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المقدمة

الأنبياءإمامعلىو@لسلامو@لصلاة@لعالمين،ربلتهالحمد

بعد:أماوالتبعين.وأصحابهالهوعلىسلين،و@لم@

الستةعلومفإن
منقرونبعدويقظة،@نتعمثىلرةتعيشم

لغلماءيذىسماوهذاو@لئات.@خمول@
فيجاهدوا@لعصر@لحديث،لي

محموديتومضواأجله،منجاهدواماوحققوامذ@الإحياءعمليتةصبيل

تعالى(.اللهشاء)إنمأجورين

فئشكرئذكزمافعلىوالإبدل،@كالال@الإحياءعمليةلكن

ونقصقصرزينتابهاأنبدلاأنهإلاالسبق.فضلمنلأصحابها

هووهذا@لبناء.وتتميم@لمسيرةإكمالإلىيحتاج
علومتحتاجهما

كتاأنتعال@اللهنحمدإحيائها@لتيعمليةبعد@لنة،
أدركممن

فضلهلهشاكرينالسبق،بحقمعترفينبها،@لنعمةولحقتةزمنها،

علينا.

منهيبل@لصر@لحديث،في@لسنةعلومانتعلثىملامحومن

@لمحققة،انية@لستةكتبمن@لمطابعتقذفهماكثرةملامحها.أوضح

وعلومها@لسنةفي@لمعاصرةو@لتخريجاتو@لدراساتحرث@لب@ومن

كتبمنالإسلامية@لمطابعتقذفهماإنقلت:إنأبالنلاولعلي@لحختلفة،

بالكتبمو@زنةالإصد@ر@ت،عددناحيةمنمطبوعاتها،@درفييأتيالسنة

ى.الأخرو@لرنجةالإسلاية
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و@لتي@لسنة،لكتب@لمطابع@إصد@ر@من@لهانلهذا@لخضتموفي

معبعلم،@لدينخدمةدو@نعه:فياختلطت
وخدمةعلم!بغيرخدمته

باسم@لمتاجرةمع@لدين،
منأيضا:هذا@لسياقفيويأتيخدمته!!

كتبمنشيءطباعةثوبفيإليهوالإصاعةالدينيتعتديريه

وعلومهابالسنةقمظاهر@لخطر@لمح@منر@حدمظهرأمام

ملامحمن@للقعذلكخلالمن
كماهو-والذي@لسنة،علوم@تعاش@

فيالمطبوعاتكثرةسبق-
مصادرقائمةتملأأصبحت@لتيوعلومها،@لسنة

@لسنةكتبصفحاتملأما@لمظهر:بذلكوأعنيو@لربيؤالإسلامية@لكتب

تصحبخاوردا،قبولاالأحاديثعلىأحكابممنومتونها(حواشيها)في

وتضعيفا!!

نعم..
أعظميكونأنينبغيكانو@لذيهذا@لخل@،عنسأتحذث

وجوهمنوجه
أنغيرتحقيقه!!إلىبالسعيرأولاهاأثرأللسنةالخدمة

بليهلدأميرفيانحر@فهمببكانكتمافداحته،على@لناستثتذ@لخطر

حاجته!!!بهم

تنضبطأنعلىخرجتالأحاديثعلىالأحكامتلككثرأنفلك

بتلكعالمانفسهيظتبعضهمأنايرمنإليها،المؤقيةبالقو@كلد@لصحيحة

@مد،
رسالةلينجزمذا@لمركبركبلكنهةيعلملاأنهيعلموبعضهم

علىمعدودةدر@مملربحأو@لسرة،الألقابعلى@حدليحرزعلمية،

ماأدريلاوآخر@ينه،حساب
دو@فعه!!هي

ضعفهحديثفهذاوتعوضت،وتضاربتالأحكامتلككثرتلقد

فيجماعة..ورثتهجماعةقبلهحديتومذا@،عثر@وصخحهعرات

حتىغريب!!وتسبتيعجيب،تجرفي
عنديذكر@زقالأحكاملتلكعادما

كثرةمعالأحاثيث،تلكعلىتقدمولذلكبالسنة،@لمنشغلينمنكئير

وحكئا!وثواسةتخريخاأؤله،من@لعمليستأنفمنإقدامعليها،الأحكام

الجاهلونأ!!كثرهانقطة،@لعلمقيل:!وكما



حجمعلىيدلكو@لذي
الخطرةهذا

الاختصاصأهلمنليىمنتطاول-
(1)

@لتخضصيهذا@لعلمعلى
عنففلأطبيب،ومذامفدسذ@كبلأ@يب،وف@كمؤزخفهذا@لدقيق:

ويضغف.يصخحكئهمعقدي=أوأصوليأوفقيه

@لرتمنهم@لو@حدبهحكممايبلغحتىالأحكام:فيوتسزع-

أحدكتبمنو@حل!فيبلغتلقدتخريجاته!منو@حل!فيالأحاديث

شيخ)وهو@لبخلىيوالإمامحديظ!ألفعثرسبعةمنكثرالمعاصرين
نمعامأ،حرستةحديثوستمانةعلى@لفين@لحكمفييمكت@لصنعة(

إ!!بعضهاينتقدفي

علىعلى@لحك@بعضهمأقدمحتى@لنق@:أئمةأحكامعن@)عراض@-

ثونبل@لنقد،@ممةأحكمعنير@لبحثنفسهيتعبأندونالأحاديث،

فواتأويىمتعئد،إعر@ضأنهيدلكو@لذييدي@بينوهيبليهابلتفتأن

الحديثإليهيحزرالذي@لمصدرمن@لحكمنقلإهمالهو@طلاع،وعدم

أحياناالمئهررة@لمعلومةوجود@لحك@مظانإلى@لرجوعتزكأو@حيانا،

أخرى!!!

يلي:ماقصدبغيرفواتأولي@إعر@ضهذابأنويقطع

@لعقعوضرور@ت@لعلمببدهيات@لنقدأنمةأحكامعلىالاعتر@ض-

هذا@لحذإلىوصلواقد@لنقدأنمةركأنعاقل،علىتخفىلا@لتي
من

@لقل!!!نقصمنبل@لل@،نقص

منكنبيرفي@هثرت@لني@لخطيرة،@لمرضيةالأعراضمذهإن

في@لفاثات@صحابفيالاحتصاص@حصرالاختصاعى@هيلغي@ر@ملأتصدلا(1)

عرهمسن@لتخضصعن@بحد@@لئهاد@@صحببمضبل@تخضص،
اأ

@قصدبل

@سر@حفا،الاخنصاصأمللبى@نمن
يح@لهاأوشهاثفبحملبكنلمصمنهم

ببرعلم.
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صروحبينمنخرجتربماو@لتيالنبوية،الستةمطبوعات
لهاعلمتة

بالسنة@لمئتلينمنكئيرعندكبيرآخللأناكأنعلىلتذذووزنهامكانتها

على@لحكمعندهمهؤنجممومأ،الإسلإميهللعلومارسينو@لىوعلومها،

إلا@لعاجزعنهيعجزيكادلاسهل،عملبأنهلديهموصؤرهالاحاديث،

حفا.

فيفأردت
خطأعظمإلىهؤلاءانتباهألفتأن@لمختصرالبحثهذا

يبنون.أنهميظنرنحيثمنيهلمونوانهميأتون،ماوخطر

@لداءأصلعلاجإلىبهميعودمما@نتباههملفتيكونأنورأيت

هدا@للمتجاهعلمنابقصوروهو@ل@ه@ألاالانحرات:سببوتصحيح

لتمييزومعطيالبالحديث،لنقدأشاأنجتنبأنالأعوار.@لبعي@@لعميق

كانت@لنبوية،خدميما@لسنةمنتمكنعلميتةوآلالب@لسقيم،مقالصحبح

متاحهغيرجميعهاوهيعصور@لرواية،في@لنقدلأئمةمتاحةكلها

اخر.وجيمامنتعويضهايمكنهمولاو@لمعاصرين،للتأخرين

علفم@بهوقفحيثيقفبأنالجميعسيرضىبذلك،الإقراروعند

خدمةأرادمنوسيعرتمعارفه،تبلغهلاالذيالمدىعنكلينحموصوت

السنة
وكيف.يخدمها،أينمن

منلي@ثم:ومن
بابإغلاقولاالتقليد،إلى@لدعوة@بحثأهداف

منوعلومها@لسنةنتصفأنإلىدعر:لكنهالاجتها@مطلق
فلاأنفسنا،

ويعملهيدركهمنعلىندركهلافيمانعترضولانحسنه،لافيمانخوض

تمام

علز"ىلهلكليسمالفف)ولاتعال@:قولهتطببقإلىدعوة

.(36اء:لإسرا1

شاد.و@لى@لتونيقوليهو@لتكلان،اللهوعلىالب@حث،هذامقاليفإلى



وحدهمالنقدلأئمةالمتاحةالنقدلأشسالنظريالبيان

@لعصر@لحديث(ك@لمتاحةمحونأن)دون

شكلاالحديث(علم)مثل@لعميقة@تخصمة@لعلوممنعلمكلإن

مامنهأن
غامضهوماومنه@لمتعلمين،منلكئيرمتيسرسهلواضحهو

الدقة،ونهاية@لعمقكايةبلغماومنه@لت@ل@ين،منكثيرعلىعشرعمق

و@لسفكاللف@يكونأنإلىمفدماتهكنرةبهوبلغتتد@خلهلهفوصل

غيرهم.عنفضلأ@لعلماء،عامةوعندل

ممن@لناسعموملدىمعلومأمرمذا
ومراتجها.بالعلوممعرفةله

منأنجميعها:عقوئهمعليهوتأتلصأيضأ،@لنلم@عموميدركهومقا

فيه.يجتهدأنلهيحقفلاجاهلأبعلمكان

منلديهلي@@لذيللمتعلميحقلاأنهيعلمون@لناسفإنولذلك

فلكمسائلعميقفييجتهدأن@لتيتمرة@لسهلةومبادئهو@ضحائهإلا@لعلم

لادراكها.فهمهاعليهوغامضها@لمتعسر@لعلم

معاطر@ئايحقلون-النلسنف@وكذلك
مسئمة

منكلامجو@زعدم
لا

مجتةبمسألة@لعلمعلمهيبلغلم@لذي@لعالمأنبه-لهعلملابمالهعلم

فيها.@لكلاملهلايحق@نه

تقفولاتعالى:أقولهفي@رثة@لكليةفيداخلكلهوهذا

لتىفيحالخبزنفلمتعالى:إوقوله6(،3:@الإسر@1علزايهءلكلنسما

6،.6عمران:أآلعتئم،@هلكم



فيمسائلهناكأنشكفلاعليصالتقرير@لمتفقهذاعلىوباء

بهذاالعلماءلكلمثاغاحقاتكونلنمصوغيره@لحديطعلم

وهيالعلم،
هيو@لتي@لدقة،ونهاية@لعمقغاية@لبالغة@لمسائلتلك

علىرقفأسيكون@لمسانلمنهذا@لقسمبلوألغلىه،أسرار@لعلم

@لعلماء@ل@
هذالغيريسمحولنوفهمها،إدراكهادرجةعلمهمبلغفي

المنف
من

علىرجعناإذاإلافيها.الاجتهادغمريخرضواأنالعلماء

بال@ءللجاهلفأبحنا@لعقل،ضروراتوخالفنابالنقض،تلد@لمستمة
فيه!!!يجتهدأن

مجلبممنمسائلأومامألةأنتفريرفإنةوعليه
سلقسميحقلاما

منقليليمالقتيماوقفوأنهاغمارها،يخوضواأن@لحلمبذلك@لعلماء
علماف

مم
كر.بليهيصلأنيمكنماأقصىعلى@لل@بذلكأحاطواالذينأئمته

صحيحالتقربرهذا
عي@اعتراضلا

عقثةمستماتعلىب@اكونهمنبيتاهمافهوصحيح،تقريرأنهأما

فيها.لائختلص

يكونأنتوجبصختهفلأنةعليهلا@متراضتقريرأنهوأما

بغيرإلايكونلاعلى@لصوابالاعتراضلأنساقطأ.عليهالاعتر@ض

ناشاإلا@خر@ضأيكونولن@لصراب!
تصور.فسادأوفهيمسوءعن

للعلماء@لذين@نتقاضافيهأنبظت@لتقريرفلكعلىيعترضقدفمثلأ:

علومأبعدفيالاجتهادأيالاجنهاد@لم@ل@،حذإلىيصلوالم
ذلكأنوبظتعمقأ،علمهم

بلىينزلهموبالتاليالعلم،وصفعنهميمنع

@لجهل!!حضيض

من@لتقريربذلكلهاعلاقةلاباطلة،ظنوننهذهأنشكولا

بعضمنأعلىفيهابعضهممنلىلعلىالعلماءترتبلأنبعيدثولاقريب

6،.7أيوسف:علبز!عتبرف@@لودزقاثنانإفيهيخنلفلا

ماأحسنماالشاق:هذاوفي
منو@لفقهاءالأصوليونعليهاصطلح

مستقل،غيرمطلقومجتهل!مستقل،مطلقمجتهل!أقسام:إلى@لفقهاءتقسيم



الاجتهاد،منقدبىمعلإمامهو@لمتبعإمامه،بمذبو@لمجتهد@لمقيد

لقراهالناقللإمامهو@لمقند

ومنها@لعلوم،بقيةعلىينسحبوالفقهاءالأصرليونذكرهيوهذا@لت

يكثمعبقعمستقلمطلقمجتهدهومنعلماء@لحديثفمن@لحديث،علم

و@لبخاري،معين،وابن@لمديني،و@بنوأحمد،مهدي،و@بنو@لقطان،

ومنهمأقتهم!!وماوأمئالهم(،و@لنسالي،حقم،وأبيررعة،وأبيومسلم،

نحوعلىدلك،دونهومنومنهممستقل،يخرمطلقمجتهذهومن

@ل@@لتفصي@
ي

نقلناه
والفقهاء.الأصوليينعن

كته:ش@قماعلىوبناء
لعض،شأعلىبعضهاثوجات@لل@أنمن

درجكأعلىالبالغفمنهم@لدرجات،هذهفييتباينونالعلماءأنومن

إنةنقولأنإفألفمنهذا@لحذ.إلىيصللامنومنهم@لعلم،

@للممسائلفييجتهدأنلهيحقلا@لعلمثوجكأعلىإلىيصللممن
بلغ@لتيالمساللفييجتهدأنلهيحقكانو)رجاته،صبأعلى@لمتعنقة

بها.محيطايكونأنعلئه

أفا
أصولهبأعمقعالمأفكان@لعلم،ثوجاتأعلىعلضهوصلمن

@لت@لعلم،فيالمجتهد@لم@ل@موفهذاقواعده،بأدقمحيطأ
يحقلاي

هوهذابلمسائل،ثونمساللفيالاجتهادبابعليهيحجرأنلأحد

جمغفيالاجتهادلهيحقالذي
فيها،الاجتهادبأصولعالئملأنهثمسائله

رجة.@ل@مذهإلىيصللمممنغيرهبحلاف

وعلمائه،الحديتعلومفيالنظريبرنستنمرأنأردنافإفا

لحي@لمحح@ستقيمهرهذالا(
عليهوتابحها(،..-8للاو@لستنت@@لسفتيأد@

صعلىذير@ل@طيو@لي@ى،4-42/1)ير@لمحموع@لنروي
الأرضبلح@خلد

في@لحح@بنقالرقدا-611(.13)فرصعصريرالاجتهاد@دوحهل
نا@

@لمقل@لسفتيبافلطويطويل@رسنذ@ميرذكرلامم-.صوو@فقه@لياق-

@ل@ن@ص@نمة@ل@@مر@لفتوى@لى@لمقاء@لتحو@فضو@لمجتد@لقل،

منا@لمتوعقا.
صجر@زعلميررنمنننلاشهمهزلاء@لانمةكرنمع

@لمقهة.@لاحكمفيمطلقجقد
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مانعرتبأن
المطلقالاجتهادأهلسيكنلملمنيحقالتيالمسائلهي

لهيحقلا@لتي@لصانلهيوماغملىها،يخوضأن@لحديثعلمفي

منيتجزألالكيغمارهاةخوض
ولكيةفيهلهعلملاماعلىلهعلملا

بهلهلي@فيماويجادليعارضأنمنهفيقبلمنزلتهفوقأحدئرفعلا

ممنبقبلبأنقذرهعالئمينخسلاولكيةعلم
فييجادلهأنعنمهيغلملا

@لفانل:فالكماإذعنمه،

جهوذفيهالعلمأهلئجادلموقعللفضيلةابخ@وأكثر

بمكنلاعمقهالتمامأنهاتكلاالنيالحديت،علومعمقولنعيين(

ئحذدأنينبغيالاجتهاد@لمطلقأصحابإلابعلمفيهايتكتمأنلأحل!

فةو@لمعر@لكاملالاطلاعلأهلإلابعلمفيهاالكلاميكونلاالتيم

الاجتهادأهلهموحدهمهؤلاءلأن@لمتناهية،و@لدقةى@لبالغو@ل@التاتة

المطلق.

فمنها:@لمقصود،يعرفلكيأمثلة.هناالعلوملهذهوسأضرب

منإلايروىلاإنهأيبالغر@بة:على@لحديث@لحكم
الوجه.ذلك

ةالكاملالاطلاعأملإلابهيحكمأنيحقلاهذا@لحكممثلأنشكلا

بعدوأنهكتها،أسانيد@لستةعلىالاطلاعدعوىتتضضن@لدعوىهذهلأن

الأسانيدتلكفيلهمتبعلا@لوجهذلثأنللحاكمتبينالاطلاعمذا

@لبشرية-القدرةوققكلها-أسانيد@لسنةعلىمطلغايكنلممن
آ

مالكئرةعليه،@لمتاج@فو@احتمالقؤةمعبذلك؟!@لحكملهيحقى

الأسايخد.منيفوته

5)تطاهر@لمقدسيابننصقوقد 0 @لغر@لبفي@لكلامأنعلىهأ7
ه@9اا)ت@لسيوطيونمق@لحديثصنعةفيبرعلمنإلايمكنلا

.(44/1)طعروالأ@ر@ر@ن@ف@لض@طر@ف(1)



أنهعلى
اخرطريقلاحتمالبها.@لحكمعن@لتوقفعلى@لمتأخرينينبغي

عليهايقفلم

6)تالصلاحابنإنبل 4 لماهأ3
على@لحكممنالمتأخرينمنع

معتلاقالبالضغف،فقطإسنادهعلى@لحكملهموأجلىبالفعف@لحديث

يتوقفبليث،@لىبمثلهيثبتصحيحاخربإصنادمروئايكونفقد9فلك:

منإممحكمعلىذلكجو@ز
به،يئتبإسناديرولمبأنهالحديث،أئمة

1ضعيف.حديثبأنهأو
0 0

بعضبل@لحديث،مظانفيالبحثشأنهغايةكانصفإنةوعليه

فضلأاسانيد@لسة،منبلغناعلى@لذيكاملو@طلاعحفظثونمظاته،

إ!بالغرابة؟يحكمأنلهيحقكيفمنهافقدقدأنهظاعلىيغبعقا

منلي@على@لحديثبالغرابةو@لحكم
ئظن،قدكما@لعل@،لطائف

تو@لصبالقبولالحديطعلىبالحكم@لمبامرةلعلاقتهةصولههوصنبل

بالضعف.على@لحديثللحكمبالنسبة@لصلاح،ابنكلامفيمئالهسبقكما

قبولهعدمأووقبولهد@لتف@جهة)منبالصخةعليهبالحكمعلاقةلهأنكما

هيوهذهتعديلأ،أوجرحألذل@تبعأالرواة-وعلىالراوي(،من

هذا@لعلموضعأجلهامن@لتيغاياتهميبلالحديث،علوممسائلكبرى
أصلأ.

هذاكان@)ذا
@لحفظلأهلإلابالغر@بة.@لحكممنمأخذ@لمنعهو

جةصعنوالاطلاعهذا@لحفظنقصانأننعلم@لكامل،والاطلاعالو@مع

أنمنهذا@لكمالفيهتحققلممنكللمنعسيأسيكون@لثري@لكمال

هذا@لكمال!.لأصحابإلاتكونأنيمكنلامسألةكلفييتكفم

.(87رو47)كملليرطيزخريو@بحر@لف1(،63-62/11)@لر@ريتلوب(1)

تانله،لمنفلنهعليص@لحافظتحقبو@فظرا-301(."2)لصححلابن@لحديثعلوم(2)

ود
على@لحليت،دالحكم@لمتاخ@هن@شقعلفي@لصلاحلر@ى@بن@لافظلفهمة

@فهيحلم
@ب@كبعلى@لكتفانظر:الخد.نيلهنا@تترير@نقص

لالنلح

ه@(.7/2)حجر

6 0



ومن
@لتفزدمعنى:علىبالذوذ،الحكم@لثف@(:المئال)وهرفلك

فالمنعولذلكةفلكعلىوزياثة@بةبالغىقطغهوبالذوذفالقطعبأصل.

أولى.بابمنبالثذوذ@لحكممنبالمنعيلزمبالغر@بة@لحكممن

@لحكممنمنعوا@لعلماء@لذينإنقلنا:إنجديدانضيفلاوبذلك

)وهوبأصلبالتفزدعليهالحكممنأيضأمنعوافقدابةبالفىيثعلى@لح@

@

في@لكلاموكونهذا@لعلم،وغنق@لعلل،علمة@لثالت

الكلامفيهنطيلأنمنأشهرالاجتهاد@لمطلقأهلعلىوقفامسائلهعميق

تقرير@في@لل@أهلعنر@لثق@

الستة،أسانيدجميععلىالاطلإعدعوىتتضمن@لغر@بةكنتولنن

مع@لدعوى،تلكتتضمند@ئما@لخفيئالإعلالمسانلعلى@لجرأةفإن

البأحو@لتاتةر@لمعرفةالسنة،بمتون@لمحيطوالاطلاع@لكامل،رعوى@لفه@

على@لوجهكلهاالحديثعلوموباقيوتعديلا،جرخاومراتبهم@لرواة

الاجتهاد@لمطلاأهلغير)سالأهل!كاملغيراكئاتأنأنته

لاأحيائا،للعتة
يعني

الأهلية،يفهمها@لكاملعتةكلففمعلىفادزأنه

الأهليفيكتشفها@لكاملعتةكلاكئ@فعلىاقاصيكونأنعنفضلأ

ما!!لحديمثعتةوجودبنفيالاستقلالثوجةبلىيصلأنعنفضلأ

ولكنيتحص،أنمنكئرذلكفيوحديثاقديماالحلماءونصوص

منهمممتمي
فقط:اثينبعالمينمنا

7ه)ت@لحنبليرجبابنيقرل @لعللفيوكذا@لكلامهأ:إ9

بينجلا@لكيربلى@لمرقوفا@نته(1)
بالوجردفالحلمعلثوجرد@شو@نعلةلمحد@@

@لبهئوصلندعلثمبالرجو،بد@لحلمبؤيخفى؟لاكماباللم،@للمص@صهل

باليء@لنربةالإحاطةبسنلزم@لديلالعدم،@لحلمبخلاف@لمحضة،@لصدفة
@ل@

7بالدفيهم
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@لحقاظ،أئمةدؤنهقدو@تو@ريخ
ولوسمان،هذا@لشفيوهجر

حفطه

ففيبالكتة.@ليرمهذا@لعلمعرتلمافيهالمتقذمةفلولا@لتصانيفوففممس

جدا.عظيمةمصلحة@لمتقذمينالأئمةكلامونقلفيه،@لتصي@

مع@لصالخ-@لسلفكانوقد
زمانهم-فيالحفظوكثرةحفظهمسعة

سلفعلومفيههجرت@لذيهذا؟!بزماننافكيفللحفظ،بالكتابةيأمررن

أهللتئاغل@لكتب؟فيمدؤئاكانماإلامنهايبقولموأئمتها،الأمة

وحفظها،الاراء@لمتأخرةبمد@رسة@لزمان

كتابفيفكرناوقد"@لعلل:علمعنكلامهمعرضفيأيضأوقال

قدبساطهوأنهذا@لأن،@ملمنيعرفهمنقئجليل،علثم@نه@لعلم

أزمانفذطوي

5)تحجر@لعسقلاني@بنالحافظويقول ة@لغمعرفةنوعفيسأ2

"
إلابهيقومولاوأدقها،@لحديثعلومأن@لأغمضمنوهو

في
@للهرزقه

بالأسانيدقويةوملكة@لرواة،بمراتبتافةومعرفةواسغا،وحفطاثاقئا،فهثا

بنكعليهذا@لثأن:أهلمنإلا@لقليلفيهيتكتملمولهذاةر@لمتون

حتم،وأبيشيبة،بنويعقوبو@لبخاري،حنبل،بنوأحمد@لمديني،

@رقطنياو@لهزرعة،و@بي

لمولهذا"بقول:3آخر،موطنفيلمننحواويقول

منإلا@فر@دفيهيتكغ
ذلك،في@لمرجعواليهموحذ@تهم،هذا@لئمأنأنمة

يخرهمدونغوامضه،علىوالإطلاعذلك،معرفةمنفيهم@للهجعللما

امتقزبمايفصحفلامنهم،لل@ل@عبلىةتقصروقدذلك.يمرسلمممن

نقد@لصيرفيفيكماالأخرى،علىإحدى@لروايتينترجيحمننفسهفي

منإمائمحكمقدحديثاوجدنافمتىسراة.
بتعليلهإليهم@لرجوعالأنمة

.(42/1)طىعللشرح(1)

.(467")مذيعللشرح(2)

.(92)حجر@نظر@ننزمة)كأ
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وهذاصخحه.إفا@لحديثتصحيحفينتبعهكماذلكفياتباعهفالأولى

وفيهفيقول:كتبميفي@لحديثأئمةعلىالقوليحيلإماته-مع@لثافعي-

"بالحديث@لعلمأهلثبتهلاحديث

أهلمنالمتقذمينالأئمةلتعليلاتمئالأالحافأذكرلقاولهذا

وبهذا9قال:الفهم،ودقي@العلمعويصمنفيهوماالمطلق،الاجتهاد

وقوةفحصهم،وشذةالمنقدمين،الأنمةكلامموقععظميتبينالتترير

و@لتسليمفلكفيتقليدهمإلى@لمصيريوجببمانظرهم،وصخةبحثهم،

فيهلهم

حجرابنالحافظوطتق
علىتحليقهفيالواضحالتنظير@لصريحهذا

رضيهريرةأبيحدبث
ثمجنلىة،علىصلىيوواللهرسوللاأنكه:الله

حتمأبيعنفنقلثلاثأرأسهقبلمنعليهفحثىقبر@لميت،اتى

عنقولهالراري
باطلحديثهذايث.هذا@لحه

قلت:9عقبه:لو@@

صخحأنهد@ودأبيبكر@بنأبيعنأيضانقلبل@لصخةإ،ظاهرهبمناده
إلابالبطلانعييهيحكملمم،إطحتسمأبولكنقال:اثمهذا@لحديط،

كلمةلولابهايعلأنلهكانماعللأ،يتلتمىأخذثمله.،،تيقأنبعد

حاتمأبي

(6)

يحي
@نا

وبدلي@كد@ساقبدلي@@لرجيح!!ودليعئفصحوابلمولرشعهم

صربح
ضاله

ياني.كماأبفا،تحزتوعربح
@ك@على@نكت

.(71ا")حبرلابن@لصلاح@ن

كلا(.6")ححر@كد@بر@لص@حعلى@لكت

1لوماحه@س@خرحه 5 6 53).

3لوحقم@بيلالن@لحلل
3

مداما(،
مع

علت@بادصحتم@با@ن
طىصفي

1لوقم@خر 0 لأضلر@ليه.الادهذا@لموطن،حجر@بن@لحافظفتبدو@نه@6(،2

اقدنهه
53-32الث@@لحللكنابفيفيهللد@رقطننطويلجيلكلاثمفاته 2

3ر

ص@لصوفقمدا@لموقفصر@زن)كلا(،حجر@ن@لتلجص
@بن@لحافظ

@لنيل@@رو@في@لألبنيوموقف)5/813(،ر@لمنير@بدفي@لملقن@بنبمرلصحجر

7لرتم لولممبه@نسنى@صققرموقف1(،5
1ه 56).

6 0



منمصيرفهذا
بليهالمصيروأوجب@لتزمكانبماإلى@لعملالحافظ

في

أصل@لمختصر(البحتبهذانليقفقطأمنلة)وهيالأمثلةهذه

ىبدعوبالصخة،على@لحديثبالحكمالاشفلالومو:منال،أهنمبلى

الحكم-هذانحوإلىمسبوقاأكونأنثون@لخمسة،@لصخةشروطتوفر
الاجتهاد@لللغ.أهلمنإمابممنتلميخا-أوتصربخا

فيهمقدوحأيكونلاأنبالصخةعلى@لحديث@لحكمسرطإنإذ

الاجتهادلأهلإلاعليهمقدورغيربالثذوذ@لحكمكانو)فاشذوذ،أوبعتة

غيرعتةكلفهمكاندافانفيه؟!بدعوىفكيفصبق(،)كما@لمطلق

عدمبنفيوكيفباكتثافها؟!فكيفالاجتهاد@لمطلق،لأهلإلامنشطاع

منمفعلاقيل:
هذه@لظنغلبةقلنا:@لظن،غلبةعلىبناشذلك

@ستفادناها
عليهالمقدورهولأنهةبالصخةظاهر@لسندعلى@لحكممن

نفيثحوىمنأستفيدالذيفماالاجتهاد@لمطلق،أمليخرمنللمتأكلل

ممنلغيرلمجه)أولنفسيأجيزكفوالأهم:والذوذ؟!@لخفيةالعللوجود

هوليىفبمابتكفمأنتقرير،سبق)كماالحكمهذاأهليةعندهليى
له

بأمل.

لوضوحمذا@لتقرير.يو@نقمانقلبلىحاجهفيلسثأننيومع
أيضا.الأسلمىذلكصخةعلىد@لةأقوالأولنقليعيه،بني@لذي@ساسه

منهاسبقو@لتيعليه،@ل@@لى@لل@أهلنصوصببعضهناأذكرأنيإلا

خاصةا@لتصحيحفيحجر@بنللحافظقول

زيد@لذبوصيعلى@بييرذ)لتاهكمأ@لسمعانيوهذا
كلامههأ)ت.34

@ي
أنهةجلمنلر@لعجبقانلأ:الأحالحيث،نقد

نقدولأمنالهلهشنمومنىالأحاديث!نقدبابهذا@لبابجعل

.@711/2@@نكت@ظر.@(1)
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ويقف@لرواة،وأحوالالرجاليعرفلمنالأحاديثلقذو)نماالأحاديت؟!!

@ليها،يحتاج@لتيأحوالهمنش@:عنهيثذلاحنىمنهم،و@حل!كلعلى

هوروىومنعنه،روىومنووفاته،حياتهوتويخزمانهويعرت
عنمما

نفسصفيوتوزعهتقواه،يعرتثموأدركهم؟الثيوخمنصحبومن

منعظيئموفنكبيرة،صنعةوهذهرواياته.ديوتيقظهيرويه،لماوضبطه

زمقصوالأحالمحيثنقدأن@لحديث:أهلاتفقوقدقال:(أن)إلى@لعلم

وهمالمردود،فهوهرقىومافهو@ل@قبول،قبلوهفمامخصوصين،قومعلى

3النني،و@لقرنالهجري@لثالثنأهلمنالنقدأنفة)وعد
قال:(

إليهمالمرجوعوهم@لرجال،وصيارفةالحدبثصلقدأهلوأتباعهمفهؤلاء

فرحمهذا@لنوع.في@للمرئاسةانتهتلاليهمهذا@لفن،في
عرتامرأالله

"قدرهعلىالربحفيطلب@للم،منبضاعتهوقدرنفسهقدر

أهلحكمما@لخبر@لصحيحعندنا-آن-@اواعلمأيفأ:وقال

حد@لخبرفماقائل:قال@افإنةفلكبعدقالئم@ا،بصختهالحديث

بالتصحيحفالأمروكتبه،رجالهقنلمنذكرناقدقلنا:عندكم؟الصحيح

إلبهماو@لنمربض

@لع@@لحافظوفال
7ا)تني @بنأحكاميدخلعتايتحذثوهوهأ6

5)تالجوزي 9 العلمنقصبسببالاوهام،منالمتأخرينمنوغيرههأ7

@لفالمتقدمين،الالمةبخلافوهذا"@لحديث:طر@علىالاطلاعوقتة
ين

منحهيم
)وفكركشعبةحفظه:فيسعو@لت@الحديث،علمفيالتبحرالله

بللهم،مسيمبعدمميجئلمممنقال:ثماليهقي،كاناخرهمجماعة

المتقذمينمنأحل!كلامفيؤجدمنىدعلبهم.ال@هرحمةمقارب،ولا

اللهأعطاهملمامعتمذاةكانبثيءحديثعلى@لحكغ
من

العظيم،الحفظ

.(3"إلى@لترجيحعدلعنهم،النقلاختلفو)نير@لفضوالاطلاع

.(41ا-405/2)@لمظهر@لسممنيلأبيالأ@لةقياطعلا(

.(11)37،الأ@لةفو@طع(2)

.(26-25)للع@ني@لمصببع@حا@بثصعلبهلما@ئرص@ل@جع@لفى(3)



من@لمتأخرينمنعصببعلى@لسيوطي@لدينجلالنصقلقدبل

@لفالسببعلىونص@ستقلالأ،بالصخةعلى@لحديث@لحكم
ذكرناهي

تتعذدلمواحدطريقمنبسنل!حديث9علىوقوفناأنفذكربالتحديد،

فيربدرجاله،وثقةلاتصالهةالصخةالإسنادفلكظاهزويكونطرفه،

ولمهذا@لفاهر،لمجزدةبالصخةلذاتهيثهذا@لحهعلىيحكمأنالإنسان
لأحديوجد

من
ممنوعفهذابالصخة=عليه@لحكم@لحديثأئمة

قطعأ.

منبذلابلبالصخة،@لحكمفيبهيكتفىلافلكمجزدلأن
الثذوذفقد

علىالاطلاعلأنمتعذرثبلمتعسزالاننلكعلىو@لوقوت@لعلة،وني

عصرمنأعصارهملقربة@لمتقدمينللائمةكانإنما@لخفتة@لعلل

أوالتابعينأتباعأو@لتبعينثيوخهتكرنمنهمالواحذفكانمج@،@لني

وأما@لرت.للحافظراف@على@لعللذ@كإذ@لوقو@فكانابعة،الطبقة

على@لعلعقوثوتعذر@لىالأسانيد،فيهاطالتفقدالمتأخرة،الأزمانفي

@@لعللفي@لمصتفة@لكتبمنبالنقلإلا

و@لعتةوذ@لش@@)ثو@كبقوله:ااخر،موطنفيذلكوأكد@لسيوطي

منكثيرعلىويخفىالمتقذمين،منكثيبرعلىعسراكان
@لحقاظ

وتعليلهمالحقاظأخبارطالعومنبالمتأخرين؟!!ظتكفماالمعتبرين،

ذلكإعرفللأخبلى

"أيضاةطيوتال

بالصخةبالحكمهنا@لجزم@لصحح@بنمنع

@ل@وغيره-@لنرويعليه@رو@فقهسيأتيفيماومنعو@لحن،
بالحكممم

غيرهصحيحإسنادلهيكونأنلاحتمالالإصناد-علىاعتائابالضعف،

@لتصحيحأبرابالأزمانهذهأهلعلىسذالصلاحابنأنفالحاص:

فعل!!!إويعثاأهليتهم،لضعفةوالتضعيفو@لتحسين

يرتولبهلأد@حدو@حدةطريقمنبكونه@لدطي(1)
و@لند@لمسألة،مده

أديكنهيخهاةيرجحه
يصحح

لذ@ت@.لالجرهبث@لحى

كا(.-22)للشرطي@لنصجعل@سأل@@تفبح(2)

مأ.66")لليرطيزخري@لب@ل@(3)

.(87حه4/27)زخر@لبحر@لذييث@



@لحكمفيلديناهلأقول:اخروجبمامنالمسألةهذهولتأكيد

عنوجدناهماإلاأصلا،الإيشادظاهرعلى
علىأحكاممن@لنقدأنمة

فكيفوعدمه؟الاتصالعلىيدلمماذلكوغيروتعديلأجرخا@لرواة

خفايافينخالفهمثمظاهر@لسند،على@لحكمأسس@فينقلدهم

علله؟!!

@ل@الإماممنحجر،ابنللحافظبموقصيذكرنيالقولومذا
كاني

حتىه@،7)شلا@لذهبيالإماموهو@لمتأخرين،منالتعظيمغايةيعظمه

ماءشرب
في@لذهبيحالةتعالىاللهليرزقهالطلببدايةيرزمزم

حفظ

عه:قالوحتى@لحديث

"
ومعجالإفي@لتاتم@الاشقر@أهلمنوهو

لمافلك:

خالدلهيقاللر@ير)الميزان(فيالدهبيترجم
عليهوحكمأنى،بن

منحكمهبنحومسبوقبأنه)@للسان(فيتعقبما@لحافظمجهول،بأنه

ترجمة@إير@هذا@لكتابفيللذمبيتكزروقد"قال:ثم@لعقيلي،

يتصزتوتارةمو،كمايوردهفتارةتقذم،منبعضكلاممنجل

أنهفيوهئملقالله،ينسبهلاالحالي@وفيفيه،
ذلكولي@تصرفمىمن

و@لثهركونأ،وأشذ@ميل@لمتقذمينكلامإلى@لنفسفإنةمنهبجيد

@@لموفق

هذاكانفإن
على@لحكمأسلسمو@لذيالراوي،على@لحكمفي

السند،ظاهر
أوبه@لعلمعدمعنإعلاقهي)أيبالجهالةعليهحكموفي

@لنقدأتمةكلامإلىنحنثمبحاله(،
أميلفيهالاجتهاد@لمطلقأهلمن

فماذاث@لذهبيكالإمامة@لمتأخرينأعلاممنعلبمكلامإلىمناركونأوئثذ

الاجتهادأهلوبينبينهفيه@لثسلمعنبالب@نفسهالذهبيئقزفيحانقول

مزصماءحلبثحرء(1)
)ك@(..حجر@نلهشربلا

ل@31(.@لنطرنزمة(2)

.(31)مما@لير@نلان(3)
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الحفظوهو@ل@طلف،
منهما@للذانعلى@لسنة،الكاملوالاطلاع@سع

@لنقد؟!!ألمةلدىالاجتهاد@لمطلقفلكالاتأمتم

لنا@لفرقيتبينالأمثلة:هذهخلالومنهذا@لتقرير،خلالومن

بين@لكبير
وهونقد@لحديثأصس@منالاجتهاد@لمطلقلأهليتعكانما

واقعبيننوازنأننستطيعوبذلكوللمعاصرين.للمتأخرينمتاحغير
@لسنة

يحبأوبخدمتها،يقوممىوواقع@ليوم،
ذلك،

تلكحقيقةوبين

@لخاأهليةحدودعندوقفتهل@لخدمك:
وراءماإلىرتهاتجكلأم3،

بكثير؟!!زلك

يهي@لحذ@ليبيانبعنو@د.@لنىمقاليفيذلثفي@لنعى@على@بحضنقلثلا(

ر@فاقو@تعليت@علومةندكل@ممالض@نرو@لمت@و@لنفالاصطحح@ملعنده

بلبيالاسححبة@لدر@سككلبة@نانها@ك
)كلا-47(.
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نقد@لحديثلأننس@أمثلة

الحديث@لعصر@ل@دالنالنقدفنمةالمتلحة

للنقد@صبىمنبالنباختصارتيرمابعضسنذكرالمبحثهذافي

@لنقدلأنمةمتاخاكانمقاالحديثعلىللحكمومحطيالب
متعغيروهو

فيأحكامهمقبولإلى@ضطر@رنانعرتلكيالعصر@لحديث،ولأهلللمتأخرين

حكمهم.مأخذنعرفولانقدهمأسمىفيهانملكلا@طى@لت@بعض

سةرلمماو@قيق،لد@لفهمو@مل،لكا@طلاعلااوصع،لو@@لحفظالأ:@ر

@لتافة.

العلماءوأكثركثرنالقد
بهذهالنقدأئمةتمتزعلىالتأكيدمنقبلمن

معوأصحاب@عندالاجتهاد@لمطلقالاتأعظممنهي@لتي@لصفات،

بأنهلهذعانل@بلله..للاعتر@فهو@لمستحقصاحبهابأنعلاقتهاوضوح

الاتصافحذإلىيصللمممنسو@ه،منثونالمطلقالاجتهادأهلمن

الواضحات!!فيينلىعبمنمنهذا@لففيئليناقدأنناإلاةالإحاطةبتلك

مع@لواضحات،بياننتعنىأنتقتضيفقوستة
علىذلكمشقة

@لنفوس!!
ذلكأبينولذلكا

خحل:من

اصارو@لنبوية،بالأحاديثخاصاذوفاكسبتهمالإحاطةهذهآنا(

ثتلاومايونستهمن@لئابتبينالذوقبهذايمتزون

.(776-77)كاهرحب@@للحئرحي.@@(1)



معسهيرةققحةذلكفي@زيحاتمولأبي
أي،أهلجتةأحد

بأحكامهبينهاحاتمأبوفتيزأحاديث،حاتمأبيعلىعرضأنهخلاصتها
أبوفأخبره@لغيب.علمدعوىمن@راهذلك،من@لرجلفعجب@لمختلفة،

غيرهيسألأننهوطلبأوتوهعلئمهوانمادكذلك،ليسىهذابأنحقم

ففعلبمجلىفة.لابعلم،كلامهمأنعلىذلكثل@تفقافانالنقد،أهلمن
فلكفعجبزرتح@،أبو)وهوالآخر@لناقدأحكامواتفقتهذا،@لرجلذلك

بالصيرفيلذلكمثلاحاتمأبرلهفضربب.@لع@غايةذلكمن@لرجل

حتم:أبوقالثمد@ئئا،@لمحدثونيكزره@لذي@لمثلذلكو@لجوهري،
هذابأنعلمناكيفنخبركأنلنايتهيألاعلمأرزقنانحن،وكذلك"

حاتمأبيابنعتقئمنعرفمه.بماإلامنكر،حديثومذاكذب@لحديث

كلايمضمنبقولهالخبرهذاعلى
ناقليه،بعد@لة@لحديثصخةويقل@ى"له:

لحاالبؤة.كلاممنيكونأنيصلحكلامايكونوأن

بقولهم:الأحاثيثنأعلماأكثروما
هذاليى"

كلاممن

@فه.اللهرسول

الصحيح:@لحديثعن@لحديث(علوم)معرفةفيالحاكمقالولذلك
وكئرةو@لحفطبالفهميعرتانمادفقط،برواتهيعرتلا@لصحيحإن9

@لفهمأهلمذاكرةمنكنرعون@لعلممنلهذا@لن@عوليى@لسمح،
منيخفىماليظهرو@لرفة،

@لحديثأعتة

فيبه@متدلأنعند@لمحدثينهذا@لمنهجشهرةمنبلغوقد

)مو@ثد@لحيسكتابهفيمأ7)شلأا@لطوفي@لديننجمقالحتىالأ@بيك،

حتىبعضا،كلامهبعضقلهأحل!كلفانالرأيضأة@لقيس(فو@ئد@مرئفي

فيطريقأهذاجعلالمحتغينبعضإن
إبطال@،منوتصجحهالحديثنقد

ي@لبىكلامئئمبهلالأنهثيصخلاحديثهذافيقول:
@

.(351-350)و@لحبل@لجيحضلصة(1)

ي@32(.للحاع@لحليتعلومسرفة(2)

.(125)للطوفي(3)
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نعم..
عنالكلامفلكئعديكونقد

اظاهزعجروسولكلامنحط

منلكللائخا
لأهلإلافيه،@لنق@وجهيخفىقدلكنبالسنة،محرفةله

التاقةوالمعرفة@لواسعالحفظ

حديثبينالتمييزالمحذئينتجا@ز@وقلقدبل(2

فلانمروياتمنيكونأنئمكنماإلىعير@وحديثعل!اللهرسول

لاأوحديث@لثبهبكونهةمروياتهمنيكونأنيمكنلاوماالرواةمن

النقادحذاق"@لعل@(:)سرحفيرجبابرقالإ!يبهه
من

الحقاظ

منهمواحدكلوأحا@يثبالرجالومعرفتهمللحديث،ممارصتهملكثرة
=

فلان،حديثكبههذا@لحدي@أنبهيفهمونخاص،فهملهم

أمثلةضربئمبذلكالأحاديتفيعللونللاد،حدبثبثبهولا

لذلك.

@لمو)نعرفوا@لخطأ،ربماحتى(3
أحيائا.@

حرب:بنسليمانقال
الحديث:فييقولمعينبنيحيىكان"

كمافأجدهالأصلفيفأنظريدري،فلاصوابه؟كيففأقول:خطأ،

لأمكنهفقط،@لرواياتبينالموازنةعلىبناةبالخطأعلمهكانولو

.@@لصو@يعرتأنعالئا

المحذثعندبما@لعلم(4
هيومامنه،لديهلي@وماالحديثمن

مرويان@منليستلكونهاالمحذت.ذلكميسنمدهاالتيالغرائبالأحا@بث

مذا@لحذإن
@لةو@لفهم@لحفظذلكمناكتسبوه@لذيالعلممن

خضواي
كانلمنفضلاوحفاظه،@لحديثلأئمةبالنسبةوالكهانة@لسحرلكأنهبه،

إ!حالنامثلفي

@ثلكعلىنبه(1)
.(2للا@لنقد@لصحيحننلف@

.(756")رجب@نطيعللثرح(2)

تقدمة(3)
.(314)حتم@بب@نو@تحديل@لحصح
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@لمقةقال
مي

3ا)ت نإساعيل،1(،-@ثنيح@تاريخ@:إفيه@0

قال:علي

أباياله:فقلتفيه،ينظزكتائامعهفوجدتيومأ،عدالرحمنأتيت

عمنسعيد،
لا،فقال:ضينا.منهأثبتأريخهفقلت:هتام.عنفقال:هذا؟

إليكدفعتهفرغتفإذاتستفيده،أنكأرىماعليكأملحتىدعيولكن

تنظريخص

فنظرتالكتاب؟إليدفعثم@شفدتا،أحاديثمنهعليئفأملىقال:

شينأ.منهأستفدفلمبلبه،

إلىخرجتيقول:عياسمعتيقول:أبيسمعتة@لمقدمي()وقال

بالكوفةالتي@لنسغكتبفجعلتالأعمش،حديثتتبعفيقاصذا@لكوفة

قدمثنمئدة،فأقمتنمديذاةتثغاالأعمشحدبثوأتنغالأعمش،عن

عد@لرحمنفأتيتمبلغا.الأعمثىحديثفيبلغتقدأنيأرىوأنا@لب@رة

قمثثمفرغ،حتىساعةفجلستجمافي،علىيمليفصادفتهعليه،أسلم

ةفقلتالأعمش.حديثبالكوفةكتبتأنكبلغنيقدفقال:عليه،فسئمث

عدك.بىمئاأملبهماعئيخذفقال.أمكن.مامنهاكتبثقد

إلآمنهاعنديأجذفلمحديثا،وعريننيفاعليئفأملىةقال

هوفإذاو@حذا،
مواضععلىعليهاغاصقد

تتبعتهاكنلمخفئف

حمن،منبالحديثأعلمرأيتماعلي:وقال@لمقذمي(:)قال

إلأهذا@لأنتعفمناوماقال:بالسحر.إلأبالحدبثعلمه@شبهكنتوما

بنعليئسمعثيقول:أبيسمعتقال:@لمقذمي(:)وقالعبد@لرحمن.من

زيد.بنحمادبن@سعيلبن@سحذب@@سميلمو@لامميا(

@لحدينن.بنعلي@للحهو@ملم(2)

ننو@لخبا(،ا)اله.1-.@لكاملنيعليبنمنا@للنظنجحو@لتص@منهروى(3)

@لنص،تصربلمتئحيليهب@لاخرىللبحةرجمتوقد)01/542(،بغ@ادت@يخ

1لرفيهافانظر@لقصة 0 0 23).
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فأتانىيقدمون،أصحابنا@لكوفيينمنجماعةإنلنا:قيليقول:المدينى

برمفي@لتهارنصفقبل@لصيففيبوفا@لثافكونيسليمان
فدقصانص،

ةفقالأبا؟لوب؟ياقتفيفقلث:إليه،فخرجتالباب،عليئ

هؤلاء@لكوفيينأصحابنافإنمهدي،بنعبدالرحمنإلىبناامضنحم،

حتىبنافامضللمذاكرة،أعذوهقدماعلينايلقونوالاعةعلينا،قادمون

وبماعندهم،لي@متابهنردبمايحاثاأنقسألهعبدالرحمن،إلىنذه@

عليهم.بهئغرب

يمسححمراءملحفيمافيعلينافخرجالباب،عليهفدققنافأتياه،ةقال

فيفقال:ةالترممنعببه
فقال:له.قصذنابمافأخبرناهالوقت؟.هذا

منقريباعلينادأملىاكتبوا.
لي@فإذاوسليمانألافنطرثحديث،مئة

عدنا
@لتاعةفقال:قامثمنستفيدهاةكلهاو@لباقيأحاثيث،خمسةمبها

فقلت:مهدي!اللهلعنسليمان:ليقالحمنلابحزنا

كماهذا@لئ@ميطان،أبرقال:مهدي؟من
أنهلوترىصلبه!هذاصخرج

"إ!هذا؟علىزادكتبنافينظرقدكان

ماونحو
منمهديبنحمنمنوقع

لاالذيالفهمهذا

ري!منوقعيفهم!!
ا

حاتم:أبي@بنقال
أحمدحدثا"

معاويةأبوقالقال:سنان،بن
(2)

ة

محمد؟ياأنتكيفلي:فقالالأعمش،موتبعد@لئوريسفيانلقبني

سمعتلي.قالثمحالك؟كيف
قال:لا،قلت:كذا؟الأعمئىمن

لمأنيعلمكأنهبأحاديث،يحدثنيفجعللا،ةقلتكذا؟منهفسمعت
لأأسمعها

3لرللمقنحي@للربخ(1)
9 9،69 91،هه9،7 11

لحدترو@يةوأكثرممالأعم@في@لنل@أنجترمر@لصرير،خلزممحمدسمو(2)

ى.رلنر@

.(61-60)و@لنبل@لجصحنفلمة(3)
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@لحديثفيحلبحديث،حديثعلاقةعلىوفهمهمحقطهميدتهمه(

معاخر،بحديث
@لمعنى.فيولا@للفظفيبينهمالابهلاأنه

كيفو@لفهم،@لحفظذلكلديهولي@@لمظان@فيينظركانفمن

مذا@لحديث؟!!مثلعلةشعرت

عنالحجاج،بنشعبةعنسؤ@ر،بنئبابةحديثفلك:ومثال

بنبكير
عطاء،

9قال:يغمر،بنعبد@لرحمنعن
عن@كاللهرسولنهى

شبابةتفزدعلى@لعلماءاتفقوالمزفت(رواية:أوفيو@لحنتمالدباء

و@لترمذي@حمدالإماموصرحإعلاله،إلىكثرمموذهببهذا@لحديث،

بنبكيرأنوهوالإعلال،بوحهعديوابن
بنعبدالرحمنعنروىعطاء

هذاإلاالإصنادبهذايعرفولاعرفةإ،@لحنة!قولهعهالنيعنيعمر،

الحديث

@رو@

عن

عليهايقفأنسيمكنهوهل@لعئة،هذهغير@لحافظسيكتئسففكيف

)كالحاسوب(؟!!وغير@لمظان@لمظانفيالبحثخلال

حديثعنأبيصألت")@لعلل(:فيحقمأبي@بنقالاخر:ومثال

بن@لقلممعنالأشج،بنبكيرعنلهيعة،@بن
محمد،

عاثة،عن

بيتمد؟.فييؤذيهماقبرهفييؤذيه@لميتإن"قال:بمط@لنب@

سعدحديث:(3)ئثبهالذيمنكر،حديثهذاأبي:قال
سعيدبن

عنعمرة
عائثة

وهوككسرهميتا@لمتتعظممحمرقال:@ث@@ل@عن

5لوشه@لني@خر-(1) 4لوطبو@بن2(،6
3

و@ل@ساء3(،3رقلأ7@عه787/2)@لكبيرو@لسل@1*(،15)@لل@@ظر.@(2)

ر@@نوضرح4(،لاللأعدىلابنوسل1(،7رتحاه)كاك@للحتيلي

@بي@نو@لل@ا(،اا)ك@لبخلري@لكير@لتلىيح@ظر@بصأ"و@لهأ،442/1-43)

1لرفمحفم 5 57).

ثلكعلىنتهكما@لنهليتة،الأعرلفيكنلكلويرصحيحة@لبلرةكفت@ن(3)

@ل@و@لممنى:مقنو،تسحلىهناكفيكونللمحقه،
ي

حليتمنا@لحليتبماد

سيد.سمدلن
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حي،
افأرى@@

منيسمعلملهيعةابنلأنالإشاد.هذالهدل@أنه
سعد

بن

عتةإلى@فعوفهمهمحفظهميدلهمفقدذلك،منالعكىوعلى(6

ى.و@ل@@للفظفيبينهمالائهلااخر،بحديثحديث

أنهظنمنيافانظر
من

منهأنتهلسيء،فيالعلممذا

في

ش@ء؟!
ا

قال:قطن،بنسعيدعنسعبة،عنابو@اود@لطيالسيروىمئاله:

متاليمىةإقالكلروالنبيأنالأنصاري،ريدأباسمعت
يرحملممن

كبيرلاإويوقرصغيرنا،

بأمرين:العلمأهلمنجماعةفأعذ

أبيعنقطنعنئعبةأخرصوجهمنمرويالحديثأن@رلهما:
صحبفلهتئبتلايزيدأبالأنمرسلأ.جم@@لنبيعنيزيد@لمدني

@3@

هذا@لحديثيجدفلمكتابه،فينظرثاود@لطيالسيأباأنثايخهما:

"بقوله:داودأبيصوغيرهعديابنفد@فع

أبو@اودرواهو@لذي

حمادأنوفلثفمحتمل،
زيدأبيعنقطن،بنسعيدعنروىسلمةبن

حمادورو@يةمقطوعأ.حديئاالأنصاري،
لأنخطأه،لمحاودأبيعنتنفي

حماد
بنلسيدفصارزيد،أبيعنقطنبنسعيدعنروىقدسلمةبن

حمادبروايةأصل،زيدأبيعنولسحيدأصل،قطن
الخطأفسقطسلمزبن

1لوحنمنبيلالن@لملل(1) 1 0 43).
1)ول@لكبرثي@لح@ريأحرحه(2) @لمؤنلففير@للرفطني)2135(،لأوسطوا0(،9

1لاياو@لمخلف 3لرطاهر@ى@طر@نهفيكصا@الأ@ر@وفي0(،9
و@بنلمأ،ك@6

.(135/1)ذكر@جلى@صهانفينيمو@بر)3972(،فيعلي

2لرقلاحقم@بيلاسمع@ل@صادر@لسابقف(3) 17).



أبهبعنقطنعنغيرهرواهذكره@لدي@لحديثكانو)نثاو@أبيعن
بزبد

حمادأثرعدي@سند@بن
بن

سلمة
قال:قطن،بنسعيدعن

الطهورإلافيهلي@قال:@لمذي؟عنالأنصاريزيدأباسألت

آخر،وجيمامناخرى،بروايهالإعلإلعديابن@فعكيففانظر
ا!االأؤل@لحديثعنمخلففيهاوالإسنادوالبابو@لمعنى@للفد

آ
@لمقلع؟!!!.غير@لحافظهذامثلعلىسيمفى

والإحاطةأحو@لهدقئقمنوبكثيربالراويالمبطثر@لعلمثانيا:

حديئىعللمعرفةعلىكبيرأثرلهمماوتخديث@،تلقيماوبأسلوببمروياته

محترفونوهنمعلضا،بهايحيطواأنللمتأخرينيمكنلاعلوئموهذه

عالةأنهم
إلالهمويى@لنت@،أئمةعلىلومراتبهموأحو@واةببفي

بذلك.يعترفواأن

ومن
صبحدهملمنمستحيلوهوواةمعلهممتاخاكان@اأمثلة

وساثط@.نيصمنهومروياتهأحو@لهوصبرومخالطتهاوي

لالأنهتدليى،ولاتمثيلإلىيحتجلاوهذا
فلك:فيهيصح

دييصخوليى
الأذهان

عي
دليلإلىالنهارإفا@حتجغ

عنه:وأقاربهأملهسزال(2

@لك@لا(
2)ولماكرلالابنالإك@اد@ظر.و@2(،ولكا-93)علىلاب@ع وا(.كاا-2

شد

بنحمادروى
@ا@بانزحا@@خرين،أنري@ريد@يصتطنبرسحيدعنسلسة

حجرلالنوالإصاب@ه@(،)ك@حزملاب@@لحقى@انظر.ي@لنبيأعح@زيد@حد

1ا)ول 9ارض6 دوو@رنه6(،9

رض.لهها1)للطحاري@لآنلىممنيرح
ر@نطر.(54

حرمنيصأ@ل@حلى@ن
عدي.@بنثغيقؤيومنااكلا\(.لا
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بنيزيدحديثيقول:يحيىسمعتالذوري:إقال
يأنأسد:

بنيزيدياةلهتالعيهض@لنبي
لهليستةيقولونأهلهيحيى:قالحأ.أصد.

أهلهيكنلميث@،النبيئلقيجذهمكانولو@،النبيمعضخبة

الاستفهام.أداةبحذفالإنكاري،ال@لسفوجهعلىهكذايعرفونه؟!!

عنأيضامعينابنوفال
محرز:لابنالرجالمعرفةفي:يثهذا@لح@

لي@9

ث@ء،
أهلهبهلئرتصحبةلهكانولوصحبة،لهلي@يقولون:أهله

للمتأخرين؟!@لوقوعممكنهذا@لدليلمئلفهل

@لقاضي:إسحاقبنإسماعيلوقال
فيالمديني:بنعليحدثنا"

إلى@لطور،خرجيأنهمريرة:أبيعن@لمقبري،عنأسلم،بنزيدحديث

ومالكالدر@هرلمحيقالهكذاعلي:قال@أ.الغفاري.بضرةبنجميلفلقي

غفلىبنيمنشيخأذلكبعدفرأيثبضرفبنجميلقال.كثهموأنيئ

بهم،@لمعرفةحسنفرأيته@لغفريين،عنأسألهفجعلتبالبصرة،
فقلت

بنحميلهوإنماصاحبك!واللهصحففقال:بصرة؟بنجميلأتعرث

هذا"جذهوفقال:كلام،@لئيخمعوكانبضرة.

يبينولمو@لدراوردي،مالكأ@لمدينيبنعليئخطافلو
أوحخته،

معوفقدتثونتأوتدؤن@ولمعنهاويأوتنقل،ولمبتنها
ما

فقد
)وهوجبلحافظإماممالك@لمتأخرين:بعضلقال@لسنةكتبمن

إ!@لمديني؟@بنحكملمجزدخطأقولهيكونفكيفغير@وو@فقهكذلك(

إلايخالفهافلنمنهم،البدهياتبهذهى@ص@لمدين@بنعليئأنناشونوهم

لهممتاحغيركثيرةأمورعلىللاطلاعأهلومومنها!!!أقوىبدليع

عصره!.أملمنأقرانهأونفسه@لمدينيبنعليبو@سطةإلاعليهاالاطلاع

لرتم.832(.محين@@تويخ(1)
رفلأ122/1)@لرجالسرفة(2)

59).

نت.وبحنبى@ل@ر،صى@ل@فيركدا(3)

@لتريخلييباختصلر@لحمونقلها)1/843-943(،للد@رقطيو@لمختلتتلف@لشلا(
.(1233)@لكبر
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على@لتعيل.وأثره@لر@ويبصنعة@لل@(3

محمدعنالبصري،حصينبنفضالةروى
أبيعنعمرو،بن

ع@أ@لتهرسولعلىعرض@اقال:عنه،اللهرضيهريرةأبيعنسلمة،

فرقهقططيث

شدلظاهرةسص@بت@ل@فيىول@بهذا@لحديثفضال@ونفزد

وقرنالر@وي،هذاصنعةعدي@بنعلملتالكنراويه.اتهامجو@زعلى

مثهوررايىعنبالل@،بالعنايةغير@لمعروت@لمقلمذا@لراويبتفزدذلك

رخحهذا@لحديتروايةفيثلىكوهولمأثبات،حفاظكبرونتلامذةله

بالكذب.مذا@لراوياتهام

عمروبنمحمدعنيرويهلاوهذا@@لحديث:عقبعدي@بنقال

الإسنادبهذابهذا@لحديث،فاتهمعطازا،وكانفضالة،غير@لعطرفي

@لعطريتفقلةخاصة

حصولوكيفية@لحديطعلةمعرفةعلىوأثرةاويجو@لىمعرفة(4

عنهاوي،جريجبنإبراميمعنالبانجلتي،عبداللهبنيحيى

قالقال:هريرة،أبيعنسلمفأبيعنهري،@لفعنأنيسة،أبيبنزيد

0و@ردة@لي@او@لعروق@لبدفحؤفق@لمعدة":@الهرسول
1

0 0 الحديث.0

تعقبه@لمنكرمذا@لحديثتبعة@لبانجئيحبان@بنحملوبينما

أمره@لعقيليوبينجريجبنإبر@يمشيخهعلىملقا:تبعتهبأن@لد@رقطني

فقال:شافئا،يائا

عه.ذكر@لك@معدتخريبسياتي(1)

لرضالأومطدي@لطبر@نيصكللتزدهوحكم@خرجه(2)
7ه يرعدىو@من2(،1

رقم@طر@نم@فيكما@لأفر@د-فير@لد@رقطني2(،ا-2)ث@.@لكامل
5ه 52).

للا/12(.عدىلابن@لكمل(3)

1)دموحينلسجرلثأ@ 28).

2فىوحينعلى@ل@@للارقطنيتحقبن(5) 4رقم8 04).
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موسىأبووأخبرنيله،أصللاباطلحديثهذا@
هارونبنمحمد

بنإبراهيمأيعنيهذا@لثيخأنأخبره:انيأباأنالأنصاري،

عنكتبتوقال:أصل.عندهلهيكنفلميث@هذا@لح@علىوقفجريج،

كانفقال:تجال@؟كنتمنله:فقيلكتبي.وضاعأيسة،أبيب@زيد

العقيل@أ:)قالإليه.أجلسكثيرأفكنتمنزلي،منبالقرب@لورفلان

أبجرإ.عى@بنئروىالكلاموهذا

@لكلامذلكأبيهعنأبجربنسعيدبنعبدالملكإلىأسند@لحقييثم

مشهوزاطبياأبجرابنوكانعليهموقوفا

وكيف@لحقيقية،الحديثعتةمعرفةليبالجو@رأفادنا@لعلموهكذا

لقربالنقاد،هؤلاءخصائصمنبذلكوالعلماوي.مموقع

زمنهم.فيبذلثإلى@لل@@لوصولولإمكانعهدهم،

@لحديث.عتةمعرفةفيوأثرهزفقاء@لسفرمعرفةه(

محمدقال
محمدذكريسار:بنإسحاقبن

شهاببنمسلمبن

عنبير،@لضبنعروةعنمري،@لض
عائثة

رضي
عيئ@لنبيعنعنها،الله

"فال:

ضعقااسبعينبغبر@لو@ك،على@لصلاةبالو@ك@لصلاةفضل

يحيىبنمعاويةوهوالضعفاء،لأحدمشهورمعروثو@لحديث

بههري@لفعن@لصدفي،

@لسبوطيوجؤثه@لحاكمالأولبالإسناد@لحديثصخحوقد
تصحيحه،عنتوقفأنهإلا@لصحيح،فيإخراجهفمعخزيمةالنوأتا

3ر62/1)@لصحماءللعفبلي(1)
38).

الأناءعيرد(2)
مدا@لكلام!فيهوذكر)171(،أميعة@ليلاسالأطاءطبقتلي

3لو@حمدالإممنحرحه(3)
02 ونجر@4(،63

ه"2لرقم@بز@ر@خرحهلا(
ص

فى/993(@لكملفيعدير@بنالأملى(،كثص

مما.وعر

يا/541-641(.للحا@@لسدرك(5)

1/5)للسبوطير@لدتيلا( 9
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محمديكونأنخائفلأنيهذا@لخبر.صحةدإنما@متثنيتوقال:
بن

منيسمعلمإسحاق
محمد

"عنهدتسهلانمامسلم،بن

البرذعي:قالحيثعتته،@لر@زيزرعةأبوكصثم
سمعت"

محمد
لهمأبقىمابخير@لمسلمونيزاللايقول:النيسابورييحيىبن

ةزرعةأبيمثلوفيهاإلاالأرضليتركفياللهكانومازرعة،أبيمثل

لهحكيخطرماجلسائهعلىيعطمجعلئمماجهلو@@لناسبعلم
من

عنعروةعنهري@لفعنبسحاقابنحديثعتة
عائثة

@لنبي-جم@،عن
لهحكيتوكنتذع@أة)قال)وذكر@لحدي@(.فال:

زرعة:أبيعن

محمدأن
@لعراقمنيحيى@لصدفيبنمع@يةمعاصطحبإسحاقبن

فسمعالري،إلى
بنمحمدأيأوقالطريقصفيهذا@لحديثمنه

منذأستفدلم@لنيسابوري(:يحيى@لذهلي
اثرولاعديأوقععلضادهر

من
كمالاستحليتموهخطرهاعظيمفهمتمولو@لكلمة،هذه

"استحليته...

@لخبر

كانوا

أثرهو

رضي

)@لعلل(فيأيضأ@لد@رقطنيأعلهوبذلك

لهذا@لحقيقية@لعتةلمعرفةسبئا@لسفربرفيق@لعلئمكانكيففانظر

ملعليها،رقفواولو@لدقالق؟!هذهعلىيقفواأنللتأخرينفأتىث

إ.إينبغي؟كمااستثمارهاسيحسنون

عندهوبالمعظمين@لر@ويبشخصيةعلمهم(6
والعلماء،واةمن

@لنعلبل.في

عنجمعروىفقد
خاله

بن
عليعنخيبر،عبدعنعلقمة،

و@لوضوءالطهارةفيحديثاعه@لته

(1)
ك@1(.لوتمخريمة@بنصجح

-32لهو@لححبل@لجرحنفلصة(2)

فيحديتومر@رلصاص@،21/5@للد@رقطنيالا@للع
@،تعات@@د

1لوقمد@ود@بوجه(4) 9لوو@لنسي3(،1 ويخرسا.3(،1



ديوخالف
عنعرفطة،بنمالكبستاهعمنفروىشعبة،فلث

رضيعليعنخير،عد
بهعنهالله

رأنهفلك،فيواهثمشعبةأنفيخالفأحدا@لمتقذمينفيأعلمفلم

بنوعليأحمدالإمامهم:وهؤلاء@لعلماءهذا!شيخهاسمفيصخف

د@ودوأبوحقموأبوزرعةوأبوو@لبخلىي@لمديني

أحمدبنوعبد@للهو@لبزارو@لنسئ@و@لترمذي

عديوابنحبانو@بند@ودأبيابنبكروأبوو@لفسوي

و@لحاكمو@لد@رقطني

في)أمير@لمؤمنينشعبةوهوشعبة،توهيمإلىجميعأفبوا
وسمعبنفسم@)رآهشيوخهمنشيخ@ممفي@لوهمكونومعالحديث(،

(8)

(9)

(12

1 3

(14

1لونم@رد@ر@@خرحه وغبرسا.كه(،9،3لرنمو@لنف@4(،1

لرفم@لرحالومحرلة
09 2للوفمو@1(،2 6 0 72).

.(7)كلهللخطيبو@لت@ربق@لحعومم@لموضح،

ل@361(.@لكير@نلىبخ

لرفمحتملابر@ي@للح
.(14ه

63لوحفم@ى@بي
ما(.3

لونيث@ردلألي@لن
1 4)ول@@لافر@نحفةفيليوفكر@4(،1 1 4@ه7 رض1

1 0 2 @هيرو@بةمىينقله@ههونصقمنا@لخطا،عند@ودلأبيمطزلاكلامأ(03
@رد.@لسنن@لحد@بن

.(4ر@اما-1/96)@لنرمبمجمع

.(933لو@لمخي

(3)مسد@لر@ر

رقلأما(.2لهه/2)@حمدالإممصد
6)كاللغريو@تريخلة 58).

رقياه(.571/1)للخ@@نقلفي@للرحللوص@لفصل@ظر.@

.(26016)جان@ن@لنقك

@ل@لغ(.@بيسسحمترجمة3073)عديلابر
4رلا/94للد@رفطني@لحلل 2

لمأ.3

)اكا-244(.للحاع@لحدبتعلوممحر@ة
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فيهما!!!صرود@لتصحيفعنالاسمينصورةبعدومعبأفف@،منه

النقا@مؤلاءموقفمنغايتهالعجبيبلغبل
عوانةبأنالعلممع

عنهذا@لحديثروايةفيشحبةو@فققد@لمتقني@(أحد@لثقات)وهو

مالك
رووهكماالحديثبرو@يةالاخرينالثقاتو@فقأنهكماعرفطةبن

عن
خالد

علقمةبن

علينائملي@لمعطياتهذهعلىبناءلناالنقد@لمتاحةأسسىكفتلقد

تلكعلىبناءعندناالتحريرنلكأقوىوماكليهما،الوجهينبصخةل

ذروبقؤة،ونصرهشاكر،محمدنحمدالعلامةإليهذهبماوهذاالأس@.

سبقوه@لنقاد@لذينمنكثيرعلىبه

عدئاأنالنظريلفتألالكن
من

أبيمو@فقةذكرواقدالسابقين@لنقاد
ومعلث@عبةعوانة

إ!توهيمها؟علىأصزوافلك

مخالفةيخافكانعو@نةأباأنعلىعديوابنحتمأبونصقلقد

موافقته.عدمعلىيجسزولاشعبة

@لخ@أ،ولقنهعو@نفأباخطأشعبةأنحاتموأبود@ودأبونمقبل

فتلقن.

يرويكانعوانةأباأنأيضاونضوابل
عنالحديثهذا

خالد
بن

كذلك.أصحابهقدماءعنهصرواهعلقمة،

منخوفأعرفطة؟بنمالكعنفرواهو@فقم@شعبةلقيهلقائم
مخالفة

خالدفيهفوجدهكتابهيل@رجعثمشعبز
بن

الأولىروايتهإلىفعادعلقمة،

حدئهفي@لزمري@بو@لضحعرفطة.ب@ب@الكمذاليخهعر@نة@ببتسيةحه(1)

.(78)كلمضحفي@لخطبطريقهومن3ء(،4لو

1لو@رد@لو@@خرجه(2) 2
3

9لوو@لنافي1(، 23).

.(7-6911)صذيجمععلى@تين@في:)كأ@

و@لعشوسبقعدي،و@ب@و@بئ@د@رد@وو@حقمو@بوو@لبخري@لدينببنعلي3رلث@

@ليم.
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ماعلىيو@فقهغيرهأنوعلمكتابه،رأىأنبعدشعبة،وخالف
في

كتابه

وضوح،بكلبعضهمأبداهاوالتيلديهم،التيالتفاصيلهذه

عضاز@ثدأعلماكلهاتعداخرونبيانهاوتركبعضهمو@ختصرها
يتع

فيللمأخرين
التفاصيل؟بهذه@لعلملهمفأتىالأحاثيث؟عاتة

هذهبل
كافياحائلأتكنلملها-النقدأئمةنقلمعهي-

)كما@لصحيحجهاستثمارهاإغفالثونلأحد@لعلماء@لمتأخربن

إ.إإسبق(

ماوبعددمنهم،الواحدثيوخوبعددوافبحديثإحاطتهم(7

مطلفأ،رواه
التعليل.فيذلكوأثرشيوخه،منسيخكلوعن

أسامةأبوداكانمحين:@بنفال
خمسمالةعمربنعبيد@للهعنيروي

يرويئميرابنوكانعن@كئهاكتبتهاعرين،إلاحديث
أربعماثةعنه

كتبتهامائتينمننحؤاعبدةعنه@روىعنه.كلهاكتبتهاكثر،أو

هؤلاءمنواحل!عنفروىمقبولا(كان)ولورايىجاءلوهذاوعلى

قتدهاالتيالأحاثيثغيرحديثاالثيوخهؤلاءأحدعنواة
ابنعنهم

هذا@لح@يرذأنمحينلابنفيحقمعين،
لأمثالناعلمولايط،

بسب
هذا

بها.@لحلملبلوغعندناوسيلةولاالرد،

حاتم.أبي@بنوقال
بنعبد@لجبلىإنله:حوقيليقولأبيسمعت9

نظرتقدأبي:فقالذنب.-أبيابنعنالفز@ريمروانعنروى@لعلاء

لهفقال@صلأ.ذثأبيابنعنرأيتفما@لكئير،بالاممروانحديثفي

كتبي،إليهفحملتأنكرت،كمازرعةأبوعليأنكريحيى@لزعفراني.أبو

@ففا.الأنمةمؤلاءماء@فكر@عدوصق

@لحفة@لبخ@ريإشلىةالظر
.(1633)@لت@يخفي

9لر@للصريبرو@بة@ل@يح
3

.(2لهلا
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علىالإنكوفياتفقاحاتم:(أبيابن)قاليتعخب.فجعلواريته،

تو@طؤ،غيرمنفئبأبي@بنعنمروانعنروايتهالحلاءبنعبدالجبلى

"بهذا@لثأنلمعرفتهما

@لبرذعي:وقال
مسدد،عنزرعة:لأبيذكرت"

عن
محمد

بن

فيمعقوذ)الخيلبغ:بنسوادةعنعبد@لرحمن،بنسلمعنحمران،

هذالي@علإ!!ممرأنلكينبغيكانهذاراويلي:فقاللا؟نواصيها..

ثماليةمنوأكثرالاف،سبعةمنأكثرمسددعنكتبتمسدد،؟حديثمن

منوأكئرالاف،
محمدذكرقطسمعئهماالات،تسعة

قلتحمران.بن

عنعبدكبنيحيىهذا@لحديثروىله:
ةفقالمسذد؟

صدو@،يحيى

هذاولي@
مسدد.حديثمن

الوراقاللهجزىلاإليئ:فكتبيحيى،إلىفكتبتالبرذعي(.)قال

بن@لمعل@أحاديثليأدخلخيزا،عني
ولممسذد،أحاديثفيأسد

عه.أرجعوأناكتابك،وردسنة،عئرينمنذأميزها

أهلكتبهذافقال:زرعة،ابيعلىكتابهفقرأتذعي(.)قال
ق@لص@

(2

أيوب،بنيحيىعنأبيصعىجريربنلوهبحديثاداودأبووفكر

"فقال:@لجيشفعوهبأبيعنحبيب،أبيبنيزيدعن
بنجرير

هذاروىحازم
حديث@منهاوجدثفمابمصر،طلبتهالهيعةابنعن

.(357-356)و@لححيل@لجىحتفدمة(1)

ذ@ا@سؤ@2@
عي

5ه-)ول 8

3لود@رد@برأحرجه)كا
سنه..فيعبهوسكت2(،كثا

@@ييط
@

عرلالهيحة،@بنعنيتمنا@لحهروىبنماحلىمب@حرير@@

صذكره!سا@ن@الا@لمحالفة،هداعلىد@ود@ثيوثليلنيوببنيحيى

جريررو@ما@لت@الأحا@يتكل@ن
د

دنيحيىعن@بيهعنحومى

حلبتمنحميحهارحدها@نمايحيى،عنرر@مايحد@حئالم@يوب

إييحة@بن
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او@حفحديثامنهافقدثوماأيوب،بنيحيىعنداو@حف
@بنحديثمن

جرير(بنوهبعلى@ستبهتصحيفةأر@عالهيعة.

حديثمنحديثألفثمانينمننحيرفيالنظرتزرعة.أبووقال

مصر،غيروفيبمصروهب،@بن
أصللاحديثالهرأيتأنيأعلمما

"له

بلىبناتصلقدوبرامجه@لحمموبظنلمنوجو@بأالمناسبة،وبهذه

معهؤلاء@لعلماء،علم
ما

جهاتمن@لصوابعنبعدمنرهذا@لتصففي

الأصانيدمنعليهنقفماعددناحيةمن@لصوابعنبعبدفهوكئيرة،

شركةتصدره@لذيالألفيةبرنمجضمنبإحصائةقمتفقدوالأحاثيث.

(331للاالعددفكان@لبحث،فيومب(بن)عبداللهفأدخلت@،@لتر@

موضغا.(19200)العددفكانوه(،لبنأدخلتثمموضغا،

فيوهب(لابنلهيقالمنكلدخولومع
بنعبداللهغيرهذا@لعذ

@ل@ومب
جدأو@لجد)فيالنسبعمودمنموضعأيوفيي،ى

والأسانيدوهب،إلى@بنالأسانيد@لتكزرةمنفيهيدخلوبما@أ،الجد.

مذاورودومعو@لمختلقة،و@لضعيفةزرعة،أبيعصربحد@لطارئة@لنازلة

تلامذنهأوشيوخهفيأوالنرجمةصب@هممفي@لنراجم،كتبفيالاسم

عليهوقفمارنجعالعدديبلغفلمالنحقق،ةالاحتمالاتهذهغيرومع

خاضة،@لمصريوهببنعبداللهرو@ما@لتيالأحاثيثمنزرعة@بو
وهي

خلالها!!!منحديثهوشريقومهأنيريدزرعةأبالأنعه؟@لئاتةرواياته

حصرالحل@موبأن@نترضناثم
وهببنلعبدالله@لفأئمانينلنا

لوتكر@ر(،وبغيرعنه،ثابتةتكونأن)وهي@ثرطوبذلكالمصري،

أنهيذعيأنيستطغفمنذلك،افترضنا
يجدنلمحديثألفثمفينيبر

منقبلكمامنهسيقبلفهلأحذ،ذلكولو@ؤعىإ!إله؟أصللامايخها

5لوالاحريسزالات(1)

3
ا(..ك@

ك@(.5)يلو@نى@لجصحتفدمة(2)
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لأنهزرعة؟!!!@بي
@لشرعونصوصالستةعلىمطلغايكونأنينبغي

أصللاحديثألهرأبتأنيأعلمما9ةيقولأنلهيحقلكيومقاصده،
كتههذاثمإ!!@له

@لفواةألوفمنو@حدرايىفي
أبوعليهمحكمين

جدابالث@ء@لكب@ي@حولهوالإشكالفيهالخلاتيكنراو@وفييرعق@

فيإ!!هؤلاء؟مننحنأينلهذا@لحذ!!!بالغاعناءيستوجب@لذي
هذا

الأمر!!!.بب@لمنال

ثالثا:
حقاثقها،علىو@طلاعهمللرواة،الأصيلةعلى@لنسخوقوفهم

تضعفعيوبأو@أدو@منينتابهاماوعلىعليها،الاعتماددوجةوعلى

الأو@نل.@لنقدأنمةلدىعلبهمقدصرأكانالأمر@لذيولهذاعليها.الاعتماد

@لسنةبرواةولقائهمولمعاصرتهمواية،زمنأواللمنعهدهملفرب
ومن

الصو@بتحديدوفي@لروايفحقيقةمعرفةفيكبيزأثرالأصانيدعليهمند@ر

عنوتمييزهواياتمن
نحلثوكيرالخطأ،

من
و@لعميقةة

المزيةلهذهأمثليماولضرب@نقا@أولئكبهتميزالذيالأمرهذاعلى@لمترتبة

يلي:ماأذكرسواهم،منثونالأو@ئلالنقدلألمةأتيحت@لتح
@لةالاماميقول@لمدلسين:رواياتنقدعلىائرهبيانا(

فيمبي

@لمدلسين:رواياتنقدعنيتكلموهو)@لموقظة(

يعسرزماننافيوهذا"
الائمةأولثكفإنعلى@لمحذث.نقده

نحنوأتاعللها.وعرفواالأصول،عاينوالمحاودوأبيحقموأبيكالبخاري

دخلونحوههذاوبمئلالمتيقنة.@لعبلىاتوفقدتالأسانيد،علينافطالت

المستدركإفيتصزفهفي3على@لحاخل@لى

نأئمةمنوهوزمنه،بغدبسببعلى@لحاكم@لدخلدخلفإن

الذهي،زمنفيكانمنعلىالمدلسينرواياتنقدعسردان@لرابع،

منوهو
تعبير)حسب@لمتيقنةالعباراتفقدانبسبب@لثامن،@لقرنأئمة

عر@لرابعنأهلمنبالسنة@لمثشغلونسيقولفمافاهبي(=@لة

عر؟!!!.و@لخامى

)ما(..للدمبيفطة(1)
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وايات:فيمنهاوالإفالمحة@لتيتةعلى@ل@خالوقوت(2

بكتبسيرينبنمحمدولدمنرجلالأتانيالمديني:بنعليقال

هائمبهايحدثالاحاثيثهذهفكفتهريرة،أبيعنسيرينبنمحمد

قالهريرة،أبوحدئناماهذاأولها.كانمرفو@اعندهكفتمرفوعف

وكانعتيق،روفيكتائاكانةقالكذا.أبو@لتم@قالكذا،القمممأبو

عند
فيوكانكتاب.عندهيكونأنيرىلامحمدكانسيربن،بنبحيى

فضل،ينهماهريرة،أبيحديثهذامنه:فرغحينجميفه@لنبيحديثأصفل

كمانقط،حولهعاشرةحديثكلفصلفيةوقالكذا.هريرةأبوقال

دايدلىلامحمدوكانتدور.

محمدكتابعلى@لمدينيبنعليوقوفخلالفمن
عنسيرينبن

@ستطعقوفة،المرفوعةالاحاديطبينالفصلمنفبهوماهريرة،أبي

بنهثامرفعهاالتيالأحاديثتلكصوابيعرفآنالمدينيبنعلي

على@لقاطع@لدلي@بلالمرجح،وهذافوقفها.كيرهوخالمهحسان،

المتأخرين!!!عندأثرلهيكونل@التصويب،

دالسمعت@لدوري:وقال
@لتيمي،سليمانبنمعتمرحدئنايقول:يحيى

أنهإسحاقعنحريز،أبوحدثناقال:على@لفضيع،قرأثوفيماقال:

سمبنةأبيابنليحبى:قلتالدورمحأ:قالثمحديئا،)وذكرحدثه

ةيقولمعتمر،عنبهحدثناالبصري
كتابيحيىفأخرجإسحاق؟أبيعن

فإثقإسطأنيخه:ذاف@محتمر،

@دماكلا(
مى

محمدعنحانبنفمرو@مايتالأحه
ه@رة،@ب@عنسيرينبر

ختر@
1لد/001،لللارقطني@لعللفانظرما.ووقمها،رسهاير 0،91 1،5

1 1،611-51 2،11 ويخرما(.2،2

وستععر@نر@لمصحفا.مى@نفيرحلقةة5(2)
@

.(5اللأ3)@ن@-

5لرير@لج@ع@لخطيبوعهه(،@هلإه2)للصسويو@لتلىلح@لمعردة(3) 7 1،)3
5لوالإملاء@د@فيو@لمعني 1 53).

3لر@لد@ريبرو@يةمحيى@رت@لخلا(
.(3معلا
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دتهعبد@عنحديثفيسعد@لسضانبنأزهرعلىاختلفولضا
بن

عليصعبيدةعنسيرينابنعنعون@بنحديثمنهوهلعون،

رضي
عبيدةعنسيرينابنعنعرن@بنحديثمنأممسندا؟عنه@لته

3بنبثربل@لأوأخرجهمده:في@لبز@رقالمرسلأ؟
منأزهرتابن1

مرسلآإعيدةعنمحمدعنعون@بنعنفيهفإذاأزهر،كتابنصل

أزهركتابعلى@لوقوتخلالمن@لمرسلرتجحار@لبرأن@للطائف:ومن
اتفاقخلالمنلكنأيضأ@لمرسلفرتجحالد@رقطنيوأماعل!،@لمختلف@لستان

@لثغ)@لحلل(محققبقفولممرسلالمعنه@لحديثروايةعلى@لرواةمنثلاثة
أسعفنيولاالمرسلزالروايكتلكأحدعلىدنه@زين@لرحمنمحفوظالفاضل

رجعالذيأوزبكليرسفعلي()مسندكتابولاعليها،الوقوتفي@لحاسوب

!!(3)المطبوعاتمعالمخطوطاتمنكثيرإلىفيهجامعه

لحن!!!عناالمحجوبة@لقوم،لأولئكالمتاحة@لنقدأ@س@كثرفما

س:@لف@عليبنعمرووقال
عنعون،ابنحدثناأزهر،حدثنا9

لرنيخبر@لناس"يثنحر:@لنب@فالفال:عدالله،عنعببدة،عنإبراهيم،
@.

حديطفيلي@فقال:سعيد،بنيحيىبهفحدئثالفلاس:()قال

حدئناأزهرإنةفقلتلا،فقال:فيه،بلىله:فقلتعدالت@عنعون@بن

بكتابهجاءأزهررايتقال:عبدالت@عنعبيدةعنإبر@ميمعنعون@هنعن

عبدالله.عنفيهولي@

فنظرفيه،للنظرشهرينمنقرئاأزهرإلىفاختلفت@لفلاس:()قال

لمججأ@لبيعنعبيدةعنإلاأجدهلمفقال:خرج،ئمكتاب@في

اس)كلممد@لبز@ر(1)
ر

5 5 13).
الهأ.@ر@لا/13للللرفطني@للح(2)

1رقم2114-211315)@هرلكليوسصطالب@بيلنعليعد(3) 2 2 03-12208).

للخطيب@لر@ريلأححقو@لج@ع2(،8رقم203)للحا@ديث@ل@علوممحرفةلا(

@زمر،صر@يةعرصممو"بنعد@لثهعنعيةعنصجحو@لحليتلوتم.311(.

رو@يةسلمالاسمجحلوفداول.رفم.ا@عهول6/5)@لحلللي@لدارفطنينجهكما

3رلا/2691-3691عبيلةعنمذا@لحليترو@يكيخر@زمر
@ل@بنرة(2كه3

إ.@كللالها
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عنعيينف@بنرواهحديثعنأبيدمألتحاتم:أبيابنوقال

عنعروبة،أبيبنمعيد
عنعمار،عنبلال،بنحسانصقتادة،

@للحي@؟تخليلفي@لنبي-في:

عروقيأبيابنعنع@نة،صوى@بنأحدبهذايحدثلمأبي:قال

أبي@بنمصنفاتفيلكانصحيخاكانلوقال:صحيح؟هوقلت:

متاأيضأوهذا@لخبر،هذا@لحديثفيعيينةابنيذكرولمعروبف

بوفنه

ومن
حتمأباأنالأول،بالمثاليتعتقمماهذا@لحديث،في@لللائف

حينفيعروبفأبي@بنمنبالسماعيصزحلمع@نةبنسفيانأنهنايذكر

@بيخكئمشردفهل!(2))المستدرك(فيعند@لحاكمبالسماعتصريحهورد

هذا@لتصريح؟!لمجيءحاتم

هذهنحوعلىالأئمةهؤلاءأقد@ريعرفلممنبعضقيوردوقد

@لت@@لعقلتجويزاتمنشلان(،كتابفيلي@كذاحديث)بأن@لتحليلات
أناحتمالعليهايوردبأنوفلكتعيلاتهم،بهالئبطلعاقل،علىتخفىلا

@لمنتقد@لحديثفلكيكون
و)نمايدونه،لممضاوأنه@وي،كتبكيردي

لاصرودهاحتماللكنو@رد،ونحوهالاحتمالهذاأنشكولاشفاهة.رواه

يقتضيكلامأعاقلقالفإذاعاقل،علىيخفى
الاحتمال،هذاأفغىأنه

الاحتمالفلكورودعدمعلىيدلمالمامالإلغاء،هذايقصدأنهفالأصل

لا@لعلل؟!أئمةأحدالاحتمالهذا@لغ@الذيهذاكانإذافكيفةعنده

@ضحالدليلقامإنإلاالاحتمال،هذابمجزدعل!الاعتر@ضحينهانقبل
لهقرينناقديعارضهكأنثبخلافه

الاحتمال.ذلكمثلإير@دفي

بلغحاأيوالىالنقد@لسابقين،أئمةدقة@لمعاصرونيعلمولكي

6لوحقم@بي@ن@لحلللا( 0

3).
.(14911)@لسنرك(2)

.(214-213)@لج@ييبسحصلأبيتبخة@نظر:(3)
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فلكورودتحققمعرفةعلىحريصينكنواوانهممذا@لباب،فيعمقهم

منبعد@لتحققليكونورود@عدممنالاحتمال
فلك

مجردلي@عندهم

معلوئامتحقفاأفرابكونبلالمتأخروظ،بستطجهماكايةهويكمااحتمال

@لتالي:على@لنق@فقف

أربعمائة،مننحوعونابنعنيسماعيلكتب"احمد:الإماميقول

إسماعيلعندوكانكتاب@فيتكنلمأحاديطعونابنعنيحفظوكان

تكنلماحاديثأيوبعنيحفظوكانحديث،تسعمائةمننحويونىعن

في

@لمعرفةالرواة،كتبإلى@لتحاكم
من@

@لخطأ.

أبيعنأحمدالإمامكقولوالتراجم:العللكتبفيجداكثيزوهذا

اختلفإذاإمائا،كتائهصارنعيمأبوماتإذاداةدكينبن@لفضعنعيم

"إليهفزعواشيءفي@لناس

فيوسأكتفي
النوعهذامثللكثرةاطن،بعضإلىبالإحالةهذا

تلكلفقدانالمتأخربن،كلامفيورودهوبعدالنقد،أنمةعند@لتليلمن

أزمانهمفيالأصول

فيهاةمابكل@نترارهموعدمبأثواء@لكتبعلمهم(4

منبدلابلسبق،كما@لى@لكتب،عند@لتحاكمالأمريقففلم

حاله.وبحقيقة@لكتاب،فلكبقيمة@لعلم

منعليهوقفتماغر@ئبومن
فلك:

حديثعنحنبلبناحمدعبداللهابا@صألتالدمثمقي:زرعةأبوقال

بنأن@عن@لزهريعنحمزةأبيبنشعيبعن@ليمانأبي
أئمعنمالك

9لر@ثه-جد@@بنهحبرر@ي@@حدللإسم@لرجالومعرلة@للىيا(
3

.(902-8/2302)@لكمالتهذيب(2)

@لابن@لل@@نظرة(3)
2لرقمحتم@ي 0،72 1،15 3،81 2 2،42 1 6،52 2 56).
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بعضهموسفكبعديمنأتتيتلقىماأريتقال:عيئابخيأنحبيبة
دماء

لهلي@عدالله:أبوقالزرعة:(أبو
وأخبرنيأصل.هري@لفعن

أنه
ابنعنشجبكتابلي:وقال@لحسين.أبيابنعنسعيبحديثمن

قال:@لزهري.بكتابملصقابهكانإذ@لزهري،بكتاباختلط@لحينأبي

@ختلطأنهإلىيذهبكأنهأصل،لهوليىاتهم،قدأبا@ليمانأنوبلغني

يحمل.ولاأبا@ليان،يعذركأنهصرأيتهملصفا،بهكانإذهري،@لفبكتاب

أحمدعنهسألتوقدة(زرعةأبو)قال
سنةدمثق،مقدمهصالعبن

لهأصلهلاأنهأحمد:قولمثلليفقالوماتتين،عئرةتع
عن

هريلز@

محمدأيخضابذلكوأعذ
بحديث@لناس)أعرتالذهلييحيىبن

هري(لز@

اختلاتوفيهطويل،هذا@لحديثفيو@لكلام

أئمةكلاممنالحديثهذاحولمعطياتهناكأنللنظر@لملفتلكن

فاختلفمعاصر،وعالئممتأخرإمائم@لمعطياتهذهعلىوففالنقد،

معموقفهما
لدىالمنهج@ختلافأحد@مثلةوهذاالمعطيات!اتحاد

@لنقد.معطياتمعالتعاملفيأحيائاالمعاصرين

مننيهبماالحديث،لهذاالأنمةنقدمعطيات@لذمبيالإمامنفلفقد

أبوفيهوهمالحديثأنتعينالقلت:أخيزا:قاللكنهمختلف،كلام

ماالحديثبأنحكموا@لكبارلأنعلى@لوهم.وصثم@ليمان،
مو

عند

هريلز@

@ند@(1)

2لوفم@لدشفي@رعةلأبي@حنلة 1لونم@بضان@بخهو@نظر3(،0 1 5،4

تلريخ(2)

ا

يةئد

1

1)ول@لكمالصنيبفييوعه)51/*(،عق .(15ا-50

ب(.ا/لكه)هرتطنيلد@@وعدلكا(،الا3لحا@مشلوك@نظر.(3)

.(3كا/10)@نلاهأعحمير(4)
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منونالى@لحديث،صخةإلىدذهبالألبنيأتا@لشيخ
أعذ

من

فيلهيقذوجهلمذهبهميبئدنلمكلامه:اخرفيقالأنإلى@لنقد،ئئمة

"!1،1(.@لعلم

لي@لكنهذا@لحديث،في@لذهبيبل!ذهبماإلىأفصأتيومع

يعينيهو@لذيهذا
@لمعطياتتلكتناولمنهجمويعنينيالذيولكنهناة

والألبفي.الذهبيبينواختلافه

ومن
أمثلةلطائف

ي
عديابنذكرهماأيضا:@لنقدأئمةعد

ابنداحدثناقال:حيثالبلىقي،هلالبنعاصمترجمةفي)الكامل(في

محمدحدئناقال:صاعد،
محمدحدثناقال:الفطعي،يحيىبن

ر@ثد،بن

أنجذه،عنأبيه،ع@شعيب،برعمروعنالمعتم،حسينعن

نكاخ.بعدإلاطلاقلاقال؟عيهراللهرسول

محمدحدئن@قال:صاعد،ابنحدثنا
حدئناقال:بعقبما،يحيىبن

قالقال:عمر،ابنعننافع،عنأيوب،عنهلال،بنعاصم

نكاح.بعدإلاطلاقلا@:@اللهرسول

أعرتولامنه،إلاسمعناهوماصاعد:لنا@بنقالعدي:(ابن)قال

ولاإتاه،نلقنهلمعلينا،قرأهماأضعاففيوحذثناهفأفكرها،عقةله

جفبفيملحقهوولابانفراده،أحدعنهولا@نادنارقعة،فيعنهسألناه

هلثمم.إلىإلا@لكتابأخرجولاكنابنا،

عروبقحلأبيفذكرتهصاعد،لنا@بنفكرهكذاة(عديابن)قال

@لذيشعيببنعمروحديثفيهافإفافو@فد@لقطعي،إليئفأخرج

عنأيوب،عنهلال،بنعاصمحدئناوبعقبه:صاعد،@بننكره

@@ألنلينرث@لاسيتمكم@إ@لنبيعنعمر،@بنعننافع،

دأ@لمطففين:6

3ر4كا-4243)@لصحبحةالأحاثبثصلملة(1)
.(1لما"
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دخلأنهعروبةأبيكتابفيلناتبينمافعلىعدي:(ابن)تال

مثمهوز@@لنلبنلرتأألاسيقمصموأحديث،فيحديتصاعدلابن

مايخملهلالبنعاصمأنعلىأيوب،عن
منأنكرهو

هذا

اخر،بأمرلإع@لهيستدلهأ3ا)شه@لحزانيعروبةأبوكانوقد

بهاحتجنافععنأيوبعندهذا@لحديطكان@لويقول:كانحيث

جذهعنأبيهعنشعببنعمروعنسنةمئتيمنذ@لناس

عليهمقرأعندماشيخهمنأمصاعد؟ابنمن@لوهممليبقى:لكن

حديث؟إلىحديثمنبصرهفانتقل@ل@جلى،فلكفي

تخر:ومثال

بنعدالأعلىروى
عنلر،بنومحمدالمثنى،بنومحمدحماد،

عنأبيه،عنجرير،بنوهب
محمد

بنيعقوبعنيحدثإسحاق،بن

عتة
بنوجبير

هؤلاء@لحفاظمتابعةفمعحديثا.وذكرواجبيربنمحمد

فقدلبعضبعضهمالئلاثة
وهمهم

أنهفيه@لصوابأنوفكروا@لنقاد،
أبيعن

بنجبيرعنعتبةبنيعقوبعنإسحاق
يعقوببينبالعطفوليىمحمد،

منهم،أوثقهومنمخالفتهملمجزدالحقاظهؤلاءترهيميكنولموجبير،

هذاكانلوإذ
يلزقبأنأولىجريربنومبلكانوحده،@لتوهيمدليلهو

هذا@لوج@علىعنههذا@لحديثروايةعلىتتابعهممع@لوهم،به

محمدأنو@لبر@رداودأبوبئنلكن
نسخابشاربنومحمد@لثنحبن

3لوأحمد@لحا@أبي@ر@بة@ني@لع@عروبة@بطأحعيتليلحديثان
ولمم@2(،ك@

عهكسا@نصحمتنبحبى،بنبن@لح@مدبنإير@دصعروبةمقصد@يبل@محققهئر

@نقلجضف@يانديخة@لح@@الأحز@ل@@طيوضحساوهناالأعلى.في@لحقلان

.3يخرفضلأعنلها@لمغصش.ية

.(233-232/5)عديلابن@لكمل

@ها.@لسبكبصحولاالاحتبئ،الأصفي

6-459/1)للخلبليالارناد لهأ.0

1لوقملللارقطني@لسيسؤا@ت@نظرة 0



منجريربنومبحديث
مذافكانعبدالأعلى،نسخة

اتفاقهمسببمو

هذا@لخطأعلى

أثناءلهعرضوماللحدبت،@لراويتحثلبطريقةعلمهمر@بنا:

وإتقان@ضبطهعلىأثرلهمتا@تلقيمجلسفيكانو@اله،تحثله

بنحمنقالمجلى@لتحديث:فيلامذاكرةأخذمتاأنها(

مهدي:
ليمىفقلث:الأعمش،عنبحديثفحذثعوانة،أبيعندكنت@

هذا
@لدرج،هاتصلامة،ياةتاللا.قلت:بلى،قال:حديثئصمن

سعيد!أباياصدقتفقال:في@ليى@لحديثذاف@فيه،قظرفأخرجت،

ضاب،وأنتبهكرتفىقلت:أتيت؟!أينفمنسعيد!أباياصدقت

سمعتهأنكفظت

معين:بنيحيىوقال
فقلت:على@لجسر،عاصمبنعليلقيت"

عنمطرفحدثنافقال:كريمته؟زوجمن@لشب@:عنمطرتحديثكيف

تسمعلمفقلت:الثعبي.
هذا

هذاوليىقط،مطرفمن
قال:حديثئ@من

فظننتقلبك،فيفوقعبه،فوكرتوقلت:منه،فاستحييتفأكذب؟!!

حديثكمنولي@تسمعصولمممعتصأنك

إنأقول:الحال.بحقيقةعلئالااعتذ@زا،قالوهإنماهذاقيل:فان

@لحال؟!!.حقيقةعرفواكيفيقى:بهذا،سلمنا

ر:منالإملاءحالللرو@ةوقع@لذيبالخللعلمهم(2

بنعثانيكناللممستنكزا:حديثاذكرأنبعد@لر@زيزرعةأبوقال

مع@لحديثيكتبكانولكنهيكذب،ممنصالع
خالد

وكاننجيح،بن

بهبليوقدب@فبلرايسمعوالمماعليهمأملى@ئيخمنسمعواإذاخالد

(2)

(3)

6لود@رد@بيسنن 93
3

3لو@رومسند@لب@لهأ، 4 3 23).

1لونلأللخطب@لج@ع 12).

ك@-56)@رعةلأبيى@برف@سثللات



جبرعن@لمسيببنسعيدعنمعبدبنزهرةحديثفيأيضاصالحأبو

عنهوو)نماأصل،لهلي@
خالد

نجيحبن

الئخ:علىالعرضأثناءقرأ@لخلأ@لقرئبأن@لل@(3

منواحل!غيررواهحديثعنأحمدالإمامقال
الإمامعنالثقات

الخطأماللثعلىنيقرصكانوا"الخطأ.علىمالك

@لسماع:مجلسالر@ويشلىكبمن@لل@(4

وأتبعهبردة،أبيبنعبداللهبنبريدعنمعاويةلأليحدلاذكر@لبرار

لهبمتابعة
أسامة،أليمن

لأوهذا@لبزار:قالئممعاوية،أباديهاتابع

أبيغيررواهأحدانعلمولمبريد،عنمعريةبأبيئعر@إلماالحديث
عندنرهولمأسامزأبيعنسعيد@لجوهريبنإبراهيمأخبرناهخىمعريز

أبيمنسعيدبنإبر@ميمسمعوكانإبراهيم.عدإلاأسامةأبيعنأحل!
أسامة

أنهفبلغنيواحذا،@لئعيطيوسماع
هذا@لحديثعلىإبر@ميمتابع

حدثني@لمديني:بنلعليقلت"منصور@لرمادي:بنأحمدوقال

عنحوم،بنجريرعنوهب،ابنعنمايخنا@لمصريين،بعض

أناأصبحتةقالتعاثة،عنعمرة،عنالأنصاري،سعيدبنيحيى

لي@قال:وضحك،رأسه،عليئفحزكفذكر@لحديث؟صانمتين..وحفصة

هذا
معبالبصرةسعيدبنيحيىمنسمعإنماحازمبنجريروقال:لئيء.

حماد
حمادكتابفيزيدبن

حمادرواهإنماومذا@لحديثزيد،بن
بن

هذاولي@عائةقالتقال:@لزهريعنسعيدبنيحيىعنزيد
من

سمعهإنماعمرة،حديث
سمعهإنماو@لزهري@لزهري،منيحيى

رجلمن
عالة،علىيدخلمنبعضعنبهحذثهيعرفه،لا

عائةعن

.(418-417)زرعةلأبيذعيسفا@@1@

7-7دللدارنطنيمالثديهاخيلص@لتحالأحاديت(2)
2ر 0

3).
8لوفمصد@لبر@ر(3) 21،38313).

ررفم*9(.@ل@قنينلربح(4)
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هذه،حازمبنجريرروايةو@لنائيأحمدالإماممنكلخطأوقد

@لتخطتةوجهيب@نالملكن

@لب@فبهلب@لكنعه،آخروجهمن@لمدينيبنعليتخطيءوجاء
حمادروايةفكرحيثإشلىة،إلاالتخطتة

بنجريرروايةعفزيدبن

أنهئظنقدإذ@لتخطنة،دليللبيانعندنايكفيلاومذاحازم
يوهم

حماديقذئملأنهجريرا
فق@عليهزيدبن

إذبهو@حتججريرحديثذكرأنبعدحزمابنقالماذافانظرولذلك

9قال:

أخطأحرمبنجريرإنقال:منقولعلينايخفلم
في

هذا

إلاباطل،الخطاودعوىثقة،جريزالأنلىء؟لي@هذاأنإلا@لخبر،

لأنهةعلةبإسنال!جرير@نفر@دولي@دعو@ه،صحةبرهانلهالمدعييقيمإن
()

لأنمةمناحةكانتالتينقد@لحديثأشسىأمثلةأنهيوبهذا@لمثال

ماوالتي@لنقد،
يرللمتأخرمتاحيماغيروهيالأسس@،لتلكلمحمافيإلاهي

خصوضا.وللمعاصرينعموفا،

وبينبيننا@لفلىقييئوبذلك
أملمنكانوا@لذين@لنقد،نثمة

ومعطاتعلوممنفيهمنوفرلما@لحديت،علمفيالابخهاد@لمطلق

بمكنناولابه،لناشعورلامناو@لتدفيق،@لعمقذلكلهمأتاحتللنقد،

أعلأإ!بهنئعرأن

يين@لكبيرالفارقوهذا
أنهلنا

وتجاه@لحديثعلومتجاهعينايجب

منها:أمور،@لنبويةالسنةخدمة

علىعدفنا@لوفوتوكمابمما@للانقموضعه@لنقدأنمةكلامنضعأن-

الأسانيد،على@لحكمفيمنهاننطلققاعدةو@لتعديل@لجرحفيأحكامهم

32لوقمللسانيى@لبم@ل@@نظر:(1) .(28له/1لليهقيىو@لد@لبه@2(،8

مأ(.1ال@ليهقي@لكبرى@لسنن(2)

.(270/6)حرملثبن@لمحلى(3)
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قاعدةالأحاديثعلىأحكامهمعلىقوتأنعلينابنبغيفكذلك

علمهمخلاصةلأنهأولى.مذابلالأحاديث.على@لحكمفيمنهاننطلق

والتعديل.بالجرحعلمفمأركانهأحذكانالذيالعظيم،

علىأحكامهمدونالرواةعلىأحكامهمعلىنعتمدجنماأشبهناوما

بمنالأحا@يث،
صحراءفيخريتعارتدليلإخبارأوإشلىةعلىاعتمد

إلاليوصلهوراءهيسيرأنفيليل@ل@فلكيخال@ثمالأطرات،منرامية

مبتغاه!!

أنهكما-
بلوغعنأهليتناونقصعلمناقصورندركأنعليناينبغي

لاوهذا@لحديث،علمفيالاجتهاد@لم@ل@درجة
يصح

دمجزيكونأن

منتزيدضرفيأوسمةلتكونإطلاقها،خلالمنبالتواضعلرتن@بعبلى@

أنلنايحقما@لذينقدربأنانفسنا،نحاكمأنبدلابلوجرأتنا.غرصرلا

بحسبالعلممنفيهنخوض
منفيهلنايحقلاوما@لذيمنه،لديناما

في@@لخوضدرجةنثىونقصبلوغهعنقصرعلمنالأنفلث،

ل!وماالحديثعلممنفيهالخوضلنايحقالذيالحذهذاوبيان
منصلايحق

لكنهلآخر.شخصمنتباينهمع
حد@نهالمتأخرينيجمع

كماعام،
أسسبسبالمطلق،الاجتهادأهلمنليسواجميغاأنهمجمعهم

وهيفقدرها،@لتي@للمومعطيات@لنقد
وهذاالاجتهاد@لمطلق.لأهلمتاحة

بهقمتوقدمستقل،ببحثحقيقالمتأخرين،يجمعالذيالعامالحذ

هذا..إخر@جرعلىيعينأنتعالىاللهأسأل)بحمد@لله(

أعلم.والله

منعلىوالسلاموالصلاةوحده،دنهوالحمد
لا

آلهوعلىبعده،نبيئ

حذ@واتقىأثرهاقتفىومنوأصحابه
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والمر@جعالمصادرثهرست

عد@ل@-@تحقبئد@لحاكهأ.@ح@@بيلير@بة@لحر@نيعروبة@بي@حاديت

4لهالأولى@لبتي @لرياض.@لرشد.مكتةهأ.ا1

عد@لبلىي@بيتحقي@ق.للد@رقطني.@ن@.بنمالكفيهاخولف@تر@لأحاثيث

بنرضا
@لرضد@لرياض.سيهةمأ.ا4ايهالأولى@لطبة@نرص.@لجفخال@

@لطحةعد@لرحمن.محمد@حمدتحقيق:للساني.و@لاستحلاءةلاملاء@يص

4لاالأولى جدة.@لسحسودقيمطبةامأ.1

الأولى@للبةعد@تصموفقد.تحقيق:@لص@ح.@نو@لممي:@لمفتيب@@

عتةمأ.1407)
رة.@للي@و@لحكمم

@للعةبدرص.عسربنسعيدحصدد.نحفبقللخبلي.)شخبمأ:@لأرشاد

لرياض.@شد.لر@مكتةهأ.1409)لأولىا

بيروت.الاسحصي:@لمكتبمأ.ا*9)الأولى@لطبةللالبني.@لنيل:@@هر@

نهضةتصويرالأولى.@لطجةمحمد@لبجريعل!تحقيقححر.لاب@ابة:@لأ@

@لقاهرفمصر:

محمدمحسودتحقيق:طاهر@ل@قدسي.@نارتطش.لل@واثنريلىلنرالهب@الريف

يروش.ة@للي@@ر@ليهب@امأ.4الاالأولى@لطبتيوسف.و@لبنصار،

-51382)الأولى@لبة@للي.جد@لرحمنتحقيق.ساكولا.@نمال:ا@

1 38 @لفى@لف@فيةد@ر@لرفهأ.6

م@.ا420)الأولى@لبئ@يى@حمد.@تحفبئ:للبرطي.زخر:بحر@لني

@لشررف@لمديةالأنرنة:لاءمكنبة

برعبد@لتهمحسدو@بومصطفى@بر@لغي@تحقيق:@لحلقن.لابن@لب@و@لمنير:

@لثقبة.@ر@لهجرة:@هأ.ا425)الأولى@لطبحةكما@.بنياسرعملروأبوسي@ان،

6 4



الأولى@لبتوجماعففر@ج،@حمدصب@لشلتحقيق:.@للزبي@@لعروسنج

@لك@لت.حكومةمطمةاهأ.385)

@ت@شكر@تحقيق:@لدشتي.فرعةلبيتلرسخ
بن

@لطبمةجني.@ت@@سة

محسعلى.ولأ@
فق.@بنة@للئ@

الأولى@لطبعةان.@للحيلبهر@ميممحمدتحقي@ق:للبخاري.الأوسط:ريخ@ن

@لرباعى.@ر@لصبي:@ط.1418)

1لكهالأولى@للبعةللخلىي.@لجير.@لتاريخ علرت@ر@ل@@هأ.اه-3993

يروت.@لعلمبة.د@ر@ل@نصوير@لهد.ابة@لث@

لىالأو@لبةيغر@مةعمرتحقيئ:عساكر.لابنةدمنقطينةنلرفي

4للا بيروش.ثار@لفكر.هأ.ا1

@لطبعةصف.نررمحمد@حسد@ةتحقيق@لدورصا.لوو@يةمميىلابر@تلريخ:

3لاالأولى @لحكرمة.محة@لئريعة:كليةيز،جد@لف@لملكجامحةمأ.ا9

مكةامأ.413)الأولى@لطبةصالع.ببر@مبمنحيق.للصفنصي.ة@تاربغ

@
بنر@د@ويت،لكو@بة.و

د.لحا@
وت.ير

@لهشرفعبد@لصمدتحفيئ.للسرلمج.اثنر@ف:نحفة
@لانبة@لطبحةبن.

الإسحعي@لكنبمأ.ا403)
"

دروت.

هأ.ا417)لنة@لئا@للةنظر@لفلىلبي.تحقبئ:لليرطي.@لر@هي.ت@وب

باض.لر@نر.لكو@مكنبة

@لأولى@لبئمحصد@لحربي.خلبلةتحفبقعلى@لمجروحبن.@لد@رتطيفعفك

4لا مرت@لقا@لحدبنة:@لفلروقمكةمأ.ا1

الأولى@لطبعةبس@اعيل.محمدشبانتحقبئ:حجر.لابرلحبير:@تلجص

@لفامرتزمربةا،@لكلبتمبهبةهأ.ا*9)

@لبةمحمد@لحمفى.بنلدرتحفبنى:لليوطي.@نصحبح:لصالة@لننقيح

رف@لمفف@لصدنجةي.لإمما@ر@هأ.ا415)لأولىا

ا-403)@لانة@لطبعةمحرو@.@عو@بئتحفبئللصري@لكمال:نهلبب

1 4 1 لة:سالر@سةمؤم@.3
ش.وير

الأولى@لطبعةخان.عبد@لحجنمحمدد.مر@تة:تحتحبا@.لابن@لفات
@لهند.@لفمايخة:لىف@ل@ثلزةمجلىمطبمةاهأ.304-@3931)

عبمصمد@تحقيق:للخ@ب.مع:ل@@ولم@لر@هيلأخلاق@لجمع
يروش.@لرمال@:مؤمسةهأ.ا412)الأولى@لطبمة@لخ@.
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27-

28-

29-

31-

32-

ك@-

34-

3 5-

36-

ك@-

38-

39-

عبد@لافي،@دؤ@وسحمدشاكر،محمدأحسدنحفيقللنرمؤي@لجمع:

@لربي.@إجاء@لتر@د@رتصويرعطوف@@بر@يم

د@تصويراه@.)اك@الأرلى@للةحتم.أبيلابنو@تعميل:@لجرح
@ل@@

وت.ببرللب@.@

ماءحديت:يخهجزء
محمدكلانيتحقيقححر.@نلهلما@نمربزمزم

ترطبزمؤسةامأ.412)الأولى@للئخليفف

يي.إمحاقلأبيو@لكتب:@لحفظعنبنقد@لشي@ل@رتبختة
@لطت

@@ر@لكتب@م@.ا407)لأولىا
وش.بيرلي:

@نحنبن.@لزهري.@لنضللبيحديت
الأولى@للةصمد@بلو@بنحن

1يه 4 لرياص.@@للف:@@مو@مأ.1

اهأ.424)الأولى@للة@بركي.دن@عبد@د.ةنحقيقللسيوطي.@لمر@لننهر:

@لقاهرفةلبحوثمجرمركز

-5135")@لي@يريل،ثيدرنع،سمنلرةنجم.لأبيلخبلر@صب@ك.ذكر

3 5 @لن@.@ر@للب@تصوير@لىه@.ا3

طي.للسيوفرض.عصركلفي@لاتجهاد@نوجهللمحلد@لى@لارضمن@لرذ

@للمية.@ر@لكتب@اهأ،4"3)الأولى@للبة@لمي@.خليل@ليختحقبئ:

الأولى@للبعة@لتوي.عد@لحليم@تحقيق:@ر@.ثبي@لأجريسز@لات

بيررش.بان.@ل@ومؤسسةضي@لكلمحةالاممامة.د@رمكنةامأ.418)

@يوحهرثه@ز@أبو@رعةكتب:)ص@ىفرعةثبي@لبرذعيصؤ@لات
@لنة

@@قحقيق:ية(.

فا.ثار@ه@.ا4"9)لايخة@@لطبعة@لهاسمي.سعدي

@لقامرة.

تحنيقللد@زقطني.@لهمي.خاحت
"

الأولى@لبمة@ن@حب@صولق@
1لا 4 @لوياض.ةت@مكتبةمأ.0

1)ما)؟(@لبة.(3لجللألني.@لصجحة.الأحاثبثسللة مكتبةهأ.4

ياض.لر@لمحلرف

@لرف@زةمجلى@مطبحةهأ.ا344)الأولى@لطجةللبيهقي.@لكبرى.للسنن

@لهند.@لنظمية:

الأولى@لطبحةشلي.عد@لنممحنتحقيق:للنني.@لكبرى:@لن

لة.سالر@سسةمزهأ.ا421)
وت.ببر
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4

4

5

5

5

5

-

د@ر@لفبلة:اهأ.4الاالأولى@لطبةعيلمفصمدتحيق:ثاود.لألي@لينن

ر@راهأ.418)الأولى@لطبحةمعروف.@عو@بثلىشحتيق:جى@لابن@لنن:-

وت.بيرلحيل:@

غذف@بيعد@لقح@كلتاءلنفي.@لنن.-

-

حينتحقيق:للذمبي.@لنبلاء:لملامسير
تجلرووط،الأرن@وشب@سد،

4ه-1402)@لثي@@لبتوحصعفعو@د، 0 وت.ببر@لرسالة:مؤسسةهأ.ا5

@بحة@للبعةعتر.يننور@ل@تحقيق.رب.لابن@ترمذي:عللشرح-

@لرياضر،.د@ر@لحطاء:.(51421)

وفهرسفوترقي@لنجار،زمريمحمدتحيق.للطحري.اثثر:محافيضرح-

كلي.@ل@بوسف@
-

@لمكب@لاولى.@لطبةمصطفى@لاعظمي.محسدتحميق:خزي@ة.@بنصجح

وت.ببرسححي.ل!ا

-

عبد@لباني.فؤ@رمحسدةنحفبقسلم.عحبح

د@رمأ.ا420)الأولى@لبة@لسلفي.حمديتحقيق:للحقيلي.@لضعفاء:-

@لرياض.@لصيحي:

@لطبعة@ن@@زين@لرحصنمحفوظد.تحقبقللدارنطني.ة@لنب@نة@لاحا@بتعلل-

@لرياض.طيبة:ثارهأ.ا416-51405)الأولى

د@ر@لكتبعنمصورةخطية،نخةللد@رقطني.@نبرية:@حاثيت@ملل-

@لمصرفي

الأولى@لطبحة@لدباسي.صالحبنمحمدتحقيق:حتم.@بيكبن@لحديث:@لل-

4لا @لرياض.@لرشد:محتةمأ.ا2

@تحميئ:عد@ش@.@بةلبرو@يةأحسدللأمم@لرجال:وصرفة@لعلل-

وصي
@ن@

بيروت.الاسححي.@ل@كتبامأ.4له.الأولى@لبتعامى.صصد

@لدر@مككبةمطبوعاتثولية(.ملمبة)نموةوثفاقو@تع@لحليتملوم-

دلبي،الإسلامية
4لأصة امأ.2

4لر@لثالثة@لبتعر.نور@لدينتحقيق:لابر@لص@ح.@لحديثتعلوم- امأ.0

د@ر@لفكر@صش.

رفا.نز@رد.وشرح:تحقيى@صيف@بيكبن@لاطه:طبقكفياكنبا.عون-

يروش.@لجاتمجةث@رمأ.ا)م@3@لاولى@لطبمة
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5

6

6

6

6

7

@ربنحمدد.تحقيق:للخ@.@نقل:فيلممرجللوص@لفصل

@لنقبة.ة:هأ.االأولى@814@لطبن@لزهر@ني.

شر@تحقيق:@لدنمقي.فرعةلأبي@لفوأئد@لمعتلة:
لطبمة@

@لكويت.@لذهبي:@ال!مكتةمأ.ا423)الأولى

عليود.@لحكمب،علالن@د.تحقيق:@لمظقر@لساني.لأبيةاثعلةقو@طع

@لتوبة.؟.صكتبةامأ.4الهالأولى@لطبئ@لحكي.

4لا@لثالثة@لطبةزكار.سهيلتحقيق:عدلمج.لابن@لكمل: ثار@لفكر:اهأ.0

ةتحقيقللهنحي.فو@فدشد@بز@رالأشلىعنكنف
حصحبب@

1"5-51399)لأولىا@للبن@لاعظمي. صمأ.4
يروت.@لرسال@.سة

الأولى@لطبعةغدف@بوعبد@لفت@ةتحقيقحجر.@بنلأ@لميز@ن:
حب.الاسلامية@لسطوعكم@اهأ.423)

للد@و@لمخلف:@لمرنلف
الأولى@للعةعد@ن@سوفق@تحقيق:نطني.@

اهأ.406)
بيروت.ب

ز@يد.ييمإسمحصيتحقيق:حبان.لابىة@لمجروجن

بيروت.ثار@لفكر:طعلنووي.@لمهذب:ضرح@لمجموع

علىتوصلتكصامخطوطت،عدةعلىمصححةطبمةحرم.@بن@لمحلى:

ليروش.د@ر@لفكر.ثاكر.محمد@حمدنسخة

لروت.فة:تصويرهأ.ا334)الأولى@لطعةللحاكم.ة@لمتمرك

4يلاالأولى@لطبمةنوزل.ليوسفةطالب@بيبنعليمسند ثاراهأ.1

حى.دمون:لأ@

نعيمومحمدالأرنلىو@شيبمنهم:ج@اعفتحقيئ@حمدللأمملمسند:

مرولوعاسي،قسو@
ل@:سالر@مؤسةهأ.1420)@لانيةطلبت3يخروشد،

وت.بير

1"9)الأولى@ل@بئ@لت@ن@@لرحمنمحفوظدتحقيق.للبز@ر.لشد: هأ.4

رة.@لمدينةو@لحك@.@لحلوممكتة

الأولى@لطبمةمحمرد@للحان.@تحقيق.للطر@ن@.@لاوسط.@لسعجم

(51405-4 1 @لرياض.@لمارت:مكتةهأ.ا5

@لتصر،كملصسدةتحميئمحرز(.بنلهر@يةممينلابن@لرجال:معرنة

مجمعمطبوعكمأ.ا405)الأولى@لطبحةبدير.وغزوة@لحافظ،مطيعومحمد

@مثمق@لحربيف@للغة
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ك@-

74-

76-

77-

78-

79-

أحمدتحقيئ:للحا@.@لحديث.علوممعرفة
الأولى@لطبمة@للوم.فلىسبى

ليروت.حرم@ر@بن@اط.424)

الأرلى@للبةي.أكرمد.نحقيق:للعوي.ةو@لناربخ@لمعرفة

رة@لرلمدية@@لد@ر.مكتةهأ.ا410)

مصطفى@تحقيق@لطىير.@لدينلحم@لقير.ي@رئفرالهدفي@لحير@لظ

4لاالأولى@لطحةعنان. عناد.@ر@لير.@اهأ.1

@لطبة@للمب.عد@لرحمنتحقبئللخطب.و@لتفريق.@لجمعلأومم@لموضح

لاملاي.ا@ر@تصوبر@هأ.ا405)ية@لنا

د@رمأ.ا405)الأولى@لطئعتة@لوحب@لفتحتحقيق:للدمي.@لموقظة:

يروت.الإسلابة@لشنر

4لا@لنالنة@لطبةعر.نور@لدي@تحقيئ.حجر.لاس@لنظر.نزمة مطبعةمأ.ا2

دثق.@لصبع

@تحفيق:للملاني.@لمصاببح.@حادبتمنعلبهلسا@مترضق@لنقد@لصحيح

@أ.1405)الأولى@لطحة@لقن@فري.محح@لرجم

د.تحقينحجر.لابن@لصحح.@بنكتبعلى@لنكت

ربغ
@ل@بةحلي.@لمه

4لاالأولى لرف@@لمدنجةالإسلاية.@لحاصةمأ.ا0

ث@

6 4


