؿال ،)498/83( وهتذيب التفذيب.)488/6( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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مـ صغار التابعقـ ،قال أمحد :ثؼ ٌة وزيادة .وقال أبق داود :ثؼة.
()1

ٌ
صدوق يفؿ.
وقال الساجل:

قؾت :أخرج لف البخاري أحاديث يسقرة مـ روايتف طـ طبد اهلل بـ ُبريدة،
واحتج بف الباققن.
سطف الالً ،خال٘ سطف املٗي:
( خ )4مروان بـ الحؽؿ بـ أبل العاص بـ أمقة.
عر ُج طىل مـ تؽ اؾ َؿ
طؿ طثؿان بـ طػان ،يؼال :لف رؤية :فنن ثبتت فال ُي ا
ابـ ِّ
فقف .وقال طروة بـ الزبقر :كان مروان ٓ ُي ات َف ُؿ يف الحديث ،وقد روى طـف
سفؾ ابـ ٍ
ُ
الصحابل اطتؿا ًدا طىل صدقف .وإكؿا كؼؿقا طؾقف أكف
الساطدي
سعد
ُّ
ُّ
رمك صؾحة يقم الجؿؾ بسفؿ فؼتؾف ،ثؿ شفر السقػ يف صؾب الخالفة حتك
متلو ًٓ فقف ،كؿا اقرره اإلسؿاطقظ وغقره.
جرى ما جرى ،فلما قتؾ صؾحة فؽان ِّ
وأما ما بعد ذلؽ فنكؿا محؾ طـف سفؾ بـ ٍ
وطظ بـ الحسقـ
وطروة
سعد
ُّ
وأبق ٍ
البخاري أحاديثفؿ طـف يف
بؽر طبد الرمحـ بـ الحارث ،وهمٓء أخرج
ُّ
أمقرا طـدهؿ بالؿديـة قبؾ أن يبدو مـف يف الخالف طىل ابـ
صحقحف ،لؿا كان ً
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال ،)838/84( ومقزان آطتدال )416/3( ترمجة رقؿ ( ،)6981وهتذيب
التفذيب.)593/6( 

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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الزبقر ما بدا ،واهلل أطؾؿ.
وقد اطتؿد مالؽ طىل حديثف ورأيف والباققن سقى مسؾؿ .اﻫ
أقٕهُ :ذكِ َر يف هتذيب التفذيب )1(أكف ُول ِدَ بعد الفجرة بسـتقـ ،وققؾ:
بلربع.
وروى طـ طثؿان وطظ وزيد بـ ثابت( ،)2و ُك ِؼ َؾ طـ البخاري أكف قال :إكف
مل َير الـبل -طؾقف الصالة والسالم ،-ثؿ ذكر أن اإلسؿاطقظ طاب طىل البخاري
تخريج حديثف ،وطد مـ مقبؼاتف أكف رمك صؾحة يقم الجؿؾ فؼتؾف ،ثؿ وثب طىل
الخالفة بالسقػ ،ثؿ قال :وقد اطتذرت طـف يف مؼدمة شرح البخاري ،يريد:
ما كؼؾـاه طـف آكػا.
والذي يـبغل أن يؼػ طؾقف كؾ راغب يف طؾؿ إثر :أن اإلمام البخاري
ِ
قصده أن يؽقن الراوي قد صدق فقؿا رواه طـف ،مـ غقر كظر إىل أمر
كان ُج ُّؾ
آخر ،فنذا ٓح لف صدق الخبر حرص طىل روايتف مـ غقر ٍ
كظر إىل حال الراوي
فقؿا سقى ذلؽ ،غقر أكف لػرط طؾؿف وكباهتف كان يحرص طىل أٓ تظفر
وكثقرا ما يروي أشقاء مخالػة لؿا ا
تقخاه يف شرصف ،إشارة
مخالػتف لؾجؿفقر،
ً
(.)114/8( )1
( )8وذكر غقرهؿ كذلؽ.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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كثقر مـ الـاس إلقفؿ ويع ِّقلقن يف ذلؽ
إىل أن ذلؽ مؿا اشتفر طـد مـ
ُ
يرجع ٌ
تبفر أويل إلباب ،ولؼد أجاد الؼائؾ:
كتاب فقف
طؾقفؿ ،ففق ٌ
أسرار ُ
ٌ
قل ِ
العؾـ ِؿ َحـ ُّؾ ُر ِ
أطقا فحـ َ
مقز مـا

قاب مـ أسـ ِ
أبـدا ُه يف األبـ ِ
رار

ولفذا كان مـ ُح اساده ما كان ،مـ ققامفؿ طؾقف ،وصد الـاس طـف
رحبت ،فؼد شعروا أكف أويت مـ
وتحذيرهؿ مـف ،حتك ضاقت طؾقف إرض بؿا ُ
الػضؾ ما مل يمتقا معشاره ،وأكـف سبؼ إىل أمـ ٍر طظقؿ لقس لفؿ إٓ أن يؼتػقا
فقـف آثاره.
وقد أشار البخاري إىل ما يف كتابف مـ إسرار ،حقث قال لؿحؿد بـ أبل
حاتؿ القراق :لق كشر بعض ُأ ْس َتاذِي

()1

همٓء مل يػفؿقا كقػ صـاػت

البخاري( ،)2وٓ طرفقه.
( )1يف الؿطبقع( :أستاذة) بدل ( ُأست ِ
َاذي) ،والصقاب ما أثبت كؿا سقليت يف الؿصادر أيت ذكرها وهق
ْ
كذلؽ يف الؿخطقط.
( )8أثبت (أبق غدة) يف كسختف( :كتابل) بدل( :ا لبخاري) ،وقال :ومل أقػ طىل هذا الخبر فقؿا رجعت
جزما.
إلقف ومـف هدي الساري ،وقال :إن ققلف (البخاري) هق سفق ً
قمت :هذا الؾػظ مقجقد يف هدي الساري( ص ،)518يف الؽالم طىل إخبار الشاهدة لسعة
ثقرا مـ الؿصادر التل ذكرت
حػظف وسقالن ذهـف واصالطف طىل العؾؾ بالؾػظ الؿذكقر هـا َب ْقدَ أن ك ً
هذا هق فقفا بؾػظ( :كتاب التاريخ) بدل (كتابل) مـفا :تاريخ دمشؼ ،)75/58( وتاريخ بغداد
( ،)7/8وهتذيب الؽؿال ،)444/84( وسقر أطالم الـبالء ،)443/18( وتعؾقؼ التعؾقؼ يف
الؽالم طىل در سعة حػظف وسقالن ذهـف.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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ٍ
فادع بالخقر لصاحب الؽتاب ،ولؿـ ك ابفؽ
ثؿ قال :صـػتف ثالث مراتُ ،
طىل ما ك ابفؽ طؾقف :فنكف مؿا ُي َض ُّـ بف طىل غقر أهؾف.
( ع) مقسك بـ طؼبة الؿدين.
أصح الؿصـػات
مشفقر ،مـ صغار التابعقـ ،صـاػ الؿغازي ،وهق مـ ِّ
ٌ
يف ذلؽ ،ووثؼف الجؿفقر.
كتاب مقسك بـ طؼبة طـ الزهري مـ أصح الؽتب.
وقال ابـ معقـ:
ُ
()1
ٍ
كؿالؽ وطبقد اهلل بـ طؿر.
وقال مرة :يف روايتف طـ كافع شلء لقس هق فقف
ٍ
مالؽ وغقرهٓ ،
قؾت :فظفر أن تؾققـ ابـ معقـ لف إكؿا هق بالـسبة لرواية
تػر َد بف ،وقد اطتؿده إئؿة كؾفؿ.
فقؿا ا
( خ س) مقؿقن بـ سقاه( )2البصري.
تابعل ،ض اع َػف يحقك بـ معقـ ،وقال أبق داود :لقس بذاك.
وقال أبق حاتؿ :ثؼة.
( )1يف الؿطبقع( :طؿرو) بدل (طؿر) .واكظر :هتذيب الؽؿال.)181/89( 
( )8ذكر (أبق غدة) يف كسختف أن يف إصؾ -ويريد بذلؽ الطبعة إوىل مـ الؽتاب( :-سقاة) بدل
(سقاه).
قمت :ولؽـل مل أقػ طىل ذلؽ :فنن طـدي الـسخة الؿصقرة طـ إصؾ التل صبعت يف مؽتبة
الـؿـؽاين ،والذي فقفا (سقاه) ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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قؾت :ما لف يف البخاري سقى حديثف طـ أكس «مـ صؾك صالتـا».
الحديث( )1بؿتابعة حؿ ٍ
قد الطقيؾ ،وروى لف الـسائل .
ُ َ

()2

سطف الٍُٕ:
( ع) كافع بـ طؿر الجؿحل الؿؽل.
أحد إثبات ،قال ابـ مفدي :كان مـ أثبت الـاس ،وقال أمحد :ثبت
ثبت .ووثؼف يحقك بـ معقـ ،وأبق حاتؿ ،وغقر واحد .وقال ابـ سعد :كان ثؼ ًة
()3

قؾقؾ الحديث فقف شلء.

()4

احتج بف إئؿ ُة ،وقد قدا مـا
قؾت:
ا

ٍ
كظر،
أن تضعقػ ابـ سعد فقف ٌ

ٓطتؿاده طىل القاقدي.
سطف اهلا:ٞ
( ع) هشام بـ أبل طبد اهلل الدستقائل.
مجؿع طىل ثؼتف وإتؼاكف ،وقدمف أمحد طىل إوزاطل ،وأبق
أحد إثبات،
ٌ
زرطة طىل أصحاب يحقك بـ أبل كثقر وطىل أصحاب قتادة ،وكان شعبة يؼقل:
( )1برقؿ (.)391
( )8اكظر :هتذيب الؽؿال.)844/89( 
( )3اكظر :هتذيب الؽؿال.)887/89( 
( )4أي :يف هدي الساري.
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

هذا أ ُ
حػظ مـل ،وكان يحقك الؼطان يؼقل :إذا سؿعت الحديث مـ هشام
الدستقائل فال ُتبال أٓ تسؿعف مـ غقره .ومع هذه الؿـاقب قال محؿد بـ
حجة إٓ أكف كان يرى الؼدر ،وقال العجظ :ثؼة ثبت يف الحديث
سعد :كان ثؼة ا
إٓ أكف كان يرى الؼدر وٓ يدطق إلقف.

()1

قؾت :احتج بف إئؿة.
( ع) مها ُم بـ يحقك البصري.
ٌ
صدوق يف حػظف شلء.
أحد إثبات ،قال أبق حاتؿ :ثؼ ٌة
وقال الحسـ بـ طظ الحؾقاين :سؿعت ط اػان يؼقل :كان مهام ٓ يؽاد
يخالػ فال يرجع إىل كتابف ،ثؿ رجع بعد
ُ
يرجع إىل كتابف وٓ يـظر فقف ،وكان
()2

كثقرا ،فـستغػر اهلل.
فـظر يف كتبف ،فؼال :يا طػان ،كـا كخطئ ً

ِ
قديؿا ،وقد
قؾت :وهذا يؼتضل أن حديث مها ٍم بآخره أصح مؿا ُسؿع مـف ً
كص طىل ذلؽ أمحد بـ حـبؾ ،وقد اطتؿده إئؿة الستة.
سطف الٕأ:
( ع) القلقد بـ كثقر الؿخزومل أبق محؿد الؿدين ،كزيؾ الؽقفة.
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)815/34( 
( )8اكظر :الجرح والتعديؾ ،)147/9( ترمجة رقؿ ( ،)457وهتذيب الؽؿال.)348/34( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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أجري طـ أبل داود :ثؼة إٓ أكف
وثؼف ابـ معقـ وأبق داود ،وقال
ُّ
إباضل.

()1

قؾت :اإلباضقة فرق ٌة مـ الخقارج ،لقس مؼالتفؿ شديدة ال ُػحش( ،)2ومل
يؽـ القلقد داطقة.
سطف الٗا:ٞ
()3

( ع) يحقك بـ أبل كثقر القؿامل.

أحد إئؿة إثبات الثؼات الؿؽثريـ ،ط اظ َؿة أيقب السختقاين( ،)4ووثؼف
إئؿة ،وقال شعبة :حديثف أحسـ مـ حديث الزهري ،وقال يحقك الؼطان:
ُمرسالتف تشبف الريحٕ :كف كان كثقر اإلرسال والتدلقس والتحديث مـ
الصحػ( ،)5واحتج بف إئؿة.
( ع) يزيد بـ طبد اهلل بـ خصقػة الؽـدي.
وقد ُيـسب إىل جده ،قال ابـ معقـ :ثؼة حجة .ووثؼف أمحد يف رواية إثرم،
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)73/31( 
( )8اإلباضقة فرقة ضالة واكظر كتاب :الؿقسقطة الؿقسرة يف إديان والؿذاهب الؿعاصرة.)58/1( 
( )3يف الؿطبقع( :يحقك بـ كثقر) بنسؼاط (أبل).
( )4يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :أبق أيقب) ،والتصقيب مـ كتب التراجؿ.
( )5اكظر :هتذيب الؽؿال.)544/31( 

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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وكذا أبق حاتؿ ،والـسائل ،وابـ سعد ،وروى أجري ،طـ أبل داود ،طـ
()1

أمحد أكف قال :مـؽر الحديث.

قؾت :هذه الؾػظة يطؾؼفا أمحد طىل مـ ُي ِ
ف
غر ُب طىل أقراكف بالحديثُ ،ط ِر َ
ذلؽ بآستؼراء مـ حالف( ،)2وقد احتج بابـ ُخصقػة ٌ
مالؽ وإئؿة كؾفؿ.
( خ ت س ق) يقكس بـ أبل الػرات البصري.
وثؼف أبق داود ،والـسائل ،وقال ابـ الجـقد طـ ابـ معقـ :لقس بف بلس،
وهذا تقثقؼ مـ ابـ معقـ( ،)3وأما ابـ طدي فذكره يف ترمجة سعقد بـ أبل
طروبة ،وقال :لقس بالؿشفقر.
ا
وشذ ابـ حبان ،فؼال ٓ :يجقز أن ُيحتج بف
وما أدري ما أراد بالشفرة؟
ِ
لغؾبة الؿـاكقر يف روايتف.

()4

قؾت :ما لف يف البخاري ويف الســ سقى حديثف ،طـ قتادة ،طـ أكس،
( )1اكظر :هتذيب الؽؿال.)178/38( 
( )8قال يف الـؽت :) 158/1( وهذا مؿا يـبغل التقؼظ لف فؼد أصؾؼ اإلمام أمحد والـسائل وغقر واحد
مـ الـؼاد لػظ الؿـؽر طىل مجرد التػرد لؽـ حقث ٓ يؽقن الؿتػرد يف وزن مـ يحؽؿ لحديثف
بالصحة بغقر طاضد يعضده.اﻫ
( )3اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)838وضقابط الجرح والتعديؾ( ص.)187-186
( )4اكظر :الؽامؾ يف ضعػاء الرجال ،)451/4( ترمجة رقؿ ( ،)888وهتذيب الؽؿال.)535/38( 

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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()1

قال« :ما أكؾ الـبل ﷺ طؾك خقان».

وقد قال الترمذي :إن سعقد بـ أبل طروبة روى طـ قتادة كحق هذا
()2

الحديث.

( )1برقؿ (.)5386
( )8ســ الترمذي )884/4( تحت حديث رقؿ (.)1788
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

صِمَ ٌٛتَتِيُّ بَِّا َِصِِٓ الِفَاِٟسَُٚ

قد تؼرر أن الجرح والتعديؾ مـ أهؿ ما ُيعـك بف أهؾ إثر ،وقد أ الػ
مطق ٍل ومختصر.
الحػاظ فقف ُكتبًا مجاة ما بقـ ا
وأول مـ ُج ِؿع كالمف يف ذلؽ :الحافظ يحقك بـ سعقد الؼطان ،وقد تؽ اؾ َؿ
ا
يف ذلؽ مـ بعده تالمذتف مثؾ يحقك بـ معقـ ،وطظ بـ الؿديـل ،وأمحد بـ
حـبؾ ،وطؿرو بـ طظ الػالس ،وتالمذهتؿ مثؾ أبل زرطة ،وأبل حاتؿ،
والبخاري ،ومسؾؿ ،وأبل إسحاق الجقزجاين.
وتالهؿ يف ذلؽ مـ بعدهؿ مثؾ الـسائل ،وابـ خزيؿة ،والترمذي
()1

مصـػ مػقد يف معرفة الضعػاء.
ٌ
والدوٓبل ،وال ُعؼقظ ،ولف

ومـ الؽتب الؿملػة يف ذلؽ :كتاب أبل حاتؿ بـ حبان( ،)2وكتاب أمحد
( )1مطبقع بتحؼقؼ إُستاذ محدي السؾػل.
( )8وهق كتاب الؿجروحقـ مـ الضعػاء مطبقع بتحؼقؼ :محدي السؾػل .وقد قؿت بتحؼقؼ مؼدمتف
والتعؾقؼ طؾقفا.

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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ُ
أكؿؾ الؽتب يف ذلؽ وأج ُّؾفا ،وهق الؽتاب الذي ُيدْ َطك
ابـ طدي ،وهق
الؽامؾ ،)1( وكتاب أبل الػتح إزدي( ،)2وكتاب أبل محؿد بـ أبل
حاتؿ( ،)3وكتاب الدارقطـل يف الضعػاء ،)4(وكتاب الحاكؿ فقفؿ .

()5

الذهبل ،وجعؾ لف
كبقرا اختصره
ُّ
كتابا ً
وقد صـػ أبق الػرج بـ الجقزي ً
()6
طقل الـاس طؾقف ،مع أكف تبع
ذيؾقـ  ،ومجع معظؿ ما فقفؿا يف مقزاكف ،وقد ا

ابـ طدي يف إيراد كؾ مـ ُتؽ ِّؾ َؿ فقف ولق كان ثؼ ًة ،ولؽـف التزم أٓ َيذ ُك َر أحدً ا مـ
الصحابة وٓ إئؿة الؿتبقطقـ.
قال يف الؿقزان :وما كان يف كتاب البخاري وابـ طدي وغقرمها مـ
( )1يف ضعػاء الرجال وهق مطبقع .وقد قؿت بتحؼقؼ مؼدمتف والتعؾقؼ طؾقفا.
( )8واسؿف كتاب الضعػاء والؿتروكقـ كؿا يف ففرست ابـ خقر اإلشبقظ( ص.)811
( )3الجرح والتعديؾ مطبقع .بتحؼقؼ العالمة طبد الرمحـ الؿعؾؿل وقد قؿت بالتعؾقؼ طىل مؼدمتف
وصبعت يف (مجؾديـ).
( )4مطبقع.
( )5ذكر السخاوي يف فتح الؿغقث كتاب الثؼاتٓ بـ حبان ثؿ قال :وكحقه تخريج الحاكؿ يف
مستدركف لجؿاطة وحؽؿف طىل إساكقد الذيـ هؿ فقفا بالصحة مع ذكره إياهؿ يف كتابف يف
الضعػاء وقطع بترك الرواية طـفؿ...اﻫ
قمت :وكتابف الؿشار إلقف هق الؿدخؾ إىل الصحقح فؼد ذكر فقف ( )831مـ الضعػاء كؿا قال
محؼؼف شقخـا العالمة ربقع الؿدخظ –حػظف اهلل( -ص.)48
كبقرا يف
تابا ً
( )6ذكر ذلؽ يف مؼدمة مقزان آطتدال ،) 8/1( فؼال :وصـػ أبق الػرج بـ الجقزي ك ً
ذلؽ اختصرتف ً
ذيال بعد ذيؾ.اﻫ
أوٓ ثؿ ذيؾت طؾقف ً

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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الصحابة ،فنين أسؼطفؿ لجاللة الصحابة ،وٓ أذكرهؿ يف هذا الؿصـػ إذا
()1
الرواة إلقفؿ.
كان الضعػ إكؿا جاء مـ جفة ُّ

وكذا ٓ أذكر يف كتابل مـ إئؿة الؿتبقطقـ يف الػروع أحدً ا لجاللتفؿ يف
()2

اإلسالم وطظؿفؿ يف الـػقس.

ُ
العراقل يف مجؾد( ،)3وقد التؼط مـف
الحافظ زيـ الديـ
وقد ذ اي َؾ طؾقف
ُّ
الرواة
الحافظ ابـ حجر مـ لقس يف هتذيب الؽؿال،
وضؿ إلقف ما فاتف يف ُّ
ا
وتراجؿ مستؼؾة يف كتابف الؿسؿك لسان الؿقزان ،)4( ولف كتابان آخران ومها:
َ
تؼقيؿ الؾسان ،وتحرير الؿقزان.

()5

وجقب ِ
ِ
ِ
ا
الؽذابقـ مـ الرواة،
أحقال
بقان
هذا وقد أصبؼ العؾؿا ُء طىل
وإقامة الـؽقر طؾقفؿ ،صقاك ًة لؾديـ ،قال بعض طؾؿاء إصقل :ومـ القاجب
( )1طبارة الذهبل يف مؼدمة الؿقزان( فنن الضعػ) بدل (إذا كان الضعػ).
( )8مقزان آطتدال )8/1( والؽالم الؿـؼقل قبؾ هذا أخذه الؿملػ مـف مع تصرف يسقر جدًّ ا يف
بعض العبارات.
( )3وهق مطبقع اسؿف ذيؾ مقزان آطتدال.
( )4قال السخاوي يف فتح الؿغقث :)433/4( والتؼط شقخـا مـف مـ لقس يف هتذيب الؽؿال ،وضؿ
إلقف ما فاتف مـ الرواة والتتؿات مع اكتؼاد وتحؼقؼ يف كتاب سؿاه :لسان الؿقزان.اﻫ
( )5قال السخاوي يف الجقاهر والدرر يف ترمجة شقخ اإلسالم ابـ حجر :)683/8( تحرير الؿقزان:
يشتؿؾ طىل إصالح ما وقع لف مـ وهؿ وما فاتف مـ ترمجة ،تؼقيؿ الؾسان :فقف مـ ذكره مصـػ
الؿقزان ومل يذكر مستـده يف ضعػف...اﻫ

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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الصحقح مـ أثار مـ السؼقؿ ،وقد د ال ْت
لتؿققز
الؽال ُم يف الجرح والتعديؾ،
َ
ُ
ٍ
ِ
كػاية فقؿا زاد طىل الؼدر الؿتع ِّقـ ،وٓ
فرض
ققاطدُ
الشريعة طىل أن حػظفا ُ
يتل اتك ِح ُ
ػظ الشريعة إٓ بذلؽ )1(.اﻫ
ُ
الحؽؿ فقفؿ ،حتك إن
حػظ الشريعة فال يجري هذا
وأما مـ ٓ يتعؾؼ هبؿ
ُ
أغضك طـ ِ
ذكر كثقر مؿـ ُتؽ ِّؾ َؿ فقف مـ
بعض مـ أ الػ يف الجرح والتعديؾ ،قد َ
ِ
ٓستؼرار أمر الحديث يف الجقامع التل مجعتفا
الرواةِ الؿتلخريـ ،وذلؽ
ُّ
إئؿة فؿـ روى بعد ذلؽ حديثًا ٓ يقجد فقفا مل ُيؼبؾ مـف.
ُ
ِّ
والؿتلخ ِر هق رأس سـة ثؾثؿائة.
الػاصؾ بقـ الؿتؼدِّ م
قال بعضفؿ :والحدُّ
يتعؾؼ بؿا كحـ فقف ،وفقف زيادة بسط،
ُّ
وقد رأيت لبعض أهؾ إثر كال ًما
فلحببت إيراد ُج ِّؾ ذلؽ إتؿا ًما لؾصؾة.
خؾؼ ٓ يتفقل حصرهؿ ،وقد سرد ابـ طدي يف
فأقٕه :قد تؽؾؿ يف الرجال ٌ
مؼدمة كامؾة)2( مجاط ًة إىل زمـف ،فؿـ الصحابة :ابـ طباس ،وطبادة بـ
الصامت ،وأكس.
( )1ققاطد إحؽام )133/8( فصؾ يف البدع لؾعز بـ طبد السالم.
( ) 117/1( )8ذكر مـ استجاز تؽذيب مـ تبقـ كذبف مـ الصحابة والتابعقـ وتابعل التابعقـ ومـ
بعدهؿ ،...وهذا الػصؾ اطتصره الذهبل يف رسالتف  ذكر مـ يعتؿد ققلف يف الجرح والتعديؾ ،وكؼؾ
ذلؽ السخاوي يف فتح الؿغقث ،)443-438/4( وكؼؾف الؿملػ مـ فتح الؿغقث مع اختصار
يسقر جدًّ ا.

جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ
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الشعبل ،وابـ سقريـ ،وسعقد بـ الؿسقب ،وهؿ ٌ
قؾقؾ
ّمً التابعني:
ُّ
بالـسبة لؿـ بعدهؿ ،وذلؽ لؼؾة الضعػ فقؿـ يروون طـفؿ ،إذ أكثرهؿ
صحاب ٌة ،وهؿ ُط ٌ
دول ،وغقر الصحابة مـفؿ أكثرهؿ ثؼات ،إذ ٓ يؽا ُد يقجدُ يف
الؼرن إول مـ الضعػاء إٓ الؼؾقؾ.
ُ
الؼرن الثاين فؼد كان يف أوائؾف مـ أوساط التابعقـ مجاط ٌة مـ الضعػاء
وأما
تحؿؾفؿ وضبطفؿ لؾحديث ،فؽاكقا
وضعػ أكثرهؿ كشل غال ًبا مـ قِ َبؾ
ُّ
أغالط ،وذلؽ ُ
ٌ
مثؾ أبل
كثقرا ،ويرفعقن الؿقققف ،وكاكت لفؿ
ُيرسؾقن ً
هارون العبدي.
آخر طصر التابعقـ ،وهق حدود الخؿسقـ ومائة تؽ اؾؿ يف
ولؿا كان ُ
ُ
إطؿش مجاط ًة وو اث َؼ آخريـ،
التعديؾ والتجريح صائػ ٌة مـ إئؿة ،فض اعػ
وكظر يف الرجال ُشعب ُة وكان متث ِّب ًتا ٓ يؽا ُد يروي إٓ طـ ثؼة ،ومثؾف مالؽ،
معؿر ،وهشا ٌم الدستقائل،
ومؿـ كان يف هذا العصر مؿـ إذا قال ُقبِ َؾ ققل ُف:
ٌ
ُ
والؾقث بـ سعد.
والثقري ،وابـ الؿاجشقن ،ومحاد بـ سؾؿة،
وإوزاطل،
ُّ
ّبعد ٍؤالء طبك٘ ميَه :ابـ الؿبارك ،وهشقؿ ،وأبق إسحاق الػزاري،
والؿ َعا َفك بـ طؿران الؿقصظ ،وبشر بـ الؿػضؾ ،وابـ طققـة ،وقد كان يف
ُ
زماهنؿ صبؼة أخرى مـفؿ ابـ ُطؾ اقة ،وابـ وهب ،ووكقع.
الح اجتان :يحقك
وقد اكتدب يف ذلؽ الزمان لـؼد الرجال ً
أيضا الحافظان ُ

جلَْابُ عًَِ ذَ ٔلكَ
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ابـ سعقد الؼطان ،وابـ مفدي ،وكان لؾـاس و ُثق ٌق هبؿا ،فصار مـ و اثؼا ُه
مجروحا ،وأما ما اختؾػا فقف ،وذلؽ ٌ
ً
قؾقؾ ،فرجع الـاس
مؼبقٓ ،ومـ جرحاه
ً
ترج َح طـدهؿ بحسب اجتفادهؿ.
فقف إىل ما ا
رج ُع إلقفؿ يف ذلؽ ،مـفؿ :يزيد بـ
ثؿ ضفرت بعدهؿ صبؼة أخرىُ ،ي َ
هارون ،وأبق داود الطقالسل ،وطبد الرزاق ،وأبق طاصؿ الـبقؾ.
ُ
أحقال الرواة،
وب ِّقـت فقفا
ثؿ ُصـِّ َػ ْت الؽتب يف الجرح والتعديؾ والعؾؾُ ،
وكان رؤساء الجرح والتعديؾ يف ذلؽ الققت مجاط ًة مـفؿ يحقك بـ معقـ،
تختؾػ آرا ُء الػؼقف الـحرير
ُ
وقد اختؾػت آراؤه وطبارتف يف بعض الرجال ،كؿا
ص مـ إشؽال.
وطبارتف يف بعض الؿسائؾ التل ٓ تخ ُؾ ُ
ومـ صبؼة أمحد بـ حـبؾ ،وقد سللف مجاط ٌة مـ تالمذتف طـ ٍ
كثقر مـ
الرجال ،فتؽ اؾؿ فقفؿ بؿا بدا لف ،ومل يخرج طـ دائرة آطتدال.
كاتب القاقدي يف صبؼاتف،
وقد تؽ اؾ َؿ يف هذا إمر :محؿد بـ سعد
ُ
وكالمف جقدٌ معؼقل.
كثقر رواه طـف ابـ ُف أمحدُ
وأبق خقثؿة ُز َه ُقر بـ َح ْرب ،ولف يف ذلؽ كال ٌم ٌ
وغقره.
ُ
ُ
حافظ الجزيرة ،الذي قال فقف أبق
الـبقؾ
وأبق جعػر طبقد اهلل بـ محؿد
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داود :مل َأر أحػظ مـف.
التصاكقػ الؽثقرة يف العؾؾ والرجال.
ُ
وطظ بـ الؿديـل ،ولف
در ُة العراق.
ومحؿد بـ طبد اهلل بـ ُك َؿقر ،الذي قال فقف أمحد :هق ا
وأبق بؽر بـ أبل شقبة صاحب الؿسـد ،وكان آي ًة يف الحػظ.
أطؾؿ مـ
صالح جزرة :هق
وطبقد اهلل بـ طؿر الؼقاريري ،الذي قال فقف
ُ
ُ
رأيت بحديث أهؾ البصرة.
ُ
وإسحاق بـ راهقيف إمام خراسان.
طؿاٍر الؿقصظ الحافظ ،ولف كال ٌم جقدٌ
وأبق جعػر محؿدُ بـ طبد اهلل بـ ا
يف الجرح والتعديؾ.
ُ
حافظ مصر ،وكان قؾقؾ الؿثؾ.
وأمحد بـ صالح
وهارون بـ طبد اهلل الحؿال ،وكؾ همٓء مـ أئؿة الجرح والتعديؾ.
الؽقس ُج ،والدارمل،
ثؿ خؾػتفؿ صبؼة أخرى متصؾة هبؿ ،مـفؿ :إسحاق
َ
الحافظ ُ
ُ
كزيؾ الؿغرب.
والعجظ
والبخاري،
ُّ
ويتؾقهؿ أبق ُزر َط َة وأبق حاتؿ الرازيان ،ومسؾؿ ،وأبق داود السجستاين،
وبؼل بـ مخؾد ،وأبق زرطة الدمشؼل.
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ثؿ مـ بعد مجاطة ،مـفؿ :طبد الرمحـ بـ يقسػ بـ خراش البغدادي ،ولف
ققةِ الـػس ،وإبراهقؿ بـ
ٌ
مصـػ يف الجرح والتعديؾ ،وكان كلبل حاتؿ يف ا
وضاح حافظ ُقر ُص َبة ،وأبق بؽر بـ أبل طاصؿ،
إسحاق الحربل ،ومحؿد بـ ا
وطبد اهلل بـ أمحد ،وصالح جزرة ،وأبق بؽر الب ازار ،ومحؿد بـ كصر الؿروزي،
ضعقػ لؽــف مــ إئؿـة
ٌ
وأبق جعػـر محؿدُ بـ طثؿان بـ أبل شقبـة ،وهق
يف هذا إمـر.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق بؽر ِ
الػريابل ،والبرديجل ،والـسائل ،وأبق
يعىل( ،)1وأبق الحسـ ،سػقان ،وابـ خزيؿة ،وابـ جرير الطبري ،والدوٓبل،
الحسـ أمحد بـ ُط َؿقر بـ َج ْق َصـا ،وأبق جعػر
الحراين ،وأبق
وأبق َط ُروبـة
َ
ا
العؼقظ.
ٍ
صالب أمحد بـ كصر البغدادي
ويتؾقهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :ابـ أبل حاتؿ ،وأبق
الحافظ شقخ الدارقطـل ،وابـ طؼدة ،وطبد الباقل.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق سعقد بـ يقكس ،وأبق حاتؿ بـ حبان
ال ُب ْستل ،والطبراين ،وابـ طدي الجرجاين ،ومصـػف يف الرجال إلقف الؿـتفك يف
الجرح.
( )1يف الؿطبقع( :وأبق الحسـ) ،وهق خطل ،وهق كذلؽ يف كسخة (أبق غدة).
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الؿاسرجسل
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق طظ الحسقـ بـ محؿد
ُّ
معؾؾ يف ألػ ٍ
الـقسابقري ،ولف مسـدٌ 
جزء وثالثؿائة جزء ،وأبق الشقخ بـ
()1
ت
حقان  ،وأبق بؽر اإلسؿاطقظ ،وأبق أمحد الحاكؿ ،والدارقطـل ،وبف ُختِ َؿ ْ

معرف ُة العؾؾ.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق طبد اهلل بـ مـده ،وأبق طبد اهلل الحاكؿ،
ؿطرف طبد الرمحـ بـ ُف َطقس قاضل قرصبة ،ولـف
وأبق كصر الؽالباذي ،وأبق ال ِّ
دٓئؾ الســة ،وطبد الغـل بـ سعقد ،وأبق بؽـر بـ مردويـف إصػفاين،
و َت اؿا ٌم الرازي.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق الػتح محؿد بـ أبل الػقراس البغدادي،
وأبق بؽر البرقاين وأبق حازم( )2العبدوي ،وقد كتب طـف( )3طشرة أكػس طشرة
آٓف ٍ
جزء ،وخؾػ بـ محؿد القاسطل ،وأبق مسعقد الدمشؼل ،وأبق الػضؾ
( )1يف الؿطبقع( :حبان) بدل (حقان) ،وكبف (أبق غدة) يف كسختف طىل هذا التحريػ.
( )8يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :حاتؿ) بدل (حازم) ،والصقاب ما أثبت كؿا يف كتب التراجؿ وهق
الحافظ اإلمام محدث كقسابقر أبق حازم طؿر بـ أمحد بـ إبراهقؿ بـ طبدويف ،مات سـة (417ﻫ).
تذكرة الحػاظ ،)188/3( ومل يتـبف لفذا (أبق غدة).
( )3كذا يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :طـف) ،وقال محؼؼا فتح الؿغقث الدكتقر الحضقر ،والدكتقر
الػفقد :إن يف الـسخ (طـف) ،وهق خطل ،وقد جاءت العبارة طـ أبل حازم يف تذكرة الحػاظ
ٍ
ٍ
واحد ألػ
جزء طـ كؾ
( )1473/3بؾػظ :كتبت بخطل طـ طشرة مـ شققخل طشرة آٓف
ٍ
جزء.اﻫ
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الػؾؽل ،ولف يف كتاب الطبؼات يف ألػ جزء ،وأبق الؼاسؿ محزة( )1السفؿل
الؼراب وأبق ذر الفرويان.
وأبق يعؼقب ا
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :الحسـ بـ محؿد الخالل البغدادي ،وأبق
طبد اهلل الصقري ،وأبق ٍ
سعد السؿان ،وأبق يعىل الخؾقظ.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :ابـ طبد البر ،وابـ حز ٍم إكد ُلسقان،
والبقفؼل ،والخطقب.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق الؼاسؿ سعد بـ طظ بـ محؿد الزكجاين،
وابـ ماكقٓ ،وأبق القلقد الباجل ،وقد صـػ يف الجرح والتعديؾ ،وأبق
مػقز الؿعافري الشاصبل.
طبد اهلل الحؿقدي ،وابـ ا
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق الػضؾ بـ صاهر الؿؼدسل ،وشجاع بـ
فارس الذهظ ،والؿمتؿـ بـ أمحد بـ طظ الساجل وشقرويف( )2الديؾؿل ،وأبق
طظ الغساين.
والسؾػل،
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق الػضؾ بـ كاصر السالملِّ ،
( )1يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :محؿقد) بدل (محزة) ،والؿثبت مـ كتب التراجؿ والرجال ،ومل يتـبف
لذلؽ (أبق غدة).
( )8يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :شفرويف) بدل (شقرويف) ،والؿثبت هق الصقاب ،وهق كذلؽ يف فتح
الؿغقث ،ومل يتـبف (أبق غدة) لذلؽ.
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وأبق مقسك الؿديـل ،وأبق الؼاسؿ بـ طساكر ،وابـ َب ْش ُؽقال.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :طبد الحؼ اإلشبقظ ،وابـ الجقزي ،وأبق
طبد اهلل بـ الػخار الؿالؼل ،وأبق الؼاسؿ السفقظ.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاطة ،مـفؿ :أبق ٍ
بؽر الحازمل ،وطبد الغـل الؿؼدسل،
والرهاوي ،وابـ ُم َػ اضؾ الؿؼدسل.
ُّ
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :أبق الحسـ بـ الؼطان ،وابـ إكؿاصل ،وابـ
كؼطة ،وابـ الدُّ بقثل ،وأبق بؽر بـ خؾػقن إزدي ،وابـ الـجار.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :ابـ الصالح ،والزكل الؿـذري ،وأبق طبد اهلل
إبار ،وابـ العديؿ ،وأبق شامة ،وأبق البؼاء خالدُ بـ يقسػ
البرزايل ،وابـ ا
الـابؾسل.
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ :الدمقاصل ،والشرف الؿقدومل ،وابـ دققؼ
العقد ،وابـ تقؿقة.
[ثؿ مـ بعدهؿ مجاطة ،مـفؿ] ( :)1الؿزي ،والؼطب الحؾبل ،وابـ سقد
الـاس( ،)2والتاج بـ مؽتقم ،والشؿس الجزري الدمشؼل ،وأبق طبد اهلل بـ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ كتب يف حاشقة الؿخطقط.
( )8فتح الؿغقث.)443-438/4( 
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أيبؽ السروجل ،والؽؿال جعػر إدفقي ،والذهبل ،والشفاب بـ فضؾ اهلل،
ومغؾطاي ،والشريػ الحسقـل الدمشؼل ،والزي ُـ العراقل.
القيل العراقل ،والبرها ُن الحؾبل ،وابـ حجر
ثؿ مـ بعدهؿ مجاط ٌة ،مـفؿ:
ُّ
أقرب إىل آستؼامة،
العسؼالين ،وآخرون يف كؾ طصر ،إٓ أن الؿتؼدمقـ كاكقا
َ
وأبعد مـ مقجبات الؿالمة.
ؼس ُؿ الؿتؽ ِّؾؿقن يف الرواة إىل ثالثة أقسام :قس ٌؿ تؽ اؾؿقا يف سائر الرواة
و ُي َ
كابـ معقـ وأبل( )1حاتؿ.
وقسؿ تؽ اؾؿقا يف كثقر مـ الرواة كؿالؽ وشعبة.
ٌ
وقسؿ تؽ اؾؿقا يف الرجؾ بعد الرجؾ ،كابـ طققـة والشافعل.
ٍ
أيضا :قسؿ شدا َد يف ِ
أمر
ويؼس ُؿقن مـ
جفة أخرى إىل ثالثة أقسام ً
َ
التعديؾ ،وقسؿ تساهؾ فقف ،وقسؿ تقسط يف ذلؽ.
فالؼسؿ إول وهق الؿشدد قد أفرط يف التثبت يف أمر التعديؾ ،فؾفذا تراه
يماخذ الراوي بالغؾطتقـ والثالث ،ففذا إذ و اث َؼ راو ًيا فال تتققػ يف تقثقؼف،
وإذا ضعػ راو ًيا ا
فتلن يف أمره ،واكظر هؾ وافؼف غقره طىل ذلؽ :فنن مل يق ِّثؼ
ذلؽ الراوي أحد مـ الجفابذة الـؼاد ففق ضعقػ ،وإن وثؼف أحد مـفؿ كان
( )1يف الؿطبقع( :وابـ) بدل (وأبل) ،وهق خطل.
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مقض ًعا لؾـظر والبحث.
فؼد قالقاُ ٓ :ي ُ
مػس ًرا ،يريدون بذلؽ أكف ٓ يؽػل يف ذلؽ
ؼبؾ
ُ
الجرح إٓ ا
مثال :هق ضعقػ مـ غقر بقان سبب ضعػف ،فنذا و اث َؼ مثؾ
ققل مثؾ ابـ معقـ ً
هذا البخاري وكحقه وقع آختالف يف هذا الراوي مـ جفة تصحقح حديثف
أو تضعقػف( ،)1ومـ ثؿ قال أرباب آستؼراء يف هذا الػـ :مل يجتؿع اثـان مـ
طؾؿاء هذا الشلن قط طىل تقثقؼ ضعقػ ،وٓ تضعقػ ثؼة( )2يريد :اثـان مـ
ٍ
صبؼة واحدة ،ولفذا كان مذهب الـسائل أٓ َي ْت ُر َك حديث الرجؾ حتك يجتؿع
()3

الجؿقع طىل تركف.
ُ

ٍ
ُّ
صبؼة مـ ُك اؼادِ الرجال ٓ تخؾق مـ مشددٍ ،ومتقسط.
وكؾ
فنً األّىل :شعبة والثقري ،وشعبة أشدمها.
ّمً الجاىٔ٘ :يحقك الؼطان وابـ مفدي ،ويحقك أشدمها.
ّمً الجالج٘ :ابـ معقـ وأمحد ،وابـ معقـ أشدمها.
ّمً السابع٘ :أبق حاتؿ والبخاري ،وأبق حاتؿ أشدمها.
( )1اكظر :ذكر مـ ُيعتؿد ققلف يف الجرح والتعديؾ( ص )159-158لؾذهبل ،وفتح الؿغقث
(.)447/4
( )8الؿققظة( ص.)84
( )3اكظر :كزهة الـظر( ص ،)191وفتح الؿغقث ،)448/4( وشرح شرح كخبة الػؽر( ص- 736
 )737لؾؼاري.
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فنذا و اثؼ ابـ مفدي راو ًيا ،وضعػف ابـ الؼطان :فنن الـسائل ٓ يتركف لؿا
()1

ف مـ تشديد الؼطان ومـ كحا كحقه يف الـؼد.
ُط ِر َ

ومـ الؿتساهؾقـ يف الـؼد الترمذي والحاكؿ ،ومـ الؿعتدلقـ فقف
الدارقطـل وابـ طدي فؾقُـتبف لذلؽ :فنكف مـ الؿقاضع التل ُيخشك أن يغؾب
فقفا القهؿ طىل الػفؿ.
تنبيه :يـبغل لؾجارح يف الؿقاضع التل يتعق ُـ طؾقف فقفا الجرح أن يؼتصر
بعض
طىل أقؾ ما يحصؾ بف الغرض ،وٓ يتعدى ذلؽ إىل ما فققف ،ولذلؽ ٓم ُ
إئؿة بعض إخقاكف( )2حقث قالٌ :
أح َس َـ
فالن كذاب ،وقال لف ا ْك ُس َك َال َمؽ ْ
إلػاظَ ٓ ،ت ُؼ ْؾ ا
كذاب ولؽـ ُق ْؾ :حدي ُث ُف لقس بشلء.
رجال
ً
وقد حؽك مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف :أن أيقب السختقاين ذكر
فؼال :هق يزيد يف الرقؿ( ،)3وكـك هبذا الؾػظ طـ الؽذب ،وقد جرى اإلمام
البخاري طىل هذه الطريؼة فل َك ُثر ما ُ
يؼقل :مـؽر الحديث ،سؽتقا طـف ،فقف كظر،
( )1اكظر :الـؽت )318/1( لؾحافظ ،وفتح الؿغقث.)151/1( 
( )8هق الؿزين ذكر ذلؽ السخاوي يف فتح الؿغقث ) 898/8( قال :رويـا طـ الؿزين قال :سؿعـل
أح َسـ ََفا ٓ تؼؾ فالن
ْس الػاضؽ ْ
يقما وأكا أققل :فالن كذاب ،فؼال يل :يا أبا إبراهقؿ ،اك ُ
الشافعل ً
كذاب ولؽـ قؾ :حديثف لقس بشلء.اﻫ
( )3مؼدمة صحقح مسؾؿ.)81/1( 
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وضاع ،وإكؿا يؼقل :كذبف فالن ،رماه
تركقهَ ،و َق اؾ أن يؼقل :فالن كذاب ،أو ا
()1

فالن بالؽذب.

وراقة :إن بعض الـاس يـؼؿقن طؾقؽ التاريخ ،يؼقلقن :فقف
وقال لف ا
اغتقاب الـاس ،فؼال إكؿا رويـا ذلؽ رواية ومل كؼؾف مـ طـد أكػسـا( ،)2وقد قال
الـبل ﷺ« :بِئ َس ُ
أخق ال َع ِش َقرة» )3(.وقال يحقك بـ سعقد الؼطان لؿـ قال لف:
أما تخشك أن يؽقن همٓء خصؿاءك يقم الؼقامة؟:
إيل مـ أن يؽقن خصؿل الـبل -طؾقف الصالة
ٕن يؽقكقا خصؿائل ا
أحب ا
والسالم -حقث مل َأ ُذ اب طـ حديثف.

()4

واطؾؿ أن اضطرار أهؾ إثر إىل معرفة أحقال الرواة ،بعثفؿ طىل البحث
طـفا لقعرفقها ،ثؿ تدويـ ما أمؽـفؿ مـفا لقعرففا مـ غاب طـفؿ أو مـ يليت
ذكر فقف بالعرض ما
بعدهؿ ،فـشل مـ ذلؽ التللقػ يف تاريخ الرواة ،وصار ُي ُ
كثقرا مؿا يحتاج
يتعؾؼ بغقرهؿ إذا دطا إلقف داع طىل أن الحديث ُشجقن ،وأن ً
( )1اكظر :الؿققظة( ص ،)83وفتح الؿغقث.)891/8( 
( )8اكظر :مؼدمة فتح الباري( ص )148لؾحافظ.
( )3رواه البخاري برقؿ ( ،)6438ومسؾؿ برقؿ (.)8591
( )4اكظر :مؼدمة كتاب الضعػاء والؿتروكقـ( ص ) 118-111لؾدارقطـل فؼد ذكره بسـده إىل يحقك
ابـ سعقد.
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تتؿ معرفتف إٓ بؿعرفة ما ٓ ُيحتاج إلقف ،وإ ن كان مـ هذا القجف صار
إلقف ٓ ُّ
محتاجا إلقف.
ً
تقسعقا هؿ وغقرهؿ يف التاريخ ،فللػقا يف أكقاطف الؿختؾػة ،فظفرت
ثؿ ا
تؾؽ الؽتب البديعة ،الؿختؾػة إكقاع ،الؿتعددة إوضاع ،و ُك ُتبُفؿ فقف أجق ُد
مـ كتب غقرهؿ يف الغالب ،لؽثرة تث ُّبت ِفؿ وتحريفؿ لؾصدق.
وكتبفؿ الؿسـدة فقف يحتاج الـاضر فقفا إىل معرفة أحقال رجال السـد،
لقعرف درجة الخبر يف الصحة والسؼؿ.
كثقر مـ الـاس أن ذِ ِ
كر السـد ُّ
يدل طىل تؼقية الخبر ،والحال أكف
وقد تقهؿ ٌ
يدل إما طىل تؼقيتف أو تقهقـف ،إٓ أكف يـبغل التـبف ٕمر ،وهق أن بعض
فس َع ْقا يف ستر
الؿمرخقـ ربؿا غؾب طؾقفؿ التعصب طىل مـ يخالػفؿَ ،
محاسـف وإضفار مساويف ،بؾ ربؿا محؾفؿ شدة التعصب طىل آفتراء طؾقف ولق
خبرا يشقـ مخالػفؿ،
طىل لسان غقرهؿ ،بلن يـؼؾقا طـ غقرهؿ مـ ٓ ُيق َث ُؼ بف ً
إٓ أن هذا ٓ يخػك طىل الـبقف الباحث.
إٓ أن بعض أرباب السخافة يعرضقن إىل ما كتبف بعض الؿمرخقـ الثؼات
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يف حؼ مخالػقفؿ( )1مؿا لق كان يف حؼ مخالػقفؿ مل يؽتبقا غقر ذلؽ ،ف ُققمهقن
إغؿار أن فال ًكا بخس فال ًكا حؼف لؽقكف مخال ًػا لف ،كلهنؿ يريدون أن يخؾؼ
()2

الؿمرخ لف محاسـ غقر ما فقف.

أكاسا مـ الؿشفقريـ بالػضؾ
وقد ترجؿ
ٌ
أكاس مـ كبار الؿمرخقـ ً
و افقهؿ فقفا حؼفؿ ،بؾ زادوا يف ذلؽ ،فعؿد بعض الؿتعصبقـ لفؿ إىل الغض
طـفؿ والتـػقر مـفؿ ،زاطؿقـ أهنؿ مل يقفقهؿ حؼفؿ بغ ًقا وطدوا ًكا ،مع أن
الؿترمجقـ لق رأوا تؾؽ التراجؿ لؼالقا لؾؿترمجقـ :قد أططقتؿقكا فقق ما
كستحؼ وطدوهؿ مـ أطظؿ الؿخؾصقـ يف ح ِّبفؿ إٓ أن أكثر همٓء إتباع هؿ
رأي جزل ،يػرققن بف بقـ الجدِّ والفزل ،فال يـبغل أن
بؿـزلة الرطاع ،لقس لفؿ ٌ
يعبل بؽالمفؿ ،وٓ يؾتػت إىل مالمفؿ ،ففؿ مـؽرون لإلحسان ،لقس فقفؿ غقر
الصقرة مـ اإلكسان.
هذا والؿملػات يف الرواة قد سبؼ ذكر بعضفا( ،)3وقد أحببـا أن كعقد إىل
كؼال طؿـ لفؿ طـاية بذلؽ.
ذلؽ وإن تؽررت بعض إسؿاء ،فـؼقل ً
مـ الؽتب الؿشتؿؾة طىل الثؼات والضعػاء مجق ًعا كتاب ابـ أبل خقثؿة،
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ووقع يف كسخة (أبق غدة)( :مخالػفؿ).
( )8اكظر :التـؽقؾ )855/1( رقؿ ( ،)94و( )841/1رقؿ (.)85
( )3تؼدم ذكرها قري ًبا.
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وهق كثقر الػقائد.
والطبؼاتٓ بـ سعد.
وتقاريخ البخاري وهل ثالثة :كبقر ،وهق طىل حروف الؿعجؿ ،وابتدأه
بؿـ اسؿف محؿد ،وأوسط وهق طىل السـقـ وصغقر.
ولؿسؾؿة بـ قاسؿ ٌ
ذيؾ طىل الؽبقر سؿاه الصؾة ،وهق يف مجؾد.
وٓبـ أبل حاتؿ جزء كبقر اكتؼد فقف طىل البخاري ،ولف الجرح والتعديؾ
مشك فقف خؾػ البخاري.
ولؾحسقـ بـ إدريس إكصاري الفروي ،و ُيعرف بابـ ُخ ارم تاريخ طىل
كحق التاريخ الؽبقر لؾبخاري.
ولعظ بـ الؿديـل تاريخ يف طشرة أجزاء حديثقة.
أيضا.
كتاب يف أوهام أصحاب التقاريخ ،يف طشرة أجزاء ً
وٓبـ ح ابان ٌ
ٍ
كتاب يف الجرح والتعديؾ.
وٕبل محؿد طبد اهلل بـ طظ بـ الجارود ٌ
ولؿسؾؿ رواة آطتبار.
التؿققز.
ولؾـسائل 
ُ
وٕبل يعىل الخؾقظ اإلرشاد.
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ولؾعؿاد بـ كثقر التؽؿقؾ يف معرفة الثؼات والضعػاء والؿجاهقؾ ،مجع
ٍ
زيادات وتحرير يف العبارات ،وهق
فقف بقـ هتذيب الؿزي ومقزان الذهبل مع
أكػع شلء لؾؿحدِّ ث والػؼقف التايل ٕثره.
ُ
سؿاع تقاريخ
الطالب
فتؿ بف
ُ
ُ
قاه اخلطٗب يف داوعْ :ومـ مجؾة ما َي ُّ
الح َسقـ بـ
الؿحدثقـ وكالمفؿ يف أحقال الرواة ،مثؾ كتب ابـ معقـ رواية ُ
حبان البغدادي ،وطباس الدوري ،والؿػضؾ الغالبل ،وتاريخ ابـ أبل
خقثؿة ،وحـبؾ بـ إسحاق ،وخؾقػة بـ خقاط ،ومحؿد بـ إسحاق
السراج( ،)1وأبل حسان الزيادي ،وأبل زرطة الدمشؼل ،وكتاب الجرح
ا
والتعديؾٓ بـ أبل حاتؿ.
قال :و ُيربل طىل هذه كؾفا ُ 
تاريخ البخاري ،ثؿ ساق طـ أبل العباس بـ
ألػ حديث لؿا استغـك طـف )2(.اﻫ
ب ثالثقـ َ
ُطؼدة أكف قال :لق أن ً
رجال َك َت َ
وقد ذكر الؿحدثقن لؾتاريخ بؿعـك التعريػ بالققت الذي حصؾت فقف
الحادثة فقائد باطتبار فـفؿ:
ُ
الـسخ يف أحد الخبريـ الؿتعارضقـ
أسدٍا :أكف أحد الطرق التل ُيع َؾ ُؿ هبا
( )1يف الؿطبقع( :السداج) بدل (السراج).
( )8الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع ،)187/8( وشرح التبصرة والتذكرة.)53-58/8( 
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الؾذيـ ا
الجؿع بقـفؿا.
تعذ َر
ُ
ّثاىَٔا :أكف صريؼ لؿعرفة ما ُي ُ
مخذ بف مـ أحاديث الثؼات الذيـ لحؼفؿ
ُ
ُ
يمخذ بف.
آختالط مؿا ٓ
ويظفر لؽ ذلؽ مؿا ذكر الحافظ ابـ حجر يف ترمجة طبد الرزاق بـ مهام
الصـعاين ،قال :كان أحد الحػاظ إثبات أصحاب التصاكقػ ،وثؼف إئؿة
العـبري وحده ،فتؽؾؿ بؽالم أفرط فقف ومل
ُك ُّؾفؿ إٓ العباس بـ طبد العظقؿ
ُّ
يقافؼف طؾقف أحد.

()1

وقال ابـ طدي :رحؾ إلقف ثؼات الؿسؾؿقـ وكتبقا طـف إٓ أهنؿ كسبقه إىل
التشقع ،وهق أطظؿ ما ذمقه بف ،وأما الصدق فلرجق أكف ٓ بلس بف.

()2

( )1هدي الساري( ص ،) 444وكالمف هذا خالف ما يف التفذيب :فنكف ذكر هـاك مـ وافؼ العباس بـ
طبد العظقؿ واطترض مـ قال إكف مل يقافؼف أحد.
قال يف هتذيب التفذيب :) 816/5( قرأت بخط الذهبل ...هذا شلء ما وافؼ العباس طؾقف
مسؾؿ.
قؾت -الؼائؾ الحافظ :-وهذا إقدام طىل اإلكؽار بغقر تثبت فؼد ذكر اإلسؿاطقظ يف الؿدخؾ طـ
الػرهقايت أكف قال :حدثـا طباس العـبري طـ زيد بـ الؿبارك قال :كان طبد الرزاق كذابا يسرق
الحديث ،وطـ زيد قال :مل يخرج أحد مـ همٓء الؽبار مـ هاهـا إٓ وهق مجؿع أٓ يحدث طـف .ثؿ
قال الحافظ :وهذا وإن كان مردو ًدا طىل قائؾف فغرض مـ ذكره اإلشارة إىل أن لؾعباس بـ طبد
العظقؿ مقافؼا...اﻫ
( )8الؽامؾ يف ضعػاء الرجال )545/6( ترمجة رقؿ (.)1463
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وقال الـسائل :فقف كظر لؿـ كتب طـف بلخرةٍ كتبقا طـف أحاديث مـؽرة،
طؿل فؾقس بشلء ،وما كان يف
وقال إثرم طـ أمحد :مـ سؿع مـف بعد ما َ
()1

كتبف ففق صحقح :فنكف كان ُيؾ اؼ ُـ فقتؾؼـ.

قؾت :احتج بف الشقخان يف ٍ
مجؾة مـ حديث مـ سؿع مـف قبؾ آختالط،
ا
وضابط ذلؽ مـ سؿع مـف قبؾ الؿئتقـ ،فلما بعدها فؽان قد تغقر ،وفقفا سؿع
ري وصائػ ٌة مـ
مـف أمحد بـ شبقيف فقؿا حؽك إثرم طـ أمحد ،وإسحاق الدا َب ُّ
شققخ أبل طقاكة والطبراين مؿـ تلخر إىل قرب الثؿاكقـ ومائتقـ ،وروى لف
()2

الباققن.

ّثالجَا :معرفة مـ حدث طؿـ مل يؾؼف إما لؽقكف كذب ،أو د ال َس أو أرسؾ،
ٍ
إطضال أو تدلقس.
ويف ذلؽ معرف ُة ما يف السـد مـ اكؼطاع أو
وٓ يخػك أن مـ الؿفؿ طـد الؿحدث معرفة كقن الراوي مل يعاصر مـ
روى طـف أو طاصره ،ولؽـف مل يؾؼف ،لؽقهنؿا مـ بؾديـ مختؾػقـ ،ومل يدخؾ
أحدمها بؾد أخر ،وٓ التؼقا يف حج وغقره ،مع أكف لقست مـف إجاز ٌة أو
كحقها.
( )1اكظر :سمآت أبل بؽر إثرم لإلمام أمحد بـ حـبؾ (ص )158ترمجة رقؿ ( )844تحؼقؼ
إزهري وقارن بف ،وهتذيب الؽؿال ،)58/18( وهتذيب التفذيب.)813/5( 
( )8هدي الساري( ص.)444
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قال سػقان الثقري :لؿا استعؿؾ الرواة الؽذب استعؿؾـا لفؿ التاريخ.
وطـ حسان بـ زيد قال :مل ُيستع ْـ طىل الؽذابقـ بؿثؾ ٓتاريخ ،يؼال
ِ
أقر بؿقلده مع معرفتـا بققت وفاة الذي اكتؿك
لؾشقخ :سـة كؿ ُولدت؟ فنذا ا
إلقف ،طرفـا صدقف مـ كذبف.
بالسـا ْق ِـ،
وطـ حػص بـ غقاث الؼاضل قال :إذا اهتؿتؿ الشقخ فحاسبقه ِّ
وهق تثـقة ِس اـ -بؿعـك العؿر ،يعـل :احسبقا ِسـاف وس اـ مـ كتب طـف.رجال ،فؼال لف :يف أي ٍ
سـة كتبت طـ خالد بـ
وسلل إسؿاطقؾ بـ طقاش ً
معدان؟ فؼال :سـة ثالث طشرة ومائة ،فؼال :أكت تزطؿ أكؽ سؿعت مـف بعد
مقتف بسبع سـقـ( ،)1ويف مؼدمة مسؾؿ ،أن الؿعىل بـ طرفان قال :حدثـا أبق
وائؾ ،قال :خرج طؾقـا ابـ مسعقد بصػقـ ،قال أبق ُكعقؿ :يعـل :الػضؾ بـ
ُدكقـ حاكقف طـ الؿعىل :أتراه ُبعث بعد الؿقت( :)2وذلؽ ٕن ابـ مسعقد
تقيف سـة اثـتقـ أو ثالث وثالثقـ قبؾ اكؼضاء خالفة طثؿان بثالث سـقـ
وصػقـ كاكت يف خالفة طظ بعد ذلؽ.
وورختف
والتاريخ يف الؾغة :واإلطال ُم بالققت ،يؼال :اأر ُ
خت الؽتاب ا
( )1اكظر :الؽػاية( ص ) 119فصؾ ومؿا يستدل بف طىل كذب الؿحدث ،وروايتف طؿـ مل يدركف،...
وطؾقم الحديث( ص.)384
( )8مؼدمة صحقح مسؾؿ.)86/1( 
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جلَْابُ عًَِ ذَلٔكَ
الفَائٔدَُٗ السَّابٔعَُ٘ :فٔٔنَا اىِتُكٔدَ عَلََِِٔنَا َّا َ

معر ٌب مـ الػارسقة،
بؿعـك ب اقـت كتابتف ،ققؾ :إكف لقس بعربل محض ،بؾ هق ا
وأصؾـف ماه روز ،فؿاه الؼؿر ،وروز الـفار ،والتعريب فقـف طـىل هذا القجـف
غقر ضاهـر.
ومـ الغريب أن بعض الـاقؾقـ ذكر أن إصؿعل قال :بـق تؿقؿ يؼقلقن:
ً
ً
تلريخا ،وقد كؼؾ بعضفؿ ما ُيشعر
وققس تؼقل :اأرختف
تقريخا
ورخت الؽتاب
ٌ
بلن لػظ التاريخ يؿـل ،فؼال :روى ابـ أبل خقثؿة مـ صريؼ محؿد بـ سقريـ،
يسؿقكف التاريخ ،يؽتبقكف
قال :قدم رجؾ مـ القؿـ ،فؼال :رأيت بالقؿـ شق ًئا ُّ
()1

مـ طام كذا وشفر كذا ،فؼال طؿر :هذا احسـ فلرخقا.

( )1اكظر :فتح الباري )341/7( تحت حديث رقؿ (.)3935
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قد طرفت فقؿا سبؼ( )1أن الحديث الصحقح لف درجات تتػاوت يف الؼقة
بحسب تؿ ُّؽ ِـ الحديث مـ الصػات التل ُتبـك الصحة طؾقفا و ُتـبئ طـفا ،وأن
وكتاب مسؾؿ.
كتاب البخاري
ُ
أصح كتب الحديث ُ
وقد قسؿقا الحديث الصحقح باطتبار تػاوت الدرجات إىل سبعة أقسام:
الكطه األّل ٍّْ أعالٍا :ما أخرجف البخاري ومسؾؿ.

()2

( )1تؼدم تحت طـقان اطتراضات طىل الحدِّ الؿذكقر لؾحديث الصحقح واكظر :الـزهة( ص- 84
.)85
( )8قال الحافظ :هق ما اتػؼا طىل تخريجف مـ حديث صحابل واحد أما إذا كان الؿتـ القاحد طـد
أحدمها مـ حديث صحابل غقر الصحابل الذي أخرجف طـف أخر مع اتػاق لػظ الؿتـ أو معـاه .
ففؾ يؼال يف هذا :إكف مـ الؿتػؼ؟
فقف كظر طىل صريؼة الؿحدثقـ ،والظاهر مـ تصرفاهتؿ أهنؿ ٓ يعدوكف مـ الؿتػؼ ،إٓ أن الجقزقل
مـفؿ استعؿؾ ذلؽ يف كتاب الؿتػؼ لف يف طدة أحاديث ،وقد قدمـا حؽاية ذلؽ طـف (ص،)153
وما يتؿشك لف ذلؽ إٓ طىل صريؼة الػؼفاء ...اﻫ الـؽت.)814/1( 
وقال السخاوي :ويتليد باكتؼاد الحؿقدي يف مجعف طدا أبل مسعقد الدمشؼل يف الؿتػؼ طؾقف حديث
طائشة :أرادت أن تشتري بريرة مع كقكف يف البخاري طـ ابـ طؿر أن طائشة ،ويف مسؾؿ طـ طائشة:
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الكطه الجاىٕ :ما اكػرد بف البخاري طـ مسؾؿ.
الكطه الجالح :ما اكػرد بف مسؾؿ طـ البخاري.
الكطه السابع :ما هق طىل شرصفؿا ولؽـ مل يخرجف واحد مـفؿا.
الكطه اخلامظ :ما هق طىل شرط البخاري ولؽـ مل يخرجف.
الكطه الطادع :ما هق طىل شرط مسؾؿ ولؽـ مل يخرجف.
الكطه الطابع :ما لقس طىل شرصفؿا وٓ طىل شرط واحد مـفؿا ،ولؽـف
()1

صح طـد أئؿة الحديث.

وكؾ قسؿ مـ هذه إقسام أطىل مؿا بعده غقر أكف قد يعرض لبعض
إحاديث مـ زيادة التؿ ُّؽـ مـ شروط الصحة ،ما يجعؾف أرجح مـ حديث
آخر يؽقن يف الؼسؿ الذي هق أطىل مـف يف الدرجة ،وطىل هذا :فقرجح ما اكػرد
بف مسؾؿ ولؽـف روي مـ ٍ
صرق مختؾػة ،طىل ما اكػرد بف البخاري إذا كان فر ًدا.
ُ
وكذلؽ يرجح ما مل يخرجاه ولؽـف ورد بنسـاد يؼال فقف :إكف أصح إسـا ًدا طىل
()2

ما اكػرد بف أحدمها ٓسقؿا إن كان يف إسـاده مـ فقف ٌ
مؼال ،وقس طىل ذلؽ.

يعـل :فقؽقن إول مـ مسـده والثاين مـ مسـدها.
ٍ
جقز أن يؽقن أبق مسعقد رآه يف كسخة مـ
وقال :إكف حقـئذ ٓ يؽقن مـ الؿتػؼ طؾقف بقـفؿا ثؿ ا
مسؾؿ كالبخاري ،واهلل الؿقفؼ .اﻫ فتح الؿغقث.)75/1( 
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)88-87والـزهة( ص ،)86والـؽت.)814-849/1( 
( )8اكظر :الـزهة( ص ،)91-94ط .الحؾبل ،وفتح الؿغقث.)76/1( 
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وقد ضـ بعض أرباب إهقاء الذيـ ٓ يؿقؾقن إىل كتاب البخاري وٓ إىل
كتاب مسؾؿ ،أهنؿ يجدون بسبب هذه الؿسللة ذريع ًة إىل الخالص مـ
ُحؽؿفؿا ،لقتسع لفؿ الؿجال فقؿا وافؼ أهقاءهؿ مـ أراء ،وصار دأهبؿ أن
ٍ
أصح
حديث صحقح مل يرد يف الصحقحقـ ،وهق مع ذلؽ
يؼقلقا :كؿ مـ
ُّ
مؿا ورد فقفؿا ،يظـقن أهنؿ بذلؽ ُيقهـقن أمرمها ويضعقن قدرمها.
والحال أن مزية الصحقحقـ ثابتة ثبقت الجبال الرواسل ٓ ،يـؽرها إٓ
غؿر ُيزري بـػسف وهق ٓ يشعر والعؾؿاء إكؿا فتحقا هذا الباب ٕرباب الـؼد
يرجحقن بدلقؾ صحقح ،مبـل طىل الؼقاطد التل
والتؿققز ،الذيـ ُيرجحقن ما ِّ
الؿؿقهقن الذيـ يريدون أن يجعؾقا
قررها الؿحؼؼقن يف هذا الػـ ،وأما
ِّ
ٍ
بشبف واهقة جعؾقها يف صقرة إدلة،
صحقحا
سؼقؿا ،والسؼقؿ
الصحقح
ً
ً
فقـبغل اإلطراض طـفؿ ،مع حؾ الشبف التل يخشك أن تعؾؼ بلذهان مـ
يريدون أن يققعقه يف أشراكفؿ.
هذا وقد كؼؾ بعض العؾؿاء( )1طـ بعضفؿ( )2أكف اطترض طىل هذا الترتقب
الذي جرى طؾقف أهؾ إثر ،فؼال :ققل مـ قال :أصح إحاديث ما يف
الصحقحقـ ،ثؿ ما اكػرد بف البخاري ،ثؿ ما اكػرد بف مسؾؿ ،ثؿ ما اشتؿؾ طىل
( )1هق العالمة الصـعاين يف تقضقح إفؽار.)89/1( 
( )8هق ابـ الفؿام.
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يجقز التؼؾقد فقف إذ
شرصفؿا ،ثؿ ما اشتؿؾ طىل شرط أحدمها :تح ُّؽ ٌؿ ٓ
ُ
إصحقة لقست إٓ ٓشتؿال رواهتؿا طىل الشروط التل اطتبراها ،فنذا ُفرض
وجقد تؾؽ الشروط يف رواة حديث يف غقر الؽتابقـ ،أفال يؽقن الحؽؿ
بلصحقة ما يف الؽتابقـ طقـ التحؽؿ؟
ثؿ حؽؿفؿا أو أحدمها بلن الراوي الؿعقـ مجتؿع تؾؽ الشروط مؿا ٓ
يؼطع فقف بؿطابؼة القاقع ،فقجقز كقن القاقع خالفف.
وقد أخرج مسؾؿ طـ كثقر مؿـ مل يسؾؿ مـ غقائؾ الجرح ،وكذا يف
البخاري مجاط ٌة ُتؽ ِّؾؿ فقفؿ ،فدار إمر يف الرواة طىل اجتفاد العؾؿاء فقفؿ،
وكذا يف الشروط ،حتك إن مـ اطتبر شر ًصا وألغاه آخر ،يؽقن ما رواه أخر
ُ
الشرط طـده مؽاف ًئا لؿعارضة الؿشتؿؾ طىل ذلؽ الشرط،
مؿا لقس فقف ذلؽ
وكذا فقؿـ ض اعػ راو ًيا ووثؼف أخر.
كعؿ تسؽـ كػس غقر الؿجتفد ،ومـ مل يخبر أمر الراوي بـػسف إىل ما
اجتؿع طؾقف إكثر ،أما الؿجتفد (يف اطتبار) الشرط وطدمف ،والذي خبر
صح مـ الحديث يف غقر الؽتابقـ
الراوي ،فال يرجع إٓ إىل رأي كػسف ،فؿا ا
()1

ُي ِ
عار ُض ما فقفؿا.

( )1فتح الؼدير )468/1( باب :الـقافؾ مـ كتاب الصالة ٓبـ الفؿام.
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وٓ يخػك أن صاحبل الصحقحقـ مل يؽتػقا يف التصحقح بؿجرد الـظر
كثقر مؿـ مل ُيعـ هبؿا ،ومل يؽـ
إىل حال الراوي يف العدالة والضبط ،كؿا يتقمهف ٌ
ضؿا إىل ذلؽ الـظر يف أمقر أخرى
لف إمعان كظر يف أصقل إثر ،بؾ ا
بؿجؿقطفا يظفر الحؽؿ بالصحة.
وقد ذكركا شقئًا مـ ذلؽ سابؼا( ،)1وربؿا ألؿؿـا بف طـد ذكر الؿستدرك.

()2

تعرض العالمة تؼل الديـ بـ تقؿقة إىل ما ذكركا آك ًػا ،فؼال :فصؾ:
وقد ا
وأما الحديث القاحد إذا رواه البخاري ،ورواه الؿقصل ،فؼد تؽقن رجال
البخاري أفضؾ ،وقد تؽقن رجال الؿقصل ،ف ُقـظر يف هذا وهذا إىل رجالفؿا،
وكحـ وإن كـا كعؾؿ أن الرجال الذيـ يف البخاري أطظؿ مـ الرجال الذيـ يف
الؿقصل طىل الجؿؾة.
ففذا ٓ يػقد العؾؿ بالتعققـ :فنن أطقان ثؼات الؿقصل روى لفؿ
البخاري
البخاري ،ففؿ مـ رجال الؿقصل والبخاري ،والؿت ُـ القاحدُ قد يرويف
ُّ
بنسـادٍ وهق يف الؿقصل بنسـاد آخر طىل شرط البخاري أجقد مـ رجال
البخاري ،فالحديث إذا كان مسـدً ا يف الؽتابقـ ُكظِ َر إىل إسـادمها ،وٓ ُيح َؽ ُؿ يف
هذا بحؽؿ مجؿؾ.
( )1يف فقائد تتعؾؼ بؿبحث الصحقح الػائدة الثاكقة.
( )8سقليت يف الػائدة السادسة فقؿا يتعؾؼ بالصحقح الزائد طىل الصحقحقـ.
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كعؾؿ مـ حقث الجؿؾة أن الرجال الذيـ اشتؿؾ طؾقفؿ البخاري
لؽـ
ُ
أصح مـ جـس رجال الؿقصل ،وغقرهؿ ،والحديث الؿذكقر يف الؿقصل
رجالف رجال البخاري.
وأما معا ُذ بـ فضالة وهشام الدستقائل وكحقمها مـ رجال أهؾ العراق،
فؾقسقا يف الؿقصل ،ومـفؿ مـ تلخر طـ مالؽ كؿعاذ ،وهشام الدستقائل هق
يف صبؼة شققخ مالؽ بؿـزلة يحقك بـ أبل طروبة ،ومـصقر بـ الؿعتؿر،
وإطؿش ،ويقكس بـ طبقد ،وطبد اهلل بـ طقن ،وأمثالفؿ مـ رجال أهؾ
العراق ،الذيـ هؿ مـ صبؼة شققخ مالؽ.
والحديث الذي يؽقن طـ رجال البخاري ،ولقس هق يف الصحقحٓ ،
ُيحؽؿ بلكف مثؾ ما يف الصحقح مطؾ ًؼا ،لؽـ قد يتػؼ أن يؽقن مثؾف كؿا قد يتػؼ
معتال ،وإن كان ضاهر إسـاده الصحة ،واهلل أطؾؿ )1(.اﻫ
أن يؽقن ً
أقٕه :قد سبؼ ذكر هشام الدستقائل يف أثـاء ذكر مـ ُص ِع َـ فقف مـ رجال
البخاري ،وأن إئؿة احتجقا بفٕ :كف كان ثؼة حجة ،ومل يؽـ وجف لؾطعـ فقف
غقر أكف كان يرى الؼدر إٓ( )2أكف كان ٓ يدطق إلقف.
( )1مل ِ
أهتد إىل كالم شقخ اإلسالم.
( )8يف الؿخطقط (غقر) بدل (إٓ).
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ُ
بحث
ثابت أ ادى إلقف
أمر ٌ
ورجحان كتاب البخاري طىل كتاب مسؾؿ ٌ
هذاُ ،
صرح أحدٌ
جفابذة الـُّ اؼاد واختبارهؿ ،وقد صرح بذلؽ كثقر مـفؿ ،ومل ُي ِّ
بخالفف ،إٓ أكف ُك ِؼ َؾ طـ أبل طظ الـقسابقري( )1شقخ الحاكؿ وبعض طؾؿاء
الؿغرب ما يقهؿ ُرجحان كتاب مسؾؿ طؾقف ،أما أبق طظ فؼد كؼؾ طـف ابـ
مـده( )2أكف قال :ما تحت أديؿ السؿاء أصح مـ كتاب مسؾؿ.

()3

أصح مـ كتاب البخاري ،وذلؽ ٕن
وهذه العبار ُة لقست صريح ًة يف كقكف ا
ٍ
كتاب أصح مـ كتاب مسؾؿ ،وٓ ُّ
ضاهرها ُّ
يدل طىل كػل
يدل طىل كػل وجقد
وجقد كتاب يساويف يف الصحة ،وإكؿا تؽقن صريح ًة يف ذلؽ أن لق قال :كتاب
()4

ٍ
كتاب تحت أديؿ السؿاء.
أصح
مسؾؿ ُّ

قاه بعض أِن األزب :ذهب مـ ٓ يعرف معاين الؽالم إىل أن مثؾ ققلف ﷺ:
()5

«ما أقؾت ال َغب َرا ُء ،وال أضؾت َ
الخض َرا ُءأص َد َق َلف َج ًة مـ أبل ذر».

( )1هق أبق طظ الحافظ اإلمام محدِّ ث اإلسالم الحسقـ بـ طظ بـ يزيد الـقسابقري أحد جفابذة
الحديث ،مات سـة (349ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)79/3( 
( )8يف شروط إئؿة( ص.)78-71
( )3قال السبؽل :وقد شذ أبق طظ هبذه الؿؼالة ،وإن وافؼف طؾقفا بعض الؿغاربة ،وما بعد كتاب اهلل أصح
مـ صحقح البخاري.اﻫ
( )4اكظر :الـؽت.)144/1( 
( )5رواه الترمذي برقؿ ( ) 3841مـ صريؼ محؿقد بـ غقالن ،وابـ ماجف برقؿ ( )156مـ صريؼ طظ
ابـ محؿد كالمها طـ طبد اهلل بـ كؿقر طـ إطؿش طـ طثؿان بـ طؿقر طـ أبل حرب بـ أبل
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ُمؼتضاه أن يؽقن أبق ذر أصدق العامل أمجع ،ولقس الؿعـك كذلؽ ،وإكؿا
كػك أن يؽقن أحدٌ أطىل رتب ًة يف الصدق مـف ،ومل يـػ أن يؽقن يف الـاس مثؾف يف
ُ
أصدق مـ أق اؾ ْت الغبرا ُء وأضؾت
ذر
الصدق ،ولق أرا َد ما ذهبقا إلقف لؼال :أبق ِّ
الخضراء.
ٔقاه بعضّي :إن هذه الصقغة تستعؿؾ تار ًة طىل مؼتضك الؾغةُّ ،
فتدل طىل
كػل الزيادة فؼط ،و ُتستعؿؾ تار ًة طىل مؼتضك العر ِ
ف فتدُ ُّل طىل كػل الزيادة،
ُْ
ِ
ب
ـس َ
والؿساواة م ًعا ،وحقث إن طبار َة أبل طظ تحتؿ ُؾ الؿعـققـ فال يـبغل أن ُي َ
أصح
كتاب مسؾؿ
إلقف أحدمها جز ًما ،كؿا َف َعؾ مجاط ٌة حقث ذكروا أكف قال :إن
ُّ
َ
()1

مـ كتاب البخاري.

ٔقاه بعض العمىا :)2(ٞوالذي يظفر يل مـ كالم أبل طظ أكف إكؿا قدا م
يرجع إىل ما كحـ بصدده مـ الشرائط
صحقح مسؾؿ لؿعـك آخر غقر ما
ُ
إسقد الديظ طـ طبد اهلل بـ طؿرو مرفق ًطا.
وقال الترمذي :وهذا حديث حسـ.
وقال (أبق غدة) يف كسختف بعد ذكره لؽالم الترمذي :وهق كؿا قال.
قمت :لقس كؿا قال (أبق غدة) :فنن يف سـده طثؿان بـ طؿقر وهق أبق القؼظان ضعقػَ ،ب ْقدَ أن
لؾحديث شاهدً ا طـد ابـ سعد ( ) 888/4مـ حديث أبل هريرة ،وطـد أبل كعقؿ يف الحؾقة
( )178/4مـ حديث طظ.
( )1اكظر :تقضقح إفؽار :)48/1( ف نكف كؼؾ بـحقه طـ البؼاطل.
( )8هق الحافظ ابـ حجر ،والؿملػ كؼؾف مـ تدريب الراوي.)186/1( 
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مسؾؿا صـػ كتابف يف بؾده بحضقر أصقلف يف
الؿطؾقبة يف الصحة ،بؾ لؽ ٕن
ً
يتحرز يف إلػاظ ويتحرى يف السقاق بخالف
حقاة كثقر مـ مشايخف ،فؽان
ُ
البخاري فنكف ربؿا كتب الحديث مـ حػظف ،ومل يؿقز ألػاظ رواتف :ولفذا ربؿا
ٍ
حديث سؿعتـف بالبصرة
يعرض لف الشؽ ،وقد صح طـف أكـف قال(ُ :)1ر اب
ُ
فؽتبتـف بالشام.
ومل يتصدا مسؾؿ لؿا تصدى لف البخاري مـ استـباط إحؽام ل ُق ِّبق َب
طؾقفا ،حتك َل ِز َم مـ ذلؽ تؼطقعف لؾحديث يف أبقابف ،بؾ مجع مسؾؿ ال ُّط ُرق كؾفا
ٍ
عرج طؾقفا إٓ
يف مؽان واحد ،واقتصر طىل إحاديث دون الؿقققفات ،فؾؿ ُي ِّ
يف بعض الؿقاضع طىل سبقؾ الـُّدرة تب ًعا ٓ مؼصق ًدا ،فؾفذا قال أبق طظ ما قال،
يجقز أن يؽقن أبق طظ ما رأى صحقح البخاري،
مع أين رأيت ،بعض أئؿتـا
ُ
وإقرب ما ذكرتف )2(.اﻫ
وطـدي يف ذلؽ ُبعد
ُ
وأما بعض طؾؿاء الؿغرب فؼد ُك ِؼؾ طـفؿ ما يدل طىل تػضقؾ كتاب مسؾؿ
شعر بلن ذلؽ مـ جفة
طىل كتاب البخاري إٓ أكف لقس يف طبارة أحد مـفؿ ما ُي ُ
بعض شققخل
الصحة ،فؼد ُك ِؼ َؾ طـ أحد تالمقذ ابـ حزم أكف كان يؼقل :كان ُ
ظـ أكف يعـل بذلؽ :ابـ حزم.
ُي ِّ
ػض ُؾ صحقح مسؾؿ طىل صحقح البخاري ،و ُي ُّ
( )1اكظر :تاريخ بغداد.)148/13( 
( )8اكظر :تدريب الراوي.)186/1( 
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()1
ػض ُؾ كتاب
قاه الكاغي التذٗيب يف ففرستف :كان أبق محؿد بـ حزم ُي ِّ

مسؾؿ طىل كتاب البخاريٕ :كف لقس فقف بعد خطبتف إٓ الحديث السرد ،فؼد
أبان ابـ حزم أن تػضقؾ كتاب مسؾؿ مـ جفة أكف مل يؿزج فقف الحديث بغقره
()2

مـ مقققفات الصحابة والتابعقـ وغقر ذلؽ.

ٔقاه وػمى )3(ٛبَ قاغي الكططيب -وهق مـ أقران الدارقطـل -يف تاريخف
طـد ذكر كتاب مسؾؿ :مل يضع أحدٌ مثؾف.
ٌ
محؿقل طىل حسـ القضع ،وجقدة الترتقب( ،)4وسفقلة التـاول،
وهذا
فنكف جعؾ لؽؾ حديث مقض ًعا واحدً ا يؾقؼ بف ،مجع فقف ُصر َق ُف التل ارتضاها
واختار ذكرها ،وأورد فقف ألػاضف الؿختؾػة ،بخالف البخاري :فنكف يذكر
كثقرا مـ إحاديث يف غقر إبقاب التل
الطرق يف أبقاب متػرقة ،ويقرد ً
()5

ذكر فقفا.
يتبادر إىل الذهـ أهنا ُت ُ

( )1هق الؼاسؿ بـ يقسػ بـ محؿد التجقبل السبتل ،مات سـة (734ﻫ) .الدرر الؽامـة،) 144/3( 
وكقؾ آبتفاج( صٕ )888محد بابا التـبؽتل ،وففرس الػفارس وإثبات.)191/1( 
( )8بركامج التجقبل( ص ،)93ط .الدار العربقة لؾؽتب.
( )3يف الؿخطقط ،والؿطبقع ،وتدريب الراوي ،)187/1( وهدي الساري( ص( :)15مسؾؿ) بدل
(مسؾؿة) ،والؿثبت هق الصقاب كؿا يف كتب التراجؿ ،وهق مسؾؿة بـ الؼاسؿ بـ إبراهقؿ أبق
الؼاسؿ إكدلسل الؼرصبل ،مات سـة (353ﻫ) .السقر.)114/16( 
( )4هدي الساري( ص.)15
( )5اكظر :تدريب الراوي.)187/1( 
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وقد وقع بسبب ذلؽ لـاس مـ العؾؿاء أهنؿ كػقا رواية البخاري ٕحاديث
هل مقجقد ٌة فقف حقث مل يجدوها يف مظاهنا السابؼة إىل الػفؿ.
كثقر مـ الؿغاربة مؿـ صـاػ يف إحؽام بحذف إساكقد
وقد اطتؿد ٌ
كعبد الحؼ طىل كتاب مسؾؿ يف كؼؾ الؿتقن وسقاقفا ،لقجقدها فقف يف مقضع
()1

واحد ،وتؼطقع البخاري لفا.

رجحق كتاب البخاري طىل كتاب مسؾؿ مـ جفة الصحة،
تعرض ُم ِّ
وقد ا
لبقان م ِ
مدار صحة الحديث طىل ثالثة أشقاء :الثؼة
قجب ذلؽ ،فؼالقا :إن
َ
ُ
بالرواة ،واتصال اإلسـاد والسالمة مـ العؾؾ الؼادحة ،ولدى البحث تبقـ أن
كتاب البخاري أرجح يف ذلؽ.
أوا وَ دّ ٛالجك ٛبالطٔا ٚفٗعّط ضُدشاٌْ وَ أٔدٍْ:
لبخاري باإلخراج لفؿ دون مسؾؿ أربعؿائة
أسدٍا :أن الذيـ اكػرد ا
ُّ
رجال والذيـ
ً
رجال ،والؿتؽؾؿ فقف بالضعػ مـفؿ ثؿاكقن
ً
وبضع وثالثقن
رجال ،والؿتؽؾؿ
اكػرد مسؾؿ باإلخراج لفؿ دون البخاري ستؿائة وطشرون ً
رجال.
فقف بالضعػ مـفؿ مائة وستقن ً
أصال أوىل مـ التخريج لؿـ ُتؽ ِّؾ َؿ
وٓ ريب أن التخريج لؿـ مل يتؽؾؿ فقف ً
( )1اكظر :هدي الساري( ص.)15
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قادحا.
فقف ،وإن مل يؽـ ذلؽ الؽال ُم ً
البخاري مؿـ ُتؽ ِّؾؿ فقف مل ُيؽثر مـ تخريج
ّثاىَٔا :أن الذيـ اكػرد هبؿ
ُّ
ٍ
لقاحد مـفؿ ُكسخ ٌة كبقر ٌة أخرجفا ك اؾفا أو أكثرها ،إٓ ترمجة
أحاديثفؿ ،ولقس
الزبقر
طؽرمة طـ ابـ طباس ،بخالف مسؾؿ :فنكف أخرج أكثر تؾؽ الـُّسخ كلبل ُّ
وسفقؾ طـ أبقف ،والعالء بـ طبد الرمحـ ،طـ أبقف ،ومحاد بـ سؾؿة
طـ جابرُ ،
طـ ثابت ،وغقر ذلؽ.
البخاري مؿـ ُتؽ ِّؾؿ فقف أكثرهؿ مـ شققخف،
ّثالجَا :أن الذيـ اكػرد هبؿ
ُّ
الذيـ لؼقفؿ وجالسفؿ وطرف أحقالفؿ وا اصؾع طىل أحاديثفؿ وم اق َز ج ِّقدَ ها مـ
غقره ،بخالف مسؾؿ :فنن أكثر مـ اكػرد بتخريج حديثف مؿـ ُتؽ ِّؾؿ فقف مؿـ
أطرف بحديث
ُ
تؼدم طصره مـ التابعقـ ومـ بعدهؿ ،وٓ شؽ أن الؿحدِّ ث
شققخف مؿـ تؼدم مـفؿ.
البخاري يخرج حديث الطبؼة إوىل التل جعؾ ُج اؾ اطتؿاده
ّزابعَا :أن
ا
خرج مـ حديث الطبؼة الثاكقة ما يعتؿده مـ غقر استقعاب ،لؽـ
طؾقفا ،وقد ُي ُ
خرج القسقر مـ حديث الطبؼة الثالثة
ُي ُ
خرج أكثره طىل صريؼ التعؾقؼ ،وربؿا ا
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طىل صريؼ التعؾقؼ أيضا.

مقضقع بالذات لؾؿسـدات،
وقد طرفت فقؿا سبؼ أن كتاب البخاري
ٌ
استئـاسا واستشفا ًدا ،ولفذا مل يتعرض لفا
ذكر فقف
ً
وأما الؿعؾؼات ،فنكؿا ُت ُ
الدارقطـل فقؿا اكتؼده طؾقف.
وأما مسؾؿ فنكف يخرج أحاديث الطبؼقتقـ طىل سبقؾ آستقعاب ،ويخرج
أحاديث الطبؼة الثالثة لؽـ مـ غقر استقعاب.
حؼ الؿؽثريـ ،فلما غقر الؿؽثريـ ،فنكؿا اطتؿد
وما ُذكِ َر إكؿا هق يف ِّ
الشقخان يف تخريج أحاديثفؿ طىل الثؼة والعدالة وقؾة الخطل ،لؽـ مـفؿ مـ
تػرد بف كـ :يحقك بـ سعقد إكصاري ،ومـفؿ
َق ِق َي آطتؿا ُد طؾقف فلخرج ما ا
مـ مل يؼق آطتؿاد طؾقف فلخرجا لف ما شاركف فقف غقره وهق إكثر ،وأما الطبؼة
عرجا طؾقفا.
الرابعة والخامسة ،فؾؿ ُي ِّ
وأما مـ جفة آتصال فألن البخاري اشترط أن يؽقن الراوي قد ثبت لف
مالقاة مـ روى طـف ولق مرة ،وقد ذكر ذلؽ يف تاريخف ،وجرى طؾقف يف
صحقحف ،حتك إكف قد يخرج حديثًا يف باب ٓ تعؾؼ لف بف ،لؿا فقف مـ سؿاع
ٍ
راو مـ شقخف ،يؽقن قد أخرج لف قبؾ ذلؽ رواي ًة طـف بطريؼ العـعـة.
( )1اكظر :هدي الساري( ص ،)14-13والـؽت.)144-148/1( 
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وأما مسؾؿ :فنكف اكتػك بالؿعاصرة ،ومل يشترط ثبقت تالققفؿا ،ورد يف
مؼدمة صحقحف)1( طىل مـ اشترط ذلؽ ،وٓ يخػك أن ثبقت الؾؼاء ولق مر ًة
مؿا يمكد أمر آتصال.
وأما مـ جفة السالمة مـ العؾؾ الؼادحة ،فألن إحاديث التل اك ُتؼدت
البخاري مـفا ا
بلقؾ مـ
طؾقفؿا بؾغت مائتل حديث وطشرة أحاديث ،اختص
ُّ
ثؿاكقـ ،واختص مسؾؿ بالباقل ،وٓ شؽ أن ما قؾ آكتؼاد فقف أرجح مؿا ُك َثر
ذلؽ فقف.
وبؿا ُذكِ َر تعؾؿ رجحان كتاب البخاري طىل كتاب مسؾؿ يف إمقر الثالثة
()2

التل طؾقفا مدار صحة الحديث.
وقد ُك ِؼ َؾ طـ كثقر مـ إئؿة ترجقح كتابف طىل غقره بطريؼ اإلمجال.
قال الـسائل -وهق شقخ أبل طظ الـقسابقري :-ما يف هذه الؽتب كؾفا
أجقد مـ كتاب محؿد بـ إسؿاطقؾ .يعـل بالجقدة :جقدة إساكقد كؿا هق
الؿتبادر إىل الػفؿ يف طرف الؿحدثقـ ،وكاهقؽ بؿثؾ هذا الؽالم مـ مثؾ
الـسائل الؿشفقر بشدا ة التحري والتثبت يف كؼد الرجال ،فؼد ثبت تؼدمف يف
(.)35-89/1( )1
( )8اكظر :الـؽت ،)143/1( وتقضقح إفؽار ،)44/1( ودلقؾ أرباب الػالح( ص-881
 )884مع تعؾقؼل طؾقف ،ط .دار اإلمام أمحد.
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الح اذاق يف كؼد الرجال طىل مسؾؿ،
ذلؽ طىل أهؾ طصره حتك قدا مف قق ٌم مـ ُ
وقدمف الدارقطـل وغقره يف ذلؽ طىل إمام إئؿة أبل بؽر بـ خزيؿة صاحب
الصحقح.
وقال اإلسؿاطقظ يف الؿدخؾ لف :أما بعدُ  :فنين كظرت يف كتاب الجامع
البخاري ،فرأيتف جام ًعا كؿا ُس ِّؿل لؽثقر مـ الســ
الذي ألػف أبق طبد اهلل
ُّ
ِ
ًّ
الحسـة الؿستـبطة ،التل ٓ يؽؿؾ
ودآ طىل ُجؿؾ مـ الؿعاين
الصحقحة،
طؾؿا
لؿثؾفا إٓ مـ مجع إىل معرفة الحديث وكؼؾتف ،والعؾؿ بالروايات وطؾؾفاً :
وتبح ًرا فقفا.
بالػؼف والؾغة ،وتؿؽـًا مـفا كؾفاُّ ،
وكان -يرمحف اهلل -الرجؾ الذي َق َص َر زماكف طىل ذلؽ ،فبرع وبؾغ الغاية
فحاز السبؼ ،ومجع إىل ذلؽ حسـ الـقة والؼصد لؾخقر ،فـػعف اهلل وكػع بف.
قال :وقد كحا كحقه يف التصـقػ مجاطة مـفؿ الحسـ بـ طظ الحؾقاين،
لؽـف اقتصر طىل الســ.
ومـفؿ أبق داود السجستاين ،وكان يف طصر أبل طبد اهلل البخاري ،فسؾؽ
فقؿا سؿاه ســًا ذكر ما ُروي يف الشلء ،وإن كان يف السـد ضعػ ،إذ مل يجد
يف الباب غقره.
ومـفؿ مسؾؿ بـ الحجاج ،وكان ُيؼاربف يف العصر فرام مرامف ،وكان يلخذ
طـف أو طـ كتبف ،إٓ أكف مل ُيضايؼ كػسف مضايؼة أبل طبد اهلل ،وروى طـ مجاطة
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ٍ
يتعرض أبق طبد اهلل لؾرواية طـفؿ.
كثقرة مل ا
وكؾ قصد الخقر غقر أن أحدً ا مـفؿ مل يبؾغ مـ التشدد مبؾغ أبل طبد اهلل،
وٓ تسبب إىل استـباط الؿعاين ،واستخراج لطائػ فؼف الحديث ،وتراجؿ
ُ
الػضؾ
إبقاب الدالة طىل مالف وصؾ ٌة بالحديث الؿروي فقف تسببف ،وهلل
يختص بف مـ يشاء.
وقال الحاكؿ أبق أمحد الـقسابقري(- )1وهق معاصر ٕبل طظ الـقسابقري
()2

ومؼدا ٌم طؾقف يف معرفة الرجال -فقؿا حؽاه أبق يعىل الخؾقظ

يف

اإلرشاد)3( ما مؾخصف :رحؿ اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ اإلمام :فنكف الذي ألػ
إصقل وبقاـ لؾـاسُّ ،
وكؾ مـ طؿؾ بعده فنكؿا أخذه مـ كتابف ،كؿسؾؿ فرق
أكثر كتابف يف كتابف.
أيضا يف كتاب الؽـك :كان أحد إئؿة يف معرفة الحديث ومجعف،
وقال ً
ولق قؾت :إين مل َأر تصـقػ أحد يشبف تصـقػف يف الحسـ والؿبالغة مل أكـ بالغت.
( )1هق اإلمام الحافظ العالمة الثبت محدث خراسان محؿد بـ محؿد بـ أمحد الـقسابقري الحاكؿ
الؽبقر ،مملػ كتاب الؽـك ، مات سـة (378ﻫ) ،سقر أطالم الـبالء.)374/16( 
( )8هق الؼاضل العالمة الحافظ أبق يعىل الخؾقؾ بـ طبد اهلل بـ أمحد بـ الخؾقؾ الخؾقظ الؼزويـل ،مات
سـة (446ﻫ) .سقر أطالم الـبالء.)666/17( 
( ،)968/3( )3ط .مؽتبة الرشد.
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مستخرجا،
وقال الدارقطـل :إكؿا أخذ مسؾؿ كتاب البخاري ،فعؿؾ طؾقف
ً
()1

وزاد فقف زيادات.

والؽال ُم يف ذلؽ كثقر ،ويؽػل مـف اتػاقفؿ طىل أكف كان ا
أجؾ مـ مسؾؿ يف
مسؾؿا تؾؿقذه وخريجف ،ومل يزل
العؾقم ،وأطرف مـف بػ ِّـ الحديث ،وأن
ً
مسؾؿا كان يشفد لف بالتؼدم يف ذلؽ واإلمامة فقف،
يستػقدُ مـف ويتتبع آثاره ،وأن
ً
والتػرد بؿعرفة ذلؽ يف طصره ،حتك هجر مـ أجؾف شقخف محؿد بـ يحقك
اضطر البخاري أن
الذهظ لؿا أثار الػتـة طىل البخاري حسدً ا لف( ،)2حتك
ا
يخرج مـ كقسابقر خشقة طىل كػسف.
وطىل كؾ ٍ
حال فػضؾ مسؾؿ ٓ يـؽر :فنن البخاري وإن يؽـ قد قام بلمر
مسؾؿا قد قام ِ
بلمر إكؿالف ،ففق يتؾقه طىل إثر ،ومها لؾـاس
الجامع ،فنن
ً
الجرجاين يف
شؿس وقؿر ،ولألديب البارع أبل طامر الػضؾ بـ إسؿاطقؾ ُ
مدح صحقح البخاري:
أكصـــ ُػق ُه
صـ
ــحقح البخـــاري لـــق َ
ُ
ُ
الػــرق بــقـ اهلــدى والعؿــك
هــق
ـــاكقد مثــــؾ كجــــقم السـ ِ
ُ
ـــامء
أسـ

ِ
بــــامء الــــذ َهب
ـــام ُخــــط إال
لـ َ
ُّ
الســد دون العـــا والعطــب
هــق
قن ِ
أمـــام ُم ُتـــ ٍ
كؿ ِ
ثـــؾ ُّ
الشـــفُ ب
َ

( )1اكظر :تغؾقؼ التعؾقؼ ،)487-486/5( وهدي الساري( ص.)13-18
( )8اكظر :صبؼات الشافعقة )888/8( لؾسبؽل ،وسقر أطالم الـبالء.)875/18( 
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ودان لـــف ال ُعجـــ ُؿ بعـــد العـــرب

بـــف قـــام مقــــزان ديــــ الـبــــل
جــاب مـــ الـــار ال شــؽ فقــف
ِح
ٌ

ُ
الرضـــا والغضـــب
يؿقـــز بـــقـ ِّ

وخقـــر رفقـــؼ إلـــك الؿصـــطػك

الريـــب
وكـــقر
ٌ
مبـــقـ لؽشـــػ ِّ
ٌ

طــــالام أمجــــع العــــالؿقن
فقــــا
ً

الرتـــب
طؾـــك فضـــؾ ُرتبتـــف يف ُّ
و ُفــز َت طؾــك ر ِ
بالؼصــب
غؿفــؿ
َ
َ

كػقـــت الســـؼقؿ مــــ الغـــافؾقـ()1

فام بالؽــــذب
ومـــــ كــــان مــــت ً

وأثبــــت مـــــ طد َلتــــف الــــرواة

وصــــحت روايتــــف يف الؽتــــب
ِ
وتبقيبـــــف َط َج ًبـــــا لؾعجـــــب
وأجـ َ
ـــزل حظــــؽ فــــقام ــــب

ســــبؼت األئؿــــة فــــقام مجعـ َ
ـــت

َ
وأبـــــرزت يف ُحســـــ ِـ ترتقبـــــف
فلططــــاك َر ُّبــــؽ مــــا تشــــتفقف
وخصــــؽ يف ُغرفـ ِ
ـــات الجـــــان
ُ

ضــــب()2
بخقــــرٍ يــــدوم وال ُيؼ َت َ

تتى:ٛ
قال إستاذ أبق إسحاق اإلسػرائقـل :أهؾ الصـعة مجؿعقن طىل أن
مؼطقع بصحة أصقلفا ومتقهنا ،وٓ
إخبار التل اشتؿؾ طؾقفا الصحقحان
ٌ
اختالف يف ُص ُرقفا ورواهتا.
ٌ
الخالف فقفا بحال ،وإن حصؾ فذاك
ُ
يحصؾ
ٌ
تلويؾ لؾخبر كؼضـا حؽؿف:
خبرا مـفا ولقس لف
َ
قال :فؿـ
خالػ حؽؿف ً
()3

ٕن هذه إخبار تؾؼتفا إمة بالؼبقل.

( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف الؿصادر التل وقػت طؾقفا( :الـاقؾقـ) بدل (الغافؾقـ).
( )8سقر أطالم الـبالء ،)471/18( والقايف بالقفقات.)849/8( 
( )3اكظر :فتح الؿغقث.)93/1( 
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قاه احلافغ أبٕ عىطٔ بَ الصالح يف مبحث الصحقح ،يف الػائدة السابعة،
بعد أن ذكر إقسام السبعة التل سبؼ بقاهنا :هذه أ امفات أقسامف ،وأطالها
يؼقل فقف ُ
إو ُل وهق الذي ُ
متػؼ طؾقف ،يطؾؼقن
صحقح ٌ
كثقرا:
ٌ
ا
أهؾ الحديث ً
ويعـقن بف اتػاق البخاري ومسؾؿ ٓ اتػاق إمة طؾقف ،لؽـ اتػاق إمة طؾقف
ٌ
وحاصؾ معف ٓتػاق إمة طىل تؾؼل ما اتػؼا طقف بالؼبقل.
ٓز ٌم مـ ذلؽ
الـظري واقع بف ،خال ًفا
مؼطقع بصحتف ،والعؾؿ القؼقـل
وهذا الؼسؿ مجقعف
ُّ
ٌ
محتجا بلكف ٓ ُيػقدُ يف أصؾف إٓ الظـ ،وإكؿا تؾؼتف إمة
لؿـ كػك ذلؽ،
ًّ
بالؼبقلٕ :كف يجب طؾقفؿ العؾؿ بالظـ ،والظـ قد يخطئ.
وقد كـت ُ
أمقؾ إىل هذا وأحسبف قق ًّيا ،ثؿ بان يل أن الؿذهب الذي اختركاه
ً
أوٓ هق الصحقحٕ :ن ضـ مـ هق معصقم مـ الخطل ٓ ُيخطئ وإمة يف
مجؿقطفا معصقم ٌة مـ الخطل ،ولفذا كان اإلمجاع( )1الؿبـل( )2طىل آجتفاد
حجة مؼطق ًطا هبا ،وأكثر إمجاطات العؾؿاء كذلؽ.
وهذه كؽتة كػقسة كافعة ،ومـ فقائدها :الؼقل بلن ما تػرد بف البخاري أو
مـدرج يف قبقؾ ما يؼطع بصحتف لتؾؼل إمة ا
كؾ واحد مـ كتابقفؿا
مسؾؿ
ٌ
ٌ
( )1يف الؿطبقع( :إمجاع) بدل (اإلمجاع).
( )8يف :طؾقم الحديث( الؿـبـل) بدل (الؿبـل).
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أحرف يسقرةٍ
ٍ
بالؼبقل ،طىل القجف الذي فصؾـاه مـ حالفؿا فقؿا سبؼ ،سقى
تؽؾؿ طؾقفا بعض أهؾ الـؼد مـ الحػاظ كالدارقطـل وغقره ،وهل معروفة
طـد أهؾ هذا الشلن )1(.اﻫ
فصؾف ساب ًؼا هق أن ما حؽؿ البخاري ومسؾؿ بصحتف بال
ومجؿؾ ما ا
ف مـ مبتدأ
إشؽال هق ما أورداه باإلسـاد الؿتصؾ ،وأما الؿعؾؼ الذي ُح ِذ َ
إسـاده واحدٌ أو أكثر وأغؾب ما وقع ذلؽ يف كتاب البخاري ،وهق يف كتاب
مسؾؿ ٌ
قؾقؾ جدًّ ،ا فػل بعضف كظر.
ٌ
محؿقل
وأن ققل البخاري :ما أدخؾت يف كتاب الجامع إٓ ما صح،
طىل ما وضع الؽتاب ٕجؾف ،وهق إحاديث الصحقحة الؿسـدة ،دون
الؿعؾؼات وأثار الؿقققفة طىل الصحابة ،فؿـ بعدهؿ وإحاديث الؿترجؿ
هبا وكحق ذلؽ ،فنن فقفا ما ٓ يجزم بصحتف ،فقستثـك مؿا يحؽؿ بنفادتف العؾؿ
وإن كان إيراده لفا يف أثـاء الصحقح م ِ
شع ًرا بصحة أصؾف ،وأن ققل الحؿقدي
ُ
يف كتاب الجؿع بقـ الصحقحقـ :مل كجد مـ إئؿة الؿاضقـ  مـ أفصح
لـا يف مجقع ما مجعف بالصحة إٓ هذيـ اإلمامقـ :محؿقل طىل ما وضع الؽتاب
ٕجؾف :ولذا مل َي ِرد مثؾ ققل البخاري :وقال هبز بـ حؽقؿ ،طـ أبقف ،طـ جده،
( )1طؾقم الحديث( ص ،)89-88واكظر :مؾء العقبةٓ )334-389/5( بـ رشقد ،ومختصر
طؾقم الحديث ،)188-184/1( والـؽت.)484-815/1( 
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طـ الـبل ﷺ« :اهلل أحؼ أن ُيستحقا مـف»ٕ :كف لقس مـ شرصف ،وهذا مفؿ
خايف ،)1(.وقد خالػ العالمة الـقوي الحافظ ابـ الصالح فقؿا ذهب إلقف،
فؼال يف التؼريب ،وهق كتاب اختصره مـ اإلرشاد الذي اختصره مـ
كتاب طؾقم الحديث لؾحافظ الؿذكقر :وإذا قالقا :صحقح متػؼ طؾقف أو
طىل صحتف فؿرادهؿ :اتػاق الشقخقـ.
()2

وذكر الشقخ

أن ما روياه أو أحدمها ففق مؼطقع بصحتف ،والعؾؿ

الؼطعل حاصـؾ فقـف ،وخالػـف الؿحؼؼقن وإكثرون ،فؼالقا :يػقد الظــ مـا
()3

مل يتقاتر.

ٔقاه يف شرحف طىل مسؾؿ هذا الذي ذكره الشقخ يف هذه الؿقاضع
خالف ما قالف الؿحؼؼقن وإكثرون ،فنهنؿ قالقا :أحاديث الصحقحقـ التل
ُ
لقست بؿتقاترة إكؿا تػقد الظـ ،فنهنا آحاد ،وأحاد إكؿا تػقد الظـ طىل ما
تؼرر ،وٓ فرق بقـ البخاري ومسؾؿ وغقرمها يف ذلؽ.
وتؾؼل إمة بالؼبقل إكؿا أفادكا وجقب العؿؾ بؿا فقفؿا( ،)4وهذا متػؼ
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص.)87-84
( )8يعـل :ابـ الصالح.
( )3اكظر :التؼريب )186-185/1( مع التدريب.
( )4قال الحافظ يف الـزهة( ص :) 75فنن ققؾ :إكؿا اتػؼقا طىل وجقب العؿؾ بف ٓ طىل صحتف مـعـاه،
وسـد الؿـع أهنؿ متػؼقن طىل وجقب العؿؾ بؽؾ ما صح ولق مل يخرجف الشقخان ،فؾؿ يبؼ
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طؾقف :فنن أخبار أحاد التل يف غقرمها يجب العؿؾ هبا إذا صحت أساكقدها،
وٓ تػقد إٓ الظـ فؽذا الصحقحان ،وإكؿا يػترق الصحقحان وغقرمها مـ
يحتاج إىل الـظر فقف ،بؾ يجب العؿؾ بف
صحقحا ٓ
الؽتب يف كقن ما فقفؿا
ُ
ً
مطؾ ًؼا وما كان يف غقرمها ٓ يعؿؾ بف حتك ُيـظر و ُتقجد فقف شروط الصحقح.
وٓ يؾزم مـ إمجاع إمة طىل العؿؾ بؿا فقفؿا ،إمجاطفؿ طىل أكف مؼطقع بلكف
كالم الـبل ﷺ .وقد أكؽر( )1ابـ برهان اإلمام طىل مـ قال بؿا قالف الشقخ،
وبالغ يف تغؾقطف)2( .اﻫ
وقد أكؽر العز طبد السالم طىل ابـ الصالح ذلؽ ،وقال :إن الؿعتزلة يرون
ٍ
بحديث اقتضك ذلؽ الؼطع بصحتف ،قال :وهذا مذهب
أن إمة إذا طؿؾت
رديء )3(.اﻫ
وقد ذكر هذه الؿسللة مع الرد طؾقفا صاحب الؿحصقل ،)4( فؼال زطؿ
أبق هاشؿ والؽرخل وتؾؿقذمها أبق طبد اهلل البصري أن اإلمجاع طىل العؿؾ
لؾصحقحقـ يف هذا مزية ،واإلمجاع حاصؾ طىل أن لفؿا مزية فقؿا يرجع إىل كػس الصحة.اﻫ
( )1يف مؼدمة شرح صحقح مسؾؿ :وقد اشتد إكؽار ابـ برهان.
( )8مؼدمة شرح صحقح مسؾؿ.)84/1( 
( )3اكظر :محاسـ آصطالح( ص ،)141والـؽت ،)883-815/1( لؾحافظ ابـ حجر،
والـؽت )877/1( لؾزركشل ،وتدريب الراوي.)188-187/1( 
( )4هق الرازي.
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بؿقجب الخبر يدل طىل صحة الخبر.
ِٔصا باطن لٕدّني:
أسدٍنا :أن طؿؾ كؾ إمة بؿقجب الخبر ٓ ،يتققػ طىل قطعفؿ بصحة
ذلؽ الخبر ،فقجب أٓ يدل طىل صحة الخبر.
أما إول فألن العؿؾ بخبر القاحد واجب يف حؼ الؽؾ ،فال يؽقن
طؿؾفؿ بف متقق ًػا طىل الؼطع بف.
()1

وأما الثاين :فألكف لؿا مل يتققػ طؾقف مل يؾزم مـ ثبقتف صحتف.

ّالجاىٕ :أن طؿؾفؿ بؿؼتضك ذلؽ الخبر يجقز أن يؽقن لدلق ٍؾ آخر،
ٓحتؿال ققام إدلة الؽثقرة طىل الؿدلقل القاحد.
[و]( )2احتجقا بلن الؿعؾقم مـ طادة السؾػ فقؿا مل يؼطعقا بصحتف :أن
َي ُر اد مدلقلف بعضفؿ ويؼبؾف أخرون.
والجقاب :أن هذه العادة مؿـقطة ،بدلقؾ اتػاقفؿ طىل حؽؿ الؿجقس
()3

بخبر طبد الرمحـ.

( )1يف الؿحصقل( :مل يؾزم مـ ثبقتف ثبقتف).
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ غقر واضحة يف الؿطبقع ،ولؿا مل تؽـ واضحة هـالؽ مل تثبت يف كسخة (أبق غدة).
( )3الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف )938-937/3( الؼقل يف الطرق الػاسدة.
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وقد أشار إلقفا الغزايل يف الؿستصػك ،فؼال :فنن ققؾ :خبر القاحد الذي
طؿؾت بف إُ ام ُة هؾ يجب تصديؼف؟
أيضا
قؾـا :إن طؿؾقا طىل وفؼف فؾعؾفؿ طؿؾقا طـ دلقؾ آخر ،وإن طؿؾقا بف ً
الحؽؿ بصدقف.
فؼد أمروا بالعؿؾ بخبر القاحد ،وإن مل يعرفقا صدقف ،فال يؾزم
ُ
كاذبا ،لؽان طؿؾ إمة بالباصؾ وهق خطل ،وٓ
فنن ققؾ :لق ُقدِّ ر الراوي ً
يجقز ذلؽ طىل إمة.
ٍ
بخبر يغؾب طىل الظـ صدق ُف( ،)1وقد غؾب طىل
قؾـا :إمة ما ُت ُع ِّبدُ وا إٓ
ضـفؿ ذلؽ ،كالؼاضل إذا قضك بشفادة طدلقـ ،فال يؽقن مخط ًئا ،وإن كان
كاذبا ،بؾ يؽقن مح ًؼإ :كف مل يممر إٓ بف )2(.اﻫ
الشاهد ً
ٔقاه بعض عمىا ٞاألصٕه :إذا حصؾ اإلمجاع طىل وفؼ ٍ
خبر ،فنما أن يتبقـ
استـادهؿ إلقف أوٓ ،فنن تبقـ استـادهؿ إلقـف ُحؽِ َؿ بصحة ذلؽ الخبر ،وقد
وهؿ مـ قال بغقر ذلؽ ،وإن مل يتبقـ استـادهؿ إلقـف مل ُيحؽـؿ بصحتـف:
ٓحتؿال استـادهؿ إىل دلق ٍؾ آخـر ،وغايـة ما يؼال :إكـف مل ُيـؼؾ إلقـا ،وذلؽ ٓ
( )1يف الؿحصقل( :صدقفؿ) بدل (صدقف) ،وقد أثبتفا الؿملػ يف الؿخطقط ،ثؿ ضرب طؾقفا ،ثؿ
ألحؼ يف الحاشقة (صدقة) ،وهل كذلؽ يف الؿطبقع.
( )8الؿستصػك( ص ) 199-198الباب الثالث يف تؼسقؿ الخبر إىل ما يجب تصديؼف ،وإىل ما يجب
تؽذيبف.
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()1

يـ ُّ
دل طـىل طدمـف.

ػ
ٔقاه بعضّي :يحؽؿ بصحتف بـا ًء طىل أهنؿ لق استـدوا إىل غقره مل َي ْخ َ
طؾقـا.
وأشار بؼقلف( :وقد َو ِه َؿ مـ قال بغقر ذلؽ) ،إىل مـ مل يحؽؿ بصحة الخبر
مع استـاد الؿجؿعقـ إلقف ،وجقز أن يؽقن غقر ثابت يف القاقع ،وزطؿ أن
الؿجؿعقـ ٓ يـسب لفؿ الخطل ولق استـدوا إىل ٍ
خبر غقر ثابتٕ ،هنؿ إكؿا
ُأمروا بآستـاد إىل ما ضـقا صحتف ،وهؿ قد فعؾقا ذلؽ.
وٓ يؾزم مـ ضـفؿ ِص احتَف ِص اح ُت ُف يف كػس إمر.
وقال يف حديث «ال جتتؿع أمتل طؾك ضاللة» )2(:الضاللة :الخطل الذي
يماخذ طؾقف صاحبف.
وقد جرى طىل شاكؾف هذا مـ قال :إكف ٓ يؾزم مـ اإلمجاع طىل حؽؿ
ٍ
وحقـئذ فقؽقن الؿراد بالضاللة الؿـػقة طـفؿ:
مطابؼتف لحؽؿ اهلل يف كػس إمر،
ما خالػ حؽؿ اهلل ولق باطتبار ضـفؿ ٓ ،ما خالػ حؽؿ اهلل يف كػس إمر.
وٓ يخػك أن هذا الؼقل يجعؾ إمة يف حؽؿ القاحد مـفا ،يف جقاز وققع
( )1اكظر :شرح الجالل مع حاشقة ابـ العطار مسللة الخبر إما مؼطقع بؽذبف.
( )8سقذكره الؿملػ قري ًبا.
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وقد ذكر الػخر يف الؿحصقل مسللة تؼرب مـ هذه الؿسللة ،فؼال:
اطتؿد كثقر مـ الػؼفاء والؿتؽؾؿقـ يف تصحقح خبر اإلمجاع وأمثالف ،بلن إمة
احتج بف ،ومـفؿ مـ اشتغؾ بتلويؾف ،وذلؽ ُّ
يدل طىل
فقف طىل ققلقـ ،مـفؿ مـ
ا
اتػاقفؿ طىل قبقلف.
ضعقػ ٓحتؿال أن ُيؼال :إهنؿ قبؾقه كؿا يؼبؾ خبر القاحد ،ويؿؽـ
ٌ
وهق
أن يجاب طـف بلن خبر القاحد إكؿا يؼبؾ يف العؿؾقات ٓ ،يف العؾؿقات( ،)2وهذه
()3

الؿسللة طؾؿقة ،فؾؿا قبؾقا هذا الخبر فقفا دل ذلؽ طىل اطتؼادهؿ صحتف.

والجقاب :أكا ٓ ُك َس ِّؾ ُؿ أن كؾ إمة قبؾقه ،بؾ كؾ مـ مل يحتج بف يف
ٍ
مسللة طؾؿقة،
اإلمجاع صعـ فقف بلكف مـ باب أحاد ،فال يجقز التؿسؽ بف يف
وهب أهنؿ مل يطعـقا فقف طىل التػصقؾ ،لؽـ ٓ يؾزم مـ طدم الطعـ مـ ٍ
جفة
واحدة طدم الطعـ مطؾ ًؼا )4(.اﻫ
( )1مل أقػ طىل مصدر لؼائؾف.
( )8ققلف ٓ( :يف العؾؿقات) لقست يف الؿخطقط والؿطبقع ،وتؿ استدراكفا مـ الؿحصقل،
واستدركفا كذلؽ (أبق غدة) يف كسختف.
( )3يف الؿحصقل( :يف صحتف).
( )4الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف )938/3( الؼقل يف الطرق الػاسدة.
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وأراد بخبر اإلمجـاع حـديث« :ال جتتؿع أمتل طـؾك ضاللـة» .رواه أمحد
يف مسـده.

()1

وروى الترمذي بسـده إىل رسقل اهلل ﷺ أكف قال« :إن اهلل ال جيؿع أمتل-أو
قال :أمة حمؿد -طؾك ضاللة ،ويد اهلل مع الجامطة ،ومـ شذ شذ إلك الـار».
وقال :غريب مـ هذا القجف( ،)2ورواه الحاكؿ( )3بؾػظ« :ال جيؿع اهلل هذه
األمة طؾك ضاللة ،ويد اهلل مع الجامطة»
ٔقاه ابَ سعً يف كتاب اإلحؽام يف فصؾ الرد طىل مـ قال :إن الجؿفقر
إذا اجتؿعقا طىل ٍ
ققل وخالػفؿ واحد :فنكف ٓ ُيؾتػت إىل خالفة :وقد روي
أيضا يف هذا مـ صريؼ الخشـل ،طـ الؿسقب بـ واضح ،طـ معتؿر بـ
ً
سؾقؿان ،طـ طبد اهلل بـ ديـار ،طـ ابـ طؿر أكف قال :قال الـبل ﷺ« :ال جتتؿع
يسؿ بقد أن لف
( )396/6( )1مـ حديث أبل بصرة الغػاري  إٓ أن الراوي طـ أبل بصرة مبفؿ مل ا
شقاهد يرتؼل هبا إىل الصحقح لغقره مـفا ما سقليت ذكره.
( )8رواه الترمذي برقؿ ( ،)8167والحاكؿ ( ) 16/1مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر  ،ويف سـده أبق
سػقان سؾقؿان بـ سػقان الؿدين ،وهق ضعقػ ،وصححف إلباين يف صحقح ســ الترمذي سقى
لػظ( :ومـ شذ).
ورواه الحاكؿ ( )16/1مـ حديث طبد اهلل بـ طباس  بؾػظ«:ال جيؿع اهلل أمتل طؾك ضاللة
أبدً ا ،ويد اهلل طؾك الجامطة» ،وهق حديث صحقح ،وصححف شقخـا القادطل  يف الصحقح
الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ ،)514/1( ط( .دار أثار) بالقؿـ.
( )3تؼدم تخريجف.
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ٍ
ضاللة ً
أبدا ،وطؾقؽؿ بالسقاد األطظؿ؛ فنن مـ شـذ شـذ طــ
أمتل طؾك
()1

الـاس».

قال أبق محؿد :والؿسقب بـ واضح( )2قد رأيـا لف أحاديث مـؽرة جدًّ ا،
مـفا طـ الـبل ﷺ« :مـ ضرب أباه فاقتؾقه»( ،)3ولق صح( )4لؿا كان إٓ مـ
()5

شذ طـ الحؼ.

ويؼال لفؿ ٓ :يجقز أن يؽقن رسقل اهلل ﷺ يلمركا بالؿحال ،وقد رأيـا
ٍ
مؼالة
الؼقلة يؽثر الؼائؾقن هبا و َيغؾِبقن طىل إرض ،ثؿ َي ِؼ ُّؾقن ويغؾب أهؾ
أخرى ،فقؾزم طىل هذا الذي ذكرتؿ أن الحؼ كان يف الؿؼالة التل َك ُثر أهؾفا ثؿ
لؿا قؾ أهؾفا بطؾ فصار الحؼ يف غقرها ،وهذا خطل مؿـ أجازه ،وصح أن
ذلؽ الحديث مق الد.
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف اإلحؽام( :شذ إىل الـار).
( )8ضعػف الدارقطـل يف الســ ،)75/1( واكظر :مقزان آطتدال.)116/4( 
( )3أورده ابـ الجقزي يف العؾؾ الؿتـاهقة )583/8( مـ صريؼ الؿسقب بـ واضح كا بؼقة طـ طباد بـ
كثقر طـ أبل حازم طـ أبل هريرة مرفق ًطا بف .وقال :هذا حديث ٓ يصح طـ رسقل اهلل ﷺ .وقال
كذلؽ :وقد روي هذا الحديث يف مراسقؾ سعقد بـ الؿسقب طـ الـبل ﷺ.اﻫ
قمت :ومرسؾ سعقد أخرجف أبق داود يف الؿراسقؾ( ص ،)834وذكره ابـ رجب يف جامع
وروي مسـدً ا مـ وجف آخر ٓ يصح ،واهلل أطؾؿ.اﻫ
العؾقم والحؽؿ( ص ،)189وقالُ :
( )4أي :حديث ابـ طؿر.
( )5إحؽام اإلحؽام.)671/4( 
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ولـرجع إىل الؿسللة التل وقع الخالف فقفا بقـ ابـ الصالح والـقوي،
فـؼقل:
قال الحافظ ابـ حجر :ما ذكره الـقوي مس اؾ ٌؿ مـ جفة إكثريـ ،أما
أيضا محؼؼقن( ،)1وقال البؾؼقـل( )2ما
الؿحؼؼقن فال ،فؼد وافؼ ابـ الصالح ً
بعض الحػاظ
قالف الـقوي وابـ طبد السالم ومـ تبعفؿا
مؿـقع ،فؼد كؼؾ ُ
ٌ
ٍ
مجاطة مـ الشافعقة كلبل إسحاق ،وأبل
الؿتلخريـ مثؾ ققل ابـ الصالح طـ
حامد اإلسػرائقـل والؼاضل أبل الطقب ،والشقخ أبل إسحاق الشقرازي،
وطـ السرخسل مـ الحـػقة ،والؼاضل طبد القهاب مـ الؿالؽقة ،وأبل يعىل
وأبل الخطاب وابـ الزاغقين مـ الحـابؾة ،وابـ فقرك وأكثر أهؾ الؽالم مـ
إشعرية ،وأهؾ الحديث قاصب ًة ومذهب السؾػ طامة ،بؾ بالغ ابـ صاهر
الؿؼدسل يف صػقة التصقف ،فللحؼ بف ما كان طىل شرصفؿا وإن مل
()3

يخرجاه.

( )1اكظر :تدريب الراوي.)188/1( 
( )8هق اإلمام العالمة شقخ اإلسالم الحافظ الػؼقف البارع سراج الديـ أبق حػص طؿر بـ رسالن بـ
كصقر بـ صالح ب ـ شفاب بـ طبد الخالؼ بـ محؿد بـ مسافر الؽـاين ،الشافعل ،مات سـة
(845ﻫ) .ذيؾ تذكرة الحػاظ )845/5( لؾسققصل الؿؾحؼ بـ تذكرة الحػاظ لؾذهبل.
( )3اكظر :محاسـ آصطالح( ص ،)141والـؽت ،)881-818/1( وتدريب الراوي
(.)188/1
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وقد كثر الرا ُّدون طىل ابـ الصالح والؿـتصرون لف ،أما الرا ُّدون طؾقف فؼد
اختؾػت طباراهتؿ ،وآطتراض طؾقف طـد الؿحؼؼقـ وار ٌد مـ ثالثة أوجف:
الْدُ األّل :أكف خالػ مجفقر أرباب الؽالم وإصقل :فنهنؿ ذهبقا إىل
أن أخبار أحاد ٓ ُتػقدُ العؾؿ وإكؿا تػقد الظـ ،وذهب هق إىل أن إخبار أحاد
التل يف الصحقحقـ سقى ما استثـل مـفا تػقدُ العؾؿ.
ولق اكتػك بذلؽ ٕمؽـ أن يؼال :لعؾف يريد بالعؾؿ :الظـ الؼقي ،فال
يؽقن الخالف بقـف وبقـفؿ شديدً ا ،لؽـف زاد فقصػ العؾؿ بؽقكف يؼقـ ًقا ،فؾؿ
يبؼ وجف لؾصؾح بقـف وبقـفؿ ،وٓ يخػك أن مخالػة أهؾ الؽالم وإصقل
()1

لقست بإمر السفؾ.

وهـا شلء :وهق أن بعض الؿحؼؼقـ مـفؿ ،ذهب إىل أن أخبار أحاد قد
تػقد العؾؿ مع الؼرائـ ،قال يف الؿحصقل :اختؾػقا يف أن الؼرائـ هؾ تد ُّل
طىل صدق الخبر أم ٓ؟ فذهب الـا اظام وإمام الحرمقـ والغزايل إلقف ،وأكؽره
قال العالمة أمحد شاكر  :وأكاد أوقِ ـ أكف مذهب مـ كؼؾ طـفؿ البؾؼقـل مؿـ سبؼ ذكرهؿ
وأهنؿ مل يريدوا بؼقلفؿ ما أراد ابـ الصالح مـ تخصقص أحاديث الصحقحقـ بذلؽ ،وهذا العؾؿ
ضاهرا لؽؾ مـ تبحر يف طؾؿ مـ العؾقم وتقؼـت كػسف بـظرياتف ،واصؿلن قؾبف
القؼقـل الـظري يبدو
ً
إلقفا ،ودع طـؽ تػريؼ الؿتؽؾؿقـ يف اصطالحاهتؿ بقـ العؾؿ والظـ :فنكؿا يريدون هبؿا معـك آخر
غقر ما كريد...اﻫ .الباطث الحثقث.)187/1( 
( )1اكظر كالم تؾؿقذ الؿملػ العالمة أمحد شاكر السابؼ.
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الباققن ،ثؿ ذكر أدلة الػريؼقـ.
وقال بعد ذلؽ :والؿختار أن الؼريبة قد تػقد العؾؿ ،إٓ أن الؼرائـ ٓ تػل
كعؾؿ بالضرورة طـد العؾؿ هبا كقن
أمقر
العبارات بقصػفا ،فؼد تحصؾ
ُ
ُ
ٌ
وجال مع أ اكا لق حاولـا التعبقر طـ مجقع تؾؽ إمقر لعجزكا
خجال أو ً
ً
الشخص
طـف.
واإلكسان إذا أخبر طـ كقكف ططشان ،فؼد يظفر طىل وجفف ولساكف مـ
أمارات العطش ما يػقد العؾؿ بؽقكف صاد ًقا ،والؿريض إذا أخبر طـ أملٍ يف
طالمات ذلؽ إمل ،ثؿ إن الطبقب
بعض أطضائف ،مع أكف يصقح و ُترى طؾقف
ُ
قاتال لف،
يعالجف بعالج لق مل يؽـ الؿريض صاد ًقا يف ققلف لؽان ذلؽ العالج ً
ففا هـا يحصؾ العؾؿ بصدقف.
ّباجلنل٘ :فؽؾ مـ استؼرأ ال ُعرف طرف أن مستـد القؼقـ يف إخبار لقس
إٓ الؼرائـ ،فثبت أن الذي قالف الـ اظا ُم حؼ )1(.اﻫ
وٓ ريب أن أكثر أخبار الصحقحقـ قد اقتركت هبا قرائـ ُّ
تدل طىل
ٍ
جفة
صحتفا ،فتؽقن مػقدة لؾعؾؿ ،فقبؼك آطتراض طىل ابـ الصالح مـ
واحدةٍ ،وهق أكف أصؾؼ الحؽؿ بنفادة العؾؿ ،ومل ُيؼقده هبذا الـقع ،ولق ق اقده هبذا
( )1الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف.)935/3( 
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الـقع لسؾؿ مـ آطتراض ،طىل هذا الؼقل :فنكف -وإن َق اؾ الؼائؾقن بف -يف غاية
الؼقة.
طىل أن هذا الحؽؿ مع صحتف ٓ تحصؾ مـف فائدة تامة ،وإكؿا تحصؾ
الػائدة التامة فقؿا لق م ِّقز هذا الـقع مـ غقره بالػعؾٓ ،سقؿا إذا ُب ِّق َـ ما يؿؽـ
بقاكف مـ الؼرائـ ،وأما ما ٓ يؿؽـ بقاكف وإن كان بف تؿام اإلفادة :فنن إدكك يف
فـ التؿققز والـؼد ُيس ِّؾ ُؿف لألطىل فقف ،طىل هق الجاري يف كؾ فـ.
()1

ولذا قال بعض أكصار ابـ الصالح

بعد أن ذكر أن الخبر الؿحتػ

بالؼرائـ ثالثة أكقاع:
أسدٍا :ما أخرجف الشقخان يف صحقحفؿا ،مؿا مل يبؾغ حد التقاتر.
ّثاىَٔا :الؿشفقر إذا كاكت لف صرق متبايـة سالؿ ٌة مـ ضعػ الرواة
والعؾؾ.
ّثالجَا :الؿسؾسؾ بإئؿة الحػاظ الؿتؼـقـ حقث ٓ يؽقن غري ًبا.
وهذه إكقاع التل ذكركاها ٓ يحصؾ العؾؿ بصدق الخبر مـفا إٓ لؾعامل
الؿ اطؾع طىل العؾؾ.
بالحديث ،الؿتبحر فقف ،العارف بلحقال الرواةُ ،
وكقن غقره ٓ يحصؾ لف العؾؿ بصدق ذلؽ ،لؼصقره طـ القصاف
( )1هق الحافظ ابـ حجر.
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الؿذكقرة ٓ ،يـػل حصقل العؾؿ لؾؿتبحر الؿذكقر.
ومحص ُؾ إكقاع الثالثة التل ذكركاها أن إول يختص بالصحقحقـ،
ا
والثاين بؿا لف صرق متعددة ،والثالث بؿا رواه إئؿة ،ويؿؽـ اجتؿاع الثالثة يف
ٍ
حقـئذ الؼطع بصدقف )1(.اﻫ
حديث واحد ،فال يبعد
واطترض بعضفؿ طىل ققلف :وكقن غقره ٓ يحصؾ لف العؾؿ ٓ ،يـػل
حصقلف لؾؿتبحر الؿذكقر ،فؼال :حصقل ما ُذكِ َر لقس محؾ الـزاع ،إذ الؽالم
فقؿا هق سبب العؾؿ لؾخؾؼ.
وٓ يخػك أن الؽالم إكؿا هق يف حصقل العؾؿ لؿـ تشبث بلسبابف وسؾؽ
صريؼف ،وأما غقره فنما أن ُيسؾؿ ذلؽ ٕربابف وإما أن يتشبث بلسبابف.
الْدُ الجاىٕ :أكف مل يؼتصر طىل ما ذهب إلقف بعض الؿعتزلة ،الذي أشار
سرى طىل أثرهؿ فقف ،بؾ زاد طىل ذلؽ،
قريـف العالمة ابـ طبد السالم إىل اكف َ
فنهنؿ قالقا :إن طؿؾ إمة بؿقجب ٍ
خبر يؼتضل الحؽؿ بصحتف.
وأما هق فؼال :إن تؾ ِّؼ َل إمة لؾصحقحقـ بالؼبقل يؼتضل الحؽؿ بصحة
مجقع ما فقفؿا مـ إحاديث سقى ما اس ُت ْثـ ِ َل مـ ذلؽ ،فحؽؿ طىل ما ٓ
ُيحصك مـ إحاديث الؿختؾػة الؿراتب بحؽؿ واحد ،وهق الؼطع بصحتفا،
( )1الـزهة )78-74( باختصار يسقر ،واكظر :الققاققت والدرر.)317-316/1( 
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لقجقدها يف كتابقـ تؾ اؼتفؿا إمة بالؼبقل.
ٍ
بقصػ
وأما هؿ فنهنؿ حؽؿقا طىل أحاديث مخصقصة -قد ُو ِصػت
خاص
خاص ،وهق طؿؾ إمة بؿقجبفا كحق« :ال وصقة لقارث» -بحؽؿ
ٍّ
يالئؿف وهق الحؽؿ بصحتفا ،ومع هذا فؼد خالػفؿ الجؿفقر مـا ومـفؿ لؿا
ذكروا ،وش اتان ما بقـ ققلفؿ وققل ابـ الصالح.
()1
ٌ
مرسؾ إٓ أن
خبر
هذا وقد ذكركا ساب ًؼا ققل ابـ حزم ،وهق :قد يرد ٌ

ً
فجقال ،فنن كان هذا طؾؿـا أكف
ً
جقال
مـؼقٓ ً
صح بؿا فقف متقؼـًا
اإلمجاع قد ا
ٌ
مـؼقل كؼؾ كافة كـؼؾ الؼرآن ،فاس ُتغـل طـ ذكر السـد فقف ،وكان ُورود ذلؽ
الؿرسؾ وطد ُم ورودِ ِه سقا ًء وٓ فرق ،وذلؽ كحق« :ال وصقة لقارث» .اﻫ
ا
استدل هبذا الحديث مـ يؼقل بجقاز كسخ الؼرآن بالسـة ،قال الػخر
وقد
يف الؿحصقل :كسخ الؼرآن بالسـة الؿتقاترة جائز واقع .وقال الشافعل :مل
واقع استدلقا بؼقلف -طؾقف الصالة
جائز
يؼع .ثؿ ذكر أن الذيـ قالقا :إكف
ٌ
ٌ
والسالم« :-ال وصقة لقارث»( :)2فنكف كسخ القصقة لألقربقـ( ،)3وأما آية
الؿقراث فنهنا ٓ تؿـع الؿقراث :إلمؽان الجؿع.
( )1تؼدم تحت طـقان اطتراضات طىل الحد الؿذكقر لؾحديث الصحقح مع الجقاب طـفا.
( )8تؼدم تخريجف.
( )3اكظر :فتح الؿغقث ،)154-153/8( والبحر الذي زخر.)1888-1874/3( 
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ػٕ :ن كقن الؿقراث ح ًؼا لؾقارث يؿـع مـ صرفف إىل
ثؿ قال :وهذا ضعق ٌ
القصقة ،فثبت أن آية الؿقراث ماكع ٌة مـ القصقة ،طىل أن ققلف -طؾقف الصالة
()1
ٍ
متقاترا لقجب أن
واحد ،ولق كان
خبر
ً
والسالم« : -ال وصقة لقارث»ُ .
ٍ
ٍ
مفؿة تتق اف ُر الدواطل طىل كؼؾف ،وما كان
واقعة
خبر يف
يؽقن أن
متقاترإ :كف ٌ
ً

تقاترا
متقاترا ،وحقث مل يبؼ أن
كذلؽ وجب بؼاؤه
متقاترا طؾؿـا أكف ما كان م ً
ً
ً
ُ
فالؼقل بلن أية صارت مـسقخة بف ،يؼتضل كسخ الؼرآن بخبر
يف إصؾ،
()2

القاحد ،وإكف غقر جائز باإلمجاع.

وقال بعض الؿحؼؼقـ( :)3إن كسخ الؼرآن بالسـة مل يجقزه الشافعل وٓ
وجقزه يف الرواية إخرى ،وهق ققل أصحاب أبل
أمحدُ يف الؿشفقر طـف،
ا
احتجقا طىل ذلؽ بلن القصقة لؾقالديـ وإقربقـ كسخفا
حـقػة وغقرهؿ ،وقد
ُّ
ققلف« :إن اهلل قد أططك كؾ ذي حؼ حؼف ،فال وصقة لقارث».
ولقس إمر كذلؽ فنن القصقة لؾقالديـ وإقربقـ إكؿا كسختفا آية
الؿقاريث ،كؿا اتػؼ طىل ذلؽ السؾػ :فنكف قال بعد ذكر الػرائض﴿ :ﯖ

ﯗﯘ﴾ [النساء.]02:
( )1يف الؿحصقل( :صىل اهلل طؾقف وسؾؿ).
( )8الؿحصقل يف طؾؿ أصقل الػؼف ) 747-745/8( الؿسللة الثالثة كسخ الؽتاب بالسـة الؿتقاترة.
( )3هق شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.
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فلبان أكف ٓ يجقز أن ُيزاد أحدٌ طىل ما فرض اهلل لف ،وهذا معـك ققل الـبل
طؾقف الصالة والسالم« :-إن اهلل قد أططك كؾ ذي حؼ حؼف ،فال وصقةلقارث» .وإٓ ففذا الحديث إكؿا رواه أبق داود وكحقه مـ [أهؾ]( )1الســ
ولقس يف الصحقحقـ ،وإذا كان مـ أخبار أحاد فال يجقز أن ُي َ
ً
كاسخا
جعؾ
لؾؼرآن .وبالجؿؾة :فؾؿ يثبت أن شقئًا مـ الؼرآن ُك ِس َخ ٍ
بسـة بال قرآن.

()2

الْدُ الجالح :أكف بـك الحؽؿ طىل تؾؼل إمة لفؿا بالؼبقل ،ومل يبقـ ماذا
أراد بإمة؟ وٓ ماذا أراد بتؾؼقفا لفؿا بالؼبقل؟ وهذان إمران غقر بقـقـ هـا
يف أكػسفؿا ،فؽان حؼف أن يبقـ ما أراد هبؿا ،لئال يذهب الذهـ كؾ مذهب،
ولئال يظ اـ بف أكف يؼصد باإلهبام اإليفام ،وإن كان ما ُطؾِ َؿ مـ حالف طىل أكف بريء
مـ ذلؽ .فنن أراد بإمة طؾؿاءها وهق الظاهر ،فعؾؿاء إمة يف هذا الؿؼام
ثالثة أقسام:
ف مـ حالفؿ
الؿتؽؾؿقن ،والػؼفاء ،والؿحدثقن ،أما الؿتؽؾؿقن فؼد ُط ِر َ
ٍ
حديث يخالػ ما ذهبقا إلقف ولق كان مـ إمقر الظـقة ،فنذا
أهنؿ َير ُّدون كؾ
ُأورد طؾقفؿ مـ ذلؽ حديث صحقح طـد الؿحدِّ ثقـ أولقه إن وجدوا تلويؾف
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ تقجد يف الؿخطقط والؿطبقع ،واستدركتفا مـ مجؿقع الػتاوىٕ :ن
السقاق يؼتضقفا ،وأما (أبق غدة) فزاد مؽاهنا (أصحاب) ،ومل يـبف يف الحاشقة طىل ذلؽ.
( )8مجؿقع الػتاوى.)398-397/84( 
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قريب الؿلخذ أو ردوه مؽتػقـ بؼقلفؿ :هذا مـ أخبار أحاد وهل ٓ تػقدُ غقر
الظـ( ،)1وٓ يجقز البـاء طىل الظـ يف الؿطالب الؽالمقة.
لػ لػفؿ مؿـ أصقبقا بؾقثة العؼؾـةِ -لر ِّد إحاديث
( )1وهذه هل مطقة أهؾ الؽالم -مـ الؿعتزلة ومـ ا
الصحقحة الثابتة طـ رسقل اهلل ﷺ  ،وهذا خالف ما كان طؾقف سؾػـا الصالح مـ قبقلفؿ ٕخبار
أحاد ،والذي قادهؿ إىل ذلؽ هق اغترارهؿ بعؼقلفؿ التل جعؾقها معاول هدم ٕحاديث الـبل ﷺ
فتراهؿ يؼبؾقن مـفا مامل يثبت ،ويردون مـفا ما كان ثابتًا ،ومقزان ذلؽ طؼقلفؿ ،وهذا مـ اتباع
الفقى طقا ًذا باهلل.
أما أهؾ السـة فنهنؿ يؼبؾقن ما ثبت طـ رسقل اهلل ﷺ ،وطىل هذا إمجاع أهؾ العؾؿ مـ الصحابة
والتابعقـ ،اكعؼد ذلؽ اإلمجاع طىل قبقل أخبار أحاد يف باب العؼائد وغقرها.
طؾؿت -طىل
قال ابـ طبد البر :وأمجع أهؾ العؾؿ مـ أهؾ الػؼف ،وإثر يف مجقع إمصار -فقؿا
ُ
قبقل خبر القاحد العدل ،وإيجاب العؿؾ بف إذا ثبت ،ومل يـسخف غقره مـ أثر أو أمجاع طىل هذا مجقع
الػؼفاء يف كؾ طصر مـ لدن الصحابة إىل يقمـا هذا إٓ الخقارج ،وصقائػ مـ أهؾ البدع شرذمة ٓ
ُتعد خال ًفا.
وقد أمجع الؿسؾؿقن طىل جقاز قبقل القاحد السائؾ الؿستػتك لؿا يخبره بف العامل القاحد إذا
استػتاه فقؿا ٓ يعؾؿف ،وقبقل خبر القاحد العدل فقؿا يخبر بف مثؾف ،وقد ذكر الحجة طؾقفؿ يف ردهؿ
أخبار أحاد مجاطة مـ أئؿة الجؿاطة ،وطؾؿاء الؿسؾؿقـ .مؼدمة التؿفقد.)11/1( 
قال أبق الؿعايل الجقيـل :والؿسؾؽ الثاين مستـد إىل إمجاع الصحابة ،وإمجاطفؿ طىل العؿؾ بلخبار
آحاد مـؼقل متقاترا  ...فنن أكؽر مـؽر اإلمجاع ،فسقليت إثباتف طىل مـؽريف يف أول كتاب اإلمجاع-
إن شاء اهلل تعاىل ،-ففذا هق الؿعتؿد يف إثبات العؾؿ بخبر القاحد .البرهان.)389/1( 
قال أبق القلقد الباجل :ذهب الؼاساين ،وغقره مـ الؼدرية إىل أكف ٓ يجقز العؿؾ بخبر أحاد،...
والذي طؾقف سؾػ إمة مـ الصحابة والتابعقـ والػؼفاء :أكف يجب العؿؾ بف ،والدلقؾ طىل ذلؽ:
إمجاع الصحابة طىل صحة العؿؾ بف...
يعقل طىل
طظ بـ الحسقـ ِّ
وطىل ذلؽ كان التابعقن لفؿ بنحسان  قال الشافعل وغقره :وجدكا ا
أخبار أحاد ،وكذلؽ محؿد بـ طظ ،وجبقر بـ مطعؿ ،وكافع بـ جبقر ،وخارجة بـ زيد ،وأبا سؾؿة
ابـ طبد الرمحـ ،وسؾقؿان بـ يسار ،وططاء بـ يسار ،وكذلؽ كاكت حال صاوس ،وططاء ،ومجاهد.
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وكان سعقد بـ الؿسقب يؼقل :أخبرين أبق سعقد الخدري طـ الـبل ﷺ يف الصرف ،فقثبت حديثف.
وٓ يجقز أن يؽقن يف مسائؾ الشرع مسللة إمجاع أثبت مـ هذه ،وٓ أبقـ طـ الخؾػ أو السؾػ.
إحؽام الػصقل( ص.)337-334
أققل :وقد رد أهؾ العؾؿ طىل الؼائؾقـ بلن أحاديث أحاد ٓ تثبت هبا العؼائد ،ولؾعالمة إلباين
رسالة يف الرد طىل همٓء الراديـ لفذه إحاديث وهل طبارة طـ تؾخقص لؽالم أهؾ العؾؿ مثؾ ابـ
الؼقؿ يف الصقاطؼ الؿرسؾة مع مـاقشتف لفؿ ً
كؼاشا طؾؿ ًّقا دقق ًؼا أكؼؾ مـفا ما تقسر:
تقاترا
قال :ذهب بعضفؿ إىل أكف ٓ تثبت العؼقدة إٓ بالدلقؾ الؼطعل بأية أو الحديث الؿتقاتر
ً
حؼقؼ ًّقا إن كان هذا الدلقؾ ٓ يحتؿؾ التلويؾ ،وادطك أن هذا مؿا اتػؼ طؾقف طـد طؾؿاء إصقل ،وأن
أحاديث أحاد ٓ تػقد العؾؿ ،وأهنا ٓ تثبت هبا طؼقدة.
وأققل :إن هذا الؼقل ،وإن كـا كعؾؿ أكف قد قال بف بعض الؿتؼدمقـ مـ طؾؿاء الؽالم :فنكف
مـؼقض مـ وجقه:
القجف إول :أكف ققل مبتدع محدث ٓ أصؾ لف يف الشريعة اإلسالمقة الغراء ،وهق غريب طـ
هدي الؽتاب وتقجقفات السـة ومل يعرفف السؾػ الصالح-رضقان اهلل تعاىل طؾقفؿ-ومل يـؼؾ طـ
أحد مـفؿ بؾ وٓ خطر لفؿ طىل بال ،ومـ الؿعؾقم الؿؼرر يف الديـ الحـقػ :أن أي أمر مبتدع مـ
طؿال بؼقل الـبل ﷺ « :مـ أحدث يف أمركا هذا مالقس
أمقر الديـ باصؾ مردود ٓ يجقز قبقلف بحال ً
مـف ففق رد» .متػؼ طؾقف.
وققلف ﷺ« :إياكؿ وحمدثات األمقر؛ فنن كؾ حمدثة بدطة ،وكؾ بدطة ضاللة ،وكؾ ضاللة يف
الـار»  .رواه أمحد ،وأصحاب الســ ،والبقفؼل ،والجؿؾة إخقرة طـد الـسائل والبقفؼل وإسـاده
صحقح ،وإكؿا قال هذا الؼقل مجاطة مـ طؾؿاء الؽالم وبعض مـ تلثر هبؿ مـ طؾؿاء إصقل مـ
الؿتلخريـ ،وتؾؼاه طـفؿ بعض ال ُؽتااب الؿعاصريـ ب التسؾقؿ دون مـاقشة وٓ برهان ،وما هؽذا شلن
العؼقدة ،وخاصة مـ يشترط لثبقهتا الؼطعقة يف الدٓٓت والثبقت.
القجف الثاين :أن هذا الؼقل يتضؿـ طؼقدة تستؾزم رد مئات إحاديث الصحقحة الثابتة طـ الـبل
ﷺ لؿجرد كقهنا يف العؼقدة :هل أن أحاديث أحاد ٓ تثبت هبا طؼقدة ،وإذا كان إمر كذلؽ طـد
همٓء الؿتؽؾؿقـ وأتباطفؿ فـحـ كخاصبفؿ بؿا يعتؼدوكف ،فـؼقل لفؿ :أيـ الدلقؾ الؼاصع طىل صحة
أيضا بحقث ٓ يحتؿؾ
هذه العؼقدة لديؽؿ مـ آية أو حديث متقاتر قطعل الثبقت قطعل الدٓلة ً
التلويؾ.
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وقد يحاول البعض اإلجابة طـ هذا السمال فقستدل ببعض أيات التل تـفك طـ اتباع الظـ،

كؼقل تعاىل يف حؼ الؿشركقـ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [الـجؿ.]88:
وجقابـا طىل ذلؽ مـ وجفقـ:

 -1أن الذي ُأكزلت طؾقف هذه أية وغقرها هق الذي أكزلت طؾقف أيات إخرى التل تلمر إفراد
والجؿاطات بـؼؾ العؾؿ ،كؼقلف تعاىل ﴿:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ﴾ [التقبة.]188:
والطائػة تؼع طىل القاحد فؿا فققف يف الؾغة :فلفادت أية :أن الطائػة تـذر ققمفا إذا رجعت
إلقفؿ ،واإلكذار :اإلطالم بؿا يػقد العؾؿ ،وهق يؽقن بتبؾقغ العؼقدة وغقرها مؿا جاء بف الشرع.
وكؼقلف تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [الحجرات.]6:
ويف الؼراءة إخرىَ ﴿ :ف َت َث اب ُتقا﴾ وهذا يدل طىل الجزم والؼطع بؼبقل خبر القاحد الثؼة ،وأكف ٓ
يحتاج إىل التثبت ،ولق كان خبره ٓ يػقد العؾؿ ٕمر بالتثبت حتك يحصؾ العؾؿ ،فدل هذا وأمثالف
طىل أن خبر القاحد يػقد العؾؿ.
فال يجقز -إذن -استدٓلفؿ بأية الؿذكقرة طىل ما زطؿقا لؽقال ُيضرب هبا أيتان إخريان،
طؾؿا
بؾ يجب أن تػسر
تػسقرا يتػؼ معفا كلن يؼال :الؿراد بالظـ فقفا الظـ الؿرجقح الذي ٓ يػقد ً
ً
بؾ هق قائؿ طىل الفقى والغرض الؿخالػ لؾشرع ،ويقضح ذلؽ ققلف تعاىل يف آية أخرى ﴿ :ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الـجؿ.]83:
 -8ولق كان هـاك دلقؾ قطعل طىل أن العؼقدة ٓ تثبت بخبر أحاد -كؿا يزطؿقن -لصرح بذلؽ
الصحابة ،ولؿا خالػ يف ذلؽ مـ سقليت ذكرهؿ مـ العؾؿاءٕ :كف ٓ يعؼؾ أن يـؽروا الدٓلة
الؼطعقة أو تخػك طؾقفؿ لؿا هؿ طؾقف مـ الػضؾ والتؼقى وسعة العؾؿ.
فؿخال ػتفؿ يف ذلؽ أكبر دلقؾ طىل أن هذا الؼقل أو هذه العؼقدة يف حديث أحاد ضـقة غقر قطعقة،
حتك ولق فرض أهنؿ مخطئقن يف أخذهؿ بحديث أحاد فؽقػ وهؿ الؿصقبقن ومخالػقهؿ مـ
طؾؿاء الؽالم ومؼؾديفؿ هؿ الؿخطئقن كؿا سقليت بقاكف؟!.
القجف الثالث :أن هذا الؼقل مخالػ لجؿقع أدلة الؽتاب والسـة التل كحتج كحـ وإياهؿ مجق ًعا هبا
طىل وجقب إخذ بحديث أحاد يف إحؽام الشرطقة ،وذلؽ لعؿقمفا وشؿقلفا لؿا جاء بف
حؽؿا.
رسقل اهلل ﷺ طـ ربف سقاء كان طؼقدة أو
ً
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وقد سبؼ ذكر بعض أيات الدالة طىل ذلؽ يف القجف الثاين ،وقد استقطبفا اإلمام الشافعل رمحف
اهلل تعاىل يف الرسالة ،فؾقراجعفا مـ شاء.
فتخصقص هذه إدلة بإحؽام دون العؼائد تخصقص بدون مخصص وذلؽ باصؾ ،وما لزم مـف
باصؾ ففق باصؾ ...إكـا كعؾؿ يؼقـًا أن الـبل ﷺ كان يبعث أفرا ًدا مـ الصحابة إىل مختؾػ البالد
لقعؾؿقا الـاس ديـفؿ كؿا أرسؾ طؾ ًّقا ومعا ًذا وأبا مقسك إىل القؿـ يف كقبات مختؾػة ،وكعؾؿ يؼقـًا
أيضا أن أهؿ شلء يف الديـ إكؿا هق العؼقدة ففل أول شلء كان أولئؽ الرسؾ يدطقن الـاس إلقف.
ً
كؿا قال رسقل اهلل ﷺ لؿعاذ « :إكؽ تؼدم طؾك ققم أهؾ كتاب ،فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف طبادة
اهلل طز وجؾ» ويف رواية« :فادطف ؿ إلك شفادة أن ال إلف إال اهلل فنذا طرفقا اهلل فلخبرهؿ أن اهلل فرض
طؾقفؿ مخس صؾقات .»...الحديث متػؼ طؾقف ،والؾػظ لؿسؾؿ.
عرففؿ باهلل طز وجؾ ،وما يجب لف وما
فؼد أمره ﷺ أن ُيبؾغفؿ قبؾ كؾ شلء طؼقدة التقحقد ،وأن ُي ِّ
ُيـَزا ه طـف ،فنذا طرفقه تعاىل بؾغفؿ ما فرض اهلل طؾقفؿ ،وذلؽ ما فعؾف معاذ يؼقـًا ،ففق دلقؾ قاصع طىل
أن العؼقدة تثبت بخقر القاحد وتؼقم بف الحجة طىل الـاس ،ولقٓ ذلؽ لؿا اكتػك رسقل اهلل ﷺ
بنرسال معاذ وحده وهذا بقـ ضاهر ،والحؿد هلل.
ومـ مل يس ِّؾؿ بؿا ذكركا لزمف أحد أمريـ ٓ ثالث لفؿا:
 -1الؼقل بلن رسؾف طؾقف السالم ما كاكقا يع ِّؾؿقن الـاس العؼائدٕ :ن الـبل ﷺ مل يلمرهؿ بذلؽ،
وإكؿا أمرهؿ بتبؾقغ إحؽام فؼط ،وهذا باصؾ بالبداهة مع مخالػتف لحديث معاذ الؿتؼدم.
 -8أهنؿ كاكقا ملمقريـ بتبؾقغفا وأهنؿ فعؾقا ذلؽ ،فبؾغقا الـاس كؾ العؼائد اإلسالمقة ،ومـفا هذا
الؼقل الؿزطقم  ٓ :تثبت العؼقدة بخبر أحاد :فنكف يف كػسف طؼقدة كؿا سبؼ ،فؼد كان همٓء
الرسؾ رضقان اهلل طؾقفؿ يؼقلقن لؾـاس :آمـقا بؿا كبؾغؽؿ إياه مـ العؼائد ،ولؽـ ٓ يجب طؾقؽؿ
أيضا كالذي قبؾف ،وما لزم مـف باصؾ ففق باصؾ ،فثبت
أن تممـقا هبا ٕهنا خبر آحاد ،وهذا باصؾ ً
بطالن هذا الؼقل وثبت وجقب إخذ بخبر أحاد يف العؼائد .وجقب إخذ بحديث أحاد
يف العؼقدة والرد طىل شبف الؿخالػقـ( ص.)16-7
قال العالمة الشـؼقطل :اطؾؿ أن التحؼقؼ الذي ٓ يجقز العدول طـف :أن أخبار أحاد الصحقحة
كؿا تؼبؾ يف الػروع ُتؼبؾ يف إصقل ،فؿا ثبت طـ الـبل ﷺ بلساكقد صحقحة مـ صػات اهلل يجب
إثباتف واطتؼاده طىل القجف الالئؼ بؽؿال اهلل ،وجاللف طىل كحق﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾ [الشقرى.]11:
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فؿـ ذلؽ :حديث« :حتاج ِ
ت الجـة والـار ،فؼالت الـار :أوثرت
بالؿتؽبريـ والؿتجبريـ .وقالت الجـة :ما لل ال يدخؾـل إال ضعػاء الـاس
وسؼطفؿ؟! قال اهلل -تبارك وتعالك -لؾجـة :أكت رمحتل أرحؿ بؽ مـ أشاء
طذاب ِّ
أطذ ُب بؽ مـ أشاء مـ طبادي ،ولؽؾ
مـ طبادي ،وقال لؾـار :إكام أكت
ٌ
ٍ
الـار فال متتؾئ حتك يضع رجؾف فتؼقل :قط قط قط.
واحدة مـفام مؾمها ،فلما ُ
ففـالؽ متتؾئ ويزوى بعضفا إلك بعض ،وال يظؾؿ اهلل طز و جؾ مـ خؾؼف
ً
أحدا ،وأما الجـة فنن اهلل طز و جؾ ُيـشئ هلا خؾ ًؼا»اﻫ.
ومسؾؿ طـ أبل هريرة ،طـ
وهذا الحديث متػؼ طؾقف ،أخرجف البخاري
ٌ
()1

الـبل ﷺ ،أما مسؾؿ فلخرجف يف كتاب الجـة وصػة كعقؿفا.

وهبذا تعؾؿ أن ما أصبؼ طؾقف أهؾ الؽالم ،ومـ تبعفؿ ن أن أخبار أحاد ٓ تؼبؾ يف العؼائد ،وٓ
يثبت هبا شلء مـ صػات اهلل زاطؿقـ أن أخبار أحاد ٓ تػقد القؼقـ ،وأن العؼائد ٓ بد فقفا مـ القؼقـ
باصؾ ٓ يعقل طؾقف ،ويؽػل مـ ضفقر بطالكف أكف يستؾزم رد الروايات الصحقحة الثابتة طـ الـبل ﷺ
بؿجرد تحؽقؿ العؼؾ ...فقجب طىل الؿسؾؿ :أن يتؼبؾ كؾ شلء ثبت طـ الـبل ﷺ بسـد صحقح،
ويعؾؿ أكف ان مل يحصؾ لف الفدى ،والـجاة باتباع ما ثبت طـف ﷺ :فاكف ٓ يحصؾ ذلؽ بتحؽقؿ طؼؾف
التائف يف ضؾؿات الحقرة والجفؾ .وطىل كؾ حال :فنثبات صػات اهلل بلخبار أحاد الصحقحة،
واطتؼاد تؾؽ الصػات كالعؿؾ بؿا دلت طؾقف مـ أوامر اهلل وكقاهقف ،كؿا أهنا تثبت هبا أوامره وكقاهقف،
وكذلؽ تثبت هبا صػاتف ،وقد بقـا أهنا مـ إحدى الجفتقـ قطعقة.مذكرة يف أصقل الػؼف( ص.)184
أقٕه :وبؿا تؼدم مـ كالم أئؿة أهؾ العؾؿ يضؿحؾ ويتالشك كالم أهؾ الؽالم مـ الؿعتزلة،
وأضراهبؿ ،وغػر اهلل لؾؿملػ :فنكف لق أطرض طـ ذكرهؿ وكزه كتابف طـ أققالفؿٓ ،سقؿا وهق يتؽؾؿ
يف فـ طؾؿ مصطؾح الحديث ،فقذكر كالم أهؾ الػـ ،فؽالمفؿ هق الؿعتؿد ويعرض طؿا َش اذ وكَدا .
( )1برقؿ (.)8846
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وأما البخاري فلخرجف يف تػسقر سقرة ق هبذا الؾػظ

مـ صريؼ

طبد الرزاق ،طـ مهام( ،)2طـ أبل هريرة.
وأخرجف يف مقضع آخر( )3مـ صريؼ صالح بـ كقسان ،طـ إطرج ،طـ
والـار إلك رهبام .»...الحديث ،وفقف :أكف
أبل هريرة ،بؾػظ« :اختصؿت الجـة
ُ
ُيـشئ لؾـار خؾ ًؼا.
وقد ذهب الؿحؼؼقن إىل أن الراوي أراد أن يذكر الجـةَ ،ف َذ َهؾ فسبؼ
()4

لساك ُف إىل الـار.

( )1برقؿ ( ) 4854طؾؼ (أبق غدة) يف كسختف طىل ققل الؿملػ :هبذا الؾػظ بؼقلف( :مـ صريؼ طبد الرزاق
طـ مهام طـ أبل هريرة) .كذا قال ،وهق خطل يعرفف كثقر مـ صغار صؾبة العؾؿ :فنن طبد الرزاق بقـف
معؿر ٓ يروي طـف مباشرة :فنن مها ًما تقيف سـة (131ﻫ ) ،ومقلد طبد الرزاق كان سـة
وبقـ مهام
ٌ
( ،) 186فسـ معؿر حقـ تقيف مهام مخس سـقـ .ولق رجع إىل سـد الحديث طـد البخاري ومسؾؿ
لقجده مـ صريؼ طبد الرزاق طـ معؿر طـ مهام طـ أبل هريرة .و(أبق غدة) تابع يف ذلؽ الؿملػ:
فنكف وهؿ يف ذلؽ كؿا سقليت.
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،وصقابف( :طبد الرزاق طـ معؿر طـ مهام) كؿا سبؼ التـبقف طىل ذلؽ،
ومهام هق ابـ مـبف.
( )3برقؿ (.)7449
( )4قال ابـ الؼقؿ يف حادي إرواح( ص ،)878ط .دار الؽتب العؾؿقة :و أما الؾػظ الذي وقع يف
صحقح البخاري يف حديث أبل هريرة« :وأكف يـشئ لؾـار مـ يشاء ف ُقؾؼك فقفا فتؼقل :هؾ مـ مزيد»
فغؾط مـ بعض الرواة اكؼؾب طؾقف لػظف ،و الروايات الصحقحة ،و كص الؼران َير ُّده :فنن اهلل سبحاكف
عذب إٓ مـ قامت طؾقف ُحجتف و ا
أخبر أكف يؿأل جفـؿ مـ إبؾقس و أتباطف :فنكف ٓ ُي ِّ
كذب رسؾف قال
تعاىل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾.
[الؿؾؽ ،]9-8:و ٓ يظؾؿ اهلل أحدا مـ خؾؼف .اﻫ ،واكظر :فتح الباري )544/13( شرح حديث
رقؿ (.)7454
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قال يف شرح البخاري طـد ققلف« :فال متتؾئ حتك يضع رجؾف» يف مسؾؿ:
«حتك يضع اهلل رجؾف» ،وأكؽر ابـ فقرك لػظ :رجؾف ،وقال :إهنا غقر ثابتة،
تحريػ مـ بعض الرواة.
ٌ
وقال ابـ الجقزي :هل
ور اد طؾقفؿا برواية الصحقحقـ ،)1( و ُأ ِّولت بالجؿاطة :كرج ٍؾ مـ
()2

جراد ،أي :يضع فقفا مجاط ًة ،وأضاففؿ إلقف إضافة اختصاص.

()3
والرجؾ يف هذا الحديث مـ صػات اهلل
ٔقاه حمٗ٘ الػٍ : ٛالؼدم ِّ

الؿـزهة طـ التؽققػ والتشبقف ،فاإلي ُ
ؿان هبا فرض ،آمتـاع طـ الخقض فقفا
والخائض فقفا زائغ،
واجب ،فالؿفتدي مـ سؾؽ فقفا صريؼ التسؾقؿ،
ُ
ػ مش ِّبف ﴿ﭡﭢﭣ﴾ [الشورى.]00:
والؿـؽر مع ِّطؾ ،والؿؽ ِّق ُ
ُ

()4

( )1يف كسخة (أبق غدة) برواية الصحقحقـ هبا بزيادة( :هبا) ،وهل لقست يف الؿخطقط ،وٓ الؿطبقع،
ومل يـبف طىل ذلؽ.
( )8اكظر :إرشاد الساري.)354/7( 
( )3هق اإلمام أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد الػراء البغقي الشافعل ،مات سـة (516ﻫ) .صبؼات
الشافعقة )75/7( لؾسبؽل.
والرجالن
( )4وكالم البغقي يف شرح السـة )857/15( تحت حديث رقؿ ( )4488قال :والؼدم ِّ
الؿذكقران يف هذا الحديث مـ صػات اهلل سبحاكف وتعاىل الؿـزه طـ التؽققػ ،والتشبقف ،وكذلؽ
ُّ
كؾ ما جاء مـ هذا الؼبقؾ يف الؽتاب أو السـة كالقد واإلصبع والعقـ ،والؿجلء واإلتقان ،فاإليؿان
هبا فرض ،وآمتـاع طـ الخقض فقفا واجب.
فالؿفتدي مـ سؾؽ فقفا صريؼ التسؾقؿ ،والخائض زائغ ،والؿـؽر مع ِّطؾ ،والؿؽ ِّقػ مش ِّبف ،تعاىل

كبقرا ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ سبحان ربـا رب
طؿا يؼقل الظالؿقن ًّ
طؾقا ً
اهلل ا
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وقال يف شرح مسؾؿ :)1( هذا الحديث مـ مشاهقر أحاديث
[الصػات] )2(.وقد مر بقان اختالف العؾؿاء فقفا طىل مذهبقـ:
أسدٍنا -وهق ققل مجفقر السؾػ وصائػة مـ الؿتؽؾؿقـ :-أكف ٓ
ُيتؽؾؿ( )3يف تلويؾفا ،بؾ كممـ أهنا حؼ طىل ما أراد اهلل( ،)4ولفا معـك يؾقؼ هبا،
وضاهرها غقر مراد.
تلول بحسب ما يؾقؼ هبا،
ّالجاىٕ -وهق ققل مجفقر الؿتؽؾؿقـ :-أهنا ُت ا
()5

فعىل هذا اختؾػقا يف تلويؾ هذا الحديث.

ففذا الحديث وكظائره -وهل كثقر ٌة -يبعد طىل (الؿتؽؾؿ) أن يؼقل
فضال طـ أن يجزم بذلؽ ،وإذا ُألجئ إىل الؼقل بصحتفا ،مل ُ
يلل ُجفدً ا
بصحتفا ً
ٍ
ُ
يعؾؿ السامع أن
الؾػظ طؾقف ،بحقث
وجف ٓ ُيساطد
يف تلويؾفا ولق طىل
ُ
(الؿتؽؾؿ) ٓ يؼ ُ
قل بجقازه يف الباصـ.
العزة طؿا يصػقن وسالم طىل الؿرسؾقـ ،والحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصىل اهلل طىل سقدكا محؿد
الـبل إمل وآلف أمجعقـ.اﻫ
( )1يعـل :الحافظ الـقوي.
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ تؿ استدراكف مـ شرح صحقح مسؾؿ لؾـقوي ،وأثبتف (أبق غدة) يف كسختف ،ومل
يـبف يف الحاشقة.
( )3يف الؿطبقع( :كتؽؾؿ) بدل ( ُيتؽؾؿ) ،والؿثبت مـ شرح الـقوي ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.
( )4تحرف يف الؿطبقع :إىل (إلقف).
( )5شرح صحقح مسؾؿ )183- 188/17( لؾـقوي.
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وقد كشلت بسبب ذلؽ طداوة شديدة بقـ الؿتؽؾؿقـ والؿحدِّ ثقـ ،يعرففا
مـ كظر يف كتب التاريخ ،حتك إن الؿتؽؾؿقـ سؿقا مجفقر الؿحدِّ ثقـ
()2

()1
بالؿ َع ِّطؾة.
بالؿ َش ِّبفة  ،والؿحدثقـ سؿقهؿ ُ
ُ

ف مـ حالفؿ أهنؿ يمولقن ا
خالػ ما
ُ
كؾ حديث ي
وأما الػؼفاء فؼد ُط ِر َ
ذهب إلقف طؾؿا ُء مذهبفؿ ولق كان مـ الؿتلخريـ ،أو ُيعارضقن الحديث
ٍ
بحديث آخر ولق كان غقر معروف طـد أئؿة الحديث ،والحديث الذي
طارضقه ثابت يف الصحقحقـ ،بؾ مؿا أخرجتف

()3

الستة( ،)4ومـ كظر يف

(ٕ )1ن الؿحدثقـ أثبتقا ما أثبتف اهلل لـػسف وأثبتف لف رسقلف ﷺ مـ غقر تحريػ وٓ تعطقؾ ،ومـ غقر
تؽققػ وٓ تؿثقؾ طىل حد ققلف ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ فاهلل طز وجؾ أثبت
لـػسف السؿع والبصر وكػك طـ كػسف الؿؿاثؾة ،وأهؾ السـة ومـفؿ أهؾ الحديث طىل هذا ،فرماهؿ
لػ لػفؿ
أهؾ البدع بالؿشبفةٕ :ن إثبات ما أثبتف اهلل لـػسف طـد الؿعطؾة كالجفؿقة والؿعتزلة ومـ ا
تشبقفا ،فؼادهؿ هذا إىل التعطقؾ.
يعتبر
ً
ومذهب أهؾ الحديث يف ذلؽ هق مذهب السؾػ :فنهنؿ يثبتقن الصػات ولؽـفؿ يػقضقن طؾؿ
كقػقتفا إىل اهلل ،وهذا ما يؾزم ا لؿممـ الحؼ وهق إثبات ما أثبتف اهلل لـػسف أو أثبتف رسقلف ﷺ مـ غقر
تحريػ وٓ تعطقؾ ومـ غقر تؽققػ وٓ تؿثقؾ.
(ٕ )8هنؿ كػقا الؿعاين التل دل طؾقفا كتاب اهلل وسـة كبقف ﷺ :فنهنؿ كػقا الصػات التل وصػ اهلل هبا
تشبقفا ،فش ابفقا ثؿ طَ اطؾقا
كػسف أو وصػف هبا رسقلف ﷺ وقالقا :غقر مرادٕ :ن إثباهتا هلل طـدهؿ يعتبر
ً
سؿقا بالؿش ِّبفة والؿع ِّطؾة ،فـعقذ باهلل مـ الضالل وأهؾف ،فؾقؽـ الؿسؾؿ
فعىل هذا هؿ إحؼ بلن ُي ا
ُمتاب ًعا لؾسؾػ ٓ ،أهؾ البدع مـ الخؾػ.
( )3كذا يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :أخرجتف) ،وأما (أبق غدة) فؽتب يف كسختف (أخرجف) ،ومل يـبف طىل ذلؽ.
( )4يف الؿطبقع( :السـة) بدل (الستة).
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مر.
شروح الصحقحقـ ا ات َضح لف إ ُ
فصرح بلن ترجقح الصحقحقـ
وقد ترك بعضفؿ الؿجامؾ َة لؾؿحدثقـ ،ا
ِ
بدٓلة الحال.
مرجح ،والذيـ جامؾقا اكتَ َػقا
طىل غقرمها
ترجقح مـ غقر ِّ
ٌ
وقد أشار إىل ذلؽ ِ
الع ُّز بـ طبد السالم يف كتاب الؼقاطد ،فؼال :ومـ
ِ
ِ
يؼػ أحدهؿ طىل ضعػ ملخذ إمامف،
العجقب أن الػؼفاء الؿؼؾديـ ُ
العجب
بحقث ٓ يجد لضعػف مدف ًعا ،وهق مع ذلؽ ُيؼ ِّؾده فقف ،ويترك مـ شفد الؽتاب
والسـة وإققسة الصحقحة لؿذهبف ،مجق ًدا طىل تؼؾقد إمامف ،بؾ يتح اق ُؾ لدفع
ً
كضآ طـ ُمؼ ِّؾده.
ضقاهر الؽتاب والسـة ،ويتلولفا بالتلويالت البعقدة الباصؾة
خالف ما و اص َـ
ُ
وقد رأيـاهؿ يجتؿعقن يف الؿجالس ،فنذا ُذكِ َر ٕحدهؿ
ب مـف غاي َة العجب ،مـ غقر استرواحٍ إىل دلقؾ ،بؾ ل ِ َؿا ألػف مـ
تعج َ
كػسف طؾقف ا
تؼؾقد إمامف.
وتعجبف مـ مذهب إمامف أوىل مـ تعجبف مـ مذهب غقره ،فالبحث مع
همٓء ضائع ُم ْػ ٍ
ض إىل التؼاصع والتدابر مـ غقر فائدة يجديفا ،وما رأيت أحدً ا
صر طؾقف مع طؾؿف
رجع طـ مذهب إمامف إذا ضفر لف الحؼ يف غقره ،بؾ ُي ُّ
وبعده.
بضعػف ُ
فإوىل ُ
ترك البحث مع همٓء الذيـ إذا طجز أحدهؿ طـ تؿشقة مذهب
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ِ
يعؾؿ
إمامف قال :لعؾ إمامل وقػ طىل دلقؾ مل أقػ طؾقف ،ومل أهتد إلقف ،وٓ ُ
ؼاب ٌؾ بؿثؾف ،و ُي َػ ِّض ُؾ لخصؿف ما ذكره مـ الدلقؾ القاضح،
الؿسؽق ُـ أن هذا ُم َ
والبرهان الالئح ،فسبحان اهلل ما اكثر مـ أطؿك التؼؾقدُ بصره ،حتك محؾف طىل
مثؾ ما ذكرتف ،و افؼـا اهلل ٓ ِّتباع الحؼ أيـ كان ،وطىل لسان مـ ضفر )1(.اﻫ
وقد أكثروا مـ آطتراض طىل ققل ابـ الصالح :إن إ ام َة تؾ اؼت
الصحقحقـ بالؼبقل ،فؼال بعضفؿ :إن ما ذكره مـ تؾ ِّؼل إمة لؾصحقحقـ
يختص هبؿا ،فؼد تؾ اؼت إ ام ُة ســ أبل داود
بالؼبقل مسؾؿ ،ولؽـف ٓ
ُّ
والترمذي والـسائل ،وغقرها بالؼبقل ،ومع ذلؽ فؾؿ يذهب أحدٌ إىل الحؽؿ
()2

بؿجرد ذلؽ.
بصحة ما فقفا
ا

وقال بعضفؿ :إن أراد بإُ ام ِة كؾ إمة ،فال يخػك فسادهٕ :ن الؽتابقـ
إكؿا َح ُسـَا يف الؿائة الثالثة بعد طصر البخاري وأئؿة الؿذاهب الؿتبعة ،وإن
بعض ،إمة فال َيستؼق ُؿ
فف ْؿ ُ
أراد بإمة بعضفا ،وهؿ مـ ُو ِجدَ بعد الؽتابقـُ ،
()3
ِ
ِ
وثبقت العصؿة لفؿ.
إمة
ققاه بتؾؼل
دلقؾ ُف الذي ا
(  )1ققاطد إحؽام يف مصالح إكام ) 145-144/8( قاطدة فقؿـ تجب صاطتف ومـ تجقز صاطتف،
ومـ ٓ تجقز صاطتف.
( )8اكظر :الـؽت )878/1( لؾزركشل.
( )3اكظر :الـؽت )879/1( لؾزركشل.
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وهذا الؼقل طجقب ،وكلن قائؾف مل يـظر يف أصقل الػؼف يف كتاب اإلمجاع،
ولـذكر طبار ًة تـ ِّب ُف طىل ما يف ققلف مـ الخطل ،ولـؼتصر طؾقفا ،فؼد َك ُث َر
آستطرا ُد يف هذا الؽتاب ،وهق مؿا ُيخشك مـف اإلمالل ،أو تشتقت البال.
قاه الػعال٘ يف املػتصف :ٜذهب داو ُد وشقعتف مـ أهؾ الظاهر إىل أكف ٓ
ُح اج َة يف إمجاع م ْـ َب ْعدَ الصحابة ،وهق فاسدٕ :ن إدلة الثالثة طىل كقن
ػر ُق بقـ طصر وطصر،
اإلمجاع ُح اج ًة -أطـل :الؽتاب والسـة والعؼؾُ ٓ -ت ِّ
ٌ
سالؽ غقر
إمجاع مـ مجقع إمة ،ومـ خالػفؿ ففق
فالتابعقن إذا أمجعقا ففق
ٌ
سبقؾ الؿممـقـ )1(.اﻫ
وقال بعضفؿ :إن تؾؼل إمة لفؿا بالؼبقل مـ جفة كقن ما فقفؿا مـ
أصح مؿا يف سقامها مـ الؽتب الحديثقة ،لجاللة مم ِّلػقفا يف هذا
إحاديث
ا
إمر ،وتؼدمفؿا طىل مـ سقامها يف ذلؽ ،والتزامفؿا يف كتابقفؿا أٓ ُي ِ
قر َدا
فقفؿا غقر الصحقح.
أرجح مؿا سقامها طىل صريؼ اإلمجال ،وٓ ُّ
وهذا ُّ
يدل ذلؽ
يدل طىل أهنؿا
ُ
طىل أن ما فقفؿا مجزو ٌم بصحة كسبتف إىل الـبل ﷺ ،ولذلؽ أقدم الدارقطـل
قاصرا طىل ما يتعؾؼ
وغقره طىل آكتؼاد طؾقفؿا ،مع أن اكتؼادهؿ طؾقفؿا كان
ً
( )1الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل( ص )865الباب الثاين يف بقان أركان اإلمجاع.
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بإساكقد ،وأما آكتؼاد طؾقفؿا مـ جفة ما يتعؾؼ بالؿتقن مـ جفة مخالػتفؿا
لؾؽتاب أو لؾسـة الؿتقاترة وكحق ذلؽ ،فؾؿ يتصدا وا لفٕ :ن ذلؽ مـ
ِ
ِ
طؾؿاء الؽالم وإصقل.
متعؾؼات
وقد محؾ اكتؼا ُد الدارقطـل وغقره ابـ الصالح طىل أن يستثـل ما اكتؼدوه
الجقاب طـف ب ِّقـ ،وفقؿا مل يـتؼدوه ما هق
مـ إفادة العؾؿ ،مع أن فقؿا اكتؼدوه ما
ُ
دون ما اكتؼدوه.
وٓ يخػك أ ن هذا آستثـاء قد أضعػ ققة الحؽؿ يف غقره ،ولذا أقدم
التعار ُض فقف مـ
بعض أكصاره( )1طىل أن يستثـل شق ًئا آخر ،وهق ما وقع
ُ
ُ
ِ
ضفقر الرجحان
قع الـاسخِ مع طدم
إحاديث بحقث ٓ ُيؿؽـ
الجؿع ،وٓ ُو ُق ُ
ُ
ٍ
وجف العؾ َؿ ،ومع ذلؽ
يف جفتف ،وذلؽ ٓستحالة إفادة الؿتعارضقـ مـ كؾ
فؼد حاول أن يجعؾ الخالف لػظ ًّقا بلن يؼال :مـ قال :إكف ٓ ُيػقدُ العؾؿ ،أراد
العؾـ َؿ القؼقـل ،ومــ قـال :إكـف يػقد العؾـ َؿ ،أراد العؾـ َؿ الـذي مل َي ِصؾ إىل
درجـ ِة القؼقـ.
فالسابؼ مـفؿ إىل ذلؽ هق العالم ُة ابـ
ُ
وأما الؿـتصرون ٓبـ الصالح
تقؿقة ،وقد وقػ ُت لف طىل مؼالتقـ تصدى فقفؿا إىل هذه الؿسللة الجؾقؾة الشلن،
( )1بريد :الحافظ ابـ حجر ،اكظر :الـزهة( ص.)75-74
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ً
محاوٓ تؼريبفا مـ الؼقاطد الؽالمقة ،لتؽقن أقرب إىل قبقل الؿتؽ ِّؾؿقـ ومـ
ِّ
الحؾٓ ،سقؿا إذا تزحزح كؾ مـ الػريؼقـ طـ
كحا كحقهؿ ،فصارت سفؾة
قؾقال ،وسعك كحق أخر.
مؽاكف ً
ُ
أحاديث الصحقحقـ
جقابا لسائؾ قال لف :هؾ
أما الؿؼال ُة إوىل فؼد كاكت
ً
تػقد القؼقـ؟ وهؾ فقفؿا حديث متقاتر؟ وقد أوردهتا هـا طىل صريؼ آختصار.
ٍ
ِ
الؿتقاتر ما ُيػقدُ العؾؿ،
معان ،إذ الؿؼصق ُد مـ
قال :لػظ الؿتقاتر ُيرا ُد بف
حاصال
ً
العؾؿ
كثقر يؽقن
سؿل
ُ
متقاترا إٓ ما رواه طد ٌد ٌ
ً
لؽـ مـ الـاس مـ ٓ ُي ِّ
ٍ
قضقة أفاد ُ
مثؾ ذلؽ
العؾؿ يف
بؽثرة طددهؿ فؼط ،ويؼقلقن :إن كؾ طددٍ أفاد
َ
العدد العؾؿ يف كؾ قضقة.
وهذا ٌ
ققل ضعقػ ،والصحقح ما طؾقف إكثرون أن العؾؿ يحصؾ بؽثرة
الؿخبريـ تار ًة ،وقد يحصؾ بصػاهتؿ لديـفؿ وضبطفؿ ،وقد يحصؾ بؼرائـ
تحتػ بالخبـر يحصـؾ العؾـؿ بؿجؿقع ذلؽ ،وقـد يحصؾ العؾـ ُؿ بطائػـة
ُّ
دون صائػـة.
وأيضا فالخبر الذي تؾ اؼ ْت ُف إُ ام ُة بالؼبقل تصدي ًؼا لف ،أو ً
طؿال بؿقجبفُ ،يػقدُ
ً
ِ
السؾػ والخؾػ ،وهذا يف معـك الؿتقاتر ،لؽـ مـ الـاس
العؾؿ طـد مجاهقر
َ
ٍ
ٍ
ومشفقر ،وخبر
متقاتر،
سؿقف الؿشفقر والؿستػقض ،ويؼسؿقن الخبر
مـ ُي ِّ
واحد.
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وإذا كان كذلؽ فلكثر متقن الصحقحقـ معؾقم ٌة متقؼـ ٌة ،تؾؼاها أهؾ العؾؿ
بالحديث بالؼبقل والتصديؼ ،وأمجعقا طىل صحتفا ،وإمجاطفؿ معصق ٌم مـ
الخطل ،كؿا أن إمجاع الػؼفاء طىل إحؽام معصق ٌم مـ الخطل.
ولق أمجع الػؼفاء طىل حؽؿ كان إمجاطفؿ ُح اجة وإن كان مستـدهؿ خبر
ٍ
واحد ،أو ققاس أو طؿقم فؽذلؽ أهؾ العؾؿ بالحديث إذا أمجعقا طىل صحة
ٍ
خبر أفاد العؾؿ ،وإن كان القاحدُ مـفؿ يجقز طؾقف الخطل لؽـ إمجاطفؿ معصقم
طـ الخطل.
تتقاتر أو تستػقض طـد
ثؿ هذه إحاديث التل أمجعقا طىل صحتفا قد
ُ
ِ
ٍ
َ
لعؾؿف بصػات
حص ُؾ العؾؿ بصدقفا لبعضفؿ
بعض
دون بعض ،وقد َي ُ
َ
اقترن بالخبر مـ الؼرائـ والضؿائؿ( )1التل تػقد العؾؿ.
الؿخبريـ وما
والصحقح الذي طؾقف الجؿفقر أن التقا ُت َر لقس لف طد ٌد محصقر ،والعؾؿ
ُ
ِ
الشبع طؼب إكؾ،
يحص ُؾ يف الؼؾب ضرورة( )2كؿا يحصؾ
ب اإلخبار
ُ
ُ
َطؼ َ
والر ُّي طؼب الشرب.
ِّ
الشبِع لؽثرةِ
ٍ
قدر معقـ ،بؾ قد يؽقن ِّ ُ
ولقس لؿا ُي ُ
شبع كؾ واحد أو يرويف ٌ
( )1كؾؿة (الضؿائؿ) لقست يف كالم ابـ تقؿقة.
( )8العبارة يف مجؿقع الػتاوى( :والعؾؿ الحاصؾ بخبر مـ إخبار يحصؾ يف الؼؾب ضرورة.)...
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الطعام ،وقد يؽقن لجقدتف كالؾحؿ ،وقد يؽقن ٓستغـاء أكؾ بؼؾقؾف ،وقد
ٍ
غضب أو ُح ْز ٍن أو كحق ذلؽ.
يؽقن ٓشتغال كػسف بػرحٍ أو
ِ
ب الخبر تارة يؽقن لؽثرة الؿخبريـ ،وإذا كثروا
كذلؽ
العؾؿ الحاصؾ َطؼ َ
ُ
كػارا.
فؼد ُيػقد خبرهؿ العؾؿ وإن كاكقا ً
ٍ
ثالثة يحصؾ مـ العؾؿ
وتارة يؽقن لديـفؿ وضبطفؿُ ،فر اب رجؾقـ أو
يقثؼ بديـفؿ وضبطفؿ.
بخبرهؿ ما ٓ يحصؾ بعشرة وطشريـ ٓ ُ
وتار ًة يحصؾ العؾؿ بؽقن ٍّ
كؾ مـ الؿخبريـ أخبر بؿثؾ ما أخبر بف أخر
مع العؾؿ بلهنؿا مل يتقاصآ وأكف( )1يؿتـع يف العادة آتػاق يف مثؾ ذلؽ ،مثؾ مـ
آخر كذلؽ ومل يؽـ قد لؼقف.
ً
يروي حدي ًثا
صقيال فقف فصقل ،ويرويف ُ
ُ
يحصؾ مـ العؾؿ بالخبر -لؿـ طـده مـ الػطـة والذكاء والعؾؿ
وتار ًة
()2

بلحقال الؿخبريـ وبؿا اخبروا بف -ما ٓ يحصؾ لؿـ لقس لف مثؾ ذلؽ.

ٍ
مجاطة كثقرة ،شاركقا
وي بحضرة
وتار ًة يحصؾ العؾؿ بالخبر لؽقكف ُر َ
الؿخبر يف العؾؿ ومل ُي ِّ
يؿتـع تقاصمهؿ
ؽذبف أحدٌ مـفؿ :فنن الجؿاطة الؽثقرة قد
ُ
طىل الؽتؿان كؿا يؿتـع تقاصمهؿ طىل الؽذب.
( )1يف الؿطبقع( :فنكف) بدل (وأكف) ،والؿثبت مـ مجؿقع الػتاوى وهق الؿقافؼ لؿا يف الؿخطقط.
( )8العبارة يف مجؿقع الػتاوى( :وبؿا أخبروا بف ما لقس لؿـ لف مثؾ ذلؽ).
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أسباب غقر مجرد العددُ ،طؾِ َؿ أن
ف أن العؾؿ بلخبار الؿخبريـ لف
وإذا ُط ِر َ
ٌ
مـ ققد العؾؿ بعددٍ
ٍ
وسقى بقـ مجقع إخبار يف ذلؽ ،فؼد َغؾِ َط غؾ ًطا
معقـ ،ا
ا
ُ
فلهؾ العؾؿ بالحديث
وخاص،
التقاتر يـؼسؿ إىل طا ًم
طظقؿا ،ولفذا كان
ٍّ
ُ
ً
الش ِ
والػؼف قد يتقاتر طـدهؿ مـ السـة ما مل يتقاتر طـد العامة ،كقجقب ُّ
ػعة
وح ْؿ ِؾ العاقؾة العؼؾ وكحق ذلؽ.
َ
العؾؿ بصدقف
يتقاتر طـد قق ٍم دون قق ٍم ،فؼد يحصؾ
وإذا كان الخبر قد
ُ
ُ
لؼقم دون ققم ،فؿـ حصؾ لف العؾؿ بف وجب طؾقف التصديؼ بف والعؿؾ
بؿؼتضاه ،كؿا يجب ذلؽ يف كظائره ،ومـ مل يحصؾ لف العؾؿ بذلؽ فعؾقف أن
ُيسؾؿ ذلؽ ٕهؾ اإلمجاع الذيـ أمجعقا طىل صحتف ،كؿا طىل الـاس أن ُيس ِّؾؿقا
إحؽام الؿجؿع طؾقفا إىل مـ أمجع طؾقفا مـ أهؾ العؾؿ :فنن اهلل َط َصؿ هذه
إمة أن تجتؿع طىل ضاللة.
غقر العال ِؿ لؾعال ِؿ ،إذ غقر العامل ٓ يؽقن لف
وإكؿا يؽقن إمجاطفا بلن ُيس ِّؾ َؿ ُ
ُ
ٌ
الؼقل لؾعامل ،فؽؿا أن مـ ٓ يعرف أدلة إحؽام ٓ ُيعتدُّ بؼقلف،
ققل وإكؿا
كذلؽ مـ ٓ يعرف ُص ُرق العؾؿ بصحة الحديث ٓ ُيعتدُّ بؼقلف ،بؾ طىل ِّ
كؾ مـ
يتبع إمجاع أهؾ العؾؿ )1(.اﻫ
لقس بعاملٍ أن َ
( )1مجؿقع الػتاوى.)51-48/18( 
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وخالصة ما يتعؾؼ [بف]

()1
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الغرض يف هذه الؿؼالة أن اكثر متقن

الصحقحقـ معؾقم ٌة متقؼـة ،قد تؾ اؼاها أهؾ العؾؿ بالحديث بالؼبقل والتصديؼ،
وأمجعقا طىل صحتفا ،وأن هذه إحاديث التل أمجعقا طىل صحتفا قد تتقاتر أو
ٍ
لبعض -لعؾؿف
تستػقض طـد بعض دون بعض ،وقد يحصؾ العؾؿ بصحتفا
بصػات الؿخبريـ وما اقترن بالخبر مـ الؼرائـ التل ُتػقدُ العؾؿ -دون بعض
لعدم طؾؿف بذلؽ.
فعىل مـ حصؾ لف العؾؿ بذلؽ أن يجري طىل مؼتضاه مـ التصديؼ هبا
والعؿؾ بؿقجبفا ،ومـ مل يحصؾ لف العؾؿ بذلؽ فعؾقف أن ُيس ِّؾ َؿ ذلؽ ٕهؾ
اإلمجاع الذيـ أمجعقا طىل صحتفا ،كؿا طىل الـاس أن ُيسؾؿقا إحؽام
غقر
الؿجؿع طؾقفا لؿـ أمجع طؾقفا مـ أهؾ العؾؿ ،إذ ٓ يتؿ
ٌ
إمجاع إٓ إذا س اؾؿ ُ
العامل لؾعامل :فنن مل ُيس ِّؾؿ ٓ ُي ْعتدا بعدم تسؾقؿف ،إذ لقس لغقر العامل ٌ
ققل ،وإكؿا
ُ
الؼقل لؾعامل.
ٍ
رسالة جعؾفا يف ققاطد التػسقر ،وقد
وأما الؿؼال ُة الثاكقة فؼد أوردها يف
شعر بف ما كؼؾـاه طـف ساب ًؼا ،مـ أن بعض
وقػ طؾقفا العالمة ال ُبؾؼقـل كؿا ُي ُ
الحػاظ الؿتلخريـ كؼؾ مثؾ ققل ابـ الصالح طـ مجاطة :فنكف طـك ببعض
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقطة مـ الؿطبقع ،وأثبتفا (أبق غدة) اجتفا ًدا مـف ومل يـبف طىل ذلؽ وجعؾفا بعد
كؾؿة (الغرض).
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الحػاظ الؿتلخريـ صاحب هذه الؿؼالة فقؿا يظفر.
أور َد فقف ً
أوٓ أن ما
وقد أوردها صاحبفا يف فصؾ مـ الرسالة الؿذكقرةَ ،
ُي ُ
ـؼؾ طـ الؿعصقم إن كان مؿا ٓ يؿؽ ُـ معرف ُة الصحقح مـف ،مـ غقره فعا ام ُتف
حتاج إلقف ،وذلؽ كؿؼدار سػقـة كقح  ،وكقع خشبفا الذي ُصـعت
مؿا ٓ ُي ُ
دلقال.
يحتاج إلقف :فنن اهلل تعاىل قد َك َصب طىل الحؼ فقف ً
مـف ،وكحق ذلؽ :وأما ما
ُ
مثال مـ وجفقـ
وي ً
ثؿ قال :والؿؼصقد أن الحديث الطقيؾ إذا ُر َ
كذبا،
مختؾػقـ مـ غقر مقاصلة ،امتـع طؾقف أن يؽقن غؾ ًطا ،كؿا امتـع أن يؽقن ً
ٍ
ٍ
ُ
يؽقن يف بعضفا ،فنذا روى
صقيؾة متـقطة ،وإكؿا
قصة
فنن الغؾط ٓ يؽقن يف
ُ
إول مـ غقر مقاصلة،
أخر مثؾ ما رواها
هذا قص ًة صقيؾة متـقط ًة ،ورواها
ُ
امتـع الغؾط يف مجقعفا ،كؿا امتـع الؽذب يف مجقعفا مـ غقر مقاصلة.
ولفذا إكؿا يؼع يف مثؾ ذلؽ غؾط يف بعض ما جرى يف الؼصة ،مثؾ حديث
اشتراء الـبل ﷺ البعقر مـ جابر( :)1فنن مـ تلمؾ ُص ُرقف َطؾِ َؿ قط ًعا أن الحديث
صحقح وإن كاكقا قد اختؾػقا يف مؼدار الثؿـ.
البخاري يف صحقحف :)2( فنن مجفقر ما يف البخاري
وقد ب اق َـ ذلؽ
ُّ
( )1حديث شرائف ﷺ البعقر مـ جابر متػؼ طؾقف.
( )8يف كتاب الشروط  -باب :إذا اشترط البائع ضفر الدابة إىل مؽان مسؿك جاز.
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ومسؾؿ مؿا ُيؼطع بلن الـبل ﷺ قالفٕ :ن غالبف مـ هذا ،وٕكف قد تؾؼاه أهؾ
العؾؿ بالؼبقل والتصديؼ ،وإمة ٓ تجتؿع طىل خطل.
كذبا يف كػس إمر ،وإمة مصدِّ قة لف ،قابؾ ٌة لف ،لؽاكقا
فؾق كان الحديث ً
كذب ،وهذا إمجاع طىل الخطل
قد أمجعقا طىل تصديؼ ما هق يف كػس إمر
ٌ
مؿتـع.
وذلؽ
ٌ
()1

جق ُز الخطل أو الؽذب
وإن كـا كحـ بدون اإلمجاع ُك ِّ

طىل الخبر ففق

ٍ
ٍ
ققاس ضـل-
بظاهر أو
كعؾؿ اإلمجاع طىل الحؽؿ الذي ثبت
كتجقيزكا -قبؾ أن َ
الحؼ يف الباصـ بخالف ما اطتؼدكاه ،فنذا أمجعقا طىل الحؽؿ جزمـا
أن يؽقن ُّ
وضاهرا.
ثابت باصـًا
بلن الحؽؿ ٌ
ً
ولفذا كان ُجؿفقر أهؾ العؾؿ مـ مجقع الطقائػ طىل أن خبر القاحد إذا
طؿال بف :أكف ُي ِ
ب العؾؿ.
تؾ اؼ ْت ُف إم ُة بالؼبقل تصدي ًؼا لف أو ً
قج ُ
وهذا هق الذي ذكره الؿصـػقن يف أصقل الػؼف مـ أصحاب أبل حـقػة
ومالؽ والشافعل وأمحد إٓ فِرقة قؾقؾة مـ الؿتلخريـ ا ات َب ُعقا يف ذلؽ صائػة مـ
كثقر مـ أهؾ الؽالم أو أكثرهؿ يقافؼقن
أهؾ الؽالم أكؽروا ذلؽ ،ولؽـ ٌ
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف مؼدمة أصقل التػسقر( أو الؽذب) ،وأثبتفا (أبق غدة) يف
كسختف ،ومل يبقـ ذلؽ.
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الػؼفاء وأهؾ الحديث والسؾػ طىل ذلؽ ،وهق ُ
ققل أكثر إشعرية كلبل
قرك.
إسحاق ابـ ُف َ
وأما ابـ الباقالين ففق الذي أكؽر ذلؽ ،واتبعف مثؾ أبل الؿعايل ،وأبل
حامد ،وابـ طؼقؾ ،وابـ الجقزي ،وابـ الخطقب [و]( )1أمدي ،وكحق همٓء.
وإول هق الذي ذكره الشقخ أبق حامد وأبق الطقب وأبق إسحاق وأمثالف
مـ أئؿة الشافعقة ،وهق الذي ذكره الؼاضل طبد القهاب وأمثالف مـ الؿالؽقة،
وهق الذي ذكره شؿس الديـ السرخسل( ،)2وأمثالف مـ الحـػقة ،وهق الذي
ذكره أبق يعىل ،وأبق الخطاب وأبق الحسـ بـ الزاغقين ،وأمثالفؿ مـ الحـبؾقة.
وإذا كان اإلمجاع طىل تصديؼ الخبر م ِ
فآطتبار يف ذلؽ:
قج ًبا لؾؼطع بف،
ُ
ُ
بنمجاع أهؾ العؾؿ بالحديث ،كؿا أن آطتبار يف اإلمجاع طىل إحؽام :بنمجاع
أهؾ العؾؿ بإمر والـفل واإلباحة.
ّاملكصْد ٍيا :أن تعدد الطرق -مع طدم التشاطر ،وآتػاق يف العادة-
كثقرا مـ طؾؿ( )3أحقال
يقجب العؾؿ بؿضؿقن الؿـؼقل ،لؽـ هذا يـتػع بف ً
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.
( )8السرخسل يؾؼب بـ( شؿس إئؿة) ٓ كؿا قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة :فنن هؽذا يف مؼدمة يف
أصقل التػسقر ،وهذا سبؼ قؾؿ مـف  ،وقد كبف (أبق غدة) طىل هذا يف كسختف.
( )3يف مؼدمة يف أصقل التػسقر( :يف طؾؿ) بدل (مـ طؾؿ).
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ـتػع برواية الؿجفقل والسقئ الحػظ ،والحديث
الـاقؾقـ ،ويف مثؾ هذا ُي ُ
الؿرسؾ وكحق ذلؽ ،ولفذا كان أهؾ العؾؿ يؽتبقن مثؾ هذه إحاديث،
ويؼقلقن :إكف يصؾح لؾشقاهد وآطتبار ما ٓ يصؾح لغقره.
()1

َ
حديث الرجؾ ٕطتبره ،وم اث َؾ هذا بعبد اهلل بـ لفقعة
ب
قال أمحد :قد أك ُت ُ

قاضل مصر :فنكف كان مـ أكثر الـاس حدي ًثا ،ومـ خقار الـاس ،لؽـ بسبب
ِ
ِّ
عتبر بذلؽ و ُيستشفدُ بف،
احتراق كتبف ،و َق َع يف حديثف
الؿتلخ ِر غ َؾ ٌط ،فصار ُي ُ
ُ
ُ
حج ٌة ثبت إما ٌم.
والؾقث بـ سعد،
وكثقرا ما يؼترن هق
والؾقث ا
ً
أيضا
وكؿا أهنؿ يستشفدون ويعتبرون بحديث الذي فقف سقء حػظ :فنهنؿ ً
ٍ
بلمقر
ُي َض ِّعػقن مـ حديث الثؼة الصدوق الضابط أشقا َء يتبقـ لفؿ غ َؾ ُطف فقفا
يستدلقن هبا ،و ُي َس ُّؿقن هذا :طؾؿ طؾؾ الحديث ،وهق مـ أشرف طؾقمفؿ،
ٌ
ف إ اما
ضابط ،وغؾِ َط فقف ،وغ َؾ ُطف فقف ُط ِر َ
بحقث يؽقن الحديث قد رواه ثؼ ٌة
()2

ٍ
ضاهر أو خػل.
بسبب

تزوج مقؿقكة وهق حالل( ،)3وأكف صىل يف البقت
كؿا طرفقا أن الـبل ﷺ ا
( )1هق طبد اهلل بـ لفقعة الحضرمل أبق طبد الرمحـ الؿصري الؼاضل صدوق مـ السابعة ،خؾط بعد
احتراق كتبف ..التؼريب.
( )8اكظر :زاد الؿعاد.)351/1( 
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :محرم) بدل (حالل) ،والؿثبت مـ مؼدمة يف أصقل التػسقر.
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ركعتقـ ،وجعؾقا رواية ابـ طباس لتزوجفا حرا ًما( ،)1ولؽقكف مل ُي ِّ
صؾ ،مؿا
وقع فقف الغؾط.
وكذلؽ أكف اطتؿر أربع ُط ٍ
ؿر( ،)2وطؾؿقا أن ققل ابـ طؿر :إكف اطتؿر يف
رجب( )3مؿا وقع فقف الغؾط.
وطؾؿقا أكف تؿتع وهق آم ٌـ يف حجة القداع ،وأن ققل طثؿان لعظ :كـا
ٍ
يقمئذ خائػقـ ،مؿا وقع فقف الغؾط( ،)4وأن ما وقع يف بعض ُص ُر ِق البخاري أن
الـار ٓ تؿتؾئ حتك ُيـشئ اهلل لفا خؾ ًؼا آخر ،مؿا وقع فقف الغؾط( ،)5وهذا كثقر.
ٔالٍاؽُ يف ِصا الباب ططفاُ:
()6

صرف مـ أهؾ الؽالم وكحقهؿ مؿـ

هق بعقدٌ طـ معرفة الحديث

وأهؾفُ ٓ ،يؿ ِّق ُز بقـ الصحقح والضعقػ ،ف َق ُشؽ يف صحة أحاديث ،أو يف
ً
حراما) ،والؿثبت مـ مؼدمة يف أصقل التػسقر ،ومل يتـبف
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع:
(حالٓ) بدل ( ً

(أبق غدة) لذلؽ .واكظر :صحقح البخاري برقؿ ( ،)1837وصحقح مسؾؿ ،برقؿ (،)1414
( ،)1411ومسـد أمحد.)398/6( 

( )8كؿا يف صحقح البخاري برقؿ ( ،)1778وصحقح مسؾؿ ،برقؿ (.)1853
( )3اكظر :صحقح البخاري برقؿ (،)1775و ( ،)1776وصحقح مسؾؿ ،برقؿ (.)1855
( )4اكظر :صحقح مسؾؿ برقؿ (.)1883
( )5تؼدم تخريجف والؽالم طؾقف.
( )6يف الؿطبقع( :مـ) بدل (مؿـ).
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الؼطع هبا ،مع كقهنا معؾقم ًة مؼطق ًطا هبا طـد أهؾ العؾؿ بف.
ٍ
حديث
وصرف مؿـ يدا طل اتباع الحديث والعؿؾ بف( )1ك اؾؿا وجدَ لػ ًظا يف
ٌ
قد رواه ثؼ ٌة ،أو رأى حدي ًثا بنسـادٍ ضاهر ُه الصحةُ ،يريدُ أن يجعؾ ذلؽ مـ
جـس ما جزم أهؾ العؾؿ بصحتف ،حتك إذا طارض الصحقح الؿعروف أخذ
دلقال يف مسائؾ العؾؿ ،مع أن أهؾ
يتؽؾػ لف التلويالت الباردة ،أو يجعؾ ُف ً
ُ
مثؾ هذا ٌ
العؾؿ بالحديث يعرفقن أن َ
غؾط.
صدق وقد ُي ْؼ َط ُع بذلؽ ،فعؾقف ٌ
ٌ
أدلة
وكؿا أن طىل الحديث أدل ًة ُيع َؾ ُؿ هبا أكف
ِ
القضاطقن مـ
ؼطع
بؽذب ما يرويف ا
ُيع َؾ ُؿ هبا أكف كذب ويؼطع بذلؽ مثؾ ما ُي ُ
()2

أهؾ البدع وال ُغ ُؾ ِّق يف الػضائؾ.

الغرض يف هذه الؿؼالة :أن مجفقر ما يف البخاري
وخالصة ما يتعؾؼ بف
ُ
ؼطع بلن الـبل ﷺ قالفٕ ،كف قد ُر ِو َي مـ وجفقـ
ومسؾؿ مـ إحاديث مؿا ُي ُ
مختؾػقـ مـ غقر مقاصلة ،وما كان كذلؽ فنكف يف العادة ُي ِ
العؾؿ بصحة
ب
قج ُ
َ
الرواية ،وٕكف قد تؾ اؼا ُه أهؾ العؾؿ بالؼبقل.
والؿرا ُد بلهؾ العؾؿ هـا ُ
أهؾ العؾؿ بالحديث ،كؿا أن الؿرا َد بلهؾ العؾؿ
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :العؿؾ بف) ،والذي يف مؼدمة يف أصقل التػسقر( :العؾؿ بف).
( )8مؼدمة يف أصقل التػسقر( ص ،)44-39ط .ممسسة الر ايان.
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يف أمر إحؽام ُ
أهؾ العؾؿ بإمر والـفل ،وأن أهؾ العؾؿ كؿا قد يستشفدون
بحديث السقئ الحػظ والؿجفقل ويعتبرون بف ،لؿا يف تعدُّ دِ ال ُّط ُر ِق مـ تؼقية
الظـ يف صحة الرواية :قد يحؽؿقن بضعػ حديث الثؼة الصدوق الضابط
ٍ
ف بف مِ ُثؾ هذا بعؾؿ طؾؾ
عر ُ
سؿك
العؾؿ الذي ُي َ
ُ
بلسباب تحؿؾفؿ طىل ذلؽ ،و ُي ا
أشرف طؾقمفؿ ،وكثقرا ما وقػقا بسببف طىل ٍ
ِ
غؾط وقع يف
الحديث ،وهق مـ
ً
ٍ
حديث رواه ثؼ ٌة ضابط.
ومـ ذلؽ ما وقع يف بعض صرق البخاري« :أن الـار ال متتؾئ حتك ُيـشئ
اهلل هلا خؾ ًؼا آخر» وهذا مؿا وقع فقف الغؾط ،ومثؾ هذا كثقر.
ٔالٍاؽُ يف ِصا األوط ططفاُ:
صرف يشؽ يف صحة أحاديث أو يف الؼطع هبا ،مع كقهنا معؾقم ًة طـد أهؾ
فريؼ مـ أهؾ الؽالم.
العؾؿ بالحديث ،وهمٓء ٌ
وجدَ حدي ًثا ُر ِو َي بنسـادٍ ضاهر ُه الصح ُة جع َؾف مـ جـس ما
ٌ
وصرف ك اؾؿا َ
يتلو ُلف
جزم أهؾ العؾؿ بصحتف ،فنذا طارض حديثًا
صحقحا معرو ًفا ،أخذ ا
ً
فريؼ مؿـ يـتؿل إىل الحديث.
بتلويالت باردة ،وهمٓء ٌ
وكؿا أن طىل الحديث الصحقح أدلة ُيع َؾؿ هبا أكف صحقح الـسبة ،وقد
تصؾ إدلة يف الؼقة إىل أن ُت ِ
قص َؾ إىل طؾؿ القؼقـ ،كذلؽ طىل الحديث الذي
ف هبا حالف.
عر ُ
لقس بصحقح أدلة ُي َ
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()1
بتػر ِق الـاس يف ِ
أمر الحديث إىل
وقد أوردكا فقؿا سبؼ مؼال ٌة تتعؾؼ ُّ
الق ْس َطك بؿـِّ ِف.
ثالثة ،وبقـا حال كؾ فرقة مـفا ،جعؾـا اهلل مـ الػرقة ُ

وقد َت َع ار َض يف الجقاب

()2

بطريؼ العرض لذكر شلء مؿا وقع يف

الصحقحقـ ،وغقرمها مـ القهؿ يف الرواية ،حقث قال :وقد ُي ُ
ؼال :إن ما ُبدِّ َل
مـ ألػاظ التقراة واإلكجقؾ ،فػل كػس التقراة واإلكجقؾ ما يدُ ُّل طىل تبديؾف:
()4

ولفذا( )3يحصؾ الجقاب طـ ُشبفة مـ يؼقل :إكف مل ُيبدا ل شلء مـ ألػاضفا.

ُ
التبديؾ قد وقع يف ألػاظ التقراة واإلكجقؾ قبؾ
فنهنؿ يؼقلقن :إذا كان
الحؼ مـ الباصؾ ،فسؼط آحتجاج هبؿا ،ووجقب
مبعث محؿد ﷺ ،مل ُيع َؾؿ ُّ
ٍ
ُ
والؼرآن قد
حقـئذ طىل ترك ا ِّتباطفؿا،
العؿؾ هبؿا طىل أهؾ الؽتاب ،فال ُي َذ ُّمقن
َذ ام ُفؿ طىل ترك الحؽؿ بؿا فقفؿا ،واستشفد بؿا فقفؿا يف مقاضع.
ّدْاب ذلك :أن ما وقع مـ التبديؾ ٌ
وإكثر مل ُيبدا ل ،والذي مل
قؾقؾ،
ُ
ألػاظ صريح ٌة ب ِّقـ ٌف يف الؿؼصقدُ ،تب ِّق ُـ َ
ٌ
غؾط ما خالػفا ،ولفا شقاهد
ُيبدا ل فقف
ٌ
ألػاظ قؾقؾة ،وسائر
الؿبدا ل :فنكف
وكظائر متعددة ُيصدِّ ُق بعضفا ً
بعضا ،بخالف ُ
( )1يف الؿبحث إول  -يف الحديث الصحقح.
( )8يعـل :الجقاب الصحقح لؿـ بدا ل ديـ الؿسقح.
( )3كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :ولفذا) ،ويف الجقاب الصحقح( :فبفذا) أما (أبق غدة) فصححفا
يف كسختف (وهبذا).
( )4يف الؿطبقع( :ألػاضفؿا) ،والؿثبت يف الؿخطقط هق الؿقافؼ لؿا يف الجقاب الصحقح( :ألػاضفا).
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كصقص الؽتب ُيـاقضفا.
وصار هذا بؿـزلة كتب الحديث الؿـؼقلة طـ الـبل ﷺ :فنكف إذا وقع يف
ُ
أحاديث قؾقؾ ٌة ضعقػة ،كان يف
ســ أبل داود أو الترمذي أو غقرمها
إحاديث الصحقحة الثابتة طـ الـبل ﷺ ما ُيب ِّقـ ضعػ تؾؽ ،بؾ وكذلؽ
ألػاظ قؾقؾ ٌة ِغ َ
ٌ
ؾط فقفا الراوي ،ويف كػس إحاديث
صحقح مسؾؿ فقف
الصحقحة مع الؼرآن ما ُيب ِّق ُـ غؾطفا.
مثؾ ما ُروي إن اهلل خؾؼ التُربة يقم السبت( )1وجعؾ خ ْؾ َؼ الؿخؾققات يف
إيام السبعة :فنن هذا الحديث قد ب اقـ أئؿة الحديث ،كـ :يحقك بـ معقـ،
وطبد الرمحـ بـ مفدي ،والبخاري وغقرهؿ أكف ٌ
غؾط ،وأكف لقس مـ كالم الـبل
البخاري يف تاريخف الؽبقر أكف مـ كالم كعب إحبار( ،)2كؿا
صرح
ُّ
ﷺ ،بؾ ا
( )1رواه مسؾؿ برقؿ ( )8789مـ حديث أبل هريرة .
( )8قال يف التاريخ الؽبقر )383/1( رقؿ ( :) 1317وقال بعضفؿ :طـ أبل هريرة طـ كعب ،وهق
أصؾح.اﻫ .اكظر :التقسؾ والقسقؾة( ص ،)186ومجؿقع الػتاوى ،)19-18/18( والؿـار
الؿـقػ( ص ،)78ط .دار العاصؿة.
وقد دافع طـ تصحقح هذا الحديث العالمة الؿعؾؿل يف إكقار الؽاشػة( ص،)198-188
والعالمة إلباين يف تعؾقؼف طىل حديث رقؿ ( )5734مـ مشؽاة الؿصابقح ويف سؾسؾة إحاديث
الصحقحة )454-449/4( رقؿ (.)1833
ومؿا قالف يف تعؾقؼف طىل الؿشؽاة" :ولقس هق بؿخالػ لؾؼرآن بقجف مـ القجقه خال ًفا لؿا
يػصؾ كقػقة الخؾؼ طىل إرض وحدها ،وأن ذلؽ كان يف سبعة أيام،
تقمهف بعضفؿ :فنن الحديث ِّ
وكص الؼرآن طىل أن خؾؼ السؿاوات وإرض كان يف سبعة أيام وإرض يف يقمقـُ ٓ ،يعارض
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قد ُبسط يف مقضعف.
والؼرآن ُّ
ُ
يدل طىل غؾط هذا ،وب اق َـ أن َ
الخ ْؾ َؼ يف ستة أيام ،وثبت يف
الصحقح أن ِ
آخ َر الخؾؼ كان يقم الجؿعة ،فقؽقن اأو ُل الخؾؼ يق َم إحد.
وكذلؽ ما ُروي أكف ﷺ ص اؾك الؽسقف بركقطقـ أو ثالثة( :)1فنن الثابت
الؿتقاتر طـ الـبل ﷺ يف الصحقحقـ وغقرمها ،طـ طائشة وابـ طباس
ٍ
وطبد اهلل بـ طؿرو وغقرهؿ أكف صىل ا
ركعة بركقطقـ.
كؾ

()2

ولفذا مل يخرج البخاري إٓ ذلؽ ،وضعػ الشافعل ،والبخاري ،وأمحد يف
إحدى الروايتقـ طـف وغقرهؿ حديث الثالثة وإربع ،فنن الـبل ﷺ إكؿا ص اؾك
إبراهقؿ
صالها يقم مات
الؽسقف مر ًة واحدة ،ويف حديث الثالث وإربع أكف ا
ُ
()3

ُ
وأحاديث الركقطقـ كاكت ذلؽ الققم.
ابـف،

ذلؽٓ ،حتؿال أن هذه إيام الستة غقر إيام السبعة الؿذكقرة يف الحديث ،وأكف -أطـل الحديث -
تحدث طـ مرحؾة مـ مراحؾ تطقر الخؾؼ طىل وجف إرض ،حتك صارت صالحة لؾسؽـك ويميده
أن الؼرآن يذكر أن بعض إيام طـد اهلل تعاىل كللػ سـة ،وبعضفا مؼداره مخسقن ألػ سـة ،فؿا
الؿاكع أن تؽق ن إيام الستة مـ هذا الؼبقؾ ،وإيام السبعة مـ أيامـا هذه كؿا هق صريح الحديث،
وحقـئذ فال تعارض بقـف وبقـ الؼرآن".اﻫ وأيد هذا شقخـا الؿدخظ يف تعؾقؼف طىل كتاب التقسؾ
والقسقؾة( ص.)187
( )1الذي يف صحقح مسؾؿ برقؿ ( ،)941وفقف :ثؿ يركع ركعتقـ يف ثالث ركعات وأربع سجدات.
( )8اكظر :صحقح البخاري ،)44-33/8( ط .بقٓق ،وصحقح مسؾؿ.)634-618/1( 
( )3اكظر :شرح مسؾؿ )199-198/6( لؾـقوي ،ومجؿقع الػتاوى ،)18-17/18( وزاد
الؿعاد ،)456-458/1( وإرواء الغؾقؾ.)138-189/3( 
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ِ
الغؾط إذا وقع كان يف كػس إحاديث الصحقحة ما ُيب ِّق ُـ أكف
فؿثؾ هذا
والبخاري إذا ر َوى الحديث ب ُط ٍ
رق يف بعضفا غ َؾ ٌط يف بعض إلػاظ ،ذكر
غ َؾ ٌط،
ُّ
َ
معفا الطرق التل ُتب ِّق ُـ ذلؽ الغؾط ،كؿا قد بسطـا الؽالم طؾقف يف مقضعف)1(.اﻫ
الؿحؼؼ مـ أن ما وقع يف بعض صرق البخاري
ُ
تنبيه :ما ذهب إلقف هذا
تحاج الجـة والـار ،مـ أن الـار ٓ تؿتؾئ حتك ُيـشئ اهلل لفا خ ْؾ ًؼا
يف حديث
ِّ
كثقر مـ الؿحؼؼقـ كال ُب ْؾ ِؼقـل وغقره.
آخر :مؿا و َق َع فقف الغؾط ،قد مال إلقف ٌ

()2

ومـ الغريب يف ذلؽ محاول ُة بعض إغؿار ،مؿـ لقس لف إلؿا ٌم هبذا
الػـ ٓ ،مـ ِ
جفة الرواية وٓ مـ جفة الدراية ،لـسبة الغؾط إلقف ،كلكف ضـ أن
الـؼد قد سدا بابف طىل كؾ أحد ،أو َضـ أن الـؼدَ مـ ِ
جفة الؿتـ ٓ َيسق ُغٕ :كف
ا
ُ ُ
يخشك أن ُ
أرباب إهقاء.
يدخ َؾ مـف
ُ
ومل يدْ ِر أن الـؼد إذا ُأجري طىل الؿـفج الؿعروف مل ُيستـؽر ،وقد وقع ذلؽ
لؽثقر مـ أئؿة الحديث مثؾ اإلسؿاطقظ ،فنكف بعد أن أور َد حديث« :يؾ َؼك
إبراهقؿ أبا ُه َآز َر يقم الؼقامة وطؾك وجف َآز َر قترة .»...الحديث.
ُ
قال :وهذا خبر يف صحتف كظر ،مـ ِ
ػ
جفة أن إبراهقؿ طامل بلن اهلل ٓ ُيخؾِ ُ
ٌ
( )1الجقاب الصحقح لؿـ بدل ديـ الؿسقح ،)447-448/8( والؿقضع الذي أشار أكف بسط الؽالم
فقف هق يف مجؿقع الػتاوى.)88-16/18( 
( )8تؼدم الؽالم طؾقف.
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الؿقعاد ،فؽقػ( )1يجعؾ ما بلبقف ِخز ًيا لف ،مع إخباره بلن اهلل قد وطده أٓ يخزيف
ػ لقطده ،فاكظر كقػ ا
أطؾ الؿتـ بؿا ُذ ِك َر.
يقم يبعثقن ،وطؾؿف بلكف ٓ ُخ ْؾ َ

()2

ٍ
فنن قؾت :إن كثقرا مؿا اكتؼدوه مـ هذا الـقع ي ِ
بقجف يد َفع الـؼد.
ؿؽ ُـ تلويؾف
ُ
ً
ٍ
وجف ُيع َؼ ُؾ فال كال َم يف ذلؽ ،وإن كان طىل
قؾت :إذا أم َؽ َـ التلويؾ طىل
ٍ
وجف ٓ ُيع َؼ ُؾ مل ُيؾت َػ ْت إلقف.
الباب أمؽـ محؾ كؾ طبارة طىل خالف ما ُّ
تدل طؾقف ،ولذا
ولق ُفتِ َح هذا
ُ
قال بعض طؾؿاء إصقل :إن يف إحاديث ما ٓ تجقز كسبتف إىل الـبل ﷺ،
وذلؽ ٕكف ٓ يؿؽـ محؾفا طىل ضاهرها ،لؽقكف طىل خالف البرهان ،وغقر
()3

ضاهرها بعقد طـ فصاحتف ﷺ.

ورويـا طـ محؿد بـ صاهر الؿؼدسل ومـ
قاه احلافغ ظَٖ السَٖ العطاقَ٘ :
كؼؾت ،قال :سؿعت أبا طبد اهلل محؿد بـ أبل كصر الحؿقدي ببغداد
خ ِّط ِف
ُ
يؼقل :قال لـا أبق محؿد ب ُـ حزم :ما وجدكا لؾبخاري ومسؾؿ يف كتابقفؿا شق ًئا
ٌ
ُ
تؿ طؾقف يف تخريجف
مخرجا إٓ حديثقـ ،لؽؾ واحد مـفؿا
يحتؿؾ
ٓ
ً
حديث ا
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :فؼد) بدل (فؽقػ) ،والؿثبت مـ هدي الساري( ص ،)368فؼد كؼؾ
كالم اإلسؿاطقظ هـالؽ ،وقد صقب ذلؽ (أبق غدة) لؽـف مل يـبف طىل ذلؽ.
( )8اكظر :هدي الساري( ص ،)368وإكقار الؽاشػة( ص )879لؾؿعؾؿل.
( )3مل أقػ طىل اسؿ الؼائؾ.
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القه ُؿ ،مع إتؼاهنؿا وحػظفؿا وصحة معرفتفؿا ،فذكر مـ طـد البخاري
َ
ٍ
شريؽ يف اإلسراء ،وأكف َ
َ
شؼ صدره ،قال ابـ
قحك إلقف( )1وفقف ُّ
حديث
قبؾ أن ُي َ
()2

حزم :وأفة مـ شريؽ.

الحديث( )3الثاين طـد مسؾؿ حديث طؽرمة بـ طؿار ،طـ أبل ُزمقؾ ،طـ
ابـ طباس ،قال :كان الؿسؾؿقن ٓ يـظرون إىل أبل سػقان ،وٓ ُيؼاطدوكف،
()5

ٌ
ثالث أططـقفـ .قال« :كعؿ» .الحديث.
فؼال لؾـبل ﷺ(:)4

( )1قال ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعاد" :)144-99/1( وأ ّما ما وقع يف حديث شريؽ أن ذلؽ كان قبؾ أن
مؿا ُطدا مـ أغالط شريؽ الثؿاكقة ،وسقء حػظف ،لحديث ِ
اإلسراء".اﻫ
ُيقحك إلقف ،ففذا ّ
وقال الحافظ يف فتح الباري )596/13( تحت حديث رقؿ (" :)7517ققلف( :قبؾ أن يقحك
إلقف) أكؽرها الخطابل ،وابـ حزم ،وطبد الحؼ ،والؼاضل طقاض ،والـقوي ،وطبارة الـقوي :وقع
يف رواية شريؽ -يعـل :هذه -أوهام أكؽرها العؾؿاء أحدها ققلف :قبؾ أن يقحك إلقف ،وهق غؾط مل
يقافؼ طؾقف."...اﻫ ،ثؿ ذكر الحافظ هـالؽ الؿقاضع التل اك ُت ِؼدَ ت طىل شريؽ.
( )8هق شريؽ بـ طبد اهلل بـ أبل كؿر ،صدوق ُيخطئ ،مات يف حدود سـة (144ﻫ) .التؼريب ترمجة
برقؿ (.)8843
( )3يف كسخة (أبق غدة)( :وذكر الحديث) بزيادة كؾؿة( :ذكر) ،وهل لقست يف الؿخطقط وٓ الؿطبقع،
بؾ لقست يف كالم العراقل كؿا يف شرح التبصرة والتذكرة ،وإكؿا هل مـ زيادات (أبق غدة) ،ومل
يشر إىل ذلؽ كعادتف.
( )4زاد (أبق غدة) يف كسختف بعد ققل الراوي :فؼال لؾـبل ﷺ( :يا كبل اهلل) .كذا وهل ٓ تقجد يف
الؿخطقط وٓ الؿطبقع ،بؾ ٓ تقجد يف كالم العراقل كؿا يف شرح التبصرة والتذكرة ،كعؿ هل
مقجقدة يف الحديث طـد مسؾؿ :لؽـ (أبق غدة) مل يـبف أهنا ُأ ِ
دخ َؾت مـ قِبؾف.
( )5رواه مسؾؿ برقؿ ( ،) 1541وقد أجاب أهؾ العؾؿ طـ هذا بلجقبة اكظر لفا :إكؿال الؿعؾؿ
( )546/7لؾؼاضل طقاض ،وشرح الـقوي ،)63/16( وزاد الؿعاد.)118-149/1( 
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ٌ
حديث مقضقع ٓ شؽ يف وضعف ،وأف ُة فقف مـ
قال ابـ حزم :هذا
()1

طؽرمة بـ طؿار.

( )1هق طؽرمة بـ طؿار العجظ أبق طؿار القؿامل أصؾف مـ البصرة ،صدوق يغؾط ،ويف روايتف طـ يحقك
ابـ أبل كثقر اضطراب ،ومل يؽـ لف كتاب التؼريب ترمجة رقؿ ( ،)4746واكظر :شرح التبصرة
والتذكرة ،)136-134/1( والـؽت )889-888/1( لؾزركشل ،وتقضقح إفؽار
(.)134-188/1
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الِفَاِٟسَ ُٚالػَّازِغَ :ُٛفِ ِٗىَا َٖتَعَمَّلُ بِالصَّشِ ِٗحِ العَّاِٟسِ عَمَ ٜالصَّشِ ِٗشَ َِِٗ

قد ذكركا فقؿا سبؼ( )1أن الشقخقـ مل يستقطبا الصحقح ،وٓ التزما ذلؽ،
فؿـ أراد معرفة الصحقح الزائد طىل ما فقفؿا ،فؾق ْطؾ ُبف يف الؽتب الؿصـػة يف
الصحقح الؿجرد ،ويف الؽتب الؿستخرجات طىل الصحقحقـ ،ويف كالم
ِ
صحة حديث َ
أخذ بف.
كصقا طىل
جفابذة الؿحدثقـ ،فنذا ُّ

()2

( )1يف الػائدة الثالثة يف أن الشقخقـ مل يستقطبا الصحقح وٓ التزما ذلؽ.
( )8اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)81وشرح التبصرة والتذكرة ،)181-118/1( والـؽت القفقة
( ،)144/1وفتح الباقل( ص ،)78-64وتدريب الراوي.)148/1( 
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الِنُصَيَّفَاتُ فٕٔ الصَّشِٔٔحِ الِنُذَسَّد

الِىُصٍََّفَاتُ فِ٘ الصَّشِ ِٗحِ الِىُذَطَّز

أما الؿصـػات يف الصحقح الؿجرد :فؿـفا الؿستدرك طىل الصحقحقـ
لؾحافظ أبل طبد اهلل الحاكؿ ،فنكف أودطف ما لقس يف الصحقحقـ ،مؿا رأى أكف
قافؼ لشرصفؿا( )1أو شرط أحدمها ،وما أ ادى اجتفاده إىل تصحقحف ،وإن مل
ُم ٌ
ٍ
واحد مـفؿا
يؽـ طىل شرط

()2

ٌ
حديث
مشقرا إىل الؼسؿ إول بؼقلف :هذا
ً

صحقح طىل شرط الشقخقـ ،أو طىل شرط البخاري ،أو طىل شرط مسؾؿ.
ٌ
ٌ
حديث صحقح اإلسـاد ،وربؿا أورد فقف ما مل
وإىل الؼسؿ الثاين بؼقلف :هذا
ٌ
متساهؾ يف التصحقح.
يصح طـد ُه مـبِّ ًفا طىل ذلؽ ،وهق
ا
وقد لخص الذهبل مستدركف ،وأبان ما فقف مـ ضعق ٍ
ٍ
مـؽر ،وهق
ػ أو
()3

كثقر ،ومجع ُج ْز ًءا يف إحاديث التل فقف وهل مقضقطة وهل كحق مائة.
( )1يف الؿطبقع( :لشرصقفؿا).
( )8اكظر :طؾقم الحديث( ص.)88

( )3قال الحافظ ابـ كثقر يف اختصار طؾقم الحديث :)113/1( وقد اختصره شقخـا الحافظ أبق

ح الِنُذَسَّد
الِنُصَيَّفَاتُ فٕٔ الصَّشِٔٔ ِ
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صالعت الؿستدرك الذي أ الػف الحاكؿ مـ
وقال أبق سعد( )1الؿالقـل:
ُ
ِ
أولف إىل آخره ،فؾؿ َأر فقف حدي ًثا طىل شرصفؿا.

()2

اف و ُغؾق مـ الؿالقـل ،وإٓ فػقف مجؾ ٌة وافر ٌة طىل
قال الذهبل :هذا إسر ٌ
ا
كحق كصػ
شرصفؿا( )3ومجؾ ٌة كثقر ٌة طىل شرط أحدمها،
ولعؾ مجؿقع ذلؽ ُ
الؽتاب ،وفقف كحق الربع مؿا صح سـده وفقف بعض الشلء ،وما بؼل وهق كحق
واهقات ٓ تصح ،ويف بعض ذلؽ مقضقطات( ،)4وهذا
مـاكقر
الربع ففق
ٌ
ُ
إمر مؿا يتعجب مـف :فنن الحاكؿ كان مـ الح اػ ِ
اظ البارطقـ يف هذا الػـ
ُ
ُ ا ُ
ُ
ويؼال :إن السبب يف ذلؽ أكف صـػف يف أواخر طؿره ،وقد اطترتف غػؾة ،وكان
مقالده يف سـة ( )381ووفاتف يف سـة ( ،)445فقؽقن طؿره أرب ًعا وثؿاكقـ سـة.
سقد الؽتاب
ٔقاه احلافغ ابَ سذط :إكؿا وقع لؾحاكؿ التساهؾٕ :كف ا
وجدت يف
ل ُقـ ِّؼحف فعاجؾتف الؿـقة ،ومل يتقسر لف تحريره وتـؼقحف ،قال :وقد
ُ
كبقرا مؿا وقع فقف مـ الؿقضقطات ،وذلؽ يؼارب
جزءا ً
طبد اهلل الذهبل وبقـ هذا كؾف ومجع مـف ً
مائة حديث ،واهلل أطؾؿ.اﻫ
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :سعقد ) ،والؿثبت مـ كتب التراجؿ ،وهق الحافظ العامل أبق سعد أمحد بـ
محؿد بـ أمحد إكصاري الفروي الؿالقـل ،مات سـة (449ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)181/3( 
( )8يف الؿطبقع( :شرصقفؿا).
( )3يف الؿطبقع( :شرصقفؿا).
( )4اكظر :تاريخ اإلسالم ،)138/81( وفقات سـة ( )445مـ ترمجة الحاكؿ.
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كصػ الجزء الثاين مـ تجزئة ٍ
ِ
ستة مـ الؿستدرك :إىل هـا اكتفك إمال ُء
قريب
الحاكؿ ،قال :وما طدا ذلؽ مـ الؽتاب ٓ ُي ُ
مخذ طـف إٓ بطريؼ اإلجازة،
()1

والتساهؾ يف الؼدر الؿؿىل ق ٌ
ؾقؾ بالـسبة إىل ما بعده.

ُ
رجال ذلؽ
ومراد الحاكؿ بؼقلف :هذا صحقح طىل شرصفؿا( :)2أن يؽقن
ِ
الشقخان طـفؿ يف كتابقفؿا ،ويميد
روى
اإلسـاد الؿحؽقم طؾقف بذلؽ ،قد َ
ذلؽ تصرف الحاكؿ يف كتابف :فنكف إذا كان الحديث الذي طـده مؿا قد
أخرج( )3الشقخان م ًعا أو أحدُ مها ل ُرواتف ،قال :هذا صحقح طىل شرصقفؿا أو
شرط أحدمها ،وإذا كان مؿا مل ُيخرج الشقخان لجؿقع ُرواتف قال :صحقح
اإلسـاد فؼط.
ٍ
حديث مـ صريؼ أبل طثؿان ،فنكف حؽؿ
ويظفر لؽ ذلؽ مؿا تؽ اؾؿ بف يف
ُ
صحقح اإلسـاد ،ثؿ قال :وأبق طثؿان هذا لقس هق الـفدي ،ولق كان
طؾقف بلكف
ُ
الحاكؿ ذلؽ يف
الـفدي لحؽؿت بلن الحديث طىل شرصفؿا( ،)4وإذا خالػ
ُ
( )1اكظر :تدريب الراوي.)146-145/1( 
( )8يف الؿطبقع( :شرصقفؿا).
( )3يف الؿطبقع( :أخرجف).
( )4يف الؿطبقع( :شرصقفؿا) ،قال يف الؿستدرك ) 849/4( قال :هذا حديث صحقح اإلسـاد ومل
يخرجاه ،وأبق طثؿان هذا هق مقىل الؿغقرة ولقس بالـفدي ،ولق كان الـفدي لحؽؿت بصحتف طىل
شرط الشقخقـ.اﻫ
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ِ
كثقرا.
بعض الؿقاضع ُحؿ َؾ طىل السفق والـسقان الذي كان يعتريف إذ ذاك ً

()1

وٓ يـايف ذلؽ ققلف يف خطبة مستدركف وأكا أستعقـ اهلل تعاىل طىل إخراج
احتج بؿثؾفا الشقخان أو أحدمها(ٕ :)2ن الؿثؾقة قد
أحاديث ُرواهتا ثؼات ،قد
ا
مجاز ،ويف الثاين
تؽقن يف إطقان ،وقد تؽقن يف إوصاف ،إٓ أهنا يف إول
ٌ
حؼقؼة ،فاستعؿؾ الؿجاز حقث قال طؼب ما يؽقن طـ كػس رواهتؿا :هذا
()3

صحقح طىل شرصفؿا.

واستعؿؾ الحؼقؼة حقث قال طؼب ما يؽقن طـ مثؾ ُرواهتؿا :هذا صحقح
اإلسـاد.
قال ٌ
رجؾ لشريح :إين قؾت لفذا :اشتر يل مثؾ هذا الثقب الذي معؽ،
فاشترى ذلؽ الثقب بعقـف ،فؼال شريح ٓ :شلء أشبف بالشلء مـ الشلء
طقـف ،وألزمف بلخذ الثقب.
وتتح اؼ ُؼ الؿثؾق ُة يف إوصاف بلن يؽقن مـ مل ُيخرج طـف الشقخان يف
خرجا طـف فقفؿا أو أطىل مـف ،والظاهر أكف يريد بالؿثؾقة:
الصحقحقـ مثؾ مـ ا
أن فال ًكا ُ
بـصفؿا طىل ا
مثؾ
عر ُ
ف ذلؽ إ اما ِّ
الؿثؾقة طـدمها ٓ ،طـد غقرمها ،و ُي َ
( )1اكظر :الـؽت.)173-178/1( 
( )8الؿستدرك.)3/1( 
( )3يف الؿطبقع( :شرصقفؿا).
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فالن ،أو أرفع مـف.
قجدُ ذلؽ ،وإما بإلػاظ الدالة طىل مراتب التعديؾ ،كلن يؼقٓ يف
وق اؾؿا ُي َ
ٌ
صدوق أو ٓ بلس بف ،أو غقر ذلؽ مـ
ثبت أو
بعض مـ
احتجا بف :ثؼ ٌة ،أو ٌ
ا
ألػاظ التعديؾ ،ثؿ يقجد طـفؿا أهنؿا قآ مثؾ ذلؽ أو أطىل مـف يف بعض مـ مل
فقستدل بذلؽ أكف طـدمها يف ر ِ
ُّ
تبة مـ أخرجا لف يف
ُيخرجا لف يف كتابقفؿا،
ُ
()1

ِ
مراتب الرواة.
معقار
كتابقفؿإ :ن ألػاظ الجرح والتعديؾ هل
ُ

ٔقاه احلافغ العطاق٘ :قال الـقوي :إن الؿرا َد بؼقلفؿ :طىل شرصفؿا( :)2أن
ٌ
ُ
شرط يف كتابقفؿا ،وٓ يف
رجال إسـاده يف كتابقفؿإ :كف لقس لفؿا
يؽقن
غقرمها ،وقد أخذ هذا مـ ابـ الصالح :فنكف لؿا ذكر كتاب الؿستدرك
لؾحاكؿ قال :إكف أودطف ما رآه طىل شرط الشقخقـ قد أخرجاه طـ ُرواتِف يف
()3

كتابقفؿا ...إىل آخر كالمف.

وطىل هذا طؿؾ ابـ دققؼ العقد :فنكف َيـ ُؼ ُؾ طـ الحاكؿ تصحقحف لحديث
( )1اكظر :فتح الؿغقث.)89-88/1( 
( )8يف الؿطبقع( :شرصقفؿا) ،والؿثبت مـ شرح التبصرة والتذكرة ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.
( )3يف طؾقم الحديث( ص ،)88ويف صقاكة صحقح مسؾؿ( ص )99قال :مـ حؽؿ طىل شخص
بؿجرد رواية مسؾؿ طـف يف صحقحف بلكف مـ شرط الصحقح طـد مسؾؿ فؼد غػؾ وأخطل ،بؾ ذلؽ
يتققػ طىل الـظر يف أكف كقػ روى طـف وطىل أي وجف روى طـف.اﻫ
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مثال ،ثؿ ِ
يتعر ُض طؾقف بلن فقف فال ًكا ،ومل ُيخرج لف
طىل شرط البخاري ً
البخاري ،وكذلؽ فعؾ الذهبل يف مختصر الؿستدرك ،ولقس ذلؽ مـفؿ
صرح يف خطبة كتابف الؿستدرك بخالف ما ففؿقه طـف
بج ِّقد :فنن الحاكؿ ا
احتج بؿثؾفا
ثؼات ،قد
فؼال :وأكا أستعقـ اهلل تعاىل طىل إخراج أحاديث ُروا ُتفا ٌ
ا
()1

الشقخان أو أحدمها.

حتؿ ُؾ أن ُيرا َد :بؿثؾ
فؼقلف :بؿثؾفا :أي :بؿثؾ ُرواهتا ٓ هبؿ أكػسفؿ ،و ُي َ
ِ
ُ
تؽقن مثؾفا إذا كاكت بـػس ُرواهتا ،وفقف كظر.
إحاديث ،وإكؿا
تؾؽ

()2

غؿقض ٓ بد مـ اإلشارة إلقف ،وذلؽ أهنؿ ٓ
أمر فقف
ٌ
وقال :ولؽـ ُهـا ٌ
يؽتػقن يف التصحقح بؿجرد حال الراوي يف العدالة وآتصال ،مـ غقر كظر
إىل غقره بؾ يـظرون يف حالف مع مـ َر َوى طـف يف كثرة مالزمتف لف أو قؾتفا ،أو
أمقر تظفر
كقكف مـ بؾده
مؿارسا لحديثف ،أو غريبًا طـ بؾد مـ أخذ طـف ،وهذه ٌ
ً
()3

بتص ُّػح كالمفؿ وطؿؾفؿ يف ذلؽ.

قاه احلافغ :ما اطترض بف شقخـا طىل ابـ دققؼ العقد والذهبل لقس بجقد:
ٕن الحاكؿ استعؿؾ لػظة مِ ْث ٍؾ يف أطؿ مـ الحؼقؼة والؿجاز يف إساكقد
( )1الؿستدرك.)3/1( 
( )8شرح التبصرة والتذكرة ،)189-188/1( والتؼققد واإليضاح.)848-847/1( 
( )3اكظر :تدريب الراوي.)177/1( 
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والؿتقن ،دل طـىل ذلؽ صـعف :فنكـف تار ًة يؼقل :طىل شرصفؿا ،وتارة طىل
صحقح اإلســاد وٓ
شرط البخـاري ،وتار ًة :طـىل شرط مسؾـؿ ،وتار ًة:
ُ
يعـ ُزوه ٕحدمها.
وأيضا فؾق قصد بؽؾؿة مثؾ معـاها الحؼقؼل حتك يؽقن الؿرا ُد :واحتج
ً
بغقرها مؿـ فقفؿ مـ الصػات مِ ُثؾ ما يف الرواة الذيـ خرجا طـفؿ ،مل َي ُؼؾ َق ُّط:
طىل شرط البخاري :فنن شرط مسؾؿ دوكف ،فؿا كان طىل شرصف ،ففق طىل
شرصفؿإ :كف حقى شرط مسؾؿ وزاد.
كسؿ ٍ
قال :ووراء ذلؽ كؾف أن يروى إسـاد مؾ اػ ٌؼ مـ رجالفؿاِ ،
اك ،طـ
ُ
َ
طؽرمة طـ ابـ طباسِ ،
فس ٌ
ؿاك طىل شرط مسؾؿ فؼط ،وطؽرمة اكػرد بف
ٍ
واحد مـفؿا.
والحؼ أن هذا لقس طىل شرط
ُّ
البخاري،
ٍ
وأ َد ُّق مـ هذا أن يرويا طـ ُأكا ٍ
ثؼات ُض ِّعػقا يف أكاس مخصقصقـ ،مـ
س
ٌ
حديث مـ صريؼ مـ ضعػقا
غقر حديث الذيـ َض اعػقهؿ فقفؿ ،فقجلء طـفؿ
ٍ
خرج لف
برجال كؾفؿ يف الؽتابقـ أو أحدمها ،فـسبتف أكف طىل شرط مـ
فقف
َ
ٌ
خرجا لف ،ففق
غؾط ،كلن يؼال يف ُهشقؿ ،طـ الزهري :كؾ مـ هشقؿ والزهري ا
ٍ
واحد مـفؿإ :هنؿا إكؿا أخرجا
طىل شرصفؿا( ،)1فقؼال :بؾ لقس طىل شرط
( )1يف الؿطبقع( :شرصقفؿا).
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طـ ُهشقؿ مـ غقر حديث الزهري ،فنكف ضعػ فقف ٕكف كان دخؾ إلقف( )1فلخذ
ريح
طـف طشريـ حدي ًثا ،فؾؼقف
صاحب لف وهق راجع ،فسللف رؤيتف ،وكاكت َث اؿ ٌ
ٌ
شديد ٌة فذهبت بإوراق ،فصار ُهشقؿ يحدث بؿا طؾؼ مـفا بذهـف ،ومل يؽـ
فض ِّعػ يف الزهري بسببفا.
أتؼـ حػظفا ،فقهؿ يف أشقاء مـفاُ ،
كال مـفؿا أخرجا لف ،لؽـ مل
وكذا مهام ضعقػ يف ابـ جريح ،مع أن ًّ
ُيخرجا لف طـ ابـ جريح شق ًئا.
يعزو إىل شرصفؿا أو شرط واحد مـفؿا ،أن َي ُس ُ
قق ذلؽ السـد
فعىل مـ ُ
ِ
ب إىل شرصف ولق يف مقضع مـ كتابف ،وكذا قال ابـ
بـَ َسؼ رواية مـ ُكس َ
بؿجردِ رواية مسؾؿ طـف يف
الصالح يف شرح مسؾؿ :مـ حؽؿ لشخص
ا
ػ طىل الـظر
صحقحف ،بلكف مـ شرط الصحقح فؼد َغ َػ َؾ وأخطل ،بؾ لؽ متق ِّق ُ
مسؾؿ طـف ،وطىل أي ٍ
ِ
ٍ
وجف اطتؿد طؾقف.
رواية
يف كقػقة
ِّ

()2

( )1يف الؿخطقط( :دخؾ إلقف) ،ويف الؿطبقع( :دخؾ طؾقف) ،والؿثبت هق الصقاب كؿا يف تدريب
الراوي ،والؿملػ كؼؾ ذلؽ مـف.
( )8اكظر :الـؽت ،)168-167/1( وتدريب الراوي ،)179-177/1( ولإلمام ابـ الؼقؿ كالم
متقـ يف كتابف الػروسقة( ص )838بتحؼقؼ مشفقر آل سؾؿان ولؾػائدة سلذكره:
قال  يف معرض كالمف طـ رواية سػقان بـ حسقـ طـ الزهري :وٓ تـايف بقـ ققل مـ ضعػف،
وققل مـ وثؼفٕ :ن مـ وثؼف مجع بقـ تقثقؼف يف غقر الزهري ،وتضعقػف فقف ،وهذه مسللة غقر مسللة
تعارض الجرح والتعديؾ بؾ يظـ قاصر العؾؿ أهنا هل فقعارض ققل مـ جرحف بؼقل مـ طدلف،
وإكؿا هذه مسللة أخرى غقرها ،وهل آحتجاج بالرجؾ فقؿا رواه طـ بعض الشققخ ،وترك
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آحتجاج بف بعقـف فقؿا رواه طـ آخر.
وهذا كنسؿاطقؾ بـ طقاش :فنكف طـد أئؿة هذا الشلن حجف يف الشامققـ أهؾ بؾده ،وغقر حجف فقؿا
رواه طـ الحجازيقـ والعراقققـ وغقر أهؾ بؾده ،ومثؾ هذا تضعقػ مـ ضعػ قبقصة يف سػقان
الثقري ،واحتج بف يف غقره كؿا فعؾ أبق طبد الرمحـ الـسائل.
وهذه صريؼة الحذاق مـ أصحاب الحديث أصباء طؾؾف يحتجقن بحديث الشخص طؿـ هق
معروف بالرواية طـف وبحػظ حديثف ،وإتؼاكف ومالزمتف لف ،واطتـائف بحديثف ،ومتابعة غقره لف،
ويتركقن حديثف كػسف طؿـ لقس هق معف هبذه الؿـزلة ، ...وربؿا يظـ الغالط الذي لقس لف ذوق
الؼقم وكؼدهؿ أن هذا تـاقض مـفؿ :فنهنؿ يحتجقن بالرجؾ ويقثؼقكف يف مقضع ،ثؿ يضعػقكف بعقـف،
وٓ يحتجقن بف يف مقضع آخر ،ويؼقلقن إن كان ثؼة وجب قبقل روايتف مجؾة ،وإن مل يؽـ ثؼة وجب
ترك آحتجاج بف مجؾة.
وهذه صريؼة قاصري العؾؿ ،وهل صريؼة فاسدة مجؿع بقـ أهؾ الحديث طىل فسادها ،وهـا
يعرض لؿـ قصر كؼده وذوقف هـا طـ كؼد إئؿة وذوقفؿ يف هذا الشلن كقطان مـ الغؾط كـبف طؾقفؿا
لعظقؿ فائدة آحتراز مـفؿا:
أحدمها :أن يرى مثؾ هذا الرجؾ قد وثؼ وشفد لف بالصدق ،والعدالة أو خرج حديثف يف
الصحقح ،فقجعؾ ا
كؾ ما رواه طىل شرط الصحقح ،وهذا غؾط ضاهر :فنكف إكؿا يؽقن طىل شرط
الصحقح إذا اكتػت طـف العؾؾ والشذوذ والـؽارة وتقبع طؾقف ،فلما مع وجقد ذلؽ أو بعضف :فنكف ٓ
صحقحا ،وٓ طىل شرط الصحقح.
يؽقن
ً
ومـ تلمؾ كالم البخاري وكظرائف يف تعؾقؾف أحاديث مجاطة أخرج حديثفؿ يف صحقحف طَ ؾِ َؿ
إمامتف ومققعف مـ هذا الشلن ،وتبقـ بف حؼقؼة ما ذكركا.
الـقع الثاين :مـ الغؾط أن يرى الرجؾ قد ُتؽ ِّؾ َؿ يف بعض حديثف وضعػ يف شقخ أو يف حديث،
فقجعؾ ذلؽ سببا لتعؾقؾ حديثف ،وتضعقػف أيـ وجد كؿا يػعؾف بعض الؿتلخريـ مـ أهؾ الظاهر
وغقرهؿ.
يضا غؾط :فنن تضعقػف يف رجؾ أو يف حديث ضفر فقف غؾط ٓ يقجب تضعقػ حديثف
وهذا أ ً
مطؾ ًؼا ،وأئؿة الحديث طىل التػصقؾ ،والـؼد واطتبار حديث الرجؾ بغقره ،والػرق بقـ ما اكػرد بف أو
وافؼ فقف الثؼات ،وهذه كؾؿات كافعة يف هذا الؿقضع تبقـ كقػ يؽقن كؼد الحديث ،ومعرفة
كقرا ،فؿا لف مـ كقر...اﻫ
صحقحف مـ سؼقؿف ،ومعؾقلف مـ سؾقؿف ،ومـ مل يجعؾ اهلل لف ً
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وقد اختؾػ يف حؽؿ ما اكػرد الحاكؿ بتصحقحف ،فؼال ابـ الصالح:
إوىل أن كتقسط يف أمره فـؼقل :ما حؽؿ بصحتف( ،)1ومل كجد ذلؽ فقف لغقره
عؿ ُؾ
مـ إئؿة إن مل يؽـ مـ قبقؾ الصحقح ففق مـ قبقؾ الحسـ
ُّ
يحتج بف و ُي َ
تقجب ضعػف ،ويؼاربف يف حؽؿف صحقح أبل حاتؿ بـ
بف ،إٓ أن تظفر فقف طؾة
ُ
حبان البستل)2(.اﻫ
وضاهر هذا الؽالم أن ما اكػرد بتصحقحف ،ومل يؽـ لغقره فقف ُحؽؿ :أن
دائرا بقـ الصحقح والحسـ احتقا ًصا ،وقد ضـ بعضفؿ أن كالمف يدُ ُّل
ُيج َع َؾ ً
ِ
ِ
ب إلقف التح ُّؽ ُؿ يف هذا الحؽؿ .وقال
طىل أكف يحؽؿ طؾقف
بالحسـ فؼط ،فـُس َ
بح ُث طـف و ُيح َؽ ُؿ طؾقف بؿا
كثقر مـ الؿحدثقـ :إن ما اكػرد الحاكؿ بتصحقحف ُي َ
()3

الح ْسـ أو الضعػ.
يؼضل بف حا ُلف مـ الصحة أو ُ

أمر
والذي َح َؿؾ ابـ الصالح طىل ما قال هق ما َ
ذهب إلقف مـ أن َ
يبؼ لف أهؾ ،والصحقح أكف مل يـؼطع ،وأكف سائغ لؿـ
التصحقح قد اكؼطع ومل َ
()4

قادرا طؾقف.
َك َؿ َؾ ْت طـده أدواتف وكان ً

( )1يف الؿطبقع( :بتصحقحف) ،والؿثبت مـ طؾقم الحديث ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.
( )8طؾقم الحديث( ص.)88
( )3كالبدر بـ مجاطة ،وقال تؾؿقذه العراقل يف التؼققد واإليضاح :)849/1( وهذا هق الصقاب.
( )4ومؿـ قال هبذا الـقوي يف التؼريب ) 844/1( مع التدريب ،قال :وإضفر طـدي جقازه لؿـ
تؿؽـ وققيت معرفتف.اﻫ
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صحقح اإلمام أبل بؽر محؿد
ومـ الؽتب الؿصـػة يف الصحقح الؿجرد:
ُ
رأيت طىل وجف
ابـ إسحاق بـ ُخ َزيؿة ،وهق شقخ ابـ ح ابان الؼائؾ فقف :ما
ُ
إرض مـ يحسـ صـاطة الســ ويحػظ ألػاضفا الصحاح وزياداهتا حتك كلن
()1

السـَ َـ ك اؾفا بقـ طققـف :غقره.
ُ

تحريف ،حتك إكف يتققػ
وصحقحف أطىل مرتب ًة مـ صحقح ابـ ح ابان لشدة ِّ
يف التصحقح ٕدكك كالم يف اإلسـاد( ،)2وقد ُف ِؼدَ أكثره مـ زمان.
ِ
صحقح اإلمام أبل حاتؿ محؿد بـ حبان
الؽتب الؿصـػة فقف:
ومـ
ُ
التؿقؿل ال ُبستل.
قال الحاكؿ :كان مـ أوطقة العؾؿ يف الػؼف والؾغة والحديث والقطظ ومـ
()3
رأسا
طؼالء الرجال  ،وقال غقره :كان طار ًفا بالطب والـجقم والؽالم والػؼف ً

يف معرفة الحديث.
وقد أكؽروا طؾقف ققلف :الـبقة :العؾؿ والعؿؾ ،وحؽؿقا طؾقف بالزكدقة،
ووافؼ الـقوي ابـ كثقر يف اختصار طؾقم الحديث ،)111/1( قال العراقل يف التؼققد
واإليضاح :) 887/1( وما رجحف الـقوي هق الذي طؾقف طؿؾ أهؾ الحديث...اﻫ
( )1اكظر :تذكرة الحػاظ.)874/8( 
( )8اكظر :تدريب الراوي.)148/1( 
( )3اكظر :تذكرة الحػاظ ،)89/3( وسقر أطالم الـبالء.)94/16( 
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فـجاه اهلل تعاىل ،ثؿ ُك ِػ َل مـ
وهجروه ،وكتبقا فقف إىل الخؾقػة ،فلمر بؼتؾف ا
سجستان إىل سؿرقـد( ،)1وكاكت وفاتف سـف أربع ومخسقـ وثالثؿائة.
واسؿ مصـػف التؼاسقؿ وإكقاع وترتقبف مبتدع( :)2فنكف لقس طىل
إبقاب وٓ طىل الؿساكقد ،ولذا صار الؽشػ مـف َط ِس ًرا.
ُ
الحافظ أبق الػضؾ
بعض الؿتلخريـ طىل إبقاب ،وطؿؾ لف
وقد ر اتبف ُ
()4

وجرد أبق الحسـ الفقثؿل( )3زوائده طىل الصحقحقـ يف مجؾد.
العراقل أصرا ًفا ا
وقد كسبقا ٓبـ ِح ابان التساهؾ يف التصحقح ،إٓ أن تساهؾف أقؾ مـ
تساهؾ الحاكؿ.
()5

قال الحازمل :كان ابـ حبان أمؽـ يف الحديث مـ الحاكؿ.

وطىل كؾ حال يـبغل تتبع صحقحقف والبحث طؿا فقف ،وكذلؽ صحقح
ابـ خزيؿة فؽؿ ،فقف مـ حديث حؽؿ لف بالصحة ،وهق ٓ يرتؼل طـ رتبة
الحسـ.
( )1يف الؿطبقع( :سؿرقـدر) ،وهق خطل.
( )8يف تدريب الراوي( :مخترع) بدل (مبتدع) ،وما كؼؾف الؿملػ هق مـف.
( )3يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :التقؿل) ،والتصقيب مـ كتب التراجؿ وهق أبق الحسـ طظ بـ أبل بؽر
ابـ سؾقؿان بـ أبل بؽر الفقثؿل الشافعل ،مات سـة ( .)847الضقء الالمع.)844/5( 
( )4اكظر :تدريب الراوي.)148/1( 
( )5شروط إئؿة الخؿسة( ص )133-189ضؿـ ثالث رسائؾ.
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وأكؽر بعضفؿ( )1كسبة التساهؾ إىل ابـ حبان ،فؼال :إن كاكت كسبتف إىل
التساهؾ باطتبار وجدان الحسـ يف كتابف ،ففل مشاحة يف آصطالحٕ ،كف
صحقحا ،وإن كاكت باطتبار خػة شروصف :فنكف يخرج يف الصحقح ما
يسؿقف
ً
كان رواية ثؼة غقر مدلس سؿع مـ شقخف ،وسؿع مـف أخذ طـف ،وٓ يؽقن
هـاك إرسال وٓ اكؼطاع.
وإذا مل يؽـ يف الراوي جرح وٓ تعديؾ ،وكان كؾ مـ شقخف والراوي طـف
ثؼة ،ومل يلت بحديث مـؽر ففق طـده ثؼة( ،)2ويف كتاب الثؼات لف كثقر مؿـ
()3
رض طؾقف يف َج ْعؾِفؿ ثؼات مـ مل يعرف
هذه حالف  ،وٕجؾ هذا ربؿا اط َت َ

اصطالحف وٓ اطتراض طؾقف :فنكف ٓ مشاحة يف ذلؽ( ،)4فابـ حبان َو افك بؿا
التزمف مـ الشروط بخالف الحاكؿ.
ومـ الؽتب الؿملػة يف الصحقح الؿجرد :الســ الصحاح لسعقد بـ
السؽـ)5(.

( )1كؼؾ السخاوي ذلؽ طـ شقخف ابـ حجر.
( )8اكظر :مؼدمة صحقح ابـ حبان ،)151/1( وما بعدها بترتقب ابـ بؾبان.
( )3اكظر :مؼدمة ثؼاتف.)13-11/1( 
( )4اكظر :فتح الؿغقث ،)64/1( وتدريب الراوي.)147/1( 
( )5اكظر :تدريب الراوي ،)149/1( وابـ السؽـ هق الحافظ الحجة أبق طظ سعقد بـ طثؿان بـ
سعقد بـ السؽـ البغدادي ،كزيؾ مصر ،مات سـة (353ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)144/3( شذرات
الذهب.)18/3( 
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ِّ
مظان الصحقح :الؿختار ُة لؾحافظ ضقاء الديـ الؿؼدسل( ،)1وهل
ومـ
تؽؿؾ ،وهل مرتبة طىل الؿساكقد.
أحسـ مـ الؿستدرك ،ولؽـفا مل ُ

()2

( )1هق الضقاء اإلمام العامل الحاف ظ الحجة محدث الشام شقخ السـة ضقاء الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ
طبد القاحد بـ أمحد بـ طبد الرمحـ السعدي الؿؼدسل ،ثؿ الدمشؼل الصالحل الحـبظ ،صاحب
التصاكقػ الـافعة ،مات سـة (643ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،)133/4( الـجقم الزاهرة.)313/6( 
( )8قال ابـ كثقر يف اختصار طؾقم الحديث :) 118/1( كان بعض الحػاظ مـ مشايخـا يرجحف طىل
مستدرك الحاكؿ...اﻫ
قمت :وشقخف الؿشار إلقف هق ابـ تقؿقة :فنكف قال يف كتابف  قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة
(ص ،) 41بتحؼقؼ شقخـا الؿدخظ :ذكر ذلؽ أبق طبد اهلل الؿؼدسل يف مختاره الذي هق خقر مـ
صحقح الحاكؿ.اﻫ
وقال يف (ص :) 157ذكره أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد القاحد الؿؼدسل الحافظ يف مختاره الذي
هق أصح مـ صحقح الحاكؿ.اﻫ
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الِىُ ِػتَ ِدطَدَاتُ عَمَ ٜالصَّشِ ِٗشَ َِِٗ

مثال فققرد أحاديثف حديثًا
آستخراج أن يعؿد حافظ إىل صحقح البخاري ً
ُ
حدي ًثا بلساكقد لـػسف ،غقر مؾتزم فقفا ثؼة الرواة ،مـ غقر صريؼ البخاري ،إىل
أن يؾتؼل معف يف شقخف أو فقؿـ فققف.
لؽـ ٓ يسقغ لؾؿخرج أن يعدل طـ الطريؼ التل يؼرب فقفا اجتؿاطف مع
فؿ مـ طؾق أو زيادةٍ مفؿة أو
مصـػ إصؾ ،إىل الطريؼ البعقدة اإٓ لغرض ُم ٍّ
كحق ذلؽ( ،)1وربؿا ترك الؿستخرج أحاديث مل يجد لف هبا إسـا ًدا مرض ًّقا
وربؿا طؾؼفا طـ بعض رواهتا ،وربؿا ذكرها مـ صريؼ صاحب إصؾ.
وقد اطتـك كثقر مـ الحػاظ بآستخراج ،لؿا فقف مـ الػقائد الؿفؿة،
وقصروا ذلؽ غال ًبا طىل صحقح البخاري ،وصحقح مسؾؿ ،لؽقهنؿا العؿدة يف
هذا العؾؿ.
( )1اكظر :فتح الؿغقث.)68/1( 
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َف ٔننًَّ اضتخسز عل ٙصشٔح البخازٖ :أبق بؽر أمحد بـ إبراهقؿ
اإلسؿاطقظ ،وأبق بؽر أمحد بـ محؿد البرقاين.
ّممً اضتخسز عل ٙصشٔح مطله :أبق جعػر أمحد الـقسابقري ،وأبق
مسؾؿا يف أكثر
بؽر محؿد بـ محؿد بـ رجاء الـقسابقري ،وهق مؿـ يشارك
ً
شققخف ،وأبق بؽر محؿد بـ طبد اهلل الجقزقل ،وأبق طقاكة يعؼقب بـ إسحاق
()1

اإلسػرائقـل ،روى فقف طـ يقكس بـ طبد إطىل ،وغقره مـ شققخ مسؾؿ.

قاه احلافغ ابَ سذط :إن أبا طقاكة يؼقل يف مستخرجف بعد أن يسقق
صرق مسؾؿ كؾفا :مـ هـا لؿخرجف .ثؿ يسقق أساكقد تجتؿع فقفا مع مسؾؿ
فقؿـ فقق ذلؽ ،وربؿا قال :مـ هـا مل يخرجاه.
ومسؾؿا :فنين استؼريت صـقعف يف ذلؽ،
وٓ ُي َظ ُّـ أكف يعـل البخاري
ً
مسؾؿا وأبا الػضؾ أمحد بـ سؾؿة( :)2فنكف كان قريـ مسؾؿ،
فقجدتف يعـل:
ً
()3

ػ مثؾ مسؾؿ.
وصـا َ

( )1اكظر :تدريب الراوي.)151/1( 
( )8هق الحافظ الحجة أبق الػضؾ الـقسابقري البزاز الؿعدل رفقؼ مسؾؿ يف الرحؾة إىل بؾخ وإىل
البصرة ،...ولف مستخرج كفقئة صحقح مسؾؿ ،مات سـة (886ﻫ) .تذكرة الحػاظ،)156/8( 
العبر.)418/1( 
( )3اكظر :الـؽت القفقة ،)146-145/1( وتدريب الراوي.)158-151/1( 
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ّمً املطتخسدني عل ٙكل ميَنا :أبق كعقؿ إصػفاين ،وأبق طبد اهلل بـ
ُ
سؾقؿان بـ
إخرم ،وأبق ذر الفروي ،وأبق محؿد الخالل ،وأبق مسعقد
إبراهقؿ إصػفاين.
وٕبل بؽر بـ طبدان الشقرازي مستخرج طؾقفؿا يف مم ال ٍ
ػ واحد.
ٌ

()1

وقد استخرج محؿد بـ طبد الؿؾؽ بـ أيؿـ طىل ســ أبل داود ،وأبق
الطقسل طىل  الترمذي ،)2( وأبق كعقؿ طىل التقحقدٓ بـ خزيؿة.
طظ
ُّ

()3

ٔلمىػتدطدات فٕاٟس كجري:ٚ
ٍ
زيادات يف إحاديث التل ُيقردوهنا ،مل تؽـ يف إصؾ
يؼع فقفا مـ
مـفا ما ُ
الؿستخرج طؾقف ،وإكؿا وق َع ْت لفؿ تؾؽ الزياداتٕ :هنؿ مل يؾتزمقا إيراد ألػاظ
ما استخرجقا طؾقف ،بؾ التزمقا إيراد إلػاظ التل وقعت لفؿ الرواية هبا طـ
أيضا.
شققخفؿ،
تؼع الؿخالػ ُة يف الؿعـك ً
وكثقرا ما تؽقن مخالػة لفا ،وقد ُ
ً
ػ الؿستخرج لق روى حدي ًثا مـ صريؼ
ومـفا ُط ُؾ ُّق اإلسـادٕ :ن مصـِّ َ
البخاري أو مسؾؿَ ،لق َقع أكزل مـ الطريؼ الذي رواه بف يف الؿستخرج ،فؾق
( )1اكظر :تدريب الراوي.)151/1( 
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف كسخة (أبق غدة)( :ســ الترمذي) ،ومل يـبف يف الحاشقة أهنا مـ
زياداتف ،وهل كذلؽ يف تدريب الراوي كؿا أثبت.
( )3اكظر :تدريب الراوي.)164/1( 
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مثال حديثًا يف مسـد أبل داود الطقالسل مـ صريؼ ُمسؾؿ،
روى أبق ُك َعقؿ ً
ٍ
رجال شقخان بقـف وبقـ مسؾؿ ،و ُم ْسؾِ ٌؿ وشقخف،
لؽان بقـف وبقـ أبل داود أرب َع ُة
ِ
رجالن فؼط:
فنذا رواه مـ غقر صريؼ مسؾؿ ،كان بقـ أبل كعقؿ وبقـ أبل داود
ٕن أبا ُكعقؿ يرويف طـ ابـ فارس ،طـ يقكس بـ حبقب ،طـ أبل داود.
شخصا
الؿستخرج
ومـفا تؼقي ُة الحديث بؽثرةِ الطرق ،وذلؽ بلن َي ُض اؿ
ً
ُ
فلكثر مع الذي َحدا ث مصـػ إصؾ طـف ،وربؿا ساق لف صر ًقا أخرى إىل
آخر
َ
الصحابل بعد فراغف مـ استخراجف ،كؿا يصـع أبق طقاكة.
ػ الصحقح َر َوى طؿـ اختؾط ،ومل ُيبقـ هؾ سؿا ُع
ومـفا أن يؽقن ُمصـِّ ُ
ذلؽ الحديث يف هذه الرواية َ
قبؾ آختالط أو بعده ،فقب ِّقـف الؿستخرج إما
تصريحا ،أو بلن يرويف طـف مـ صريؼ مـ مل يسؿع مـف إٓ قبؾ آختالط.
ً
ومـفا أن يروي يف الصحقح طـ مد ِّلس بالعـعـة ،فقرويف الؿستخرج
بالتصريح بالسؿاع.
الؿزي :هؾ ُو ِجدَ لؽؾ ما رواه الشقخان بالعـعـة ُص ُر ٌق ُص ِّرح
ققؾ لؾحافظ ِّ
كثقرا مـ ذلؽ مل ُيقجد ،وما يس ُعـا إٓ تحسق ُـ الظـ.
فقفا بالتحديث؟ فؼال :إن ً
فالن ،أو ٌ
ٌ
غقر واحد فقُع ِّقـَف
ومـفا :أن يروي طـ ُم ْب َف ٍؿ كحدثـا
رجؾ ،أو ُ
مثال مـ غقر ما
الؿستخرج ،ومثؾ ذلؽ ما إذا وقع يف اإلسـاد حدثـا محؿد ً
ُ
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ُيؿقزه طـ غقره ،وكان يف مشايخ مـ رواه كذلؽ مـ يشاركف يف آسؿ ف ُقؿ ِّق ُزه
الؿستخرج.
()1

ومـفا :أن يؽقن يف الحديث مخالػة

لؼاطدة الؾغة العربقة ،فقتؽؾػ

عرف
لتقجقفف ،ويتحؿؾ لتخريجف ،فقجلء يف رواية الؿستخرج طىل الؼاطدة ،ف ُق َ
()2

بلكف هق الصحقح ،وأن الذي يف الصحقح قد وقع فقف القهؿ مـ الرواة.

هذا وقد طرفت ساب ًؼا معـك آستخراج يف ال ُعرف ،وهق يف إصؾ بؿعـك
ُ
الؿستخرج بالؽسر ،ويؼال لؾؽتاب الؿملػ يف
ويؼال لػاطؾ ذلؽ:
آستـباط،
ُ
الؿستخرج بالػتح.
هذا الـقع:
ُ
ِ
لؾطرق الؿتعؾؼة بلحاديث الؽتاب
وسؿل بذلؽ ٓستـباط مملػف
الؿ َخ ار ُج ،بالػتح والتشديد كؿا وقع ذلؽ يف
الؿستخرج طؾقف ،وقد يؼال لفُ :
ِ
مؽان
الؿخر ُج ،بػتح الؿقؿ ،ففق يف إصؾ بؿعـك
طبارة ابـ الصالح وأما
َ
الخروجُ ،
فلصؾِ َؼ طىل الؿقضع الذي َض َف َر مـف الحديث ،وهؿ الرواة الذيـ جاء
طـفؿ.
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :مخالػ) ،وما أثبت أقرب ٓستؼامة السقاق ،وقد أثبتفا (أبق غدة) يف
كسختف لؽـف مل يـبف كعادتف يف هذه اإلدخآت.
( )8اكظر :الـؽت ،)175-173/1( والـؽت القفقة ،)151-154/1( وتدريب الراوي
( ،)164-158/1وتقضقح إفؽار.)73-71/1( 
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ٔأوا التدطٖر فُٗطملُ عم ٜوعٍٗني (:)1
أسدٍنا :إيرا ُد الحديث بنسـاده يف كتاب أو إمالء ،وأكثر ما تؼع هذه
اإلخراج كؿا يؼقلف غقرهؿ.
العبارة لؾؿغاربة وإوىل أن يؼقلقا:
ُ
ِ
خر َج فالن
الجاىَٕ :ط ْزو إحاديث إىل مـ أخرجفا مـ إئؿة ،ومـف ققؾ :ا
ِ
ٌ
َ
كتاب يف تخريج أحاديث اإلحقاء ،وكحق ذلؽ.
كتاب كذا،
أحاديث
وفالن لف ٌ

( )1اكظر كتاب التلصقؾ ٕصقل التخريج وققاطد الجرح والتعديؾ تللقػ :بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد
(ص51وما بعدها).
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سُ ِكيُ العَِّٖازَاتِ الَٕاقِعَ ِٛفِ٘ الِىُ ِػتَ ِدطَدَاتِ

ذهب اب ُـ الصالح إىل أن الزيادات القاقعة يف الؿستخرجات ُيح َؽ ُؿ لفا
بالصحةٕ :هنا َم ْرو اي ٌة بإساكقد الثابتة يف الصحقحقـ أو أحدمها ،وخارج ٌة مـ
()1

ذلؽ الؿخرج.

مسؾؿ يف الرجؾ الذي
واطترض طؾقف الحافظ ابـ حجر يف ذلؽ فؼال :هذا
ٌ
ِ
مصـػ إصؾ وفقؿـ بعده ،وأما مـ بقـ
التؼك فقف إسـا ُد الؿستخرج وإسـا ُد
الؿستخرج وبقـ ذلؽ الرجؾ فقحتاج إىل كؼدٕ :ن الؿستخرج مل يؾتزم الصحة
يف ذلؽ ،وإكؿا ُج ُّؾ قصده ال ُع ُؾق ،فنن حصؾ وقع طىل غرضف ،فنن كان مع ذلؽ
صحقحا أو فقف زياد ٌة فزياد ُة ُح ْس ٍـ َح َص َؾ ْت اتػا ًقا ،وإٓ فؾقس ذلؽ مها َتف.
ً
قال :وقد وقع اب ُـ الصالح هـا فقؿا َف ار مـف ،وهق طدم التصحقح يف هذا
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،) 84الػائدة الخامسة مـ الػقائد الؿفؿة التل ذكرها هـالؽ.
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أخص مـ دطقاه،
الزمانٕ :كف أصؾؼ تصحقح هذه الزيادات ،ثؿ ط اؾؾفا بتعؾق ٍؾ
ا
وهق كقهنا بذلؽ اإلسـاد ،وذلؽ إكؿا هق مِـ ُم َت َؾ ِّؼل اإلسـاد إىل مـتفاه )1(.اﻫ
والؿرا ُد بالزيادة يف كالم ابـ الصالح :الزيادة القاقعة يف بعض الؿتقن
الؿذكقرة يف الصحقحقـ أو أحدمها ،وأما الزيادة الؿستؼؾة فال تدخؾ تحت
ذلؽ الحؽؿ طىل اإلصالق ،وقد وقع شل ٌء مـفا يف مستخرج أبل طقاكة طىل
مسؾؿ.
ُ
أحاديث كثقر ٌة
قال بعض أهؾ إثر( :)2قد وقع يف مستخرج أبل طقاكة
أيضا ،فقـبغل
زائد ٌة طىل أصؾف ،وفقفا
الصحقح والحسـ ،بؾ والضعقػ ً
ُ
أيضا.
التحر ُز يف الحؽؿ طؾقفا ً
ُّ
وأما ما وقع فقف ويف غقره مـ الؿستخرجات طىل الصحقحقـ ،مـ زيادة
يف أحاديثفؿا ،أو ٍ
تتؿة لؿحذوف ،أو كحق ذلؽ ،ففل صحقح ٌة ،لؽـ مع وجقد
الصػات الؿشترصة يف الصحقح فقؿـ بقـ صاحب الؿستخرج والراوي الذي
()3

وصاحب إصؾ.
اجتؿع فقف هق
ُ

( )1اكظر :الـؽت ،)893-898/1( والـؽت القفقة ،)149-148/1( وتدريب الراوي
(.)157/1
( )8هق الحافظ السخاوي.
( )3اكظر :فتح الؿغقث.)66/1( 
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ٌ
فلحببت إيرا َده إتؿا ًما
مبسقط يتع اؾ ُؼ بؿا كحـ فقف
ولؾحافظ السققصل كال ٌم
ُ
لؾػائدة قال يف شرح ألػقتف :)1( مؼتضك كالم ابـ الصالح أن ُي َ
مجقع ما
مخ َذ ُ
ُوجدَ يف كتاب ابـ ُخ َزيؿة وابـ حبان وغقرمها ،مؿـ يشترط الصحقح
()2

والؿخرجات بالتسؾقؿ ،ويف ِّ
كؾ ذلؽ كظر مـ وجفقـ:

أما األّل :فألن ابـ خزيؿة وابـ حبان مل يؾتزما أن يخرجا الصحقح الذي
ُ
طرففا ابـ الصالحٕ :هنؿا مؿـ ٓ يرى التػرقة بقـ
اجتؿعت فقف
الشروط التل ا
الصحقح والحسـ ،وقد صرح ابـ حبان بشرصف ،وحاصؾة أن يؽقن الراوي
ً
مشفقرا بالطؾب ،غقر مد ِّلس َس ِؿ َع مؿـ فق َق ُف إىل أن يـتفل :فنن كان
طدٓ
ً
()3
ِ
َي ِ
طالؿا بؿا ُي ُ
حقؾ الؿعـك.
روي مـ حػظف فؾقؽـ ً
ُ
وشرط ابـ خزيؿة كشرط ابـ
فؾؿ يشترط الضبط وطدم الشذوذ والعؾة،
تابع لف وكاس ٌج طىل مـقالف ،ومؿا ُّ
يدل طىل ذلؽ
حبان :فنن ابـ حبان ٌ
()4

خرج لفا
احتجاجفؿا بلحاديث مـ ُي ُ

يسؿك
مسؾؿ يف الؿتابعات ،فال
ا
ٌ

( )1الؿسؿك بـ البحر الذي زخر شرح ألػقة إثر.
( )8طبارة السق قصل (مؿـ اشترط الصحقح بالتسؾقؿ وكذا ما يقجد يف الؽتب الؿخرجة طىل الصحقحقـ
ويف كؾ ما ذكر كظر أما إول.)...والؿملػ تصرف فقف كعادتف يف كثقر مـ الـؼقٓت.
( )3اكظر :شرصف يف مؼدمة صحقحف.)88-81/1( 
( )4كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ولعؾ الصقاب( :لفؿ) ،وهل كذلؽ يف كسخة (أبق غدة) ،لؽـف مل يذكر
أكف هق الذي صقهبا.
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صحقحف بالؿعـك الذي ذكره ابـ الصالح ،وإن كاكت صالح ًة لالحتجاج ما مل
يظفر يف بعضفا ِط اؾ ٌة قادحة.
ّأما الجاىٕ :ا
مستخرجا :فنن لف
سؿاه بعضفؿ 
ً
فألن كتاب أبل طقاكة وإن ا
ُ
تحصؾ الزياد ُة يف أثـاء بعض الؿتقن.
فقف أحاديث مستؼؾ ًة زائدة ،وإكؿا
ػ طىل أحقال ُرواتفُ ،فر اب حديث يخرجف
والحؽؿ بصحتفا متق ِّق ٌ
البخاري مـ صريؼ أصحاب الزهري مؿـ مل يتؽؾؿ فقف ،فاستخرجف
أخر مؿـ
اإلسؿاطقظ مـ صريؼ آخر طـ أصحاب الزهري بزيادة فقف ،وذلؽ
ُ
ٍ
ػ الحؽؿ بصحة الزيادة طىل
فحقـئذ يتق اق ُ
حتج بف وٓ بزيادتف،
ُتؽ ِّؾ َؿ فقف وٓ ُي ُّ
ِ
صاحب الؿستخرج
لؾرواةِ الذيـ بقـ
ثبقت الصػات الؿشترصة يف الصحقح ُّ
وبقـ ما اجتؿع فقف كإصؾ الذي استخرج طؾقف )1(.اﻫ
تنبيه:
الؿخر َج ُة طىل كتاب البخاري او كتاب مسؾؿ
تب
قال ابـ الصالح :ال ُؽ ُ
ا
 ،مل يؾتزم مصـِّػقها فقفا مقافؼتفؿا يف ألػاظ الحديث( )2بعقـفا مـ غقر
( )1البحر الذي زخر شرح ألػقة إثر) 784-775/8( لؾسققصل ،وقد اختصر الؿملػ كالمف مع
تصرف يف بعضف.
( )8يف الؿطبقع( :الحديث) بدل (إحاديث) ،وأثبت ما يف الؿخطقطٕ :كف الؿقافؼ لؿا يف طؾقم
الحديث.

خسَدَاتٔ
سُكِهُ الصَِّٓادَاتٔ الَْاقٔعَ٘ٔ فٕٔ الِنُطِتَ ِ

547

ٍ
كؼصان ،لؽقهنؿ رووا تؾؽ إحاديث مـ غقر جفة البخاري ومسؾؿ
زيادة و
بعض التػاوت يف إلػاظ.
صؾ ًبا لعؾق اإلسـاد ،فحصؾ فقفا ُ
وهؽذا ما أخرجف الؿملػقن يف تصاكقػفؿ الؿستؼؾة كـ الســ الؽبرى
لؾبقفؼل ،وشرح السـةٕ بل محؿد البغقي ،وغقرمها مؿا قالقا فقف ،أخرجف
البخاري أو مسؾؿ.
أخر َج أصؾ ذلؽ
البخاري أو
فال ُيستػا ُد مـ ذلؽ أك َث ُر مـ أن
ا
مسؾؿا َ
ً
تػاو ٌت يف الؾػظ ،وربؿا كان تػاو ًتا يف
الحديث ،مع احتؿال أن يؽقن بقـفؿا ُ
بعض التػاوت مـ حقث الؿعـك.
بعض الؿعـك ،فؼد
ُ
وجدت يف ذلؽ ما فقف ُ
إمر يف ذلؽ طىل هذا فؾقس لؽ أن تـؼؾ حدي ًثا مـفا وتؼقل :هق
وإذا كان
ُ
طىل هذا القجف يف كتاب البخاري ،أو كتاب مسؾؿ ،إٓ أن ُتؼابِ َؾ لػظف ،أو
البخاري هبذا الؾػظ ،بخالف الؽتب
خرجف قد قال :أخرجف
ُّ
يؽقن الذي ا
َ
ألػاظ الصحقحقـ أو
الؿختصرة مـ الصحقحقـ :فنن مصـػقفا كؼؾقا فقفا
ُ
يشتؿؾ طىل
لؾح َؿقدي إكدلسل مـفا،
أحدمها غقر أن الجؿع بقـ الصحقحقـ ُ
ٍ
ؿقز بعض
زيادة
تتؿات لبعض إحاديث ،كؿا قدمـا ذكره ،فربؿا كؼؾ مـ ٓ ُي ُ
ما يجده فقف طـ الصحقحقـ أو أحدمها ،وهق مخطئ لؽقكف مـ تؾؽ الزيادات
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التل ٓ وجق َد لفا يف واحد مـ الصحقحقـ )1(.اﻫ
وقال بعض الباحثقـ( )2يف هذا إمر :إن الحؿقدي قد م اقز يف إكثر تؾؽ
الزيادات مـ ألػاظ الصحقح :فنكف يؼقل بعد سقاق الحديث :اقتصر مـف
مثال كذا ،أو كحق ذلؽ( ،)3وطدم التؿققز
البخاري طىل كذا ،وزاد فقف ال َب ْرقا ُّكل ً
ُّ
ُ
كاقال لف مـ مستخرج البرقاين أو
يسقق الحديث ً
إكؿا وقع يف إقؾ ،فنكف قد
غقره ثؿ يؼقل :اختصره البخاري فلخرج صر ًفا مـف ،وٓ ُيبقـ الؼدر الذي
اقتصر طؾقف ،فقؾتبس إمر طىل القاقػ طؾقف ،وٓ يزول طـف الؾبس إٓ بالرجقع
إىل أصؾف ،فارتػع طـف الؿال ُم يف إكثر.
وأما الجؿع بقـ الصحقحقـ لعبد الحؼ فنكف أتك فقف بللػاظ الصحقحقـ،
وتعز َو ذلؽ لؾصحقحقـ أو ٕحدمها.
فؾؽ أن تـؼؾ مـفُ ،
ِ
َ
أيضا أكثر
تساهؾ يف
وقد
كسبة الحديث إىل الصحقحقـ أو أحدمها ً
والؿ َرتبقـ طىل إبقاب ،فنهنؿ ُي ِ
قردون
الؿخرجقـ لؾؿشقخات والؿعاجؿُ ،
صرحقن بعد اكتفاء سقاقف غال ًبا بعزوه إىل البخاري أو
الحديث بلساكقدهؿ ،ثؿ ُي ِّ
مسؾؿ أو إلقفؿا م ًعا ،مع اختالف إلػاظ وغقرها ،يريدون أصؾف فؾقـتبف لذلؽ.
( )1طؾقم الحديث( ص.)84-88
( )8هق السخاوي ،وهذا يف فتح الؿغقث )73-78/1( بؿعـاه.
( )3اكظر :فتح الؿغقث ،)78/1( وفتح الباقل( ص.)78-71
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هذا ،وٓبـ حزم مؼال ٌة يف ترتقب ك ُت ِ
ب الحديث جرى فقفا طىل ما ضفر لف
السققصل خالصتفا يف
يف ذلؽ ،ذكرها يف كتاب مراتب الدياكة ،وقد أورد
ُّ
كتاب التؼريب ،)1( فؼال :وأما ابـ حزم فنكف قال :أوىل الؽتب :الصحقحان،
الس َؽـ ،والؿـتؼكٓ بـ الجـارود( ،)2والؿـتؼك
ثؿ
ُ
صحقح سعقد بـ ا
لؼاسـؿ بـ أصبغ.
ػ قاسؿ بـ
وكتاب الـسائل ،ومصـا ُ
كتاب أبل داود
ثؿ بعد هذه الؽتب
ُ
ُ
ػ الطحاوي ،ومسـد أمحد ،والبزار ،وأبل بؽر وطثؿان ابـل أبل
أصبغ ،ومصـا ُ
راهق َيف ،والطقالسل ،والحسـ بـ سػقان ،والؿستدرك ،وابـ
شقبة ،ومسـدُ ابـ ُ
سـجر ،ويعؼقب بـ شقبة ،وطظ بـ الؿديـل ،وابـ أبل طزرة ،وما جرى
مجراها مـ الؽتب التل ُأفردت لؽالم رسقل اهلل ﷺ ِص ْر ًفا ،ثؿ بعدها الؽتب
التل فقفا كالمف وكالم غقره.
الصحقح ففق ُّ
أجؾ مثؾ مصـػ طبد الرزاق ،ومصـػ ابـ
ثؿ ما كان فقف
ُ
أبل شقبة ،ومصـػ بؼل بـ مخؾد ،وكتاب محؿد بـ كصر الؿروزي ،وكتاب
ابـ الؿـذر.
( )1يعـل :التدريب أما التؼريب ،ففق لؾـقوي.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :جارود) ،والؿثبت مـ تدريب الراوي.

خ َسدَاتٔ
سُكِهُ الصَِّٓادَاتٔ الَْاقٔعَ٘ٔ فٕٔ الِنُطِ َت ِ

554

ثؿ مصـػ محاد بـ سؾؿة ،ومصـػ سعقد بـ مـصقر ،ومصـػ وكقع،
ومصـػ الػريابل( ،)1ومقصل مالؽ ،ومقصل ابـ أبل ذئب ،ومقصل ابـ وهب،
ومسائؾ ابـ حـبؾ ،وفؼف أبل طبقد ،وفؼف أبل ثقر ،وما كان مـ هذا الـؿط
مشفقرا كحديث شعبة وسػقان والؾقث وإوزاطل والحؿقدي وابـ مفدي
ً
ومسدد ،وما جرى مجراها ففذه صبؼة مقصل مالؽ بعضفا أمجع لؾصحقح مـف
وبعضفا مثؾف وبعضفا دوكف.
ولؼد أحصقت ما يف حديث شعبة مـ الصحقح فقجدتف ثؿاكؿائة حديث
ومرسال يزيد طىل الؿائتقـ وأحصقت ما يف مقصل مالؽ ،وما يف
ً
وكق ًػا مسـد ًه،
حديث سػقان بـ طققـة فقجدت يف كؾ واحد مـفؿا مـ الؿسـد مخسؿائة وكق ًػا
مرسال وكق ًػا ،وفقف كقػ وسبعقن حدي ًثا قد ترك مالؽ كػسف
ً
مسـدً ا وثالثؿائة
العؿؾ هبا ،وفقفا أحاديث ضعقػة َو اهاها مجفقر العؾؿاء )2(.اﻫ
وقال الخطقب وغقره :إن الؿقصل مؼدم طىل كؾ كتاب مـ الجقامع
والؿساكقد فعىل هذا هق بعد صحقح الحاكؿ وهق روايات كثقرة ،وأكبرها
رواية الؼعـبل ،وقد روى الؿقصل طـ مالؽ مجاطات كثقرة وبقـ رواياهتؿ
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :الزريابل) ،والتصقيب مـ تدريب الراوي
( )8تدريب الراوي.)154-149/1( 
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اختالف مـ تؼديؿ وتلخقر وزيادة وكؼصان ،ومـ أكبرها وأكثرها زيادات
()1

رواية ابـ مصعب.

قال ابـ حزم :يف رواية ابـ مصعب( )2هذا زيادة طىل سائر الؿقصآت كحق
()3

مائة حديث.

( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع( :ابـ مصعب) ،ويف التدريب( أبق مصعب) :فنن الؽالم الؿـؼقل هـا
مـ تدريب الراوي ، وأبق مصعب هق أمحد بـ أبل بؽر الؼاسؿ بـ الحارث بـ زرارة بـ مصعب
الزهري ،مات سـة (898ﻫ) .تذكرة الحػاظ ،) 58/8( فؾعؾ الؿملػ أراد بذلؽ كسبتف إىل جده
ابـ مصعب ،واهلل أطؾؿ.
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف تدريب الراوي :)149/1( قال ابـ حزم :يف مقصل أبل
مصعب. ...
( )3اكظر :تدريب الراوي.)149-148/1( 
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ا ِلىَ ِبشَحُ الجَّاٌِ٘ يف الِشَسِ ِٖحِ الِشَػََِ

الحديث بالـظر إىل القاقع وكػس إمر :يـؼسؿ إىل قسؿقـ فؼط ،صحقح
صح ُة كسبتف إىل الـبل -طؾقف الصالة
وغقر صحقح ،فالصحقح هق ما ثبتت ا
وغقر الصحقح هق ما ثبت طد ُم صحة كسبتف إلقف.
والسالمُ ،-
وهق بالـظر إلقـا يـؼسؿ إىل أكثر مـ ذلؽ( ،)1وهبذا آطتبار ُيؿؽِ ُـ تؼسقؿف
طىل أوجف شتك:
( )1قال ابـ الصالح يف طؾقم الحديث( ص :) 11إن الحديث طـد أهؾف يـؼسؿ إىل صحقح وحسـ
وضعقػ.اﻫ
وطؾؼ الحافظ ابـ كثقر طىل ذلؽ يف اختصار طؾقم الحديث )99/1( بؼقلف :هذا التؼسقؿ إن
كان بالـسبة إىل ما يف كػس إمر فؾقس إٓ صحقح أو ضعقػ وإن كان بالـسبة إىل اصطالح
الؿحدِّ ثق َـ ،فالحديث يـؼسؿ طـدهؿ إىل أكثر مـ ذلؽ.اﻫ ،وطؾؼ السققصل يف تدريب)77/1( 
ُّ
والؽؾ راجع إىل هذه الثالثة.اﻫ
طىل كالم ابـ كثقر بؼقلف :وجقابف أن الؿراد الثاين،
قمت :وهذا التؼسقؿ فنكؿا هق بالـظر لؿا استؼر اتػاقفؿ طؾقف بعد آختالفٕ :كف قد وجد مـفؿ مـ

يدرج الحسـ يف الصحقح ،وقد ذكر هذا ابـ الصالح يف طؾقم الحديث( ص )44يف الـقع الثاين يف
التاسع مـ التػريعات كؿا سقليت قري ًبا.
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مِ ُثؾ أن يؼال :الحديث إما أن ُتع َؾ َؿ ِص اح ُت ُف ،مِ ُثؾ الؿشفقر الذي احت اػت بف
خالػ ما
ُ
قرائ ُـ ُتػقدُ العؾؿ ،وإما أن يعؾؿ طدم صحتف ،مثؾ الؿقضقطات التل ُت
طدم
ثبت بدلقؾ قطعل ،سقاء كان كؼؾ ًّقا أو طؼؾ ًّقا ،وإما أٓ ُيع َؾ َؿ ا
صحت ُف وٓ ُ
()1

صحتفُ ،
مثؾ إحاديث الضعقػة وكحقها.

صح ُتف أو يترجح طدم صحتف ،أو
تترج َح ا
ومثؾ أن يؼال :الحديث إما أن ا
ٓ يترجح شلء مـفؿا.
ومثؾ أن يؼال :الحديث إما أن تعؾؿ صحتف ،أو يغؾب طىل الظـ ذلؽ فقف،
وإما أن ُيع َؾ َؿ طدم صحتف ،أو يغؾب طىل الظـ ذلؽ فقف ،وإما أٓ يغؾب طىل
()2

الظـ شلء مـفؿا ،بحقث يبؼك الذهـ مترد ًدا فقف.

وقد قسؿ كثقر مـ الؿتؼدمقـ إىل قسؿقـ فؼط :صحقح ،وضعقػ،
()3

وأدرجقا الحسـ يف الصحقح لؿشاركتف لف يف آحتجاج بف.

( )1اكظر :الؽػاية( ص ،)17-16باب :الؽالم يف إخبار وتؼسقؿفا.
( )8اكظر :الـزهة( ص.)73-78
ِ
( )3قال ابـ الصالح يف طؾقم الحديث( ص )44يف الـقع الثاين يف التاسع مـ التػريعات :م ْـ َأ ْه ِؾ
ِ
ِ ِ
قحِٓ ،ك ِْدر ِ
اج ِف فِل َأك َْقا ِع َما ُي ْحت َُّج
الص ِح ِ
ا ْل َحديث َم ْـ َٓ ُي ْػ ِر ُد ك َْق َع ا ْل َح َس ِـَ ،و َي ْج َع ُؾ ُف ُمـْدَ ِر ًجا فل َأك َْقا ِع ا
َ
بِ ِف ،و ُهق ال اظ ِ
اه ُر مِ ْـ كَ َال ِم ا ْل َحاكِ ِؿ َأبِل َط ْب ِد ال اؾ ِف ا ْل َحافِ ِظ فِل َت َص ُّر َفاتِ ِف...اﻫ ،واكظر :التؼققد واإليضاح
َ َ
(.)817-816/1
وقال الذهبل يف السقر )339/7( يف معرض كالمف طـ أحاديث الصحقحقـ :وهبذا يظفر لؽ
أن الصحقحقـ فقفؿا الصحقح وما هق أصح مـف ،وإن شئت قؾت :فقفؿا الصحقح الذي ٓ كزاع
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وقسؿف الخطابل إىل ثالثة أقسام وذلؽ يف معامل الســ ،حقث قال:
ٍ
ُ
وحسـ ،وسؼقؿ.
الحديث طـد أهؾف ثالث ُة أقسام :صحقح،
فالصحقح ما ا اتصؾ سـده و ُطدِّ لت كؼؾتف.
مدار أكثر الحديث ،وهق
ف
والحسـ ما ُط ِر َ
ُ
مخرجف واشتفر رجالف ،وطؾقف ُ
الذي يؼبؾف أكثر العؾؿاء وتستعؿؾف طامة الػؼفاء.
()1

والسؼقؿ طىل ثالث

صبؼات شرها الؿقضقع ،ثؿ الؿؼؾقب ،ثؿ

()2

الؿجفقل.

قال العراقل يف كؽتف :)3( مل أر مـ سبؼ الخطابل إىل التؼسقؿ الؿذكقر،
ِ
كر الحسـ ،وهق مقجقد يف كالم الشافعل
وإن كان يف كالم الؿتؼدمقـ ذ ُ
فقف والصحقح الذي هق حسـ ،وهبذا يظفر أن الح سـ قسؿ داخؾ يف الصحقح ،وأن الحديث الـبقي
قسؿان لقس إٓ صحقح وهق طىل مراتب ،وضعقػ وهق طىل مراتب ،واهلل أطؾؿ.اﻫ
وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف مجؿقع الػتاوى :)85 ،83/18( وأما قسؿة الحديث إىل
صحقح وحسـ وضعقػ ،ففذا اأول مـ طرف أكف قسؿف هذه الؼسؿة أبق طقسك الترمذي ،ومل تعرف
ف طـفؿ هذا التؼسقؿ الثالثل
هذه الؼسؿة طـ أحد قبؾف ...وأما مـ قبؾ الترمذي مـ العؾؿاء فؿا ُط ِر َ
لؽـ كاكقا يؼسؿقكف إىل صحقح وضعقػ ،والضعقػ طـدهؿ كقطان :ضعقػ ضع ًػا ٓ يؿتـع العؿؾ
بف وهق يشبف الحسـ يف اصطالح الترمذي ،وضعقػ ضع ًػا يقجب تركف وهق القاهل...اﻫ
( )1يفمؼدمة معامل الســ( :فلما السؼقؿ مـف فعىل صبؼات.)...
( )8اكظر :مؼدمة معامل الســ ،)6/1( واختصار طؾقم الحديث ،)134-189/1( وتقضقح
إفؽار.)155/1( 
( )3الؿعروفة بـ التؼققد واإليضاح.
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والبخاري ومجاطة ،ولؽـ الخطابل كؼؾ التؼسقؿ طـ أهؾ الحديث ،وهق إما ٌم
()1

ثؼة فتبعف ابـ الصالح.

كظرا
والؿراد بلهؾ الحديث هـا أكثرهؿ ،ويؿؽـ إبؼاؤه طىل طؿقمفً ،
()2

ٓستؼرار اتػاقفؿ طىل ذلؽ بعد آختالف.

ٍ
حديث ُيروى ٓ
واختؾػ يف حديث الحسـ ،فؼال الترمذي يف حده :كؾ
ُ
يؽقن الحديث شا ًذا ،و ُيروى مـ غقر
يؽقن يف إسـاده مـ ُيتفؿ بالؽذب ،وٓ
ٌ
حديث حسـ ذكر ذلؽ يف كتاب العؾؾ ،وهق
وجف كحق ( ) 3ذاك( )4ففق طـدكا
()5

يف آخر جامعف.

()6
ٍ
بصػة ُتؿ ِّق ُزه طـ الصحقح :فنن
ص الحسـ
واطترض طؾقف بلكف مل َي ُخ ا

أيضا ٓ يؽقن شا ًذا ،وٓ تؽقن رواتف م اتفؿقـ( ،)7ويبؼك طؾقف أكف
الصحقح ً
( )1اكظر :التؼققد واإليضاح )817/1( دراسة وتحؼقؼ الدكتقرُ :أسامة خقاط.
( )8اكظر :فتح الؿغقث.)88-81/1( 
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :وكحق) ،والؿثبت مـ العؾؾ.
( )4يف الؿطبقع( :ذلؽ) بدل (ذاك) ،والؿثبت مـ العؾؾ.
( )711/5( )5ط .دار الؽتب العؾؿقة.
( )6والؿعترض هق الحافظ أبق طبد اهلل بـ الؿقاق كؿا يف شرح التبصرة والتذكرة ،)158/1( وكؼؾ
ذلؽ ابـ سقد الـاس يف الـػح الشذي.)889/1( 
( )7شرح التبصرة والتذكرة.)958/1( 
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()1

روى مـ غقر وجف ،ومل يشترط ذلؽ يف الصحقح.
اشترط يف الحسـ أن ُي َ
وأجقب( )2بلن الترمذي قد م اقز الحسـ طـ الصحقح بشقئقـ:

أسدٍناُ :
صرا طـ درجة راوي الصحقح ،وهق أن يؽقن غقر
كقن راويف قا ً
ٌ
متفؿ بالؽذب ،وراوي الصحقح ٓ بد أن يؽقن ً
وفرق بقـ ققلـا :فال ُن
ثؼة،
غقر متفؿ بالؽذب ،وبقـ ققلـا :ثؼة.
ُ
الجاىٕ :مجقئ ُف مـ غقر وجف.

()3

ف مخرجف واشتفر رجالف(،)4
وقال الخطابل يف حدِّ ه -الحسـ -ما ُط ِر َ
()5
مفؿ.
واط ُت ِر َض طؾقف بلكف لقس يف طبارتف تؾخقص ٌ

ف مخرجف واشتفر رجالف ،فقؼتضل أن ُ
يدخ َؾ يف
وأيضا فالصحقح قد ُط ِر َ
ً
()6

حد الحسـ ،وكلكف يريد مؿا مل ُ
يبؾغ درجة الصحقح.

( )1مـ ققلف( :ويبؼك طؾقف) إىل هـا مـ كالم ابـ سقد الـاس القعؿري يف الـػح الشذي،)891/1( 
وكؼؾف العراقل يف شرح التبصرة والتذكرة ،)153/1( وطؾؼ طؾقف بؼقلف :وسـرى يف كالم أبل
الػتح بعد هذا ...أكف ٓ يشترط يف ِّ
كؾ حسـ أن يؽقن كذلؽ فتلمؾف.اﻫ
( )8والذي أجاب هق الحافظ كؿا يف تدريب الراوي.)886/1( 
( )3اكظر :تدريب الراوي.)886/1( 
( )4تؼدم تعريػف لؾحسـ قري ًبا.
( )5والؿعترض هق ابـ دققؼ العقد ،وهذا يف آقتراح.
( )6هذا كالم ابـ دققؼ يف آقتراح( ص :)191وهذه طبارة لقس فقفا كبقر تؾخقص ،وٓ هل أيض ًا طىل
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صـاطة الحدود والتعريػات :ا
فنن الصحقح أيض ًا قد ُطرف مخرجف ،واشتفر رجالف ،فقدخؾ الصحقح
ف مخرجف واشتفر رجالف ما مل يبؾغ درجة الصحقح.اﻫ
يف حدِّ الحسـ ،وكلكف يريد هبذا الؽالم ما ُط ِر َ
قمت :ومؿـ اطترض طىل هذا التعريػ أبق طؿرو بـ الصالح يف طؾقم الحديث( ص :)34فنكف
ذكر تعريػ الخطابل والترمذي لؾحديث الحسـ ،ثؿ قال :ولقس فقؿا ذكره الترمذي والخطابل ما
يػصؾ الحسـ مـ الصحقح.اﻫ
الؿ َع ارف
وكذلؽ الحافظ ابـ كثقر يف اختصار طؾقم الحديث ،)189/1( ومؿا قالف :فنن كان ُ
هق ققلف :ما ُط ِرف مخرجف واشتفر رجالف ،فالحديث الصحقح كذلؽ بؾ والضعقػ.اﻫ
وأجاب أبق سعقد العالئل طىل اطتراض ابـ دققؼ العقد كؿا يف الـؽت )44/1( بؼقلف" :إكؿا
يتقجف آطتراض طىل الخطابل أن لق كان طرف بالحسـ فؼط ،أما وقد طرف بالصحقح ً
أوٓ ثؿ
طرف بالحسـ فقتعقـ محؾ كالمف طىل أكف أراد بؼقلف :ما طرف مخرجف واشتفر رجالف "ما مل يبؾغ
درجة الصحقح ،ويعرف هذا مـ مجؿقع كالمف".اﻫ
قال الحافظ يف الـؽت" :)844/1( وطىل تؼدير تسؾقؿ هذا الجقاب ففذا الؼدر غقر مـضبط
فقصح ما قال الؼشقري أكف طىل غقر صـاطة الحدود والتعريػات...اﻫ
ومؿـ اطترض كذلؽ طىل كالم ابـ دققؼ العقد الشقخ تاج الديـ التبريزي ،فؼال -كؿا يف التؼققد
واإليضاح :) 898/1( فقف كظرٕ :كف ذكر مـ بعد أن الصحقح أخص مـ الحسـ قال :ودخقل يف
حد العام ضروري ،والتؼققد بؿا يخرجف طـف م ِ
خؾ لؾحد.اﻫ
ُ
قال العراقل :وهق اطتراض متجف.اﻫ
وذكر الحافظ يف الـؽت ) 845/1( كالم التبريزي ثؿ قال :أققل :بقـ الصحقح والحسـ
خصقص وطؿقم مـ وجف ،وذلؽ بقـ واضح لؿـ تدبره ،فال يرد اطتراض التبريزي إذ ٓ يؾزم مـ
كقن الصحقح أخص مـ الحسـ مـ وجف أن يؽقن أخص مـف مطؾ ًؼا حتك يدخؾ الصحقح يف
الحسـ.اﻫ
وجقفا فقؿا
وقال السخاوي يف فتح الؿغقث )118/1( مبقـًا كالم شقخف بؼقلف :وبقان كقكف
ً
يظفر :أهنؿا يجتؿعان فقؿا إذا كان الصحقح لغقره والحسـ لذاتف ،ويػترقان يف الصحقح لذاتف
والحسـ لغقره ،و ُيعبر طـف بالؿبايـة الجزئقة.اﻫ
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()1
مدار أكثر الحديث ،وهق الذي
وقال بعضفؿ  :إن ققلف يف أثره :وطؾقف ُ

يؼبؾف أكثر العؾؿاء ،ويستعؿؾف طا ام ُة الػؼفاء هق مـ تتؿة الحدِّ ( ،)2وبذلؽ
يخرج الصحقح الذي دخؾ فقؿا قبؾف ،فنن الصحقح يؼبؾف مجقع العؾؿاء،
بخالف الحسـ :فنن بعضفؿ ٓ يؼبؾف.
ٍ
حديث ،فؼال :إسـاد
ُروي طـ ابـ أبل حاتؿ أكف قال :سللت أبل طـ
حسـ فؼؾت :يحتج بف؟ قال.ٓ :

()3

وقد حاول بعضفؿ( )4أن يجعؾ حد الخطابل مقاف ًؼا لحدِّ الترمذي ،فؼال:
ٍ
ُ
وجف،
ف مخرجف هق كؼقل الترمذي :و ُيروى مـ غقر
ققل الخطابل :ما ُط ِر َ
ُ
وققل الخطابل :اشتفر رجالف ،يعـل :بالسالمة مـ وصؿة الؽذب ،هق كؼقل
الترمذي :وٓ يؽقن يف إسـاده مـ ُي ات َف ُؿ بالؽذب.
وأما ققل الترمذي :وٓ يؽقن شا ًذا ففق مستغـك طـف يف طبارة الخطابل:
( )1هق اإلمام البؾؼقـل يف محاسـ آصطالح.
( )8اكظر :محاسـ آصطالح( ص ،)143واختصار طؾقم الحديث.)134-189/1( 
( )3يف طؾؾ الحديث ) 138/1( أن ابـ أبل حاتؿ سلل أباه قال :قؾت :يحتج بحديث ربقعة بـ
مرارا فؾؿ يزدين طىل ققلف :حسـ ،ثؿ قال :الحجة سػقان
الحارث؟ قال :حسـ ،فؽررت طؾقف ً
وشعبة.
ربف بـ سعقد؟ قال ٓ :بلس بف ،قؾتُ :يحتج بحديثف؟ قال :هق حسـ الحديث.
قمت :فعبد ِّ
( )4هق البؾؼقـل ،وهذا يف محاسـ آصطالح( ص.)145
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ٕن ِط َ
رفان الؿخرج ُيـايف الشذوذ.

()1

وقال بعضفؿ :إن ِط َ
رفان الؿخرج ٓ يـايف الشذوذٕ :ن الشاذ الذي قد
مخرج الحديث ،وإكؿا يـايف آكؼطاعٕ :ن
ف فقف
مجقع رجالف ،قد ُط ِر َ
ُ
أبرز فقف ُ
درى مـ َس َؼط.
عرف فقف
بعض إسـاده ٓ ُي ُ
ما سؼط ُ
ُ
مخرج الحديث :إذ ٓ ُي َ

()2

وٓ يخػك ما يف تطبقؼ أحد الحدا يـ طىل أخر مـ التؽؾػٓ ،سقؿا بعد
الترمذي قد حدا أحد قِ ْسؿل الحسـ ،وهق الحسـ لغقره،
أن تب اق َـ أن
ا
والخطابل قد حد الؼسؿ أخر وهق الحسـ لذاتف.
قريب محتؿؾ هق الحديث
ضعػ
ٌ
وقال ابـ الجقزي يف َحدِّ ه :ما فقف
ٌ
()3

الحسـ ،ويصؾح البـا ُء طؾقف والعؿؾ بف.
()4

واط ُترض

ٍ
يتؿقز بف الؼدر
بضابط
طىل هذا الحدِّ بلكف لقس مضبق ًصا
ُ

ُ
الؿحتؿؾ مـ غقره.
( )1اكظر الؿصدر السابؼ.
( )8اكظر :التؼققد واإليضاح ،)893/1( وتدريب الراوي.)887/1( 
( )3الؿقضقطات ،)14/1( يف تؼسقؿ إحاديث إىل ستة أقسام قال :الؼسؿ الرابع :ما فقف ضعػ
قريب محتؿؾ ،وهذا هق الحديث الحسـ ويصؾح البـاء طؾقف والعؿؾ بف...اﻫ
وأما طزو العراقل لف إىل العؾؾ الؿتـاهقة فنين مل أجده فقف ،وكذا قال محؼؼ التؼققد.
( )4والؿعترض هق ابـ دققؼ يف آقتراح( ص.)195
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وقال بعضفؿ( :)1ما ذكره ابـ الجقزي مبـل طىل أن معرف َة الحسـ مقققف ٌة
ِ
ٌ
وسط بقـفؿا.
معرفة الصحقح والضعقػٕ :ن الحسـ
طىل
تقسط الحسـ بقـ الصحقح والضعقػ طسر تعريػف،
وقال بعضفؿ :لؿا ا
()2

وصار ما يـؼدح يف كػس الحافظ قد تؼصر طبارتف طـف.

تؿققزا يشػل الغؾقؾ،
وقال بعضفؿ :إكف ٓ مطؿع يف تؿققز الحسـ مـ غقره ً
غقر أن مـ برع يف هذا الػـ يؿؽـف أن يؼرب طىل الطالب مطؾبف.

()3

وقد اطتـك ابـ الصالح بنيضاح حد الحسـ بؼدر آستطاطة ،فؼال بعد أن
أورد الحدود الثالثة الؿذكقرة هـا :قؾت :كؾ هذا مستبفؿ ٓ يشػل الغؾقؾ،
ولقس فقؿا ذكره الترمذي والخطابل ما يػصؾ الحسـ مـ الصحقح.
أمعـت الـظر يف ذلؽ والبحث جام ًعا بقـ أصراف كالمفؿ ،مالح ًظا
وقد
ُ
مقاقع استعؿالفؿ ،فتـ اؼح يل وا اتضح أن الحديث الحسـ قسؿان:
( )1هق الطقبل يف الخالصة( ص :) 45قال :وأما ققل بعض الؿتلخريـ :فقف ضعػ قريب محتؿؾ،
فؿبـل طىل أن معرفة الحسـ مقققفة طىل معرفة الصحقح والضعقػٕ :ن الحسـ وسط بقـفؿا.اﻫ
( )8قال الحافظ ابـ كثقر يف اختصار طؾقم الحديث :)189/1( وهذا الـقع لؿا كان وس ًطا بقـ
ال صحقح والضعقػ يف كظر الـاضر ٓ يف كػس إمر كسبل طسر التعبقر طـف وضبطف طىل كثقر مـ أهؾ
هذه الصـاطة ،وذلؽ ٕكف أمر كسبل شل ٌء يـؼدح طـد الحافظ بؿا تؼصر طبارتف طـف...اﻫ
( )3اكظر :الؿققظة( ص ،)89-88والـؽت طىل كزهة الـظر( ص )98-91لؾحؾبل.
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أسدٍنا :الذي ٓ يخؾق رجال إسـاده مـ مستقر مل تتحؼؼ أهؾقتف ،غقر أكف
مغػال كثقر الخطل فقؿا يرويف ،وٓ هق متفؿ بالؽذب يف الحديث :أي :مل
ً
لقس
يظفر مـف تعؿد الؽذب يف الحديث ،وٓ سبب آخر مػسؼ ،ويؽقن متـ
الحديث مع ذلؽ قد طرف بلن روي مثؾف أو كحقه مـ وجف آخر أو أكثر ،حتك
اطتضد بؿتابعة مـ تابع راويف طىل مثؾف ،أو بؿا لف مـ شاهد ،وهق ورود حديث
مـؽرا وكالم الترمذي طىل
آخر بـحقه فقخرج بذلؽ طـ أن يؽقن شا ًذا ،أو
ً
هذا الؼسؿ يتـزل.
الكطه الجاىٕ :أن يؽقن راويف مـ الؿشفقريـ بالصدق وإماكة ،غقر أكف
مل يبؾغ درجة رجال الصحقح ،لؽقكف يؼصر طـفؿ يف الحػظ واإلتؼان ،وهق مع
مـؽرا ،ويعتبر يف كؾ هذا
ذلؽ يرتػع طـ حال مـ يعد ما يـػرد بف مـ حديثف ً
معؾال،
مـؽرا :سالمتف مـ أن يؽقن ً
مع سالمة الحديث مـ أن يؽقن شا ًذا أو ً
وطىل هذا الؼسؿ يتـزل كالم الخطابل.
ففذا الذي ذكركاه جامع لؿا تػرق يف كالم مـ بؾغـا كالمف يف ذلؽ ،وكلن
مؼتصرا كؾ
الترمذي ذكر أحد كقطل الحسـ ،وذكر الخطابل الـقع أخر
ً
معرضا طؿا رأى أكف ٓ يشؽؾ ،أو أكف غػؾ
واحد مـفؿا طىل ما رأى أكف يشؽؾ
ً
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طـ البعض وذهؾ ،واهلل أطؾؿ هذا تلصقؾ ذلؽ وتقضقحف )1(.اﻫ
()2

واطترض

مؼصقرا طىل رواية
طؾقف بلكف جعؾ الحسـ طـد الترمذي
ً

الؿستقر ولقس كذلؽ ،بؾ يشترك معف الضعقػ بسبب سقء الحػظ،
والؿقصقف بالغؾط والخطل ،والؿختؾط بعد اختالصف ،والؿدلس إذا طـعـ،
وما يف إسـاده اكؼطاع ضعقػ ،فلحاديث همٓء مـ قبقؾ الحسـ طـده إذا
وجدت الشروط الثالثة :وهل أٓ يؽقن يف اإلسـاد مـ ُيتفؿ بالؽذب ،وأٓ
يؽقن الحديث شا ًذا ،وأن يروى مثؾ ذلؽ أو كحقه مـ وجف آخر فصاطدً ا،
ولقست كؾفا يف درجة واحدة ،بؾ بعضفا أققى مـ بعض ،ومؿا يؼقي هذا أكف
كثقرا مـ إحاديث الؿـؼطعة
مل يتعرض ٓشتراط اتصال اإلسـاد ،ولذا وصػ ً
()3

بالحسـ.

وأما ققلف :وكلن الترمذي ذكر أحد كقطل الحسـ ،وذكر الخطابل أخر
طؿا رأى أكف ٓ ُيشؽِؾ،
مؼتصرا كؾ واحد مـفؿا طىل ما رأى أكف يشؽؾُ ،م ً
عرضا ا
ً
أو أكف غػؾ طـ البعض وذهؾ ،فؼال :بعضفؿ فقف :إن الخطابل ٓ يطؾؼ اسؿ
ب طؾقف بف يف التؼققد واإليضاح
( )1طؾقم الحديث( ص ،)38-34ط .العتر ،واكظر :ما تع ِّؼ َ
( ،)341-344/1ورد ذلؽ الحافظ يف الـؽت.)847/1( 
( )8والؿعترض هق الصـعاين يف تقضقح إفؽار ،)164-163/1( وقد تصرف الؿصـػ يف بعض
طباراتف.
( )3اكظر الؿصدر السابؼ.
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الحسـ إٓ طىل الـقع الذي ذكره ،وهق الـقع الذي يسؿقف مـ يجعؾ الحسـ
قسؿقـ باسؿ الحسـ لذاتف.
وأما الـقع الذي تركف ،وهق الذي يسؿك طـدهؿ بالحسـ لغقره ،ففق مـ
()1

قبقؾ الضعقػ طـده ،فتركف لذلؽ ٓ لؿا ذكر.

أيضا إذا أصؾؼ اسؿ الحسـ :فنكؿا يريد بف الـقع الذي
ويظفر أن الترمذي ً
ذكره ،وهق الذي يسؿك طـدهؿ بالحسـ لغقره ،وأما الـقع الذي تركف ففق
أيضا لذلؽ ٓ لؿا ذكر ،وهذا ٓ يـايف( )2إصالق
طـده مـ قبقؾ الصحقح ،فتركف ً
()3

اسؿ الحسـ طىل هذا الـقع إذا ُوجدت قريـة ُّ
تدل طىل ذلؽ.

وأما ققل بعضفؿ( :)4إن الترمذي قد صحح مجؾة مـ إحاديث ٓ ترقك
ػرق بقـ الصحقح والحسـ.
طـ رتبة الحسـ ،مع أكف مؿـ ُي ِّ
فنن فقف إهبا ًما :فنن أراد أكف حؽؿ بصحة أحاديث هل يف رتبة الحسـ
فآطتراض طؾقف غقر وارد ،فنن كثقرا مـ الؿحدثقـ ي ِ
دخ ُؾف يف
لذاتف،
ُ
ُ
ً
ُ
( )1يعـل :ابـ الصالح.
( )8يف الؿطبقع ٓ( :يـايف يف) بتؽرار (يف).
( )3اكظر :آقتراح( ص ،)193وفتح الؿغقث.)187-186/1( 
( )4قال السخاوي يف فتح الؿغقث )66/1( يف الصحقح الزائد طىل الصحقحقـ :بؾ وفقؿا صححف
الترمذي مـ ذلؽ -يعـل :الحسـ -مجؾة مع أكف مؿـ يػرق بقـ الصحقح والحسـ.اﻫ
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صحقحا ٓ
الصحقح ،ويجعؾف يف أدكك مراتبف :ولذا قالقا :إن مـ سؿك الحسـ
ً
ُيـؽر أكف دون الصحقح الؿؼدا م الؿبقـ ً
اختالف يف العبارة دون
ٌ
أوٓ ،ففذا إذا
()1

الؿعـك.

ولذا( )2يتب اق ُـ مـ إمعان الـظر يف هذه ،وتتبع مقاردها أن الؿحدِّ ثقـ الذيـ
رأوا أكف يـبغل أن ُيج َع َؾ بقـ الصحقح والضعقػ واسط ٌة :طؿد بعضفؿ إىل
قسؿ مـ أقسام الضعقػ وهق الضعقػ الذي ضفرت فقف أمارات ال ُؼ اقة ،فرفعف
درج ًة وجعؾف واسط ًة بقـفؿا ،وسؿاه بالحسـ.
وطؿد أخرون إىل ٍ
قسؿ مـ أقسام الصحقح وهق الصحقح الذي فقف شلء
وسؿاه بالحسـ ،فتؼ ابؾ
مـ الضعػ ،فلكزلف درجة ،وجعؾف واسطة بقـفؿا،
ا
()3
ٍ
شامال لؾـقطقـ
ً
بؼبقل حسـ ،فجعؾقا اسؿ الحسـ
الؿ اتبِعقن ٔثارهؿ ذلؽ.
ُ
فسؿقا الؼسؿ الذي
ػرققا بقـفؿا لالحتقاج إىل ذلؽ ،ا
م ًعا ،غقر أهنؿ رأوا أن ُي ِّ
وس اؿقا الؼسؿ الذي كان ُمدْ َر ًجا
كان
ً
مدرجا يف الصحقح باسؿ الحسـ لذاتفَ ،
يف الضعقػ باسؿ الحسـ لغقره.
سؿك
( )1قال ابـ الصالح :والترمذي مصرح فقؿا يف كتابف بالتؿقز بقـ الصحقح والحسـ ،ثؿ إن مـ ا
صحقحا ٓ يـؽر أكف دون الصحقح الؿؼدم الؿب اقـ ً
أوٓ ،ففذا إذن اختالف يف العبارة دون
الحسـ
ً
الؿعـك ،واهلل أطؾؿ .اﻫ طؾقم الحديث( ص.)44
( )8يف الؿخطقط( :والذي) بدل (ولذا).
( )3يف الؿطبقع( :لذلؽ) بدل (ذلؽ).
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وقد حاول محاولقن أن يحدُّ وا الحسـ مطؾ ًؼا مع اختالف أمرمها ،فؼال
الحس ُـ هق الذي ا ات َصؾ إسـا ُده بالصدوق الضابط الذي لقس بتام
بعضفؿ:
َ
الضبط ،أو بالضعقػ الذي مل ُي ات َفؿ بالؽذب إذا طضده طاضد ،مع السالمة مـ
الشذوذ والعؾة.

()1

وقال بعضفؿ( :)2الحسـ ما خال طـ العؾؾ ،وكان يف سـده الؿتصؾ إما
مستقر لف بف شاهد ،أو ٍ
ٍ
قاصر طـ كؿال اإلتؼان.
مشفقر
راو
راو
ٌ
ٌ
ٌ
مرسؾ ٍ
ِ
ُ
ثؼة
درجة الثؼة ،أو
وقال بعضفؿ( :)3الحسـ مسـد مـ ُقر َب مـ
روي مـ غقر وجف ،وسؾِؿ مـ شذوذ ِ
وط اؾة.
ُ َ
َ َ
ُ
الحديث الذي لقس فقف
طرفف بعضفؿ ،فؼال :هق
وأما الحسـ لذاتف فؼد ا
طؾة وٓ شذو ٌذ ،إذا ا ات َصؾ إسـاده برواةٍ معروفقـ بالعدالة والضبط ،غقر أن يف
()4
قصقرا طـ ضبط ُرواةِ الصحقح.
ضبطفؿ
ً
فجعؾف هق والصحقح سقا ًء اإٓ يف تػاوت الضبط ،فراوي الصحقح ُيشتَ ُ
رط
( )1قال السخاوي يف فتح الؿغقث :) 185/1( وأما مطؾؼ الحسـ :ففق الذي اتصؾ سـده بالصدوق
الؿػسؼ كالؽذب إن مل يػحش خطل سقئ الحػظ
الضابط الؿتؼـ غقر تامفؿا ،أو بالضعػ بؿا طدا
ِّ
إذا اطتضد مع خؾقمها طـ الشذوذ والعؾة.اﻫ
الر ِوي( ص.)36
( )8هق ابـ مجاطة يف الؿـفؾ ا
( )3هق الطقبل يف الخالصة( ص.)48
( )4اكظر :إسئؾة الػائؼة بإجقبة الالئؼة( ص )63لؾحافظ ابـ حجر.
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ُ
شترط فقف تؾؽ الدرجة،
الحس ِـ ٓ ُي
أن يؽقن مقصق ًفا بالضبط التا ِّم ،وراوي
َ
ُ
شترط فقف أن يؽقن ضاب ًطا يف الجؿؾة ،بحقث ٓ يؽقن مغ اػ ًال ،وٓ كثقر
وإكؿا ُي
الخطل ،وأ اما سائر شروط الصحقح فنكف ٓ بد مـفا يف الحسـ لذاتف.
ُ
إصالق الحسـ طىل ما ُذكِ َر وطىل غقره ،قال
وقد ُو ِجدَ يف كالم الؿتؼدمقـ
اب ُـ طدي يف ترمجة َس االم بـ سؾقؿان الؿدائـل :حديثف مـؽر ،وطا ام ُتف ِحسان،
إٓ أكف ٓ يتابع طؾقف( ،)1وققؾ لشعبةٕ :ي شلء ٓ تروي طـ طبد الؿؾؽ بـ
أبل سؾقؿان ال َع ْر َزمل( ،)2وهق حسـ الحديث؟ فؼال :مـ ُحسـ ِ ِف َفررت

()3

صؾؼ طىل الغريب،
الؾغقي وهق حسـ الؿتـ )4(.وربؿا ُأ َ
وكلهنؿا أرادا الؿعـك
ا
قال إبراهقؿ الـخعل :إذا اجتؿعقا َك ِرهقا أن ُي ِ
الرجؾ ِح َ
ُ
سان أحاديثف ،قال
خر َج
()5

ابـ السؿعاين :إكف طـك الغرائب.

لؾشافعل إصالقف :يف الؿتػؼ طىل صحتف( ،)6وٓبـ الؿديـل :يف
وو ِجدَ
ُ
ِّ
( )1الؽامؾ )383/4( ترمجة رقؿ (.)771
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :العزرمل) ،وهق خطل ،والؿثبت مـ كتب التراجؿ.
( )3اكظر :أدب اإلمالء( صٓ )93بـ السؿعاين.
( )4فتح الؿغقث )188/1( أما ابـ السؿعاين يف أدب اإلمالء( ص :)73فنكف ففؿ مـ ققل شعبة هذا
أكف طـك الؿـاكقر ،واكظر :الـؽت )316/1( لؾزركشل.
( )5اكظر :أدب اإلمالء( ص.)73 ،59
( )6اكظر :مختؾػ الحديث( ص.)588
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الحسـ لذاتف( ،)1ولؾبخاري يف الحسـ لغقره ()2وبالجؿؾة فالترمذي هق الذي
وكق َه بذكره.
أكثر مـ التعبقر بالحسـ ا
َ
ُ
إصالق
اختالف إئؿة يف معـاه حقـ إصالقف ،فال َيسق ُغ
ُ
ولؽـ حقث ثبت
ِ
ِ
الـظر يف ذلؽ ،فؿا كان مـف مـطب ًؼا طىل
الؼقل بآحتجاج بف ،بؾ ٓبدا مـ
ـظر
الحسـ لذاتف سا َغ آحتجاج بف ،وما كان مـف مـطب ًؼا طىل الحسـ لغقره ُي ُ
()3

رت ُص ُر ُقف َيسق ُغ آحتجاج بف ،وما ٓ فال.
فقف ،فؿا َك ُث ْ

( )1اكظر :العؾؾ( ص )94لف.
( )8اكظر :الـؽت.)864/1( 
( )3اكظر :فتح الؿغقث.)189-187/1( 
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فَوَائِدُ تَتَعَلَّقُ بِمَ ِبحَثِ الْحَدِ ِيثِ الْحَسَنِ
ض لَّا وََِ األَ ِسَٕاهِ وَا َٖطفَ ُعَّا وِ َِ
الِفَاِٟسَ ُ ٚاألُٔىل :يف أََُّ بَعضَ األَسَازِٖحِ قَ ِس َٖعطِ ُ
زَضَدَتَِّا إِىل السَّضَدَ ِٛالَّتِ٘ َِِ٘ فَ ِٕقََّا

أحقال ُت ِ
قد َي ِ
ٌ
رتػع
عر ُض لبعض إحاديث
قر ُثفا قق ًة ،وبذلؽ قد َي ُ
ِ
يرتػع الحسـ مـ درجتف إىل درجة
الحسـ ،وقد
درجتف إىل درجة
الضعقػ مـ
ُ
ُ
َ
خاصا بالضعقػ والحسـ ،بؾ َي ُ
شؿؾ الصحقح
الصحقح ،ولقس هذا
الحؽؿ ً
ُ
تـقع درجاتف ،إٓ أن بحثـا أن إكؿا يتع اؾ ُؼ هبؿا فؼط ،فـؼقل:
ً
أيضا باطتبار ُّ
إن الحديث الضعقػ قد يؽقن ضعػف مؿؽـ الزوال ،وقد يؽقن غقر
الضعػ كاشئًا مـ
ُ
مؿؽـ الزوال :فنن كان مؿؽِ َـ الزوال ،وذلؽ فقؿا إذا كان
ضعػ حػظ بعض رواتف( )1مع كقكف مـ أهؾ الصدق والدياكة ،فنذا جاء ما
رواه مـ ٍ
وجف آخر طرفـا أكف قد َح ِػ َظف ومل ا
يختؾ فقف ضبطف ،فقرتػع بذلؽ مـ
( )1يف الؿخطقط( :مـ ضعػ حػظ راويف يف كقكف ،)...وهل طبارة ابـ الصالح يف طؾقم الحديث
الػـ وغقرهؿ يف
ولعؾ الؿملػ تصرف فقفا حقـ صبع الؽتاب كعادتف يف كثقر مؿا يـؼؾف طـ أهؾ هذا ِّ
كتابف هذا.
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درجة الضعقػ إىل درجة الحسـ.
ُ
ومثؾ ذلؽ ما إذا كان ضعػ ُف كاش ًئا مـ جفة اإلرسال ،كؿا يف الؿرسؾ
يزول بروايتف مـ ٍ
الذي يرسؾف إما ٌم حافظ :فنن ضعػف ُ
وجف آخر ،فقرتػع بذلؽ
التدلقس ،أو جفالة
مـ درجة الضعقػ إىل درجة الحسـ ،ومثؾ اإلرسال
ُ
بعض الرجال.
وإن كان ضعػف غقر مؿؽـ الزوال ،كالضعػ الذي يـشل مـ ِ
كقن الراوي
يزول بروايتف مـ ٍ
م ات َف ًؿا بالؽذب ،أو كقن الحديث شا ًذا( :)1فنن ضعػف ٓ ُ
وجف
يرتػع بذلؽ مـ درجة الضعقػ إىل درجة الحسـ ،كحديث« :مـ
آخر ،فال
ُ
َح ِػ َظ طؾك ُأ ِمتل أربعقـ حدي ًثا ،بعثف اهلل يقم الؼقامة يف ُزمرةِ الػؼفاء» )2(.فؼد
()3

اتػؼقا طىل ضعػف مع كثرة صرقف.

()4
ُ
الطرق وإن كاكت قاصر ًة
تؽثر فقف
قاه بعض احلفاظ  :إن هذا الـقع قد ُ

ُ
العؿؾ بف
طـ درجة آطتبار ،حتك يرتؼل طـ رتبة الؿـؽر الذي ٓ يجقز
ٍ
ُ
العؿؾ بف يف الػضائؾ ،وربؿا صارت تؾؽ
بحال ،إىل رتبة الضعقػ الذي يجقز
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)34وشرح التبصرة والتذكرة.)159-158/1( 
( )8اكظر :العؾؾ الؿتـاهقة )119/1( برقؿ ( :)161فنكف ذكر هـالؽ صرقف.
( )3اكظر :مؼدمة إربعقـ الـقوية( ص.)4
( )4هق السخاوي يف فتح الؿغقث.)134/1( 
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ضعػ يسقر ،بحقث لق ُف ِر َض مجلء
ٌ
الطرق القاهقة بؿـزلة الطريؼ التل فقفا
ضعػ يسقر ،صار مرتؼقا مـ ِ
رتبة الضعقػ إىل رتبة
ٌ
ذلؽ الحديث بنسـادٍ فقف
ً
()1

الحسـ لغقره.

وكؿا قد يرتؼل بعض إحاديث مـ درجة الضعقػ إىل الحسـ ،قد
يرتؼل يعضفا مـ درجة الحسـ إىل درجة الصحقح ،وذلؽ يف الحسـ لذاتف،
والصحقح سقا ٌء ٓ َف ْر َق بقـفؿا إٓ يف ٍ
أمر واحد وهق
رفت أكف هق
فنكؽ قد َط َ
ُ
ُ
ُ
شترط فقفؿ أن يبؾغقا يف الضبط الدرجة الؿشترصة يف
الضبط :فنن ُرواتف ٓ ُي
ُرواةِ الصحقح ،فنذا جاء الحديث الحسـ لذاتف مـ وجف آخر اكجبر ما فقف مـ
خ اػ ِة الضبط ،فقرتؼل بذلؽ مـ درجتف وهل الدرجة إوىل مـ قِ ْس َؿل الحسـ
الـقع بالصحقح
سؿك هذا
ُ
إىل درجة الصحقح وهل الدرجة إخقرة مـف ،و ُي ا
()2

لغقره.

وهذا الـقع غقر داخؾ يف حد الصحقح الذي سبؼ ذكره( :)3ولذا قال
بعضفؿ( :)4و ُأ ِ
الحس َـ إذا ُر ِوي مـ غقر وجف ارتؼك
ور َد طىل هذا التعريػ أن
َ
( )1اكظر :الؿصدر السابؼ.
( )8اكظر :طؾقم الحديث( ص.)35-34
( )3يف الؿبحث إول الصحقح.
( )4هق السققصل يف تدريب الراوي.)86 ،58/1( 
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مـ درجة الحسـ إىل درجة الصحة ،وهق غقر داخؾ يف هذا الحد ،وأجاب بلن
()1

الؿحدود هق الصحقح لذاتف ٓ لغقره ،وما أورد مـ قبقؾ الثاين.

واط ُت ِر َض طىل ابـ الصالح( )2بلكف اطتـك بالحسـ فجعؾف قسؿقـ ،أحدُ مها
وأخر الحس ُـ لغقره ،فؽان يـبغل أن يعتـل بالصحقح ويـبف
الحس ُـ لذاتف،
ُ
الصحقح لذاتف ،وأخر الصحقح لغقره.
أيضا ،أحدمها
طىل أن لف قسؿقـ ً
ُ
وذكر الصحقح لغقره
فنن كان اقتصاره طىل تعريػ الصحقح لذاتف يف بابف،
ُ
يف كقع الحسـ مبـ ًّقا طىل أكف أص ُؾف ،فؽان يـبغل أن يؼتصر طىل تعريػ الحسـ
كر الحسـ لغقره يف كقع الضعقػٕ :كف أصؾف( )3وٓ يخػك
لذاتف يف بابف ،ويذ َ
أن الخطب يف هذا إمر سفؾ.
اطتراض ُأ ٍ
كاس( )4طىل ابـ الصالح مـ جفة ترتقب كتابف ،فنهنؿ
وقد َك ُث َر
ُ
قالقا :إكف لقس كؿا يـبغل ،ويف هذا آطتراض كظر ،فنن كتابف أماله شق ًئا بعد
شلء قاصدً ا بذلؽ أن يجؿع يف كتابف ما أمؽـف مجع ُف مـ مسائؾ هذا الػـ التل
مػرق ًة يف ٍ
كتب شتك.
كاكت ا
( )1اكظر :الؿصدر السابؼ.
( )8والؿعترض هق الحافظ كؿا يف الـؽت.)419/1( 
( )3اكظر :الؿصدر السابؼ ،وتدريب الراوي.)87/1( 
( )4مـفؿ ابـ كثقر يف اختصار طؾقم الحديث.)98/1( 
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سف َؾ الؿـال ،بعد أن كان ٓ
ففق اأو ُل مـ مجعف يف كتاب واحد حتك صار ْ
قع شديد ،حتك مل
حص ُؾف إٓ أفرا ٌد مـ أرباب الفؿؿ العالقة ،الذيـ لفؿ بف و ُل ٌ
ُي ِّ
يتقسر لف حس ُـ الترتقب:
تػرقة مـ أن يجؿعقه يف صدورهؿ ،ومثؾف ٓ
ُ
يؿـعفؿ ُّ
ٕن ذلؽ َي ُعق ُقف طـ إتؿام الجؿع والتللقػ.
وأمر الترتقب بعد ذلؽ ٌ
يؼدر طىل الؼقام بف مـ هق أدكك مـف بؿراتب،
سفؾ ُ
ُ
كثقر مـ أرباب الػضؾ
ٌ
أمر
معروف ،طىل أن همٓء الؿعترضقـ فقفؿ ٌ
وهذا ٌ
والـُّبؾ ،فؽان ح ُّؼفؿ أن يؼقمقا هبذا إمر الؿفؿ ويؽتػقا مـف( )1بؼقامف بإمر
الذي هق أهؿ.
يؿـع مـ
طىل أ ن كتابف مرتب يف الجؿؾة بحقث إكف لقس فقف تشقيش
ُ
ِ
ولطػ إشارتف ،كعؿ قد ذكر
آستػادةِ واإلفادة ،وذلؽ مع اكسجام طبارتف،
أشقاء يف مقاضع ربؿا كان غقرها أشدا مـاسب ًة مـفا( )2إٓ أن ذلؽ قؾقؾ بالـسبة
إىل غقره ،وطىل كؾ ٍ
وكثقرا
حال فالؿعترضقن معترفقن بػضؾف وتؼدُّ مِف يف ذلؽ،
ً
ؾق مؼام الؿعترض طؾقف ،أجزل اهلل لفؿ مجق ًعا
ما يؽقن آطتراض ً
دلقال طىل ُط ِّ
()3

الثقاب وإجر ،وأبؼك لفؿ يف العالؿقـ حسـ الذكر.
( )1زاد (أبق غدة) يف كسختف بعد ققلف ويؽتػقا مـف( :رمحف اهلل).
( )8يف الؿخطقط( :لفا) بدل (مـفا).

( )3اكظر :الـؽتٓ )94/1( بـ حجر ،والـؽت ،)57-56/1( وكشػ الظـقن.)1168/8( 
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الِفَاِٟسَ ُ ٚالجَّاٌَِٗ ُ :ٛفِ٘ بََٗاُِ الِ ُك ُتبِ الَّتِ٘ ُِّٖتَسَ ٝبَِّا إِىل وَعِطِفَِٛ
الِشَسِِٖحِ الِشَػََِ

كتاب أبل طقسك الترمذي ٌ
أصؾ يف معرفة الحديث
قال ابـ الصالح:
ُ
قجدُ يف
الحسـ ،وهق الذي اكقه باسؿف
وأكثر مـ ذكره يف جامعف ،و ُي َ
َ
متػر قات مـ كالم بعض مشايخف والطبؼة التل قبؾف ،كلمحد بـ حـبؾ
ِّ
والبخاري وغقرمها.
ِّ
ٌ
حديث حسـ ،أو( )1هذا
وتختؾػ الـُّ َس ُخ مـ كتاب الترمذي يف ققلف :هذا
ُ
ِ
بجؿاطة
صح َح أص َؾؽ مِـْ ُف
حديث حسـ صحقح ،وكحق ذلؽ ،فقـبغل أن ُت ِّ
ِ
وتعتؿدَ طىل ما ا اتػ َؼ ْت طؾقف.
ُأصقل،
الدارقطـل يف ســف طىل كثقر مـ ذلؽ ،ومـ َمظا ِّكف ُسـَ ُـ أبل داود،
ص
و َك ا
ُّ
ذكرت فقف الصحقح ،وما ُيشبِ ُفف وما ُي ِ
ؼاربف ،ورويـا طـف
فؼد رويـا أكف قال:
ُ
( )1يف الؿطبقع( :وهذا) بدل (أو هذا) ،والؿثبت مـ طؾقم الحديث ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.
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أصح ما طرفف يف ذلؽ الباب.
ً
أيضا ما معـاه أكف يذ ُك ُر يف كؾ باب ا
ٌ
حديث فقف َو ْه ٌـ شديدٌ فؼد ب اقـتف ،وما مل أذكر فقف
وقال :ما كان يف كتابل
()1

أصح مـ بعض.
شق ًئا ففق صالحُّ ،

ٍ
واحد مـ
مذكقرا مطؾ ًؼا ،ولقس يف
قؾت :فعىل هذا ما وجدكاه يف كتابف
ً
الصحقحقـ ،وٓ كص طىل صحتف أحدٌ مؿـ ُيؿ ِّق ُز بقـ الصحقح والحسـ
طرفـا( )2أكف مـ الحسـ طـد أبل داود.
ٍ
بحسـ طـد غقره ،وٓ مـدرجٍ فقؿا ح اؼؼـا َضبْ َط
وقد يؽقن يف ذلؽ ما لقس
الحسـ بف طىل ما سبؼ :إذ حؽك أبق طبد اهلل بـ مـده الحافظ أكف سؿع
محؿد بـ سعد البارودي بؿصر يؼقل :كان مـ مذهب أبل طبد الرمحـ
جؿ ْع طىل تركف.
الـسائل أن ُي ُ
خرج طـ كؾ مـ مل ُي َ
ُ
يلخذ ملخذه ويخرج اإلسـاد
وقال ابـ مـده :وكذلؽ أبق داود السجستاين
الضعقػ إذا مل يجد يف الباب غقرهٕ :كف أققى طـده مـ رأي الرجال )3(.اﻫ
وقد تعؼب العالمة أبق الػتح محؿد بـ سقد الـاس القعؿري كالم ابـ
( )1اكظر :رسالة أبل داود إىل أهؾ مؽة يف وصػ سـتف (ص )71-74بتحؼقؼ الدكتقر :محؿد بـ لطػل
الصباغ.
(طرفـاه).
( )8يف طؾقم الحديث ط .العتر ا
( )3طؾقم الحديث( ص.)37-35
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رسؿ أبق داود
الصالح يف شلن ســ أبل داود ،فؼال فقؿا كتبف طىل الترمذي :مل َي ُ
شق ًئا بالحسـ ،وطؿؾف يف ذلؽ شبقف بعؿؾ مسؾؿ الذي ٓ يـبغل أن ُيحؿؾ
كالمف طىل غقره :أكف اجتـب الضعقػ القاهل ،وأتك بالؼسؿقـ إول والثاين.
وحديث مـ َم اث َؾ بف مـ الرواة مقجق ٌد يف كتابف دون الؼسؿ الثالث ،قال:
مسؾؿا مـ ذلؽ ما ألزم بف أبا داود ،فؿعـك كالمفؿا
ففال ألزم الشقخ أبق طؿرو
ً
ً
واحد.
شبف ُف ،يعـل :يف الصحة ،وما ُيؼاربف :يعـل :فقفا
وققل أبل داود :وما ُي ُ
ٍ
أيضا ،هق كحق ققل مسؾؿ :لقس ُّ
مالؽ وشعبة
كؾ الصحقح كجده طـد
ً
وسػقان ،فاحتاج أن يـزل إىل مثؾ لقث بـ أبل سؾقؿ ،وططاء بـ السائب،
ُ
يشؿؾ الؽؾ مـ اسؿ العدالة والصدق ،وإن تػاوتقا يف
ويزيد بـ أبل زياد ،لؿا
َ
شرط الصحقح
مسؾؿا
الحػظ واإلتؼان ،وٓ ْفر َق بقـ الطريؼقـ ،غقر أن
ً
()1

فتحر َج
ا

مـ حديث الطبؼة الثالثة :يعـل :الضعقػ ،وأبق داود مل يشترصف

فذكر ما يشتدُّ وهـف طـده ،والتزم البقان طـف.
( )1يف الؿطبقع( :فقخرج) ،والؿثبت مـ الـػح الشذي.
الحرج -بؿفؿؾتقـ وجقؿ -أي :أزال الحرج
قال البؼاطل يف الـؽت القفقة :)864/1( تػ اعؾ مـ َ
وهق الضقؼ القاقع مـ تؾؽ الجفة ،فتركف واجتـبف ،فؾؿ ِ
يلت بشلء مـ حديثفؿ لئال يؾزمف بذلؽ
ضقؼ بؼ اؾ ِة القثقق بؽتابف لطرد احتؿال الضعػ يف ِّ
كؾ حديث مـف.اﻫ
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أصح مـ بعض :ما ُيشقر إىل الؼدر
قال :ويف ققل أبل داود :إن بعضفا
ُّ
ُ
صقغة أفعؾ يف إكثر)1(.اﻫ
الؿشترك بقـفا مـ الصحة ،وإن تػاوتت فقف لؿا تؼتضقف
وقد امتعض ُأكاس مـ هذه العبارة إلشعارها بلن ســ أبل داود بؿـزلة
كال مـفؿا ذكر الصحقح وما ُيشبِ ُف ُف وما ُيؼارب ُف ،غقر أن
صحقح مسؾؿ :فنن ًّ
مسؾؿا التزم أٓ يذكر الحديث الضعقػ يف كتابف ،وأبق داود ذكره مع بقان
ً
ِ
إمعان الـظر يف
ضعػف ،فارتػع الؿحذور مـ ذكر الضعقػ يف كتابف ،ففؿا طـد
ٍ
مـزلة واحدة ،بؾ ربؿا ُطدا ذكره الضعقػ مع البقان مـ الؿزايا التل ربؿا قضت
الؿفؿ ِة ،وهذا مؿا مل
ُبر ْج َحاكِف :فنن معرفة ضعػ الضعقػ مـ الؿطالب
ا
()2
يخطر يف بال ٍ
ُ
فالبقن بقـفؿا بعقد.
أحد مـ طؾؿاء إثر،
كثقرا مـ إحاديث التل فقفا اكؼطاع أو إرسال أو
طىل أن يف ســ أبل داود ً
قب طـف بلكف
رواي ٌة طـ مجفقل كرجؾ وشقخٍ  ،مع أكف مل ُيشر إىل ضعػفا ،وإن ُأ ِج َ
مل يتعرض ِ
لبقان الضعػ يف هذا الـقع لظفقره.
َ ا
وقد كؼؾ بعضفؿ( )3طـ بعض أهؾ إثر أكف قال :هق تع ُّؼب ٍ
واه جدًّ ا ٓ
ٌ
( )1الـػح الشذي شرح جامع الترمذي.)85-84/1( 
( )8اكظر :شرح التبصرة والتذكرة ،)166-164/1( والـؽت )344-336/1( لؾزركشل،
وتقضقح إفؽار )814-848/1( مع تـؼقح إكظار.
( )3هق السخاوي كؼؾ ذلؽ يف فتح الؿغقث طـ شقخف ،وهق ابـ حجر.
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ِِ
وققع غقر الصحقح
أحدَ شقئقـ:
َ
ُيساوي سؿاطف ،ثؿ قال :وهق كذلؽ لتض ُّؿـف َ
()1

يف مسؾؿ ،أو تصحقح كؾ ما سؽت طؾقف أبق داود.

مسؾؿا التزم الصحة يف
وقد ُأجقب طـ اطتراض ابـ سقد الـاس :بلن
ً
ٍ
خرجف فقف بلكف حس ٌـ طـده ،لؿا ُطرف
كتابف ،فؾقس لـا أن كح ُؽ َؿ طىل حديث ا
مـ قصقر الحسـ طـ الصحقح ،وأبق داود قال :إن ما سؽت طـف ففق صالح،
صحقحا ،ويجقز أن يؽقن حسـًا ،فآحتقاط أن
والصالح يجقز أن يؽقن
ً
()2

يحؽؿ طؾقف بالحسـ.

كال أتك بثالثة
وثؿ أجقب ٌة أخرى ،مـفا :أن العؿؾقـ إكؿا تشاهبا يف أن ًّ
أقسام ،لؽـفا يف ســ أبل داود راجع ٌة إىل متقن إحاديث ،ويف مسؾؿ إىل
رجالف ،ولقس بقـ ضعػ الرجؾ ِ
وص احة حديثف مـافاة.
وه ٌـ شديدٌ ب اقـتف ،ف ُػ ِفؿ أن َث اؿ شق ًئا
ّميَا :أن أبا داود ،قال :إن ما كان فقف ْ
غقر شديد ،مل يؾتزم بقاكف.
فقفا ْ
وه ٌـ ُ
الؿتابعات ،لقـجبر
ّميَا :أن
مسؾؿا إكؿا يروي طـ الطبؼة الثالثة يف ُ
ً
الؼصقر الذي يف رواية مـ هق يف الطبؼة الثاكقة ،ثؿ إكف ُي ِؼ ُّؾ مـ حديثفؿ جدًّ ا،
( )1فتح الؿغقث.)144/1( 
( )8شرح التبصرة والتذكرة ،)166/1( التؼققد واإليضاح.)319/1( 
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بخالف أبل داود :فنكف ُي ِ
َ
أحاديث همٓء يف إصقل ،مع اإلكثار مـفا
خر ُج
ِ
درجة كتاب مسؾؿ.
وآحتجاج هبا ،فؾذلؽ كز َل ْت درج ُة كتابف طـ

()1

السبتل( )2فقؿا كؼؾف طـف
وقال العالمة أبق بؽر محؿد بـ ُرشقد إكدلسل ا
()3
ٍ
ِ
بضعػ،
ص طؾقف أبق داود
ابـ سقد الـاس  :لقس َي َؾز ُم مـ كقن الحديث مل َيـُ ا

ُ
حسـًا ،إذ قد
غقره بصحة :أن يؽقن
وٓ ا
الحديث طـد أبل داود َ
كص طؾقف ُ
صحقحا ،وإن مل يؽـ طـد غقره كذلؽ.
يؽقن طـده
ً
جاب طـ اطتراض ابـ ُر َشقد بلن ابـ الصالح إكؿا ذكر
قال العراقل :وقد ُي ُ
ما لـا أن كعرف بف الحديث طـده( ،)4وآحتقاط أٓ كرتػع بف إىل درجة
الصحة ،وإن جاز أن يبؾغفا طـد أبل داودٕ :ن طبارتف ففق صالح ،أي:
لالحتجاج بف :فنن كان أبق داود يرى الحسـ ُرتب ًة بقـ الصحقح والضعقػ،
()5

فآحتقاط

ما قالف ابـ الصالح ،وإن كان رأيف كالؿتؼدمقـ يف اكؼسام

صالح كؿا ط ابر هق بف)6(.اﻫ
الحديث إىل صحقح وضعقػ فآحتقاط أن يؼال:
ٌ
( )1اكظر :تدريب الراوي.)849/1( 
( )8لف ترمجة يف الدرر الؽامـة.)111/4( 
( )3يف الـػح الشذي.)85/1( 
( )4طبارتف يف التؼققد( :وما لـا أن كعرف الحديث بف طـد أبل داود).
( )5طبارتف يف التؼققد( :فآحتقاط بؾ الصقاب).
( )6التؼققد واإليضاح.)316/1( 
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وقد تقهؿ بعضفؿ( )1مـ طبارة الحافظ الؿـذري ،القاقعة يف ُخ ِ
طبة كتاب
الترغقب والترهقب أكف يـسب إىل أبل داود تسؿقة ما سؽت طـف حسـًا،
صالحا .وقد كظركا
والؿعروف طـف تسؿقتف
ُ
غقر معروف،
ً
واطترض طؾقف بلن هذا ُ
يف طبارتف فنذا هل ٓ َتدُ ُّل طىل ذلؽ :وهل :و ُأكبِّ ُف طىل كثقر مؿا حضرين حال
اإلمالء مؿا تساهؾ أبق داود يف السؽقت طـ تضعقػف ،أو الترمذي يف تحسقـف،
مؼقاسا لؿتبصر يف
أو ابـ حبان والحاكؿ يف تصحقحف ٓ ،اكتؼا ًدا طؾقفؿ  ،بؾ
ً
ٍ
كظائرها مـ هذا الؽتابُّ ،
وسؽت طـف ،ففق كؿا
طزو ُتف إىل أبل داود
ُّ
وكؾ حديث ْ
ُ
ذكر أبق داود ،وٓ ُ
يؽقن طىل شرط الصحقحقـ)2(.اﻫ
يـزل طـ درجة الحسـ ،وقد
فؼقلف :ففق كؿا ذكر أبق داودُ :يريد أكف صالحُ ،ثؿ بقـ أن الصالح ٓ يـزل
طـ درجة الحسـ ،وقد يرتػع إىل درجة ما يؽقن طىل شرط الشقخقـ .وكال ُم
وقػت طىل
أبل داود فقؿا يتعؾؼ بؽتابف ملخق ٌذ مـ رسالتف إىل أهؾ مؽة ،وقد
ُ
فرأيت أن ُأ ِ
ورد مـف شق ًئا.
ُم َؾ اخصفا(،)3
ُ
قال :إكؽؿ سللتؿقين( )4أن أذكر لؽؿ إحاديث التل يف كتاب الســ ،أهل
( )1هق السخاوي يف فتح الؿغقث.)144/1( 
( )8اكظر :الؿصدر السابؼ.
( )3وهل مطبقطة بتحؼقؼ الدكتقر :محؿد بـ لطػل الصباغ.
( )4يف الرسالة (سللتؿ) ،وأشار الؿحؼؼ أن يف تقجقف الـظر( سللتؿقين).
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()1
وي مـ
أصح ما
ُ
طرفت يف الباب؟ فاطؾؿقا أكف كؾف كذلؽ إٓ أن يؽقن قد ُر َ
ُّ

كتبت ذلؽ،
وجفقـ( )2أحدمها أقد ُم إسـا ًدا ،وأخر أققم( )3يف الحػظ ،فربؿا
ُ
وٓ أرى يف كتابل مـ هذا طشرة أحاديث.
ب يف الباب إٓ حدي ًثا أو حديثقـ ،وإن كان يف الباب أحاديث
ومل أك ُت ْ
َ
حديث يف الباب
أطدت ال
صحاح :فنهنا( )4تؽثر وإكؿا أردت ُقرب مـػعتف ،فنذا
ُ
مـ وجفقـ أو ثالثة :فنكؿا هق مـ زيادة كالم فقف ،وربؿا تؽقن فقف كؾؿة زائدة
طىل إحاديث ،وربؿا اختصرت الحديث الطقيؾٕ ،ين لق كتبتف بطقلف مل يعؾؿ
بعض مـ يسؿعف الؿراد مـف ،وٓ يػفؿ مقضع الػؼف مـف ،فاختصرتف لذلؽ.
وأما الؿراسقؾ فؼد كان يحتج هبا العؾؿاء فقؿا مضك ،مثؾ سػقان الثقري،
ومالؽ ،وإوزاطل ،حتك جاء الشافعل فتؽؾؿ فقفا وتابعف طىل ذلؽ أمحد بـ
حـبؾ وغقره ،فنذا مل يؽـ مسـد غقر الؿراسقؾ ،فالؿرسؾ يحتج بف ،ولقس هق
مثؾ الؿتصؾ يف الؼقة.
ولقس يف كتاب الســ الذي صـػتف طـ رجؾ متروك الحديث شلء ،وإذا
( )1يف الرسالة( :كذلؽ كؾف).
( )8يف الرسالة( :وجفقـ صحقحقـ).
( )3يف الرسالة( :أقدم) بدل (أققم).
( )4يف الرسالة( :فنكف).
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كان فقف حديث مـؽر بقـتف أكف مـؽر ،ولقس طىل كحقه يف الباب غقره.
وما كان يف كتابل مـ حديث فقف وهـ شدي ،فؼد بقـتف ،ومـف ما ٓ يصح
سـده ،وما مل أذكر فقف شق ًئا ففق صالح ،وبعضفا أصح مـ بعض.
وهق كتاب ٓ ترد طؾقؽ سـة طـ الـبل ﷺ إٓ وهل فقف ،وٓ أطؾؿ شق ًئا
رجال أٓ يؽتب
بعد الؼرآن ألزم لؾـاس أن يتعؾؿقه مـ هذا الؽتاب ،وٓ يضر ً
ٍ
حقـئذ
مـ العؾؿ شق ًئا بعدما يؽتب هذا الؽتاب ،وإذا كظر فقف وتدبره وتػفؿف
يعؾؿ مؼداره ،وأما هذه الؿسائؾ مسائؾ الثقري ومالؽ والشافعل ،ففذه
إحاديث أصقلفا.
ويعجبـل أن يؽتب الرجؾ مع هذه الؽتب مـ رأي أصحاب الـبل ﷺ
أيضا مثؾ جامع سػقان الثقري :فنكف أحسـ ما وضع لؾـاس مـ
ويؽتب ً
الجقامع.
وإحاديث التل وضعتفا يف كتاب الســ ،أكثرها مشاهقر ،وهل طـد كؾ
مـ كتب شق ًئا مـ الحديث ،إٓ أن تؿققزها ٓ يؼدر طؾقف كؾ الـاس ،فالحديث
الؿشفقر الؿتصؾ الصحقح لقس يؼدر أن يرده طؾقؽ أحد( ،)1وأما الحديث
الغريب :فنكف ٓ ُيحتج بف ولق كان مـ رواية الثؼات مـ أئؿة العؾؿ.
( )1هـا قدم يف كالم أبل داود ا
ف.
وح َذ َ
وأخ َر َ
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قال إبراهقؿ الـخعل :كاكقا يؽرهقن الغريب مـ الحديث .وقال يزيد بـ
أبل حبقب :إذا سؿعت الحديث فاكشده كؿا تـشد الضالة :فنن ُطرف وإٓ
فدطف.
ومل أصـػ يف كتاب الســ إٓ إحؽام ،ففذه أربعة آٓف وثؿاكؿائة كؾفا
يف إحؽام :فلما أحاديث كثقرة يف الزهد والػضائؾ وغقرها ،فؾؿ أخرجفا،
والسالم طؾقؽؿ )1(.اﻫ
طظقؿا لجؿعف أحاديث
اشتفارا
وقد اشتفر هذا الؽتاب بقـ الػؼفاء
ً
ً
إحؽام ،قال اإلمام أبق سؾقؿان الخطابل يف معامل الســ :اطؾؿقا -رمحؽؿ
اهلل تعاىل -أن كتاب الســٕ بل داود :كتاب شريػ مل ُيصـاػ يف طؾؿ الديـ
حؽؿا بقـ فرق العؾؿاء
كتاب مثؾف ،وقد ُر ِز َق الؼبقل مـ الـاس كافة ،فصار
ً
وصبؼات الػؼفاء طىل اختالف مذاهبفؿ ،فؾؽؾ مـف ورد ومـف ِش ْرب ،وطؾقف
()2

ُم َع اقل أهؾ العراق وأهؾ مصر وبالد الؿغرب وكثقر مـ أقطار إرض.

فلما أهؾ خراسان فؼد أولع أكثرهؿ بؽتاب محؿد بـ إسؿاطقؾ ،ومسؾؿ
ابـ الحجاج ،ومـ كحا كحقمها يف مجع الصحقح طىل شرصفؿا يف السبؽ
( )1رسالة أبل داود إىل أهؾ مؽة.
( )8يف مؼدمة معامل الســ( :وكثقر مـ مدن أقطار إرض).
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فؼفا ،وكتاب أبل طقسك
وآكتؼاد ،إٓ أن كتاب أبل داود أحسـ وض ًعا ،وأكثر ً
أيضا كتاب حسـ ،واهلل يغػر لجؿاطاهتؿ ،ويحسـ طىل مجقؾ الـقة فقؿا سعقا لف
ً
مثقبتفؿ برمحتف )1(.اﻫ
وحقث طرفت ما ققؾ يف شلن كتب الســ الؿذكقرة :تعرف أن الحافظ
السؾػل( )2قد أفرط يف التساهؾ حقث قال يف شلن الؽتب الخؿسة :قد اتػؼ
طىل صحتفا طؾؿاء الشرق والغرب.
وكقػ ٓ يؼال إكف أفرط يف التساهؾ( ،)3وأبق داود قد صرح باكؼسام ما يف
كتبف إىل صحقح وغقره ،والترمذي قد م اقز يف كتابف بقـ الصحقح والحسـ.
فنن ققؾ :بلكف مؿـ يدرج الحسـ يف الصحقح وٓ يػرده بـقع ففق قد جرى
يف ذلؽ طىل اصطالحف.
مـؽرا أو كحق ذلؽ ،طىل أن
ققؾ :إن العؾؿاء قد صرحقا بلن فقفا ضعق ًػا أو ً
صحقحا ٓ ُيـؽِ ُر أكف دون الصحقح الؿؼدم ذكره ،فالػرق بقـ
مـ سؿك الحسـ
ً
()4

مـ يؿقز بقـفؿا وبقـ مـ ٓ يؿقز إكؿا هق اختالف يف العبارة دون الؿعـك.

( )1مؼدمة معامل الســ.)6/1( 
( )8هق الحافظ العالمة شقخ ا إلسالم أبق صاهر طؿاد الديـ أمحد بـ محؿد بـ أمحد بـ محؿد
إصبفاين ،مات سـة (576ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)67/4( 
( )3اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)44واختصاره (ٓ )184/1بـ كثقر.
( )4اكظر :طؾقم الحديث( ص.)44
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وقال بعضفؿ :إن إصالق السؾػل لفذه العبارة مع ما يف الؽتب الثالثة يف
الســ مـ الضعقػ بالـظر إىل قؾتف بالـسبة إىل غقرهٓ ،سقؿا الـسائل :فنهنا
()1

أقؾفا بعد الصحقحقـ حديثا ضعقػا.

وقد أضاف بعضفؿ إىل الؽتب الخؿسة كتاب ابـ ماجة ،فجعؾفا بذلؽ
ستة ،وأ ُ
ول مـ فعؾ ذلؽ أبق الػضؾ بـ صاهر حقث أدرجف معفا يف
إصراف ،ثؿ الحافظ طبد الغـل يف كتاب اإلكؿال يف أسؿاء الرجال

()2

وهق الؽتاب الذي هذبف الحافظ الؿزي.
وقدمقا ابـ ماجف طىل الؿقصل لؽثرة زوائده طىل الخؿسة ،بخالف
الؿقصل ،ولؿا كان ابـ ماجف قد أخرج أحاديث طـ رجال متفؿقـ بالؽذب
وسرقة إحاديث ،قال بعضفؿ( :)3يـبغل أن يجعؾ السادس كتاب الدارمل:
فنكف قؾقؾ الرجال الضعػاء كادر إحاديث الؿـؽرة والشاذة ،وإن كاكت فقف
أحاديث مرسؾة ومقققفة ،ففق مع ذلؽ أوىل مـف.
( )1اكظر :فتح الؿغقث.)155-154/1( 
( )8يف الؿطبقع مـ صبعة أبل غدة جاء فقفا بعد ققلف" :اإلكؿال يف أسؿاء الرجال"( :كذا أثبتف الؿملػ
وصقابف الؽؿال) .هؽذا ومل ُي ِش ْر يف الحاشقة أكف الذي أدخؾ هذا يف صؾب الؽتاب ،وكان طؾقف أن
يـبف يف الحاشقة ٓ يف أصؾ الؽتاب.
( )3هق صالح الديـ العالئل ذكر ذلؽ الحافظ يف الـؽت.)315/1( 
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الس َر ُق ْسطِل( )1السادس الؿقصل ،وتبعف
وقد جعؾ بعض العؾؿاء كرزيـ ا
طىل ذلؽ الؿجدُ ابـ إثقر يف كتاب جامع إصقل وكذا غقره.

()2

وأما كتب الؿساكقد ففل دون كتب الســ يف الرتبة ،وكتب الؿساكقد هل
ما ُأ ِ
فر َد فقف حديث كؾ صحابل طىل حدة ،مـ غقر كظر لألبقاب.
وقد جرت طادة مصـػقفا أن يجؿعقا يف مسـد كؾ صحابل ما يؼع لفؿ مـ
سؼقؿا ،ولذلؽ ٓ يسقغ آحتجاج بؿا يقرد فقفا
صحقحا كان أو
حديثف
ً
ً
مطؾؼا.

()3

قاه احلافغ ابَ الصالح :كتب الؿساكقد غقر مؾحؼة بالؽتب الخؿسة التل
هل الصحقحان وســ أبل داود وســ الـسائل وجامع الترمذي وما جرى
مجراها يف آحتجاج هبا ،والركقن إىل ما يقرد فقفا مطؾ ًؼا ،كـ :مسـد أبل داود
الطقالسل ،ومسـد طبقد اهلل بـ مقسك ،ومسـد أمحد بـ حـبؾ ،ومسـد إسحاق
ابـ راهقيف ،ومسـد طبد بـ محقد ،ومسـد الدارمل ،ومسـد أبل يعىل الؿقصظ،
ومسـد الحسـ بـ سػقان ،ومسـد البزار أبل بؽر وأشباهفا.
( )1هق رزيـ بـ معاوية بـ طؿار السرقسطل إكدلسل أبق الحسـ إمام الحرمقـ ،مات سـة (353ﻫ).
شذرات الذهب.)146/4( 
( )8اكظر :الـؽت ،)316-314/1( وفتح الؿغقث.)156/1( 
( )3اكظر :الـزهة( ص ،)848وفتح الؿغقث.)157/1( 
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ففذه جرت طادة مملػقفا أن يخرجقا يف مسـد كؾ صحابل ما رووه مـ
محتجا بف ،فؾفذا ا
تلخرت مرتبتفا -وإن
حديثف غقر متؼقديـ بلن يؽقن حدي ًثا
ً
ج اؾت لجاللة مم ِّلػقفا -طـ مرتبة الؽتب الخؿسة وما ُأ ِ
لح َؼ هبا مـ الؽتب
الؿصـػة طىل إبقاب واهلل أطؾؿ )1(.اﻫ
واك ُت ِؼدَ

()2

طىل ابـ الصالح طده مسـد الدارمل يف كتب الؿساكقدٕ :كف

مرتب طىل إبقاب ،وإكؿا سؿقه بالؿسـد كؿا سؿك البخاري كتابف بالؿسـد،
أيضا تػضقؾ كتب الســ وما ألحؼ هبا طىل
لؽقن أحاديثف مسـدة ،واكتؼد طؾقف ً
مسـد اإلمام أمحد بـ حـبؾ ،مع أكف التزم الصحقح بؿسـده.
()3

وأجاب العراقل بل اكا ٓ ُكس ِّؾؿ ذلؽ ،والذي رواه طـف أبق مقسك الؿديـل
أكف ُسئؾ طـ حديث فؼال :اكظروه :فنن كان يف الؿسـد وإٓ فؾقس بحجة.

()4

ففذا لقس بصريح يف أن كؾ ما فقف ُح اجة ،بؾ هق صريح يف أن ما لقس فقف لقس
بحجة ،طىل أن ثؿ أحاديث مخرجة يف الصحقحقـ ولقست فقف.
( )1طؾقم الحديث( ص.)38
( )8والؿـتؼد هق العراقل قال يف شرح التبصرة والتذكرة :)174/1( وقد طدا فقفا ابـ الصالح مسـد
الدارمل فقهؿ يف ذلؽٕ :كف مرتب طىل إبقاب ٓ طىل الؿساكقد.اﻫ
( )3هق اإلمام الحافظ محؿد بـ طؿر بـ أمحد بـ طؿر بـ محؿد إصبفاين الؿديـل كان إمام طصره يف
الحػظ والؿعرفة ،مات سـة (581ﻫ) .وفقات إطقان ،)886/4( شذرات الذهب.)873/4( 
( )4روى ذلؽ يف خصائص الؿسـد( ص.)81
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قال :وأما وجقد الضعقػ فقف ففق محؼؼ ،بؾ فقف أحاديث مقضقطة
زيادات فقفا الضعقػ والؿقضقع ،وقد أورد
مجعتفا يف جزء ،ولعبد اهلل ابـف فقف
ٌ
العالمة ابـ الجقزي يف كتاب الؿقضقطات أحاديث مـ الؿسـد ٓحت لف
()1

فقفا سؿة القضع.

كتابا سؿاه الؼقل
وقد تصدى الحافظ ابـ حجر لؾرد طىل ذلؽ ،فللػ ً
الؿسدا د يف الذب طـ الؿسـد ،سرد فقف إحاديث التل مجعفا العراقل وهل
تسعة ،وأضاف إلقفا مخسة طشر حدي ًثا أوردها ابـ الجقزي يف الؿقضقطات
()2

وأجاب طـفا.

وقال يف كتابف تعجقؾ الؿـػعة يف رجال إربعة :)3(لقس يف الؿسـد
حديث ٓ أصؾ لف إٓ ثالثة أحاديث أو أربعة مـفا :حديث طبد الرمحـ بـ
طقف أكف يدخؾ الجـة زح ًػا( ،)4قال :ويعتذر طـف بلكف مؿا أمر أمحد بالضرب
سفقا أو ضرب طؾقف وكتب مـ تحت الضرب.
طؾقفَ ،ف ُت ِر َك ً

()5

( )1التؼققد واإليضاح.)331-388/1( 
( )8اكظر :تدريب الراوي.)853-858/1( 
( )3مل أجد هذا يف تعجقؾ الؿـػعة وقد تؽؾؿ الحافظ يف مؼدمتف لفذا الؽتاب طـ مسـد أمحد ،ومل يذكر
ما أورده الؿصـػ هـا ،والؿصـػ كؼؾ هذا الـص مـ تدريب الراوي كؿا هق كعادتف يف الـؼؾ مـف
ومـ غقره ،فؾعؾ السققصل َو ِه َؿ فـؼؾ طـف الؿصـػ ذلؽ دون أن يراجعف ،واهلل أطؾؿ.
( )4مسـد أمحد.)115/6( 
( )5تدريب الراوي.)853/1( 
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وقال بعضفؿ( :)1إن مسـد أمحد ٓ يقازيف كتاب مـ كتب الؿساكقد يف
الؽثرة وحسـ السقاق ،غقر أكف فاتف أحاديث كثقرة جدًّ ا ،بؾ ققؾ :إكف مل يؼع لف
()2

مجاطة مـ الصحابة الذيـ يف الصحقحقـ وهؿ كحق مائتقـ.

ومجؾة ما يف الؿسـد مـ إحاديث أربعقن أل ًػا ،تؽرر مـفا طشرة آٓف،
فقبؼك ثالثقن أل ًػا.
ٔقاه العالو ٛعبس الطمحَ الؿعروف بلبل شامة( )3يف كتاب الباطث طىل
إكؽار البدع والحقادث :قال أبق الخطاب( ،)4وأصحاب اإلمام أمحد
يحتجقن بإحاديث التل رواها يف مسـده وأكثرها ٓ يحؾ آحتجاج هبا،
وإكؿا أخرجفا اإلمام أمحد حتك ُيعرف مـ أيـ الحديث مخرجف ،والؿـػرد بف
َأ َطدْ ٌل أو مجروح؟
وٓ يحؾ أن لؿسؾؿ طامل أن( )5يذكر إٓ ما صح لئال يشؼك يف الداريـ،
( )1هق الحافظ ابـ كثقر.
( )8اختصار طؾقم الحديث.)119-118/1( 
( )3هق أبق شامة الحافظ اإلمام العالمة الؿجتفد شفاب الديـ أبق الؼاسؿ طبد الرمحـ بـ إسؿاطقؾ بـ
إبراهقؿ بـ طثؿان الؿؼدسل الشافعل ،مات سـة (665ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)168/4( 
( )4هق العالمة الؿحدث الرحال الؿتػــ مجد الديـ أبق الخطاب طؿر بـ حسـ بـ طظ بـ مجقؾ
الؿعروف بابـ دحقة الؽؾبل ،مات سـة (633ﻫ) .السقر.)389/88( 
( )5وقع يف كسخة (أبق غدة)( :أن ٓ يذكر) بزيادة ،)ٓ( :وهق خطل واضح.
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لؿا صح طـ سقد الثؼؾقـ ،أكف قال« :مـ حدث طـل بحديث يرى أكف كذب
()1

ففق أحد الؽاذبقـ».

قال :ويؾزم الؿحدث أن يؽقن طىل الصػة التل ذكركاها يف أول كتابـا ،مـ
()2

الحػظ واإلتؼان والؿعرفة بؿا يتعؾؼ هبذا الشلن.

ٔقاه العالو ٛابَ تٗىٗ ٛيف كتاب مـفاج السـة الـبقية يف كؼض كالم الشقعة
والؼدرية :لقس كؾ ما رواه أمحد يف الؿسـد أو غقره يؽقن حجة طـده ،بؾ
َيروي ما رواه أهؾ العؾؿ ،وشرصف يف الؿسـد أٓ يروي طـ الؿعروفقـ
بالؽذب طـده ،وإن كان يف ذلؽ ما هق ضعقػ ،وشرصف يف الؿسـد مثؾ شرط
أبل داود يف ســف ،وأما كتب الػضائؾ فقروي ما سؿعف مـ شققخف ،سقاء كان
صحقحا أو ضعق ًػا :فنكف مل يؼصد أٓ يروي يف ذلؽ إٓ ما ثبت طـده.
ً
ثؿ زاد ابـ أمحد زيادات ،وزاد أبق بؽر الؼطقعل زيادات ،ويف زيادات
الؼطقعل أحاديث كثقرة مقضقطة ،فظـ ذلؽ الجاهؾ أن تؾؽ مـ رواية أمحد،
وأكف رواها يف الؿسـد ،وهذا خطل قبقح :فنن الشققخ الؿذكقريـ شققخ
الؼطقعل ،وكؾفؿ متلخرون طـ أمحد ،وهؿ مؿـ يروي طـ أمحد ٓ مؿـ يروي
( )1تؼدم تخريجف.
( )8الباطث طىل إكؽار البدع والحقادث( ص )76ط .دار الفدى.
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أمحد طـف.
وهذا مسـد أمحد ،وكتاب الزهد لف ،وكتاب الـاسخ والؿـسقخ،
وكتاب التػسقر ،وغقر ذلؽ مـ كتبف يؼقل فقفا :حدثـا وكقع ،حدثـا طبدالرمحـ
ابـ مفدي ،حدثـا سػقان ،حدثـا طبد الرزاق ،ففذا أمحد وتارة يؼقل :حدثـا
أبق معؿر الؼطقعل ،حدثـا طظ يـ الجعد ،حدثـا أبق كصر التؿار ،ففذا طبد اهلل.
وكتابف يف فضائؾ الصحابة لف فقف هذا وهذا ،وفقف مـ زيادات الؼطقعل
يؼقل :حدثـا أمحد بـ طبد الجبار الصقيف ،وأمثالف مؿـ هق مثؾ طبد اهلل بـ
أمحد يف الطبؼة ،وهق مؿـ غايتف أن يروي طـ أمحد :فنن أمحد ترك الرواية يف
آخر طؿره لؿا صؾب الخؾقػة أن ُي َحدِّ ثف و ُيحدِّ ث ابـف ويؼقؿ طـده ،فخاف طىل
كػسف مـ فتـة الدكقا ،فامتـع مـ التحديث مطؾ ًؼا لقَس َؾؿ مـ ذلؽٕ :كف قد
()1

حدث بؿا كان طـده قبؾ ذلؽ.

قال بعض الـاضريـ فقف( :)2الحؼ أن يف الؿسـد أحاديث كثقرة ضعقػة،
وقد بؾغ بعضفا يف الضعػ إىل أن أدخؾت يف الؿقضقطات ،ومع ذلؽ ففق
وتحريرا مـ الؽتب التل مل تؾتزم الصحة فقفا ،ولقست إحاديث
أحسـ اكتؼاء
ً
الزائدة فقف طىل ما يف الصحقحقـ بلكثر ضع ًػا مـ إحاديث الزائدة يف ســ
( )1مـفاج السـة الـبقية.)98-97/7( 
( )8اكظر :الـؽت ،)883/1( وفتح الؿغقث.)161/1( 
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أبل داود والترمذي طؾقفؿا.
ّعل ٙكل سال :فسبقؾ مـ أراد آحتجاج بحديث مـ كتب الســ
ٓسقؿا كتاب ابـ ماجف ،ومصـػ ابـ أبل شقبة ،وطبد الرزاق :واحدٌ  :إذ
مجقع الجامعقـ لذلؽ مل يؾتزمقا أٓ يخرجقا طـ الصحقح والحسـ.
ٍ
متلهال لتؿققز
ً
بحديث مـفا
ّعل ٙذلك ٓيعس :فنن كان مريد آحتجاج
الصحقح مـ غقره ،فعؾقف أن يـظر يف اتصال إسـاد الحديث وحال رواتف ،ثؿ
يحؽؿ طىل اإلسـاد بؿا أداه إلقف البحث والـظر ،فقؼقل :هذا حديث صحقح
اإلسـاد أو حسـف أو ضعقػف.
ومع ذلؽ ٓ يسقغ لف آحتجاج بف إذا كان صحقح اإلسـاد أو حسـف،
حتك يتقؼـ سالمتف مـ الشذوذ والعؾة :إذ صح ُة اإلسـاد أو حسـف ٓ تؼتضل
صحة الؿتـ أو حسـف ،فنذا تبقـت لف سالمتف مـ الشذوذ والعؾة ساغ لف
آحتجاج بف.
قاه ابَ الصالح -مبقـًا أن صحة اإلسـاد أو ُحسـف ٓ تؼتضل صحة
الحديث أو ُحسـف :-ققلفؿ :هذا حديث صحقح اإلسـاد أو حسـ اإلسـاد،
دون ققلفؿ :هذا حديث صحقح أو حديث حسـٕ :كف قد ُيؼال :هذا حديث
معؾال ،غقر أن الؿصـػ الؿعتؿد
ً
صحقح اإلسـاد وٓ يصح لؽقكف شا ًذا أو
مـفؿ إذا اقتصر طىل ققلف :إكف صحقح اإلسـاد ومل يذكر لف طؾة ومل يؼدح فقف:
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فالظاهر مـف الحؽؿ لف بلكف صحقح يف كػسفٕ :ن طدم العؾة والؼادح هق
إصؾ والظاهر.اﻫ.

()1

ٔقس تعكب احلافغ ابَ سذط عباضتْ األخري ٚفكاه :الذي ٓ أشؽ فقف أن
اإلمام مـفؿ ٓ يعدل طـ ققلف صحقح إىل ققلف صحقح اإلسـاد إٓ ٕمر ما.

()2

وإن كان مريد آحتجاج بحديث مـفا غقر متلهؾ لتؿققز الصحقح مـ
غقره ،فسبقؾف أن يبحث طـ حال ذلؽ يف كالم إئؿة :فنن وجد أحدً ا مـفؿ
صححف أو حسـف فؾف أن يؼؾده ،وإن مل يجد ذلؽ فؾقس لف أن يؼدم طىل
()3

آحتجاج بف :إذ يف آحتجاج بف خطر طظقؿ.

متلهال لتؿققز الصحقح مـ غقره ،فؾف أن
ً
هذا وما ذكركاه مـ أن َمـ كان
يحؽؿ طىل الحديث بؿؼتضك ما أداه إلقف البحث والـظر ،هق مبـل طىل مذهب
الجؿفقر الذيـ قالقا :إن الؿؿقزيـ تؿام التؿققز يؿؽـ أن يقجدوا يف كؾ
زمان ،وإذا وجدوا ساغ لفؿ أن يحؽؿقا طىل الحديث بؿا يتبقـ لفؿ مـ حالف.
وقد خالػفؿ ابـ الصالح يف ذلؽ فؼال :إذا وجدكا فقؿا كروي مـ أجزاء
( )1طؾقم الحديث( ص.)38
( )8تدريب الراوي ،) 385/1( وما كؼؾف الؿملػ هق مـف أما كالم الحافظ يف الـؽت،)345/1( 
فقختؾػ طؿا كؼؾف طـف السققصل.
( )3اكظر :فتح الؿغقث.)161-164/1( 

شحٔ الِشَدٔ ِٓحٔ الِشَطًَِ
َفَْائٔدُ تَتَعَلَّلُ بٔنَبِ َ

593

الحديث وغقرها حدي ًثا صحقح اإلسـاد ،ومل كجده يف أحد الصحقحقـ ،وٓ
مـصقص ا طىل صحتف يف شلء مـ مصـػات أئؿة الحديث الؿعتؿدة
ً
الؿشفقرة :فنكا ٓ كتجاسر طىل جزم الحؽؿ بصحتف ،فؼد تعذر يف هذه
بؿجرد اطتبار إساكقدٕ :كف ما مـ إسـاد
إطصار آستؼالل بندراك الصحقح
ا
مـ ذلؽ إٓ وكجد يف رجالف مـ اطتؿد يف روايتف طىل ما يف كتابف طر ًّيا طؿا
يشترط يف الصحقح مـ الحػظ والضبط واإلتؼان.
مر إذا يف معرفة الصحقح والحسـ ،إىل آطتؿاد طىل ما كص طؾقف
فآل إ ُ
أئؿة الحديث يف تصاكقػفؿ الؿعتؿدة الؿشفقرة ،التل يممـ فقفا لشفرتف مـ
ُ
خارجا طـ
يتداول مـ إساكقد
التغققر والتحريػ ،وصار معظؿ الؿؼصقد بؿا
ً
ذلؽ إبؼاء لسؾسؾة( )1اإلسـاد التل ُخ اص ْت هبا هذه إم ُة زادها اهلل شر ًفا.اﻫ

()2

وقد خالػ الجؿفقر ابـ الصالح فؼالقا :إن ذلؽ مؿؽـ لؿـ تؿ اؽ َـ يف
ُ
العؿؾ ،فؼد
هذا الػـ وققيت معرفتف بالطرق الؿقصؾة إىل ذلؽ ،وطؾقف جرى
صحح مجاط ٌة مـ الؿتلخريـ أحاديث مل يؽـ لؿـ تؼدمفؿ فقفا تصحقح.
فؿـ الؿعاصريـ ٓبـ الصالح :أبق الحسـ طظ بـ محؿد بـ طبد الؿؾؽ
( )1يف طؾقم الحديث( :سؾسؾة).
( )8طؾقم الحديث( ص.)17-16
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صاحب كتاب القهؿ واإليفام ،والحافظ ضقاء الديـ محؿد بـ
ابـ الؼطان
ُ
طبد القاحد الؿؼدسل صاحب الؿختارة ،وهق كتاب التزم فقف ذكر
الصحقح ،وقد ذكر ففا أحاديث مل ُيس َبؼ إىل تصحقحفا ،والحافظ زكل الديـ
طبد العظقؿ الؿـذري.
ومـ الطبؼة التل تظ هذه الطبؼة الحافظ شرف الديـ طبد الؿممـ بـ
()1

أكاس بعده.
خؾػ الدمقاصل ،وجرى طىل ذلؽ ٌ

قاه احلافغ ابَ سذط :قد اطترض طىل ابـ الصالح ُّ
كؾ مـ اختصر كالمف،
وكؾفؿ دفع يف صدر كالمف مـ غقر إقامة دلقؾ ،وٓ بقان تعؾقؾ ،ومـفؿ مـ
احتج بؿخالػة أهؾ طصره ومـ بعده لف يف ذلؽ ،كابـ الؼطان والضقاء
الؿقاق والدمقاصل ،والؿزي
الؿؼدسل والزكل الؿـذري ،ومـ بعدهؿ كابـ ا
وكحقهؿ ،ولقس بقاردٕ :كف ٓ حجة طىل ابـ الصالح بعؿؾ غقره ،وإكؿا
حتج طؾقف بنبطال دلقؾف أو معارضتف بؿا هق أققى مـف.
ُي ُّ
ومـفؿ مـ قال ٓ :سؾػ لف يف ذلؽ ،ولعؾف بـاه طىل جقاز خؾق العصر مـ
اكضؿ إىل ما قبؾف مـ أكف ٓ سؾػ لف فقؿا ا ادطاه ،وطؿؾ أهؾ
الؿجتفد ،وهذا إذا
ا
دلقال لؾرد طؾقف.
طصره ومـ بعدهؿ طىل خالف ما قال :اكتفض ً
( )1اكظر :شرح التبصرة والتذكرة ،)134-189/1( والتؼققد واإليضاح.)833-887/1( 
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ٍ
مـاقشات.
قال :ثؿ إن يف طبارتف
ميَا :ققلف :فن اكا ٓ كتجاسر ،فظاهره أن إوىل ترك التعرض لف ،لؿا فقف مـ
حس ُـ بعد ذلؽ ققلف:
التعب والؿشؼة ،وإن مل يـفض إىل درجة التعذر ،فال َي ُ
فؼد ا
تعذ َر.
ّميَا :أكف ذكر مع الضبط ،الحػظ واإلتؼان ،وهل لقست متغايرة.
ػفؿ مـ ققلف بعد ذلؽ :أكف يعقب مـ حدا َ
ث مـ كتابف،
ّميَا :أكف ُي ُ
صق ُب مـ حدث طـ ضفر قؾبف.
و ُي ِّ
ٍ
وحقـئذ فنذا كان الراوي ً
طدٓ
خالف ذلؽ،
ُ
والؿعروف طـ أئؿة الحديث
لؽـ ٓ يحػظ ما سؿعف طـ ضفر قؾب ،واطتؿد ما يف كتابف فحدث مـف فؼد
فعؾ الالز َم ،فحديثف طىل هذه الصقرة صحقح.
قال :ويف الجؿؾة ما استدَ ال بف ابـ الصالح مـ ِ
كقن إساكقد ما مـفا إٓ
ُ
وفقف مـ مل يبؾغ درج َة الضبط الؿشترصة يف الصحقح إن أراد أن مجقع اإلسـاد
كذلؽ فؿؿـقعٕ :ن مـ مجؾتف مـ يؽقن مـ رجال الصحقح ،وقؾؿا يخؾق
دلقال
إسـا ٌد مـ ذلؽ ،وإن أراد أن بعض اإلسـاد كذلؽ فؿس اؾؿ ،لؽـ ٓ يـفض ً
طىل التعذر إٓ يف ٍ
جزء يـػرد بروايتف مـ ُو ِصػ بذلؽ.
الغـل بشفرتف طـ اطتبار اإلسـاد مـا إىل مصـػف
أما الؽتاب الؿشفقر
ُّ
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كالؿساكقد والســ ،مؿا ٓ يحتاج يف صحة كسبتفا إىل مملػقفا إىل اطتبار إسـاد
ُ
الشرائط مجؿقط ًة ،ومل
معقـ :فنن الؿصـػ مـفؿ إذا روى حدي ًثا ،ووجدت
الؿضطؾع فقف طىل طؾة ،مل يؿتـع الحؽؿ بصحتف ولق مل
يطؾع الؿحدث الؿتؼـ
ُ
َيـُص طؾقفا أحدٌ مـ الؿتؼدمقـ.
قال :ثؿ ما اقتضاه كالمف مـ قبقل التصحقح مـ الؿتؼدمقـ ورده مـ
الؿتلخريـ ،قد يستؾز ُم ر اد ما هق صحقح ،وقبقل ما لقس بصحقح ،فؽؿ مـ
ٍ
تؿـع مـ
حديث حؽؿ بصحتف إمام متؼدم ،اصؾع الؿتلخر فقف طىل طؾة قادحة ُ
الحؽؿ بصحتف ،وٓسقؿا إن كان ذلؽ الؿتؼدم مؿـ ٓ يرى التػرقة بقـ
الصحقح والحسـ ،كابـ خزيؿة وابـ حبان.
قال :والعجب مـف كقػ يدا طل تعؿقؿ الخؾؾ يف مجقع إساكقد الؿتلخرة،
التصحقح إكؿا ُ
ثؿ ُ
يصؾ إىل الؿتلخر باإلسـاد
يؼبؾ تصحقح الؿتؼدم ،وذلؽ
ُ
الذي يدا طل فقف الخؾؾ :فنن كان ذلؽ الخؾؾ ماك ًعا مـ الحؽؿ بصحة اإلسـاد،
ففق ماكع مـ الحؽؿ بؼبقل ذلؽ التصحقح.
وإن كان ٓ يم ِّث ُر يف اإلسـاد مثؾ ذلؽ ،لشفرة الؽتاب كؿا يرشد إلقف
ُ
يتصؾ بف رواي ُة ذلؽ الؽتاب
كالمف ،فؽذلؽ ٓ يمثر يف اإلسـاد الؿعقـ الذي
الـظر يف مثؾ أساكقد ذلؽ الؿصـػ يف الؿصـػ فصاطدً ا.
إىل مملػف ،ويـحصر
ُ
ضعػ كظر
ُ
لؽـ قد َي ْؼ َقى ما ذهب إلقف ابـ الصالح بقجف آخر ،وهق
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الؿتلخريـ بالـسبة إىل الؿتؼدمقـ.
وققؾ :إن الحامؾ ٓبـ الصالح طىل ذلؽ أن الؿستدرك لؾحاكؿ كتاب
كبقر جدًّ ا ،يصػق لف مـف تصحقح كثقر ،وهق مع حرصف طىل مجع الصحقح غزير
ٌ
قجدَ حديث بشرائط
الحػظ ،كثقر آصالع ،واسع الرواية ،ف َقب ُعدُ كؾ البعد أن ُي َ
يـفض دلقال طىل التعذر )1(.اﻫ
الصحة مل يخرجف ،وهذا قد ُيؼ َبؾ ،لؽـف ٓ ُ
ٔقاه بعضّي( :)2إن ما ذكره ابـ الصالح مـ وققع الخؾؾ يف إساكقد
يـتج مدطاهٓ ،سقؿا يف الؽتب الؿشفقرة التل استغـت بشفرهتا
الؿتلخرةُ ٓ :
مثال :فنكف ٓ يحتاج يف
طـ اطتبار اإلسـاد مـا إىل مصـػقفا ،كؽتاب الـسائل ً
صحة كسبتف إىل الـسائل إىل اطتبار حال اإلسـاد مـا إلقف كؿا اقتضاه كالمف :فنذا
روى مصـػف حدي ًثا ،ومل ُيع ِّؾؾف ،ومجع إسـاده شروط الصحة ،ومل يطؾع
ُ
الؿحدث فقف طىل طؾة ،فؿا الؿاكع مـ الحؽؿ بصحتف.
ولق مل يـص طؾقفا أحد مـ الؿتؼدمقـٓ ،سقؿا وأكثر ما يقجد مـ هذا
الؼبقؾ مؿا رواتف رواة الصحقح ،وفقفؿ الضابطقن الؿتؼـقن الحػاظ.
ـازع فقف مـ لف إلؿا ٌم هبذا الشلن غقر أكف ربؿا يؼال :إن
ويظفر أن هذا ٓ ُي ُ
( )1الـؽت ،)184/1( تدريب الراوي ،) 814-847/1( ومـف كؼؾ الؿملػ كالم الحافظ ابـ
حجر.
( )8هق الحافظ ابـ حجر.
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ابـ الصالح رأى َح ْس َؿ هذا الباب :لئال يدخؾ مـف بعض الؿؿقهقـ ،الذي ٓ
يؿقزون بقـ الصحقح والسؼقؿ ،وهؿ مع ذلؽ يدطقن أهنؿ مـ الجفابذة يف هذا
()1

وكثقرا ما راج أمرهؿ بقـ الجؿفقر ،فرأى سدا هذا الباب ا
أقؾ خطرا.
الػـ.
ً

وكؿا َسدا ابـ الصالح باب التصحقح والتحسقـ كذلؽ َسدا باب
التضعقػ ،قال يف مبحث الضعقػ( :)2إذا رأيت حدي ًثا بنسـاد ضعقػ ،فؾؽ
أن تؼقل هذا ضعقػ ،وتعـل أكف بذلؽ اإلسـاد ضعقػ ،ولقس لؽ أن تؼقل:
ضعقػ وتعـل بف ضعػ متـ الحديث ،بـا ًء طىل مجرد ضعػ ذلؽ
ٌ
هذا
ُ
الحديث ،بؾ يتققػ
يثبت بؿثؾف
اإلسـاد ،فؼد يؽقن مرو ًّيا بنسـاد آخر صحقح ُ
جقاز ذلؽ طىل حؽؿ إمام مـ أئؿة الحديث ،بلكف مل يرو بنسـاد يثبت بف ،أو بلكف
ُ
ػس ًرا وجف الؼدح فقف :فنن أصؾؼ ومل يػسر فػقف
حديث ضعقػ ،أو كحق هذا ُم ِّ
كال ٌم يليت -إن شاء اهلل تعاىل ،-فاطؾؿ ذلؽ فنكف مؿا يغؾط فقف )3(.اﻫ
والؽال ُم الذي أشار إىل أكف سقليت هق ما ذكره يف الـقع الثالث والعشريـ،
الؿعؼقد لؿعرفة ِ
صػة مـ ُتؼ َب ُؾ رواي ُتف ومـ ُت َر ُّد روايتف .وهق:
الـاس يف جرح الرواة ور ِّد حديثفؿ طىل
قؾت :ولؼائ ٍؾ أن يؼقل :إكؿا يعتؿدُ
ُ
( )1اكظر :الـؽت ،)134-189/1( وفتح الؿغقث.)81-84/1( 
( )8ذكر ذلؽ يف الـقع الثاين والعشرون معرفة الؿؼؾقب.
( )3طؾقم الحديث( ص.)143-148
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الؽتب الذي( )1صـػفا أئؿة الحديث يف الجرح ،أو يف الجرح التعديؾ ،وقؾؿا
ٌ
فالن ضعقػ،
يتعرضقن فقفا لبقان السبب ،بؾ يؼتصرون طىل مجرد ققلفؿ:
ٌ
ٌ
ٌ
حديث غقر
حديث ضعقػ ،وهذا
وفالن لقس بشلء ،أو كحق ذلؽ ،أو هذا
وسدِّ باب
ثابت ،وكحق ذلؽ ،فاشتراط بقان السبب ُيػضل إىل تعطقؾ ذلؽَ ،
الجرح يف إغؾب إكثر.
وجقابف أن ذلؽ وإن مل كعتؿده يف إثبات الجرح والحؽؿ بف ،فؼد اطتؿدكا
يف أن تق اق ْػـا طـ قبقل حديث مـ قالقا فقف مثؾ ذلؽ بـا ًء طىل أن ذلؽ أوقع
طـدكا فقفؿ ريب ًة ققي ًةُ ،يقجب مثؾفا التققػ.
ثؿ مـ اكزاحت طـف الريبة يبحث طـ حالف أوجب( )2الثؼة بعدالتف قبؾـا
مسفؿ
حديثف ومل كتققػ ،كالذيـ احتج هبؿ صاحبا الصحقحقـ وغقرمها ،مؿـ ا
ُ
ص حسـ )3(.اﻫ
مثؾ هذا الجرح مـ غقرهؿ ،فاففؿ ذلؽ فنكف َم ْخ َؾ ٌ
محؽؿا مـ جفة ،فؼد فتح
والظاهر أن ابـ الصالح وإن سدا الباب سدًّ ا
ً
َخقخ ًة مـ ٍ
تساه َؾ
جفة أخرى :فنكف قال يف مستدرك الحاكؿ ،بعد أن ذكر
ُ
ْ
صاحبف يف أمر التصحقح :فإوىل أن كتقسط يف أمره فـؼقل :ما حؽؿ بصحتف
( )1يف طؾقم الحديث( :التل) بدل (الذي).
( )8يف الؿطبقع( :فنن أوجب) ،والؿثبت مـ طؾقم الحديث ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.
( )3طؾقم الحديث( ص ،)149-148واكظر :محاسـ آصطالح( ص )888لؾبؾؼقـل.
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ومل كجد ذلؽ فقف لغقره مـ إئؿة ،إن مل يؽـ مـ قبقؾ الصحقح ،ففق مـ قبقؾ
الحسـُ ،يح َت ُّج بف و ُيعؿ ُؾ بف ،إٓ أن تظفر ط اؾ ٌة ُت ِ
ب ضعػف ،ويؼاربف يف حؽؿف
قج ُ
َ
صحقح ابـ حبان ال ُبستل )1(.اﻫ
فنن ققلف :إٓ أن تظفر ط اؾ ٌة ُت ِ
ُ
يشؿؾ ما إذا كاكت العؾ ُة مؿا
ب ضعػف،
قج ُ
ضفر لؾؿتلخر بسبب البحث والـظر ،ولق مل يذكرها أحدٌ مـ الؿتؼدمقـ ،ويظفر
ً
ملخذا طـده مـ أمر التصحقح والتحسقـ.
أقر ُب
أمر التضعقػ َ
أن َ
قاه احلافغ الػٕٗط٘ يف التؼريب :)2(بعد أن ذكر أن ابـ الصالح كؿا مـع
الؿتلخريـ مـ الحؽؿ بصحة الحديث أو ُح ْسـ ِف ،مـعفؿ فقؿا سقليت مـ الحؽؿ
بضعػف ،بـا ًء طىل ضعػ إسـادهٓ ،حتؿال أن يؽقن لف إسـا ٌد آخر يثبت بؿثؾف
الحديث.
فاحلاصل :أن ابـ الصالح سد باب التصحقح والتحسقـ والتضعقػ طىل
أهؾ هذه إزمان لضعػ أهؾقتفؿ ،وإن مل ُيقافؼ طىل إول.
وٓ شؽ أن الحؽؿ بالقضع أوىل بالؿـع قط ًعا إٓ حقث ٓ يخػك،
اص ،أو ما فقف مخالػ ٌة لؾعؼؾ
كإحاديث الطقال الركقؽة التل وضعفا ال ُؼ اص ُ
( )1طؾقم الحديث( ص.)88
( )8التؼريب لؾـقوي ،وأما السققصل فؾف التدريب شرح فقف التؼريب ،وٓ شؽ أن هذا سبؼ قؾؿ
مـ الؿملػ .
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أو اإلمجاع.
وأما الحؽؿ لؾحديث بالتقاتر أو ُّ
الشفرة فال يؿتـ ُع إذا ُو ِجدَ ت الطرق
ػ طـ الحؽؿ بالػردية والغرابة وطـ العزة
الؿعتبر ُة يف ذلؽ ،ويـبغل التق ُّق ُ
أكثر.اﻫ

()1

وقد أشؽؾ العصر الذي يبتدئ فقف امتـاع التصحقح وغقره طـد ابـ
ُ
آستؼالل بندراك الصحقح
الصالح :فنن يف ققلف :فؼد تعذر يف هذه إطصار
ػ
والظاهر أن آبتداء يؽقن مؿا بعد طصر آخر مـ أ ال َ
بؿجرد إساكقد :إهبا ٌم،
ُ
يف الصحقح ،وكان بار ًطا يف تؿققزه مـ غقره.

( )1تدريب الراوي.)818-817/1( 
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الِفَاِٟسَ ُٚالجَّالِجَ :ُٛفِ٘ وَ ِعٍَ ٜقَ ِٕهِ التِّ ِطوِصَِِ :ِّٙصَا سَسِ ِٖحٌ سَػٌََ صَشِ ِٗحٌ
ٌََٔشَٕ شَلِكَ

قاه احلافغ داله السَٖ الػٕٗط٘ يف تعؾقؼف طىل جامع الترمذي الذي
ٌ
حديث
سؿاه ققت الؿغتذي :قال ابـ الصالح :ققل الترمذي وغقره :هذا
حسـ صحقح فقف إشؽالٕ :ن الحسـ قاصر طـ الصحقح فػل الجؿع بقـفؿا
يف حديث واحد َج ْؿ ٌع بقـ كػل ذلؽ الؼصقر وإثباتف.
ُ
الحديث القاحد
راجع إىل اإلسـاد ،فنذا ُروي
قال :وجقابف أن ذلؽ
ٌ
وأخر إسـا ٌد صحقح ،استؼام أن يؼال فقف :إكف
بنسـاديـ أحدمها إسـا ٌد حسـ،
ُ
ٌ
صحقح بالـسبة إىل
حديث حسـ صحقح ،أي :إكف حس ٌـ بالـسبة إىل إسـاد،
ٌ
إسـادٍ آخر.
بعض مـ قال ذلؽ أراد بالحسـ معـاه
غقر مستـؽر أن يؽقن ُ
طىل أكف ُ
ُ
الؾغقي ،وهق ما ُ
العؼؾ ،دون الؿعـك آصطالحل
الـػس ،وٓ يلباه
تؿقؾ إلقف
ُ
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()1

الذي كحـ بصدده اكتفك.

ُ
إحاديث التل
ٔقاه ابَ زقٗل العٗس يف آقتراحَ :ي ِر ُد طىل الجقاب إول
ققؾ فقفا :حس ٌـ صحقح ،مع أكف لقس لفا إٓ مخرج واحد ،قال :ويف كالم
ٌ
صحقح ٓ كعرفف إٓ مـ هذا
حديث حس ٌـ
الترمذي يف مقاضع يؼقل :هذا
ٌ
ِ
القجف ،قال :والذي ُ
أققل يف جقاب هذا السمال :إكف ٓ ُيشترط يف
الحسـ ققدُ
ال ُؼ ِ
ػف ُؿ ذلؽ فقف إذا اقتصر طىل
صقر ،و ُي َ
صقر طـ الصحقح ،وإكؿا يجقئف ال ُؼ ُ
ققلف :حسـ ،فالؼصقر يلتقف مـ قِ َبؾ آقتصار ٓ ،مـ حقث حؼقؼتف وذاتف.
ػات لؾرواة تؼتضل قبقل الرواية،
وشرح ذلؽ وبقاكف أكف ها هـا ِص ٌ
()2

ولتؾؽ

درجات بعضفا فقق بعض ،كالتقؼظ والحػظ واإلتؼان
الصػات
ٌ

مثال ،فقجقد الدرجة الدكقا كالصدق وطدم التفؿة بالؽذبُ ٓ ،يـافقف وجق ُد ما
ً
هق أطىل مـف كالحػظ مع الصدق ،فقصح أن يؼال يف هذا :إكف حس ٌـ باطتبار
ُ
صحقح ،باطتبار الصػة العؾقا وهل
مثال،
الصدق ً
وجقد الصػة الدكقا وهل
ٌ
الحػظ واإلتؼان.
ويؾزم طىل هذا أن يؽقن كؾ صحقح حسـًا ،ويؾتزم( )3ذلؽ ويميده ورود
( )1طؾقم الحديث( ص.)39
( )8يف الؿطبقع( :تؾؽ) ،والؿثبت مـ آقتراح ،وقد كبف (أبق غدة) يف كسختف طىل ذلؽ.
( )3يف الؿطبقع( :يؾزم) ،والؿثبت مـ آقتراح.
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ٌ
حديث حسـ ،يف إحاديث الصحقحة ،وهذا مقجق ٌد يف كالم
ققلفؿ :هذا
()1

الؿتؼدمقـ .اكتفك.

ٔقاه احلافغ عىاز السَٖ بَ كجريُ :
غقر متجفٕ :ن الجؿع
أصؾ هذا السمال ُ
ٍ
ٍ
واحد رتب ٌة متقسط ٌة بقـ الصحقح والحسـ،
حديث
بقـ الحسـ والصحة يف
قال :ففـا ثالث مراتب :الصحقح أطالها ،والحسـ أدكاها ،والثالثة ما تتشرب
اختص برتبة مػردة،
مـ كؾ مـفؿا :فنن كؾ ما كان فقف شب ٌف مل يتؿحض ٕحدمها
ا
حامض :أيُ :مز.
حؾق
ٌ
لؾؿ ِّز :وهق ما فقف حالو ٌة ومحقضة :هذا ٌ
كؼقلفؿ ُ

()2

قال :فعىل هذا يؽقن ما يؼقل فقف :حسـ صحقح ،أطىل رتب ًف طـده مـ
الحسـ ،ويؽقن حؽؿف طىل الحديث بالصحة الؿحضة أققى مـ حؽؿف طؾقف
()3

بالصحة مع الحسـ.

قاه احلافغ أبٕ الفضن العطاق٘ يف كؽتف طىل ابـ الصالح :وهذا الذي قالف
()4

ابـ كثقر تح ُّؽ ٌؿ ٓ َ
دلقؾ طؾقف ،وهق بعقد مـ ففؿفؿ معـك كالم الترمذي.
( )1آقتراح( ص.)844-199

( )8مـ ققلف :أصؾ هذه السمال غقر متجف إىل هـا ٓ يقجد يف مختصر طؾقم الحديثٓ بـ كثقر ،وإكؿا
كؼؾف طـف الزركشل يف الـؽت ،)374/1( وأما بؼقتف فؿقجقد فقف.
( )3مختصر طؾقم الحديث.)141-144/1( 
( )4التؼققد واإليضاح.)353/1( 

645

شحٔ الِشَدٔ ِٓحٔ الِشَطًَِ
َفَْائٔدُ تَتَعَلَّلُ بٔنَبِ َ

قاه اإلواً بسض السَٖ العضكؿُّ٘ ٔاحلافغُ أبٕ الفضن بَ سذط كالمها يف الـؽت
طىل ابـ الصالح :هذا يؼتضل إثبات قسؿ ثالث ،وٓ قائؾ بف ،وطبارة
الزركشل :وهق ٌ
خرق إلمجاطفؿ ،ثؿ إكف يؾزم طؾقف أٓ يؽقن يف كتاب الترمذي
قؾقالِ ،
لؼؾة اقتصاره طىل ققلف :هذا صحقح ،مع أن الذي
حديث صحقح إٓ ً
()1

والح ْس ِـ أكثره مقجق ٌد يف الصحقحقـ.
ُيع ِّب ُر فقف بالصحة ُ

()2
أيضا :يف هذا
ٔقاه الؿٗذ غطاز السَٖ البُمكٗين يف محاسـ آصطالح
ً

الجقاب كظر ،لؽـ جزم اإلمام شؿس الديـ الجزري يف الفداية ،فؼال:
وح ْسـًا ،ففق إذن
والذي قال
اب صح ًة ُ
صحقح حس ٌـ ،فالترمذي يعـلُ :ي َش ُ
ٌ
دون الصحقح معـك.
ٔقاه العضكؿ٘ :فنن قؾت :فؿا طـدك يف دفع

()3

هذا اإلشؽال؟ قؾت:

ف،
يحتؿؾ أن ُيريد بؼقلف :حس ٌـ صحقح ،يف هذه الصقرة الخاصة :الترا ُد َ
ُ
قؾقال دلقؾ طىل جقازه ،كؿا استعؿؾف بعضفؿ حقث وصػ
واستعؿال هذا ً
ويجقز أن
الحسـ بالصحة طىل ققل مـ أدرج الحسـ يف الؼسؿ الصحقح،
ُ
ٍ
يريد حؼقؼتفؿا يف إسـادٍ
واحد باطتبار حالقـ وزماكقـ ،فقجقز أن يؽقن سؿع
( )1اكظر :الـؽت ،)348-347/1( والـؽت )374/1( لؾزركشل.
(( )8ص.)115
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :رفع) بالراء الؿفؿؾة ،والؿثبت مـ الـؽت لؾزركشل.
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مشفقرا بالصدق وإماكة،
مستقرا أو
هذا الحديث مـ رجؾ مر ًة يف حال كقكف
ً
ً
ِ
ُ
درجة العدالة ،فسؿعف مـف
الؿ ْس ِؿ ُع وارتػع حالف إىل
ثؿ َتر اقك ذلؽ
الرجؾ ُ
الترمذي أو غقره مرة أخرى ،فلخبر بالقصػقـ.
ٍ
َ
الحديث القاحدَ طىل شقخٍ
واحد غقر
وقد ُر ِو َي طـ غقر واحد أكف َس ِؿ َع
ُ
آحتؿال وإن كان بعقدً ا ففق أش َب ُف ما يؼال.
مرة ،قال :وهذا
قال :ويحتؿؾ أن يؽقن الترمذي أ ادى اجتفاده إىل ُحسـف ،وأ ادى اجتفاد
غقره إىل صحتف أو بالعؽس ،فبان أن الحديث يف أطىل درجات الحسـ وأول
تصرف
درجات الصحقح ،فجؿع بقـفؿا باطتبار مذهبقـ ،وأكت إذا تل امؾت ُّ
الترمذي لعؾؽ َتس ُؽ ُـ إىل قصده هذا .اكتفك كالم الزركشل( ،)1وبعضف ملخقذ
صحقح ،باطتبار
مـ الجعبري( ،)2حقث قال يف مختصره :وققلف :حس ٌـ
ٌ
()3

سـديـ أو مذهبقـ.

بعض الؿتلخريـ( )4طـ أصؾ
ٔقاه احلافغ ابَ سذط يف الٍكت :قد أجاب ُ
( )1اكظر :الـؽت.)375-373/1( 
الربعل
( )8هق اإلمام العالمة شقخ الؼراء برهان الديـ أبق إسحاق إبراهقؿ بـ طؿر بـ إبراهقؿ بـ خؾقؾ ا
الجع َبري الشافعل ،مات سـة (738ﻫ) .القايف بالقفقات ،)76-74/6( والدرر الؽامـة
َ
(.)51-54/1
( )3رسقم التحديث يف طؾقم الحديث( ص )61لؾجعبري.
( )4هق ابـ سقد الـاس ،وكالمف هذا يف الـػح الشذي.)38/1( 
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ِ ()1

ِ
ِ
بالـسبة إىل أحقال ُرواتِف
صدق القصػقـ طىل الحديث
اإلشؽال بلكف باطتبار

صحقحا طـد ققم ،وحسـًا
طـد أئؿة الحديث ،فنذا كان فقفؿ مـ يؽقن حدي ُث ُف
ً
()2

طـد ققمُ ،
يؼال ذلؽ فقف.

ب هذا بلكف لق أراد ذلؽ ٕتك بالقاو بالـسبة إىل ما طـده ٓ
قال :و ُيتع اؼ ُ
بالـسبة التل لؾجؿع ،فقؼقل :حس ٌـ وصحقح.
قال :ثؿ ا
الػفؿ أن الترمذي إكؿا َيح ُؽ ُؿ طىل الحديث
يتبادر إلقف
إن الذي
ُ
ُ
أيضا طىل اطتبار إحاديث
بالـسبة إىل غقره ،ففذا
يؼدح يف الجقاب ،ويتققػ ً
ُ
التل مجع الترمذي فقفا بقـ القصػقـ ،فنن كان يف بعضفا ما ٓ اختالف طـد
الجقاب لؽان
أيضا ،لؽـ لق سؾؿ هذا
مجقعفؿ يف صحتفاُ ،ق ِد َح يف الجقاب ً
ُ
()3

أقرب إىل ُمراده مـ غقره.

( )1يف الؿطبقع والؿخطقط( :راويف) بدل (رواتف) ،والؿثبت مـ الـؽت ،وصقبف (أبق غدة) يف كسختف،
ولؽـف مل يذكر ذلؽ يف تعؾقؼف طىل الؽتاب.
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف الـؽت( :يؼال فقف ذلؽ).
( )3الؿملػ تصرف يف طب ارة الحافظ كعادتف :ولفذا سلكؼؾ كالمف لقتضح الؿراد مـف.
قال يف الـؽت :)348/1( ويتعؼب هذا بلكف لق أراد ذلؽ ٕتك بالقاو التل لؾجؿع فقؼقل :حسـ
وصحقح أو أتك بلو التل هل لؾتخققر أو التردد فؼال :حسـ أو صحقح ،ثؿ إن الذي يتبادر إىل الػفؿ
أن الترمذي إكؿا يحؽؿ طىل الحديث بالـسبة إىل ما طـده ٓ بالـسبة إىل غقره ،ففذا يؼدح يف هذا
أيضا طىل اطتبار إحاديث التل مجع الترمذي فقفا بقـ القصػقـ :فنن كان يف
الجقاب ،ويتققػ ً
بعضفا ما ٓ اختالف فقف طـد مجقعفؿ يف صحتف ،فقؼدح يف الجقاب أيضا لؽـ لق سؾؿ هذا الجقاب
مـ التعؼقب لؽان أقرب إىل الؿراد مـ غقره.اﻫ
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ُ
ٕمقؾ إلقف وأرتضقف( ،)1والجقاب طؿا ير ُد طؾقف مؿؽـ.
قال :وإين
قال :وققؾ :يجقز أن يؽقن ُمرا ُده أن ذلؽ باطتبار وصػقـ مختؾػقـ ،ومها
والح ُؽؿ ،فقجقز أن يؽقن ققلف :حس ٌـ :أي :باطتبار إسـاده ،صحقح:
اإلسـا ُد ُ
ٍ
أي :باطتبار حؽؿفٕ :كف مـ َقبِقؾ الؿؼبقلُّ ،
مؼبقل يجقز أن يطؾؼ طؾقف
وكؾ
اسؿ الصحة ،وهذا يؿشل طىل ققل مـ ٓ ُي ِ
ػر ُد الحسـ مـ الصحقح ،بؾ
سؿل ا
صحقحا ،لؽـ ير ُد طؾقف ما أوردكاه ً
أوٓ ،مـ أن الترمذي أكثر مـ
الؽؾ
ً
ُي ِّ
الحؽؿ بذلؽ طىل إحاديث الصحقحة اإلسـاد.
ػر ُق بقـ
قال :وأجاب ُ
بعض الؿتلخريـ بلكف أراد حس ٌـ طىل صريؼة مـ ُي ِّ
ِ
صحقح طىل صريؼة
الؿصطؾحة،
الـقطقـ ،لؼصقر رتبة راويف طـ درجة الصحة
ٌ
()2

ػر ُق [بقـفؿا].
مـ ٓ ُي ِّ

()3

قال :و َي ِر ُد طؾقف ما أوردكاه فقؿا سبؼ.

( )1قال شقخـا العالمة ربقع الؿدخظ -حػظف اهلل -معؾ ًؼا طىل كالم الحافظ يف تعؾقؼف طىل الـؽت
( :)348/1كق ػ يؿقؾ إلقف الحافظ ويرتضقف مع أكف َي ِر ُد طؾقف ما ذكر ،ومع أكف يتققػ طىل اطتبار
إحاديث التل مجع الترمذي فقفا بقـ القصػقـ ...إلخ كؿا يؼقل ،ففذه الؿبادرة إىل ارتضاء هذا
الرأي مع ما َي ِر ُد طؾقف وقبؾ آطتبار الؿذكقر غريبة مـ الحافظ.اﻫ
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ٓ تقجد يف الـؽت.
( )3يؼصد ما أورده طىل ابـ كثقر مـ أكف يؾزم طىل ققلف أٓ يؽقن يف كتاب صحقح إٓ الـادر...إلخ .قالف
شقخـا الؿدخظ :يف تعؾقؼف طىل الـؽت.)314/1( 
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ُ
ويؽقن إتقاكف
بعض مـ أدركـاه أن الؾػظقـ طـده مترافان،
قال :واختار ُ
بالؾػظ الثاين بعدَ إول طىل سبقؾ التلكقد لف ،كؿا يؼال:
ثابت ،أو ج ِّقدٌ
صحقح ٌ
ٌ
ِ
غقر ذلؽ.
ققي أو ُ
خقر مـ الحؿؾ
قال :وهذا قد يؼدح فقف الؼاطد ُة :فنن الحؿؾ طىل التلسقس ٌ
الؼدح بقجقد الؼريـة
يـدفع
طىل التلكقدٕ :ن إصؾ طدم التلكقد ،لؽـ قد
ُ
ُ
ٌ
حديث
الدالة طىل ذلؽ ،وقد وجدكا يف طبارة غقر واحد كالدارقطـل :هذا
صحقح ثابت.
ٌ
قال :ويف الجؿؾة أققى إجقبة ما أجاب بف ابـ دققؼ العقد .اكتفك كالم
الحافظ ابـ حجر يف الـؽت.

()1

ٍ
وصػ واحد،
الصحقح والحس ُـ يف
قاه يف ؾطح الٍدب :ٛإذا اجتؿع
ُ
ُ
الحاصؾ مـ الؿجتفد يف الـاقؾ :هؾ اجتؿعت فقف شروط الصحة أو
فالتردد
التػر ُد بتؾؽ الرواية.
قصر طـفا؟ وهذا حقث َيحصؾ مـف ُّ
ِ
حص ُؾ الجقاب ا
أئؿة الحديث يف كاقؾقف
أن تر ُّد َد
قال :و ُم ا

()2

اقتضك

لؾؿجتفد أٓ يصػف بلحد القصػقـ ،فقؼال فقف :حسـ باطتبار وصػف طـد ققم،
(.)314-348/1( )1
( )8يف الـزهة( :كاقؾة) بدل (كاقؾقف).
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صحقح ،باطتبار وصػف طـد ققم ،وغاي ُة ما فقف أكف حذف مـف حرف الترددٕ :ن
ٌ
ِ
العطػ مـ الذي بعده.
حرف
َ
حذف
َ
حسـ أو صحقح ،وهذا كؿا
ح اؼف أن يؼقل:
ٌ
صحقح ،دون ما ققؾ فقف :صحقحٕ :ن الجزم
وطىل هذا ما ققؾ فقف :حس ٌـ
ٌ
التػر ُد ،وإٓ فنذا مل يحصؾ التػرد فنصالق
أققى مـ التردد ،وهذا مـ حقث ُّ
القصػقـ م ًعا طىل الحديث يؽقن باطتبار إسـاديـ أحدمها صحقح ،وأخر
حسـ .وطىل هذا فؿا ققؾ فقف :حس ٌـ صحقحَ ،
صحقح ،فؼط،
فقق ما ققؾ فقف:
ٌ
ؼقي.
إذا كان فر ًدإ :ن كثرة الطرق ُت ِّ
روى مـ غقر َو ْجف(،)1
فنن ققؾ :قد صرح
الترمذي بلن شرط الحسـ أن ُي َ
ُّ
فؽقػ ُ
غريب ٓ كعرفف إٓ مـ هذا القجف؟
يؼقل يف بعض إحاديث :حس ٌـ
ٌ
عرف الحسـ مطؾ ًؼا( ،)2وإكؿا طرف بـقع خاص
فاجلْاب :أن الترمذي مل ُي ِّ
ٍ
صػة أخرى ،وذلؽ أكف يؼقل يف
وقع يف كتابف ،وهق ما يؼقل فقف :حس ٌـ مـ غقر
صحقح ،ويف بعضفا :غريب ،ويف
بعض إحاديث :حس ٌـ ،ويف بعضفا:
ٌ
صحقح
حس ٌـ غريب ،ويف بعضفا:
ٌ
بعضفا :حس ٌـ صحقح ،ويف بعضفاَ :
صحقح غريب.
غريب ،ويف بعضفا :حس ٌـ
ٌ
( )1وتصريحف بذلؽ يف العؾؾ الصغقر)758/5( بآخر الســ.
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف الـزهة( :الؿطؾؼ).
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إول فؼط ،وطبار ُتف ُت ِ
ِ
رشدُ إىل ذلؽ ،حقث قال يف
وتعري ُػ ُف إكؿا وقع طىل
ُ
ٌ
حديث حس ٌـ ،فنكؿا أردكا بف ُح ْس َـ إسـاده
أواخر كتابف ،وما قؾـا يف كتابـا:
()1
ٍ
ُ
روى مـ غقر
يؽقن راويف
حديث ُر ِو َي ٓ
طـدكا ،فؽؾ
متفؿا بؽذب ،و ُي َ
ً
ٌ
ُ
حديث حسـ.
يؽقن شا ًذا :ففق طـدكا
وجف كحق ذلؽ ،وٓ
حس ٌـ ،فؼط ،أ اما ما ُ
يعرف( )2هبذا أكف إكؿا َط ارف الذي ُ
يؼقل فقف:
يؼقل فقفَ :
عرج طىل
حس ٌـ صحقح غريب ،فؾؿ ُي ِّ
حس ٌـ غريب ،أو َ
حس ٌـ صحقح ،أو َ
َ
ِ
تعريػ ما ُ
غريب فؼط(،)3
صحقح فؼط ،أو
يؼقل فقف:
عرج طىل
ٌ
ٌ
تعريػف ،كؿا مل ُي ِّ
ِ
تعريػ ما يؼقل
وكلكف ترك ذلؽ استغـا ًء بشفرتف طـد أهؾ الػـ ،واقتصر طىل
حس ٌـ فؼط ،إما ل ُغؿقضف ،وإما ٕكف اصطالح جديد ،ولذلؽ ق اقد
فقف يف كتابفَ :
()4

بؼقلف :طـدكا ،ومل يـسبف إىل أهؾ الحديث كؿا فعؾ الخطابل.

البحث فقفا ومل ي ِ
ُ
سػر
كثقر مـ اإليرادات التل صال
وهبذا التؼرير
ُ
ُ
يـدفع ٌ
وج ُف ِ
تقجقففا ،فؾؾف الحؿدُ طىل ما ألفؿ وط اؾؿ.
ْ
ِ
آخران أحدُ مها :أن الؿراد َح َس ٌـ لذاتف ،صحقح
قؾت :و َض َفر يل تقجقفان
()5

( )1يف الـزهة( :إذ ُك ُّؾ) بدل ُّ
(فؽؾ).
( )8يف الـزهة( :فعرف) بدل (يعرف).
( )3اكظر :سؾسؾة إحاديث الضعقػة.)185/8( 
( )4تؼدم تعريػف لف.
( )5الـزهة( ص.)95-93
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أصح شلء
صحقح :أي :أكف
وأخر :أن الؿراد حسـ باطتبار إسـاده
لغقره،
ُّ
ٌ
ُ
أصح ما ورد كذا وإن كان حسـًا أو ضعق ًػا ،فالؿراد
َو َرد يف الباب :فنكف يؼال:
ُّ
أرج ُحف أو أق ُّؾ ُف ضع ًػا.
َ
ثؿ إن الترمذي مل يـػرد هبذا الؿصطؾح ،بؾ سبؼف إلقف شقخف البخاري ،كؿا
كؼؾف ابـ الصالح يف غقر مختصره ،)1(والزركشل وابـ حجر يف كؽتفؿا.

()2

قاه العضكؿ٘ :واط َؾ ْؿ أن هذا السمال َي ِر ُد بعقـف يف ققل الترمذي :هذا
ٌ
الحس ِـ أن يؽقن معرو ًفا مـ غقر وجف،
حديث حس ٌـ غريبٕ :ن مـ شرط
َ
والغريب ما اكػرد بف أحدُ رواتِف ،وبقـفؿا ٍ
تـاف.
ُ
َ ُ
وغريب
غريب مـ جفة الؿتـ،
الغريب ُيط َؾ ُؼ طىل أقسام:
قال :وجقابف أن
ٌ
ٌ
َ
مـ جفة اإلسـاد ،والؿراد هـا الثاين دون إولٕ :ن هذا الغريب معروف طـ
تػر ُد بعضفؿ بروايتف طـ صحابل ،فبحسب الؿتـ
مجاطة مـ الصحابة ،لؽـ ُّ
غريبٕ :كف مل يروه مـ تؾؽ الجؿاطة إٓ واحدٌ وٓ
حس ٌـ ،وبحسب اإلسـاد
ٌ
َ
مـافاة بقـ الغريب هبذا الؿعـك وبقـ الحسـ ،بخالف سائر الغرائب ،فنهنا
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)36ومختصر طؾقم الحديث ،)135/1( والتؼققد واإليضاح
( ،)318/1وتؼسقؿ الحديث إىل صحقح وحسـ وضعقػ( ص ،38وما بعدها) لشقخـا العالمة
الؿحدث ربقع الؿدخظ حػظف الؿقىل.
( )8الـؽت )368/1( لؾزركشل ،والـؽت )861/1( لؾحافظ ابـ حجر.
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تـايف الحسـ اكتفك( )1ما ُك ِؼ َؾ مـ ققت الؿغتذي.
ٔقس غُ٠ن العالو ٛتك٘ السَٖ بَ تٗىٗ ٛطـ هذه الؿسللة وما يتع اؾؼ هبا ،فؼال
ٍ
صريؼ واحد ،ثؿ قد يؽقن
ف إٓ مـ
عر ُ
يف الجقاب :أما
ُ
الغريب ففق الذي ٓ ُي َ
ِ
القٓء وهبتف ،وحديث أكف
صحقحا كحديث «األطامل بالـقات» ،وهنقف طـ ب ْقع
ً
ِ
ِ
حاح يف البخاري ومسؾؿ ،وهل غريبة
دخؾ مؽة وطىل رأسف الؿ ْغ َػر ،ففذه ص ٌ
طـد أهؾ الحديث.
فاألّل :إكؿا ثبت طـ يحقك بـ سعقد إكصاري ،طـ محؿد بـ إبراهقؿ
التقؿل ،طـ طؾؼؿة بـ وقاص الؾقثل ،طـ طؿر بـ الخطاب.
عرف مـ حديث طبد اهلل بـ ديـار ،طـ طبد اهلل بـ طؿر.
ّالجاىٕ :إكؿا ُي َ
عرف مـ رواية مالؽ ،طـ الزهري ،طـ أكس ،ولؽ اـ أك َث َر
ّالجالح :إكؿا ُي ُ
الغرائب ضعقػة.
وأما الحسـ يف اصطالح الترمذي ،ففق ما ُروي مـ وجفقـ ،ولقس يف
ِ
مخالػ لألحاديث الصحقحة ،ففذه
ٌ
فؿ بالؽذب ،وٓ هق شا ٌذ
ُرواتف مـ هق ُم ات ٌ
ُ
الشروط هل التل شرصفا الترمذي يف الحسـ.
لؽـ مـ الـاس مـ يؼقل :قد يسؿك( )1حسـًا ما لقس كذلؽ مثؾ حديث
( )1الـؽت )377/1( لؾزركشل.
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ٍ
ُ
حسـًا.
يؼقل فقف :حسـ
ٌ
سؿا ُه َ
غريب :فنكف مل ُي ْر َو إٓ مـ وجف واحد ،وقد ا
قب طــف بلكـف قد يؽقن غري ًبا مل ُي ْر َو اإٓ طــ تابعل واحد ،لؽـ
وقد ُأ ِج َ
ُر ِو َي طــف مـ وجفقـ ،فصار حسـًا لتعدُّ دِ صرقـف طـ ذلؽ الشخص ،وهق يف
أصؾـف غريب.
وكذلؽ الصحقح الحسـ الغريب ،قد يؽقن مرو ًّيا بنسـاد صحقح غريب
ثؿ ُروي طـ الراوي إطىل بطريؼ صحقح ،وصريؼ آخر ،فقصقر بذلؽ حسـًا
مع أكف صحقح غريبٕ :ن الحسـ ما تعدا دت صرقف ،ولقس فقفا متفؿ :فنن
صحقحا مـ الطريؼقـ ،ففذا صحقح محض ،وإن كان أحد الطريؼقـ مل
كان
ً
يعؾؿ صحتف ففذا حسـ.
وقد يؽقن غريب اإلسـاد ،فال يعرف بذلؽ اإلسـاد إٓ مـ ذلؽ القجف
وهق حسـ الؿتـٕ :ن الؿتـ ُروي مـ وجفقـ :ولفذا يؼقل :ويف الباب طـ
فالن وفالن فقؽقن لؿعـاه شقاهد تبقـ أن متـف حسـ.
وإن كان إسـاده غري ًبا ،وإذا قال مع ذلؽ :إكف صحقح ،فقؽقن قد ثبت مـ
صريؼ صحقح وروي مـ صريؼ حسـ ،فاجتؿع فقف الصحة والحسـ ،ويؽقن
غري ًب ا مـ ذلؽ القجف ٓ يعرف مـ ذلؽ اإلسـاد إٓ مـ ذلؽ القجف ،وإن كان
(سؿك) بدل (يسؿك).
( )1الذي يف مجؿقع الػتاوى :ا
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صحقحا غري ًبا ،وهذا ٓ شبفـة فقف ،وإكؿا
صحقحا مـ ذلؽ القجف ،فؼد يؽقن
ً
ً
الح ْسـ وال ُغ ْربـة.
الشبفـة يف اجتؿـاع ُ
وقد تؼدم أكف قد يؽقن غري ًبا ثؿ يصقر حسـًا ،فقؽقن حسـًا غري ًبا كؿا ُذكر
مـ الؿعـققـ( ،)1ويف هذا الؼدر كػاية ٕويل ِ
الجدِّ والعـاية.
وهـا تؿ الؽالم يف الؿبحث الثاين يف الحديث الحسـ.
وبقـؿا كـا ُكريد أن كشرع يف الؿبحث الثالث يف الحديث الضعقػ ،وقػـا
طىل كتاب معرفة طؾقم الحديث لؾحافظ إجؾ الؿجؿع طىل صدقف وإمامتف
يف هذا الػـ أبل طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل الضبل الؿعروف بالحاكؿ ،فقجدكا
فقف فقائد مفؿة رائؼة يـبغل لطالبل هذا الػـ القققف طؾقفا.
فرأيـا أن كقرد مـ كؾ مبحث مـ مباحثف شق ًئا مؿا ذكر فقف ،حتك يؽقن
الؿطالع لذلؽ كلكف مشرف طؾقف.
ُ
الحافظ الـقسابقري :الحؿدُ هلل
قاه احلاكي أبق طبد اهلل محؿدُ بـ طبد اهلل
ذي الؿ ِّـ واإلحسان ،والؼدرة والسؾطان ،الذي أكشل الخؾؼ بربقبقتف،
وجـا َسفؿ بؿشقئتف ،واصطػك مـفؿ صائػة أصػقاء ،وجعؾفؿ بررة أتؼقاء ،ففؿ
َ
ويخصفؿ بالخقرات
يصرف طـفؿ الباليا،
ُ
خقاص طباده ،وأوتا ُد بالده،
ُّ
ُّ
( )1مجؿقع الػتاوى )44-39/18( وقارن بف.
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بسـَ ِـ كبقف ،فؾف الحؿد طىل
والعطايا ،ففؿ الؼائؿقن بنضفار ديـف ،والؿتؿسؽقن ُ
ما قدا ر وقضك.
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل زجر طـ اتخاذ إولقاء دو َن كتابف ،وا ِّتباع الخؾؼ
دون كبقف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده الؿصطػك ،ورسق ُلف الؿجتبك ،ب اؾغ طـف
()1
وزاجرا ،وطىل آلف الطقبقـ.
بقحا
آمرا وكاه ًقا ،و ُم ً
ً
اهلل طؾقف ً
رسالتف  ،فص اؾك ُ

قال الحاكؿ :أما بعدُ فنين لؿا رأيت البدع يف زماكـا ُك َثرت ،ومعرفة الـاس
السـَـ قؾت :مع إمعاهنؿ( )2يف كتابة إخبار ،وكثرة صؾبفا طىل اإلمهال
بلصقل ُّ
واإلغػال :دطاين ذلؽ إىل تصـقػ كتاب خػقػ ،يشتؿؾ طىل ذكر أكقاع طؾؿ
الحديث ،مؿا يحتاج إلقف صؾب ُف إخبار ،الؿقاض ُبقن طىل كتاب ِة أثار.
وأطتؿد يف ذلؽ سؾقك آختصار ،دون اإلصـاب يف اإلكثار ،واهلل الؿقفؼ
ُّ
والؿان يف بقان ما أردتف ،إكف جقاد كريؿ ،رؤوف رحقؿ.
لؿا قصدتف،
حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،حدثـا إبراهقؿ بـ مرزوق البصري،
حدثـا وهب بـ جرير ،حدثـا شعبة ،طـ معاوية بـ ُق ارة ،قال :سؿعت أبل
يحدِّ ث طـ الـبل ﷺ ،قال« :ال ُ
يضرهؿ مـ
يزال ٌ
كاس مـ أمتل مـصقريـ ،ال ُّ
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :رسآتف) ،وصقبتف مـ معرفة طؾقم الحديث.
( )8يف الؿخطقط( :باج اهاهنؿ) ،ويف الؿطبقع( :مع ما أهنؿ) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.
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()1

أدمل بؿؽة يؼقل:
سؿعت أبا طبد اهلل محؿد بـ طظ بـ طبد الحؿقد
ُ
ا
وسئؾ طـ معـك هذا
سؿعت مقسك بـ هارون يؼقل:
ُ
ُ
سؿعت أحد بـ حـبؾ ُ -
الحديث -فؼال :إن مل تؽـ هذه الطائػة الؿـصقرة أصحاب الحديث فال
أدري مـ هؿ.

()2

السـا َة طىل كػسف ً
فعال
ققٓ و ً
قال أبق طبد اهلل :ويف مثؾ هذا ققؾ :مـ أ امر ُّ
كطؼ بالحؼ.
فؾؼد أحسـ أمحد بـ حـبؾ يف تػسقر هذا الخبر :أن الطائػة الؿـصقرة التل
ُ
أصحاب الحـديث ،و َمـ ْـ أحـ ُّؼ
الخذٓن طـفؿ إىل ققام الساطـة هؿ
ُير َفـ ُع
ُ
هبذا التلويؾ مـ قق ٍم سؾؽقا محجـة الصالحقـ ،واتبعقا آثار السؾػ مـ
بس ِ
ــ رسقل اهلل صىل اهلل طؾقف
الؿاضقـ ،و َدمغقا أهؾ البدع والؿخالػقـُ ،
وطـىل آلف أمجعقـ؟
()3

سؿعت أبا كصر بـ
سؿعت أبا كصر أمحد بـ سفؾ الػؼقف ببخارى يؼقل:
ُ
ُ

( )1الحديث صحقح ،ورواه أمحد ( ،)35/5والترمذي برقؿ ( ،)8198وابـ ماجف برقؿ ( )6مـ صرق
طـ شعبة بف ،وطـد أمحد والترمذي زيادة يف أولف ،ولػظفا« :إذا فسد أهؾ الشام فال خقر فقؽؿ».
( )8اكظر :الؿحدث الػاصؾ ،)177( وسؾسؾة إحاديث الصحقحة )539/1( برقؿ (.)874
( )3كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف بعض كسخ مـ مطبقع :معرفة طؾقم الحديث سؿعت أبا كصر
أمحد بـ سالم بنثبات أمحد.

شطًَِ
ح الِ َ
شدٔ ِٓ ٔ
شحٔ الِ َ
َفَْائٔدُ تَتَعَلَّلُ بٔنَبِ َ

618

سالم الػؼقف يؼقل :لقس شلء َ
أثؼؾ طىل أه ِؾ اإللحاد ،وٓ أبغض إلقفؿ مـ
()1

سؿاع الحديث وروايتف بنسـاده.

قال أبق طبد اهلل :وطىل هذا طفدكا يف أسػاركا وأوصاكـا :كؾ مـ ُيـسب إىل
كقع مـ اإللحاد والبدعَ ٓ ،يـ ُظ ُر إىل الطائػة الؿـصقرة إٓ بعقـ الحؼارة،
الح ْشقية.
سؿقفا َ
و ُي ِّ

( )1يف بعض كسخ الؿطبقع :مـمعرفة طؾقم الحديث( بنسـاد) بنسؼاط الفاء التل يف آخره.
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()1

وَمًا
حلسٖ
حأٔهٌٕعٍشكطُ

الٍٕع األٔه وَ ِصٓ العمًٕ:
()2
جابر بـ طبد اهلل ،طىل كثرة
معرف ُة طايل اإلسـاد ،قال أبق طبد اهلل[ :هذا]
ُ

حديثف ومالزمتفَ ،ر َح َؾ إىل مـ هق مثؾف أو ُدو َكف مساف ًة بعقد ًة ،يف صؾب حديث
يتقه ُؿف طقا ُّم الـاس ،ي ُعدُّ ون
واحد ،والعالق ُة مـ إساكقد لقس طىل ما
ا
يتقهؿقكف أطىل.
أقر َب طدَ ًدا إىل رسقل اهلل ﷺ ا
إساكقد ،فؿا وجدوا مـفا َ
غقر هذاُ ،فر اب
والعالقـ ُة مـ إساكقد التل ُت ُ
عرف بالػفؿ ٓ بِ َعدِّ الرجالُ :
ص
إسـاد يزيدُ طدده طـىل السبعـة والثؿاكقـة إىل العشرة ،وهق أطـىل مؿا يـ ُؼ ُ
()3

طــ ذلؽ.

( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،وأما معرفة طؾقم الحديث ،فققجد يف كسخة مـ الؿطبقع( :مـ أكقاع
طؾقم الحديث) ،ويف ُأخرى( :مـ أكقاع طؾؿ الحديث).
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ لقست يف معرفة طؾقم الحديث ،والذي فقف( :وجابر).
( )3قارن بـمعرفة طؾقم الحديث.
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ومثالف :ما حدثـاه أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،حدثـا الحسـ بـ طظ بـ
طػان العامري ،حدثـا طبد اهلل بـ ُك َؿقر ،طـ إطؿش ،طـ طبد اهلل بـ ُم ارة ،طـ
ٍ
أربع مـ ُكـ فقف
مسروق ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو ،قال :قال رسقل اهلل ﷺٌ « :
خالصا ،ومـ كاكت فقف َخص َؾ ٌة مـفـ كا َكت فقف َخص َؾ ٌة مـ كِ ٍ
ػاق حتك
كان مـاف ًؼا
ً
َيد َطفا :إذا حدث َ
طاه َد َغ َدر ،وإذا َو َطد أخ َ
خاصؿ َف َجر».
ؾػ ،وإذا َ
كذ َب ،وإذا َ
خر ٌج يف كتاب مسؾؿ )1( طـ محؿد بـ طبد اهلل بـ
هذا إسـاد صحقحُ ،م ا
كؿقر ،طـ أبقف( ،)2وقد َ
بؾغ طدَ ُد ُرواتف سبعة ،وهق أطىل مـ إربع الذي قدا مـا
رب مـ سؾقؿان بـ مفران :إطؿش :فنن الحديث
ذكره :فنن الغرض فقف ال ُؼ ُ
لف ،وهق إما ٌم مـ أئؿة الحديث.
وكذلؽ ُّ
كؾ إسـادٍ ي ْؼ ُرب مـ اإلمام الؿذكقر فقف ،فنذا َص احت الرواي ُة إىل
()3

ذلؽ اإلمام بالعدد القسقر فنكف طايل.

حدثـا طظ بـ الػضؾ ،حدثـا الحس ُـ بـ طرفة العبدي ،حدثـا ُه َشقؿ ،طـ
يقكس بـ طبقد ،طــ كافـع ،طــ ابـ طؿر ،قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :مط ُؾ
( )1برقؿ (.)85
( )8ورواه البخاري برقؿ ( )34مـ صريؼ سػقان طـ إطؿش ،بف.
ٍ
(طال) ،وقال محؼؼ الـسخة التل صبعتفا دائرة الؿعارف
( )3يف الؿطبقع مـ معرفة طؾقم الحديث:
العثؿاكقة أكف وقع بإصؾ( :طايل).
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()1

ـل ُضؾؿ».
ال َغ ِّ

يؼع ٕقراكـا مـ إساكقد ،ويف إسـاده َس ْبع ٌة إىل رسقل اهلل
وهذا أطىل ما ُ
ﷺ ،وإكؿا صار طالقًا ل ُؼربِ ِف مـ ُه َشقؿ بـ بشقر ،وهق أحد إئؿة.
وكذلؽ كؾ إسـادٍ َي ْؼ ُر ُب مـ طبد الؿؾؽ بـ ُجريج ،وطبد الرمحـ بـ
إوزاطل ،ومالؽ بـ أكس ،وسػقان بـ سعقد الثقري ،وشعبة بـ
طؿرو
ِّ
الحجاج ،وزهقر بـ معاوية ،ومحاد بـ زيد ،وغقرهؿ مـ أئؿة الحديث ،فنكف
ُ
طايل( ،)2وإن زاد يف طدده بعد ذكر اإلمام الذي جعؾـاه ً
طالمة
مثآ ،ففذه
اإلسـاد العايل.

( )1رواه الترمذي برقؿ ( ،)1349وابـ ماجف برقؿ ( ،)3444وقال البقصقري يف زوائده :يف إسـاده
اكؼطاع بقـ يقكس بـ طبقد وبقـ كافع ،قال أمحد بـ حـبؾ :مل يسؿع مـ كافع شقئًا ،وإكؿا سؿع مـ ابـ
كافع طـ أبقف ،وقال ابـ معقـ ،وأبق حاتؿ :مل يسؿع مـ كافع شقئًا.اﻫ
ٍ
(طال) بدل (طايل).
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،أما يف معرفة طؾقم الحديث:

ذكس اليْع الجاىٕ مً أىْاع علْو احلدٓح
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاٌِ٘ وِ َِ أَ ٌَِٕاعِ عِ ِميِ( )1الِشَسِ ِٖحِ

حلسٖ
حشكطٍلج
٘وَأٌاعمًٕ

الٍٕع الجاٌ٘ وَ وعطف احلسٖح:
()2

العؾؿ بالـازل مـ إسـاد.
ُ

ا
قائال يؼقل :الـزول ضدُّ ال ُع ُؾ ِّق ،فؿـ طرف ال ُع ُّؾ اق ،فؼد طرف ضدا ه.
ولعؾ ً
ولقس كذلؽ :فنن لؾـزول مراتب ٓ يعرففا إٓ أهؾ الصـعة ،فؿـفا ما
ٍ
ُتم ِّدي الضرور ُة إىل سؿاطف ً
معرفة
يحتاج صالب العؾؿ إىل
كازٓ ،ومـفا ما
ُ
()3
ٍ
يؽتب ا َ
لـازل وهق مقجق ٌد بنسـادٍ أطىل مـف.
وتبحر فقف ،فال
ُ

( )1يف كسخة (أبق غدة)( :طؾقم) بدل( :طؾؿ) ،والؿثبت مـ الؿخطقط والؿطبقع ،وكذلؽ يف معرفة
طؾقم الحديث ،ط .دائرة الؿعارف العثؿاكقة بـ (حقدر آباد).
( )8يف معرفة طؾقم الحديث( :اإلسـاد).
( )3قارن بـمعرفة طؾقم الحديث.
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ذكس اليْع الجالح مً أىْاع عله احلدٓح

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّالِحِ وِ َِ أَ ٌَِٕاعِ عِ ِميِ( )1الِشَسِ ِٖحِ

م
ي
حلسٖشكطٍجل
حوَإٌٔاع

الٍٕع الجالح وَ ِصا العمي:
ِ
وصحة أصقلف ،وما يتحؿؾف ِسـُّ ُف
معرف ُة صدق الؿحدث وإتؼاكف وثبتف
ِ
ور ْح َؾ ُت ُف مـ إساكقد ،وغقر ذلؽ مـ غػؾتف وهتاوكف بـػسف وطؾؿف وأصقلف.
حدثـا أبق طبد اهلل محؿد بـ يعؼقب الحافظ ،حدثـا إبراهقؿ بـ طبد اهلل
السعدي ،حدثـا معاوية بـ هشام ،حدثـا سػقان ،طـ أبل إسحاق ،طـ البراء
ابـ طازب ،قال :ما ُّ
كؾ الحديث سؿعـاه مـ رسقل اهلل ﷺ كان ُيحدِّ ثـا
وأصحاب رسقل اهلل ﷺ كاكقا
أصحابـا ،وكـا مشتغؾقـ يف رطاية اإلبؾ(،)2
ُ
( )1يف كسخة (أبق غدة)( :طؾقم) ،والؿثبت مـ الؿطبقع والؿخطقط ،وهق كذلؽ يف معرفة طؾقم
الحديث ،ط .دائرة الؿعارف.
( )8رواه أمحد ( ) 883/4مـ صريؼ معاوية بـ هشام ،ومـ صريؼ أبل أمحد الزبقري كالمها طـ سػقان بف
بـحقه ،وسػقان هق الثقري مـ أثبت الـاس يف أبل إسحاق السبقعل كؿا يف التفذيب.

ذكس اليْع الجالح مً أىْاع عله احلدٓح
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يطؾبقن ما يػقهتؿ سؿاط ُف مـ رسقل اهلل ﷺ ،فقسؿعقكف مـ أقراهنؿ ،ومؿـ هق
ُ
أحػظ مـفؿ ،وكاكقا ُيشدِّ دون طىل مـ كاكقا يسؿعقن مـف.
وكان مجاط ٌة مـ الصحابة والتابعقـ وأتباع التابعقـ ثؿ مـ أئؿة الؿسؾؿقـ،
()1

يبحثقن ويـ ِّؼرون طـ الحديث إىل أن يصح لفؿ.

ٔمما حيتاز إلْٗ طالب احلسٖح يف ظواٌٍا :أن يبحث طـ أحقال الؿحدث
ِ
أوٓ ،هؾ يعتؼدُ الشريعة يف التقحقد؟ وهؾ ُي ِ
ً
إكبقاء والرسؾ
ؾز ُم ك ْػ َس ُف صاط َة
أوحل إلقفؿ ووضعقا مـ الشرع؟
فقؿا
َ
هقى يدطق الـاس إىل هقاه؟ فنن الداطل
ثؿ يتلمؾ حالف :هؾ هق
صاحب ً
ُ
()2

ؽتب طـف وٓ كرامة إلمجاع بقـ أئؿة الؿسؾؿقـ طىل تركف.
إىل البدطة ٓ ُي ُ

ُ
يحتؿؾ سؿاطف طـ شققخف الذيـ ُيحدِّ ث طـفؿ ،فؼد
يتعرف ِسـا ُف هؾ
ثؿ ا
ؼل شققخٍ حدثقا طـفؿ.
رأيـا مـ الؿشايخ مجاط ًة أخبروكا بس ٍّـ يؼصر طـ ُل ِّ
ثؿ يتلمؾ أصقلف :أطتقؼ ٌة هل أم جديدة؟ فؼد كبغ يف طصركا هذا مجاط ٌة
( )1يف الؿطبقع( :ويـؼرون إىل أن يصح لفؿ مـ الحديث) ،والؿثبت مـ الؿخطقط ،وهق الؿقافؼ لؿا يف
معرفة طؾقم الحديث.
( )8كذا يف الؿطبقع ،ويف الؿخطقط( :وٓ كرامة ٓجتؿاع بقـ أئؿة الؿسؾؿقـ طىل تركف) ،وكؾف خالف
ما يف معرفة طؾقم الحديث : فنن الذي فقف هق( :وٓ كرامة إلمجاع مجاطة مـ أئؿة الؿسؾؿقـ طىل
تركف).

ذكس اليْع الجالح مً أىْاع عله احلدٓح
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يشترون الؽتب ف ُقحدِّ ثقن هبا!! ومجاط ٌة يؽتبقن سؿاطاهتؿ بخطقصفؿ يف كتب
ٍ
طتقؼة يف الققت ،ف ُقحدِّ ثقن هبا!! فؿـ يسؿع مـفؿ مـ غقر أهؾ الصـعة
فؿعذور بجفؾف ،فلما أهؾ الصـعة إذا َس ِؿ ُعقا مـ أمثال همٓء بعد الخبرة فػقف
ٌ
جرحفؿ وإسؼاصفؿ ،إىل أن تظفر تقبتفؿ ،طىل أن الجاهؾ بالصـعة ٓ ُي َ
عذ ُر،
فنكف يؾزمف السمال طؿا ٓ يعرفف ،وطىل ذلؽ كان السؾػ.

ذكس اليْع السابع مً معسف٘ علْو احلدٓح
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الطَّابِعِ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

()1

بَوعفٛعمًٕ
حلسٖ
حٍشكطال

الٍٕع الطابع وَ ِصا العمي:
كبقر مـ هذه إكقاعٓ ،ختالف
طؾؿ ٌ
معرف ُة الؿساكقد مـ إحاديث ،وهذا ٌ
أئؿة الؿسؾؿقـ يف آحتجاج بغقر الؿسـد ،والؿسـد مـ الحديث أن يرويف
ُ
سؿاع شقخف
ظفر سؿاطف مـف ،لقس يجفؾف( ،)2وكذلؽ
ُ
الؿحدث طـ شقخ ُي ُ
مـ شقخف إىل رسقل اهلل ﷺ.
َ
مرس ًال،
لؾؿ ْسـَ ِد
غقر ما ذكركا ،مـفا أٓ يؽقن مققق ًفا ،وٓ َ
شرائط َ
ثؿ إن ُ
( )1كذا يف معرفة طؾقم الحديث ولػظة( :طؾقم) ٓ ،تقجد يف بعض الـسخ الؿخطقصة كؿا أشار إىل
ذلؽ محؼؼ كتاب الؿعرفة.
( )8كذا يف الؿطبقع ،والؿخطقط (لقس يجفؾف) ،ويف معرفة طؾقم الحديث( :ل ِ ِس ِّـ يحتؿؾف) ،وقال
محؼؼ ط .دائرة الؿعارف العثؿاكقة :بإصؾ (لقس يجفؾف) محر ًفا طـ (لس ّـ يحتؿؾف).
قمت :وكؼؾ الحافظ يف الـؽت( ) 335/1( لقس يحؿؾف) ،قال محؼؼ الؽتاب شقخـا العالمة
الؿدخظ –حػظف الؿقىل :-يف ِّ
كؾ الـسخ (لقس يحؿؾف) ،والتصحقح مـ معرفة طؾقم الحديث.
قمت :اطتؿد ما يف الؿعرفة وهق ققلف( :ل ِ ِس ِّـ يحتؿؾف).

ذكس اليْع السابع مً معسف٘ علْو احلدٓح
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إكقاع يجلء شرحفا بعد هذا :فنن
معضال ،وٓ يف روايتف مد ِّل ٌس ،ففذه
ً
وٓ
ُ
طؾؿ طىل آكػراد.
معرفة كؾ كقع مـفا ٌ
رت طـ فالن ،وَٓ :ر َف َعف
ومـ شرائط الؿسـد :أٓ يؽقن يف إسـادهُ :أخبِ ُ
أيضا
فالن ،وٓ أضـُّ ُف مرفق ًطا ،وغقر ذلؽ مؿا َي ْػ ُسدُ بف ،وكحـ مع هذه الشرائط ً
ٓ كحؽؿ لفذا الحديث بالصحة :فنن الصحقح مـ الحديث [لف َش ْر ٌط]

()1

كذكره يف مقضعف -إن شاء اهلل تعاىل.-

( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿخطقط والؿطبقع ،واستدركتف مـ :معرفة طؾقم الحديث،
واستدركف (أبق غدة) يف كسختف.

اليِْعِ الِخَا ٔمظِ مًِٔ ٍَ ٔر ِٔ الِعُلُْوِ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِدَاوِؼِ وِ َِ َِصِِٓ الِعُمًُِٕ

ِ
الؿقققفات مـ الروايات ،إن الؿقققف طىل
الٍٕع اخلاوؼ وٍْ :معرف ُة
الصحابة ق اؾؿا يخػك طىل أهؾ العؾؿ ،ومـ الؿقققف الذي ُي ُّ
ستدل بف طىل
أحاديث كثقرة :ما حدثـاه أمحد بـ كامؾ الؼاضل ،حدثـا يزيد بـ الفقثؿ ،حدثـا
محؿد بـ جعػر ال َػ ْق ِدي ،حدثـا ابـ ُف َضقؾ ،طـ أبل سـان ،طـ طبد اهلل بـ أبل
الف َذيؾ ،طـ أبل هريرة يف ققل اهلل ﴿ :ﮃﮄ﴾ [اددَّ ثر.]18:
ُ

لحؿا طىل َط ْظ ٍؿ
تترك ً
قال :تؾؼاهؿ جفـؿ يقم الؼقامة ،فتؾػحفؿ ل ْػح ًة فال ُ
إٓ وضعتف طىل العراققب ،وأشباه هذا مـ الؿقققفات ُي َعدُّ يف تػسقر الصحابة.
فلما ما ُ
كؼقل يف تػسقر الصحابل :إكف مسـد ،فنكؿا كؼق ُل ُف يف غقر هذا الـقع،
تـزيؾ طـ ٍ
الصحابل الذي َش ِفدَ القحل وال َ
آية مـ الؼرآن
أخبر
ُّ
وذلؽ فقؿا إذا َ
()1

ٌ
حديث مسـد.
أهنا كزلت يف كذا وكذا :فنكف

( )1اكظر :طؾقم الحديث )369-366/1( مع التؼققد.
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اليِْعِ الِخَا ٔمظِ مًِٔ ٍَرِٔٔ الِعُلُْوِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

ِ
ٌ
مرسؾة قبؾ
كقع مـ الؿقققفات ،وهل
ومؿا يؾز ُم
صالب الحديث معرفتف ٌ
َ
القصقل إىل الصحابة.
آخر مـ الؿقققفات ،وهل مسـدة
ومؿا يؾز ُم
صالب الحديث معرفتف ٌ
َ
كقع ُ
الرواةِ فال ُيسـدهُ ،
مثال ذلؽ ما حدثـا أبق زكريا
ؼص ُر بف ُ
يف إصؾ ُي ِّ
بعض ُّ
يحقك بـ محؿد العـبري ،حدثـا أبق طبد اهلل محؿد بـ إبراهقؿ ال َع ْبدي ،حدثـا
أمقة بـ بِسطام ،حدثـا يزيد بـ ُزريع ،حدثـا َر ْو ُح بـ الؼاسؿ ،حدثـا مـصقر،
طـ ِربعل بـ حراش ،طـ أبل مسعقد ،قال :إن ما ح ِػ َظ الـاس مـ ِ
آخ ِر الـُّ ُب اقةِ:
ُ
َ
()2

«إذا مل تس َتحل( )1فاصـع ما شئت».

الثقري وشعبة وغقرمها ،طـ مـصقر ،وقد قصر بف روح
هذا حديث أسـده
ُّ
ابـ الؼاسؿ فققػف.
رسان مـ ح اػ ِ
ُ
ُ
اظ
ومثال هذا يف الحديث كثقر ،وٓ يعؾؿ سـدها( )3إٓ ال ُػ
ُ
الحديث ،وٓ ُيعدُّ يف الؿقققفات.

( )1كذا يف معرفة طؾقم الحديث ط .دائرة الؿعارف (تستحل) ،ويف ط .أخرى (تستح).
( )8الحديث رواه البخاري برقؿ ( )3483و(.)3484
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :مسـدها) بدل (سـدها) ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم الحديث،
واستدركف (أبق غدة) يف كسختف كذلؽ.

اليِْعِ الطَّادٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّازِؽِ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الٍٕع الػازؽُ وَ ِصا العمي:
ذكر سـدها طـ رسقل اهلل ﷺ ،فؿـ ذلؽ ما
معرف ُة إساكقد التل ٓ ُي ُ
حدثـاه أبق كصر محؿد بـ محؿد بـ حامد الترمذي ،حدثـا محؿد بـ حبان
الصـعاين ،حدثـا طؿرو بـ طبد الغػار الصـعاين ،حدثـا بشر بـ السري ،حدثـا
طؿار بـ أبل معاوية ،طـ سعقد بـ ُجبقر ،طـ ابـ طباس ،قال :كـا
زائدة ،طـ ا
كتؿضؿض مـ الؾبـ وٓ كتقضل مـف.
باب كبقر َي ُطقل ذكره بإساكقد ،فؿـ ذلؽ ما ذكركا ،ومـ ذلؽ ققل
هذا ٌ
بالصحبةُ :أمركا أن كػعؾ كذا ،و ُكفقـا طـ كذا وكذا ،وكـا
الصحابل الؿعروف ُّ
ُكم َم ُر بؽذا ،و ُكـاا ُكـْ َفل طـ كذا ،وكـاا كػعؾ كذا ،وكـا كؼقل ورسقل اهلل ﷺ
بلسا بؽذا ،وكان يؼال :كذا وكذا.
فقـا ،وكـا ٓ كرى ً
الصحابل
السـة كذا ،وأشبا ُه ما ذكركاه إذا قالف
ُّ
وققل الصحابل :مـ ُّ
()1
الؿعروف بالصحبة ،ففق حدي ٌث ُمسـَدٌ ُّ ،
خر ٌج يف الؿساكقد.
وكؾ ذلؽ ُم ا
( )1اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)51-47واختصار طؾقم الحديث.)158-149/1( 

اليِْعِ الطَّابٔعِ مًِٔ َأ ِىَْاعِ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّابِعِ وِ َِ أَ ٌَِٕاعِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

قس َؿفؿ إىل
الٍٕع الػابع وَ ِصا العمي :معرف ُة الصحابة طىل مراتبفؿ ،وقد َ
ٌ
وأصػال رأوا رسقل اهلل
اثـتل طشرة صبؼة ،والطبؼ ُة الثاكقة طشرة مـفؿ ِصبقا ٌن
ﷺ يقم الػتح ،أو يف حجة القداع ،أو يف غقرمها.
حافظ ُ
ٌ
رأيت
تبح َر يف معرفة الصحابة ففق
كامؾ الحػظ ،فؼد ُ
ثؿ قال :ومـ ا
مجاط ًة مـ مشايخـا َي ْروون الحديث الؿرسؾ طـ تابعل ،طـ رسقل الف ﷺ،
فقتقه ُؿقكف تابع ًّقا.
فقتقه ُؿقكف صحاب ًّقا ،وربؿا َر َووا الؿسـد طـ صحابل،
ا
ا
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شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاوَِِ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

ِ
الؿختؾػ يف آحتجاج هبا،
الٍٕعُ الجاوَُ وَ ِصا العمي :معرف ُة الؿراسقؾ
الؿتبح ُر يف هذا العؾؿ،
ب ،قؾؿا ُيفتدي إلقف إٓ
ِّ
كقع مـ طؾؿ الحديث ص ْع ٌ
وهذا ٌ
فنن مشايخ الحديث مل يختؾػقا أن الحديث الؿرسؾ هق الذي يرويف الؿحدِّ ُ
ث
ٍ
متصؾة إىل التابعل ،فقؼقل التابعل :قال رسقل اهلل ﷺ.
بلساكقد
ُ
الؿراسقؾ مـ أهؾ الؿديـة طـ سعقد بـ الؿسقب ،ومـ
واكثر ما ُت ْر َوى
ُ
أهؾ مؽة طـ ططاء بـ أبل رباح ،ومـ أهؾ مصر طـ سعقد بـ أبل هالل ،ومـ
أهؾ الشام طـ مؽحقل الدمشؼل ،ومـ أهؾ البصرة طـ الحسـ بـ أبل
الحسـ ،ومـ أهؾ الؽقفة طـ إبراهقؿ بـ يزيد الـخعل ،وقد ُيروى الحديث
بعد الحديث طـ غقرهؿ مـ التابعقـ ،إٓ أن الغؾ َب َة لرواياهتؿ.
وأصحفا مراسقؾ سعقد بـ الؿسقب ،وهق فؼق ُف أهؾ الحجاز ومؼدا ُمفؿ،
ِ
مالؽ ب ُـ ٍ
ُ
أكس إمجاطفؿ إمجاع كا اف ِة الـاس.
وأو ُل الػؼفاء
السبعة الذيـ َي ُعدُّ
ا

اليِْعِ الجَّامًِٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ُ
مشايخ أهؾ الؽقفة فنن طـدهؿ أن كؾ حديث أرسؾف أحدٌ مـ
واما
التابعقـ أو أتباع التابعقـ ،أو مـ بعدهؿ مـ العؾؿاء :فنكف ُي ُ
رسؾ ،وهق
ؼال لفُ :م َ
إمر كذلؽ طـدكا :فنن مرسؾ أتباع التابعقـ طـدكا ُم ْع َضؾ.
محتج بف ،ولقس ُ
اهلل أصحاب
قال يزيد بـ هارون لحؿاد بـ زيد :يا أبا إسؿاطقؾ ،هؾ ذكر ُ
الحديث يف الؼرآن؟ فؼال :بىل أمل َتسؿع إىل ققل اهلل تعاىل ﴿ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹﯺﯻ ﯼﯽ﴾ [التوبة.]011:

ففذا فقؿـ رحؾ يف صؾب العؾؿ ثؿ رجع بف إىل مـ وراءه ل ُقع ِّؾ َؿفؿ إياه.
فػل هذا الـص ٌ
غقر الؿرسؾ،
دلقؾ طىل أن العؾؿ الؿحتج بف هق
ُ
الؿسؿقع ُ
الؿشفقر الؿستػقض وهق ققلف ﷺ:
هذا مـ الؽتاب ،واما مـ السـة فالحديث
ُ
«كضر اهلل ً
س ِؿـ َع َم َؼالتِل َف َق َطاهـا حتك ُيم ِّد ا إلك َمــ َلـؿ َيسؿعفا».
امرأ َ
الحديث( .)1اﻫ

( )1الحديث ثابت بللػاظ متؼاربة مـ حديث زيد بـ ثابت  وغقره .اكظر :الصحقح الؿسـد مؿا
لقس يف الصحقحقـ ،)889/1( و(،)816/8ط .دار أثار بـ(صـعاء).

اليِْعِ التَّاضٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ التَّاغِعِ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الٍٕع التاغع وَ ِصا العمي :معرف ُة الؿـؼطع مـ الحديث ،وهق غقر
والؿـؼطع طىل أكقاع ثالثة:
الح اػاظ مـ ُيؿ ِّق ُز بقـفؿا،
ُ
الؿرسؾ ،وق اؾؿا يقجد يف ُ
ُ
ُ
السؿاك ببغداد،
طثؿان بـ أمحد
فؿثال كقع مـفا ما حدثـاه أبق طؿرو
-1
ا
()1

حدثـا أيقب

بـ سؾقؿان ال ُصغدي( ،)2حدثـا طبد العزيز بـ مقسك

ِ
الالحقين( )3أبق روح ،حدثـا ُ
الج َريري ،طـ أبل العالء وهق
هالل بـ حؼ ،طـ ُ
ُ
ابـ ِّ
الشخقر ،طـ رجؾقـ مـ بـل حـظؾة ،طـ شدا اد بـ ْأوس قال:كان رسقل
اهلل ﷺ ُيع ِّؾ ُؿ أحدكا أن يؼقل يف صالتف« :الؾفؿ إين أسللؽ التث ُّبت يف األمقر،
ؽر كِع َؿت ِؽ،
الرشد ،وأسل ُلؽ َقؾ ًبا
ً
سؾقام ،ولسا ًكا صاد ًقا ،وأسل ُل َؽ ُش َ
وطزيؿة ُّ
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :أبق أيقب) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :السعدي) تب ًعا لؿا يف معرفة طؾقم الحديث ،وصقابف( :الصغدي) كؿا
يف اإلكؿال ،)841/5( ولف ترمجة يف تاريخ بغداد )461/7( برقؿ (.)3487
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :الالجقين) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ التَّاضٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شر ما تعؾؿ ،وأسل ُلؽ مـ
سـ طبادتؽ،
وح َ
ُ
تعؾؿ ،وأطق ُذ بؽ مـ ِّ
وأستغػرك لام ُ
ُ
()1

خقر ما تعؾؿ».

هذا اإلسـاد ٌ
مثال لـقع مـ الؿـؼطع لجفالة الرجؾقـ بقـ أبل العالء بـ ِّ
الشخقر
وشدا اد بـ أوس ،وشقاهده يف الحديث كثقرة.
روى الحديث ويف إسـاده ٌ
غقر مسؿك ،ولقس بؿـؼطع.
 - 8وقد ُي َ
رجؾ ُ
ّمجالُ ذلك :ما أخبركا أبق العباس محؿد بـ أمحد بـ محبقب التاجر
بؿرو ،حدثـا أمحد بـ سقار ،حدثـا محؿد بـ كثقر ،أكبلكا سػقان الثقري ،حدثـا
داود ابـ أبل هـد ،حدثـا ٌ
شقخ ،طـ أبل هريرة ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :يليت
ُ
الرجؾ بقـ ال َعج ِز والػجقر ،فؿـ أدرك ذلؽ الزمان
طؾك الـاس زمانٌ ُيخق ُر
َ
العجز طؾك الػجقر».
فؾ َقخ َتر
ِ
اج بـ بِ ْسطام ،طـ داود بـ أبل هـد ،وإذا
اب بـ َبشقر والف اق ُ
وهؽذا رواه ط ات ُ
ُ
الرجؾ الذي مل يؼػقا طىل اسؿف :أبق ُط َؿر الجديل( ،)2وهذا الـقع مـ الؿـؼطع
الؿتبح ُر يف الصـعة ،ولف شقاهد كثقر ٌة
الػفؿ
الذي ٓ يؼػ طؾقف إٓ الحافظ
ِّ
ُ
َجع ْؾ ُت هذا القاحد شاهدً ا لفا.
( )1الحديث طـد الترمذي برقؿ ( )3447لؽـ يف سـده (طـ رجؾ مـ بـل حـظؾة).
( )8قال الذهبل يف الؿقزانُ ٓ :)555/4( يدرى مـ هق.
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اليِْعِ التَّاضٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

والـقع الثالث مـ الؿـؼطع أن يؽقن يف اإلسـاد رواي ُة ٍ
راو مل يسؿع مـ
-3
ُ
مقضع اإلرسال،
الذي يروي طـف الحديث قبؾ القصقل إىل التابعل الذي هق
ُ
وٓ ُي ُ
ؼال لفذا الـقع مـ الحديث :مرسؾ ،وإكؿا يؼال لف :مـؼطع.
مجالُ :ما حدثـاه أبق الـضر( )1محؿد بـ محؿد بـ يقسػ الػؼقف ،حدثـا
محؿد بـ سؾقؿان الحضرمل ،حدثـا محؿد بـ سفؾ ،حدثـا طبد الرزاق،
الثقري طـ أبل إسحاق ،طـ زيد بـ ُيثقع( ،)2طـ حذيػة ،قال :قال
قال :ذكر
ُّ
أمقـ ،ال تلخذه يف اهلل ُ
لقمة الئؿ،
رسقل اهلل ﷺ« :إن ولقتؿقها أبا بؽر فؼقي ٌ
وإن ولقتؿقها طؾقا ففادٍ مفديُ ،يؼقؿؽؿ طؾك صريؼ مستؼقؿ».

()3

الحضرمل ومحؿد
هذا إسـاد ٓ يتلمؾف متلمؾ إٓ َطؾِ َؿ اتصالف وسـده :فنن
ا
وسؿاع طبد الرزاق مـ سػقان الثقري ،واشتفاره بف معروف،
ابـ سفؾ ثؼتان،
ُ
الثقري مـ أبل إسحاق واشتفاره بف معروف.
سؿاع
وكذلؽ
ِّ
ُ
والثقري
وفقف اكؼطاع يف مقضعقـ :فنن طبد الرزاق مل يسؿعف مـ الثقري،
ُّ
( )1يف الؿطبقع( :أبق الـصر) ،وأثبت ما يف الؿخطقطٕ :كف الؿقافؼ لؿا يف معرفة طؾقم الحديث.
( )8يف الؿطبقع( :يشقع) ،وهق خطل ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط.
( )3كذا أورده الحاكؿ يف معرفة طؾقم الحديث وفقف سؼط مع أكف ذكره يف الؿستدرك)148/3( 
بؾػظ « :إن ولقتؿقها أبا بؽر فزاهد يف الدكقا راغب يف اآلخرة ويف جسؿف ضعػ ،وإن ولقتؿقها طؿر
ففاد ٍ
فؼقي أمقـ ال خياف يف اهلل لقمة الئؿ ،وإن ولقتؿقها طؾقا ٍ
مفد يؼقؿؽؿ طؾك صراط مستؼقؿ».

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ التَّاضٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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مل يسؿعف مـ أبل إسحاق.
إحقص محؿد بـ الفقثؿ
السؿاك ،حدثـا أبق
أخبركاه أبق طؿرو بـ
َ
ا
ُ
الـعؿان بـ
الس ِري ،حدثـا طبدُ الرزاق ،أخبرين
الؼاضل ،حدثـا محؿد بـ أبل ا
أبل شقبة الجـدي ،طـ سػقان الثقري ،طـ أبل إسحاق ،فذكر كحقه.
ُ
الحافظ بالؽقفة ،حدثـا الحسـ بـ ط ُّؾقيف
حدثـا أبق بؽر بـ أبل دارم
الؼطان ،حدثـل طبد السالم بـ صالح ،حدثـا طبد اهلل بـ كؿقر ،حدثـا سػقان
الثقري ،حدثـا شريؽ ،طـ أبل إسحاق ،طـ زيد بـ يثقع( ،)1طـ حذيػة ،قال:
ذكروا اإلمار َة والخالفة طـد الـبل ﷺ ،فذكر الحديث بـحقه.
وكؾ مـ تلمؾ ما ذكركاه مـ الؿـؼطع َطؾِؿ وتق اؼـ أن هذا ِ
ُّ
الع ْؾ َؿ مـ الدققؼ،
َ
َ
والطالب الؿتع ِّؾؿ.
الذي ٓ يستدرك ُف إٓ الؿق اف ُؼ
ُ

( )1يف الؿطبقع( :يشقع) ،وهق خطل.

اليِْعِ التَّاضٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
ذٔكِسُ َّ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِعَاؾِطِ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الٍٕع العاؾط :وعطف ٛاملػمػن وَ األغاٌٗس:
ومل يذكر الحاكؿ تعريػ الؿسؾسؾ ،وإكؿا َك اق َطف إىل ثؿاكقة أكقاع ،اكتػك
فقفا بذكر أمثؾتفا ثؿ قال يف آخرها :ففذه أكقاع الؿسؾسؾ مـ إساكقد
الؿتصؾة ،التل ٓ ُ
وآثار السؿاع بقـ الراويقـ ضاهرة ،غقر أن
قبفا تدلقس،
ُ
يش ُ
رسؿ الجرح والتعديؾ طؾقفؿا ُم ْح َؽؿ ،وإين ٓ أحؽؿ لبعض هذه إساكقد
بالصحة ،وإكؿا ذكر ُتفا ل ُقستدَ ال بشقاهدها طؾقفا.
وقد تعرض اب ُـ الصالح لعبارة الحاكؿ ،مع بقان حدِّ الؿسؾسؾ ،فاقتضك
ُ
ُ
الثالث والثالثقن معرفة
الحال إيراد طبارتف هـا إتؿا ًما لؾػائدة ،قال( :)1الـقع
الؿسؾسؾ مـ الحديث.
تتابع رجال اإلسـاد
التسؾسؾ مـ كعقت إساكقد ،وهق طبارة طـ ُ
( )1يعـل :ابـ الصالح.

اليِْعِ التَّاضٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

639

صػة أو ٍ
واحد ،طىل ٍ
ٍ
حالة واحدة.
وتقاردهؿ فقف واحدً ا بعد
ِ
والتحؿؾ ،وإىل ما يؽقن صػة
لؾرواية
ويـؼسؿ ذلؽ إىل ما يؽقن صػ ًة
ُّ
ٍ
ً
ً
وأفعآ وكحق
أققآ
حالة لفؿ ،ثؿ إن صػاهتؿ يف ذلؽ وأحقالفؿ
لؾرواةِ أو
ُّ
()1

تـؼسؿ إىل ما ٓ ُكحصقف.
ذلؽ
ُ

وكقطف الحاكؿ أبق طبد اهلل الحافظ إىل ثؿاكقة أكقاع( ،)2والذي ذكره فقفا
قر وأمثؾ ٌف ثؿاكقة ،وٓ اكحصار لذلؽ يف ثؿاكقة كؿا ذكركاه.
إكؿا هق ُص ٌ
ومثال ما يؽقن صػ ًة لؾرواية والتحؿؾ ما يتسؾسؾ بـِ :
ُ
عت فال ًكا ،قال:
سؿ ُ
ُّ
ِّ
سؿعت فال ًكا ،إىل آخر اإلسـاد ،أو يتسؾسؾ بحدا ثـا ،أو أخبركا إىل آخره ،ومـ
ُ
فالن ،قال :أخبركا واهلل ٌ
ذلؽ :أخبركا واهلل ٌ
فالن ،إىل آخره.
ُ
الرواةِ وأققالفؿ وكحقها إسـا ُد حديث« :الؾفؿ
ومثال ما
ُ
يرجع إىل صػات ُّ
أطـل طؾك ُشؽرِك وذكرك وحسـ طبادتؽ» .الؿسؾسؾ بؼقلفؿ :إين ُأحبؽ
ٍ
أشباه لذلؽ كرويفا
ف ُؼ ْؾ ،وحديث التشبقؽ بالقد ،وحديث العدِّ يف القد ،يف
وخقرها ما كان فقفا دٓل ٌة طىل اتصال السؿاع وطدم التدلقس.
و ُتروى كثقرة،
ُ
تسؾؿ
ومـ فضقؾة التسؾسؾ اشتؿالف طىل مزيد الضبط مـ الرواة ،وق اؾ َؿا
ُ
يخصف) ،والؿثبت مـ طؾقم الحديث.
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :تـؼسؿ إىل ما يخصف وما ٓ ُّ
( )8معرفة طؾقم الحديث( ص.)43-37
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اليِْعِ التَّاضٔعِ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

ٍ
ضعػ ،أطـل :يف وصػ التسؾسؾ ٓ ،يف أصؾ الؿتـ ،ومـ
الؿسؾسالت مـ
الؿسؾسؾ ما يـؼطع تسؾسؾف يف وسط إسـاده ،وذلؽ ك ٌؼص فقف ،وهق
ٍ
حديث سؿعتف ،طىل ما هق الصحقح يف ذلؽ ،واهلل أطؾؿ.
كالؿسؾسؾ بلول

()1

( )1طؾقم الحديث( ص.)876-875

اليِْعِ الِشَادٖٔ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَ ٔدِٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

641

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِشَازِ ٙعَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم هق [معرفة]( )1إحاديث الؿعـعـة ولقس فقفا
فالروا ُة الذيـ لقس مـ مذاهبفؿ
تدلقس ،وهل متصؾ ٌة بنمجاع أئؿة أهؾ الـؼؾُّ ،
التدلقس ،سقا ٌء طـدكا ذكروا سؿاطفؿ أو مل يذكروه.

( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿخطقط والؿطبقع ،وثؿ استدراكف مـ معرفة طؾقم الحديث.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

648

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاٌِ٘ عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

ِصا الٍٕعُ وَ ِصٓ العمًٕ ِٕ املعضن وَ الطٔاٖات ،فؼد ذكر إما ُم الحديث طظ
ابـ طبد اهلل الؿديـل فؿـ بعده مـ أئؿتـا :أن الؿعضؾ مـ الروايات أن يؽقن
غقر الؿرسؾ :فنن
أكثر مـ رجؾ ،وأكف ُ
بقـ الؿرسؾ إىل رسقل اهلل ﷺ ُ
الؿراسقؾ لؾتابعقـ دون غقرهؿ.
ُ
مثال هذا الـقع مـ الحديث ما حدثـاه أبق العباس محؿد بـ يعؼقب،
مخرم ُة بـ
أكبلكا محؿد بـ طبد اهلل بـ طبد الحؽؿ ،حدثـا ابـ وهب ،أخبرين َ
ُب َؽقر ،طـ أبقف ،طـ طؿرو بـ شعقب ،قال :قاتؾ طبدٌ مع رسقل اهلل ﷺ يقم
ُأ ُحد ،فؼال لف رسقل اهلل ﷺ« :أذِنَ لؽ ُ
سقدك؟» قال .ٓ :فؼال« :لق ُقتِؾ َت
َ
الـار» قال سقده :ففق ُحر يا رسقل اهلل .فؼال الـبل ﷺ« :اآلن فؼاتؾ».
لدخؾت َ
فؼد أطضؾ هذا اإلسـاد طؿرو بـ شعقب ،ثؿ ٓ كعؾؿ أحدً ا مـ الرواة
وصؾف وٓ أرسؾف طـف ،ففق معضؾ ،ولقس ُّ
معضال ،فربؿا
ً
كؾ ما ُيشبِ ُف هذا

اليِْعِ الجَّاىٕٔ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

643

أطضؾ أتبا ُع التابعقـ الحديث وأتباطفؿ يف وقت ،ثؿ وصاله أو أرساله يف
وقت.
ٔالٍٕع الجاٌ٘ وَ املعضن :أن يعضؾف مـ أتباع التابعقـ ،فال يرويف طـ أحد
قجدَ ذلؽ الؽالم طـ
ً
ويققػف ،فال يذكره طـ رسقل اهلل ﷺ
معضال ،ثؿ ُي َ
()1

متصال.
ً
رسقل اهلل ﷺ

ُ
كاس مـ أرباب الػـ ،مؿـ
هذا ،وقد قضك
الحال بلن كقرد هـا ما قالف ُأ ٌ
كان بعد الحاكؿ إتؿا ًما لؾػائدة.
ب لـق ٍع خاص مـ الؿـؼطعُّ ،
فؽؾ ُم ْع َضؾ
الؿ ْع َض ُؾ ل َؼ ٌ
قاه ابَ الصالحُ :
مـؼطع ،ولقس ُّ
معضال ،وقق ٌم يسؿقكف مرسالً كؿا سبؼ ،وهق طبارة
ً
كؾ مـؼطع
طؿا سؼط مـ إسـاده اثـان فصاطدً ا.
وأصحاب الحديث يؼقلقن :أطضؾف ففق ُمعضؾ -بػتح الضاد -وهق
ُ
أمر
مشؽؾ الؿلخذ مـ حقث الؾغ ُة ،وبحثت
اصطالح
ُ
ٌ
فقجدت لفؿ ققلفؿٌ :
مستغؾؼ شديد ،وٓ التػات يف ذلؽ إىل م ِ
عضؾ -بؽسر الضاد-
ٌ
طضقؾ :أي
ُ
وإن كان مثؾ طضقؾ يف الؿعـك.
ومثالف :ما يرويف تاب ُع التابعل قائال :قال رسقل اهلل ﷺ ،وكذلؽ ما يرويف
( )1معرفة طؾقم الحديث( ص.)47-45

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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تابعل التابعل طـ رسقل اهلل ﷺ ،أو طـ أبل بؽر ،أو طؿر ،أو غقرمها،
مـ دون ِّ
غقر ٍ
ذاكر لؾقسائط بقـف وبقـفؿ.
الحافظ َ
ُ
كحق ققل
جزي
ققل الراوي :بؾغـلُ ،
الس ُّ
وذكر أبق بؽر كصر ِّ
ِ
لؾؿؾقك صعا ُم ُف
مالؽ :بؾغـل طـ أبل هريرة أن رسقل اهلل ﷺ قال« :
سؿقكف
السجزي:-
وكِسق ُتف ،»...الحديث ،وقال –أي:
ُ
ُّ
أصحاب الحديث ُي ُّ
الؿ ْع َضؾ.
ُ
ُ
وققل الؿصـػقـ مـ الػؼفاء وغقرهؿ :قال رسقل اهلل ﷺ كذا وكذا،
قؾت:
ُ
الخطقب أبق بؽر الحافظ
وسؿاه
ُ
وكحق ذلؽ ،كؾف مـ قبقؾ الؿعضؾ لؿا تؼدم ،ا
ُ
سؿك ا
مرسال
ً
يتصؾ
كؾ ما ٓ
ً
يف بعض كالمف
مرسال ،وذلؽ طىل مذهب مـ ُي ِّ
كؿا سبؼ.
تابعل التابعل طـ التابعل حديثًا مققق ًفا طؾقف ،وهق حديث
وإذا َروى
ُّ
ٌ
متصؾ مسـدٌ إىل رسقل اهلل ﷺ ،فؼد جعؾف الحاكؿ أبق طبد اهلل كق ًطا مـ الؿعضؾ.
مثالف :ما رويـاه طـ إطؿش ،طـ الشعبل ،قال :يؼال لؾرجؾ يقم الؼقامة
طؿؾت كذا وكذا ،فقؼقل :ما طؿؾتف ،فقختؿ طىل فقف ،الحديث.
فؼد أطضؾف إطؿش ،وهق طـد الشعبل طـ أكس ،طـ رسقل اهلل ﷺ

اليِْعِ الجَّاىٕٔ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

645

()2( )1

ٌ
متصؾ مسـد .

ٍ
بقاحد مضؿق ًما إىل الققػ
قؾت :هذا جقدٌ حس ٌـ ٕن هذا آكؼطاع
ُ
يشتؿؾ طىل آكؼطاع باثـقـ :الصحابل ورسقل اهلل ﷺ ،فذلؽ باستحؼاق اسؿ
اإلطضال أوىل ،واهلل أطؾؿ.
ُ
الؿعضؾ ما سؼط مـ إسـاده اثـان فصاطدً ا مـ أي
ٔقاه احلافغ العطاق٘:
التابعل وتابعف ،أو اثـان
مقضع كان ،سقا ٌء سؼط الصحابل والتابعل ،أو
ُّ
ٍ
قبؾفؿا ،لؽـ بشرط أن يؽقن سؼقصفؿا مـ مقض ٍع
واحد ،أما إذا سؼط واحدٌ
مـ بقـ رجؾقـ ،ثؿ سؼط مـ ومقضع آخر مـ اإلسـاد واحدٌ آخر ،ففق مـؼطع
َ
إصالق الؿعضؾ طؾقف.
يف مقضعقـ ومل أجد يف كالمفؿ
ُ
الؿعضؾ هق طبار ٌة طؿا سؼط مـ إسـاده اثـان
وأما ققل ابـ الصالح:
فصاطدً ا ،ففق وإن كان مطؾ ًؼا ففق محؿقل طؾقف )3(.اﻫ
()4
لؼب لـقع خاص مـ
وقال غقره :إن ققل ابـ الصالح :إن الؿعضؾ
ٌ

معضال ،إكؿا هق ٍ
مـؼطع ،ولقس ُّ
الؿـؼطعُّ ،
جار طىل
ً
كؾ مـؼطع
فؽؾ معض ٍؾ
ٌ
( )1الحديث أصؾف طـد مسؾؿ برقؿ (.)8969
( )8طؾقم الحديث( ص.)64-59
( )3شرح التبصرة والتذكرة ،)816/1( التؼققد واإليضاح.)418-414/1( 
( )4يف الؿخطقط والؿطبقع( :إن الؿـؼطع) ،والصقاب ما أثبت.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
ذٔكِسُ َّ

646

ققل مـ ٓ يخص الؿـؼطع بؿا سؼط مـ إسـاده ٍ
راو واحد ،وٓ يخصف
بالؿرفقع ،وقد كؼؾـا ساب ًؼا( )1شق ًئا مؿا ذكره الحاكؿ يف الؿـؼطع.
ٔقاه احلافغ العطاق٘ :اخ ُتؾػ يف صقرة الحديث الؿـؼطع ،فالؿشفقر أكف
ما سؼط مـ ُرواتف ٍ
راو واحدٌ غقر الصحابل ،وحؽك ابـ الصالح طـ الحاكؿ
شخص
وغقره مـ أهؾ الحديث أكف ما سؼط مـف قبؾ القصقل إىل التابعل
ٌ
ٍ
أيضا مـؼط ًعا.
واحد ُس ِّؿل ُم ْع ً
واحد ،وإن كان أكثر مـ
سؿك ً
ضال ،و ُي ا
التابعل
فؼقل الحاكؿ :قبؾ القصقل إىل التابعل ،لقس بجقد ،فنكف لق سؼط
ُّ
أيضا.
كان مـؼط ًعا ً
فإوىل أن يعبر بؿا قؾـاهَ :
قبؾ الصحابل.
ُ
مخصقص
والؿرسؾ
ٔقاه ابَ عبس الرب :الؿـؼطع ما مل يتصؾ إسـاده،
ٌ
بالتابعقـ ،فالؿـؼطع أطؿ ،وحؽك ابـ الصالح طـ بعضفؿ أن الؿـؼطع مثؾ
ٌ
شامؾ لؽؾ ما ٓ يتصؾ إسـاده.
الؿرسؾ ،وكالمها
صقائػ مـ الػؼفاء وغقرهؿ ،وهق
ُ
قاه :وهذا الؿذهب أقرب وإلقف صار
قصػ باإلرسال مـ حقث
الذي ذكره الخطقب يف كػايتف ،إٓ أن أكثر ما ُي َ
( )1يف ذكر الـقع التاسع مـ معرفة طؾقم الحديث الؿتؼدم قري ًبا.

647

اليِْعِ الجَّاىٕٔ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

ُ
ػ بآكؼطاع ما رواه
قص ُ
آستعؿال ما رواه
التابعل طـ الـبل ﷺ ،وأكثر ما ُي َ
ُّ
مثؾ ٍ
مـ دون التابعقـ طـ الصحابةُ ،
مالؽ ،طـ ابـ طؿر ،وكحق ذلؽ )1(.اﻫ
كتابا يف َو ْص ِؾ ما يف الؿقصل مـ الؿرسؾ
وقد صـاػ اب ُـ طبد البر ً
والؿـؼطع والؿعضؾ.
ومجقع ما فقف مـ ققلف :بؾغـل ،ومـ ققلف :طـ الثؼة طـده ،مؿا مل
قاه:
ُ
ُيسـده :أحدٌ وستقن حدي ًثا ،ك ُّؾفا مسـد ٌة مـ غقر صريؼ مالؽ إٓ أربع ًة ٓ
ُتعرف ،أحدها(« :)2إين ال أكسك ولؽـ ُأ َكسك ألسـ»
أطؿار الـاس قبؾف أو ما شاء اهلل ،فؽلكف
ّالجاىٕ( :)3أن رسقل اهلل ُأ ِري
َ
تؼاصر أطؿار أمتف.
()4
وصاين بف رسقل اهلل -وقد وضعت رجظ
ّالجالح  :ققل معاذ :وآخر ما ا

حسـ ُخ ُؾؼؽ لؾـاس».
يف الغرز -أن قالِّ « :
ّالسابع( :)5إذا كشلت بحرية ثؿ تشاءمت ،فتؾؽ طق ٌـ غديؼة.

()6

( )1شرح التبصرة والتذكرة.)816-815/1( 
( )8الؿقصل( ص.)83
( )3الؿقصل( ص.)813
( )4الؿقصل( ص.)563
( )5الؿقصل( ص.)136
( )6اكظر :التؿفقد ،)161/84( وتدريب الراوي.)387-386/1( 

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ومـ مظان الؿرسؾ ،والؿـؼطع ،والؿعضؾ :كتاب الســ لسعقد بـ
مـصقر.
تنبيه:
قد َو َق َع يف كالم بعض طؾؿاء الحديث اس ُ
تعؿال الؿعض ِؾ فقؿا مل َيس ُؼط فقف
ٌ
إشؽال مـ جفة الؿعـك.
أصال ،وذلؽ فقؿا فقف
شل ٌء مـ اإلسـاد ً
مجال ذلك :ما رواه الدُّ وٓبل يف الؽـك مـ صريؼ ُخ َؾ ْقد بـ َد ْط َؾج ،طـ
ِ
كتاب اهلل كاكت كػار ًة
معاوية بـ ُق ارة ،طـ أبقف مرفق ًطا :مـ كاكت وصقت ُف طىل
لؿا َت َر َك مـ زكاتف.
ُ
باصال.
يؽقن ً
وقال :هذا ُم ْع ِضؾ يؽا ُد

()1

إمر إذا اشتدا واستغ َؾ َؼ،
والظاهر أكف هـا بؽسر الضاد ،مـ ققلفؿَ :
أطض َؾ ُ
وأمر ُم ْع ِضؾ ٓ ُيفتدى لقجفف.
ٌ

( )1الؽـك وإسؿاء )338/1( مـ كـقف (أبق حؾبس).
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اليِْعِ الجَّالٔح عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّالِح عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

()1

حجَّوَُالًِطعمكَٕٖ
شؿشسٍ

درج يف حديث رسقل اهلل ﷺ مـ كالم الصحابة،
هذا
ُ
الؿ َ
الـقع هق معرف ُة ُ
وتخؾقص( )2كالم غقره مـ كالمف.
ُ
ّمجالُ ذلك :ما حدثـاه أبق بؽر بـ إسحاق الػؼقف ،أكبلكا طؿر بـ
ٍ ()3

حػص

السدوسل ،حدثـا طاصؿ بـ طظ ،حدثـا زهقر بـ معاوية ،طـ

الحر ،طـ الؼاسؿ بـ ُم َخ ْقؿرة ،قالَ :
أخذ طؾؼؿ ُة بقدي وحدثـل :أن
الحسـ بـ ِّ
أخذ ِ
أخذ بقده ،وأن رسقل اهلل ﷺ َ
طبدَ اهلل َ
بقد طبد اهلل ،فعؾؿف التشفد يف
الصالة ،وقال« :قؾ :التحقات هلل والصؾقات» .فذكر التشفد ،قال« :فنذا قؾت
هذا فؼد قضقت صالتؽ إن شئت أن تؼقم فؼؿ وإن شئت أن تؼعد فاقعد».
( )1رجع الؿملػ إىل الـؼؾ مـ معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :تؾخقص) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.
( )3يف الؿطبقع( :جعػر) بدل (حػص) ،والؿثبت هق الصقاب.

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّالٔح عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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هؽذا رواه مجاطة طـ زهقر وغقره ،طـ الحسـ بـ الحر ،وققلف« :إذا قؾت
درج يف الحديث مــ كـالم طبد اهلل بـ مسعقد .ثـؿ ذكـر( )1دلقؾ
هذا» .مـ ٌ
اإلدراج.
وإدراج يف اإلسـاد ،أما
إدراج يف الؿتـ،
اإلدراج كقطان:
قاه أِن األثط:
ٌ
ٌ
ُ
قرد يف متـ الحديث ما لقس مـف طىل ٍ
وجف ي ِ
قه ُؿ أكف
ُ
اإلدراج يف الؿتـ ففق أن ُي ِ َ
مدر ٌج يف آخر
در َج الؿتـ ،وهق ثالثة أقسامَ :
قر ُد ُم َ
الؿ َ
سؿك ذلؽ ُ
مـف و ُي ا
ومدرج يف أثـائف.
ومدرج يف أولف،
الحديث،
ٌ
ٌ
أما الؿدرج يف آخر الحديث ففق الغالب الؿشفقر يف هذا الـقع ،ولذا
اقتصر ابـ الصالح طؾقف ،ومثالف ما ورد يف آخر حديث التشفد الؿذكقر ساب ًؼا،
َ
وهق« :فنذا قؾت هذا فؼد قضقت صالتؽ ،إن شئت أن تؼقم فؼؿ ،وإن شئت
أن تؼعدَ فاقعد».
فنن هذا الؽالم مدرج يف الحديث مـ كالم طبد اهلل بـ مسعقد ،وهق
مدرج يف آخر الحديث.
وقد رواه َش َبابة بـ َس اقار طـف ،فػصؾف وب اقـ أكف مـ ققل طبد اهلل ،فؼال :قال
طبد اهلل :فنذا قؾت ذلؽ فؼد قضقت ما طؾقؽ مـ الصالة ،فنن شئت أن تؼقم
( )1أي :الحاكؿ.
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()1

فؼؿ ،وإن شئت أن تؼعد فاقعد .رواه الدارقطـل.

وقال :شبابة ثؼ ٌة ،وقد فصؾ آخر الحديث وجعؾف مـ ققل ابـ مسعقد،
()2

وهق أصح مـ رواية مـ أدرج آخره ،وققلف أشبف بالصقاب.

سقار
وأما الؿدرج يف أول الحديث فؼؾقؾ ،ومثالف ما رواه شبابف بـ ا
وغقره ،طـ شعبة ،طـ محؿد بـ زياد ،طـ أبل هريرة أكف قال :قال رسقل اهلل
ﷺ« :أسبِ ُغقا القضق َءٌ ،
ويؾ لألطؼاب مـ الـار».
فؼقلف« :أسبغقا القضقء» مـ ققل أبل هريرةُ ،أدرج يف الحديث يف أولف،
ويدل طىل اإلدراج ما رواه البخاري( )3طـ آدم بـ أبل إياس ،طـ شعبة ،طـ
محؿد بـ زياد ،طـ أبل هريرة أكف قال :أسبِغقا القضقء :فنن أبا الؼاسؿ ﷺ
قالٌ « :
مؼتصرا طىل الؿرفقع.
ويؾ لألطؼاب مـ الـار» .وقد رواه بعضفؿ
ً
ثؿ إن ققل أبل هريرة :أسبغقا القضقء ،قد روي يف الصحقح( )4مرفق ًطا
()5

مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص.
( )1يف الســ.)353/1( 

( )8اكظر :طؾقم الحديث( ص ،)96-95وتدريب الراوي.)451-454/1( 
( )3برقؿ (.)165
( )4صحقح مسؾؿ برقؿ (.)97
( )5اكظر :الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ ،)159/1( والـؽت.)887-886/8( 
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مثال ٍ
ِ
قجدَ لف ٌ
ثان
كادر جدًّ ا ،حتك إكف َيع ُّز أن ُي َ
وقال بعضفؿ :إن هذا الؼسؿ ٌ
عز ُز بف هذا الؿثال.
ُي ا
ِ
واما الؿدرج يف أثـاء الحديث ففق كثقر إذا ُكظِ َر إىل ما ُأ ِ
إلػاظ
در َج لتػسقر
الغريبة ،ومثالف خبر هشام بـ طروة بـ الزبقر ،طـ أبقف ،طـ بسرة ِ
بـت صػقان
ُْ َ
ُ
مرفق ًطاَ « :مـ َمس ذكره أو ُأك َثققِف أو ُرف َغ ِقف فؾقتقضل».
قاه الساضقطين :كذا رواه طبد الحؿقد ،طـ هشام ،وقد وهؿ يف ذكر
والؿحػقظ أن ذلؽ مـ ِ
ُ
ققل
والرفغ وإدراجف ذلؽ يف حديث ُبسرة،
إُكثققـ ُّ
الثؼات طـ هشام مـفؿ أيقب السختقاين ومحاد
ُطروة غقر مرفقع ،وكذلؽ رواه
ُ
()1

ابـ زيد وغقرمها.

وقد ُروي مـ صريؼ أيقبَ « :مـ مس ذكره فؾقتقضل» .وكان طروة يؼقل:
مس
مس ُرفغقف أو أكثققف أو ذكره فؾقتقضل :فؽاكف ٓح لف مـ معـك الخبر أن ا
إذا ا
ما ُقرب مـ الذكر بؿـزلة مس الذكر ،فؼال ما قال ،فظـ بعض الرواة أن ما قالف
والرفغ
هق كػس الخبر ،فلوردوه كذلؽ ،وقد تبقـ لؾباحثقـ أن إكثققـ ُّ
مدرجان يف أثـاء الخبر.
تقهؿ بعضفؿ
وقد ُرويَ « :مـ َمس ُرفغقف أو ُأكثققف أو ذكره فؾقتقضل» ،وقد ا
( )1يف الســ.)148/1( 
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أكف طىل هذه الرواية يؽقن ً
اإلدراج يف إول ،ولقس
مثآ ثاك ًقا لؿا وقع فقف
ُ
كذلؽٕ :ن أول الحديث هق مـ َم اس ،وآخره فؾقتقضل ،فاإلدراج طىل كؾ
والرفغ -بضؿ الراء وفتحفا :-أصؾ الػخذيـ.
حال إكؿا وقع يف أثـاء الحديثُّ ،
ومثال ما ُأدرج يف أثـاء الحديث لتػسقر ٍ
زطقؿ
لػظ غريب حديث« :أكا
ٌ
()1
والزطقؿ :الحؿقؾٍ -ببقت يف الجـة» .الحديث.
مدرج يف أثـاء الحديث لتػسقر الؾػظ الغريب فقف.
والزطقؿ :الحؿقؾ،
فؼقلف:
ٌ
ُ
تعؿدَ اإلدراج
ُ
واإلدراج بجؿقع أقسامف محظقر ،قال ابـ السؿعاين :مـ ا
ُ
مؾح ٌؼ بالؽذابقـ.
يحر ُ
ففق
ف الؽؾِ َؿ طـ مقاضعف ،وهق َ
ساقط العدالة ،ومؿـ ِّ
وقد استثـك بعضفؿ مـ ذلؽ ما أدرج لتػسقر ٍ
لػظ غريب ،لؼؾة وققع
()2

الزهري وغقره.
آلتباس فقف ،وقد فعؾف
ُّ

الحؽؿ باإلدراج إٓ إذا ُو ِجدَ ما ُّ
يدل طؾقف ،فؿـ ذلؽ دٓلة
وٓ يسق ُغ
ُ
الؿدرجِ طىل امتـاع كسبتف إىل الـبل ﷺ ،وذلؽ كؼقل أبل هريرة يف حديث:
وبر أ ِّمل
«لؾعبد الؿؿؾقك أجران .والذي كػسل بقده لقٓ الجفا ُد يف سبقؾ اهلل ُّ
( )1رواه الـسائل ( ،) 81/6وغقره مـ حديث فضالة بـ طبقد  .وحسـف شقخـا  يف الصحقح
الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ.)183/8( 
( )8تدريب الراوي.)464/1( 
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()1

ٕحببت أن أمقت وأكا مؿؾقك».
ُ

وكؼقل ابـ مسعقد -كؿا جزم بف سؾقؿان بـ حرب -يف حديث الطقرة
شرك« :وما مـا إٓ».

()2

ومـ ذلؽ تصريح بعض الرواة بالػصؾ ،وذلؽ

بنضافتف لؼائؾف ،ويتؼقى باقتصار بعض الرواة طىل إصؾ كحديث التشفد
وهذا هق إكثر.
ومؿا ا
دل الدلقؾ طىل اإلدراج فقف حديث ابـ مسعقد« :مـ مات ال ُيشرك
باهلل شق ًئا دخؾ الجـة ،ومـ مات ُيشرك باهلل شق ًئا دخؾ الـار» .فػل رواية أخرى
قال الـبل ﷺ كؾؿ ًة ،وقؾت أكا أخرى( ،)3فذكرمها.
فلفاد أن إحدى الؽؾؿتقـ مـ ققلف ،ثؿ وردت رواي ٌة ثالث ٌة أفادت أن الؽؾؿة
التل مـ ققلف هل الثاكقة ،وأ اكد ذلؽ رواي ٌة رابعة اقتصر فقفا طىل الؽؾؿة إوىل
()4

ُمضاف ًة إىل الـبل ﷺ.

ُ
حديث الؽسقف ،طىل ما ورد يف رواية
ومؿا د الت إمار ُة طىل اإلدراج فقف
( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)8548ومسؾؿ برقؿ ( ) 1665وهق طـد مسؾؿ بتبققـ اإلدراج بخالف ما هق
طؾقف طـد البخاري.
( )8رواه أبق داود برقؿ ( ،)3914والترمذي برقؿ (.)1614
( )3اكظر :صحقح مسؾؿ برقؿ ( ،)98والػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ.)819-817/1( 
( )4اكظر :تدريب الراوي.)458/1( 
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ابـ ماجف( ،)1وهق :إن الشؿس والؼؿر ٓ يـؽسػان لؿقت ٍ
أحد وٓ لحقاتف،
فنذا تجىل اهلل لشلء مـ خؾؼف خشع لف :فنن هذه الجؿؾة إخقرة وهل :فنن
اهلل إذا تجىل لشلء مـ خؾؼف خشع لف .يظفر أهنا مدرجة مـ كالم بعض الرواة،
ولذا مل تؼع يف سائر الروايات ،مع أن حديث الؽسقف قد ُروي طـ بضعة
طشر مـ الصحابة ،طىل أكف يؽػل أن يؼال :إهنا مخالػ ٌة لؾرواية التل وقعت يف
الصحقح ،وهل أن الشؿس والؼؿر آيتان مـ آيات اهلل ٓ يـخسػان لؿقت ٍ
أحد
وٓ لحقاتف ،فنذا رأيتؿ ذلؽ فافزطقا إىل ذكر اهلل والصالة.
قاه أبٕ ساوس الػعال٘ :إن هذه الزيادة مل يصح كؼؾفا ،فقجب تؽذيب قائؾفا،
وإكؿا الؿروي ما ذكركا :يعـل :الحديث الذي لقست فقف هذه الزيادة.
صحقحا لؽان تلويؾف أهقن مـ ُمؽابرة ٍ
أمقر قطعقة ،فؽؿ مـ
قال :ولق كان
ً
وأطظؿ ما
ضقاهر ِّأولت بإدلة العؼؾقة التل ٓ تتبق ُـ يف القضقح إىل هذا الحد،
ُ
كاصر الشرع بلن هذا وأمثالف طىل خالف الشرع،
ػر ُح بف الؿؾحد ُة أن ُي َص ِّر َح
ُ
َي َ
()2

صريؼ إبطال الشرع إن كان شرصف أمثال ذلؽ.
سف َؾ طؾقف ُ
ف َق ُ

الحؽؿ باإلدراج فقؿا إذا كان الؿدرج
ػ العالمة ابـ دققؼ العقد
وقد ض اع َ
َ
( )1برقؿ (.)1868
( )8اكظر :مػتاح دار السعادة ،)813/8( ط .دار الؽتب العؾؿقة.
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ِ
الؾػظ الؿروي أو يف أثـائفٓ ،سقؿا يف مثؾ« :مـ مس ذكره أو أكثققف
ُمؼدا ًما طىل
()1

فؾقتقضل».

وقال :إن اإلدراج إكؿا يؽقن ٍ
بؾػظ تابع يؿؽـ استؼاللف طـ الؾػظ السابؼ.

()2

قال بعض العؾؿاء( :)3وكلن الحامؾ لفؿ طىل طدم تخصقص اإلدراج
بآخر الخبر ،تجقيز كقن التؼديؿ والتلخقر مـ الراوي لظـف الرفع يف الجؿقع،
ٍ
حقـئذ يف أول الخبر أو أثـائف.
الؿدرج
واطتؿاده طىل الرواية بالؿعـك ،فقبؼك
ُ

()4

وطىل كؾ حال فالؿرجع إىل الدلقؾ الؿؼتضل لغؾبة الظـ :فنذا ُو ِجدَ ُحؽِ َؿ
باإلدراج سقا ٌء كان ذلؽ يف أخر أو يف إول أو يف إوسط.
اإلدراج فقف لف تع ُّؾ ٌؼ ما باإلسـاد،
هذا ،وأما مدرج اإلسـاد ففق ما يؽقن
ُ
وهق يـؼسؿ إىل ثالثة أقسام:
الكطه األّل :أن يؽقن الحديث طـد راويف بنسـاد إٓ صر ًفا مـف :فنكف طـده
()5

بنسـاد آخر ،فقروي الراوي طـف مجقعف باإلسـاد إول.
( )1اكظر :ســ الدارقطـل.)148/1( 
( )8اكظر :آقتراح( صٓ )885-884بـ دققؼ العقد.
( )3هق السخاوي.
( )4فتح الؿغقث.)89/8( 
( )5الـؽت.)893/8( 
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أفر َده بعضفؿ( )1طـف ،وهق أن يسؿع الحديث مـ
قسؿ َ
و ُي ْؾ َح ُؼ هبذا الؼسؿ ٌ
ٍ
بقاسطة طـف ،ثؿ يرويف مجقعف طـف بال
شقخف إٓ صر ًفا ،ثؿ يسؿع ذلؽ الطرف
()2

واسطة.

ُ
حديث إسؿاطقؾ بـ جعػر ،طـ محقد ،طـ أكس ،يف قصة
ّمجالُ ذلك:
ال ُع َركققـ ،وأن الـبل ﷺ قال لفؿ« :لق خرجتؿ إلك إبؾـا فشربتؿ مـ ألباهنا
وأبقاهلا»( :)3فنن لػظة :وأبقالفا ،إكؿا سؿعفا محقد مـ قتادة ،طـ أكس ،كؿا
َب اقـَ ُف محؿدُ بـ أبل طدي ،ومروان بـ معاوية ،ويزيد بـ هارون وغقرهؿ( :)4إذ
رووه طـ محقد ،طـ أكس ،بؾػظ« :فشربتؿ مـ ألباهنا» .وطـدهؿ قال محقد :قال
()5

قتادة :طـ أكس« :وأبقاهلا».

()6

إدراج فقف تدلقس.
فرواية إسؿاطقؾ طىل هذا فقفا
ٌ

ٍ
ٍ
مخالػ لف يف السـد.
آخر
درج ُ
بعض حديث يف حديث َ
الكطه الجاىٕ :أن ُي َ
( )1هق الحافظ ابـ حجر وذلؽ يف الـؽت.)893/8( 
( )8وهذا مؿا يشترك فقف اإلدراج والتدلقس قالف الحافظ.
( )3ســ الـسائل.)96/7( 
( )4ســ الـسائل.)96-95/7( 
( )5ســ الـسائل ،)97/7( واصؾ الحديث يف الصحقحقـ.
( )6كؼؾ هذا الؿملػ مـ الـؽت ،)895/8( واكظر :تعؼب شقخـا الؿحدِّ ث ربقع الؿدخظ حػظف اهلل
لؾحافظ يف تعؾقؼف طىل الـؽت.)898-897/8( 
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ٌ
حديث رواه سعقد بـ أبل مريؿ ،طـ مالؽ ،طـ الزهري ،طـ
ومثال ُف:
أكس :أن رسقل اهلل ﷺ قال« :ال ت َب َ
ُ
حتاسدوا ،وال َت َدا َب ُروا ،وال
اغ ُضقا ،وال
افسقا» .الحديث.
َت َـ ُ
مدرج يف هذا الحديث ،أدرجف ابـ أبل مريؿ فقف مـ
فؼقلف :وٓ تـافسقا،
ٌ
ٍ
لؿالؽ ،طـ أبل الزكاد ،طـ إطرج ،طـ أبل هريرة ،طـ الـبل
حديث آخر
أكذب الحديث ،وال جتسسقا ،وال حتسسقا ،وال
ﷺ« :إياكؿ والظـ؛ فنن الظـ
ُ
متػؼ طؾقف مـ صريؼ مالؽ ،ولقس يف
تـافسقا ،وال حتاسدوا» .وكال الحديثقـ ٌ
()1

إول :وٓ تـافسقا ،وهق يف الحديث الثاين.

قاه اخلطٗب(ٔ )2ابَ عبس الرب( :)3إن ابـ أبل مريؿ قد َو ِه َؿ يف ذلؽ وخالػ
أطؾؿ أحدً ا
مجقع الرواة طـ مالؽ يف الؿقصل ،)4( وقال محزة الؽـاين(ٓ :)5
ُ
قالفا طـ مالؽ يف حديث ٍ
أكس غقره.
( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)6466ومسؾؿ برقؿ ( ،)8563ولػظة« :وال تـافسقا» .لقست طـد البخاري،
واكظر :فتح الباري.)499-498/14( 
( )8يف الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ.)744- 739/8( 
( )3يف التؿفقد.)116/6( 
(( )4ص.)566
( )5هق الحافظ الزاهد العامل أبق الؼاسؿ محزة بـ محؿد بـ طظ بـ العباس الؿصري محدِّ ث مصر ،مات
سـة (357ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)933/3( 
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اليِْعِ الجَّالٔح عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

الكطه الجالح :أن يروي مجاط ٌة الحديث بلساكقد مختؾػة ،فقرويف طـفؿ
ٍ
ؽؾ طىل إسـادٍ
ٍ
راو فقجؿع ال ا
واحد مـ تؾؽ إساكقد ،وٓ ُيب ِّقـ آختالف.

()1

( )1الـزهة( ص )184جاء يف الؿخطقصة بعد هذا الؽالم ما يظ :تـبقف ٓ :يـبغل مـ يروي حدي ًثا
بنسـاد فقف مجاطة يف صبؼة واحدة مجتؿعقـ يف الرواية أن يحذف بعضفؿ ٓحتؿال أن يؽقن الؾػظ يف
وح ِؿؾت رواية الباققـ طؾقف ،ويؽقن مـ حذفف هق صاحب ذلؽ الؾػظ.اﻫ
السـد أو الؿتـ ٕحدهؿ ُ

ذٔكِسُ اليَّْعِ السَّابٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
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شِ ِكطُ الٍَّٕعِ الطَّابِعِ عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الٍٕع الطابع عؿط وَ ِصا العمي :وعطف ٛالتابعني.
ٍ
صبؼات يف الترتقب ،ومتك
وهذا الـقع يشتؿؾ طىل طؾقم كثقرة :فنهنؿ طىل
أيضا
ػرق ً
ػرق بقـ الصحابة والتابعقـ ،ثؿ مل ُي ِّ
غػؾ اإلكسان طـ هذا العؾؿ مل ُي ِّ
بقـ التابعقـ وأتباع التابعقـ ،قال اهلل طز وجؾ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ﴾ [التوبة.]011:

()1

وقد ذكرهؿ رسقل اهلل ﷺ كؿا حدثـاه أبق طؿرو طثؿان بـ أمحد بـ
السؿاك ببغداد ،وأبق العباس محؿدُ بـ يعؼقب إُمقي بـقسابقر ،وأبق أمحدُ
ا
بؽر بـ محؿد الصقريف بؿرو ،قالقا :حدثـا أبق قالبة طبد الؿؾؽ بـ محؿد
( )1يف الؿطب قع( :تجري مـ تحتفا) بزيادة (مـ) ،و(ذلؽ هق الػقز العظقؿ) بزيادة (هق) ،وهق يف
الؿخطقط طىل الصقاب.

كسُ اليَّْعِ السَّابٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
ذٔ ِ
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الرقاشل ،حدثـا أزهر بـ سعد ،حدثـا اب ُـ طقن ،طـ إبراهقؿ ،طـ َطبِ ْقدَ ة ،طـ
ا
خقر الـاس قرين ،ثؿ الذيـ َي ُؾقهنؿ ،ثؿ
طبد اهلل ،قال :قال رسقل اهلل ﷺُ « :
الذيـ يؾقهنؿ» .فال أدري أذكر رسقل اهلل ﷺ بعد قركف قركقـ أو ثالث ًة.
ٌ
حديث مخرج يف الصحقح لؿسؾؿ بـ الحجاج( ،)1ولف ِط اؾ ٌة طجقبة،
هذا
حدثـاه محؿدُ بـ صالح بـ هاكئ ،حدثـا محؿد بـ كعقؿ ،حدثـا طؿرو بـ
طظ ،حدثـا أزهر ،حدثـا اب ُـ طقن ،طـ إبراهقؿ ،طـ طبقدة ،طـ طبد اهلل ،قال:
قال رسقل اهلل ﷺ« :خقر الـاس قرين» .قال :فحدا ثت بف يحقك بـ سعقد،
فؼال :لقس يف حديث ابـ طقن ،طـ طبد اهلل.
فؼؾت لف :بىل فقف .قال ٓ :فؼؾت :إن أزهر حدثـا طـ ابـ طقن ،طـ
رأيت أزهر جاء بؽتابف لقس فقف طـ
إبراهقؿ ،طـ طبقدة ،طـ طبد اهلل ،قال:
ُ
أزهر قري ًبا مـ شفريـ لؾـظر فقف،
طبد اهلل ،قال طؿرو بـ طظ :فاختؾػت إىل َ
فـظر يف كتابف ثؿ خرج فؼال :مل أجده إٓ طـ طبقدة طـ الـبل ﷺ.
وح ِػ َظ
فخقر الـاس قر ًكا بعد الصحابة :مـ شافف أصحاب الرسقل ﷺ َ
ُ
والسـَـ ،وهؿ قد شفدوا القحل والتـزيؾ.
طـفؿ الدي َـ ُّ
( )1برقؿ ( ) 818( )8533مـ صريؼ الحسـ بـ طظ الحؾقاين حدثـا أزهر بف .واكظر :فتح الباري
( ،)7/7ط .دار الؿعرفة.

كسُ اليَّْعِ السَّابٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
ذٔ ِ
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فىَ الطبك ٛاألٔىل وَ التابعني -وهؿ قق ٌم لحؼقا العشرة الذيـ َش ِفدَ لفؿ
رسقل اهلل ﷺ بالجـة -سعقد بـ الؿسقب( ،)1وققس بـ أبل حازم ،وأبق
طثؿان الـفدي ،وققس بـ طباد ،وأبق ساسان ُحضقـ( )2بـ الؿـذر ،وأبق وائؾ
شؼقؼ بـ سؾؿة ،وأبق رجاء ال ُع َطاردي.
ٔوَ الطبك ٛالجاٌٗ :ٛإسقد بـ يزيد ،وطؾؼؿة بـ ققس ،ومسروق بـ
إجدع ،وأبق سؾؿة بـ طبد الرمحـ ،وخارج ُة بـ زيد.
ٔوَ الطبك ٛالجالج :ٛطامر بـ شراحقؾ الشعبل ،وطبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ
طتبة ،وشريح بـ الحارث ،وهؿ مخس طشرة صبؼ ًة ،آخرهؿ مـ لؼل أكس بـ
مالؽ مـ أهؾ البصرة ،ومـ لؼل طبد اهلل بـ أبل أوىف مـ أهؾ الؽقفة ،ومـ
لؼل السائب بـ يزيد مـ أهؾ الؿديـة ،ومـ لؼل طبد اهلل بـ الحارث بـ جزء
الباهظ مـ أهؾ الشام.
مـ أهؾ مصر ،ومـ لؼل أبا ُأمامة
ا
ٔأوا الفكّا ٞالػبع ٛوَ أِن املسٍٖ :ٛفسعقد بـ الؿسقب ،والؼاسؿ بـ محؿد
ُ
وخارجة بـ زيد بـ ثابت ،وأبق سؾؿة بـ
ابـ أبل بؽر ،وطروة بـ الزبقر،
طبد الرمحـ بـ طقف ،وطبقد اهلل بـ طبد اهلل بـ ُطتبة ،وسؾقؿان بـ يسار.
( )1اكظر :طؾقم الحديث )955/8( مع التؼققد.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :حصقـ) بالصاد الؿفؿؾة ،وهق خطل ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم
الحديث ،وكتب الرجال.
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كسُ اليَّْعِ السَّابٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
ذٔ ِ
()1

ففمٓء الػؼفا ُء السبع ُة طـد إكثر مـ طؾؿاء الحجاز.

ٔأوا املدضطوُٕ وَ التابعني :ففؿ الذيـ أدركقا الجاهؾقة وحقاة رسقل اهلل
ﷺ ،ولقست لفؿ ُصحبة ،فؿـفؿ أبق رجاء ال ُعطاردي ،وأبق وائؾ إسدي،
وسقيد بـ غػؾة ،وأبق طثؿان الـفدي.
وحدثـل بعض مشايخـا مـ إدباء أن الؿخضرم اشتؼاقف مـ أن أهؾ
الجاهؾقة كاكقا يخضرمقن آذان اإلبؾ :يؼطعقهنا ،لتؽقن طالم ًة إلسالمفؿ إن
()2

ُأغقر طؾقفا أو حقربقا.

ٔوَ التابعني بعس املدضطوني :صبؼة ُولدوا يف زمان رسقل اهلل ﷺ ،ومل
يسؿعقا مـف ،مـفؿ :محؿد بـ أبل بؽر الصديؼ ،وأبق أمامة بـ سفؾ بـ حـقػ،
وسعقد بـ سعد بـ طبادة ،والقلقد بـ طبادة بـ الصامت ،وطؾؼؿة بـ ققس.
ٔطبك ٛتُعس يف التابعني :ومل يصح سؿاع أحد مـفؿ مـ الصحابة ،مـفؿ:
إبراهقؿ بـ سقيد الـخعل ،وإكؿا روايتف الصحقحة طـ طؾؼؿة وإسقد ،ومل
( )1وقد كظؿ بعضفؿ أسؿائفؿ فؼال:
إذا ققؾ مـ يف العؾؿ سبعة أبحر
فؼؾ هؿ طبقد اهلل طروة قـاسؿ

روايتفؿ لقست طـ العؾؿ خارجف
سعقد أبق بؽر سؾقامن خارجــــف

واكظر :شرح التبصرة والتذكرة ،)164/8( وفتح الؿغقث.)114-145/4( 
( )8اكظر :شرح التبصرة والتذكرة.)166/8( 

كسُ اليَّْعِ السَّابٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِشَ ٔدِٓحٔ
ذٔ ِ
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يدرك أحدً ا مـ الصحابة ،ولقس هذا بنبراهقؿ بـ يزيد الـخعل الػؼقف ،ومـفؿ:
ثابت بـ طجالن إكصاري( ،)1ومل يصح سؿاطف مـ ابـ طباس ،وإكؿا يروي
طـ ططاء وسعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس.
ٔطبك ٛعسازٓ عٍس الٍاؽ يف أتباع التابعني ،وقد لؼقا الصحابة ،مـفؿ :أبق
الزكاد طبد اهلل بـ ذكقان ،وقد لؼل طبد اهلل بـ طؿر ،وأكس بـ مالؽ ،وأبا أمامة
ابـ سفؾ ،وقد ُأ ْد ِخ َؾ طىل طبد اهلل بـ طؿر ،وجابر بـ طبد اهلل .اكتفك ما ذكره
()2

الحاكؿ.

قاه بعض أِن األثط(ْ :)3
ػ يف صبؼات التابعقـ ،فجعؾفؿ مسؾؿ يف
اخ ُتؾِ َ
كتاب الطبؼات ثالث صبؼات ،وجعؾفؿ ابـ سعد أربع صبؼات.
وقال الحاكؿ :هؿ مخس طشرة صبؼة ،إوىل مـفا ققم لحؼقا العشرة ،مـفؿ
سعقد بـ الؿسقب ،وققس بـ أبل حازم( ،)4وأبق طثؿان الـفدي ،وققس بـ
طباد ،وأبق ساسان حضقـ بـ الؿـذر ،وأبق وائؾ شؼقؼ بـ سؾؿة ،وأبق رجاء
العطاردي.
( )1اكظر :شرح التبصرة والتذكرة.)168/8( 
( )8يف معرفة طؾقم الحديث.
( )3هق الحافظ العراقل ،وكالمف يف شرح التبصرة والتذكرة.)161/8( 
( )4وقع يف الؿخطقط والؿطبقع( :وققس بـ حازم) ،وهق خطل ،وتؿ تصقيبف مـ كتب الرجال.
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كسُ اليَّْعِ السَّابٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
ذٔ ِ

وقد ا ْط ُت ِر َض طىل الحاكؿ يف ذلؽ( :)1فنن سعقد بـ الؿسقب إكؿا ُولد يف
خالفة طؿر بـ الخطاب ،ومل يسؿع مـ أكثر العشرة ،بؾ قال بعضفؿ :إكف ٓ
تصح لف رواية طـ أحد مـ العشرة إٓ سعد بـ أبل وقاص ،وكان سعد آخرهؿ
مق ًتا ،طىل أكف لقس يف التابعقـ مـ أدرك العشرة وسؿع مـفؿ سقى ققس بـ
أبل حازم.
ُ
الحافظ طبد الرمحـ بـ يقسػ بـ ِخراش( ،)2وروي طـ أبل
ذكر ذلؽ
()3

داود أكف قال :إكف روى طـ التسعة ،ومل يرو طـ طبد الرمحـ بـ طقف.

( )1والؿعترض هق ابـ الصالح.
( )8هتذيب الؽؿال.)18/84( 
( )3سمآت أبل طبقد أجري )869/1( برقؿ ( .)397واكظر :طؾقم الحديث( ص،)343-348
وشرح التبصرة والتذكرة.)161/8( 

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِدَاوِؼِ عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

وهق معرفة أتباع التابعقـ :فنن غؾط مـ ٓ يعرففؿ ي ْع ُظؿ ،وهؿ الطبؼة
الثالثة بعد الـبل ﷺ ،وفقفؿ مجاطة مـ أئؿة الؿسؾؿقـ وفؼفاء إمصار ،ويف
هذه الطبؼة مجاطة يشتبف طىل الؿتعؾؿ أسامقفؿ ،فقتقمهفؿ مـ التابعقـ لـسب
يجؿعفؿ أو غقر ذلؽ.
ميَه :الحسقـ بـ طظ بـ الحسقـ بـ طظ بـ أبل صالب  ،وهق الذي
يعرف بالحسقـ إصغر ،يروي طـف طبد اهلل بـ الؿبارك وغقره ،وربؿا قال
الراوي :طـ حسقـ بـ طظ طـ أبقف فقشتبف طىل مـ ٓ يتحؼؼ أكف مرسؾ،
ويتقمهف مـ التابعقـ ،ولقس كذلؽ :فنن أوٓد طظ بـ الحسقـ زيـ العابديـ
ستة مـفؿ وهؿ حدثقا :محؿد ،وطبد اهلل ،وزيد ،وطؿر ،وحسقـ ،وفاصؿة،
ولقس فقفؿ تابعل غقر محؿد ،وهق أبق جعػر باقر العؾقم.
ّميَه :سؾقؿان إحقل ،وهق سؾقؿان بـ أبل مسؾؿ الؿؽل ،وربؿا روي

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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طـف طـ ابـ طباس ،فقتلمؾ الراوي حالف ،فقؼقل هذا كبقر ،وهق خال طبد اهلل
ابـ أبل َكجقح ،فال يـؽر أن يؾؼك الصحابة ،ولقس كذلؽ :فنكف مـ إتباع
ورواياتف طـ صاوس طـ ابـ طباس.
ّميَه :سؾقؿان بـ طبد الرمحـ الدمشؼل وطدداه يف الؿصريقـ كبقر السـ
والؿحؾ ،روى طـف طؿرو بـ الحارث ،وشعبة ،والؾقث ،وقد ققؾ طـف :طـ
البراء بـ طازب ،فنذا تلمؾ الراوي محؾف وسـف وجاللة الرواة طـف ٓ ،يستبعد
كقكف مـ التابعقـ ،ولقس كذلؽ :فنن بقـف وبقـ البراء طبقد بـ فقروز.
فؼد ذكركا هذه إسامل ل ُقستدل هبا طىل مجاطة مـ أتباع التابعقـ مل
كبقر مـ العؾؿ.
كذكرهؿ ،و ُيعؾؿ بذلؽ أن معرفة إتباع ٌ
كقع ٌ

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الطَّادٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّازِؽِ عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع يف معرفة إكابر الرواة طـ إصاغر ،وشرح هذه الؿعرفة أن
صالب هذا العؾؿ إذا كتب حدي ًثا لؾقث طـ طبد اهلل بـ صالح ٓ يتقهؿ أن
الراوي دون الؿروي طـف ،كذلؽ إذا روى حديثا ٓبـ جريح طـ إسؿاطقؾ بـ
طؾقة وما أشبف هذا ومثالف يف الروايات كثقر.
ّاملجال الجاىٕ هلرا اليْع :أن يروي العامل الحافظ الؿتؼدم طـ الؿحدث
الذي ٓ يعؾؿ غقر الرواية مـ كتابف ،فقـبغل لؾطالب أن يعؾؿ فضؾ التابع طىل
الؿتبقع.
مجال ٍرا :رواية ابـ أبل ذئب طـ طبد اهلل بـ ديـار وأشباهف ،ورواية أمحد
وإسحاق طـ طبقد اهلل بـ مقسك وأشباهف ،ولقس يف همٓء مجروح ،بؾ كؾفؿ
مـ أهؾ الصدق ،إٓ أن الرواة طـفؿ أئؿة حػاظ وهؿ محدثقن فؼط ،وقد
رأيت يف زماكـا مـ هذا الـقع ما يطقل ذكره.اﻫ
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اليِْعِ الطَّادٔعِ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

قاه بعض أِن األثط( :)1هذا كقع مفؿ تدطق إلقف الفؿؿ العالقة ،والـػس
الزاكقة ،وقد ققؾ ٓ :يؽقن الرجؾ محدِّ ًثا حتك يلخذ طؿـ فققف وطؿـ هق مثؾف
وطؿـ هق دوكف.
ّمً فْائد معسفتُ :إمـ مـ أن ُي َظ اـ آكؼالب يف السـد ،وإمـ مـ أن
كظرا إىل أن إغؾب كقن الؿروي طـف
يتقهؿ كقن الؿروي طـف أكبر أو أفضؾ ً
()2

كذلؽ فتجفؾ مـزلتفؿا.

ّمً ٍرا اليْع :رواية الصحابة طـ التابعقـ ،ومـفا رواية العبادلة
()3

وغقرهؿ مـ الصحابة ،كلبل هريرة وأكس ،طـ كعب إحبار.

ومؿـ جرى طىل ذلؽ اإلمام البخاري ،فؼد ذكروا أن الذيـ كتب طـفؿ
ِ
مخس صبؼات:
وحدث طـفؿ يـؼسؿقن إىل
الطبك٘ األّىل :مـ حدثف طـ التابعقـ ،مثؾ محؿد بـ طبد اهلل إكصاري:
فنكف حدثف طـ محقد ،ومثؾ مؽل بـ إبراهقؿ :فنكف حدثف طـ يزيد ابـ أبل طبقد،
ومثؾ أبل كعقؿ :فنكف حدثف طـ إطؿش.
( )1هق الحافظ السخاوي.
( )8طؾقم الحديث( ص ،)347فتح الؿغقث ،) 184/4( ومـ فقائد هذا الـقع وما أشبفف :التـقيف
مـ الؽبقر بذكر الصغقر وإلػات الـاس إلقف يف إخذ طـف .فتح الؿغقث.)188/4( 
( )3اكظر :شرح التبصرة والتذكرة ،)178/8( وفتح الؿغقث.)187/4( 
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الطبك٘ الجاىٔ٘ :مـ كان يف طصر همٓء لؽـف مل يسؿع مـ ثؼات التابعقـ،
كـ :سعقد بـ أبل مريؿ ،وأيقب بـ سؾقؿان.
الطبك٘ الجالج٘ -وهل القسطك مـ مشايخف :-مـ مل يؾؼ التابعقـ لؽـ
أخذ طـ كبار أتباع التابعقـ كـ :سؾقؿان بـ حرب ،وطظ بـ الؿديـل ،ويحقك
ابـ معقـ ،وهذه الطبؼة قد شاركف مسؾؿ يف إخذ طـفؿ.
قؾقال ،كـ :أبل حاتؿ
الطبك٘ السابع٘ :رفؼاؤه يف الطؾب ومـ سؿع قبؾف ً
الرازي ،وطبد بـ محقد( ،)1وأمحد بـ الـضر ،وإكؿا يخرج طـ همٓء ما فاتف طـ
مشايخف أو ما مل يجده طـد غقرهؿ.
الطبك٘ اخلامط٘ :ققم يف طداد صؾبتف يف السـ واإلسـاد ،سؿع مـفؿ
لؾػائدة ،كـ :طبد اهلل بـ محاد أمظ ،وطبد اهلل بـ أبل العاص الخقارزمل،
وحسقـ بـ محؿد الؼباين ،وقد روى طـفؿ أشقاء يسقرة ،وطؿؾ يف الرواية
طالؿا
طـفؿ بؿا روى طثؿان بـ أبل شقبة طـ وكقع أكف قال ٓ :يؽقن الرجؾ ً
حتك يحدث طؿـ فققف ،وطؿـ هق مثؾف ،وطؿـ هق دوكف.
كامال حتك يؽتب طؿـ
ومؿا روي طـف كػسف أكف قال ٓ :يؽقن الؿحدث ً
()2

هق فققف ،وطؿـ هق مثؾف ،وطؿـ هق دوكف.
( )1وقع يف الؿطبقع( :طبقد بـ محقد) ،وهق خطل.

( )8هدي الساري( ص ،) 543واختصر الؿملػ كعادتف يف كثقر مؿا يـؼؾف إىل هـا.
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّابِعِ عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذا العؾؿ يف معرفة أوٓد الصحابة :فنن مـ جفؾ هذا الـقع
اشتبف طؾقف كثقر مـ الروايات.
وأول ما يؾزم الحديثل معرفتف مـ ذلؽ أوٓ ُد سقد البشر محؿد الؿصطػك
ﷺ ،ومـ صحت الرواية طـف مـفؿ ،وقد روي الحديث طـ ُزهاء مائتل رجؾ
وامرأةٍ مـ أهؾ البقت.
ثؿ بعد هذا معرف ُة أوٓد التابعقـ ،وأتباع التابعقـ ،وغقرهؿ مـ أئؿة
وكقع بذاتف مـ أكقاع طؾؿ الحديث.
كبقر،
ٌ
طؾؿ ٌ
الؿسؾؿقـٌ ،

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاوَِِ عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ طؾؿ الحديث يف معرفة الجرح والتعديؾ ،ومها يف إصؾ
طؾؿ برأسف ،وهق ثؿرة هذا العؾؿ والؿرقا ُة الؽبقرة مـف.
كقطان ،كؾ كقع مـفؿا ٌ
وقد تؽؾؿت طؾقف يف كتاب الؿدخؾ إىل معرفة الصحقح )1(بؽالم شاف
رضقف ُّ
كؾ مـ رآه مـ أهؾ الصـعة.
مسؾؿا ٓ ،يدطق إىل بدطة ،وٓ ُيعؾ ُـ مـ
وأصؾ طدالة الؿحدث أن يؽقن
ً
ُ
تسؼط بف طدالتف :فنن كان مع ذلؽ حاف ًظا لحديثف ،ففل
أكقاع الؿعاصل ما
أرفع درجات الؿحدثقـ ،وإن كان صاحب كتاب ،فال يـبغل أن ُيحدِّ ث إٓ مـ
ُ
أصقلف( ،)2وأقؾ ما يؾزمف أن يحسـ قراءة كتابف.
( )1اكظر :الؿدخؾ إىل الصحقح 158/1( وما بعدها) بتحؼقؼ شقخـا العالمة إثري ربقع بـ هادي
الؿدخظ وفؼف الؿقىل.
( )8روى الخطقب يف جامعف )13-18/8( بسـده إىل طظ بـ الؿديـل قال :قال يل سقدي أمحد بـ
حـبؾ ٓ :تحدثـل إٓ مـ كتاب.اﻫ
ومـ إئؿة الحػاظ مـ كان يف بعض إحقان يخاف أن يحدث مـ حػظف ،ومـ هذا ما روى

اليِْعِ الجَّامًِٔ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
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ؽتب طـف إٓ ما
وإن كان الؿحدث غري ًبا ٓ يؼدر طىل إخراج أصقلف ،فال ُي ُ
يحػظف إذا مل يخالػ الثؼات يف حديثف ،فنن حدث مـ حػظف بالؿـاكقر التل ٓ
()1

تابع طؾقفا مل يمخذ طـف.
ُي ُ

أصح إساكقد :فحدثـا أبق طبد اهلل محؿد
وقد اختؾػ أئؿ ُة الحديث يف
ِّ
ابـ يعؼقب ،قال :حدثـا محؿد بـ سؾقؿان ،قال :سؿعت محؿد بـ إسؿاطقؾ
أصح إساكقد ك ِّؾفا :مالؽ ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر.
البخاري يؼقلُّ :
وسؿعت أبا بؽر بـ أبل دارم الحافظ بالؽقفة ،يحؽل طـ بعض شققخف،
أصح إساكقد كؾفا :الزهري طـ طظ بـ
طـ أبل بؽر بـ أبل شقبة ،قال:
ُّ
الحسقـ ،طـ أبقف ،طـ طظ.
()2

حدثـل الحسقـ بـ طبد اهلل الصقريف ،قال :حدثـل محؿد بـ محاد

وست ،قال :حدثـا
الدُّ وري بحؾب ،قال :أخبرين أمحد بـ الؼاسؿ بـ كصر بـ ُد ْ
حجاج بـ الشاطر ،قال اجتؿع أمحد بـ حـبؾ ،ويحقك بـ معقـ ،وطظ بـ
الخطقب يف جامعف )13-18/8( إىل محؿد بـ إبراهقؿ بـ مرتع الحافظ قال :قدم طؾقـا أبق بؽر
ِ
ب لف الؿـبر يف مسجد الرصافة فجؾس طؾقف فؼال مـ حػظف :كا
ابـ أبل شقبة
ْ
فاكؼؾبت بف بغداد و ُكص َ
هل بغداد وأخاف أن ا
تزل قدم بعد ثبقهتا ،يا أبا شقبة ،هات الؽتاب.اﻫ
شريؽ ثؿ قالَ :
( )1اكظر :إكقار الؽاشػة( ص )85لؾعالمة الؿعؾؿل .
( )8كذا يف معرفة طؾقم الحديث مـ ط .السقد معظؿ حسقـ ،ويف ط .دار ابـ حزم (العباس) بدل
(محاد).

شدِٔٓحٔ
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الؿديـل ،يف مجاطة معفؿ ،اجتؿعقا فتذاكروا ،فذكروا أجق َد إساكقد الجقاد.
أجق ُد إساكقد :شعب ُة ،طـ قتادة ،طـ سعقد بـ
فؼال رجؾ مـفؿَ :
الؿسقب ،طـ طامر أخل أ ِّم سؾؿة ،طـ أم سؾؿة.
وقال طظ بـ الؿديـل :أجق ُد إساكقد :اب ُـ طقن ،طـ محؿد ،طـ َطبِقدَ ة،
طـ طظ.
الزهري ،طـ سامل ،طـ أبقف.
وقال أبق طبد اهلل أمحد بـ حـبؾ :أجقد إساكقد:
ُّ
وقال يحقك :إطؿش ،طـ إبراهقؿ ،طـ طؾؼؿة ،طـ طبد اهلل.
فؼال لف إكسان :إطؿش مِ ُثؾ الزهري؟
()1

ئت مـ إطؿش أن يؽقن مثؾ الزهري[ ،الزهري]
فؼالَ :ب ِر ُ
فؼقر
العرض واإلجازة ،وكان يعؿؾ لبـل ُأمقة ،وذكر إطؿش فؿدحف ،فؼالٌ :
يرى

مجاكب لؾسؾطان .وذكر طؾؿف بالؼرآن وورطف.
صبقر
ٌ
ٌ
فأقٕه -وباهلل التقفقؼ :-إن همٓء إئؿة الحػاظ قد ذكر كؾ مـفؿ ما أدى
أتباع،
إلقف اجتفاده يف أصح إساكقد ،ولؽؾ صحابل روا ٌة مـ التابعقـ ،ولفؿ ٌ
الحؽؿ يف أصح إساكقد لصحابل واحد،
ؼطع
وأكثرهؿ ثؼات ،فال يؿؽـ أن ُي َ
َ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.

اليِْعِ الجَّامًِٔ عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
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فـؼقل وباهلل التقفقؼ:
إٌ أصح أضاىٔد أٍل البٔت :جعػر بـ محؿد ،طـ أبقف ،طـ جده ،طـ طظ
()1

إذا كان الراوي طـ جعػر ثؼة.

ُ
إسؿاطقؾ بـ أبل خالد ،طـ ققس بـ أبل حازم،
ّأصح أضاىٔد الصدٓل:
طـ أبل بؽر.
ّأصح أضاىٔد عنس :الزهري ،طـ سامل ،طـ أبقف ،طـ جده.
ّأصح أضاىٔد املكجسًٓ مً الصشاب٘ :كعبد اهلل بـ طؿر :مالؽ ،طـ كافع،
طـ ابـ طؿر.
ّأصح أضاىٔد أىظ :مالؽ بـ أكس ،طـ الزهري ،طـ أكس.
()2
أكثر مؿا
ثؿ ذكر أوهك إساكقد ثؿ قال :والؽالم يف الجرح والتعديؾ ُ

( )1قال السققصل يف التدريب :) 114/1( هذه طبارة الحاكؿ ووافؼف مـ كؼؾفا ،وفقفا كظر :فنن
الضؿقر يف جده إن طاد إىل جعػر فجده طظ مل يسؿع مـ طظ بـ أبل صالب أو إىل محؿد ففق مل يسؿع
مـ الحسقـ.اﻫ ،واكظر :الؿراسقؾ( صٓ )139بـ أبل حاتؿ ،وجامع التحصقؾ( ص.)484
( )8يعـل :الحاكؿ.
ص طؾقف أكف مـ
ّفائدٗ معسف٘ أصح األضاىٔد ٍٕ :الترجقح طـد التعارض ،فالحديث الذي ُك ا
ص طىل أصحقتف،
َص طؾقف أكف مـ أصح إساكقد يرجح ما ُك ا
أصح إساكقد إذا طارضف غقره مؿا مل ُيـ ا
ِ
أيضا طىل أصحقتف ُكظ َر إىل الؿرجحات فل ُّيفؿا كان أرجح
وإن كان
ص ً
صحقحا ،وإن طارضف ما ُك ا
ً
ُحؽِ َؿ بؼقلف وإٓ ُر ِج َع إىل الؼرائـ التل تحػ أحد الحديثقـ فقؼدم هبا طىل غقره.اﻫ الـؽت

( ،)184/1وتقضقح إفؽار.)37/1( 
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شدِٔٓحٔ
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كسُ َّ
ذٔ ِ

يؿؽـ آستؼصاء فقف ،لؽـل قصدت آختصار يف هذا الؽتاب لقستدل
بالحديث القاحد طىل أحاديث كثقرة ،وقد استؼصقت الؽالم يف إباحة جرح
الؿحدث يف الؿدخؾ إىل معرفة كتاب اإلكؾقؾ :)1(فاستغـقت بف طـ
إطادتف.اﻫ

(( )1ص.)146-131
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ التَّاغِع عَؿَط وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

وهق معرف ُة الصحقح والسؼقؿ.
غقر الجرح والتعديؾ الذي قدمـا ذكرهُ ،فر اب
وهذا الـقع مـ هذه العؾقم ُ
ٍ
حديث لقس يف
مخرج يف الصحقح ،فؽؿ مـ
غقر ا
سؾؿ مـ الؿجروحقـ ُ
إسـاد َي ُ
معؾقل ٍ
ٌ
واه.
إسـاده إٓ ثؼ ٌة َث ْب ٌت وهق
يعرف بالػفؿ والحػظ وكثرة
ُ
ف برواتف فؼط ،وإكؿا
عر ُ
فالصحقح ٓ ُي َ
السؿاع.
ٌ
طقن أكثر مـ مذاكرة أهؾ الػفؿ والؿعرفة،
ولقس لفذا الـقع مـ العؾؿ
لقظفر ما يخػك مـ طؾة الحديث ،فنذا ُو ِجدَ ْت مثؾ هذه إحاديث بإساكقد
الصحقحة غقر مخرجة يف كتابل اإلمامقـ البخاري ومسؾؿ ،لزم صاحب

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ التَّاضٔع عَػَس مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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()1

الحديث التـؼقر طـ طؾتف ،ومذاكر ُة أه ِؾ الؿعرفة بف ،لتظفر طؾتف.

ّصف٘ احلدٓح الصشٔح :أن يرويف طـ رسقل اهلل ﷺ صحابل ٌ
زائؾ طـف
اسؿ الجفالة ،وهق أن يروي طـف تابعقان طدٓن ،ثؿ يتداولف ُ
أهؾ الحديث
()2

بالؼبقل إىل وقتـا هذا ،كالشفادة طىل الشفادة.

أخبركا محؿد بـ أمحد بـ تؿقؿ إصؿ ،قال :حدثـا ُط َبقد بـ َش ِريؽ ،قال:
حدثـا ُك َعقؿ بـ محااد ،قال :سؿعت طبد الرمحـ بـ مفدي يؼقل :ققؾ لشعبة :مـ
الذي يترك حديثف؟ قال :إذا روى طـ الؿعروفقـ ما ٓ يعرفف الؿعرفقن فلكثر:
ُترك حديثف ،وإذا ا ُتفؿ بالحديث(ُ )3ترك حديثف ،وإذا أك َث َر الغؾط ُت ِر َك حديثف،
ٌ
غؾط ُت ِر َك حديثف ،وما كان غقر هذا فارو
وإذا روى حدي ًثا اجتؿع طؾقف أكف
()4

طـف.

( )1هذا إذا كاكت هـاك طؾة يف ذلؽ الحديث ،وإٓ فنكف ٓ يؾزم أن يؽقن الحديث الذي مل يخرجف
معالٕ :هنؿا مل يشترصا أن يخرجا ا
كؾ حديث صحقح كؿا تؼدم ذلؽ .واكظر :الؿستدرك
الشقخان ًّ
( ،)8/1وطؾقم الحديث( ص.)84-19
( )8جعؾ الحاكؿ يف الؿعرفة هذا شر ًصا لؾصحقح كؿا ترى ،ويف الؿدخؾ إىل اإلكؾقؾ( ص.)73
ٍ
ومسؾؿ .واكظر :شروط إئؿة الخؿسة( ص13وما بعدها)
البخاري
جعؾف شرط الشقخقـ:
ِّ
لؾحازمل ضؿـ ثالث رسائؾ (أبق غدة).
( )3كذا يف الؿخطقط والؿطبقع :وهق كذلؽ يف معرفة طؾقم الحديث أما (أبق غدة) فجعؾ (بالؽذب)
بدل (بالحديث) ،وذكر محؼؼ كتاب الؿعرفة أكف يف بعض كسخ الؿخطقط.
( )4الؿحدث الػاصؾ( ص.)414

679

اليِْعِ التَّاضٔع عَػَس مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

أخبرين طبد اهلل بـ محؿد بـ مقسك ،قال :حدثـا إسؿاطقؾ بـ قتقبة ،قال:
حدثـا طثؿان بـ أبل شقبة ،قال :حدثـا وكقع ،طـ سػقان ،طـ أبقف ،طـ الربقع
ِ
كضقء الـفار ،كعرفف بف ،وإن
ابـ ُخ َثقؿ ،قال :إن مـ الحديث حدي ًثا لف ضق ٌء
()1

مـ الحديث حدي ًثا لف ُضؾؿ ٌة كظؾؿة الؾقؾ كعرفف هبا.

حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا العباس بـ محؿد
الدُّ وري ،قال :حدثـا يحقك بـ معقـ ،قال :حدثـا جرير ،طـ رقبة :أن طبد اهلل
()2

ابـ مسقر الؿدائـل وضع أحاديث طىل رسقل اهلل ﷺ فاحتؿؾفا الـاس.

السؾؿل ،قال:
حدثـا أبق بؽر الشافعل ،قال :حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ ُّ
حدثـا طبد العزيز إُويسل ،قال :حدثـا مالؽ ،قال :كان ربقع ُة بـ أبل
طبد الرمحـ يؼقل ٓبـ شفاب :إن حايل لقست ُتشبف حالؽ! فؼال لف ابـ
شفاب :وكقػ ذلؽ؟!
أققل ٍ
قال ربقعة :أكا ُ
برأي مـ َشاء َ
فاس َت ْح َسـَ ُف و َط ِؿ َؾ بِ ِف ،ومـ شاء
أخ َذ ُه ْ
()3

ث طـ الـبل ﷺ ،ف ُق ُ
تركف ،وأكت يف الؼقم تحدِّ ُ
حػظ.

( )1الؽػاية( ص.)645
( )8الضعػاء )748/8( لؾعؼقظ.
( )3التاريخ الؽبقر.)886/3( 

ش ٔدِٓحٔ
ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ الِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

684

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الـقع العشرون مـ هذا العؾؿ بعد معرفة ما قدا مـا ذكره مـ صحة الحديث
إتؼا ًكا ومعرف ًة ٓ تؼؾقدً ا وضـًّا :معرفة فؼف الحديث :إذ هق ثؿرة هذه العؾقم،
ِ
ف بػؼف الحديث مـ أهؾ الحديث،
أكاسا مؿـ ُط ِر َ
وبف ققا ُم الشريعة ،ثؿ ذكر ً
مـفؿ :محؿد بـ مسؾؿ الزهري ،ويحقك بـ سعقد إكصاري ،وطبد الرمحـ
إوزاطل ،وسػقان بـ طققـة الفاليل ،وطبد اهلل بـ الؿبارك ،ويحقك بـ سعقد
الؼطان ،وطبد الرمحـ بـ مفدي ،ويحقك بـ يحقك التؿقؿل ،وأمحد بـ حـبؾ،
وطظ بـ طبد اهلل بـ جعػر الؿديـل ،ويحقك بـ معقـ ،وإسحاق بـ إبراهقؿ
الحـظظ ،ومحؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري ،ومسؾؿ بـ الحجاج الؼشقري ،وأبق
طبد الرمحـ أمحد بـ شعقب الـسائل ،وأبق بؽر محؿد بـ إسحاق بـ خزيؿة،
وغقرهؿ.
وأورد طـد ذكر كؾ واحد مـفؿ ما ققؾ يف شلكف مـ الثـاء ،ولربؿا أورد شق ًئا

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ اليَِّْعِ الِعٔ ِ
ذٔ ِ

681

مـ كالمف مؿا يتعؾؼ هبذا الـقع.
ٍ
مجاطة مـ أئؿتـا كان مـ
وتركت أسامل
ثؿ قال :قد اختصرت هذا الباب،
ُ
حؼفؿ أن أذكرهؿ يف هذا الؿقضع ،فؿـفؿ أبق داود السجستاين ،ومحؿد بـ
طبد القهاب العبدي ،وأبق بؽر الجارودي ،وإبراهقؿ بـ أبل صالب ،وأبق
طقسك الترمذي ،ومقسك بـ هارون البزاز ،والحسـ بـ طظ الؿعؿري ،وطظ
ابـ الحسقـ بـ الجـقد ،ومحؿد بـ مسؾؿ بـ واره ،ومحؿد بـ طؼقؾ البؾخل،
وغقرهؿ مـ مشايخـا رضل اهلل طـفؿ أمجعقـ.

شدِٔٓحٔ
ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ الِشَادٖٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

688

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِشَازَِٔ ٙالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع يف معرفة كاسخ الحديث مـ مـسقخف ،وأكا ذاكر -بؿشقئة اهلل
تعاىل -مـف أحاديث ُي ُّ
ستدل هبا طىل الؽثقر.
أخبركا أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل الصػار ،قال :حدثـا أمحد بـ مفدي
ابـ ُرستؿ ،قال :حدثـا مممؾ بـ إسؿاطقؾ ،قال :حدثـا شعبة ،طـ طؿرو بـ
ديـار ،طـ يحقك بـ جعدة ،طـ طبد اهلل بـ طؿرو الؼاري ،طـ أبل أيقب
إكصاري ،أن الـبل ﷺ قال« :تقضئقا مما غق ِ
رت الـار».

()1

()2
ُ
ٌ
والـاسخ لف ما حدثـا أبق العباس
مـسقخ،
مر
قال أبق طبد اهلل  :هذا إ ُ

محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا محؿد بـ طقف ،قال :حدثـا طظ بـ طقاش،
( )1رواه الـسائل يف الســ الؽبرى برقؿ ( ) 181مـ صريؼ ابـ أبل طدي طـ شعبة بف ،وصحح إلباين
 إسـاده يف صحقح الـسائل برقؿ (.)176
( )8الحاكؿ كػسف.

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِشَادٖٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

683

قال :حدثـا شعقب بـ أبل محزة ،طـ محؿد بـ الؿـؽدر ،طـ جابر ،قال :كان
مست الـار ( ،)1ثؿ ذكر أمثؾة
آخر إمريـ مـ رسقل اهلل ﷺ ترك القضقء مؿا ا
ُ
أخرى.

( )1رواه أبق داود برقؿ ( ) 198مـ صريؼ مقسك بـ سفؾ الرمظ ،والـسائل يف الســ الؽبرى برقؿ
( ) 188مـ صريؼ طؿرو بـ مـصقر كالمها طـ طظ بـ طقاش بف .واكظر :صحقح ســ أبل داود
( )348/1برقؿ (.)187

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

684

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاٌِ٘ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الـقع مـف يف معرفة إلػاظ الغريبة يف الؿتقن.
هذا
ُ
والثقري،
طؾؿ قد تؽ اؾؿ فقف مجاطة مـ أتباع التابعقـ ،مـفؿ :مالؽ،
ُّ
وهذا ٌ
وشعب ُة ،فؿـ بعدهؿ.
ُ
ػ الغريب يف اإلسالم :الـضر بـ ُش َؿقؾ( )1لف فقف كتاب ،هق
وأول مـ صـا َ
طـدكا بال سؿاع ،ثؿ صـػ فقف أبق ُطبقد الؼاسؿ بـ سالم( )2كتابف الؽبقر )3(.اﻫ
الحاكؿ ،فؼال :أول مـ صـاػ فقف أبق
قاه ابَ الصالح :وخالػ بعضفؿ
َ
طبقدة معؿر بـ الؿثـك ،وقال بعضفؿ :أول مـ مجع يف هذا الػـ شق ًئا وأ الػف أبق
( )1هق الـضر بـ شؿقؾ اإلمام الحافظ العالمة أبق الحسـ الؿازين البصري ال ُّؾغقي طامل أهؾ مرو ،مات
سـة (843ﻫ) .تذكرة الحػاظ.)314/1( 
( )8هق أبق طبقد اإلمام الؿجتفد البحر ،الؼاسؿ بـ سالم البغدادي الؾغقي الػؼقف ،مات سـة (884ﻫ).
سقر أطالم الـبالء.)494/14( 
( )3مطبقع يف ست مجؾدات بـ :مجؿع الؾغة العربقة ،بؿصر.

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

685

طبقدة ،ثؿ الـضر بـ ُشؿقؾ ،ثؿ طبدُ الؿؾؽ بـ قريب إصؿعل( ،)1وكان يف
طصر أبل طبقدة وتلخر طـف ،وصـػ يف ذلؽ ُقطرب( ،)2ثؿ بعد الؿائتقـ مجع
()3

أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم كتابف الؿشفقر.

( )1لف ترمجة يف السقر.)175/14( 
قطربا:
سؿل
( )8هق محؿد بـ الؿستـقر بـ أمحد أبق طظ الؿعروف بؼطرب البصري الـحقي الؾغقيِّ ،
ً
سحرا رآه طىل بابف فؼال لف يق ًما :ما أكت إٓ
ٕكف كان يبؽر إىل سقبقيف لألخذ طـف ،فنذا خرج سقبقيف
ً
تدب وٓ تػتر فؾ ِّؼب بذلؽ ،مات سـة (846ﻫ) .معجؿ إدباء
قطرب لقؾ ،والؼطرب :دويبة ُّ
(.)8646/6
( )3طؾقم الحديث )188/1( مع التؼققد.

شدِٔٓحٔ
ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ٔذ ِ

686

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّالِحِ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذا العؾؿ يف معرفة الؿشفقر مـ إحاديث ،والؿشفقر غقر
الصحقح فرب حدي ٍ
ٍ
خرج يف الصحقح ،فؿـ ذلؽ :صؾب العؾؿ
ث
ُ ا
مشفقر مل ُي ا
()1

فريضة طىل كؾ مسؾؿ.

ومـف« :كضر اهلل ً
امرأ سؿع مؼالتل فقطاها».

()2

ومـف« :ال كِؽاح إال بقلل».

()3

سئؾ طـ طؾ ٍؿ فؽتؿف ُألجؿ بؾجام مـ كار».
ومـف« :مـ ُ

()4

ٍ
وأبقاب يجؿعفا
فؽؾ هذه إحاديث مشفقرة بلساكقدها و ُص ُرقفا
( )1اكظر :الؿؼاصد الحسـة يف بقان كثقر مـ إحاديث الؿشتفرة طىل إلسـة( ص.)875
كضر
( )8الحديث ورد طـ مجاطة مـ الصحابة ،وهق حديث متقاتر ،ولؾػائدة اكظر رسالة دراسة حديث ا
اهلل امرأ سؿع مؼالتل .رواية ودراية لؾعالمة إثري طبد الؿحسـ العباد حػظف اهلل.
( )3اكظر :الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقـ ،)638/1( ومؼدمة تحؼقؼ اإللزامات والتتبع
(ص )83لشقخـا القادطل .
( )4اكظر :الؿؼاصد الحسـة يف بقان كثقر مـ إحاديث الؿشتفرة طىل إلسـة( ص.)485

687

اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

ٍ
ٍ
أصحاب الحديثُّ ،
جزء أو جزأيـ ،ومل
صرقف يف
ُ
جؿ ُع ُ
وكؾ حديث مـفا ُت َ
حرف.
ٌ
يخرج يف الصحقح مـفا
ا
الؿخرجة يف الصحقح مـفا :إكؿا إطؿال بالـقات وإكؿا
وأما إحاديث
ا
()1

لؽؾ امرئ ما كقى.

()2

ومـفا« :إن اهلل ال ُ
يؼبض العؾؿ اكتزاطا مـ الـاس» .الحديث.
ٍ
ومـفاُّ « :
معروف صدقة».
كؾ

()3

ومـفا« :إكام ُج ِع َؾ ا مام لقمتؿ بف».

()4

()5

طامرا الػئة الباغقة».
ومـفا« :تؼتؾ ً

()6

ومـفا« :الؿسؾؿ مـ سؾؿ الؿسؾؿقن مـ لساكف ويده».
()7

ومـفا« :ال تؼاصعقا وال تدابروا».

( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)1ومسؾؿ برقؿ ( )1947مـ حديث طؿر بـ الخطاب.
( )8رواه البخاري برقؿ ( ،)144ومسؾؿ برقؿ ( )8673مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو .
( )3رواه البخاري برقؿ ( )6481مـ حديث جابر بـ طبد اهلل  ،ومسؾؿ برقؿ ( )1445مـ حديث
حذيػة بـ القؿان .
( )4رواه البخاري برقؿ ( ،)845ومسؾؿ برقؿ ( )411مـ حديث أكس .
( )5رواه البخاري برقؿ ( ،)818ومسؾؿ برقؿ ( )8915مـ حديث أبل سعقد الخدري .
( )6رواه البخاري برقؿ ( ،)14ومسؾؿ برقؿ ( )44مـ حديث طبد اهلل بـ طؿرو  ،وجاء طـدمها
كذلؽ مـ حديث أبل مقسك إشعري  ،وطـد مسؾؿ مـ حديث جابر .
( )7رواه البخاري برقؿ ( ،)6464ومسؾؿ برقؿ ( )8563مـ حديث أبل هريرة  ،ولػظة« :ال
أيضا مـ حديث أكس .
تؼاصعقا» طـد مسؾؿ دون البخاري .وجاء الحديث طـدمها ً

شدِٔٓحٔ
ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ٔذ ِ
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والطقال مـ إحاديث ،مثؾ حديث اإليؿان( ،)1وحديث الزكاة(،)2
()4

وحديث الحج( ،)3وحديث الؿعراج.

خرج يف الصحقح حديث الطقر( ،)5وحديث ُق ِّس بـ
ومـ الطقال التل مل ُت ا
ساطدة( ،)6وحديث أ ِّم معبد( ،)7وغقرها مـ الطقال.
ففذه إكقاع التل ذكركا مـ الؿشفقر الذي يعرفف أهؾ العؾؿ ،وق اؾؿا يخػك
الخاص والعام.
ذلؽ طؾقفؿ ،وهق الؿشفقر الذي يستقي يف معرفتف
ُّ
وأما الؿشفقر الذي يعرفف أهؾ الصـعة ،فؿثال ذلؽ ما حدثـا أبق
طبدالرمحـ محؿد بـ طبد اهلل بـ أبل القزير التاجر ،قال :حدثـا أبق حاتؿ
الرازي ،قال :حدثـا محؿد بـ طبد اهلل إكصاري ،قال :حدثـل سؾقؿان
شفرا بعد
التقؿل ،طـ أبل مجؾز ،طـ أكس بـ مالؽ أن رسقل اهلل ﷺ قـت ً
( ٓ )1أدري ما يؼصد بحديث اإليؿان.
( )8اكظر :صحقح البخاري برقؿ ( ،)8864ومسؾؿ برقؿ (.)987
( )3هق حديث جابر  يف صػة حجة الـبل ﷺ ،وهق طـد مسؾؿ برقؿ (.)1818
( )4رواه البخاري برقؿ ( ،)3847ومسؾؿ برقؿ ( )168طـ أكس .
( )5اكظر :الؿستدرك )131-134/3( مع تعؼب الذهبل.
( )6رواه الطبراين يف إحاديث الطقال( ص )58-57برقؿ ( ،)88ويف سـده محؿد بـ حجاج
الؾخؿل كذاب.
( )7رواه الحاكؿ ( ،)14-9/3والطبراين ( ،)56/4ولف صرق يرتؼل هبا إىل الحسـ.

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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الركقع يدطق طىل رطؾ وذكقان.
ٌ
حديث مخرج يف الصحقح( ،)1ولف روا ٌة طـ أكس
قال أبق طبد اهلل :هذا
غقر التقؿل ،ورواه طـ التقؿل غقر
غقر أبل مجؾز ،ورواه طـ أبل مجؾز ُ
إكصاري ،وٓ يعؾؿ ذلؽ غقر ،أهؾ الصـعة :فنن غقرهؿ يؼقل :سؾقؿان هق
صاحب أكس ،وهذا حديث غريب أن يرويف طـ رجؾ طـ أكس.
ُ
يعؾؿ ان الحديث طـد الزهري وقتادة ،ولف طـ قتادة ُص ُر ٌق كثقرة ،وٓ
وٓ ُ
ُ
وأمثال
اكر بطرقف،
يعؾؿ ً
أيضا أن الحديث بطقلف يف ذكر ال ُع َركققـ يجؿع و ُيذ ُ
ُ
ِ
غقر أهؾ الحديث
ألقف مـ إحاديث التل ٓ ُ
ٌ
الحديث
هذا
يؼػ طىل ُشفرهتا ُ
الؿجتفديـ يف مجعف ومعرفتف.

( )1رواه البخاري برقؿ ( ،)1443ومسؾؿ برقؿ ( ) 899( )677مـ صريؼ الؿعتؿر بـ سؾقؿان التقؿل
طـ أبقف بف.

ش ٔدِٓحٔ
ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ السَّابٔعِ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الطَّابِعِ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

ِ
معرفة الغريب مـ الحديث( ،)1ولقس هذا
الـقع مـف يف
هذا
العؾؿ ضدا
ُ
ُ
ُ
يشتؿؾ طىل أكقاع( )2شتك ٓ بد مـ شرحفا يف هذا الؿقضع.
إول :فنكف
فٍٕعٌ وٍْ :غطاٟبُ الصشٗح.
مجالُ ذلك :ما حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا أمحد بـ
طبد الجبار ،قال :حدثـا يقكس بـ بؽقر ،طـ طبد القاحد بـ أيؿـ الؿخزومل،
سؿعت جابر بـ طبد اهلل يؼقل :كـا يقم الخـدق
قال :حدثـل أيؿـ ،قال:
ُ
الجبؾ( ،)3فؼؾت :يا رسقل اهلل ا
ُ
كحػر الخـدق ،فعرضت فقف ا
كذاك ٌة
كذاك ٌة وهل
ُ
طؿا تؼدم يف الـ قع الثاين والعشرون ،فذاك معرفة إلػاظ الغريبة يف الؿتقن ،وهذا
( )1وهق يختؾػ ا
طؿا وقع يف متقن إحاديث مـ
معرفة الغريب مـ الحديث ،والػرق بقـفؿا أن ذاك هق :طبارة ا
إلػاظ الغامضة البعقدة مـ الػفؿ لؼؾة استعؿالفا .وهذا خاص بتػرد الراوي بالرواية مـ حديث
السـد والؿتـ .واكظر :طؾقم الحديث( ص ،)878 ،874وشرح التبصرة والتذكرة.)78/8( 
( )8قال العراقل :وقسؿ الحاكؿ الغريب إىل ثالثة أكقاع :غرائب الصحقح ،وغرائب الشققخ ،وغرائب
الؿتقن .شرح التبصرة والتذكرة.)77/8( 
( )3ولؾػائدة اكظر :فتح الباري )495/7( تحت حديث رقؿ (.)4148

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ السَّابٔعِ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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قد طرضت فقف ،فؼال رسقل اهلل ﷺُ « :ر ُّشقا طؾقفا» ،ثؿ قام الـبل ﷺ فلتاها
معصقب بحجر مـ الجقع.
وبطـف
ٌ
ذكر أهؾ الصػة ،ودطقة الـبل ﷺ ،وهق حديث يف
ً
فذكر حدي ًثا
صقيال فقف ُ
خالد بـ يحقك الؿؽل،
ورقة رواه( )1البخاري يف الجامع الصحقح)2( طـ ا
طـ طبد القاحد بـ أيؿـ.
تػرد بف طبد القاحد بـ أيؿـ ،طـ أبقف( ،)3وهق
ففذا حديث صحقح ،وقد ا
مـ غرائب الصحقح.
ٔالٍٕع الجاٌ٘ وَ غطاٟب احلسٖح :غطاٟب الؿٕٗر.
مجالُ :ما حدثـاه أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا الربقع بـ
سؾقؿان ،قال :أخبركا الشافعل ،قال :أخبركا مالؽ ،طـ كافع ،طـ ابـ طؿر أن
()4
حاضر لبادٍ».
رسقل اهلل ﷺ قال« :ال يبقع
ٌ

ٌ
غريب لؿالؽ بـ أكس طـ كافع ،وهق إما ٌم يجؿع حديثف ،تػرد
حديث
هذا
ٌ
كعؾؿ أحدا حدا ث بف طـف غقر الربقع ابـ
بف طـف الشافعل ،وهق إما ٌم مؼدا م ،وٓ ُ
( )1يف كسخة (أبق غدة)( :ورواه) ،والصقاب( :رواه) كؿا يف الؿخطقط والؿطبقع ،وكذلؽ هق يف
معرفة طؾقم الحديث ،والسقاق يؼتضل ذلؽ.
( )8برقؿ (.)4141
( )3أما أيؿـ والد طبد القاحد فؼد تقبع تابعف سعقد بـ مقـاء طـد البخاري برقؿ (.)4148
( )4يف الؿطبقع( :يبع) ،وما يف الؿخطقط هق الؿقافؼ لؿا يف معرفة طؾقم الحديث لذا أثبتف.

ش ٔدِٓحٔ
ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ السَّابٔعِ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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()1

سؾقؿان وهق ثؼة ملمقن.

ٔالٍٕع الجالح وَ غطٖب احلسٖح :غطاٟب املتُٕ.
مجال ذلك :ما حدثـا أبق محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ إسحاق الخزاطل
خالد بـ يحقك ،قال:
بؿؽة ،قال :حدثـا أبق يحقك بـ أبل مسرة ،قال :حدثـا ا
حدثـا أبق طؼقؾ ،طـ محؿد بـ سققة ،طـ محؿد بـ الؿـؽدر ،طـ جابر ،قال:
()2

متقـ فلوغؾ فقف برفؼ ،وال تبغض [إلك]
قال رسقل اهلل ﷺ «إن هذا الديـ ٌ
كػسؽ طبادة اهلل؛ فنن الؿـبت ال ً
ضفرا أبؼك».
أرضا قطع ،وال ً

ٌ
وي فقف ففق مـ الخالف طىل
هذا
حديث غريب اإلسـاد والؿتـ ،فؽؾ ما ُر َ
محؿد بـ سققة ،فلما ابـ الؿـؽدر ،طـ جابر( ،)3فؾقس يرويف غقر محؿد بـ
سققة ،وطـف أبق طؼقؾ ،وطـف خالد بـ يحقك( ،)4ففذه إكقاع التل ذكر ُتفا ٌ
مثال
ٍ
ٕلقف مـ الحديث تجري طىل مثالفا وســفا.

( )1وروى الحديث البقفؼل ( ) 347/5مـ صريؼقـ طـ أبل العباس محؿد بـ يعؼقب بف ،وقال :هذا
الحديث هبذا اإلسـاد مؿا يعد يف أفراد الشافعل طـ مالؽ.
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع والؿخطقط ،وتؿ استدراكفا مـ معرفة طؾقم الحديث
واستدركفا (أبق غدة) يف كسختف.
( )3يف الؿطبقع( :الخالف طىل محؿد بـ سققة طـ ابـ الؿـؽدر طـ جابر) ،والؿثبت مـ الؿخطقط،
وهق كذلؽ يف معرفة طؾقم الحديث.
( )4واكظر :سؾسؾة إحاديث الضعقػة.)145/5( 
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ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِدَاوِؼِ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع فقف معرفة إفراد مـ إحاديث ،وهق طىل ثالثة أكقاع:
ٍ
الٍٕع األٔه وٍْ :معرف ُة ســ رسقل اهلل ﷺ التل يتػرد هبا ُ
مديـة واحدة
أهؾ
طـ الصحابل.
ّمجال ذلك :ما حدثـا أبق كصر أمحد بـ سفؾ الػؼقف ببخارى ،قال :حدثـا
صالح بـ محؿد بـ حبقب الحافظ ،قال :حدثـا طظ بـ حؽقؿ ،قال :حدثـا
شريؽ ،طـ أبل الحسـاء ،طـ الحؽؿ بـ طتقبة ،طـ حـش ،قال :كان طظ 
يضحل بؽبشقـ :بؽبش طـ الـبل ﷺ ،وبؽبش طـ كػسف ،وقال :كان أمرين
()1

رسقل اهلل ﷺ أن أضحل طـف ،فلكا ُأ َض ِّحل طـف أبدً ا.

( )1رواه أبق داود برقؿ ( ) 8794مـ صريؼ طظ بـ حؽقؿ ،والترمذي برقؿ ( )1495مـ صريؼ محؿد
ابـ طبقد الؿحاربل كالمها طـ شريؽ بف ،قال الترمذي :هذا حديث غريب ٓ كعرفف إٓ مـ حديث
شريؽ.اﻫ  ،وشريؽ هذا هق ابـ طبد اهلل الؼاضل ضعقػ ،وشقخف أبق الحسـاء قال الذهبل يف
الؿقزانُ ٓ :)515/4( يعرف .وقال الحافظ :مجفقل.

شدِٔٓحٔ
ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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تػرد بف أهؾ الؽقفة مـ أول اإلسـاد إىل آخره ،مل يشركفؿ فقف أحد.
ثؿ أورد لؾبصرة ()1والؿديـة ،ومصر ،والشام ،ومؽة ،وخراسان ،لؽؾ
والؿثال الذي كؼؾـاه طـف ٍ
ُ
كاف يف القققف
واحدةٍ مـفا حدي ًثا قد تػرد بف أهؾفا،
طىل هذا الـقع بالـظر إىل الؿبتدئ ،ولذلؽ اقتصركا طؾقف ،وقد جريـا طىل هذا
الـفج يف كثقر مـ الؿقاضع.
أحاديث يتػر ُد بروايتفا ٌ
ُ
رجؾ واحدٌ طـ إما ٍم مـ إئؿة.
الٍٕع الجاٌ٘ وَ األفطاز:
ّمجالُ ذلك :ما حدثـاه أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا أمحد
ابـ شقبان الرمظ ،قال :حدثـا سػقان بـ طققـة ،طـ الزهري ،طـ كافع ،طـ ابـ
بعقرا ،فـَ اػؾـَا
طؿر أن الـبل ﷺ بعث سر اي ًة إىل كجد ،فبؾغت ُسفؿا ُكفؿ اثـل طشر ً
()2

بعقرا.
بعقرا ً
الـبل ﷺ ً

ُ
سػقان بـ طققـة ،طـ الزهري ،وطـف أمحد بـ شقبان الرمظ.
تػر َد بف
ا
الـقع مـ إفرادِ يؽثر ،وٓ يؿؽ ُـ ذكره لؽثرتف ،وهق
قال أبق طبد اهلل :هذا
ُ
طـد أهؾ الصـعة متعارف ،وقد ذكر مثالف.
ُ
أحاديث ٕهؾ الؿديـة يـػر ُد هبا طـفؿ
فلما الـقع الثالث مـ إفرادِ فنكف
ُ
وأحاديث يـػر ُد هبا الخراساكققن طـ أهؾ الحرمقـ مثال ،وهذا
أهؾ مؽة مثال،
( )1يعـل :الحاكؿ.
( )8والحديث رواه البخاري برقؿ ( ،)3134و( ،)4338ومسؾؿ برقؿ ( )1749بطرق طـ كافع.

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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كقع يعز وجقده وففؿف.
حدثـا أبق طؿرو طثؿان بـ أمحد بـ السؿاك ببغداد ،قال :حدثـا محؿد بـ
طقسك الؿدائـل ،قال :حدثـا محؿد بـ الػضؾ بـ ططقة ،قال :حدثـا أبق
إسحاق -ح ،)1(-وحدثـا أبق العباس الؿحبقبل ،قال :حدثـا محؿد بـ
الؾقث ،قال :حدثـا يحقك بـ إسحاق الؽاجعقين( ،)2قال :حدثـا طبد الؽبقر بـ
ديـار ،طـ أبل إسحاق ،طـ البراء ،قال :كان ٌ
رجؾ يؼال لفُ :ك ْع ٌؿ ،فؼال لف الـبل
ﷺ« :أكت طبد اهلل».
قال أبق طبد اهلل :أبق إسحاق طؿرو بـ طبد اهلل السبقعل إمام تابعل مـ
أهؾ الؽقفة ،ولقس هذا الحديث طـد الؽقفققـ طـف :فنن طبد الؽبقر بـ ديـار
مروزي ،ومحؿد بـ الػضؾ بـ ططقة ب ِ
خاري ،وقد تػردا بف طـف ،ففق مـ أفراد
ُ
()3

الخراساكققـ طـ الؽقفققـ.

( )1يف الؿطبقع( :حدثـا أبق إسحاق حدثـا-ح ،-وحدثـا أبق العباس الؿحبقبل) ،والؿثبت مـ
الؿخطقط ،وهق الؿقافؼ لؿا يف معرفة طؾقم الحديث.
( )8يف الؿطبقع والؿخطقط( :الؽاجػقين) ،وهق كذلؽ يف الؿعرفة بالػاء بعد الجقؿ ،والصقاب ما
أثبت ويؼال :الؽاشغقين ،قال الحافظ يف تبصقر الؿـتبف :)1848/3( يحقك بـ إسحاق
الؽاشغقين ،روى طـ طبد الؽبقر بـ ديـار الصايغ ،حديثف يف معجؿ الطبراين ،ققده ابـ كؼطة ،وقال:
إن شقـف بقـ الشقـ والجقؿ.
( )3الحديث رواه الطبراين يف إوسط )16/8( برقؿ ( ) 1696مـ صريؼ سقيد بـ كصر حدثـا
طبد الؽبقر بـ ديـار بف ،وقال :مل يروه طـ أبل إسحاق إٓ طبد الؽبقر.اﻫ

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّازِؽِ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم يف معرفة الؿد ِّلسقـ ،الذيـ ٓ يؿ ِّق ُز مـ كتب
طـفؿ بقـ ما سؿعقه ،وما مل يسؿعقه ،ويف التابعقـ وأتباع التابعقـ ،وإىل طصركا
هذا مـفؿ مجاطة.
قال أبق طبد اهلل :فالتدلقس طـدكا طىل ستة أجـاس:
فىَ املسلِّػني وَ زلَّؼ عَ الجكات ،الذيـ هؿ يف الثؼة ُ
مثؾ الؿحدِّ ث أو فققف
أو دوكف ،إٓ أهنؿ مل يخرجقا مـ طداد الذيـ ُتؼ َب ُؾ أخبارهؿ.
اجلٍؼ الجاٌ٘ :قق ٌم ُيد ِّلسقن الحديث فقؼقلقن :قال فالن ،فنذا وقع إلقفؿ
ؾح ويراجعفؿ ذكروا فقف سؿاطاهتؿ.
مـ يـ ِّؼ ُر طـ سؿاطاهتؿ و ُي ُّ
اجلٍؼ الجالحُ :قق ٌم د السقا طـ أققام مجفقلقـ ٓ ،يدرى مـ هؿ وأيـ هؿ.
قال أبق طبد اهلل :وقد روى مجاط ٌة مـ إئؿة طـ ققم مـ الؿجفقلقـ ،مـفؿ
سػقان الثقري ،وشعبة بـ الحجاج ،وبؼق ُة بـ القلقد ،قال أمحد بـ حـبؾ :إذا
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اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

حدا ث بؼقة طـ الؿشفقريـ فرواياتف مؼبقلة ،وإذا حدا ث طـ الؿجفقلقـ
()1

فرواياتف غقر مؼبقلة.

ٔاجلٍؼُ الطابع :قق ٌم َد السقا أحاديث رووها طـ الؿجروحقـ ،فغقروا
أسامقفؿ وكـاهؿ كل ٓ يعرفقا.
ٔاجلٍؼ اخلاوؼ :قق ٌم َد السقا طـ ققم سؿعقا مـفؿ الؽثقر ،وربؿا فاهتؿ
الشل ُء طـفؿ ف ُقد ِّلسقكف.
قال أبق طبد اهلل :ومـ هذه الطبؼة مجاط ٌة مـ الؿحدثقـ الؿتؼدمقـ
يؿقز
مخر ٌج حدي ُثفؿ يف الصحقح ،إٓ أن
الؿتبح َر يف هذا العؾؿ ُ
ِّ
والؿتلخريـ ،ا
بقـ ما َس ِؿ ُعقه وما د السقه.
ٔاجلٍؼُ الػازؽ :قق ٌم رووا طـ شققخ مل يروهؿ قط ،ومل يسؿعقا مـفؿ(،)2
وإكؿا قالقا :قال فالن ،فحؿؾ ذلؽ طـفؿ طىل السؿاع ،ولقس طـدهؿ طـفؿ
سؿاع ٍ
طال وٓ ٌ
كازل.
ٌ
()3

ذكرت يف هذه إجـاس الستة
قال أبق طبد اهلل :قد
ُ

أكقاع التدلقس

( )1العؾؾ ومعرفة الرجال برقؿ (.)4188( )3141
( )8يف الؿطبقع( :طـفؿ) بدل (مـفؿ).
( )3قال الحافظ يف الـؽت :)143-148/8( قسؿ الحاكؿ يف طؾقم الحديث- وتبعف أبق كعقؿ-
التدلقس إىل ستة أقسام ،...:ولقست هذه إقسام متغايرة ،بؾ هل متداخؾة ،وحاصؾفا يرجع إىل
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شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
()1

صالب هذا العؾؿ ،فقؼقس بإقؾ طىل
لقتلمؾف
ُ

إكثر ،ومل أستحسـ ذِ ْكر

ورواتف ،غقر أين ُّ
أدل طىل
أسامل مـ دلس مـ أئؿة الؿسؾؿقـ :صقاك ًة لؾحديث ُ
ٍ
ُ
تقرطقا طـ التدلقس.
مجؾة يفتدي إلقفا
الباحث طـ إئؿة الذيـ د السقا والذيـ ا
التدلقس مـ
وهق :أن أهؾ الحجاز والحرمقـ ومصر والعقايل ،لقس
ُ
مذهبفؿ ،وكذلؽ ُ
أهؾ خراسان والجبال وأصبفان وبالد فارس وخقزستان
وما وراء الـفر ٓ ،يعؾؿ أحدٌ مـ أئؿتفؿ د ال َس.
يسقر مـ أهؾ البصرة.
وأكثر الؿحدِّ ثقـ
وكػر ٌ
تدلقسا أهؾ الؽقفة ٌ
ً
ُ
فل اما مديـ ُة السالم بغدا ُد ،فؼد خرج مـفا مجاطة مـ أهؾ الحديث مِ ُثؾ أبل
الـضر هاشؿ بـ الؼاسؿ ،وأبل كقح طبد الرمحـ بـ غزوان ،وأبل كامؾ مظ اػ ِر
ابـ ُمدْ ِرك ،وأبل محؿد يقكس بـ محؿد الؿم ِّدبٍّ ،ه يف الطبك٘ األّىل مـ
أهؾ بغداد ٓ يذكر طـفؿ ،وطـ أقراهنؿ مـ الطبؼة إوىل التدلقس.
وس َريج( )2بـ
ثه الطبك٘ الجاىٔ٘ بعدٍه :الحسـ بـ مقسك إشقبُ ،
الـعؿان الجقهري ،ومعاوية بـ طؿرو إزدي ،والؿعىل بـ مـصقر ،وأقراهنؿ
قسؿقـ الؾذيـ ذكرمها ابـ الصالح ،لؽـ أردت التـبقف طىل ذلؽ ،لئال يعترض بف مـ ٓ يتحؼؼ.اﻫ
قمت :ومراده بالؼسؿقـ -1 :تدلقس اإلسـاد -8 .وتدلقس الشققخ.
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :بإقؾ إكثر) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :سريح) ،وهق خطل ،وصقبف (أبق غدة) ،ومل يـبف طىل ذلؽ.

اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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مـ هذه الطبؼة مل يذكر طـفؿ التدلقس.
ثه الطبك٘ الجالج٘ :إسحاق بـ طقسك بـ الطباع ،ومـصقر بـ سؾؿة
الخزاطل ،وسؾقؿان بـ داود الفاشؿل ،وأبق كصر طبد الؿؾؽ بـ طبد العزيز
التدلقس.
ال ات اؿار ،مل يذكر طـفؿ وطـ صبؼتفؿ
ُ
ثه الطبك٘ السابع٘ ميَهُ :
مثؾ الفقثؿ بـ خارجة ،والحؽؿ بـ مقسك،
()1

وخؾػ بـ هشام ،وداود بـ طؿرو

الضبل ،مل ُيذكر طـفؿ وطـ صبؼتفؿ

التدلقس.
مثؾ إمام الحديث أمحد بـ حـبؾ ،وم َز ِّكل الرواةِ
ثه الطبك٘ اخلامطُ٘ :
ُّ
ُ
يحقك ابـ معقـ ،وصاحبل الؿسـد ابـ أبل خقثؿة زهقر بـ حرب ،وطؿرو
ابـ محؿد الـاقد مل يذكر طـ واحد مـفؿ التدلقس.
ثه الطبك٘ الطادضُ٘ ّالطابعُ٘ مل يذكر طـفؿ ذلؽ ،إٓ ٕبل( )2بؽر محؿد
ابـ محؿد بـ سؾقؿان الباغـدي القاسطل :فنن أخذ أحدٌ مـ أهؾ بغداد
التدلقس فعـ الباغـدي وحده.
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :طؿر) ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم الحديث ،وصقبف أبق غده ،ومل يـبف
طىل ذلؽ يف الحاشقة.
( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف الؿعرفة،ط .دائرة الؿعارف (إٓ أبل بؽر) ،ويف ط .دار ابـ حزم
(إىل أبل بؽر).

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّابٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّابِعِ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

غقر الصحقح،
طؾؿ برأسف ُ
هذا الـقع مـف يف معرفة طؾؾ الحديث ،وهق ٌ
والسؼقؿ ،والجرح والتعديؾ.
أخبركا محؿد بـ إبراهقؿ بـ إسحاق ،قال :حدثـا أمحد بـ سؾؿة بـ
سؿعت طبد الرمحـ بـ
السرخسل يؼقل:
ُ
طبد اهلل ،قال :سؿعت أبا قدامة ا
()1
ٍ
إيل مـ أن أكتب
حديث هق [طـدي]
مفدي يؼقلٕ :ن أطرف ِط اؾ َة
ُّ
أحب ا
()2

طشريـ حديثًا لقس طـدي.

تتؿ ُة طبارتف يف
وقد اقتصركا مـ طبارة الحاكؿ هـا طىل هذا الؼدر ،وستليت ا
ٍ
مبحث أفردكاه لفذا الـقع.
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿخطقط والؿطبقع ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم الحديث.
( )8طؾؾ الحديثٓ )14/1( بـ أبل حاتؿ.

741

ػسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالِعٔ ِ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاوَِِ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـف يف معرفة الشا ِّذ مـ الروايات ،وهق غقر الؿعؾقل :فنن
حديث يف حديث ،أو وهؿ فقف ٍ
ٌ
راو أو
الؿعؾقل ما يققػ طىل ط اؾتِف :أكف دخؾ
أرسؾف واحدٌ فقصؾف واهؿ.
فلما الشا ُّذ فنكف حديث يتػرد بف ثؼة مـ الثؼات ،ولقس لؾحديث أصؾ
متابع لذلؽ الثؼة.
سؿعت أبا بؽر أمحد بـ محؿد الؿتؽؾؿ إشؼر يؼقل :سؿعت أبا بؽر
ُ
محؿد بـ إسحاق يؼقل :سؿعت يقكس بـ طبد إطىل يؼقل :قال يل الشافعل:
لقس الشا ُّذ مـ الحديث أن يروي الثؼة ما ٓ يرويف غقره ،هذا لقس بشاذ ،وإكؿا
()1

ػ فقف الـاس ،هذا الشا ُّذ مـ الحديث.
الشا ُّذ أن يروي الثؼة حدي ًثا يخال ُ

( )1مـاقب الشافعل( صٓ )834-833بـ أبل حاتؿ .واكظر :الـزهة( ص ،)98و زوال الترح
بشرح تعريػات العالمة الحؽؿل يف ف ِّـ طؾؿ الؿصطؾح( ص ،)81-79وهتذيب وترتقب معرفة
طؾقم الحديث( الـقع السابع) بؼؾؿل.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ التَّاضٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ٔذ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ التَّاغِعِ َٔالِعِ ِؿطِ ََِٖ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم يف معرفة ســ لرسقل اهلل ﷺ يعارضفا
فقحتج أصحاب الؿذاهب بنحدامها ،ومها يف الصحة والسؼؿ سقان.
مثؾفا(،)1
ُّ
ّمجال ذلك :ما حدثـاه أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :أخبركا الربقع
ابـ سؾقؿان ،قال :أخبركا الشافعل ،قال :أخبركا مالؽ ،طـ كافع ،طـ كبقف بـ
زوج صؾحة بـ طؿر :ابـة شقبة بـ جبقر،
وهب أن طؿر بـ طبقد اهلل أراد أن ُي ِّ
أمقر الحاج ،فؼال أبان :سؿعت
فلرسؾ إىل أبان بـ طثؿان لقحضر ذلؽ وهق ُ
يـؽح الؿحرِ ُم وال ُيـؽح
طثؿان بـ طػان يؼقل :سؿعت رسقل اهلل يؼقل« :ال
ُ
()2

وال خيطب».

( )1وهذا هق ما يسؿك بـ(مختؾػ الحديث) .واكظر :شرح التبصرة والتذكرة ،)148/8( والـزهة
(ص ،)147-143وهتذيب وترتقب معرفة طؾقم الحديث( الـقع التاسع).
( )8رواه مسؾؿ برقؿ (.)1449
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اليِْعِ التَّاضٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

مخر ٌج أكثره يف الصحقح.
قال أبق طبد اهلل :يف الـفل طـ كؽاح الؿحرم ٌ
باب ا
()2

ويعارضفا هذا الخبر

()1

حدثـل طظ بـ محشاذ العدل ،قال :حدثـا

إسؿاطقؾ بـ إسحاق الؼاضل ،قال :حدثـا طظ بـ الؿديـل ،قال :حدثـا
سػقان ،قال :حدثـا طؿرو بـ ديـار ،طـ جابر بـ زيد( ،)3طـ ابـ طباس أن
()4

الـبل ﷺ كؽح مقؿقكة وهق محرم.

قال أبق طبد اهلل :وهؽذا ُروي طـ سعقد بـ جبقر ،وططاء بـ أبل رباح،
وصاوس بـ كقسان ،وطؽرمة مقىل ابـ طباس ،ومجاهد بـ جبر ،وطبد اهلل بـ
يـؽر هذا
أبل ُم َؾقؽة ،وغقرهؿ ،طـ طبد اهلل بـ طباس ،وكان سعقدُ بـ الؿسقب ُ
الحديث.
كـت -واهلل-
وقد كان يزيد بـ إصؿ يروي طـ أبل رافع اكف كان يؼقلُ :
ً
حالٓ.
تزوجفا إٓ
الرسقل بقـ رسقل اهلل ﷺ ومقؿقكة ،وما ا

()5

( )1اكظر :صحقح مسؾؿ.)1434/8( 
( )8يف معرفة طؾقم الحديث :أكثرها يف الصحقح وتعارضفا هذه إخبار.اﻫ
( )3يف الؿطبقع والؿخطقط( :يزيد) ،والؿثبت مـ الؿعرفة ،وهق الصقاب ،وصقبف (أبق غدة) يف
كسختف.
( )4رواه البخاري برقؿ ( ،)1837ومسؾؿ برقؿ (.)1414
مطرا القراق ،وهق ضعقػ ،ومع هذا :فنن
( )5رواه أمحد ( ،)398/6وهق حديث ضعقػٕ :ن يف سـده ً
زواجف ﷺ بؿقؿقكة  وهق حالل ثابت مـ ققلفا هل طـد مسؾؿ برقؿ (.)1411

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ التَّاضٔعِ َّالِعٔػِسًَِِٓ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ٔذ ِ
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وقد خرجت ط اؾتف يف كتاب اإلكؾقؾ يف طؿرة الؼضاء ،بتػصقؾف وشرحف
ػقت.
حتك لؼد ُش ُ

()1

وذكر الحاكؿ مخسة أمثؾة هذا أحدها.
مثآ ٕحاديث كثقرةٍ
جعؾت هذه إحاديث التل ذكر ُتفا ً
ثؿ قال :وقد
ُ
ُ
شرحفا يف هذا الؽتاب.
يطقل ُ

( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :شغبت) ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم الحديث.

745

اليِْعِ الجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّالثِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مــ هذا العؾـؿ يف معرفـة إخبار التل ٓ ُمعارض لفا بقجـ ٍف
()1

مــ القجـقه.

ّمجال ذلك :ما حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا إبراهقؿ
ابـ مرزوق ،قال :حدثـا وهب بـ جرير ،قال :حدثـا شعبة ،طـ سؿاك بـ
حرب ،طـ مصعب بـ سعد ،طـ ابـ طؿر ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ال ُ
يؼبؾ
()2

ً
صدقة مـ ُغ ُؾقل».
اهلل صال ًة بغقر َصفقر ،وال

قال أبق طبد اهلل :هذه ُسـا ٌة صحقح ٌة ٓ معارض لفا.
جعؾت هذه إحاديث مث ًآ
وذكر أمثؾة أخرى لفذا الـقع ،ثؿ قال :وقد
ُ
كبقرا.
لســ كثقرة ٓ معارض لفا ،وقد صـاػ طثؿان بـ سعقد
كتابا ً
ُّ
الدارمل فقف ً
( )1وهذا هق ما يسؿك بـ(الؿحؽؿ) ،واكظر :الـزهة( ص ،)143والققاققت والدرر،)446/1( 
ودلقؾ أرباب الػالح( ص )94-93بتحؼقؼل.
( )8رواه مسؾؿ برقؿ ( )884بطرق طـ سؿاك بـ حرب بف.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِشَادٖٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

746

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِشَازَِٔ ٙالجَّالثِ َِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

ٍ
ألػاظ فؼفقة يف أحاديث يتػرد
هذا الـقع مـ هذه العؾقم يف معرفة زيادة
فقفا بالزيادة ٍ
راو واحدٌ .
يعز وجقده ُّ
ويؼؾ يف أهؾ الصـعة مـ يحػظف ،وقد كان أبق بؽر
وهذا مؿا ُّ
طبداهلل بـ محؿد بـ زياد الـقسابقري الػؼقف ببغداد [ ُي ْذ َك ُر بِ َذلِ َؽ]( ،)1وأبق كعقؿ
طبدالؿؾؽ بـ محؿد بـ طدي الجرجاين بخراسان ،وبعدمها شقخـا أبق القلقد.

()2

ّمجالُ ٍرا اليْع :ما أخبركا أبق طبد اهلل الحسقـ بـ الحسـ الطقسل
بـقسابقر ،وأبق محؿد طبد اهلل بـ محؿد الخزاطل بؿؽة ،قآ :حدثـا أبق يحقك
ابـ أبل مسرة ،قال :حدثـا يحقك بـ محؿد الجاري ،قال :حدثـا زكريا بـ
( )1يف الؿطبقع والؿخطقط( :يذكر ذلؽ) ،وهق كذلؽ يف ط .دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،والؿثبت مـ ط.
دار ابـ حزم.
( )8هق أبق القلقد العـزي ،واكظر :رجال الحاكؿ يف الؿستدرك )484/8( لشقخـا القادطل  ط.
مؽتبة صـعاء إثرية.

اليِْعِ الِشَادٖٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ مطقع ،طـ أبقف ،طـ جده طـ ابـ طؿر ،قال :قال رسقل
ٍ
فضة أو يف إكاء فقف شلء مـ ذلؽ ،فنكام
اهلل ﷺ« :مـ شرب يف إكاء ذهب أو
()1

ُي َجر ِج ُر يف بطـف كار جفـؿ».

ٌ
حديث روي طـ أم سؾؿة ،وهق مخرج يف
قال أبق طبد اهلل :هذا
الصحقح( ،)2وكذلؽ روي مـ غقر وجف طـ ابـ طؿر ،والؾػظة :أو إكاء فقف
شلء مـ ذلؽ .مل كؽتبفا إٓ هبذا اإلسـاد.
( )1الحديث رواه الدارقطـل ( )44/1مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد الػاكفل ،والبقفؼل ( )89/1مـ
صريؼ الطقسل والػاكفل كالمها طـ يحقك بـ أبل مسرة بف ،بقد أكف لقس فقف ققلف( :طـ جده) كؿا
هق طـد الحاكؿ يف الؿعرفة ،وإكؿا طـ أبقف فؼط.
أيضا ( ) 89/1مـ صريؼ الحاكؿ فؼال :أخبركاه أبق طبد اهلل الحافظ يف فقائده طـ
ورواه البقفؼل ً
الطقسل والػاكفل م ًعا ،فزاد يف اإلسـاد بعد أبقف (طـ جده) طـ ابـ طؿر ،وأضـف ومهًا فؼد أخبركاه
أبق الحسـ بـ إسحاق مـ أصؾ كتابف بخط أبل الحسـ الدارقطـل  كؿا تؼدم- .يعـل :بدون
لػظف :طـ جده.-
وكذلؽ أخرجف أبق الحسـ الدارقطـل يف كتابف ،وكذلؽ أخرجف أبق القلقد الػؼقف طـ محؿد بـ
طبد القهاب طـ أبل يحقك بـ أبل مسرة يف كتابف دون ذكر جده ،والؿشفقر طـ ابـ طؿر يف
الؿضبب مققق ًفا طؾقف...اﻫ
وأورد الحديث الذهبل يف الؿقزان )446/4( برقؿ ( ،) 9617فؼال :هذا حديث مـؽر ،أخرجف
الدارقطـل ،وزكريا لقس بالؿشفقر.اﻫ
وأورده الحافظ يف فتح الباري ) 144/14( ط .السؾػقة ،ثؿ قال :فنكف معؾقل بجفالة حال
إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ مطقع وولده ،قال البقفؼل :الصقاب ما رواه طبقد اهلل العؿري طـ كافع طـ ابـ
طؿر مققق ًفا أكف (كان ٓ يشرب يف قدح فقف ضبة فضة).اﻫ
( )8البخاري برقؿ ( ،)5634ومسؾؿ برقؿ ( )8465بقد أكف طـد البخاري طـف بذكر الػضة فؼط.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

748

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاٌِ٘ َٔالجَّالثِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذا العؾؿ يف معرفة مذاهب الؿحدِّ ثقـ.
قال مالؽ بـ أكس ٓ :يمخذ العؾؿ مـ صاحب هقى يدطق الـاس إىل هقاه.
وقال يحقك بـ معقـ :كان محؿد بـ مـاذر زكدي ًؼا يخرج إىل البطحاء
()1

فقصطاد العؼارب ،ثؿ يرسؾفا طىل الؿسؾؿقـ يف الؿسجد الحرام.

وقال سػقان الثقري :إين ٕروي الحديث طىل ثالثة أوجف :أسؿع
الحديث مـ الرجؾ أتخذه ديـًا ،وأسؿع الحديث مـ الرجؾ أتققػ يف حديثف،
()2

وأسؿع الحديث مـ الرجؾ ٓ أطتدُّ بحديثف ،وأحب معرفة مذهبف.

وقال أبق كعقؿ :ذكر الحسـ بـ صالح طـد الثقري( ،)3فؼال :ذاك رجؾ
( )1اكظر :مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ يف رجال الحديث وطؾؾف )871/4( برقؿ (.)3594
( )8الؽػاية( ص.)448
( )3يف الؿطبقع :طـ الثقري ،ويف الؿخطقط طـد الثقري ،وهق الصقاب الؿقافؼ لؿا يف معرفة طؾقم
الحديث.

اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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كان يرى السقػ طىل أمة محؿد ﷺ( ،)1قال أبق طبد اهلل :الحسـ بـ صالح
فؼقف ثؼة ملمقن مخرج يف الصحقح ،وإكؿا طـك الثقري أكف كان زيدي
الؿذهب.
قال أبق طبد اهلل :قد ذكرت ما أدى إلقف آجتفاد يف الققت مـ مذاهب
الؿتؼدمقـ ،ومل يحتؿؾ آختصار أكثر مـف ،ويف الؼؾب أن أذكر -بؿشقئة اهلل
تعاىل -يف غقر هذا الؽتاب مذاهب الؿحدثقـ بعد هذه الطبؼة ،مـ شققخ
بؿـِّف .اﻫ
شققخل ،واهلل الؿقفؼ لذلؽ َ
أققل :قد طرفت مـ العبارات القاردة يف هذا الـقع ما أراد الحاكؿ
بؿذاهب الؿحدثقـ هـا ،وقد سئؾ بعض البارطقـ يف طؾؿ إثر( )2طـ مذاهب
الؿحدثقـ مرا ًرا( )3بذلؽ الؿعـك الؿشفقر طـد الجؿفقر ،فلجاب طؿا سئؾ
كقع إمجال ،وقد أحبــا إيراده
طـف بجقاب يقضح حؼقؼة الحال ،وإن كان فقف ُ
هـا مع اختصار ما.
قال :أما البخاري وأبق داود فنمامان يف الػؼف ،وكاكا مـ أهؾ آجتفاد.
والـسائل وابـ ماجف وابـ خزيؿة وأبق يعىل والبزار
والترمذي
مسؾؿ
وأما
ُّ
ُّ
ٌ
( )1الضعػاء )848/1( برقؿ ( ،)878ط .دار الصؿقعل.
( )8هق شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة .
( )3كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،ويف كسخة (أبق غدة)( :مرا ًدا) بالدال.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

714

وكحقهؿ ،ففؿ طىل مذهب أهؾ الحديث ،لقسقا مؼ ِّؾديـ لقاحد بعقـف مـ
العؾؿاء ،وٓ هؿ مـ إئؿة الؿجتفديـ طىل اإلصالق ،بؾ يؿقؾقن إىل ققل أئؿة
الحديث كالشافعل وأمحد وإسحاق وأبل طبقد وأمثالفؿ ،وهؿ إىل مذاهب
أهؾ الحجاز ُ
أمقؾ مـفؿ إىل مذاهب أهؾ العراق.
وأما أبق داود الطقالسل فلقدم مـ همٓء كؾفؿ ،مـ صبؼة يحقك بـ سعقد
الؼطان ،ويزيد بـ هارون القاسطل ،وطبد الرمحـ بـ مفدي ،وأمثال همٓء
مـ صبؼة شققخ اإلمام أمحد.
وهمٓء كؾفؿ ٓ يللقن جفدً ا يف اتباع السـة ،غقر أن مـفؿ مـ يؿقؾ إىل
مذهب العراقققـ كقكقع ويحقك بـ سعقد ،ومـفؿ مـ يؿقؾ إىل مذهب
الؿدكققـ كعبد الرمحـ بـ مفدي.
وأما الدارقطـل :فنكف كان يؿقؾ إىل مذهب الشافعل إٓ أكف لف اجتفاد،
وكان مـ أئؿة السـة والحديث ،ومل يؽـ حالف كحال أحد مـ كبار الؿحدثقـ
مؿـ جاء طىل أثره فالتزم التؼؾقد يف طامة إققال إٓ يف قؾقؾ مـفا مؿا يعدُّ
()1

ويحصر :فنن الدارقطـل كان أققى يف آجتفاد مـف ،وكان أفؼف وأطؾؿ مـف.

( )1مجؿقع الػتاوى ،)41-39/84( وقارن بف.

اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

711

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّالِحِ َٔالجَّالثِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم مذاكرة الحديث والتؿققز هبا ،والؿعرف ُة طـد
الؿذاكرة بقـ الصدوق وغقره :فنن الؿجازف يف الؿذاكرة يجازف يف
التحديث.
ٍ
مجاطة مـ أصحابـا يف الؿذاكرة أحاديث مل يخرجقا مـ
ولؼد كتبت طىل
ُ
الحافظ وغقره مـ
طفدهتا قط ،وهل مثبتة طـدي ،وكذلؽ أخبرين أبق طظ
مشايخـا ،أهنؿ حػظقا طىل ققم يف الؿذاكرة ما احتجقا بذلؽ طىل جرحفؿ،
وكسلل اهلل حسـ العقاقب والسالمة مؿا كحـ فقف بؿـِّ ِة و َص ْقل ِ ِف.
سؿعت أبا العباس محؿد بـ يعؼقب ،يؼقل :حدثـا الحسـ بـ طظ بـ
طػان العامري ،قال :حدثـا أبق يحقك الحؿاين ،طـ إطؿش ،طـ جعػر بـ

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ٔذ ِ

718

إياس ،طـ أبل كضرة ،طـ أبل سعقد ،قال :تذاكروا الحديث :فنن الحديث
()1

يفقج الحديث.
ُ

أخبرين طبد الحؿقد بـ طبد الرمحـ الؼاضل ،قال :حدثـا أبل ،قال :حدثـا
طبد اهلل بـ هاشؿ ،قال :حدثـا وكقع ،قال :حدثـا كفؿس ،طـ الحسـ ،طـ
طبد اهلل بـ بريدة ،طـ طظ بـ أبل صالب ،قال :تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث:
فنكؽؿ إن مل تػعؾقا يـدرس الحديث( ،)2وطـ أبل إحقص( ،)3طـ طبد اهلل
()4

قال :تذاكروا الحديث :فنن حقاتف مذاكرتف.

( )1الؿحدث الػاصؾ( ص.)546
( )8الؿحدث الػاصؾ( ص.)455
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :طـ إحقص) ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم الحديث ،وصقبف (أبق
غدة) يف كسختف.
( )4الؿحدث الػاصؾ( ص.)446

اليِْعِ السَّابٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

713

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الطَّابِعِ َٔالجَّالثِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـف معرفة التصحقػات يف الؿتقن ،فؼد زلؼ فقف مجاطة مـ أئؿة
الحديث ،سؿعت أمحد بـ يحقك الذهظ يؼقل :سؿعت محؿد بـ
طبد الؼدوس يؼقل :قصدكا ً
شقخا لـسؿع مـف ،وكان يف كتابف أن رسقل اهلل ﷺ
قال« :ادهـقا غبا» .فؼال :قال رسقل اهلل ﷺ« :اذهبقا طـا».
وأورد الحاكؿ أمثؾة لفذا الـقع ،وكؼؾ أن ً
شقخا ُأجؾس لؾتحديث ،فحدا ث
أن الـبل ﷺ قال« :يا أبا ُطؿقر ،ما فعؾ البعقر؟».
تصحب الؿالئؽة ُرفؼة فقفا خرس» .يريد أكف صحػ الـغقر
وأكف قالٓ« :
ُ
بالبعقر ،وصحػ الجرس بالخرس.
قال يف الـفاية :ويف الحديث أكف -طؾقف الصالة والسالم -قال ٕبل ُطؿقر
أخل أكس« :يا أبا ُطؿقر ،ما فعؾ ال ُّـغقر؟» .الـُّغقر تصغقر الـُّغر ،وهق صائر يشبف

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ السَّابٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

714
()1

العصػقر ،أمحر الؿـؼار.

وقال :ويف الحديث« :ال تصحب الؿالئؽة ُرفؼة فقفا جرس» .الجرس هق
الجؾجؾ( )2الذي يعؾؼ طىل الدواب.
ققؾ :إكؿا كرهف ٕكف يدل طىل أصحابف بصقتف ،وكان -طؾقف الصالة
()3

العدو بف حتك يلتقفؿ فجلة ،وققؾ غقر ذلؽ.
يحب أٓ يعؾؿ
والسالم-
ُّ
ُّ

قال أبق طبد اهلل الحاكؿ :سؿعت أبا مـصقر بـ أبل محؿد الػؼقف يؼقل:
كـت بعدن القؿـ يق ًما وأطرابل ُيذاكركا ،فؼال :كان رسقل اهلل ﷺ إذا صىل
كصب بقـ يديف شاةً ،فلكؽرت ذلؽ طؾقف ،فجاء بجزء فقف :كان رسقل اهلل ﷺ
إذا صىل كصب بقـ يديف َطـْ َز ًة ،فؼؾت :أخطلت إكؿا هقَ :طـَ َز ٌة :أي :طصا.
ُّ
قال أبق طبد اهلل :قد ذكرت ً
يستدل بف طىل تصحقػات كثقرة يف الؿتقن
مثآ
()4

ُ
الحديث َب ْق َش َؼفؿ [خ :حرفتفؿ]
صحػفا قق ٌم مل يؽـ

كؿا قال طبداهلل بـ

الؿبارك.
( )1الـفاية ،)768/8( مادة (كغر).
( )8يف الؿطبقع( :الحؾحؾ) بدل (الجؾجؾ) ،وهق خطل.
( )3الـفاية )856-855/1( مادة (جرس).
( )4كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،أي إكف يف كسخة( :حرفتفؿ).
عرب طـ
قال السقد معظؿ حسقـ يف تعؾقؼف طىل معرفة طؾقم الحديث( ص( :)185بقشؼ) ُم ا
(بقشة) ،بالػارسقة معـاه( :صـاطة).

اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِدَاوِؼِ َٔالجَّالثِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم معرفة تصحقػات الؿحدِّ ثقـ يف إساكقد.
سؿعت أمحد بـ يحقك ُّ
سؿعت محؿد بـ طبدوس( )1يؼقل
الذهظ يؼقل:
ُ
()2

ٌ
شقخ ببغداد طـ َش ْؼ َبان
سؿعت بعض مشايخـا يؼقل :قرأ طؾقـا
ُ
()3

الثقري ،طـ جؾد الجداء ،طـ الجسر.

وذكر أمثؾة كثقر ًة هذا أغرهبا :فنن إصؾ طـ سػقان الثقري ،طـ خالد
وكلن خالدً ا كان مؽتقبا بغقر ٍ
ا
ألػ طىل صريؼة بعض
الحذاء ،طـ الحسـ،
ً
ال ُؽ اتاب يف حذففا يف مثؾف.
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :طبد الؼدوس) ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم الحديث ،وصقبف (أبق
غدة) يف كسختف.
( )8يف الؿخطقط( :شػقان) ،والؿطبقع( :سػقان) ،وكالمها خطل ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم
الحديث.
( )3يف الؿطبقع والؿخطقط( :الحسـ) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
ذٔكِسُ َّ

716

جعؾت هذه إحاديث التل ذكر ُتفا ً
مثآ لتصحقػات
ثؿ قال الحاكؿ :وقد
ُ
كثقرةُّ ،
أحث بف الؿتعؾؿ طىل معرفة أسامل رواة الحديث.اﻫ
وقد جعؾ ابـ الصالح هذا الـقع والذي قبؾف كق ًطا واحدً ا ،غقر أكف قسؿف
إىل قسؿقـ ،وقد أحببت إيراد كالمف ها هـا ،طىل صريؼ آختصار.
الؿصحػ مـ أساكقد إحاديث
قال :الـقع الخامس والثالثقن :معرف ُة
ا
يـفض بلطبائف الحذاق مـ الح اػاظ ،والدارقطـل
ومتقهنا ،هذا فـ جؾقؾ ،إكؿا ُ
تصـقػ مػقد ،ورويـا طـ أبل طبد اهلل أمحد بـ حـبؾ أكف قال:
ٌ
مـفؿ ،ولف فقف
ومـ يعرى مـ الخطل والتصحقػ؟
فنجالُ التصشٔف يف اإلضياد :حديث شعبة ،طـ العقام بـ مراجؿ ،طـ
ا
صحػ فقف
أبل طثؿان الـفدي ،طـ طثؿان بـ طػان:
لتمدن الحؼقق إىل أهؾفا .ا
يحقك بـ معقـ ،فؼالُ :مزاحؿ ،بالزاي والحاء ،فر اد طؾقف ،وإكؿا هق ابـ مراجؿ
بالراء الؿفؿؾة والجقؿ.
ّمجالُ التصشٔف يف املنت :ما رواه ابـ لفقعة ،طـ كتاب مقسك بـ ُطؼبة
إلقف بنسـاده ،طـ زيد بـ ثابت ،أن رسقل اهلل ﷺ :احتجؿ يف الؿسجد .وإكؿا
هق بالراء :احتجر يف الؿسجد ُ
ص أو حصقر حجر ًة يصظ فقفا.
بخ ٍّ
ٍ
مسؾؿ يف
كتاب بغقر سؿاع ،ذكر ذلؽ
فصحػف ابـ لفقعة لؽقكف أخذه مـ
ا
ٌ

اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

كتاب التؿققز لف.
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()1

وبؾغـا طـ الدارقطـل أن محؿد بـ الؿثـك أبا مقسك العـزي( ،)2قال لفؿ
شرف كحـ مـ طـَ َزة ،قد صىل الـبل ﷺ إلقـاُ .يريد ما ُروي
ٌ
يق ًما :كحـ ققم لـا
تقه َؿ أكف صىل إىل قبؾتفؿ( ،)3وإكؿا العـز ُة ها هـا
أن الـبل ﷺ صىل إىل طـزةٍ ا
حرب ٌة ُك ِصبت بقـ يديف فصىل إلقفا.
وأضرف مـ هذا ما رويـاه طـ الحاكؿ أبل طبد اهلل( ،)4طـ أطرابل زطؿ أكف
صحػفا مـ
طؾقف الصالة والسالم -كان إذا صىل كصبت بقـ يديف شاة :أي :االصقيل أمىل يف الجامع
طـزة بنسؽان الـقن ،وطـ الدارقطـل ً
أيضا أن أبا بؽر ُّ
حديث أبل أيقب« :مـ صام رمضان وأتبعف ستا مـ شقال» .فؼال فقف :شق ّئا
بالشقـ والقاء.
التصحقػ إىل قسؿقـ :أحدمها يف الؿتـ ،والثاين يف اإلسـاد.
ُ
فؼد اكؼسؿ
تصحقػ البصر ،كؿا سبؼ طـ ابـ
ُ
ويـؼسؿ قسؿة أخرى إىل قسؿقـ :أحدمها
لفقعة ،وذلؽ هق إكثر ،والثاين تصحقػ السؿع ،كحق حديث لعاصؿ
(( )1ص )185-184ط .دار ابـ الجقزي.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :الغذي) ،والؿثبت مـ طؾقم الحديث .وهق الصقاب.
( )3يف طؾقم الحديث( :قبقؾتفؿ).
( )4وقد كؼؾف الؿملػ مـ معرفة طؾقم الحديث لؾحاكؿ كؿا تؼدم قري ًبا.
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ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

إحقل ،رواه بعضفؿ ،فؼال :طـ واصؾ إحدب ،فذكر الدارقطـل أكف مـ
تصحقػ السؿع ٓ مـ تصحقػ البصر ،كلكف ذهب -واهلل أطؾؿ -إىل أن ذلؽ
ٓ يشتبف مـ حقث الؽتابة ،وإكؿا أخطل فقف سؿع مـ رواه.
ويـؼسؿ قسؿة ثالثة إىل تصحقػ الؾػظ ،وهق إكثر ،وإىل تصحقػ
الؿعـك دون الؾػظ ،كؿثؾ ما سبؼ طـ محؿد بـ الؿثـك يف الصالة إىل طـزة.
وتسؿقة بعض ما ذكركاه تصحقػا مجاز ،وكثقر مـ التصحقػ الؿـؼقل طـ
إكابر ِ
ُ
وكسلل اهلل التقفقؼ والعصؿة.
أطذار مل يـؼؾفا كاقؾقه،
الج اؾة لفؿ فقف
ٌ

()1

( )1طؾقم الحديث( صٓ )848-879بـ الصالح.
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اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّازِؽِ َٔالجَّالثِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذا العؾؿ معرفة اإلخقة وإخقات مـ الصحابة والتابعقـ
()1

وأتباطفؿ وإىل طصركا هذا ،وهق طؾؿ برأسف طزيز.

كتابا ،لؽـل أجفد( )2أن أذكر يف هذا
وقد صـػ أبق العباس السراج فقف ً
الؿقضع بعد الصدر إول والثاين ما ُيستػاد ،فـبدأ بؼقم سؿعقا مـ رسقل اهلل
ﷺ ،وسؿع أوٓ ُدهؿ مـف إٓ الذي لف ولدٌ واحدٌ .
 العباس بـ طبد الؿطؾب ،والػضؾ ،وطبد اهلل.
 وأبق سؾؿة بـ طبد إسد.
 وطؿر بـ أبل سؾؿة ،وزيـب بـت أبل سؾؿة.
 وسعد بـ طبادة ،وققس بـ سعد ،وسعقد بـ سعد.
ضـ مـ لقس بلخٍ ً
أخا لالشتراك يف اسؿ إب كلمحد بـ
( )1وهق فـ لطقػ وفائدة ضبطف :إمـ مـ ِّ
ضـ الغؾط .فتح الؿغقث.)135/4( 
إشؽاب ،وطظ بـ إشؽاب ،ومحؿد بـ إشؽاب ،أو ِّ
( )8يف كسخة (أبق غدة)( :أجتفد).

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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اجلٍؼ الجاٌ٘ وَ الصشاب:ٛ
الجـس يؽثر.
وجعػر وطؼقؾ ،وهذا
 طظ
ُ
ٌ
ٔوَ اإلخٕ ٚيف التابعني:
 محؿد بـ طظ الباقر ،وطبد اهلل بـ طظ ،وزيدُ بـ طظ ،وطؿر بـ طظ.
إخٕ ٚتابعُٕٗ:
 سامل ،وطبد اهلل ،ومحزة ،وطبقد اهلل ،وزيد ،وواقد ،وطبد الرمحـ ولد
طبد اهلل بـ طؿر ،ك ُّؾفؿ تابعققن.
 أبان ،وطؿرو ،وسعقد ،ولد طثؿان ،كؾفؿ تابعققن.
 طبد اهلل ،ومصعب ،وطرو ُة ،ولدُ الزبقر ،تابعققن.
وتؿام و ُق َثؿ ،ولد العباس ،تابعققن.
كثقر ا
ٌ 
ُ
وحػصة ،وكريؿة ولدُ سقريـ ،تابعققن.
وأكس( ،)1ويحقك ،ومعبد،
 محؿدٌ
ٌ
ٔيف التابعني مجاع ٛوَ املؿّٕضَٖ أخٕاُ:
 محؿد وطبد اهلل ابـا مسؾؿ بـ شفاب الزهري.
وهب ومهاام ابـَا ُمـَ ِّبف.

ٌ
 طؾؼؿ ُة ،وطبدُ الج ابار ابـا وائؾ بـ ُحجر.
( )1يف الؿخطقط( :أكس) ،ويف الؿطبقع ومعرفة طؾقم الحديث.ط .دار الؿعارف( :أكقس) ،وأثبت ما
يف الؿخطقطٕ :كف الصقاب فؾقس هـاك مـ يسؿك بلكقس مـ أبـاء سقريـ.

اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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قال أبق طبد اهلل :ففذا الذي ذكرتف مـ الصحابـة والتابعقـ ٌ
مثال لجؿاطـ ٍة
مل أذكرهؿ.
ٔوَ أتباع التابعني:
سؿعت أمحد بـ العباس الؿؼري غقر مرة يؼقل :سؿعت أمحد بـ مقسك

ُ
ابـ مجاهد يؼقل :أبق سػقان بـ العالء ،وأبق طؿرو بـ العالء ،وأبق
حػص بـ العالء ،ومعا ُذ بـ العالء ،وسـبس بـ العالء بـ الر ايان :إخقة.
وسؿعت أبا طبد اهلل محؿد بـ يعؼقب الحافظ يؼقل :طبد الؿؾؽ بـ

ُ
وح ُ
ؿران بـ أطقـ [وزارة بـ أطقـ] ()1إخقة.
أطقـُ ،
قال أبق طبد اهلل :ومؿا يستػا ُد يف إخقيـ:
 طبدُ اهلل بـ يزيد بـ طبد اهلل بـ ُق َسقط ،ويزيدُ بـ يزيد بـ طبد اهلل بـ
ُق َسقط ،قد روى القاقدي طـفؿا.
قال أبق طبد اهلل :قد ذكرت مـ اإلخقة يف بؾدان الؿسؾؿقـ بعض ما
أخذت أكثره
ويعز وجقده يف كتب الؿتؼدمقـ :فنين
ُيستػاد ،وفقف ما ُي
ُ
ستغرب ُّ
ُ
لػ ًظا طـ أئؿة الحديث يف بؾدي وأسػاري ،وأكا ذاكر بؿشقئة اهلل ما ٓ أحسبف
ذكره غقري مـ اإلخقة يف طؾؿاء كقسابقر.
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ كسخة (أبق غدة).

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّادٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شكط اإلخٕ ٚعمىاٌٗ ٞػابٕض عم ٜغري تطتٗب:
حػص بـ طبد الرمحـ ،وطبد اهلل بـ طبد الرمحـ ،و َم ُّت بـ طبد الرمحـ.

ُ
وقد حدثقا وأفتقا وأقرأوا.
 يحقك بـ صبقح ،وطبد اهلل بـ صبقح ،حدث طـفؿا أتباع التابعقـ،
وخطتفؿا طـدكا مشفقرة.
 بشر بـ الؼاسؿ ،ومبشر بـ الؼاسؿ ،حدثا طـ أتباع التابعقـ ،ولبشر رحؾة
إىل مصر ،وسؿاع مـ ابـ لفقعة ،وإىل الؿديـة وسؿاع مـ مالؽ وغقره.
 أمحد بـ حرب العابد ،وزكريا بـ حرب ،والحسقـ بـ حرب ،حدا ثقا
طـ آخرهؿ ،وأمحد أورطفؿ ،والحسقـ أفؼففؿ ،وزكريا أيسرهؿ،
وخطتفؿ( )1التل فقفا أطؼاهبؿ مشفقرة.
 أمحد ومحؿد ابـا الـضر بـ طبد القهاب ،روى طـفؿا محؿد بـ
السراج محدِّ ُ
ث بؾدكا ،وقد
إسؿاطقؾ البخاري ،ومحؿد أبق العباس
ا
حدث طـ أخقيف وحدا ثا طـف.

( )1يف الؿطبقع( :خطفؿ).

اليِْعِ الطَّابٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّابِعِ َٔالجَّالثِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم معرف ُة مجاطة مـ الصحابة والتابعقـ وأتباع
التابعقـ ،لقس لؽؾ واحد مـفؿ إٓ ٍ
راو واحد.
ُ دكقـ بـ سعقد الؿزين ،صحابل مل يرو طـف غقر ققس بـ أبل حازم.
 وكذلؽ الصـابح بـ إطسر ،ومِرداس بـ مالؽ إسؾؿل ،وأبق سفؿ ،وأبق
حازم والد ققس ،كؾفؿ صحابققن ٓ ،كعؾؿ لفؿ راو ًيا غقر ققس بـ أبل حازم.
حدثـا أبق طبد اهلل محؿد بـ يعؼقب الحافظ ،قال :حدثـا إبراهقؿ بـ
سؿعت
طبد اهلل السعدي ،قال :حدثـا وهب بـ جرير ،قال :حدثـا أبل ،قال:
ُ
الحسـ يحدِّ ث طـ صعصعة طؿ الػرزدق ،أكف َق ِد َم طىل الـبل ﷺ ،فؼرأ طؾقف:
﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ* ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﴾ [الزلزلة.]7-6:

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّابٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ٔذ ِ
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()2

فؼال :يا رسقل اهلل ،حسبل ٓ أبايل أٓ ()1أسؿع مـ الؼرآن غقر هذا.

كعؾؿ لف راو ًيا غقر الحسـ بـ
طؿ الػرزدق ٓ ُ
 قال أبق طبد اهلل :صعصعة ُّ
أبل الحسـ البصري.
وأمحر ،كؾفؿ
 وكذلؽ طؿرو بـ تغؾب ،وسعدٌ مقىل أبل بؽر الصديؼ،
ُ
صحابققن ،مل ِ
يرو طـفؿ غقر الحسـ.
مثال لجؿاطة مـ الصحابة لقس لفؿ إٓ ٍ
ففذا ٌ
راو واحد.
ٔيف الصشاب ٛمجاع ٛمل ٖطِٔ عٍّي إال أٔالزِي.
 مـفؿ :الؿسقب بـ حزن الؼرشل ،مل ِ
غقر سعقد.
يرو طـف ُ
()3
ٍ
ُ
طقف أبل إحقص.
الجشؿل مل يرو طـف غقر ابـف
ومالؽ بـ كضؾة

ُ

()4

 وسعدُ بـ تؿقؿ السؽقين ،مل ِ
يرو طـف إٓ ابـف ُ
بالل بـ سعد ،وفقفؿ كثر ٌة،
عؾت ما ذكرتف ً
مثآ لؿـ مل أذكره.
فج ُ
( )1وقع يف الؿطبقع( :أكا ٓ أسؿع) ،وهق خطل مطبعل.
( )8رواه أمحد ( ،)59/5والـسائل ( ،)11689والطبراين برقؿ ( ،)7411والؿزي يف هتذيب الؽؿال
( ،) 174-173/13بطرق طـ جرير بـ حازم بف ،وذكر الذهبل يف التفذيب الذيـ رووه وقالقا:
طؿ الػرزدق ،قال :والصحقح أكف طؿ إحـػ بـ ققس.
( )3يف الؿخطقط ،والؿطبقع( :ثعؾبة) ،بدل (كضؾة) ،قال محؼؼ الؿعرفة السقد معظؿ حسقـ :بإصؾ:
(ثعؾبة) ويف (خ) و(ش)( :كضؾة) وهق الصقاب كؿا يف التؼريب ،قؾت :وهق كذلؽ يف كتب التراجؿ.
( )4اكظر :الؿـػردات( ص )81لؿسؾؿ ،ط .دار الؽتب العؾؿقة.
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اليِْعِ الطَّابٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

ٔيف التابعني مجاع ٛلٗؼ هلي إال الطأ ٙالٕاسس:
حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا العباس بـ محؿد
الدُّ وري ،قال :حدثـا يعؼقب بـ إبراهقؿ بـ سعد ،قال :حدثـا أبل ،طـ
صالح ،طـ ابـ شفاب ،قال :حدثـل محؿد بـ أبل سػقان بـ جارية ()1الثؼػل
أن يقسػ بـ الحؽؿ أبا الحجاج أخبره ،أن سعد بـ أبل وقاص ،قال:
هلل».
سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل« :مـ ُيرد َه َقانَ ُقريش َأها َك ُف ا ُ

()2

 قال أبق طبد اهلل ٓ :كعؾؿ لؿحؿد بـ أبل سػقان وطؿر بـ أبل سػقان بـ
جارية( )3الثؼػل راو ًيا غقر الزهري.
رجال مـ التابعقـ ،مل يرو طـفؿ
الزهري طـ ك ِّقػ وطشريـ ً
 وكذلؽ تػر َد
ُّ
()4

غقره ،وذكرهؿ يف هذا الؿقضع يؽ ُث ُر.

()5

تػر َد بالرواية طـ مجاطة مـ التابعقـ.
 وكذلؽ طؿرو بـ ديـار قد ا

( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :جارية) إٓ أكف شطب كؼطة الجقؿ وكؼطتل القاء وجعؾف (حارثة) ،والؿثبت
ٍ
كسخة( :حارثة).
مـ معرفة طؾقم الحديث ،وأشار محؼؼف السؾقم إىل أن يف
( )8رواه أمحد ( ،)171/1وغقره ،واكظر :العؾؾٓ )365/8( بـ أبل حاتؿ ،والعؾؾ)364/4( 
لؾدارقطـل ،والصحقحة )178/3( لأللباين.
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :حارثة) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.
( )4واكظر :الؿـػردات( ص )184-181لؿسؾؿ.
( )5اكظر :الؿـػردات والقحدان( ص )184-117لؿسؾؿ.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّابٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ٔذ ِ
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 وكذلؽ يحقك بـ سعقد إكصاري ،وأبق إسحاق السبقعل ،وهشام بـ
طروة ،وغقرهؿ.
()1

 وقد

تػر َد مالؽ بـ أكس بالرواية طـ مسقر بـ رفاطة ،وطـ ُزهاء
ا

طشرةٍ مـ شققخ الؿديـة ،فؾؿ يحدِّ ث طـفؿ غقره.

()2

قري بالـروايـة طــ طبـد اهلل بـ شـداد ،وطــ بضعـة
 وقـد تػـرد الثـ ُّ
()3

طشـر ً
شقخـا.

الؿػضؾ بـ فضالة ،وطـ ُزهاء ثالثقـ ً
شقخا
تػرد شعب ُة بالرواية طـ
ا
 وقد ا
()4

مـ شققخف ،فؾؿ يحدِّ ث طـفؿ غقره.

تػرد بالرواية طـ شققخ مل ٍ
يرو طـفؿ
وكذلؽ كؾ إما ٍم مـ أئؿة الحديث قد ا
غقره.اﻫ
تػر ُد ٍ
خالف يف
ٌ
راو بالرواية طـف
ذكر ُّ
واطؾؿ أكف قد يقجد يف بعض مـ ُي ُ
تػرده ،فال يـبغل الؿبادر ُة إىل الحؽؿ بذلؽ قبؾ التتبع الشديد ،ولذلؽ قال ابـ
( )1مـ هـا مثؾ لف الحاكؿ طىل الؿـػردات يف أتباع التابعقـ ،قال يف :الؿعرفة ،مثال ذلؽ يف أتباع
التابعقـ.
( )8اكظر :الؿـػردات والقحدان( ص.)838-831
( )3اكظر :الؿـػردات والقحدان( ص.)844-848
( )4اكظر :الؿـػردات والقحدان( ص.)844-838

اليِْعِ الطَّابٔعِ َّالجَّالثًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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الصالح بعد أن كؼؾ طـ الحاكؿ شق ًئا مؿا ذكركاه آكػا :وأخشك أن يؽقن
الحاكؿ يف تـزيؾف بعض ما ذكره بالؿـزلة التل جعؾف فقفا ُمعتؿدً ا طىل الحسبان
والتقهؿ( ،)1وطىل كؾ ٍ
حال ،ففذا مـ الؿقاضع التل ُيستؽبر فقفا الصقاب،
ُّ
ستصغر فقفا الخطل.
و ُي
ُ

( )1طؾقم الحديث( ص.)383-388

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاوَِِ َٔالجَّالثِ َِٗ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الـقع مـ هذه العؾقم معرف ُة قبائؾ الرواة ،مـ الصحابة والتابعقـ
هذا
ُ
وأتباطفؿ ثؿ إىل طصركا هذا.
أشكُ ُط كن وَ لْ ٌػبٌ يف العطب وؿّٕض:
الربقع بـ سؾقؿان،
حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا
ُ
وسعقد بـ طثؿان التـقخل ،قآ( :)1حدثـا بشر بـ بؽر طـ إوزاطل ،قال:
حدثـل أبق طؿار شدا اد طـ واثؾة بـ إسؼع ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :إن اهلل
اصطػك بـل كـاكة مـ ولد إسامطقؾ ،واصطػك مـ بـل كـاكة ً
قريشا ،واصطػك
مـ قريش بـل هاشؿ ،واصطػاين مـ بـل هاشؿ».
قال أبق طبد اهلل :وأكا أذكر يف هذا الؿقضع أحاديث أرويفا طـ شققخل،
( )1يف الؿطبقع والؿخطقط( :قال) ،والؿثبت مـ معرفـة طؾقم الحديث ،وصقبـف (أبق غدة) يف
كسختف.

اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ ٔ٘ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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فلذكر كؾ مـ يرجع مـ رواهتا إىل ٍ
قبقؾة يف العرب مـ الصحابل إىل وقتـا هذا،
ُ
ل ُقستدل بذلؽ طىل كقػقة معرفة هذا الـقع مـ العؾؿ.
أخبركا طبدان بـ يزيد الدا قاق هبؿذان( ،)1قال :حدثـا محؿد بـ صالح
إشج ،قال :حدثـا محؿد بـ إسحاق الؾملمي ،قال :حدثـا ُ
بؼقة بـ القلقد،
ُّ
قال :حدثـا أبق بؽر بـ طبد اهلل ،طـ ططقة بـ ققس ،طـ أبل الدرداء ،قال :قال
()2

رسقل اهلل ﷺ« :أخ ُبر َتؼ َؾ ُف».

قال أبق طبد اهلل :أبق الدرداء أكصاري ،وططقة بـ ققس كالبل ،وأبق بؽر هق
ابـ طبد اهلل بـ أبل مريؿ َغ اساين ،وبؼق ُة بـ القلقد يحصبل ،والباققن مـ العجؿ.
وحدثـا أبق العباس ،قال :حدثـا أبق ُطتبة ،قال :حدثـا محؿد بـ محقر،
والزبقدي ،طـ الزهر ،طـ
قال :حدثـا إبراهقؿ بـ أبل طبؾة وطؿرو بـ ققس ُّ
طبد الرمحـ إطرج ،طـ ابـ بحقـة أن رسقل اهلل ﷺ سجد سجديت السفق قبؾ
()3

السالم.

( )1يف الؿطبقع( :هبؿدان) ،بدال مفؿؾة ،وهق خطل.
( )8رواه الطبراين يف مسـد الشامققـ ) 358/8( مـ صريؼقـ طـ بؼقة بف .وقال الفقثؿل يف مجؿع
الزوائد :)94/8( وفقف أبق بؽر بـ أبل مريؿ وهق ضعقػ.
( )3رواه البخاري برقؿ ( ) 1884مـ صريؼ مالؽ بـ أكس ،ومسؾؿ برقؿ ( )574مـ صريؼ مالؽ،
والؾقث كالمها طـ طبد الرمحـ إطرج بف ،ورواه البخاري برقؿ ( ،)1885ومسؾؿ برقؿ ( )574مـ
صريؼ يحقك بـ سعقد طـ إطرج بف.

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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()1

قال أبق طبد اهلل[ :طبد اهلل]

بـ مالؽ بـ ُبحقـة أكصاري(،)2

والزبقدي قرشل،
وطبد الرمحـ إطرج مـ مقايل قريش ،والزهري قرشلُّ ،
وطؿرو بـ ققس سؽقين ،ومحؿد بـ محقر يحصبل ،وأبق ُطتبة قرشل ،وأبق
العباس أمقي ،والباققن مقايل.
وقد م اثؾت هبذه إحاديث التل ذكرهتا ً
مثآ لؿعرفة الؼبائؾِٔ ،صا اجلٍؼ
األٔه وٍْ.
ِ
لؾعرب وقعت إىل العجؿ ،فصاروا
ٔاجلٍؼ الجاٌ٘ وٍْ :معرف ُة ُكسخ
وتػردوا هبا حتك ٓ يؼع إىل العرب يف بالدهؿ مـفا إٓ القسقر.
رواهتا ،ا
ّمجالُ ذلك :كسخ ٌة لعبقد اهلل بـ طؿر بـ حػص بـ طاصؿ بـ طؿر بـ
الخطاب ،طـ طبد اهلل بـ الخباب ،طـ أبل سعقد الخدري ،تػرد هبا طبد اهلل
الجراح ال ُؼ ُف ْس َتاين ،طـ الؼاسؿ بـ طبد اهلل بـ طؿر ،طـ طؿف طبقد اهلل.
ابـ ا
 كسخ ٌة لؿحؿد بـ زياد الؼرشل ،يـػرد هبا إبراهقؿ بـ صفؿان الخراساين
طـف.
 كسخة لعبد اهلل بـ ُبريدة إسؾؿل ،يـػرد هبا الحسقـ بـ واقد الؿروزي
طـف.
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع ،وأثبتف (أبق غدة) يف كسختف دون إشارة لذلؽ.
( )8اكظر :إكساب )148/1( برقؿ ( )331لؾسؿعاين :فنكف ذكره يف إسد.

اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ ٔ٘ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ٌ 
كسخ لؾثقري وغقره مـ مشايخ العرب ،يـػرد هبا الفقاج بـ بسطام
الفروي طـفؿ.
 كسخ كثقرة لؾعرب ،يـػرد هبا خارج ُة بـ مصعب السرخسل طـفؿ.
 كسخ لؾعرب ،يـػرد هبا أبق جعػر طقسك بـ ماهان الرازي طـفؿ.
 كسخ لؾثقري وغقره ،يـػرد هبا أبق مفران بـ أبل طؿر الرازي طـفؿ.
 كسخ لؾثقري وغقره ،يـػرد هبا كقح بـ مقؿقن الؿروزي طـفؿ.
 كسخ ٌة لبفز بـ حؽقؿ ال ُؼشقري ،يـػرد هبا مؽل بـ إبراهقؿ البؾخل طـف.
 كسح لؾعرب ،يـػرد هبا طؿرو بـ[أبل] ()1ققس الرازي طـفؿ.
ُ كسخ لؿالؽ بـ أكس إصبحل ،وسػقان بـ سعقد الثقري ،وشعبة بـ
الحجاج العتؽل ،وطبد اهلل بـ طؿر العؿري ،يـػرد هبا الحسقـ بـ
القلقد الـقسابقري طـفؿ.
قال أبق طبد اهلل :هذا الذي ذكرتف ٌ
مثال لؾجـس الثاين مـ معرفة الؼبائؾ.
اجلٍؼ الجالح وَ ِصا الٍٕع :معرفة شعقب الؼبائؾ ،قال اهلل طز و جؾ:
﴿ﭼ ﭽﭾ﴾ [احلُ ُجرات.]02:
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع ،وكذلؽ مـ كسخة (أبق غدة) ،وهق طؿرو بـ أبل ققس
الري التؼريب ترمجة برقؿ (.)5136
الرازي إزرق ،كقيف كزل ا

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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قال أبق طبد اهلل :ولقعؾؿ صالب هذا العؾؿ أن كؾ ُمضري :طربل :فنن مضر
ُشعبة مـ العرب ،وأن كؾ قرشل مضري :فنن ً
قريشا شعبة مـ ُمضر ،وأن كؾ
هاشؿا شعبة مـ قريش ،وأن كؾ طؾقي :هاشؿل ،فؿـ
هاشؿل قرشل :فنن
ً
طرف ما ذكرتف يف قبقؾة الؿصطػك ﷺ جعؾف ً
مثآ لسائر الؼبائؾ ،فقعؾؿ أن
الؿطؾبل قرشل ،وأن العبشؿل قرشل ،وأن التؿقؿل ُقرشل ،وأن العدوي
قرشل ،وأن إمقي قرشل ،فإصؾ قريش ،وهذه ُش َعب.
وكذلؽ الـافشؾققن تؿقؿققن ،والدارمققن تؿقؿققن ،والسعديقن
والسؾقطققن تؿقؿققن ،والؼقسققن تؿقؿققن ،وإهتؿققن تؿقؿققن.
تؿقؿققن ،ا
وكذلؽ الخزرجققن أكصاريقن( ،)1والـجاريقن أكصاريقن ،والحارثققن
والس َؾ ِؿققن أكصاريقن ،وإوسققن
أكصاريقن ،والساطديقن أكصاريقن،
ّ
()2

أكصاريقن .وقال ﷺ« :ويف كؾ ُد ِ
ور األكصار خقر».
ففذا مثال( )3لؿعرفة ُّ
الشعب مـ الؼبائؾ.

( )1كتب الؿملػ فقق هذا السطر هؽذا ( أكصاريقن) ،كعـقان لؿا تحتف ،وهذا يف الؿخطقط ،ويف
الؿطبقع بسبب الرص ُو ِض َع بعد كؾؿة (تؿقؿققن) ،وبؿا أكف ٓ يقجد يف معرفة طؾقم الحديث
حذفتف ،وقد حذفف (أبق غدة) مـ كسختف.
( )8قطعة مـ حديث راوه البخاري برقؿ ( ،)3789ومسؾؿ برقؿ ( )8511مـ حديث أبل ُأسقد
الساطدي ،ورواه مسؾؿ كذلؽ برقؿ ( )8511مـ حديث أكس ،وبرقؿ ( )8518مـ حديث أبل
هريرة رضل اهلل طـفؿ أمجعقـ.
( )3يف الؿطبقع( :أمثال).

اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ ٔ٘ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ٍ
ٍ
مختؾػة يف
ممتؾػة يف الؾػظ،
اجلٍؼ الطابع وَ ِصا الٍٕع :معرفة ُش َعب
مـذرا الثقري التابعل مـ ثقر مهدان ،وأن
قبقؾتقـ ،ومثال ذلؽ :أن أبا يعىل
ً
سعقد بـ مسروق الثقري مـ ثقر تؿقؿ.
محؿد بـ يحقك بـ حبان الؿازين مـ مازن بـ الـجار ،سؾؿة بـ طؿرو
الؿازين مـ رهط مازن بـ الغضقبة.
طبد الرمحـ بـ حرمؾة إسؾؿل مـ أسؾؿ خزاطة ،ططاء بـ أبل مروان
إسؾؿل مـ أسؾؿ بـل ُجؿح.
اجلٍؼ اخلاوؼُ وَ ِصا الٍٕع :قق ٌم مـ الؿحدِّ ثقـ ُط ِرفقا بؼبائؾ أخقالفؿ،
وأكثرهؿ مـ صؿقؿ العرب صؾقب ًة ،فغؾبت طؾقفؿ قبائؾ إخقال.
مجال ٍرا اجليظ :طقسك بـ حػص إكصاري ،هؽذا يؼقل الؼعـبل
وغقره ،وهق طقسك بـ حػص بـ طاصؿ بـ طؿر بـ الخطاب ،كاكت ُأ ُّمف
مقؿقكة بـت داود الخزرجقة ،فربؿا ُيعرف بؼبقؾة أخقالف.
يحقك بـ طبد اهلل بـ أبل قتادة الؿخزومل ،جدُّ ه أبق قتادة الحارث بـ
ربعل مـ كبار إكصار ،غؾب طؾقف قبقؾة أخقالف :فنن أمف حديد ُة بـت ُكضقؾة
الؿخزومقة.
( )1يف الؿطبقع( :كضؾة).

()1

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ف بؼبقؾة ُسؾقؿ ،وهق
السؾؿل ُط ِر َ
وشقخ بؾدكا أبق الحسـ أمحد بـ يقسػ ُّ
صؾقب.
أزدي
ٌ
وسللت الشقخ الصالح أبا طؿرو إسؿاطقؾ بـ ُك َجقد بـ أمحد بـ يقسػ
السؾؿل طـ السبب فقف؟
فؼال :كاكت امرأتف أز ادية :ف ُع ِرف بذلؽ.

اليِْعِ التَّاضٔعِ َّالجَّالثًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ التَّاغِعِ َٔالجَّالثِ َِٗ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

ُ
معرفة أكساب الؿحدثقـ مـ الصحابة وإىل طصركا
ِصا الٍٕع وَ ِصٓ العمًٕ:
بقر مـ هذه العؾقم ،إٓ أن أئؿتـا قد كػقكا شرحف والؽالم فقف.
هذا وهق ٌ
كقع ك ٌ
السائب بـ العقام أخق الزبقر ،يجؿعف ورسقل اهلل ُقصل ،وهق السائب بـ
العقام بـ خقيؾد بـ أسد بـ طبد العزى بـ ُق َصل.
وحؽقؿ بـ حزام ،يؾؼك رسقل اهلل ﷺ طـد ُقصل.
ومؿـ يجؿعفؿ ورسقل اهلل هذا الـسب مـ التابعقـ بعد إشراف مـ
العؾقية أوٓد العشرة مـ الصحابة.
أخبركا أمحد بـ سؾقؿان الؿقصظ ،قال :حدثـا طظ بـ حرب الؿقصظ،
قال :حدثـا سػقان ،طـ الزهري ،طـ صؾحة بـ طبد اهلل بـ طقف ،طـ سعقد
شبرا مـ األرض
ابـ زيد بـ طؿرو بـ كػقؾ ،طـ الـبل ﷺ ،قال« :مـ ضؾؿ ً
صققف مـ سبع أرضقـ ،ومـ ُقتِ َؾ دون مالف ففق شفقد».
ِّ
همٓء كؾفؿ مـ الزهري قرشققن.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ األَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

736

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ األَ ِضبَعِ َِٗ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم :معرفة أسامل الؿحدثقـ ،وقد كػاكا أبق طبد اهلل
محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري هذا الـقع ،فشػك بتصـقػف فقف ،وب اقـ ا
ولخص غقر
كقع كبقر مـ هذا
أين مل أستجز إخالء هذا الؿقضع مـ هذا إصؾ :إذ هق ٌ
العؾؿ.
وقد هتاون بعضفؿ بؿعرفة إسامل فققعت لف أوهام ،فؿـ ذلؽ أن
بعضفؿ ضـ أن طبد اهلل بـ شداد هق غقر أبل القلقد ،فؼال يف حديث يرويف:
طـ طبد اهلل بـ شداد ،طـ أبل القلقد ،طـ جابر وطبد اهلل بـ شداد هق بـػسف
أبق القلقد.
وطبد اهلل بـ شداد أصؾف مديـل ،وكـقتف أبق القلقد روى طـف أهؾ الؽقفة،
وكان مع طظ يقم الـفروان ،وقد لؼل طؿر بـ الخطاب ،ومعاذ بـ جبؾ ،وابـ
طباس ،وابـ طؿر.

اليِْعِ األَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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فَرا ديظْ مً معسف٘ األضامٕ ،ربؿا تعذر طىل مجاطة مـ أهؾ العؾؿ معرفتف.
ّاجليظ الجاىٕ ميُ :معرفة أسامل الؿحدثقـ مـػردة ٓ يقجد يف رواة
الحدث بآسؿ القاحد مـفا إٓ القاحد ،مثال ذلؽ يف الصحابة:
أخبركا إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ الػضؾ بـ محؿد بـ الؿسقب ،قال:
حدثـل جدي ،قال :حدثـا ابـ أبل مريؿ[ ،قال :ثـا ابـ لفقعة]( ،)1طـ يزيد بـ
أبل حبقب ،قال :أخبرين أبق الحصقـ إشعري ،طـ أبل ريحاكة واسؿف
الؿ َشا َغبة.
شؿعقن :أن رسقل اهلل ﷺ هنك طـ ُ
قال أبق طبد اهلل :هذا حديث غريب اإلسـاد والؿتـ ،ولقس يف رواة
الحديث شؿعقن غقر أبل ريحان ،قال أبق طبد اهللَ :
وش َؽ ُؾ بـ ُحؿقد لف
صحبة ،ولقس يف رواة الحديث َش َؽ ٌؾ غقره.
وكـذلؽ الـقاس بـ سؿعـان لـقس يف رواة الحديث غقـره ،وهـق مــ
أكـابر الصحابـة.
ويف التابعقـ مـ هذا الجـس مجاطة ،مـفؿ ِز ُّر بـ ُحبقش ،والؿعرور بـ
سقيد ،وحضقـ بـ الؿـذر -بالضاد الؿعجؿة -ويف أتباع التابعقـ والطبؼة
ٍ
ٕحد مـفؿ َسؿل.
التل تؾقفؿ مجاط ٌة مـ الرواة لقس
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿخطقط والؿطبقع ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث وقد
استدركف (أبق غدة) يف كسختف.

ذكس اليْع احلادٖ ّاألزبعني مً معسف٘ أصْل احلدٓح
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شكط الٍٕع احلازٔ ٙاألضبعني وَ وعطف ٛأصٕه احلسٖح

هذا الـقع مـ هذه العؾقم :معرفة ال ُؽـك لؾصحابة والتابعقـ وأتباطفؿ وإىل
طصركا هذا.
وقد صـػ الؿحدِّ ثقن فقف كت ًبا كثقرة ،وربؿا ُّ
يشذ طـفؿ الشلء بعد
ذاكر بؿشقئة اهلل هـا ما ُيستػاد.
الشلء ،وأكا ٌ
أبق الحؿراء صاحب رسقل اهلل ﷺ اسؿف :هالل بـ الحارث ،وكان يؽقن
()1

بحؿص ،قال يحقك بـ معقـ :رأيت غال ًما مـ ولده هبا.

أبق صالب اسؿف :طبد مـاف ،هؽذا ذكره أمحد بـ حـبؾ ،طـ الشافعل(،)2
وأكثر الؿتؼدمقـ طىل أن اسؿف كـقتف ،وأكابر الصحابة ُكـَاهؿ مشفقرة مخرجة
ٍ
مجاطة مـ التابعقـ أخرجتفا مـ سؿاطايت.
يف الؽتب ،وهذه ُكـَك
( )1مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ يف رجال الحديث وطؾؾف.)844/5( 
( )8اكظر :مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ.)873/5( 
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ذكس اليْع احلادٖ ّاألزبعني مً معسف٘ أصْل احلدٓح

قال طظ بـ الؿديـل :قؾت ٕبل طبقدة معؿر بـ الؿثـك :مـ أول مـ قضك
بالبصرة؟ قال أبق مريؿ الحـػل :استؼضاه أبق مقسك إشعري ،قال طظ:
واسؿف إياس بـ صبقح.
سؿعت محؿد بـ يعؼقب يؼقل :سؿعت العباس بـ محؿد يؼقل:
ُ
()1

سؿعت يحقك بـ معقـ يؼقل :اسؿ أبل السؾقؾ ُضريب بـ كؼقر.
ُ

أخبركا محؿد بـ الؿممؾ ،قال :حدثـا الػضؾ بـ محؿد ،قال :حدثـا أمحد
()2

ابـ حـبؾ ،قال :أبق سامل الجقشاين سػقان بـ هاكئ.

ِٔصٓ كٍ ٜمجاع ٛوَ أتباع التابعني ،أخطدتّا وَ مساعات٘:
()3

 إسؿاطقؾ بـ كثقر الؿؽل ،كـقتف أبق هاشؿ.

 يحقك بـ أبل كثقر أبق كصر( ،)4واسؿ أبل كثقر َكشقط ،صػقان بـ سؾقؿ
()5

أبق طبد اهلل.

( )1اكظر :مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ.)863/5( 
( )8اكظر :الؽـك وإسؿاء )418/1( لؾدوٓبل.
( )3مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ.)837/5( 
( )4مقسقطة أققال يحقك بـ معقـ.)384/5( 
( )5وققؾ :أبق الحارث .هتذيب التفذيب.)54/4( 
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ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاٌِ٘ َٔاألَ ِضبَعِ َِٗ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ معرفة هذه العؾقم معرفة بؾدان رواةِ الحديث وأوصاهنؿ،
وهق طؾؿ قد زلؼ فقف مجاطة مـ كبار العؾؿاء بؿا يشتبف طؾقفؿ فقف ،فلول مـ
تػرق الصحابة مـ الؿديـة بعد رسقل اهلل ﷺ،
يؾزمـا مـ ذلؽ أن كذكر ُّ
متػرقة ،وصبر مجاطة مـ الصحابة
واكجالءهؿ طـفا ،ووققطفؿ إىل كقاح ِّ
بالؿديـة لؿا حثفؿ الؿصطػك ﷺ طىل الؿؼام هبا.
شكط وَ غكَ الكٕف ٛوَ الصشاب:ٛ
طظ بـ أبل صالب سعقد بـ زيد بـ طؿرو بـ ُكػقؾ ،طبد اهلل بـ مسعقد،
خ اباب بـ إرت ،سفؾ بـ حـقػ ،سؾؿان الػارسل ،حذيػة بـ القؿان البراء
طدي بـ حاتؿ الطائل،
ابـ طازب ،الـعؿان بـ بشقر ،جرير بـ طبد اهلل البجظ،
ُّ
سؾقؿان بـ ُص َرد ،وائؾ بـ ُح ْج ٍر ،سؿرة بـ جـدب ،خزيؿة بـ ثابت أبق
الطػقؾ ،وغقرهؿ ،وهمٓء أكثرهؿ دفـقا يف الؽقفة.

اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شكط وَ ٌعه ()1وك ٛوَ الصشاب: ٛ
الحارث بـ هشام ،طؽرمة بـ أبل جفؾ ،طبد اهلل بـ السائب الؿخزومل
اب بـ َأ ِسقد وكان خؾقػة رسقل اهلل ﷺ هبا ،وأخقه
قارئ الصحابة بؿؽة ،ط ات ُ
وس َفقؾ بـ
خالدُ بـ أسقد ،وشقبة بـ طثؿان الحجبل ،وصػقان بـ ُأمقةُ ،
طؿرو ،وغقرهؿ.
شكط وَ ٌعه البصط ٚوَ الصشاب: ٛ
طؿران بـ حصقـ ،أبق بزرة إسؾؿل ،أبق زيد إكصاري ،أكس بـ مالؽ،
وقر ُة بـ إياس الؿزين ،وغقرهؿ.
وتق ِّفل وهق ابـ مائة وسبع سـقـ ،ا
شكط وَ ٌعه وصط وَ الصشاب:ٛ
طؼبة بـ طامر الجفـل ،طؿرو بـ العاص ،طبد اهلل بـ طؿرو ،طبد اهلل بـ
سعد بـ أبل سرح ،محؿقة بـ َج ْزء ،طبد اهلل بـ الحارث بـ َج ْزء ،وغقرهؿ.
شكط وَ ٌعه الؿاً وَ الصشاب:ٛ
الجراح ،بالل بـ رباح ،طبادة بـ الصامت ،معاذ بـ جبؾ،
أبق طبقدة بـ ا
سعد بـ طبادة أبق الدرداء ،شرحبقؾ بـ حسـة ،خالد بـ القلقد ،طقاض بـ
ِّ
ُ
بإردن ،واثؾ ُة بـ
الػضؾ بـ العباس بـ طبد الؿطؾب ،وهق مدفقن
غـؿ،
( )1تحرف يف الؿطبقع مـ( :كزل) إىل( :ترك).

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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إسؼع ،وحبقب بـ َم ْس َؾ َؿة ،والضحاك بـ ققس ،وغقرهؿ.
شكط وَ ٌعه اجلعٖط:ٚ
طدي بـ طؿقرة الؽـدي ،ووابصة بـ معبد إسدي ،وغقرمها.
شكط وَ ٌعه خطاغاُ وَ الصشابٔ ٛتٕيف بّا:
ُبريد ُة بـ حصقب إسؾؿل ،مدفقن بؿرو ،أبق برزة إسؾؿل ،طبد اهلل بـ
خازم إسؾؿل ،مدفقن بـقسابقر ُبر ْستَاق ُج َق ْيـ.
قثؿ بـ العباس ،مدفقن بسؿرقـد.
أطؾؿ صحاب ًقا تق ِّفل هبا إٓ أن
قال أبق طبد اهلل :وأما مديـة السالمة :فنين ٓ ُ
مجاطة مـ التابعقـ وأتباع التابعقـ كزلقها وماتقا هبا ،مـفؿ هشام بـ طروة بـ
الزبقر ،ومحؿد بـ إسحاق بـ يسار ،وشقبان بـ طبد الرمحـ الـحقي.
تعص ًبا لفا ،إذ هل
ومل أستجز إخالء هذا الؿقضع مـ ذكر مديـة السالم ُّ
مديـة العؾؿ ومقسؿ العؾؿاء وإفاضؾَ ،ط اؿرها اهلل ،فلما ذكر التابعقـ
وأتباطفؿ :فنكف يؽثر ،لؽـل أذكر الجـس الثاين مـ معرفة أوصان رواة إخبار
بلحاديث أرويفا ،وأذكر مقاصـ رواهتا ،لتؽقن ً
مثآ لسائر الروايات.

اليِْعِ الجَّاىٕٔ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

743
()1

أخبركا إبراهقؿ بـ طصؿة العدل ،قال :حدثـا أبل ،قال :حدثـا طبدان

ابـ طثؿان ،قال :حدثـا أبق محزة ،طـ إبراهقؿ الصائغ ،طـ أبل الزبقر ،طـ
جابر ،قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مـ مات ال يشرك باهلل شق ًئا دخؾ الجـة».
قال أبق طبد اهلل :جابر بـ طبد اهلل مـ أهؾ ُق َباء ،مدين ،وأبق الزبقر مؽل،
وإبراهقؿ الصائغ ،وأبق محزة وطبدان :مروزيقن ،وشقخـا وأبقه كقسابقريان،
فعىل الحافظ إذا أخذ الحديث أن يذكر أوصان ُرواتف.
تغربقا طـ أوصاهنؿ ،إىل
ومـ دققؼ هذا العؾؿ معرف ُة قق ٍم مـ الؿحدثقـ ا
بالد شاسعة ،وصال مؽثفؿ بف فـسبقا إلقفا ،ومـفؿ الربقع بـ أكس ،بصري مـ
ِ
ب إلقفا ،وقد ذكره الؿراوزة يف تقاريخفؿ ،وطقسك
التابعقـ ،سؽـ مرو فـُس َ
ِ
ب إلقفا ،ويقسػ
ابـ ماهان أبق جعػر الرازي ،كقيف كزل الري ومات هبا ،فـُس َ
ابـ طدي ،كقيف ،ورواياتف كؾفا طـ الؽقفققـ ،سؽـ مصر فغؾب طؾقف
ُّ
يستدل
آشتفار بلهؾفا ،ولقس لف طـفؿ سؿاع ،وهذا مثال يؽثر ،وبالؼؾقؾ مـف
طىل كثقره مـ ُر ِز َق الػفؿ.

( )1يف الؿطبقع( :طبد اهلل) بدل( :طبدان) ،ويف الؿخطقط( :طبدان) ،وهق الؿقافؼ لؿا يف معرفة طؾقم
الحديث :لذا أثبتف ،وطبدان هق لؼب لعبد اهلل بـ طثؿان.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

744

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّالِحِ َٔاألَ ِضبَعِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

الـقع مـ معرفة هذه العؾقم :معرف ُة الؿقايل وأوٓد الؿقايل مـ رواة
هذا
ُ
الحديث ،يف الصحابة والتابعقـ وأتباطفؿ ،فؼد قدا مـا ذكر الؼبائؾ ،وهذا ِضد
ذلؽ الـقع.
شكط وٕال٘ ضغٕه اهلل ﷺ:
 فؿـفؿُ :ش ْؼران ،كان حبشقًّا لعبد الرمحـ بـ طقف ،فقهبف لرسقل اهلل ﷺ
فلطتؼف ،وكان مؿـ شفد دفـ الـبل ﷺ وألؼك يف قبره قطقػة ،والحديث
بف مشفقر.
 ومـفؿ :ثقبان :وكان مـ سبل القؿـ ،فلطتؼف رسقل اهلل ﷺ ،ولف حديث
كثقر.
 ومـفؿُ :رويػع ،وكان مـ سبل خقبر.
 ومـفؿ :زيد بـ حارثة ،مـ سبل العرب مـ كؾبَ ،م اـ طؾقف رسقل اهلل

اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ﷺ فلطتؼف ،فؼقؾ :زيد ابـ رسقل اهلل ﷺ ،حتك كزلت﴿ :ﮗ
ﮘ﴾ [األحزاب.]4:

 وكـاكت امرأتـف أم أيؿـ مـقٓة رسـقل اهلل ﷺ ،فقلـدت لف أسامـة بـ
()1

زيـد و َأ َك َسـة.

 أخبركا إسؿاطقؾ بـ محؿد ()2بنسـاده ،طـ ابـ شفاب ،قال :يف ذكر مـ
بدرا :أبق كبشة مقىل رسقل اهلل ﷺ.
شفد ً
زوجف رسقل اهلل ﷺ
 وأبق راف ٍع مقىل رسقل اهلل ﷺ ،ققؾ :اسؿف إبراهقؿ ا
( )1قال (أبق غدة) :ومل يرد لفا ذكر يف اإلصابة ٓ ،يف اسؿفا وٓ يف ترمجة أمفا (أم أيؿـ) ،وهق أمر
غريب جدًّ ا.اﻫ
قمت :لقس بغريب ،إكؿا الغريب هق ما قالف (أبق غدة) :فنن أكسة اسؿ لرجؾ ٓ امرأة كؿا ضـف ،وأما
ققلف :ومل يرد لفا ذكر يف اإلصابة ٓ ،يف اسؿفا وٓ يف ترمجة أ ِّمفا أم أيؿـ.
فأقٕه :بؾ ذكر أكسة مقجقد يف اإلصابة ،ولق ك اؾػ كػسف شقئًا مـ العـاء لقجده يف ()135/1
ترمجة برقؿ ( )887مـ الؽتاب الؿذكقر.
قال الحافظ :أكسة مقىل الـبل ﷺ ،وققؾ :أبق أكسة ،استشفد يقم بدر ،وققؾ :هق أبق مسروح.
وققؾ :أبق مسرح ،وقا ل مصعب الزبقري :أكسة يؽـك أبا مسرح ،وكان يلذن طىل الـبل ﷺ ،وكان
مـ ُم َق الدة السراة ،ومات يف خالفة أبل بؽر...اﻫ ،واكظر :أكساب إشراف )568/1( لؾبالذري،
وهتذيب إسؿاء والؾغات )88/1( لؾـقوي.

( )8كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،وهق كذلؽ يف معرفة لؾحاكؿ :إسؿاطقؾ بـ محؿد ،ويف كسخة (أبق
غدة)( :إسؿاطقؾ بـ محؿد الػضؾ الشعراين) ،وهذه الزيادة يف كسختف فؼط ،كعؿ ذكره الؿحؼؼ وأكف
يف كسخف فلدخؾف (أبق غدة) يف أصؾ الؽتاب ومل يـبف.

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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مقٓتف سؾؿك ،فقلدت لف طبقد اهلل بـ أبل رافع كاتب أمقر الؿممـقـ طظ
ابـ أبل صالب.
 ومـ مقايل رسقل اهلل ﷺ :مقيفبة ،ولف رواية.
 وضؿرة ،وقد أطؼب.
 ومفران ،ولف حديث.
 وسػقـة.
 وسؾؿان.
حدثـا الحسـ بـ يعؼقب ،قال :حدثـا يحقك بـ أبل صالب ،طـ طظ بـ
طاصؿ بنسـاده ،ذكر أن سؾؿان كان طبدً ا ،فؾؿا ِ
قد َم الـبل ﷺ الؿديـة أتاه
فلسؾؿ ،فابتاطف الـبل ﷺ وأطتؼف.
كثقر مـ إئؿة ،وكاكقا يعدُّ ون يف الؿقايل.
وقد كان يف التابعقـ وأتباطفؿ ٌ
الس اقاري ،قال :حدثـا طقسك بـ محؿد بـ طقسك ،قال:
أخبركا أبق العباس ا
حدثـا العباس بـ مصعب ،قال :خرج مـ مرو أربع ٌة مـ أوٓد العبقد ،ما مـفؿ
أحدٌ إٓ وهق إما ُم طصره :طبد اهلل بـ الؿبارك ،ومبارك طبدٌ  ،وإبراهقؿ بـ
مقؿقن الصائغ ،ومقؿقن طبد ،والحسقـ بـ واقد ،وواقد طبد ،وأبق محزة
محؿد بـ مقؿقن السؽري ،ومقؿقن طبدٌ .

اليِْعِ الجَّا ٔلحٔ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ِشكِ ُط مجاع ٍٛوٍّي:
فقع أبق العالقة الرياحل ،كان طبدً ا ٓمرأةٍ مـ بـل رياح ،فلطتؼت ُف ،وهق
ُ ر ٌ
مـ كبار التابعقـ.
طؿ ِف أكس بـ
لؾربقع ابـت الـضر ا
 يسار أبق الحسـ البصري ،كان طبدا ُّ
مالؽ ،فلطتؼتف.
 وأم الحسـ خقرة ،مقٓة أم سؾؿة زوج الـبل ﷺ.
 أيقب بـ كقسان السختقاين ،وكقسان مقىل لعـزة.
فعىل الؿحدِّ ث أن يعرف الؿقايل مـ رواة حديثف.

748

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ السَّابٔعِ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الطَّابِعِ َٔاألَ ِضبَعِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم :معرف ُة أطؿار الؿحدثقـ مـ وٓدهتؿ إىل وقت
وفاهتؿ ،وقد اختؾػت الروايات يف سـ سقدكا الؿصطػك ﷺ ،ومل يختؾػقا أكف
ِ
طشرا.
ولد طام الػقؾ ،وأكف ُبع َث وهق ابـ أربعقـ سـة ،وأكف أقام بالؿديـة ً
طشرا ،وقالقا :اثـتل
وإكؿا اختؾػقا يف ُمؼامف بؿؽة بعد الؿبعث ،فؼالقاً :
طشرة ،وقالقا :ثالث طشرة ،وقالقا :مخسة طشرة( ،)1ففذه كؽتة الخالف يف
ِسـِّف ﷺ.
( )1يف الؿطبقع( :مخسة طشرة) ،والتصقيب مـ الؿعرفة ،وهق كذلؽ يف الؿخطقط ،روى البخاري
برقؿ ( )3948مـ حديث ابـ طباس  قالُ :بعث رسقل اهلل ﷺ ٕربعقـ سـة ،فؿؽث ثالث
طشر سـة يقحك إلقف ،ثؿ ُأمر بالفجرة ففاجر طشر سـقـ ومات وهق ابـ ثالث وستقـ.
قال الحافظ ابـ حجر  يف فتح الباري :) 887/7( هذا أصح مؿا أخرجف أمحد طـ يحقك بـ
سعقد طـ هشام بـ حسان هبذا اإلسـاد –يعـل :إسـاد حديث ابـ طباس ،-قالُ :أكزل طىل الـبل ﷺ،
طشرا .وأصح مؿا أخرجف مسؾؿ مـ وجف آخر طـ ابـ طباس
وهق ابـ ثالث وأربعقـ ومؽث بؿؽة ً
أن إقامة الـبل ﷺ بؿؽة كاكت مخس طشر سـة.اﻫ

اليِْعِ السَّابٔعِ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ ا ِلشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ثؿ ذكر وفقات كثقر مـ الرواة صبؼة بعد صبؼة ،وقال يف آخر هذا الـقع :قد
وتركت
يعز وجقده ،وفقف -إن شاء اهلل -كػاية،
ُ
ذك ُ
رت صر ًفا مـ هذا الـقع ُّ
مخرج يف تاريخ الـقسابقريقـ.
مشايخ بؾدي :فنكف ا

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الِخَا ٔمظِ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ

754

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِدَاوِؼِ َٔاألَ ِضبَعِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـف :معرفة ألؼاب الؿحدثقـ :فنن فقفؿ مجاط ًة ٓ ُيعرفقن إٓ هبا،
إلؼاب وأضفروا الؽراهقة لفا ،فؽان سػقان الثقري
ثؿ مـفؿ مجاطة غؾبت طؾقفؿ
ُ
إذا روى طـ مسؾؿ البطقـ يجؿع يديف ،ويؼقل :مسؾؿ وٓ يؼقل :البطقـ.
قال أبق طبد اهلل :ويف الصحابة مجاطة يعرفقن بللؼاب يطقل ذكرهؿ ،فؿـفؿ
ذو القديـ ،وذو الشؿالقـ ،وذو ال ُغ ارة ،وذو إصابع ،وغقرهؿ ،وهذه ك ُّؾفا
ألؼاب ،ولفمٓء الصحابة أسام معروف ٌة طـد أهؾ العؾؿ.
ثؿ بعد الصحابة يف التابعقـ وأتباطفؿ مـ أئؿة الؿسؾؿقـ مجاط ٌة ذوو
ٍ
عرفقن هبا.
ألؼاب ُي َ
ذكرت يف ألؼاب الؿتلخريـ بعض ما
وقال الحاكؿ يف آخر هذا الـقع :قد
ُ
عرف هبا الرواة فلكثر مـ أن يؿؽـ
لؼاب التل ُت ُ
رويتف طـ شققخل ،فلما إ ُ
ذكرها يف هذا الؿقضع ،وأصحاب التقاريخ مـ أئؿتـا  قد ذكروها ،فلغـك
ذلؽ طـ ذكرها يف هذا الؿقضع.

751

اليِْعِ الطَّادٔعِ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّازِؽِ َٔاألَ ِضبَعِ َِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـف :معرف ُة رواية إقران ،مـ التابعقـ وأتباع التابعقـ ومـ
()1

بعدهؿ مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ بعضفؿ طـ بعض.

الؿدب َج ،وهق ان يروي
اجليظُ األّل ميُ الرٖ مساِ بعضُ مػاخييا:
ا
قري ٌـ طـ قريـف ،ثؿ يروي ذلؽ الؼري ُـ طـف.
ّاجليظ الجاىٕ ميُ غري املدبر ،ومثالف ما حدثـا أبق العباس محؿد بـ
يعؼقب ،قال :حدثـا الحسـ بـ طظ بـ طػان ،قال :حدثـا حسقـ بـ طظ
( )1تـؼسؿ رواية إقران إىل قسؿقـ :أحدمها :ما يسؿقكف بالؿدبج ،وذلؽ أن يروي كؾ و ٍ
احد مـ
حافال .والؼسؿ الثاين مـ رواية
ً
كتابا
الؼريـقـ طـ أخر ،وبذلؽ سؿاه الدارقطـل َ
وج َؿ َع فقف ً

إقران :ما لقس بؿدبج ،وهق أن يروي أحد الؼريـقـ طـ أخر وٓ يروي أخر طـف .شرح
التبصرة والتذكرة.)174/8( 
ٍ
قال الحافظ  يف الـزهة( صُّ :)164
مدبجا.اﻫ
أقران
فؽؾ مدبج أقران ولقس كؾ
ً
وفائدة ضبطف :إمـ مـ ض ِّـ الزيادة يف اإلسـاد وإبدال القاو بـ(طـ) ،إذا كان بالعـعـة .فتح

الؿغقث.)134/4( 

اليِْعِ الطَّادٔعِ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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الجعػل ،طـ زائدة ،طـ زهقر ،طـ أبل إسحاق ،طـ طؿرو بـ مقؿقن ،طـ
طبد اهلل :أن الـبل ﷺ كان إذا دطا دطا ثال ًثا.
قال أبق طبد اهلل :زائدة بـ قدامة وزهقر بـ معاوية قريـان ،إٓ أين ٓ أحػظ
لزهقر طـف راوي ًة.

اليِْعِ الطَّابٔعِ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ

753

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الػَّابِعِ َٔاألَ ِضبَعِ َِٗ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـف :معرفة الؿتشابف يف قبائؾ الرواة ،وبؾداهنؿ ،وأسامقفؿ،
و ُكـَاهؿ ،وصـائعفؿ.
اهؿ وأسامقفؿٕ :هنا واحدة ،وققم
وقق ٍم يروي طـفؿ إمام واحدٌ فتشتبف ُكـَ ُ
التؿققز بقـفؿ إٓ بعد الؿعرفة ،وهل
يؼع
ُ
تتػؼ أسامقفؿ وأسامل آبائفؿ فال ُ
ٌ
متػؼة يف
الؿتبحر يف الصـعة :فنهنا أجـاس
يؼػ طؾقفا إٓ
سبع ُة أجـاس ،ق اؾؿا ُ
ُ
الخط ،مختؾػ ٌة يف الؿعاين.
الؿبرزيـ مل يممـ طؾقف
ومـ مل يلخذ هذا العؾؿ مـ أفقاه الحػاظ
ِّ
وأدع ذكر
التصحقػ فقفا ،وأكا -بؿشقئة اهلل تعاىل -أستؼصل يف هذا الـقع،
ُ
تحر ًيا لالختصار.
آستشفاد بإساكقدِّ :

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الطَّابٔعِ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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فاجلٍؼ األٔه وَ ِصٓ األدٍاؽ :وعطف ُٛاملتؿابْ يف الكباٟن.
فنً ذلك الكٔطٌّْٔ ،العٔػٌّْٔ ،العيطٌْٔ(ّ ،)1العبطٌْٔ.
 فالؼقسققن بط ٌـ مـ تؿقؿ ،وهؿ رهط ققس بـ طاصؿ الؿـؼري ،وكؾ قبقؾة
ققسا
مـ قبائؾ العرب فقفؿ
زطقؿ مشفقر اسؿف ققس ،ولعؼب الؿسؿك ً
ٌ
يؼال :ققسل.
 والعقشققن بصريقن ،مـفؿ :طبد الرمحـ بـ الؿبارك وغقره.
وبالل بـ ٍ
ُ
سعد
 والعـسققن ()2شامققن مـفؿُ :ط َؿ ُقر بـ هاكئ ،وهق تابعل،
الزاهد ،وغقره مـ تابعل أهؾ الشام.
 والعبسققن كقفققن ،مـفؿ :طبقد اهلل بـ مقسك وغقره.
األشدٌّْٓ ،األزدىٌْٔ.
 فلما إزديقن فؿـفؿ :محاد بـ زيد ،وجرير بـ حازم ،وغقرمها.
 وإردكققن شامققن ،وفقفؿ كثرة.
الطامٌّْٔ ،الػامٌْٔ.
 فلما السامققن فقلد سامة بـ لمي ،فقفؿ صحابققن وتابعققن.
 وأما الشامققن فؽثقر.
( )1يف الؿخطقط( :العبسققن) ،ويف الؿطبقع( :العقسقن) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث ،وأثبتف
(أبق غدة) يف كسختف.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :العقسققن) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.

اليِْعِ الطَّابٔعِ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
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اجلٍؼ الجاٌ٘ وَ ِصا الٍٕع :وعطف ٛاملتؿابْ يف البمساُ.
البلخٕ ّالجلذٕ.
البؾخققن فقفؿ كثرة ،ومـفؿ مجاطة مـ أتباع التابعقـ.
ُ
سعدان بـ سعقد ،وغقره.
 مـفؿ:
 ومـفؿ :شؼقؼ بـ إبراهقؿ الزاهدُ الذي ُيضرب بف الؿثؾ يف الزهد.
 ومـفؿ :الحسـ بـ ُشجاع ،وكان أمحد بـ حـبؾ يؼقل :ما جاءكا مـ
خراسان أ ُ
حػظ مـ الحسـ بـ ُشجاع .وقد روى طـف البخاري يف الصحقح.
 وأما أبق طبد اهلل محؿد بـ شجاع الثؾجل فنكف كثقر الحديث كثقر
رأيت طـد أبل طبد اهلل محؿد بـ أمحد بـ مقسك ال ُؼ ِّؿل ِ
خازن
التصـقػُ ،
السؾطان ،طـ أبقف ،طـ محؿد بـ ُشجاع :كتاب الؿـاسؽ يف كق ٍ
ػ
ِّ
كبارا دقا ًقا.
وستقـ ُجز ًءا ً
اجلٍؼ الجالح وَ ِصا الٍٕع :املتؿابْ يف األغاو٘.
غسٓحّ ،ضسٓرّ ،غسٓر.
ُ
ُ شريح بـ الحارث الؼاضل أبق أمقة الؽـدي ،سؿع طظ بـ أبل صالب،
وطبد اهلل بـ مسعقد ،تق ِّفل سـة ثؿان وسبعقـ ،وهق ابـ ما ٍئة وسبع
وطشريـ سـة.

شدِٔٓحٔ
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ُ سريج بـ الـعؿان الجقهري ،سؿع زهقر بـ معاوية ،و ُفؾقح بـ سؾقؿان،
روى طـف أمحد بـ حـبؾ.
 شريج( )1بـ حقان ،روى طـف كعب بـ سعقد البخاري الزاهد.
َ ط ِؼقؾ ،و ُط َؼقؾ.
َ ط ِؼ ُقؾ بـ أبل صالب ،وغقره ،و ُط َ
إيظ ،وغقره.
خالد
بـ
قؾ
ؼ
ُّ
َ أ ِسقد ،و ُأ َس ْقد ،و ُأ َس ِّقد.
َ أ ِسقدُ بـ صػقان ،روى طـ طظ بـ أبل صالب ،قال :طبد الؿؾؽ بـ
ُط َؿقر :وقد كان َأ ِسقدُ بـ صػقان أدرك الـبل ﷺ.
صاحب رسقل اهلل ،وغقره مـ الؿحدثقـ.
ُ أ َس ْقدُ بـ ُح َضقر
ُ
ُ أ َس ِّقدُ -بضؿ إلػ وتشديد القاءُ :-أ َس ِّقدُ بـ طؿرو بـ يثربل إُ َس ِّقدي.
اجلٍؼ الطابع وَ ِصا الٍٕع :املتؿابْ يف كٍ ٜالطٔا.ٚ
أبْ إٓاعّ ،أبْ أُ َىاع.
تابعل يف آخريـ.
الؿ َزينٌ ،
 أبق إياس ُمعاوية بـ ُق ار َة ُ
()1
إسدي مـ الؼراء ،روى طـف ُكعقؿ بـ يحقك السعقدي.
جق اي ُة
ُّ
 وأبق ُأكاس َ

( )1يف الؿطبقع( :شريح) ،وهق تصحقػ.

اليِْعِ الطَّابٔعِ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
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 أبق َك ْض َرة ،وأبق َب ْص َرة.
تابعل ،راوي ُة أبل سعقد الخدري.
 أبق َك ْض َرة
الؿـذر بـ مالؽٌ ،
ُ
 وأبق َب ْص َرة َح ُ
ؿقؾ ب ُـ َب ْص َرة ،صحابل.
أبْ مَعِبَدّ ،أبْ مُعٔٔد.
صاحب طبد اهلل بـ طباس.
 فل اما أبق َم ْع َبد فجؿاط ٌة ،مـفؿ:
ُ
حػص بـ َغ ْق َ
الدمشؼل.
الن
 وأبق ُم ِعقد
ُ
ُّ
اجلٍؼ اخلاوؼ وَ ِصا الٍٕع :املتؿابُْ يف صٍاعاتِ الطُّٔا.ِٚ
اجلَصَّازّ ،اخلَسَّاشّ ،اخلَصَّاشّ ،اجلَسَّاز.
الجزارون فؿـفؿ شقخـا طبد الرمحـ بـ َح ْؿ َ
الف َؿ َذاين( )2سؿع
 أما
ا
دان َ
الؿسـد مـ إبراهقؿ بـ كصر الرازي ،والؿسـد مـ هالل بـ العالء
الر ِّقل.
ا
الخ ار ُاز فعبدُ اهلل بـ َط ْقن ٌ
 فل اما َ
كبقر مـ أهؾ العراق.
شقخ ٌ
 وأما أبق طثؿان سعقدُ بـ طثؿان الخ ازاز فحدا ثقكا طـف ،طـ أبل بؽر بـ
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :حقبة) ،وهق كذلؽ يف كسخة مـ مخطقصة الؿعرفة كؿا أشار إىل ذلؽ
محؼؼف وهق تصحقػ ،وما أثبت هق الصقاب ،واكظر :اإلكؿالٓ )113-118/1( بـ ماكقٓ.
( )8يف الؿخطقط والؿطبقع( :الفؿداين) بالدال الؿفؿؾة وهق تصحقػ ،واكظر ترمجتف يف ()477/15
مـ سقر أطالم الـبالء.

شدِٔٓحٔ
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أبل َشقبة ،وغقره.
 وأ اما َ
صالح بـ ُر ْس ُتؿ ال َب ْص ِري
الخ از ُازون -بالزايقـ -فؿـفؿ أبق طامر
ُ
َ
الخ ازازَ ،س ِؿ َع الحسـ بـ أبل الحسـ ،وطبد اهلل بـ أبل ُم َؾ ْقؽة.
الشعبل
الج ار ُار الؽقيف ،طـد ُه طـ
الج ار ُار -بالراءيـ -فلبق مسعقد َ
 وأما َ
ِّ
وإبراهقؿ الـخعل.
َ
ّالبَكَّالّ ،اليَّكَّال.
الؿ ْر ُزبان الؽقيف ،تابعل.
 ال َب اؼ ُال أبق َس ْعد سعقدُ بـ َ
ُ
الحارث بـ سريج مـ كبار الؿحدثقـ ،وطدا ُده يف البغداديقـ،
 والـا اؼال
يد الشافعل إىل ِ
وهق الذي محؾ كتاب الرسالة مـ ِ
طبد الرمحـ بـ َم ْف ِدي.
َ
اجلٍؼُ الػازؽ وَ ِصا الٍٕع:
قق ٌم مـ رواة إخبار يروي طـفؿ راو واحدٌ  ،ف َتش َتب ِ ُف طىل الـاس ُكـَاهؿ
وأسامقفؿ.
ُ 
السبقعل.
مثال ذلؽ :أبق إسحاق َط ْؿ ُرو بـ طبد اهلل ا
ُ
الز َب ْق ِدي.
 وأبق إسحاق
إسؿاطقؾ بـ رجاء ُّ
إبراهقؿ بـ ُم ْس ِ
ؾؿ ال َف َجري.
 وأبق إسحاق
ُ
الثقري وشعب ُة.
قد َر َووا ك ُّؾفؿ طـ طبد اهلل بـ أبل ْأو َفك ،وقد روى طـفؿ
ُّ

كسُ اليَِّْعِ الطَّابٔعِ َّاألَ ِزبَعًِٔٔ مًِٔ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
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ويـبغل لصاحب الحديث أن يعرف الغالب طىل روايات كؾ مـفؿ ،فقتؿ اق ُز
ُ
ُ
الثقري وشعبة إذا رويا طـ أبل
والسبقؾ إىل معرفتف أن
حديث هذا مـ ذلؽ،
ا
السبِقِعل ٓ يزيدان طىل أبل إسحاق ،فؼط.
إسحاق ا
ِ
رواية أبل إسحاق طـ الصحابة :البرا ُء بـ طازب ،وزيدُ بـ
والغالب طىل
ُ
أرقؿ ،فنذا روى طـ التابعقـ :فنكف يروي طـ مجاطة تروي طـ همٓء ،وإذا رويا
طـ أبل إسحاق الشقباين فنهنؿا يذكران الشقباينا يف أكثر الروايات.
فنذا مل يذكرا ذلؽ فالعالمة الصحقح ُة ا
أن ما يرويان طـ أبل إسحاق ،طـ
الشعبل ،هق أبق إسحاق الشقباينُّ دون غقره.
ِ
الفجري ا
الف َج ِري طـ أبل
وأما
فنن شعبة أك َث ُر ُهؿا طـف رواي ًة ،وأك َث ُر رواية َ
ُّ
ِ
ِ
يؼع
بقعل ً
أيضا كثقر الرواية طـ أبل إحقص ،فال ُ
إحقص ُ
والس ُّ
الجشؿل ،ا
التؿققز يف ذلؽ إٓ بالحػظ والدراية :فنن الػرق بقـ حديث هذا وذاك طـ أبل
ُ
إحقص يطقل شرحف.
دي فنهنؿا يف أكثر الروايات يسؿقاكف وٓ ُي َؽـِّقاكف( )1إكؿا يؼقٓن:
وأما ُّ
الز َب ْق ُّ
الـخعل ،وقد روى شعبة
إسؿاطقؾ بـ رجاء ،وأكثر روايتف طـ أبقف وإبراهقؿ
ِّ
سؿل واحدً ا مـفؿا.
طـ أبل بشر ،وأبل بشر ،وق اؾؿا ُي ِّ
( )1يف الؿطبقع( :يؽتباكف).

شدِٔٓحٔ
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وأخر :أبق بِ ٍ
شر
وأحدمها :أبق بشر بقان بـ بشر إمحسل ،كقيف تابعل.
ُ
ِ
إياس ،وهق بصري.
وحش اقة ،وأبق َو ْحش اقة ٌ
جعػر بـ أبل ْ
ُ
الؿؿقز إذا وجد الحديث :طـ شعبة ،طـ أبل بشر ،طـ ققس بـ
والحافظ
ُ
أبل حازم أو الشعبل َطؾِ َؿ اكف ُ
بقان بـ بشر ،وإذا وجد الحديث :طـ أبل بشر،
جعػر بـ أبل وحشقة.
طـ سعقد بـ جبقرَ ،طؾِ َؿ أكف
ُ
الٍٕع الػابع وَ ِصا الٍٕع:
ٍ
صبؼة واحدة مـ
قق ٌم ت ات ِػ ُؼ أسامقفؿ وأسامل آبائفؿ ،ثؿ الروا ُة طـفؿ مـ
التؿققز بقـفؿ.
الؿحدثقـ ،فقشتب ُف
ُ
 ومثال ذلؽ :ربقع بـ سؾقؿان.
 وربقع بـ سؾقؿان.
صاحب الشافعل .والثاين:
رادي
ُ
الؿ ُّ
مصر ايان يف طصر واحد ،أحدمهاُ :
متؼارب.
الجقزي أبق أبل طبقد اهلل محؿد بـ الربقع الجقزي ،وإسـادمها
ٌ
ُّ
سؿعت الػؼقف أبا بؽر إهبري يؼقل :سؿعت أبا بؽر بـ [أبل]()1داود
ُ
راهقؿ طـ
إبراهقؿ طـ إب
يؼقل ٕبل طظ الـقسابقري الحافظ :يا أبا طظ،
َ
ُ
إبراهقؿ بـ طامر
إبراهقؿ ،مـ هؿ؟ فؼال أبق طظ :إبراهقؿ بـ َص ْف َؿان ،طـ
َ
َ
أحسـت يا أبا طظ.
الـخعل ،فؼال:
البجظ ،طـ إبراهقؿ
َ
ِّ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع.
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اليِْعِ الجَّامًِٔ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
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ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الجَّاوَِِ َٔاألَ ِضبَعِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم :معرفة مغازي رسقل اهلل ﷺ ،وسراياه،
يصح مـ ذلؽ وما ُّ
يشذ وما أبىل كؾ
و ُبعقثف ،وكتبف إىل مؾقك الؿشركقـ ،وما
ُّ
واحد مـ الصحابة يف تؾؽ الحروب بقـ يديف ،ومـ ثبت ومـ هرب ،ومـ
َج ُب َـ طـ الؼتال ،ومـ َك ار ،ومـ تدَ ايـ بـصرتف ﷺ ،ومـ كافؼ ،وكقػ َق َسؿ
الغـائؿ ،وكقػ جعؾ سؾب الؼتقؾ بقـ آثـقـ والثالثة ،وكقػ أقام الحدود يف
ال ُغ ُؾقل ،وهذه أكقاع مـ العؾقم ٓ يستغـل طـفا طامل.
حدثـا أبق العباس محؿد بـ يعؼقب ،قال :حدثـا الحسـ بـ طظ بـ
طػان ،قال :طؿرو بـ محؿد ال َعـْ َؼ ِزي( )1قال :حدثـا إسرائقؾ ،طـ أبل إسحاق
فؼؾت لف :كؿ غزوت مع الـبل
كـت إىل جـب زيد بـ أرقؿ يف يقم فِطر،
ُ
قالُ :
ﷺ؟ قال :سبع طشرة ،فؼؾت :كؿ غزا الـبل ﷺ؟ قال :تِسع طشرة.

()2

( )1يف كسخة (أبق غدة)( :العـؼري) بالراء الؿفؿؾة ،وهق تصحقػ ،وقال ابـ حبان :كان يبقع العـؼز:
فـسب إلقف ،والعـؼز :الؿرزكجقش.اﻫ ،اكظر :الثؼات ،)488/8( وإكساب.)884/4( 
( )8رواه البخاري برقؿ ( )3949مـ صريؼ شعبة ،ومسؾؿ برقؿ ( )1854مـ صريؼ زهقر بـ معاوية
كالمها طـ أبل إسحاق بف.

ش ٔدِٓحٔ
اليِْعِ الجَّامًِٔ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْ ِو الِ َ
كسُ َّ
ٔذ ِ
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قال أبق طبد اهلل :قد أخبر زيد طـ أكثر إحقال التل شفدها ،وقال جابر
()1

ابـ طبد اهلل :غزا رسقل اهلل ﷺ إحدى وطشريـ غزوة.

أخبركا أبق طبد اهلل محؿد بـ طظ الصـعاين بؿؽة ،قال :حدثـا إسحاق بـ
إبراهقؿ بـ طباد ،قال :أخبركا طبد الرزاق ،طـ معؿر ،طـ الزهري ،قال :غزا
الـبل ﷺ أرب ًعا وطشريـ غزوة.
كتاب مقسك
أصح الؿغازي ُ
قال أبق طبد اهلل :وقد ذكر مجاطة مـ إئؿة أن ا
ابـ طؼبة ،طـ ابـ شفاب ،فلخبركا إسؿاطقؾ [بـ محؿد]( )2بـ الػضؾ بـ
محؿد ا
الشعراينُّ ،قال :حدثـا جدِّ ي ،قال :حدثـا إبراهقؿ بـ الؿـذر ،قال:
حدثـا محؿد بـ ُفؾقح ،طـ مقسك بـ ُط ْؼ َبة ،قال :قال ابـ شفاب :غزا رسقل
بدرا وال ُؽدر ،ما ٌء لبـل ُس َؾقؿ ،ثؿ غزا َغ َط َػان بـخؾ ،ثؿ غزا ً
قريشا وبـل
اهلل ً
ُسؾقؿ بـجران ،ثؿ غزا يقم أحد ،ثؿ صؾب العدُ او بحؿراء إسد ،ثؿ غزا ً
قريشا
محاربا وبـل
لؿقطدهؿ فلخؾػقه ،ثؿ غزا بـل الـضقر ،ثؿ غزا تؾؼاء كجد ،يريدُ
ً
ثعؾبة ،ثؿ غزوة ذات الرقاع ،ثؿ غزوة دومة ،ثؿ غزوة الخـدق ،ثؿ غزوة بـل
( )1رواه الحاكؿ يف الؿستدرك )566-565/3( بؾػظ :غزا رسقل اهلل ﷺ إحدى وطشريـ غزوة،
وشفدت معف تسع طشرة غزوة ،وكان آخر غزوة غزاها رسقل اهلل ﷺ تبقك .وصححف ووافؼف
الذهبل طىل ذلؽ ،وهق مـ صريؼ أبل الزبقر الؿؽل طـ جابر وأبق الزبقر مدلس وقد طـعـف .وروى
غزوت مع رسقل اهلل ﷺ تسع طشرة غزوة.
مسؾؿ برقؿ ( )183مـ حديث جابر  طـف قال:
ُ
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿخطقط والؿطبقع ،وأثبتـاه مـ معرفة طؾقم الحديث.

اليِْعِ الجَّامًِٔ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مًِٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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بالؿريسقع ،ثؿ ذات السالسؾ مـ مشارف الشام،
قريظة ،ثؿ غزوة بـل الؿصطؾؼ َ
ثؿ غزوة الؼرد ،وغزوة الجؿقع

()1

تؾؼاء أرض بـل سؾقؿ ،وغزوة حسؿ(،)2

وغزوة ال اط ِرف ،وغزوة وادي الؼرى ففذه غزوات رسقل اهلل بلصح إساكقد.
فلما َس َرايا رسقل اهلل فؽثقر ٌة ،وقد أخبركا محؿد بـ إبراهقؿ الفاشؿل،
الحجاج ،قال:
قال :حدثـا الحسقـ بـ محؿد ال َؼ اباين ،قال :حدثـل أمحد بـ
ا
مغازي رسقل
حدثـا معا ُذ بـ فضالة أبق زيد ،قال :حدثـل هشا ٌم ،طـ قتادة أن
َ
اهلل وسراياه كاكت ثال ًثا وأربعقـ.
الس َرا َيا دون الغزوات ،فؼد
قال أبق طبد اهلل :هؽذا كتبـاه ،وأ ُضـُّ ُف أراد ا
ذكرت يف كتاب اإلكؾقؾ طىل الترتقب ُب َ
عقث رسقل اهلل وسراياه ،زياد ًة طىل
ُ
الؿائة ،وأخبرين الثؼة مـ أصحابـا ببخارى أكف قرأ يف كتاب أبل طبد اهلل محؿد
َ
والبعقث دون الحروب بـػسف ك ِّق ًػا وسبعقـ.
الس َرا َيا
ابـ كصر :ا
قال أبق طبد اهلل :وهذا الؿقضع ٓ يسع مـ ذكر هذا العؾؿ أكثر مؿا ذكرتف.
( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،وهق كذلؽ يف معرفة طؾقم الحديث .بقد أن الذي يف (كتب) السقر
التل وقػت طؾقفا (الجؿقم) ،وكؾفؿ يذكر أن الـبل ﷺ أرسؾ إلقفا زيد بـ حارثف ،وقال يف معجؿ
البؾدان :)194/8( الجؿقم هق أرض لبـل ُسؾقؿ وهبا كاكت إحدى غزوات الـبل ﷺ أرسؾ إلقفا
زيد بـ حارثة غاز ًيا.اﻫ
( )8يف الؿعرفة( : يحسؿ) ،وكتبفا الؿملػ يف الؿخطقط ،ثؿ ضرب طؾقفا ،وكتب (حسؿ) ،وهل
كذلؽ يف الؿطبقع( :حسؿ) ،ويف كتب السقرِ :
(ح ْس َؿك) ،فؾعؾف أراد أن يؽتب ِح ْس َؿك فؽتب
(حسؿ) ،واهلل أطؾؿ.

ألدِ َيـادٔ
ٍََّ 764ـرِٔٔ آدَابُ زَضُـْلِ اللَُّٔ ﷺ فٔـٕ املَػَــاشِٖ الَّـتٕٔ كَـاٌَ ُٓـْصٕٔ بََٔـا أُ َمـ ـسَاءَ ا َ

ََِٔـصِِٓ آزَابُ ضَغُـٕهِ المَِّْ ﷺ فِـ٘ املَػَــاظِ ٙالَّـتِ٘ كَـاَُ ُٖـٕصِ٘ بَِّـا
أُوَـــطَا َٞاألَ ِدٍَـازِ

أخبركا طبد اهلل بـ إسحاق بـ إبراهقؿ البغقي ببغداد ،قال حدثـا محؿد بـ
الؽابظ ،قال :حدثـا إبراهقؿ بـ مقسك الرازي ،قال :حدثـا اب ُـ أبل
العباس
ُ
زائدة ،طـ طؿرو بـ ققس ،طـ طؾؼؿة بـ َم ْر َثد ،طـ سؾقؿان بـ بريدة ،طـ أبقف:
ِ
خاصة كػسف ومـ
أن الـبل ﷺ كان إذا بعث سر اي ًة أوصاهؿ بتؼقى اهلل يف
معف مـ الؿسؾؿقـ ،ثؿ يؼقل« :اغزوا بسؿ اهلل ،ويف سبقؾ اهلل ،قاتؾقا مـ كػر
ولقدا ،وال ً
باهلل ،ال ت ُغ ُّؾقا ،وال تغدروا ،وال ُتؿ ِّث ُؾقا ،وال تؼ ُتؾقا ً
شقخا فاك ًقا ،وإذا
لؼقت ُ
طدوك مـ الؿشركقـ فادطفؿ إلك ثالث خصال ،فليتفُ ـ أجابقك إلقفا
فاقبؾ مـفؿ ،وكػ طـفؿ :ادطفؿ إلك ا سالم؛ فنن هؿ أجابقك فاقبؾ مـفؿ،
وكػ طـفؿ ،ثؿ ادطفؿ إلك التحقل مـ دارهؿ؛ فنن هؿ أجابقك وإال فلخبرهؿ
كصقب إال أن ُي َجاهدوا
أهنؿ كلطراب الؿسؾؿقـ ،لقس هلؿ يف الػلء والغـقؿة
ٌ
مع الؿسؾؿقـ؛ فنن هؿ أبق فادطفؿ إلك إططاء الجزية طـ ٍ
يد وهؿ صاغرون،

ألدِيَـا ٔد 765
ٍََّـرِٔٔ آدَابُ زَضُـْلِ اللَُّٔ ﷺ فٔـٕ املَػَــاشِٖ الَّـتٕٔ كَـاٌَ ُٓـْصٕٔ بََٔـا أُمَـ ـسَاءَ ا َ

وإذا حاصرت أهؾ حصـ فلرادوك أن تـزهلؿ طؾك حؽؿ اهلل ،فال تـزهلؿ طؾك
حؽؿ اهلل ،فنكؽ ال تدري ما حؽؿ اهلل فقفؿ ،وإن أرادوك طؾك أن تعطقفؿ ذمة
اهلل ،فال تعطفؿ ذمة اهلل ،ولؽـ أططفؿ ذممؽؿ وذمؿ آبائؽؿ؛ فنكؽؿ إن ُت ِ
خػروا
()1

ذممؽؿ وذمؿ آبائؽؿ أهقنُ طؾقؽؿ أن ختػروا ذمؿ اهلل ورسقلف».

( )1رواه مسؾؿ برقؿ ( ) 1731مـ صريؼ سػقان الثقري طـ طؾؼؿة بـ مرثد بف.

اليِْعِ التَّاضٔعِ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مِنْ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ التَّاغِعِ َٔاألَ ِضبَعِ ََِٗ وِ َِ وَ ِعطِفَ ِٛعُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

هذا الـقع مـ هذه العؾقم :معرف ُة إ ِ
ئؿة الثؼات الؿشفقريـ ،مـ التابعقـ
والتبرك هبؿ وبذكرهؿ مـ
وأتباطفؿ ،مؿـ يجؿع حديثفؿ لؾحػظ والؿذاكرة
ُّ
الشرق إىل الغرب.

()1

فىٍّي وَ أِن املسٍٖ:ٛ
محؿد بـ مسؾؿ الزهري ،محؿد بـ الؿـؽدر الؼرشل ،ربقع ُة بـ [أبل]

()2

طبد الرمحـ الرأي سعد بـ إبراهقؿ الزهري ،طبدُ اهلل بـ ديـار العدوي ،مالؽ
ابـ أكس إصبحل ،زيد بـ أسؾؿ العدوي ،زيد بـ طظ بـ الحسقـ الشفقد،
جعػر بـ محؿد الصادق طبد العزيز بـ طؿر( )3بـ طبد العزيز خارج ُة بـ زيد
ابـ ثابت.
( )1وقع يف الؿطبقع( :مـ الشرق إىل الشرق).
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿخطقط والؿطبقع.
( )3يف الؿطبقع( :طؿرو) بدل (طؿر) وهق خطل مطبعل.

اليِْعِ التَّاضٔعِ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مِنْ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ٔوَ أِن وك:ٛ
ُ
طؿرو بـ ديـار،
إبراهقؿ بـ مقسرة،
إسؿاطقؾ بـ ُأم اقة ،مجاهدُ بـ جبرُ ،
طبد الؿؾؽ بـ جريج ،طبد اهلل بـ كثقر الؼارئ ،ققس بـ سعد.
ٔوَ أِن وصط:
كثقر بـ فرقد ،خالدُ بـ ُم ِ
خرج يف الصحقحقـ،
سافرُ ،م ا
طؿرو بـ الحارثُ ،
وكان أمقر مصر ،حقق ُة بـ ُش َريح التُّجقبل.
ٔوَ أِن الؿاً:
إبراهقؿ بـ أبل طبؾة ال ُع َؼقظ ،طبدُ الرمحـ بـ طؿرو إوزاطل ،مؽح ٌ
قل
حػص بـ غقالنُ ،ش َر ْح ُ
بقؾ بـ مسؾؿ الخقٓين ،أم الدرداء
الػؼقف ،أبق معقد
ُ
إكصارية.
ٔوَ اِن الٗىَ:
وهب ،ومهام،
الضحاك بـ فقروز الديؾؿل،
الؿدَ ري،
ٌ
ا
ُح ْج ُر بـ ققس َ
أطزهؿ حدي ًثا ،مهاام بـ كافع
ومعؼؾ ،وطؿر بـق ُمـَ ِّب ٍف ،مجاط ُتفؿ
ٌ
ثؼات ،ومعؼؾ ُّ
الصـعاين ،طبد اهلل بـ صاوس.

اليِْعِ التَّاضٔعِ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مِنْ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْ ِو الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ٔوَ أِن الٗىاو:ٛ
ضؿضؿ بـ جقس( )1القؿامل ،هالل بـ سراج الحـػل ،يحقك بـ أبل كثقر.
ٔوَ أِن الكٕف:ٛ
طامر بـ شراحقؾ
صعصعة بـ صقحان العبديُ ،ك َؿ ُقؾ بـ زياد الـخعلُ ،
الشعبل ،سعقدُ بـ جبقر إسدي ،إبراهقؿ الـخعل ،أبق إسحاق السبقعل،
مسؾؿ بـ أبل طؿران البطقـ ،سؾقؿان بـ مفران الؽاهظ ،إطؿش إسدي،
ُ
بـ
طظ ُ
مالؽ بـ مغقل البجظ ،سػقان الثقريُ ،
طؿر بـ سعقد الثقري ،أخقهُّ ،
صالح بـ حل الحس ُـ بـ صالح بـ حل.
ٔوَ أِن اجلعٖط:ٚ
سابؼ بـ طبد اهلل البربري
مقؿقن بـ مفران ،طؿرو بـ مقؿقن بـ مفرانُ ،
غالب بـ ُطبقد اهلل الجزري.
رقل ،زيدُ بـ أبل ُأكقسة،
ُ
ٔوَ أِن البصط:ٚ
إياس بـ معاوية بـ
أيقب بـ أبل تؿقؿة السختقاين ،معاوي ُة بـ ُق ارة الؿزينُ ،
ُ
طؿار ،وأخقاه ،شعب ُة بـ الحجاج ،قتادة بـ
زبان بـ العالء بـ ا
اقرة ،أبق طؿرو ا
دطامة السدوسل ،مقؿقن بـ سقاه.
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :جقش) ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث ،وهق ضؿضؿ بـ جقس،
ويؼال :ضؿضؿ بـ الحارث بـ َج ْقس الفػاين القؿامل .هتذيب التفذيب.)94/4( 

اليِْعِ التَّاضٔعِ َّاألَ ِزبَعًَِٔٔ مِنْ مَ ِعسِفَ٘ٔ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ٔوَ أِن ٔاغط:
صالب بـ حقشب،
ػ بـ حقشب،
الر اماين ،خ َؾ ُ
ُ
أبق هاشؿ يحقك بـ ديـار ُّ
ُ
يؽتب الؿصاحػ.
القراق ،وكان
يقسػ بـ حقشب،
ُ
أصبغ بـ يزيد ا
ٔوَ أِن خطاغاُ:
محؿد بـ زياد قاضل مرو ،وطـده طـ سعقد بـ ُج َبقر وغقره ،أبق حريز
اهقؿ بـ أ ْد َهؿ الزاهد مـ أهؾ َب ْؾخ،
طبد اهلل بـ الحسقـ قاضل سجستان ،إبر ُ
صاحب الدولةُ ،ق َتقب ُة بـ ُم ْسؾِؿ إمقر ،كصر
طبد الرمحـ بـ مسؾؿ أبق مسؾؿ
ُ
ُ
إسحاق بـ وهب ال ُبخاري ،تابعل.
ابـ َس اقار إمقر،

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِخَنِطًَِٔٔ مًِٔ عُلُومِ الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِدَ ِىػِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

أصحاب الحديث،
مجع إبقاب التل يجؿعفا
ُ
هذا الـقع مـ هذه العؾقمُ :
والؿذاكر ُة هبا ،فؼد حدثـل محؿد بـ يعؼقب بـ
وصؾب الػائت مـفا،
ُ
ُ
إسؿاطقؾ الحافظ ،قال :حدثـا محؿد بـ إسحاق الثؼػل ،قال :حدثـا محؿد
وققف بقـ يديف،
ٌ
اب ُـ سفؾ بـ طسؽر ،قال :وقػ الؿلمقن يق ًما لإلذن وكحـ
ٍ
حديث
صاحب
غريب بقده محبر ٌة ،فؼال :يا أمقر الؿممـقـ،
إذ تؼدا م إلقف
ُ
ٌ
مـؼطع بف ،فؼال [لف]()1الؿلمقن :أيش تح َػ ُظ يف باب كذا؟ فؾؿ يذكر فقف شق ًئا،
ٌ
ُ
حجاج ب ُـ محؿد ،وحدثـا فالن
فؿا زال
الؿلمقن يؼقل :حدثـا ُه َشقؿ ،وحدثـا ا
باب ٍ
حتك ذكر الباب ،ثؿ سللف طـ ٍ
ثان فؾؿ يذكر فقف شق ًئا فذكره( )2الؿلمقن،
يطؾب الحديث ثالثة أيام ،ثؿ يؼقل :أكا مـ
ثؿ كظر إىل أصحابف ،فؼال :أحدهؿ
ُ
( )1ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ كسخة (أبق غدة).
( )8يف الؿطبقع( :فذكر).

اليِْعِ الِخَنِطًَِٔٔ مًِٔ عُلُومِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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أصحاب الحديث ،أططقه ثالثة دراهؿ.
قال طبد اهلل :قد رويـا طـ مجاطة مـ أئؿة الحديث -أهنؿ استحبقا -أن
وكضر اهلل امرأ َس ِؿ َع مؼالتل
يبدأ
الحديثل بجؿع بابقـ :إطؿال بالـقات ،ا
ُّ
ذاكر بؿشقئة اهلل تعاىل بعد البابقـ إبقاب التل مجعتفا وذاكرت
فقطاها ،وأكا ٌ
مجاطة مـ أئؿة الحديث ببعضفا.
فىَ ِصٓ األبٕابِ وا وسخمّا يف كتاب اإلمياُ.
الؿسؾؿ مـ
أطظؿ؟
أي الذكب
مجال ذلك :سمال طبد اهلل بـ مسعقدُّ :
ُ
ُ
سؾؿ الؿسؾؿقن مـ لساكف ويده ،الديـ الـصقحة ،الؿستشار ممتؿـ ٓ ،يؾدغ
الؿممـ مـ ُج ٍ
حر مرتقـ ،مـ حسـ إسالم الؿرء ،إرواح جـق ٌد مجـدة،
هـات وهـات ،قص ُة الخقارجٓ ،
الؿعراج ،ستؽقن
الحالل ب ِّق ٌـ والحرام بقـ،
ٌ
ُ
ِ
ُ
الرؤيةُ ،أكِ َ
يجؿع اهلل أ امتل طىل
سبعة أحرفٓ ،
الؼرآن طىل
زل
ُ
تحاسدوا ،أخبار ُّ
ضاللة.
ٔوَ ِصٓ األبٕاب وا وسخمّا يف كتاب الطّاض.ٚ
مجاهلاُ ٓ :
الؿسح طىل الخ اػقـ ،الغسؾ يقم
يؼبؾ اهلل صال ًة بغقر صفقر،
ُ
الؽؾب يف اإلكاء.
الجؿعة ،إذا ولغ
ُ

شدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِخَنِطًَِٔٔ مًِٔ عُلُومِ الِ َ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ٔوَ ِصٓ األبٕاب أبٕاب وسخمّا يف كتاب الصال:)1(ٚ
رفع القديـ ٓ ،صال ًة إٓ بػاتحة الؽتاب ،الصال ُة ٕول وقتفا ولققتفا،
ُ
أخبار القتر ،صال ُة الؾقؾ مثـك مثـك ،إذا ُأققؿت
اهلل يف ضؾف،
ُ
سبع ٌة ُيظ ُّؾفؿ ُ
الصال ُة فال صالة ،التؽبقر يف العقديـ ،يم ُّم الؼقم أقرؤهؿ لؽتاب اهلل ،صال ُة
الؼاطدُ ،ص ُر ُق التا َش ُّف ِد.
ٔوَ التفاضٖل يف غاٟط الكتب:
تذهب إيا ُم والؾقايل ،قصة الغار ،مـ كـت مقٓه ،صقمقا
اصؾبقا الخقر ٓ
ُ
طاب صعا ًما قط ،الؼضا ُء بالقؿقـ مع الشاهد،
لرؤيتف ،إن مؿا أدرك
الـاس ،ما َ
ُ
أفضؾؽؿ مـ تع اؾ َؿ الؼرآنُٕ ،ططِق اـ الراية ،قصة الؿخدا ج ،مـ كتؿ طؾؿاَ ،ق ْب ُض
أسؾؿت
أحب اهلل طبدً ا ،حديث البراء:
ُ
العؾؿُ ،م ْسـدُ أبل العشراء الدارمل ،إذا ا
()2

كػسل إلقؽ ،قصة الطقر[ ،قصة]

الؿػطر يف رمضان ،أكت مـل بؿـزلة

الس َػ ُر قطعة مـ العذابُ ،ص ُرق الحسـ طـ صعصعة ،كان
هارون مـ مقسك ،ا
إذا بعث سري ًة.
مـ كذب طظ متعؿدً ا ،الؾفؿ بارك ُٕ امتل يف ب ِ
كريؿ ققم،
ؽقرها ،إذا أتاكؿ
ُ
ُ
شر الـاس مـ
تؼتؾ
طؿارا الػئ ُة الباغق ُة ،ذكا ُة الجـقـ ،خطبة طؿر بالجابقةُّ ،
ً
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع( :باب) بدل (كتاب) ،والتصقيب مـ معرفة طؾقم الحديث.
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿطبقع والؿخطقط ،واستدركتفا مـ معرفة طؾقم الحديث.

اليِْعِ الِخَنِطًَِٔٔ مًِٔ عُلُومِ الِشَدِٔٓحٔ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ا
بالؽذاب مـ أصؾح بقـ الـاس ،إن
يخاف لساكف ،لقس الخبر كالؿعايـة ،لقس
ٍ
أحؼ
بست ،إ ِّي ُؿ ُّ
اأول ما كبدأ بف أن ُكص ِّؾل ثؿ كذبح ،مـ صام رمضان وأتبعف
بـػسفا ،مـ حػظ طىل أ امتل أربعقـ حديثًا.
ُ
كعؿ اإلدا ُم ُّ
الخقر ،مـ
الخقؾ معؼق ٌد يف كقاصقفا
الخؾ،
ُ
الؽؿلة مـ الؿ ِّـُ ،
ُقتِ َؾ دون مالف ففق شفقد ُّ
كؾ مسؽر حرا ٌم ،إن مـ الشعر لحؽؿة ،قِ اصة
اختالف إخبار يف تزويج مقؿقكة بـت
ُ
ال ُع َركققـ ،صال ٌة يف مسجدي هذا،
يحب أن ُتؼ َب َؾ ُرخصف،
الحارث ،الـاس كنب ٍؾ مائة ،دطق ُة ذي الـُّقن ،إن اهلل
ُّ
ِ
الـاس بال ًء إكبقاء ،إكف ل ُق ُ
غان طىل قؾبل ،الؿمم ُـ غر كريؿ.
أشدُّ
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شدِٔٓحٔ
نْ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ الِشَادٖٔ َّالِخَنِطًَِٔٔ مِ ْ
كسُ َّ
ذٔ ِ

شِ ِكطُ الٍَّ ِٕعِ الِشَازَِٔ ٙالِدَ ِىػِ ََِٗ وِ َِ عُمًُِٕ الِشَسِ ِٖحِ

ٍ
مجاطة مـ الرواة مل ُيح َت اج بحديثفؿ يف
هذا الـقع مـ هذه العؾقم :معرف ُة
ً
حسـ :ا
مجاطة هبذه الصػة.
فنن يف رواة إخبار
طؾؿ
ٌ
الصحقح ،ومل ُيسؼطقا ،وهذا ٌ
يصح
الجراح أمق ُـ هذه إمة ،مل
ا
ّمجالُ ذلك يف الصشاب٘ :أبق ُطبقدة ب ُـ ا
الطريؼ إلقف مـ جفة الـاقؾقـ ،فؾؿ يخرج لف يف الصحقحقـ ،وكذلؽ ُطتبة بـ
ُ
()1
ب
غزوان ،وأبق كبشة مقىل رسقل اهلل ،وإرقؿ  ،و ُقدامة بـ مظعقن ،والسائ ُ
()2

وشجاع بـ وهب إسدي ،وأبق ُحذيػة [بـ]
ابـ مظعقن،
ُ

طتبة بـ

( )1كذا يف الؿخطقط والؿطبقع ،وقال (أبق غدة) يف كسختف :إكف وقع تب ًعا لؾؿخطقصة التل كؼؾ طـفا
الؿملػ وجاء يف كسخ ُأخرى إرقؿ بـ أبل إرقؿ فلثبتفا.اﻫ
قمت :ويف الطبعة التل حؼؼفا السقد معظؿ حسقـ إرقؿ بـ إرقؿ ،وذكر أكف مقجقد يف بعض
كسخ الؿخطقط ،ويف الطبعة التل بتحؼقؼ السؾقم وإرقؿ بـ أبل إرقؿ ،وذكر الؿحؼؼ بعض كسخ
الؿخطقط التل جاء فقفا ذلؽ ،وكؼؾ تعؾق ًؼا كان يف حاشقتفا لؾؿمتؿـ الساجل قال فقف :كذا فقف وهق
ابـ أبل إرقؿ واسؿ أبل إرقؿ طبد مـاف.اﻫ
( )8ما بقـ الؿعؼقفتقـ ساقط مـ الؿخطقط والؿطبقع ،والؿثبت مـ معرفة طؾقم الحديث.

نْ عُلُْوِ الِشَدِٔٓحٔ
اليِْعِ الِشَادٖٔ َّالِخَنِطًَِٔٔ مِ ْ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ربقعة( ،)1وط ابا ُد بـ بشر ،وسالم ُة بـ وقش ،يف مجاطة مـ الصحابة.
بدرا ولقس
إٓ أين
ُ
ذكرت همٓء  :فنهنؿ مـ الؿفاجريـ الذيـ َش ِفدوا ً
ذكر يف الصحقح مـ
ُ
يصح إلقفؿ
لفؿ يف الصحقح رواي ٌة ،إذ مل
ا
الطريؼ ،ولفؿ ٌ
مثؾ ققلف ﷺِّ « :
روايات غقرهؿ مـ الصحابةُ ،
وأمقـ هذه األُمة
أمقـ
ُ
لؽؾ أم ٍة ٌ
أبق طبقدة بـ الجراح» )2(.وما ُيشبف هذا.
ّمجال ذلك يف التابعني :محؿد بـ صؾحة بـ طبقد اهلل ،محؿد بـ ُأ َب ِّل بـ
خالد بـ السائب ،محؿدُ بـ أسامة بـ زيدُ ،طؿار ُة بـ
السائب بـ ا
كعب،
ُ
خزيؿة بـ ثابت ،سعقدُ بـ سعد بـ ُط َبادة ،طبدُ الرمحـ بـ جابر بـ طبد اهلل،
ُ
ؾق
إسؿاطقؾ بـ زيد بـ ثابت ،همٓء التابعقن طـ ُط ُؾ ِّق َم َحا ِّلفؿ يف التابعقـ ،و ُط ِّ
ِّ
ذكر لػسادِ الطريؼ إلقفؿٓ ،
محال آبائفؿ يف الصحابة ،لقس لفؿ يف الصحقح ٌ
لجرحٍ فقفؿ ،ويف التابعقـ مجاط ٌة مـ هذه الطبؼة.
إبراهقؿ بـ ُم ْسؾِؿ( )3الفجري طبدُ الرمحـ
ّمجالُ ذلك يف أتباع التابعني:
ُ
( )1يف الؿخطقط والؿطبقع :وأبق حذيػة بـ طتبة بـ ربقعة وإرقؿ ،فحذفـا ققلف :و(إرقؿ)ٕ :هنا
مؼحؿة هـا ولقست يف الؿعرفة يف هذا الؿقضع.
( )8رواه البخاري برقؿ ( ،)3744ومسؾؿ برقؿ ( )8419مـ حديث أكس .
( )3يف الؿخطقط والؿطبقع( :سامل) بدل( :مسؾؿ) ،وهق كذلؽ يف الؿعرفة ،ط .دائرة الؿعارف،
وأشار محؼؼ الؽتاب السقد معظؿ حسقـ أن يف بعض الـسخ (مسؾؿ) ،وما أشار إلقف هق الصقاب
كؿا يف هتذيب الؽؿال )843/8( برقؿ ( )848ومشتؼاتف.

شدِٔٓحٔ
نْ عُلُْ ِو الِ َ
اليِْعِ الِشَادٖٔ َّالِخَنِطًَِٔٔ مِ ْ
كسُ َّ
ذٔ ِ
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ققس بـ الربقع إسدي.
ابـ طبد اهلل الؿسعقديُ ،
ب بـ زيادَ ،ح اؿا ُد بـ ُش َعقب ،سعقد بـ
ّمجال ذلك يف أتباع األتباعُ :م اطؾِ ُ
ُ
طائذ بـ حبقب ،محؿدُ بـ
يعؼقب بـ إسحاق الحضرمل،
زيد أخق محاد،
ُ
الصـْعاين.
ربقعة الؽالبل ،إسؿاطقؾ بـ طبد الؽريؿ ا
ّمجالُ ذلك يف الطبك٘ اخلامط٘ مً احملدِّثنيُ :
طقن بـ ُط َؿارة ال ُغ َب ِري،
والؼاسؿ بـ الحؽؿ ال ُع َرين.
ُ
ّمجال ذلك يف الطبك٘ الطادض٘ مً احملدثني :أمحدُ بـ طبد الجبار
الحارث بـ أبل أسامة ،أمحدُ بـ ُطبقد بـ ِ
ُ
كاصح الـاحقي ،إسؿاطقؾ
ال ُع َط ُاردِي،
َ
ابـ الػضؾ الب ْؾ ِ
خل ،أبق بؽر بـ أبل خقثؿة ،إسحاق بـ الحسـ الحربل ،سفؾ
َ
ابـ طؿار العتؽل.
قال أبق طبد اهلل :مجقع مـ ذكركاهؿ يف هذا الـقع بعد الصحابة والتابعقـ
ِ
الؿتؼـقـ
فؿـ بعدهؿ :قق ٌم قد اشتفروا بالرواية ،ومل ُيعدُّ وا يف الطبؼة إثبات
الح اػاظ.
ُ

فَ َِسِع اآلََٓاتٔ ال ُكسِآىٔٔ٘ ُمسَتَّبَ٘ كَمَا دَاءت يف الكٔتَاب

َتبَ ٛكَىَا دَاٞت يف الكِتَاب
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أمدي181 .....................................................................
البخاري63......................................................................
البزدوي 819 ....................................................................
البغقي 114 .....................................................................
البؾؼقـل488 .....................................................................
هباء الديـ العامظ 849 ...........................................................
البقضاوي181 ...................................................................
البقفؼل 47.......................................................................
الثعؾبل 115 .....................................................................
الجصاص 158 ..................................................................
ا
الجعبري 646 ...................................................................
مجال الديـ اإلسـقي 899 ........................................................
الجقزقل 351 ...................................................................

فَ َِسِعُ األَعِالوِ الِنُ َتسِدَه لََُه

797

الجقيـل 133 ....................................................................
الحازمل871 ....................................................................
الخطابل56......................................................................
الخطقب119 ....................................................................
الزجاج 51.......................................................................
الزمخشري 114 .................................................................
الزهري51.......................................................................
سعد الديـ التا ْػت ََازاين883 ........................................................
السققصل 147 ...................................................................
الشاصبل118 ....................................................................
الشعبل 48.......................................................................
صدر الشريعة348 ...............................................................
ضقاء الديـ الؿؼدسل536 .......................................................
العؿقدي188 ....................................................................
الػراء51.........................................................................
ا
الؼاضل171 .....................................................................
الؼرصبل 888 ....................................................................
الؼرضل49.......................................................................
الؽقاشل 114 ...................................................................

798

فَ َِسِعُ األَعِال ِو الِنُ َتسِدَه لََُه

الؿ ْاز ِر ُّي889 ....................................................................
َ
الؿتـبل 166 .....................................................................
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فّطؽ املٕضٕعات
الشقخِ ا ْلؿحدِّ ِ
ِ ِ
ث الدُّ ْكتُقر َو ِص ّل اهلل بـ ُم َح اؿد َط اباس ِّثشخفضقؾؼةـهللوصلطباسمحؿد 3 ..............
ُ َ
ُم َؼدِّ َم ُة َفض ْق َؾة ا ْ
ُم َؼدِّ َم ُة التا ْح ِؼقْ ِؼ9 .................................................................
ب َت ْح ِؼقْ ِؼل ل ِ ْؾؽِت ِ
َاب 18........................................................
َسبَ ُ
َط َؿؾِل فِل َت ْح ِؼ ْق ِؼ ا ْلؽِت ِ
َاب 14 ........................... ................................
ات ا ْلؽِت ِ
َاب 16 .................................... ................................
َص َب َع ُ

ػ ا ْلؿ ْخ ُط ِ
قط84.............................................................
َو ْص ُ َ
ُش ْؽ ٌر َو َت ْؼ ِد ْي ٌر 81 ....................................... ................................
َترجؿ ُة ا ْلؿ َم ِّل ِ
ػ 83 .................................... ................................
ْ َ َ ُ

ان معـَك ا ْلح ِدي ِ
ِ
ث44...........................................
َ ْ
ا ْل َػ ْص ُؾ إ َ او ُل يف َبقَ َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا ْل َػ ْص ُؾ الثااكِل فِل َس َب ِ
ب َذل ِ َؽ54...........
الص ُحػ َو َما ُيـَاس ُ
ب َج ْؿ ِع ا ْل َحد ْيث فل ُّ
ػ فِل َأم ِر ا ْلح ِدي ِ
ا ْل َػص ُؾ الثاال ِ ُث فِل َت َثب ِت الس َؾ ِ
ث َخ ْش َق َة َأ ْن َيدْ ُخ َؾ فِ ْق ِف َما َل ْق َس مِـْ ُف 78...
ْ َ ْ
ُّ
ْ
ا
اية ا ْلح ِد ِ
إِ ْك َثار َأبِل هرير َة ل ِ ِرو ِ
يث َو َ
الم َطىل َذلِؽ 74 ..................................
َ
َُ َ َ
الؽ ُ
ُ
اطا ُة َح ِ
الؿ َحدِّ ُ
ال َم ْـ ُي َحد ِّث ُف 81 ،84 ...................................
ب َط َؾ ْق ِف ُم َر َ
ث َي ِج ُ
ُ
ِ ِ
ِذك ُْر َب ْع ِ
الؿت ََشابِ َف ِة َو َ
الم َط َؾ َقفا 83 ......................................
الؽ ُ
ض إَ َحاد ْيث ُ
ِ
َب َق ُ
الر َوا َي ِة 86 .......... ................................
ان َت َر ِّوي ُج ُؿ ُفقر ا
الص َح َابة يف َأ ْم ِر ِّ
ِ
ِ ِ
اإل ْح َؽام ل ِ اؾر ِّد َطىل َم ْـ َذ ام ِ
اب ِ 
الر َوا َية 98 ........
ٓب ِـ َح ْز ٍم م ْـ ك َت َ
اإل ْك َثار م َـ ِّ
إِ ْي َرا ُد َف ْص ٍؾ ْ
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ا ْل َػص ُؾ الرابِع فِل َتؿقِق ِز ط َؾؿ ِ
اء ا ْلح ِدي ِ
ت 143 ..............
ت مِـ ْ ُف مِ اؿا َل ْؿ َيثْبُ ْ
ث َما َث َب َ
َ ْ
ا ُ
ْ
ْ ْ ُ َ
خــبَ ِ
ا ْل َػ ْص ُؾ ا ْل َخام ِ ُس فِـل َأ ْق َسا ِم ا ْل َ
ـر 158 ........................................
س فِل َأ ْقسا ِم ا ْلح ِدي ِ
السادِ ِ
ث851 ..........................................
َ ْ
َ
ا ْل َػ ْص ُؾ ا
ِ ِ
ِ
الص ِح ْقـحِ 866 .....................................
ا ْل َؿ ْب َح ُث إ َ او ُل فل ا ْل َحـد ْيث ا
م ْؾح ٌة مِـ م َؾ ِح َه َذا ا ْلؿبح ِ
ث 318 ...................... ................................
َْ َ
ُ َ ْ ُ
ات َطىل ا ْلحدِّ ا ْلؿ ْذ ُك ِ ِ ِ ِ
الص ِح ْق ِح َم َع ا ْل َج ِ
قاب َطـ َْفا 314 ................
اض ٌ
اطتِ َر َ
ْ
قر ل ْؾ َحد ْيث ا
َ
َ

ث الص ِ
َفقائِدُ َتتَع اؾ ُؼ بِؿبح ِ
ح ْقحِ 388 ................ ................................
ا
َْ َ
َ
ال َػائِدَ ُة إُو َلك :فِل َأ ان أو َل مـ أ ال َ ِ
الص ِحقْ حِ ا ْل ُؿ َج ار ِد ُه َق ال ُب َخ ِار ّي َو ُم ْس ِؾ ٌؿ 388 ........
ػ فل ا
ا َ ْ
ال َػائِدَ ُة ال اثاكِق ُة :فِل َشر ِ
ط ال ُب َخ ِ
ار ِّي َو ُم ْسؾِ ٍؿ 384 ......... ................................
َ
ْ
اري ومق ُض ِ
ِ
ِ
ِ
قط ِف 331 ........................................
َف ْص ٌؾ فل َب َقان ُش ُروط ا ْل ُب َخ ِ ِّ َ َ ْ
ِ
ال َػائِدَ ُة ال اثال ِ َث ُة :فِل َأ ان ا
الص ِح ْق َح َوٓ ا ْلت ََز َما َذل ِ َؽ 348 ...............
الش ْق َخ ْق ِـ َل ْؿ َي ْست َْقط َبا ا
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الص ِح ْق َح ْق ِـ 353 ............ ................................
َتت اؿ ٌة فل َب َقان طَدَ د َأ َحاد ْيث ا
ِ
ِ
ِ
اب َط ْـ َذل ِ َؽ 358 ..............................
الج َق ُ
قؿا ا ْك ُتؼدَ َط َؾ ْق ِف َؿا َو َ
الرابِ َع ُة :ف َ
ال َػائدَ ُة ا

فِل كِت ِ
الصالَة364 ............................................................
َاب ا
فِل كِت ِ
َاب ا ْل َجـَائِ ِز368 ............................................................
فِل كِت ِ
َاب ا ْلبُقُق ِع371 .............................................................
فِل كِت ِ
َاب ا ْل ِج َفادِ375 ............................................................
ِ
ِ ِ
ِ
السالَم378 ..................................
فل َأ َحاد ْيث إَكْبِقَاء َط َؾقْ ِف ُؿ ا
الصال َ ُة َو ا
فِل كِت ِ
َاب ا ِّلؾبَا ِ
س384 ............................................................
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ِص َؾ ٌة َتتِ ُّؿ بِ َفا َه ِذهِ ا ْل َػائِدَ ُة431 .....................................................
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص اح ِة 454 .......................
الصح ْق َح ْق ِـ فل ِّ
ا ْل َػائدَ ُة ا ْل َخام َس ُة :فل َد َر َجة َأ َحاد ْيث ا
ادس ُة :فِقؿا ي َتع اؾ ُؼ بِالص ِحق ِح ا ِ ِ
ِ
ِ
الص ِح ْق َح ْق ِـ 588 .....................
الزائد َط َؾك ا
ا ْ
َْ َ َ
الس َ
ا ْل َػائدَ ُة ا
ا ْلؿصـا َػ ُ ِ
الص ِح ْق ِح ا ْل ُؿ َج ارد 583 .................. ................................
ات فل ا
ُ َ
الص ِح ْق َح ْق ِـ 537 .................. ................................
ا ْل ُؿ ْست َْخ َر َج ُ
ات َط َؾك ا
َخرج ِ
ات ِ ِ ِ
الزياد ِ
ات 543 ......... ................................
القاق َعة فل ا ْل ُؿ ْست ْ َ َ
َ
ُح ْؽ ُؿ ِّ َ َ
ا ْلؿبح ُث ال اثاكِل يف ا ْلح ِدي ِ
ث ا ْل َح َس ِـ 558 ............... ................................
َ ْ
َْ َ

ث ا ْلح ِدي ِ
َفقائِدُ َت َتع اؾ ُؼ بِؿبح ِ
ث ا ْل َح َس ِ
ـ 568 .......................................
َ ْ
َْ َ
َ
َ
عض إَحادِ ِ
عر ُض َلفا م ِ َـ إ َ ْح َق ِ
يث َقدْ َي ِ
ال َما َير َف ُع َفا م ِ ْـ
ا ْل َػائِدَ ُة إُوىل :يف َأ ان َب َ
َ
َد َر َجتِ َفا إِىل الدا َر َج ِة ا التِل ِه َل َف ْق َق َفا568 ...........................................
ا ْل َػائِدَ ُة الثااكِق ُة :فِل بق ِ
ان ا ْل ُؽتُ ِ
ب ا التِل ُي ْفتَدَ ى بِ َفا إِىل َم ْع ِر َف ِة 573 ......................
ََ
َ
ا ْلح ِدي ِ
ث ا ْل َح َس ِـ 573 ............................................................
َ ْ
ا ْل َػائِدَ ُة الثاالِثَ ُة :فِل َم ْعـَك َق ْق ِل الت ِّْرم ِ ِذ ِّيَ :ه َذا َح ِد ْي ٌث َح َس ٌـ َص ِحقْ ٌح َوك ََحق َذل ِ َؽ 648
ِذكْر أَو ِل كَق ٍع مِـ َأكْقا ِع ا ْلح ِدي ِ
ث 619 .............................................
َ ْ
ْ َ
ُ ا ْ
ـٍوذرلحديثطؾأكقاعم ِذكْر الـاق ِع ال اثاكِل مِـ َأكْقا ِع ِط ْؾ ِؿ ا ْلح ِدي ِ
ث 688 .......... ................................
َ ْ
ْ َ
ُ ُ ْ
ث مِـ َأكْقا ِع ِط ْؾ ِؿ ا ْلح ِدي ِ
ينـذرلحديثطؾأكقاعم ِذكْر الـاق ِع ال اثال ِ ِ
ث 683 .......... ................................
َ ْ
ْ َ
ُ ْ
ـذرلحديثطؾؿأكقاعم ِذكْر الـاق ِع الرابِ ِع مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 686 ......... ................................
َ ْ
ْ َْ
ُ ْ ا
بـذكالحديثطؾقعرفةم ِذك ُْر الـ ْاق ِع ا ْل َخامِ ِ
س مِ ْـ َه ِذ ِه ا ْل ُع ُؾق ِم 688 ............... ................................
س مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ
ِ
ث 634 ......................................
َ ْ
الساد ِ ْ َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ا
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ِذكْر الـاق ِع السابِ ِع مِـ َأكْقا ِع ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 631 ......... ................................
َ ْ
ْ َ
ُ ْ
ا
ِذكْر الـاق ِع ال اثامِ ِـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 638 ............... ................................
َ ْ
ْ
ُ ْ
ااس ِع مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع الت ِ
ث 634 ........................................
َ ْ
ْ َْ
ُ ْ

اش ِر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع ا ْلع ِ
ث638 .........................................
َ ْ
ْ
ُ ْ َ
ادي َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع ا ْلح ِ
ث 641 ........................................
َ ْ
ْ
َ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع ال اثاكِل َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 648 .......... ................................
َ ْ
ْ
ُ ْ

ِذكْر الـاق ِع الثاالِث َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث649 ....................................
َ ْ
ْ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع الرابِ ِع َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 664 .......... ................................
َ ْ
ْ
ا
ُ
س َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذك ُْر الـ ْاق ِع ا ْل َخامِ ِ
ث 666 .......................................
َ ْ
ْ
س َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع الس ِ
اد ِ
ث 668 .......................................
َ ْ
ْ
ُ ْ
ا
ِذكْر الـاق ِع السابِ ِع َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 671 ......... ................................
َ ْ
ْ
ُ ْ
ا
ِذكْر الـاق ِع ال اثامِ ِـ َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 678 ......... ................................
َ ْ
ْ
ُ ْ
ااسع َط َشر مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع الت ِ
ث 677 ......... ................................
َ ْ
ْ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع ا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 684 ............ ................................
َ ْ
ْ َ ْ
ُ ْ
ادي وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع ا ْلح ِ
ث 688 ..................................
َ ْ
ْ َ ْ
َ
َ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع ال اثاكِل وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 684 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ث وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ ِ
ِ
ث 686 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ال اثال َ
ِذكْر الـاق ِع الرابِ ِع وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 694 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
ُ ْ ا َ
س وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ
ِ
ث 693 ..................................
َ ْ
ْ َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ا ْل َخام ِ َ
س وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ
ِ
ث 696 ..................................
َ ْ
ْ َ ْ
الساد ِ َ
ذ ْك ُر الـ ْاق ِع ا

فَسع املْضْعات

843

ِذكْر الـاق ِع السابِ ِع وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 744 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ا
ِذكْر الـاق ِع ال اثامِ ِـ وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 741 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ااس ِع وا ْل ِع ْش ِريـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع الت ِ
ث 748 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع ال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 745 ............. ................................
َ ْ
ْ َ ْ
ُ ْ
ادي وال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع ا ْلح ِ
ث 746 ...................................
َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع ال اثاكِل وال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 748 .....................................
َ ْ
ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ث وال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ ِ
ِ
ث 711 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ال اثال َ
ِذكْر الـاق ِع الرابِ ِع وال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 713 .....................................
َ ْ
ْ َ ْ
ُ ْ ا َ
س وال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ
ِ
ث 715 ..................................
َ ْ
ْ َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ا ْل َخام ِ َ
س وال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ
ِ
ث 719 ...................................
َ ْ
ْ َ ْ
الساد ِ َ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ا
ِذكْر الـاق ِع السابِ ِع وال اثالثِقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 783 ....................................
َ ْ
ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ا
ِذكْر الـاق ِع ال اثامِ ِـ وال اثالثِقـ مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 788 ..............................
َ ْ
ْ َْ
ْ
َ
ُ ْ
ااس ِع وال اثالثِقـ مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع الت ِ
ث 735 ..............................
َ ْ
ْ َْ
ْ
َ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع إَرب ِعقـ مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 736 ......................................
َ ْ
ْ َْ
َْ ْ
ُ ْ
ذكر الـقع الحادي وإربعقـ مـ معرفة أصقل الحديث 738 ...........................
ِذكْر الـاق ِع ال اثاكِل وإَرب ِعقـ مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 744 ..............................
َ ْ
ْ َْ
َ َْ ْ
ُ ْ
ث وإَرب ِعقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ ِ
ِ
ث 744 ....................................
َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ال اثال َ ْ َ ْ َ ْ
ِذكْر الـاق ِع الرابِ ِع وإَرب ِعقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 748 ....................................
َ ْ
ُ ْ ا َ َْ ْ َ ْ
س وإَرب ِعقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ
ِ
ث 754 ..................................
َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ا ْل َخام ِ َ ْ َ ْ َ ْ
س وإَرب ِعقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِ
ِ
ث 751 ..................................
َ ْ
ْ
الساد ِ َ ْ َ ْ
ذك ُْر الـ ْاق ِع ا
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ِذكْر الـاق ِع السابِ ِع وإَرب ِعقـ مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 753 .............................
َ ْ
ْ َْ
َ َْ ْ
ُ ْ
ا
ِذكْر الـاق ِع ال اثامِ ِـ وإَرب ِعقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 761 ....................................
َ ْ
َ َْ ْ َ ْ
ُ ْ
ِ ِ
قصل بِفا ُأمراء إَجـ ِ
ِ
ِ
ِِ
ان ي ِ
الؿغ ِ
َـاد 764 .........
َ ََ َ ْ
َازي ا التل َك َ ُ
َو َهذه آ َد ُ
اب َر ُسقل اهلل ﷺ فل َ
ااس ِع وإَرب ِعقـ مِـ مع ِر َف ِة ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع الت ِ
ث 766 .............................
َ ْ
َ َْ ْ َ ْ َْ
ُ ْ
ِذكْر الـاق ِع ا ْل َخؿ ِسقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ث 774 ........... ................................
َ ْ
ْ ْ َ ْ
ُ ْ
ادي وا ْل َخؿ ِسقـ مِـ ُط ُؾق ِم ا ْلح ِدي ِ
ِذكْر الـاق ِع ا ْلح ِ
ث 774 .................................
َ ْ
َ ْ ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ففرس أيات 777 ................................... ................................
ففرس إحاديث 784 ................................ ................................
ففرس إطالم الؿترجؿ لفؿ 786 ..................... ................................
ففرس الؿقضقطات 799 ............................. ................................

