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الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

وبعد : فهذا تمهيد بين يديَّ هذا العمِل الذي يتناوُل جزء يف طرق حديث: )َأيُّ 
نَّة  السُّ مصنَّفات  يف  ُروي  الحديُث  هذا  اْلُمْرَتِحُل...(.  اْلَحالُّ  َقاَل:  َأْفَضُل؟  األَْعَماِل 
القراءات  كتب  ويف  للبيهقي،  الكربى  والسنن  الحاكم  ومستدرك  الرتمذي  كجامع 
بعض  ويف  للداين،  البيان  وجامع  الجزري،  البن  العشر  القراءات  يف  كالنشر  القرآنية 
األجزاء الحديثية كقيام الليل لمحمد بن نصر المروزي.. ويف دواوين الرواة الضعفاء 

كالكامل البن عدي الجرجاين.. فأفضى ذلك إلى االختالف يف الحكم عليه، بين:

يف  النيسابوري  الحاكم  عبداهلل  أبو  فعل  كما  الحديث  طرق  لبعض  ح  مصحِّ  ۞
ابن  ي فيما حكاه  المستدرك على الصحيحين، وقطع بصحة الحديث أبو محمد مكِّ

الجزري يف النشر.

۞ وُمَقوٍّ لطرق الحديث بالمجموع، وهو صنيع أبي عمرو عثمان بن سعيد الداين يف 
كتابه جامع البيان يف القراءات السبع، وكذلك ابن الجزري يف النشر يف القراءات العشر.

۞ ومستغرٍب لبعض طرق الحديث، كالرتمذي يف الجامع.
ٍف لبعض طرقه، كما ُيفهم من تعقيب شمس الدين الذهبي على الحاكم  ۞ ومضعِّ
يف المستدرك، وعند أبي شامة المقدسي يف إبراز المعاين من حرز األماين، وابن حجر 

العسقالين يف إتحاف الَمَهرة بالفوائد المبتَكرة من أطراف العشرة.

لكن لم أقف -مع طول بحٍث- على من جمع طرق الحديث ودرسها على منهج 
الفاسي  العراقي  إدريس  العالء  أبي  الحافظ  مع  عشر  الثاين  القرن  يف  إال  ثين،  المحدِّ

)ت1184هـ(.
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)رقم:  الضعيفة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  الدين  ناصر  محمد  الشيخ  وبعده 
1834(؛ لكنه لم يستوعْب طرَق الحديث كاستيعاب العراقي.

ثمَّ وقفُت على بحث لبعض المعاصرين، اسمه: نادر وهبي الناطور، بعنوان: تخريج 
حديث الحالِّ المرتحل، نشره على الشبكة العنكبوتية ضمن موقع ملتقى أهل الحديث. 

ا مع نكارته. خلص فيه -بعد استيعاب وسعة اطِّالع- إلى أنَّ الحديث ضعيف جدًّ

ا رأيت جودة هذا الجزء المعتنى به، وفائدته الُجلَّى يف االهتمام هبذا الحديث  ولمَّ
عنايتي  إطار  آثرُت خدمَته يف  والخالفين -  السالفين  ُكتب عند  ما  إزاء  ونقًدا،  جمًعا 
والخزائن  المكتبات  رفوِف  حبيسَة  مؤلفاته  أغلُب  تزال  ال  الذي  الَعَلم،  هذا  برتاث 

نة النبوية. الخاصة والعامة، وهو الذي قصر كلَّ أعماله على السُّ

وقد ِسْرُت يف العمل َوْفق القواعد المتعارف عليها يف هذا الباب، باختصار ودون 
إخالل، عرب الخطوات اآلتية:

1ـ نسخ النَّص بدقة متناهية.

2ـ المقابلة بين النسختين، ثم مع المصادر المنقول عنها.

3ـ التَّعليق عليه بما يسمح به المقاُم من توثيق، أو إحالة، أو إيضاح مستلزم.

4ـ التَّقديم للعمل بمبحثين، األول يف ترجمة صاحب الجواب، والثَّاين توصيف 
وتعريف بالمنهج والموضوع، وتوثيق للرسالة.

مُت، واإلخالَص فيما أسررُت وأعلنُت.  شد فيما قدَّ وأسأل المولى أن يلهمني الرُّ
فهو الهادي إلى سواء السبيل.

بدر العمراين

طنجة، مساء يوم الجمعة 30 من المحرم 1439هـ.
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المبحث األول

ترجمة الحافظ أبو العالء إدريس العراقي

اسمه و نسبه)1(:

أبو العالء إدريس بن محمد بن إدريس بن أحمد  الشيـخ الحافظ المحدث  هو 

الَمْدُعوُّ َحْمُدون بـن عبـد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي القاسم 

بن علي بن محمد المدعو الجواد ابن القادم من الكوفة إحدى مدن العراق أبي عبد اهلل 

سيدي محمد المدعّو الهادي الشهير بالعراقي بن أبي القاسم بن نفيس بن عبد اهلل بن 

الحسن بن علي بن عبد اهلل بن أبي الطيِّب أحمد الملقَّب بطاهر بن أبي الحارث محمد 

بن إسماعيل بن إبراهيم المجاب بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر 

فاطمة  الحسين بن علّي وموالتنا  العابدين بن سيدنا  بزين  الملقب  بن علي األصغر 

الزهراء بنت موالنا رسول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص.

فهو عراقيٌّ نسبًة إلى العراق، حيث قدم على فاس أول قادم منهم اسمه محمد الهادي.

وهو شريف حسيني نسبـًة إلى الحسين، عليه السالم.

والدته:

قال عن نفسه يف أول كتابه »فتح البصير«: كان -يعني والده- يذكر لي أن والديت 

كانت سنة عشرين ومئة وألف تقريًبا.

جمموع  ضمن  خمطوط  الفايس:  العراقي  العالء  أليب  الكبري  اجلامع  برجال  بالتعريف  البصري  فتـح   (((
العراقية  الشعبة  بواسطة  التعريف  يف  اللؤلؤية  اجلواهر   .(388 رقم:  حتت  العامة  باخلزانة  حمفوظ 
الدر السني يف بعض من  بالرباط، ميكروفلم: 206).  العامة  احلسينية البن فرتوت: حمفوظ باخلزانة 
69. اإلرشاف عىل من بفاس  القادري  الطيِّب  السالم بن  النسب احلسني للشيخ عبد  بفاس من أهل 

من مشاهري األرشاف 6/2)).
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طلبه للعلم على المشايخ:

وختمُته  فقرأُته  القرآن  لقراءة  المكتَب  »فدخلُت  البصير«:  »فتح  مقدمة  يف  قال 

مالك  بن  ألفيـَّة  وم، وبعَض  آُجرُّ ابـِن  مـَة  مقدِّ هنـاك  قرأُت  أن  بعـد  ثم خرجُت  مراًرا، 
وَنْظم ابن عاشر من الفقه، وجعلُت أسمع الكتب على الشيوخ«)1(

وألف،  ومئة  وثالثين  أربع  سنة  يف  وذلك  بالعلم،  االنتقـال  يف  شرعت  ولما   «

أولعـُت بعلم الحديث النبـوي، كالم خير كل حضري وبدوي، وطلبُت كتبه فوقفُت 

أعني:  السيوطي؛  الدين  جالل  الحفاظ  خاتمة  كتـاب  أجمعها  ومن  منها،  كثيٍر  على 

»جمع الجوامع«.

درس على شيوخ أعالم، منهم:

ث الراوية أبو الحسن علي الحريشي )ت1145هـ()2(. 1ـ المحدِّ

ْرِغيني )ت4	11هـ()3(. 2ـ الفقيه محمد الكبير السَّ

3ـ العالمة أحمد بن العربي بن سليمان األندلسي )ت1141هـ()4(.

4ـ الفقيه المتفنِّن أحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي )ت	115هـ()5(.

5ـ الفقيه األديب محمد بن عبد الرحمن بن زكري )ت1144هـ()6(.

))) وانظر مسموعاته ومقروآته بتفصيل يف الفهرسة. ص 83-43. 

)2) موسوعة أعالم املغرب 2050/5.

)3) موسوعة أعالم املغرب 67/6)2.

)4) سلوة األنفاس )/330.

)5) موسوعة أعالم املغرب 33/6)2.

)6) سلوة األنفاس )/)7).
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	ـ الفقيه العالمة محمد بن عبد السالم بناين )ت3	11هـ()1(.

7ـ الفقيه المتفنِّن محمد بن قاسم جسوس )ت1182هـ()2(.

هؤالء أشهر مشايخه الذين استفاد منهم، وهنـل من فيوضهم، وأما الفهرسة فقد 

استوعبت أسماءهم مقرونة بذكر مقروآهتم وإجازاهتم، فلُتنَظر.

العلوم التي ولع بها:

قال ابن الطيِّب القادري: )وكان مقباًل على مطالعة كتب السير وعلوم الحديث 

عليه  اشتمل  ما  ذلك  من  فحصل  عمره،  من  مدة  ذلك  يف  واستغرق  واصطالحهم، 

اَحهم، مثل شرح ابن َحَجر على البخاري،  تة، وطالع ُشرَّ الصحيحاِن وكلُّ الكتب السِّ

، وتكميل السيوطي على مسلم، وباقي التقاييد والتعليقات التي على  واألُبِّي، والنوويِّ

تة، وعلى بعض غيرها من كتب التخريج، ودخل بيده كتب من الحديث  الكتب السِّ

كثيرة يف: الغريب، واألطراف، واألفراد، والشاذ والناسخ والمنسوخ، والعلل، وكتب 

اعين؛ فضال  الرجال ومراتبهم، والضعفاء، والوضَّ الجرح والتعديل، ومعرفة أحوال 

عن الثقات المحتجِّ هبم. فكان يستحضر رجال هتذيب)3( الذهبي يف الرجال، والستة)4( 

للذهبي، وكتاب  الضعفاء، وغيرهم كالكاشف  واللسان البن حجر يف  له،  والميزان 

))) موسوعة أعالم املغرب 64/6)2.

)2) موسوعة أعالم املغرب 64/6)2. 

)3) كذا يف نرش املثاين من موسوعة أعالم املغرب. و املعلوم أن الذهبي له: تذهيب )بتقديم الذال املعجمة عىل 

اهلاء( التهذيب. و الكتاب طبع بمرص يف )) جملدا.

وهو  الكاشف.  املسمى  الستة،  الكتب  رجال  يف  كتابه  يقصد  ولعله  املغرب،  أعالم  موسوعة  يف  كذا   (4(
مطبوع.
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الكالباذي)1(، وموضوعات ابن الجوزي، وتاريخ الخطيب البغدادي، والنكات على 

وشرح  والسخاوي)3(وزكرياء)4(  أيضا،  له  البديعات)2(  وشرح  للسيوطي،  التعقيبات 
الحديث.  كتب  وغالب  للسيوطي،  الكبير  والجامع  العراقي،  ألفية  على  المؤلف 
فحصل له من ذلك فوائد كثيرة لم تحصل لغيره، وانتهى إليه السؤال عن ذلك، فكان 
ل وال مطالعة كتب  يستحضر ما ُيسأل عنه ويجيب عنه عقب فراغ السائل من غير تأمُّ
عن  أو  الرجال  أحوال  عن  أو  مرتبته،  عن  أو  حديث  عن  ذلك  كان  ذلك،  اصطالح 
رتبتهم، فكان هو المشار إليه يف ذلك. ولم يكن له يف حال قراءته اعتناء ببعض العلوم 
إذا سرد كتًبا ال يلحن يف شيء منه، بل  النحو والبيان والمنطق، ومع ذلك كان  نحو 

فصيح النطق قويم الدراية على ذلك، وال ينطق بشيء غير مستقيم()5(.

أحواله وخصاله:

»كان ال يخالط الطلبة إال بمقدار ما يستفيد أو ما ُيستفاد منه على قدر ما يرتضي 
الكالم فيه، وإن اختلفوا معه يف شيء اقتصر على رأيه ال يبالي بمن يخالفه على أي 
وهيبٌة  حسٌن  سمٌت  له  بمروءته،  ُيخلُّ  لما  مجتنًبا  شأنه  على  مقباًل  وكان  كان.  حال 

))) يف رجال البخاري. مطبوع.

)2) الذي ُيعرف من كتب للسيوطي يف هذا املوضوع ثالثة وهي: التعقبات عىل املوضوعات: حتدث عنها 
أسانيَده،  فعلَّقُت  ابن اجلوزي(  )يريد موضوعات  الكتاب  قد اخترصت هذا  قائال:  الراوي  تدريب  يف 
وتتبَّعُت  منها،  كثريا  بُت  وتعقَّ عليها،  اجلوزي  ابن  وكالم  باملتون  وأتيُت  احلاجة،  موضع  منها  وذكرُت 
األحاديث  أفردُت  ثم  وأماليه،  تصانيفه  يف  اإلسالم  شيخ  خصوًصا  األحاديث  تلك  يف  اظ  احلُفَّ كالم 
بة يف تأليف. طبع باهلند سنة 304). انظر مكتبة اجلالل السيوطي 38). والنكت البديعات عىل  املتعقَّ
اجلالل  مكتبة  انظر  املرصية.  الكتب  بدار  خمطوطة  نسخ  ومنه  األول،  الكتاب  من  خلصه  املوضوعات: 
طبع  املوضوعة:  األحاديث  يف  املصنوعة  الآللئ  ذيل  أو  املوضوعات  عىل  الزيادات   .372 السيوطي 

باهلند سنة 304). انظر مكتبة اجلالل السيوطي 8)2.

)3) يقصد: فتح املغيث رشح ألفية العراقي يف مصطلح احلديث. مطبوع.

)4) يقصد: رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري عىل ألفية العراقي املسمى: فتح الباقي. مطبوع.

)5) موسوعة أعالم املغرب 2248/6.
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وَوقاٌر، قويًّا يف دينه مالزًما ألوقاته قائما هبا«)1(.

على  حريًصا  ودنياه..  معاشه  على  مجتمًعا  شأنه  على  مقباًل  اهلل  رحمه  »وكان 
سعة  من  عظيًما  أمًرا  اهلل  آتاه  وقد  المصطفوية،  واآلداب  النبوية،  باألخالق  التخلق 

الخلق والصرب والتواضع ولين الطبع وسالمة الصدر«)2(.

ومن صور التزامه بالسنة والحضِّ عليها ما ذكره محمد بن عبد السالم الناصري 
يف »المزايا« قال: وسنة القبض والرفع يف المواضع الثالثة كان محافظا عليها شيخنا 
الحافظ إدريس بن محمد العراقي الفاسي، وكان يحملنا عليها أيام قراءتنا عليه، فلقد 
وقد حانت صالة  الرصيف،  بجامع  العصر  بعد صالة  الموطأ  عنده يف  القارئ  كنت 
المغرب فقال لي: »إن اجتمع الناُس قبل أن أفرغ من تجديد الوضوء فتقدم إماما ]و[

َصلِّ بالناس«. ففعلت، فأدرك الصالَة معنا مأموًما، فلما سلم وفرغ من راتبة المغرب، 
الثالث ما صليُت خلفَك، من  سلَّمُت عليه وقال لي: لو لم أرك قبضَت ورفعَت يف 

نَّتين«)3(. نا على إحياء هاتين السُّ ة ما كان يحضُّ شدَّ

وظائفه)4(:

وولَي  القرويين،  فاس  من  ارين  مَّ السَّ بمسجد  اإلمامة  مثل  الواليات  من  ولَي 
لمسجد  منه  انتقل  ثم  زماًنا،  األندلس  بمسجد  والوعظ  الحديث  يسرد كتب  الوراقة 
القرويين، فكان يسرد بكرسي محرابه صباًحا ومساًء، وبكرسي الحلية)5( قبل صالة 
القرويين، فالزم ذلك وأقام به  اللذين يف غرب  العصر، وبعدها بكرسي المنذري)6( 

))) موسوعة أعالم املغرب 2248/6.

)2) الدر النفيس 265.
المزايا 160. )3)

)4) موسوعة أعالم املغرب 2249/6.

)5) أي: حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصبهاين.

)6) أي: الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري.
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من غير تفريٍط يف ذلك مع اإلقبال على شغله وطلب معاشه.

ي الشهادة بسماط عدول األندلس، ثم انقطع عن ذلك  »وكان أوال قد انتصب لتلقِّ
وتركه تركا كليا«)1(.

وفاته:

أربعة وثمانين ومئة وألف، ودفن بروضة باب  تويف رحمه اهلل يف شعبان)2( عام 
النقبة من عدوة فاس القرويين)3(.»وقربه اآلن عن يمين محراب الزاوية الصقلية التي 
العباس  أبي  الشيخ  ضريح  قبالة  هناك،  الصغيرتين  الخزانتين  تحت  لويات  بالسبع 

أحمد الصقلي« )4(.

وعبد  الفهارس)5(،  فهرس  يف  الكتاين  الحي  عبد  حكاها  1183هـ،  سنة  وقيل: 
السالم بن سودة يف دليل مؤرخ المغرب)6( وإتحاف المطالع)7(، ومخلوف يف شجرة 

النور الزكية)8(.

ولعل الصواب مع ابن الطيِّب القادري؛ ألنه معاصر له، وقد اعتنى بَوَفَيات أهل 
ابُن عمِّ  ذلك  تابعه على  وقد  فاس.  أهُل  المغاربة، وعلى األخصِّ  عصره وخصوًصا 
ومحمد  النفيس)9(.  الدر  ذيل  يف  العراقي  العربي  بن  الوليُد  خ  المؤرِّ العالمُة  المرتَجم 

))) ذيل الدر النفيس 273.

)2) يف ذيل الدر النفيس للوليد العراقي 273.

)3) موسوعة أعالم املغرب 2249/6.

)4) فهرس الفهارس 8/2)8.

)5) فهرس الفهارس 8/2)8.

)6) دليل مؤرخ املغرب )5.

)7) موسوعة أعالم املغرب 2395/7.

)8) شجرة النور الزكية )/2)5.

)9) ذيل الدر النفيس 273.
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الطالب ابن الحاج السلمي يف اإلشراف)1(. وكفى هبؤالء يف تحقيق هذا األمر. واهلل أعلم.

تآليفه:

ألف كتبا مفيدة، أغلبها رسائل، وهي:  

1ـ شرح الشمائل للرتمذي)2(.

ليلتي  يقصد  الخمس)4(:  الليالي  إحياء  أحاديث  بيان  عن  اللبس  كشف)3(  2ـ 
بأن  فيها  أجــاب  شعبان،  من  النصف  وليلة  عرفة،  وليلة  الرتويـة،  وليلة  العيدين، 

األحاديث الواردة بذلك ضعيفة بل شديدة الضعف واهية.

3ـ اختصار الآللئ المصنوعة يف األحاديث الموضوعة للسيوطي)5(.

4ـ جزء يف الكالم على حديـث: من جمع صالتين من غير عذر فقد أتى باًبا من 
أبواب الكبائر)6(. وهو حديٌث واٍه.

يف  تأليفه  يف  األعــالم  من  حجر  ابــن  الحافظ  فــات  فيما  والتبيين  اإليضاح  5ـ 
المدلسين)7(. وهو عبارة عن ورقة واحدة.

	ـ فهرسة شيوخه)8(.

))) اإلرشاف 2/)4).

)2) قطعة منه حمفوظة باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم: 438) ك.

)3) وقيل اسمه: رفع اللبس. كام يف نسخ أخرى.

رقم:  حتت  بالرباط  العزيز  عبد  امللك  ومؤسسة   .(0990 رقم:  حتت  بالرباط  امللكية  باخلزانة  حمفوظ   (4(
.4/53(

)5) منه نسخة بخزانة عالَّل الفايس رقم: 654ع.

)6) منه نسخة بخط املؤلف باخلزانة امللكية بالرباط أول جمموع حتت رقم: 0990).

)7) حمفوظ باخلزانة امللكية ضمن جمموع )ص 5) ب( حتت رقم: 0900).

)8) نرشت بتحقيقي عن دار ابن حزم ببريوت.
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ج لهم يف الجامع الكبير)1(. لم يتم كما  7ـ فتح البصير يف التعريف بالرجال المخرَّ

ح بذلك الوليد العراقي يف »الدر النفيس«)2(. صرَّ

8ـ التنبيهات الحسنة على أحاديث التوسعة)3(: أي حديث التوسعة يوم عاشوراء.

9ـ الجواب المحتِفل عن حديث الحالِّ المرتِحل، وهو الجزُء الذي بين أيدينا.

10ـ الدر المرقوم يف حديث: »أصحابي كالنجوم« )4(.

11ـ ما ورد يف سبب منع نزول المطر)5(.

12ـ الدرر المنشورة يف الدعوات المأثورة)6(.

13ـ رسالة حول حال حديث التكبير من سورة الضحى)7(.

ح به يف فهرسته)8(. 14ـ اختصار تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. صرَّ

ح به يف فهرسته)9(. قائق للحضرمي. صرَّ 15ـ تخريج كتاب الرَّ

	1ـ الدرر اللوامع يف الكالم على أحاديث جمع الجوامع للسيوطي، لم يتم)10(.

))) حمفوظ ضمن جمموع باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم: 388). وهو مبتوٌر من وسطه وآخره، وبه بياض كثري.

)2) الدر النفيس 268.

)3) منه نسخة مبتورة بمؤسسة امللك عبد العزيز بالدار البيضاء، حمفوظة حتت رقم )5/53.

)4) منه نسخة حمفوظة بمؤسسة امللك عبد العزيز بالدار البيضاء حتت رقم: )2/53.

)5) منه نسخة حمفوظة بمؤسسة امللك عبد العزيز بالدار البيضاء حتت رقم: )6/53.

)6) منه نسخة حمفوظة بمؤسسة امللك عبد العزيز بالدار البيضاء حتت رقم: )7/53.

)7) منه نسخة حمفوظة بخزانة اجلامع األعظم بوزان حتت رقم: 297.

)8) الفهرسة 48.

)9) الفهرسة 48.

)0)) الرسالة املستطرفة 38). منه نسخة باخلزانة احلسنية رقم: 2647).
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موارد أهل السداد والوفا يف تكميل مناهل الصفا)1(.

تالمذته:

الخير  أثُر  عليه  ظهر  وجلُّهم  وغيرها،  فاس  أهل  من  كثيرون  أقوام  بـه  »انتفع   

والقبول الموهوب، بربكة تعاطي علم الحديث الشريف الُملين للقلوب، من جملتهم:

۞ ابن عمه العالمة النحوي علي زين العابدين بن هاشم العراقي المدعو زيانا 
)ت 1194 هـ()2(.

۞ وولداه المحدثان: أبو زيد عبد الرحمن )ت 1234 هـ()3(، وأبو محمد عبد 
اهلل )ت 1234 هـ()4(.

۞ والشيخ العارف السالك السني أبو عبد اهلل محمد بن الولي الشهير أبي العباس 
أحمد بن محمد الصقلي الحسيني رضي اهلل عنه، الزمه كثيًرا، وكان صاحُب الرتجمة 

يحبُّه وصاهره بابنته«)5(.

۞ والعالمة الفقيه النسابة محمد بن الصادق الريسوين )ت 1234هـ()6(.

الثالث  القرن  أوائل  يف  )الُمتوىف  الوزجاين  العزيز  عبد  المؤقت  والعالمة   ۞
الهجري()7(. عشر 

))) ومنه نسخة مفردة غري تامة بمؤسسة امللك عبد العزيز بالدار البيضاء، حمفوظة حتت رقم )53/).

)2) سلوة األنفاس 40/3).

)3) سلوة األنفاس 9/3).

)4) سلوة األنفاس 8/3).

)5) الدر النفيس 266.

)6) انظر فهرسته بذيل فهرسة شيخه احلافظ العراقي فقد صدرهتا برتمجة جيدة 09-99).

)7) انظر ترمجته بمقدمة حتقيقي لفهرسة شيخه العراقي 26-24.
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والعالمة الفقيه محمد بن أحمد الحضيكي السوسي )ت 1189 هـ()1(.

والعالمة الفقيه محمد بنعبد السالم الناصري )ت 1239 هـ()2(.

والفقيه عبد السالم بن الخياط القادري الفاسي )ال ُتعرف سنة وفاته()3(.

))) انظر ترمجته يف: فهرس الفهارس )/)352-35.

)2) انظر ترمجته يف: فهرس الفهارس 848-843/2.

)3) قبس من عطاء املخطوط املغريب: صحيح اإلمام البخاري يف الدراسات املغربية، من خالل رواته األولني، 
ورواياته، وأصوله. حممد املنوين )/99.
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المبحث الثاين

 الجواب المحتِفل.. توصيف وتوثيق

منهج الشارح:

قد سلك المؤلف رحمه اهلل منهًجا يف كتابته، يمكن عرضه يف المالمح اآلتية:

يتعلق  نتيجة جواب عن سؤال  التأليف، وهو  المقدمة عن سبب  ۞ اإلفصاح يف 
بحال الحديث.

أيضا  طريقه  من  موصواًل  رواه  وقد  كقوله:  االبتداء  يف  اللَّف  طريق  ۞سلوك 
مردويه،  وابــُن  والطَّرباين،  نصر،  بن  ومحمد  األصــول،  نــوادر  يف  الرتمذيُّ  الحكيُم 
والحاكم، وأبو الشيخ، وأبو نعيم، والبيهقي، وابن َغْلُبون، وابن الَجَزري من طرق عن 
ا التفصيُل فسيأيت بعُد عنَد نشر الطرق وبيان االختالف الواقع يف  صالح. بإجمال. وأمَّ
متوهنا ثم الكالم عليها كأن يقول: فالرتمذي من طريق الهيثم بن الربيع... ولفظ زيد 
قال:  أفضُل؟  األعماِل  أيُّ  اهلل،  يا رسول  فقال:  الحكيم: جاء رجٌل  الحباب عند  بن 

عليَك بالحالِّ المرتِحل. قال: وما الحالُّ المرتِحُل؟ قال: صاحُب القرآِن يضِرُب...

متون  يف  الواقعة  االختالفات  بيان  خالل  من  الحديث:  ألفاظ  يف  التدقيق   ۞
الروايات زيادًة ونقًصا.

۞ التعقيب: مثل تعقيبه على ابن الجزري يف قوله: سكت عليه الرتمذي.
أبي  الرتمذي: غريب. وقول  بيان معنى قول  النقاد: مثل  تفسير اصطالحات   ۞

شامة: مدار هذا الحديث عليه. وقول البخاري: فيه نظر.

۞ توجيه الكالم حسب االحتماالت المتاحة: ويتضح يف قوله: عنى حديث ابن 
عباس... وإن عنى مطلقا، فقد تعقبه...
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آخر  الكامل، وقال  ابُن عديٍّ يف  والتوثيق: مثل قوله: أسندها  النقل  الدقة يف   ۞
ترجمته.. وقوله: مسلم يف خطبة صحيحه عقب قول القطان..

قوله: ويف مقتضب هتذيب  نحو  منه:  المستفاد  الكتاب  إلى مضمون  اإللماع   ۞
المزي، ويقصد: كتاب الكاشف للذهبي.

۞ نقد الرواة موازنًة وجمًعا بين أقوال أهل الجرح والتعديل: مثل صنيعه يف حال 
صالح المّري.

رة يف كتب مصطلح الحديث: نحو قوله: فبان  التنصيص على القواعد المقرَّ  ۞
أنَّ هذا الحديث ضعيٌف من كلِّ ُطُرقِه، وال ُيقال ينجرب بكثرهتا؛ ألنَّا نقول: القاعدة أنَّ 

ٌر يف كتب المصطلح. الضعف إذا اشتدَّ ال ينجرب. وهذا مقرَّ

موارد الجواب:

اعتمد المؤلف يف جوابه مجموعًة من المصادر والمراجع، وهي:

كتب القراءات القرآنية، كالنشر البن الجزري.

الكبير  والمعجم  الحاكم،  ومستدرك  الرتمذي،  كجامع  النبوية،  السنة  كتب 
للطرباين، والسنن الكربى وشعب اإليمان للبيهقي.. وهي كثيرة.

األجزاء الحديثية، مثل قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، ورياضة المتعلمين 
ألبي نعيم.

جال، مثل كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي، وميزان االعتدال  كتب الرِّ
للذهبي، ولسان الميزان، وطبقات المدلسين البن حجر.

كتب التخريج، نحو: جمع الجوامع للسيوطي.

األغلب  ويف  بالحديث،  الظفر  بَمظانِّ  ومعرفته  اطالعه،  َسعة  على  دليل  وهذا 
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ابن  عن  نقله  مثل  بالواسطة،  نقل  إذا  إال  عنه،  المنقول  الكتاب  باسم  ح  يصرِّ األعم 
يف  النشر  يف  الجزري  ابن  بواسطة  كان  عنهم  فنقله  ــداين،  وال شامة،  وأبــي  َغْلُبون، 

القراءات العشر، والمقصود: 

ـ التذكرة يف القراءات الثمان لطاهر بن عبد المنعم ابن َغْلُبون )ت399هـ(.

ـ جامع البيان يف القراءات السبع ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت444هـ(.

بن  الرحمن  السبع ألبي شامة عبد  القراءات  األماين يف  ِحْرز  المعاين من  إبراز  ـ 
إسماعيل المقدسي )ت5		هـ(.

توصيف المخطوط وإثبات نسبته:

للجواب نسختاِن خطِّيتاِن:

رقم:  تحت  مجموع  ضمن  بــوزان،  األعظم  الجامع  بخزانة  محفوظة  األولــى: 
دقيق  تقع يف ثالث ورقات. خطها مغربي مجوهر  مقروءة،  تامة  نسخة جيدة   .297
وجميل. محّلى بالحمرة. مسطرهتا: 21 سطرا. ناسخها: هو عمر بن أحمد الرهوين 

السريفي. تاريخ النسخ: سنة 1190هـ.

مالحظة: قد وقع فيها تداخل يف أثناء التجليد مع رسالة أخرى لنفس المؤلف)1(، 
مع  والمقابلة  التحقيق  أثناء  ويف  الضحى.  سورة  من  التكبير  حديث  تخريج  يف  وهي 
العالء  ألبي  جديد  بإنتاج  ظفرنا  وبذلك  بينهما،  التمييز  من  تمكنُت  الثانية،  النسخة 

يضاف إلى قائمة مؤلفاته؛ إذ لم يذكره أحد ممن ترجم له. والحمد هلل على ذلك.

الثانية: محفوظة بمكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، ضمن 
مجموع تحت رقم: 531. نسخة غير تامة، مقروءة، هبا عالماُت المقابلة بحاشيتها، هبا 
بياضاٌت بآخرها. تقع يف ثالث ورقات. خطها مغربي زمامي دقيق. محّلى بالحمرة. 

))) انظر فهرس خزانة اجلامع األعظم بوزان )/226.
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مسطرهتا: 18 سطرا. أهمل ناسُخها ِذكَر اسِمه، كما أهمل ِذكَر تاريِخ النسخ.

ونظًرا للمميزات التي تمتاُز هبا األولى على الثانية، وهي: تمامها، ومعرفة تاريخ 
نسخها مقروًنا باسم ناسخها، تلميذ المؤلف حسب تصريحه عند افتتاح نسخ رسالة 

حديث التكبير من سورة الضحى، بقوله: شيخنا. واهلل أعلم.
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الصفحة األولى من نسخة مؤسسة آل سعود بالبيضاء
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الصفحة األخيرة من نسخة مؤسسة آل سعود بالبيضاء
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الصفحة األولى من نسخة خزانة المسجد األعظم بوزان
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الصفحة األخيرة من نسخة خزانة المسجد األعظم بوزان
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 ¢
د وصلى اهلل على سيدنا وموالنا محمَّ

اكة، الحافظ القدوة، إمام  رَّ ث الدَّ قال اإلمام العالمة، الحرب الفهامة، المحدِّ

إدريس  بن  محمد  بن  إدريس  موالنا  الفضل  أبو  وعمدتنا،  شيخنا  ثين،  المحدِّ

ومتَّع  به،  النَّْفَع  وأعمَّ  بقاءه،  اهلل  أطال  الفاسي،  ثم  العراقي،  الُحسيني  الشريف 

المسلمين بحياته، آمين:



ْر وَأِعْن وَأْتِمْم، آمين  َربِّ َيسِّ

اآلِل  وجميِع  اصطَفى،  الذين  عباده  على  وســالٌم  وكــَفــى،  هلل  الحمُد 

واألصحاِب والتابعين لهم أهِل االْقتَِفا.

وبعُد:

ا ورد يف الحالِّ المرتِحل. فقلُت: ال يصح )ذلك()1(.   فقد ُسئلُت عمَّ

فُطلِب مني بياُنه. فأقوُل: 

ورد بسند معضل أخرجه محمد بن نصر من طريق محمد بن المبارك أخربنا 

رجٌل من أهل اإلسكندرية عنه ملسو هيلع هللا ىلص:» أفضُل العمل: الحالُّ المرتحُل « قيل: ما 

الحالُّ المرتحُل؟ قال: »الختُم والفتُح« أورده األسيوطيُّ يف جمع الجوامع رمز 

))) غري مثبت يف )س(.
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. هكذا)1(. ومحمد بن المبارك من تالمذة مالك، وشيُخه من طبقة مالك ولم ُيَسمَّ

َوَوَرَد ُمْرساًل عن زيد بن أسلم أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُسئل: أيُّ األعماِل أفضُل؟ 

فقال: الحالُّ المرتِحُل. أورده ابُن الجزري يف النشر من عند أبي عمرو الداين)2( 

ذكروا  إذا  أهنم  وعادُتهم  إسناَده)4(،  أبرَز  نعم  عليه.  يتكلم  ولم  والدارقطني)3(، 

فه غيُر واحٍد، ووثَّقه  ند تربءوا من عهدته، وزاد فيه هذا الحديث عن زيد ضعَّ السَّ

بعُضهم، والراوي عنه ابن لهيعة، وهو مختلف فيه/، وكان يدلُِّس عن الضعفاء، 

ُيقبل  المدلِّسين، فيمن ال  ابن حجر يف جزئه يف  الحافظ  وقد عنعن هنا. وذكره 

ح )فيه()6(. ماع)5(، وهذا لم يصرِّ ح فيه بالسَّ حديُثه إال بما صرَّ

وورد أيضا من مرسل ُزرارة بن أبي أوىف، ولفظه: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضُل 

األعماِل: الحالُّ المرتحُل، إذا ختم القرآَن عاَد فيه«. أورده يف النشر)7( من عند 

، ووصله بذكر ابن عبَّاس)9(، ويف  أبي عمرو)8( أيًضا. وقد أخرجه قبله الرتمذيُّ

ي. السند: صالح الُمرِّ

))) اجلامع الكبري للسيوطي 32/2. رقم: 3660. 

)2) جامع البيان يف القراءات السبع 393/4.

)3) مل أقف عليه عند ابن اجلزري يف النرش.

)4) النرش يف القراءات العرش 443/2.

)5) طبقات املدلِّسني رقم: 40). ص54. 

)6) غري مثبت يف )س(.

)7) النرش يف القراءات العرش 446/2.

)8) جامع البيان يف القراءات السبع 395-394/4.

. )9) جامع الرتمذي-كتاب القراءات- باب رقم: 2948. 97/5)-98). وقال: إسناده ليس بالقويِّ
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وقد رواه موصواًل من طريقه أيًضا الحكيُم الرتمذيُّ يف نوادر األصول)1(، 

يخ)5(، وأبو  ومحمد بن نصر)2(، والطَّرباين)3(، وابن مردويه، والحاكم)4(، وأبو الشَّ

)7(، وابُن َغْلُبون)8(، وابن الَجَزري)9( من طرٍق عن صالح.
ُنَعْيم)6(، والبيهقيُّ

فالرتمذي من طريق الهيثم بن الربيع.

الجزري،  وابن  والبيهقي،  والحاكم،  الشيخ،  وأبو  الرتمذي،  والحكيم 

َخْمَسُتهم من طريق زيد بن الُحباب.

والحاكم والبيهقي أيًضا من طريق عمرو بن عاصم)10(.

والطرباين وأبو نعيم وابن َغْلُبون من طريق إبراهيم بن ]أبي[ ُسَوْيد.

الربيع، أربعُتهم:  الُحباب والهيثم بن  قال: هو وعمرو بن عاصم وزيد بن 

عن صالح المري عن قتادة، عن زرارة بن أبي أوىف عن ابن عباس.

))) نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - األصل الرابع واخلمسون واملئتان 87/6. رقم: 349). 

)2) قيام رمضان ملحمد بن نرص املروزي ص46). رقم: 279. 

)3) املعجم الكبري 2)/68). رقم: 2783).

)4) املستدرك عىل الصحيحني - كتاب فضائل القرآن. )/568. 

)5) رواه أبو الشيخ بن حيان األصبهاين يف فضائل األعامل، عزاه إليه ابن اجلزري يف النرش 446/2. 

)6) حلية األولياء خالل ترمجة زرارة بن أوىف 260/2. 

)7) شعب اإليامن للبيهقي - فصل يف قطع القراءة بحمد اهلل 3/)42. 

ي من  )8) التذكرة يف القراءات الثامن لطاهر بن عبد املنعم بن َغْلُبون )ت 399هـ( - باب ذكر التكبري للَبزِّ
حى( ص: 657-656.  )والضُّ

)9) النرش يف القراءات العرش 446-445/2.

اد أهل  د به صالح، وهو من ُزهَّ )0)) املستدرك عىل الصحيحني - كتاب فضائل القرآن )/568. وقال: تفرَّ
به الذهبيُّ يف التلخيص، فقال: صالٌح مرتوك. ومن طريقه البيهقي  َجاه. وتعقَّ البرصة؛ إال أن الشيخني مل خُيرِّ

يف شعب اإليامن - فصل يف قطع القراءة بحمد اهلل 3/)42.



حمرم ورجب 1439 ـه292

تعالى؟  اهلل  إلى  أَحبُّ  العمِل  أيُّ  اهلل،  رسول  يا  رجل:  قال  الهيثم:  فلفظ 

قال: الحالُّ المرتِحُل.

أنَّ  إال  نعيم؛  أبو  وعنه  الطرباين،  عند  ُسويد  ]أبي[  بن  إبراهيم  لفُظ  وكذا 

الحالُّ  فما  اهلل،  رسول  يا  قال:  وزاد:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  رجل  سأل  عندهما: 

آخره  ويف  آِخَره،  يبُلَغ  حتى  لِه  أوَّ يف  يضرُِب  القرآن  صاحُب   « قال:  المرتِحُل؟ 

َله «)1(. حتى يبُلَغ أوَّ

من  يضرُِب  القرآِن  صاحُب  القرآِن وختُمه،  فتُح   « قال:  َغْلُبون:  ابن  ولفظ 

لِه كلَّما حلَّ وارتحَل «)2(. لِه إلى آِخرِه، ومن آِخرِه إلى أوَّ أوَّ

أيُّ  اهلل،  رسول  يا  فقال:  رجٌل  جاء  الحكيم:  عند  الُحباب  بن  زيد  ولفظ 

األعماِل أفضُل؟ قال: عليَك بالحالِّ الُمرتِحِل. قال: وما الحالُّ الُمرتِحُل؟ قال: 

لِه كلَّما حلَّ  لِه حتَّى بلغ آِخَره، ثم يضرُِب يف أوَّ » صاحُب القرآِن يضرُِب من أوَّ

وارتحل « )3(.

ولفظ البيهقي)4( أنَّ رجالً قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكره، وعنه قالوا: يا رسول اهلل، 

.. والباقي مثُله إال يف أحرف)5(. وما الحالُّ

أوىف  بن  زرارة  ترمجة  األولياء خالل  نعيم يف حلية  أبو  رقم: 2783). وعنه  الكبري 2)/68).  املعجم   (((
.260/2

حى( ص:  ي من )والضُّ )2) التذكرة يف القراءات الثامن لطاهر بن عبد املنعم بن َغْلُبون - باب ذكر التكبري للَبزِّ
.657-656

)3) نوادر األصول يف معرفة أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص - األصل الرابع واخلمسون واملئتان 87/6. رقم: 349). 

)4) شعب اإليامن للبيهقي 382/3. رقم: 846).

)5) يف )ز(: والباقي سواء إال يف األحرف.



293 نصوص : » اجلواب امُلحتِفل عن حديث احلاّل امُلرحِتل  « للحافظ أيب العالء الفايس

أفضُل؟  األعماِل  أيُّ  اهلل،  يا رسول  قال:  أنَّ رجاًل  بن عاصم  ولفظ عمرو 
فذكر نحوه)1(.

۞ قال الرتمذي عقبه: هذا حديث غريب ال نعرفه عن ابن عباس إال من هذا 
، ولم  الوجه. ثمَّ أسنده من طريق مسلم بن إبراهيم عن صالح مرساًل حسبما مرَّ
)2(/، يعني: من وصله. وقد  يذكر فيه عن ابن عباس. وقال: وهذا عندي أصحُّ
تابع مسلما: عبد اهلل بن معاوية الُجَمِحي على إرساله عند أبي عمرو. قال ابن 

الَجَزري: وسكت عليه التِّْرمذي، فلم يذكر فيه ضعًفا كعادته)3(.

ُيعَلُم  فيما هو ضعيف، حسبما  الحديث غريب فقط إال  ُقلت: ال يقول يف 
جال)4(. اد يف الرِّ ذلك من تتبُّع كالمِه وكالِم النُّقَّ

تَّة عن راوي هذا الحديث: صالح المري،  د باإلخراج من بين السِّ وقد تفرَّ

به غيُر واحٍد حسبما يف خطبة صحيح مسلم)5(. وقد كذَّ

))) شعب اإليامن للبيهقي - فصل يف قطع القراءة بحمد اهلل 3/)42. رقم: 906).

)2) جامع الرتمذي - كتاب القراءات - باب رقم: 2948. 98/5).

. وقد قطع بصحة هذا  م وقال: إنه أصحُّ )3) قال ابن اجلزري يف النرش: )وكذا رواه الرتمذي مرسال كام تقدَّ
م، وسكت عليه، فلم  ي، ورواه احلافظ البيهقي يف شعب اإليامن مسندا مرفوعا كام تقدَّ احلديث أبو حممد مكِّ
يذكر فيه ضعفا كعادته..(. 446/2. يتبني من سياق الكالم أن السكوت وقع من البيهقي ال من الرتمذي. 

فهو سهٌو من املؤلف رمحه اهلل.

كتابه  يف  الصديق  بن  أمحد  الشيخ  من:  كلٌّ  ره  فقرَّ بعده،  أما  املؤلف،  قبل  الرأي  هبذا  قال  أحًدا  أعلم  ال   (4(
لعلل  املداوي  اإلسناد(.  الغريب  ال  الضعيف  هو  الرتمذي  اصطالح  يف  الغريب  )قال:  قال:  املداوي، 
الرتمذي: هذا  الضعيفة، قال: )وقال  السلسلة  املناوي 23/4). والشيخ األلباين يف كثري من كتبه، مثل 
حديث غريب أي ضعيف، ولذا قال ابن كثري يف تفسريه )4 / 568(: إسناده ضعيف(. )/472. رقم: 
300. ويف الصحيحة قال: )استغرابه ـ أي الرتمذي ـ: يعني: التضعيف غالبا(. 78/2. رقم: 539. وقال 
بوضوح يف كتاب آخر: قول الرتمذي: حديث غريب: يعني ضعيف كام هو اصطالحه حينام يفرد احلديث 
هبذا الوصف )غريب(، بخالف ما إذا قال: )حديث صحيح غريب( أو )حديث حسن غريب( كام هو 

معلوم عند أهل العلم(. نقد نصوص حديثية يف الثقافة العامة ص9.

)5) وقد رواه مسلم عن محاد بن سلمة ومهام. انظر مقدمة صحيحه ص29.
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۞ و)قال ابن معين فيه: ضعيف. وزاد يف رواية أو قال)1(: ليس بشيء. ويف 
رواية: ليس يف صالح المري كبير)2( رأي.

۞ وقال أحمد بن حنبل: صالح صاحب قصص يقصُّ على النَّاس، ليس هو 
صاحب حديث وال إسناد وال يعرف الحديث.

ُث عن  ا، ُيحدِّ س ــ: منكر الحديث جدًّ ۞ وقال عمرو بن علي ــ وهو: الفالَّ
قوم ثقات بأحاديث مناكير.

ا منكَر الحديث. ولفظ السعدي: واهي الحديث. ۞ وقال البخاري: كان قاصًّ
۞ وقال النسائي: مرتوك الحديث(.

أسندها ابن عدي يف الكامل)3(، وقال آخر ترجمته: )عامة أحاديثه منكرات، 

معرفته  قلَّة  من  ُأتِـَي  وإنَّما  حديث،  بصاحب  هو  وليس  عليه،  األئمة  استنكرها 

د الكذب؛ بل يغلط()4(. باألسانيد والمتون، وعندي مع هذا ال يتعمَّ

ُدونه ُمْسلٌِم يف  وسبقه إلى أنَّ الكذب يجري على لسان الصالحين وال يتعمَّ

الحين ـــ ويف رواية: أهل الخير ـــ  خطبة صحيحه َعِقَب قول القطَّان: )لم نر الصَّ

يف شيء أكذب منهم يف الحديث(. قال مسلم: )يجري الكذُب على لساهنم وال 

دون الكذب()5(. يتعمَّ

))) يف )س(: أو قال. دون: وزاد يف رواية.

)2) يف الكامل: كثري.

)3) الكامل يف الضعفاء 60/4.

)4) الكامل يف الضعفاء 64/4.

)5) مقدمة صحيح مسلم ص26. 
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ه: )أي: لعدم  ۞ وقال يف التَّدريب)1( )كما جاء()2( َعِقَب قول القطَّان، ما نصُّ
علمهم بتفرقة ما يجوز لهم ويمتنع عليهم()3(. 

َلحاء، مكث عشرين سنة ال  : )وكان وهب بن حفص من الصُّ ۞ قال ابن َعِديٍّ
ُيَكلُِّم )أحًدا()4(، وكان يكذب يف الحديث()5(. ونقله الُمنَاوي يف شرح النُّْخبة)6(. 

]أن[)10(  إلــى)9(  أربعة..  من)8(  الحديث  تأخذوا  ال  مالٌك:  وقــال)7(   ۞
إذا كان ال يعرف الحديَث. قال: أدركُت  قال: وال من شيخ له عبادٌة وفضٌل 

منهم  واحد  من  سمعُت  ما  ثون،  ُيحدِّ وعبادٌة  فضٌل  لهم  مشيخًة  البلد  هبذا 

ثون.  ()11(. قيل: ولَِم يا أبا عبد اهلل؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما ُيحدِّ )حديًثا َقطُّ

الرياضة)12(. ُنَعْيم يف  أبو  أخرجه 

. ))) بالنسختني معا: التقريب بالقاف. والصواب ما أثبتُّ

)2) ساقط من )س(.

)3) تدريب الراوي - النوع احلادي والعرشون: املوضوع )/476.

)4) ساقط من )س(.

)5) انظر الكامل يف الضعفاء 70-69/7.

)6) اليواقيت والدرر يف رشح رشح نخبة الفكر )/392. 

)7) يف )س(: وقد قال.

. )8) باألصل: عىل. والصواب ما أثبتُّ

َفه، وإن كان  )9) تتمة الكالم من الكامل البن عدي: وخذوا ممن سوى ذلك: ال ُيؤخذ من سفيٍه ُمْعِلٍن بالسَّ
اٍب يكذُب يف أحاديث الناس، وإْن  أرَوى الناِس، وال من صاحِب هًوى يدعو الناَس إىل هواه، وال من كذَّ

كنَت ال تتَِّهُمه أن يكِذَب عىل رسول اهلل.

)0)) زيادة يستقيم هبا السياق.

)))) ساقط من )س(.

)2)) كتاب رياضة املتعلمني أليب نعيم األصبهاين ُيعدُّ اآلن يف عداد املفقود من كتب الرتاث. واخلرب رواه أيًضا 
ابُن عدي يف مقدمة كتابه الكامل يف ضعفاء الرجال )/92.
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ه:  ۞ وقال ابن حبَّان يف كتابه يف المجروحين يف ترجمة صالح المري ما نصُّ
)غلب عليه الخير والصالح حّتى/ غفل عن الحفظ واإلتقان، فظهر يف روايته 

الموضوعات، فاستحقَّ الرتَك، كان ابن معين شديَد الحمِل عليه()1(.

ي)2(: قال أبو داود: ال ُيكتب حديُثه)3(. وقال يف  ۞ ويف مقتضب هتذيب المزِّ
تلخيص المستدرك عقب إخراج الحاكم له: صالٌح مرتوك)4(.

ه، وُتعقِّب: وقال  الحاكم ما نصُّ ۞ وقال األسيوطي يف الجمع: عقب ذكر 
هذا  مداُر  قال:  ي،  المرِّ صالح  قبل  من  شامة)5(  أبو  الشيُخ  فه  وضعَّ النشر:  يف 

َعْبًدا صالًحا، فهو ضعيٌف عند أهل الحديث)6(.  الحديث عليه، وهو وإْن كان 

وكذا ]قال[)7( العراقي)8( وتلميُذه الحافظ ابُن حجر)9(.

اد فيه، فقول أبي شامة: )مدار هذا الحديث عليه(، أي:   وقد ُعلَِمْت ألفاظ النُّقَّ

، وحينئذ يكون واهًيا من  عنى حديث ابن عباس، فقد سبقه إلى غرابته التِّرمذيُّ

ف فيه املؤلف باالختصار، فلينظر كتاب املجروحني )/372.  ))) لعل النَّصَّ ترصَّ

)2) يف )س(: ويف مقتضب التهذيب. قلت: واملقصود كتاب الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، 
احلجاج  أيب  احلافظ  لشيخنا  الكامل  هتذيب  من  )مقتضب  املقدمة:  يف  الذهبي  ح  رصَّ بام  وسمه  واملؤلف 

املزي..(. )/87).

)3) الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة )/493. رقم: 2326. 

)4) تلخيص املستدرك للذهبي هبامش املستدرك عىل الصحيحني )/568.

)5) إبراز املعاين من حرز األماين ص733. عند رشح البيت:
اَل ااًل ُمَوصَّ َوَما َأْفَضُل اأْلَْعاَمِل إاِلَّ اْفتَِتاُحُه ...  َمَع اخْلَْتِم ِحالًّ َواْرحِتَ

)6) النرش يف القراءات العرش 447/2.

)7) ساقط من األصل.

)8) مل أقف عىل مصدر قول العراقي.

)9) انظر إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة 65/7. رقم: 7339. 
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اد يف راويه.  هذا الطريق ال ضعيًفا فقط، لما علمَت من كالم النُّقَّ

م  المتقدِّ أسلم  بن  زيد  بمرسل  الَجَزري)1(  ابن  به  تعقَّ فقد  مطلقا،  عنى  وإْن 

ْكر. وقد علمَت ما فيه. الذِّ

ناصح  بن  الخطيب  طريق  من  اين)2(  الــدَّ أيًضا  ورواه  الجزري:  ابن  قال   ۞
عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة، فذكر الحديث. قال ابن الجزري: فثبت أنَّ 

ي)3(. الحديث ليس مداره على صالح المرِّ

جال)4( إال أن يكون  أقوُل: ال ِذْكَر لراويه المذكور عن قتادة هنا يف كتب الرِّ

ا ذكر، فإذا كان كذلك،  المراد: المسيَّب بن واضح، وهو قريب التصحيف ممَّ

فهو ضعيف جدا، ولم يذكروا له رواية عن التابعين، حتى أصغرهم كقتادة هنا، 

فيكون فيه انقطاع. نعم وصله الحاكم من طريق اللَّْيث بن سعد عن مالك عن 

ابن شهاب عن األعرج عن أبي هريرة، وجعله شاهًدا لحديث صالح؛ لكْن قال 

الحاكم، وهو موضوٌع  يتكلَّم عليه  ه: )لم  المستدرك عليه)5( ما نصُّ يف تلخيص 

ُمَتَكلٌَّم  اللَّْيث،  عن  راويه  يعني:  َعْيني،  الرُّ ومقدام  قال:  الصحيحين،  سند  على 

))) النرش يف القراءات العرش 447/2.

)2) انظر جامع البيان يف القراءات السبع أليب عمرو الداين - باب ذكر التكبري يف قراءة ابن كثري وذكر األخبار 
الواردة عن املكيني يف ذلك. 395/4. 

النشر يف القراءات العشر 447/2. )3)
)4) يف جامع البيان: اخلصيب بالصاد وليس اخلطيب بالطاء، وهو اخلصيب بن ناصح احلارثي من الرواة عن 
صالح املري، قال أبو زرعة: ما به بأٌس إن شاء اهلل. وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: ربَّام أخطأ. هتذيب 
اح: سألُت أمحد بن سعد بن  الكامل 256/8. وذكره ابن خلفون يف مجلة الثقات، وقال: قال حممد بن وضَّ
احلكم عن اخلصيب بن ناصح روى عنه عيل بن معبد؟ قال: اخلصيب ثقة. إكامل هتذيب الكامل 4/)9). 

وقال احلافظ يف التقريب: صدوق خيطئ. ص93). رقم: 7)7). 

)5) يف )س(: عقبه.
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ه: وُتعقِّب)2(. فيه، واآلفُة منه()1(. ولهذا قال يف الجمع عقب َعْزِوه للحاكم ما نصُّ

تَّة، وقد قال  ْج له)4( واحٌد من السِّ ومقدام ]كما قال[)3(، ُمَتَكلٌَّم فيه، لم ُيخرِّ

فيه النسائي: ليس بثقة. 

وحينئذ فلم يصحَّ عن اللَّْيث، ولم يصحَّ من مسند أبي هريرة.

۞ قال ابُن الجزري: )وذكره صاحُب الفردوس)5(، ولفظه: خيُر األعماِل: 
ْحَلُة، افتتاُح القرآِن وَخْتُمه()6(. الِحلُّ والرِّ

مسنٍد،  غيُر  وكتاُبه  يلمي،  الدَّ منصور  أبو  هو:  الفردوس  صاحُب  وأقوُل: 

من  الميزان/  يف  أورده  ذكره  الذي  اللفظ  وهذا  الحروف.  على  أحاديثه  مرتٌَّب 

عند ابن عدي)7( يف ترجمة بشر بن الحسين، وقال: )قال البخاري: فيه نظر()8(. 

وهذه العبارة ال يقولها البخاري إال فيمن يتَِّهُمه غالًبا)9(.

))) تلخيص املستدرك للذهبي هبامش املستدرك )/569.

)2) اجلامع الكبري للسيوطي 28/2. رقم: 3622.

)3) ساقط من األصل، مثبت من )س(.

)4) يف )س(: فيه.

)5) الفردوس بمأثور اخلطاب 78/2). رقم: 2889. 

)6) النرش يف القراءات العرش 446.

)7) الكامل يف ضعفاء الرجال 0/2).

)8) ميزان االعتدال )/5)3.

نظر،  فيه  البخاري:  قال  )وقد  قال:  الواسطي،  داود  بن  اهلل  عبد  ترمجة  عند  امليزان  يف  الذهبي  قول  هذا   (9(
وال يقول هذا إال فيمن يتهمه غالًبا(. ميزان االعتدال 6)4. وقال العراقي أمحد بن عبد الرحيم يف رشح 
ألفيته: )وفالٌن فيه نظٌر، وفالٌن سكتوا عنه - وهاتاِن العبارتاِن يقوهُلاُم البخاريُّ فيَمْن تركوا حديَثه(. رشح 
التبرصة والتذكرة للعراقي )/377. وانظر الرفع التكميل للكنوي 83). إال أنَّ احلافظ ابن حجر عند 
ذكر أقوال النقاد يف أيب َبْلٍج، ومنهم قول البخاري: فيه نظر، قال: )وهذه عبارته فيمن يكون وسًطا(. بذل 

املاعون يف فضل الطاعون 7)). 
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ليس  أحاديثه  عامة  ابن عدي:  وقال  ارقطني: مرتوك.  الدَّ وقال  قال:  ثمَّ   ۞
بمحفوظ. وقال أبو حاتم: يكذب على الزبير بن عدي. ثمَّ ذكر الحديث من هذا 
الطريق عن الزبير المذكور عن أنس. وزاد الحافظ ابن حجر يف اللِّسان تكذيَبه 
ارقطني: )يروي عن الزبير بواطيل، والزبير/  عن أبي داود الطيالسي، وعن الدَّ

ثقة، والنسخة موضوعة()1(.

فبان أنَّ هذا الحديَث ضعيٌف من كلِّ ُطُرقِه، وال ُيقال: ينجربُ بكثرهتا؛ ألنَّا 
ٌر يف كتب المصطلح)2(. نقوُل: القاعدة أنَّ الضعف إذا اشتدَّ ال ينجربُ. وهذا مقرَّ

وجهابذُتها،  اُظها  وُحفَّ الشريعة  َحَمَلُة  إليه)3(  َنَدَبنا  لما  ُق  الموفِّ تعالى  واهلل 

اهلل  وبيَّنُوا فساَدها، فصلى  الشرع،  ا ال يصحُّ عن صاحب  ُبوا()4( عمَّ نقَّ إذا  اُدها  )وُنقَّ

عليه وعلى آله، وكلِّ من اتَّبَع أثَره، وأظهَر ُسنَّته، )وأدامها، ونصر ملوكها وأمراءها. 

آمين آمين آمين()5(.
***

))) لسان امليزان 294/2.
الح يف املقدمة: )... وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف يف احلديث يزول بمجيئه  )2) من ذلك ما قاله ابن الصَّ
من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه َضْعٌف يزيُله ذلك، بأن يكون ضعفه ناشًئا من ضعف حفظ راويه مع 
كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه ممَّا قد حفظه ومل خيتلَّ 
إمام  الذي يرسله  إذا كان ضعفه من حيث اإلرسال زال بنحو ذلك، كام يف املرسل  فيه ضبُطه، وكذلك 
حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف ال يزول بنحو ذلك لقوة الضعف 
أو  بالكذب  الراوي متهاًم  ينشأ من كون  الذي  وتقاعد هذا اجلابر عن جربه ومقاومته، وذلك كالضعف 
ا، وهذه مجلة تفاصيلها ُتدَرك باملبارشة والبحث فاعلم ذلك، فإنه من النفائس العزيزة(.  كون احلديث شاذًّ
علوم احلديث 34. وقد ُأفردْت بالتأليف من لدن بعض املعارصين، مثل: اإلرشادات يف تقوية األحاديث 
بالشواهد واملتابعات أليب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد، نرشته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. ومناهج 
ثني يف تقوية األحاديث احلسنة والضعيفة للدكتور املرتىض الزين أمحد، نرشته مكتبة الرشد بالرياض. املحدِّ

)3) يف )س(: ملا من اهلل محلة.
)4) ساقط من )س(.
)5) ساقط من )س(.
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إدريس  بن  محمد  بن  إدريس  ذنبِه:  وأسيُر  ربِّه،  ُعَبْيُد  وكتب 

آمين،  القاسي،  قلَبه  تعالى  اهللُ  َليََّن  الفاسي،  ثم  العراقي،  الُحَسْيني 

ووقانا  خيَره،  اهلل  رزقنا   ،1182 عام  الحرام  القعدة  ذي  أواســط 

ضيَره، بالنبيِّ وآلِه، ومن مشى على منوالِه.

ولمن  لغيره  كاتبه  يد  على  عونه  وحسن  تعالى  اهلل  بحمد  تمَّ 

األحد  يوم  السريفي  الرهوين  أحمد  بن  عمر  بعده:  من  اهلل  شاء 

الرابع من ربيع الهدى عام 1190. 
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