
 

 هـ(462إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي)))

 ((يف ضوء علل احلديث؛ البن أبي حامت

 دراسة نظرية تطبيقية
 

 تأليف

 د. زكريا شعبان حنش الكبيسي

نوقشت يف جامعة تكريت العراقية، كلية  أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه
 الرتبية، قسم علوم القرآن: أصول الدين، وقد حصلت على درجة )اإلمتياز(

 وكانت بإشراف عميد كلية العلوم اإلسالمية

 أنور فارس عبد العزاوي األستاذ الدكتور

 يجد فيها ما ال يسره؛ فإنَّها قد كتبت في ديار الغربة، ن  ليعذرني م  ))يقول كاتبها: 
ا أجيًرا صباحً  وكان كاتبها يعمل    مقومات التأليف،بعيًدا عن بعيًدا عن الكتب، و 

حصي كم يوال ، هنا ذكره ن  ستحيي م  نقًًل بين الحدادة والنِّجارة وما يمت ومساًء،
وصعوبة في  ،مشقَّة في العمل جده منيما ؛ لهإلى ربِّ  مرَّة رجع باكًيا متضرًعا

، في، والحمد هللالعيش أيَّام كتابتها رجو من ناظرها أن يمسكها  ع ى كلِّ حال 
 بالمعروف، أو يسرحها بإحسان، واهلل المستعان((.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة                                    

احلمد هلل الذي شرح صدور أهل اإلسالم للسنة، فانقادت التباعها، وارتاحت  
لسماعها، وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أْن متادت يف نزاعها، وتغالت يف 
طَّلع 

ُ
ابتداعها، وأشهُد ال إله إال اهلُل وحده ال شريك له، العامل بانقياد االفئدة وامتناعها، امل

يف حاليت افرتاقها واجتماعها، وأشهد أنَّ حممًدا عبده ورسوله، الذي  على ضمائر القلوب
ُتها  اخنفضت حبقه كلمُة الباطِل بعد ارتفاعها، واتَّصلت بإرساله أنوار اهلدى، وظهرت ُحجَّ

ما دامت السماء واألرض هذه يف مسوِّها، وهذه يف  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-بعد انقطاعها، 
وصحبه الذين حافظوا على إتِّباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حىت أمنت  اتِّساعها، وعلى آله

 هبم السنن الشريفة من ضياعها.

فإنَّ أوىل ما صرفت فيه نفائس األيَّام، وأعلى ما ُخصَّ مبزيد االهتمام،   أمَّا بعد :
رها على كتاب االشتغال بالعلوم الشرعية املتلقاة عن خري الربيَّة، وال يرتاب عاقٌل يف أنَّ مدا

صطفى 
ُ

ا آالت -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-اهلل املقتفى، وسنة نبيِّه امل ، وأنَّ باقي العلوم إمَّ
ارة املغلوبة الة املطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضَّ  .(1)لفهمهما وهي الضَّ

ل اهلل حبفظ كتابه بنفسه سبحانه إْذ قال:} ن  نزَّلنا وملَّا تكفَّ ر  وإنِّا ل ه  إنَّا ن ح  الذِّك 
اظًا عارفني، وِجَهاِبَذًة عاملني، وصيارفًة ناقدين، ينفون (2){ل ح اف ظ ون   ، وفَّق اهلل لسنة نبيه ُحفَّ

ْبطلني، وتأويل اجلاهلني
ُ

، فتفرغوا هلا، وأفنوا أعمارهم يف (3)عنها حتريف الغالني، وانتحال امل
فها من صحيحها، فجزاهم اهلُل عن اإلسالِم حتصيلها، وبيان عللها وأحواهلا، ومتييِز ضعي

 واملسلمنَي خرَي اجلزاِء.

                                                           

 .1/3حجرمقتبس من مقدمة فتح الباري؛ البن (  1)
 .9( سورة احلجر، اآلية: 2)
 .1/141(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي3)
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-ه(، فكان 214وكان من هؤالء احلفاظ اإلمام أيب زرعة عبيد اهلل بن عبد الكرمي)
 من األئمة الذين برزوا يف علم احلديث يف عصره، طلباً وعمالً ونشرًا. -رمحه اهلل

ا العام فأكتفي بقول وإنَّ اختياري للموضوع؛ له سببان: األول ع اٌم، والثاين خاٌص، أمَّ
نه أئمة احلفاظ، 597احلافظ ابن رجب احلنبلي) ه( قوله: )الكالم يف العلل والتواريخ قد دوَّ

مة فيه ملا عرف هذا  تقدِّ
ُ

وقد ُهِجَر يف هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلوال التصانيف امل
، (1)الم األئمة املتقدمني مصلحة عظيمة جداً(العلم اليوم بالكلية، ففي التصنيف فيه ونقل ك

 فإذا كان هذا قول ابن رجب يف زمانه، زمان فحول أهل احلديث، فكيف بزماننا هذا ؟

ا اخلاص: ملَّا َكثُ َر يف عصرنا احلكم على األحاديث صحة وضعًفا، مع البعد عن  وأمَّ
على  -ا الطلبة األكادمييونسيم -املنهج احلقيقي، إْذ اقتصر عدٌد غري قليل من أهل عصرنا 

القواعد االصطالحية، واملقررات املنهجية، وعلى الكتب املختصرة يف احلكم على الرجال، 
من غري الضلوع يف علم العلل احلقيقي، الذي يعدُّ هو األساس، رأيت من املصلحة مبكان، 

طبيقية؛ إْذ مبعرفة أْن أبنيِّ منهج األئمة األوائل يف احلكم على األحاديث، بدراسة نظرية ت
طريقتهم حيصل املقصود. وكان اختياري دراسة منهج اإلمام أيب زرعة الرازي يف ضوء علل 
احلديث؛ البن أيب حامت الرازي؛ ألنَّ منهج هذا اإلمام غري مطروق أكادمييَّاً، ولو سوِّدت 

ديث، وما آالف الصفحات يف بيان منهج هذا اإلمام ملا ُعدَّ كثريًا؛ لتمكنه من علل احل
بعدُت إن قلت: إنَّ أب  ا زرعة الرازي يعدُّ مدرسة حديثية حلاله، ُحقَّ لطلبة العلم أن يدرسوا 

 منهجه؛ ليتعرفوا على طريقته يف اإلعالل والنقد؛ ليستقيم هلم املنهج احلقيقي األصيل يف
 أيب زرعة رمحه اهلل تعاىل.طريقة إعالل احلديث، على طريقة 

 

 
                                                           

 .1/341(  شرح علل الرتمذي1)
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 كبرية جًدا، وذلك ألمور، من أمهها:  وللموضوع أمهية

أواًل: إنَّ لعلم العلل أمهية كبرية، إْذ هو من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقِّها، وال 
ًة مبراتب الرواة، وملكًة قويًة  يقوم به إاّل من رزقه اهلل فهًما ثاقًبا، وحفظًا واسًعا، ومعرفًة تامَّ

إال القليل مْن أهل هذا الشأن؛ كاألئمة: علي ابن  باألسانيد واملتون، وهلذا مل يتكلَّم فيه
ه(، ومسلم بن 271(، والبخاري)241ه(، وأمحد بن حنبل)ه234املديين)

 (2)(214)ه(، وأيب زرعة255، وأيب حامت)(1)ه(212(، ويعقوب بن شيبة)211احلجاج)
 عليهم رمحة اهلل مجيًعا.

قد ُهِجَر يف هذا الزمان، وأصبحت ثانًيا: إنَّ معرفة منهج املتقدمني يف إعالل احلديث 
الدراسات والبحوث يف األعم األغلب تتبع منهج املتأخرين واملعاصرين، لذلك ُصححت 
أحاديث جممع على ضعفها ونكارهتا عند املتقدمني، فكان لزاًما على طلبة العلم إظهار 

 املنهج السديد يف إعالل احلديث.

الباحث دقًة يف النظر، ودرايًة يف العلل، ورويًّة يف  ثالثاً: إنَّ االشتغاَل هبذا الفن يورثُ 
احلكم على الرجال واألحاديث، وعمًقا يف البحث والنقد؛ مما يصقل طالب العلم، ويقوي 
ملكته يف النقد والبحث، خاصًة يف هذا الزمان الذي جترأ فيه البعض على األئمة برد 

ان، حىت قال قائلهم: أهكذا تعل أحكامهم على األحاديث والرجال من غري علم وال بره
األحاديث يا ابن املديين ! وآخر يقول: هم رجال وحنن رجال ! وآخر يقول: وهذا إعالل 

 عليٌل ! وال حول وال قوة إال باهلل.

                                                           

احلافظ، الكبري، العالمة، الثقة، أبو يوسف، (: )154ترمجة)12/451قال عنه احلافظ الذهيب يف السري( 1)
املعلل، الذي مت من مسانيده حنو من  السدوسي، البصري، مث البغدادي، صاحب املسند الكبري، العدمي النظري

 ثالثني جملداً، ولو كمل جلاء يف مائة جملد(.
 .43يف كتابه نزهة النظر: (  مقتبس من كالم احلافظ ابن حجر 2)
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رابعاً: يُعدُّ اإلمام أبو زرعة من فرسان علم العلل املتقدمني، الذين دونت أقواهلم يف 
ة، لذا فإنَّ العلل والرجال؛ ولكن مل يتطرق  أحٌد ملعرفة منهجه بدراسة أكادميية مستقلَّة خاصَّ

معرفة منهجه يف إعالل احلديث والرتجيح أمٌر مهم؛ يوصل للطريقة اليت كان عليها أولئك 
 األئمة.

ه( من أهم مؤلفات هذا العلم الدقيق، 325خامساً: يُعدُّ كتاب ابن أيب حامت)
ك جلاللة مؤلِّف الكتاب، مع نقله الدقيق مشافهة ومصدرًا من مصادره األصلية، ويرجع ذل

 ه(.214عن اإلمام أيب زرعة الرازي)

سادساً: هناك أقوال كثرية من إعالالت أيب زرعة الرازي حتتاج إىل توضيٍح وبياٍن وحتليٍل 
وشرح؛ وذلك ملا فيها من إشارٍة خفية، أو إمجاٍل يف القول، أو غموض، وال ميكن كشف 

 سع يف التخريج والدراسة.ذلك إالَّ بالتو 

، إال أنَّ  -واهلل أعلم-وال أعلم أنَّ هناك دراسات سابقة مفردة للموضوع فيما ظهر يل 
ه( 241كثريًا من الباحثني أصبح يدرس مناهج األئمة على حدة، كمنهج اإلمام أمحد)

 ه(. وحنو ذلك.387والدارقطين)

 ان رمسها على ما يلي:وقد قسمت حبثي على ثالثة فصوٍل من بعد املقدمة، وك

ترمجة احلافظ أيب زرعة الرازي، وبيان موجز عن مؤلِّف ومؤلَّف كتاب : الفصل األول
 علل احلديث البن أيب حامت. وفيه ثالثة مباحث:

 املبحث األول: ترمجة احلافظ أيب زرعة الذاتية.
 املبحث الثاين: ترمجة احلافظ أيب زرعة العلمية.

 مبؤلِّف ومؤلَّف كتاب علل احلديث؛ البن أيب حامت.املبحث الثالث: التعريف 
 العلة، والتعريف بعلم العلل، وفيه مثانية مباحث: :الفصل الثاين
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 املبحث األول: تعريف العلة لغة واصالًحا.
 املبحث الثاين: أسباب العلة.

 املبحث الثالث: علم العلل تعريفه ونشأته وأمهيته.
الهلم لألحاديث، وصعوبة الكالم يف العلل وبيان املبحث الرابع: حجة األئمة يف إع

 مثرة ذلك.
 املبحث اخلامس: مواطن وقوع العلة وكيفية إدراك ذلك.

 املبحث السادس: معرفة اإلسناد واملنت.
 املبحث السابع: مسائل متفرِّقة من علم العلل؛ حيسن بياهنا.

اب العلل؛ البن أيب املبحث الثامن: قواعد يف العلل؛ أليب زرعة الرزي من خالل كت
 حامت.

منهجية إعالل احلديث عند احلافظ أيب زرعة، وفيه واحٌد وعشرين  :الفصل الثالث
 مبحثًا.

 املبحث األول: إعالل احلديث باإلدراج.
 املبحث الثاين: إعالل احلديث؛ بالتصحيف.

 املبحث الثالث: إعالل احلديث بالبطالن.
 املبحث الرابع: إعالل احلديث بالتفرد.

 املبحث اخلامس: إعالل احلديث بالتلقني.

 املبحث السادس: إعالل احلديث بالقلب.
 املبحث السابع: إعالل احلديث بالنكارة.

 املبحث الثامن: إعالل احلديث باختالط الراوي.
 املبحث التاسع: إعالل احلديث بالتدليس.

 املبحث العاشر: إعالل احلديث باالضطراب.
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 إعالل احلديث باجلهالة.املبحث احلادي عشر: 
 املبحث الثاين عشر: تعارض الوقف والرفع، وتعارض الوصل واإلرسال.

 املبحث الثالث عشر: إعالل احلديث بسلوك اجلادة.
 املبحث الرابع عشر: إعالل احلديث بالوضع.

 املبحث اخلامس عشر: إعالل احلديث بأنَّه ال أصل له.
 على ضبط الصدر. املبحث السادس عشر: تقدمي ضبط الكتاب

 املبحث السابع عشر: إعالل احلديث؛ ألنَّ راويه أخذه حال املذاكرة؛ فغلط فيه.
 املبحث الثامن عشر: نقد منت احلديث.

 املبحث التاسع عشر: إعالل احلديث وإن تعددت طرقه وشواهده؛ لنكارهتا مجيًعا.
 وي له.املبحث العشرون: إعالل حديث الراوي الثقة مبخالفة أصحاب الرا

 املبحث احلادي والعشرون: مسائل متفرقة من اإلعالل؛ أليب زرعة الرازي.
مثَّ كانت اخلامتة وأبرز النتائج اليت توصلت إليها، مثَّ ذكرت بعدها ثبت املصادر      

 واملراجع.
 وميكن بيان املنهج املتبع يف حبثي هذا على ما يأيت:

رمجة خمتصرة بعض الشيء، مع ترمجة خمتصرة أواًل: ترمجت للحافظ أليب زرعة الرازي، ت
 جًدا البن أيب حامت والتعريف بكتابه العلل.

 ثانياً: عرفت بعلم العلل وأمهيته ومثرته وما إىل ذلك.

ثالثًا: اعتمدت يف حبثي هذا على منهج االنتقاء، وليس االستقصاء، وذلك بأْن أنتقي 
، اليت تشمل مجيع أنواع العلل، اليت تكلَّم األمثلة التطبيقية من كتاب العلل؛ البن أيب حامت

مت لكل موضوع من أنواع العلل بتنظري ليس مبختصر يف األعم  عليها أبو زرعة، وقد قدَّ
مل؛ ليسهل للناظر معرفة العلة اليت قصدها أبو زرعة الرازي. 

ُ
 األغلب، وليس بالطويل امل
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احلافظ أبو زرعة، مثَّ بينت احلكم على رابًعا: خرجت املسائل املعلَّة اليت تكلَّم عليها 
 األحاديث صحة وضعًفا، مع بيان شواهدها ومتابعاهتا ما أمكن إىل ذلك سبيالً.

خامًسا: مل أترجم للصحابة وال للرواة الثقات إال إذا كانت مثة فائدة يف ذلك يقتضيها 
 احلكم، من تضعيف، أو تصحيح، أو ترجيح، أو فائدة.

اسة بعض األحاديث، ال سيما األحاديث املختلف فيها سادًسا: توسعت يف در 
 تصحيًحا وتعلياًل؛ وذلك لتكون الدراسة مرجحة.

 سابًعا: أشكلت ما ُيشكل من الكلمات قدر االستطاعة.
ثامًنا: قد يكون هناك تباين بني الكالم النظري وبني التطبيقي؛ بأن يكون النظري 

 ال تغطي مجيع املبحث النظري يف كتاب العلل. أوسع وأمشل؛ وذلك أنَّ األمثلة التطبيقية
تاسًعا: ذكرت أغلب وفيات العلماء املصنِّفني أو املشهورين يف منت الرسالة حينما 
ح ذلك فالن؛ لتعم الفائدة من معرفة  أقوال: قال فالن، أو ذهب إىل ذلك فالن، أو رجَّ

 ذلك.
 عاشرًا: بوَّبت للمسائل بتبويبات تدل على جوهرها.

عشر: قد أكتفي بالتخريج إذا كان احلديث أو الشاهد أو املتابعة يف  حادي
 الصحيحني.

 ثاين عشر: رتبُت مصادر ختريج احلديث على حسب الوفاة.
ثالث عشر: اكتفيت بذكر خطة البحث على الفصول واملباحث يف املقدمة، ومل أذكر 

أول فصل بورقة مستقلة املطالب؛ هربًا من اإلسهاب، والتكرار؛ فقد ذكرهتا مفصلة عند 
 خالية الرتقيم.

رابع عشر: إذا كان الراوي من الثقات أو من الضعفاء املرتجم هلم يف هذا البحث فإينِّ 
ا إن كان الراوي فيه مقاٌل أو  اكتفيت برتمجتهم من تقريب التهذيب إذا كانت ترمجته فيه، أمَّ
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واملعدلني فيه؛ للحصول على احلكم خمتلٌف فيه فإينِّ رمبا توسعت يف بيان أقوال اجملرحني 
 الذي تطمئن النفس إليه.

خامس عشر: جعلت األحاديث النبوية وآثار الصحابة بني قوسني مميَّزة باخلط األسود 
ذته بالنص جعلته الغامق، وكذلك اآليات، مميزة باخلط األسود الغامق أيًضا، وكل كالٍم أخ

اليت يكاد أْن يتَّفق عليها صنيع األكادمييني يف  إىل غري ذلك من األمور بني قوسني اثنني، 
  كتاباهتم.

ومن أبرز املصادر اليت أعتمدهتا يف حبثي، كتب املتقدمني، ككتب متون احلديث،  
ك الصحيحني، ومسند أمحد، وجامع الرتمذي، ومعاجم الطرباين، وسنن البيهقي وغريها من  

؛ البن أيب حامت بتحقيق العلل كتب املتون، وككتب العلل؛ وأساس ما اعتمدته كتاب
خالد اجلريسي؛ مليزة طبعتهما على غريها، وقد الدكتور الدكتور سعد احلميد و  العالمة

استفدُت من حتقيقهم للكتاب. والعلل الكبري؛ لإلمام الرتمذي، وككتب اجلرح والتعديل 
للعقيلي، والكامل؛  والرجال، ك  تواريخ البخاري، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت، والضعفاء؛

البن عدي، وغريها من كتب املتقدمني على اختالف مادهتا العلمية، مع االستفادة  من  
كتب امل ُحَدثني اليت ميكن الرجوع عليها اليت صنفت يف علل احلديث، وكالبحوث الصغرية 
اليت كتبت يف علم العلل ومصطلح احلديث. وبيان ذلك كّله مفصاًل يف ثبت املصادر 

هذا، وإنَّ حبثي هذا مع ما بذلُت له من خدمة، هو كغريه من أعماٍل، يعرتيها     راجع.وامل
النقص وعدم الكمال؛ إْذ من ذا الذي يكون قوله كله سديًدا؟ وعمله كله صوابًا؟ وهل ذلك 
إال للمعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى؟ ونطقه وحي يوحى؟ فما صح عنه فهو نقٌل مصدٌق 

، وما جاء عن غريه فثبوت األمرين فيه معدوم، فإْن صحَّ النقل مل يكن عن قائٍل معصومٍ 
 القائل معصوًما، وإْن مل يصح مل يكن وصوله إليه معلوًما. 

هذا، واهلل أعلى وأعلم، وصلى اهلل  على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم      
 تسليماً كثريًا.
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 الفصل األول
وبيان موجز عن مؤلِّف ومؤلَّف كتاب ع ل  ،(1)ترجمة الحافظ أبي زرعة الرازي

 الحديث؛ البن أبي حاتم؛ وفيه مباحث:
 المبحث األول

 ترجمة الحافظ أبي زرعة الذاتية؛ وفيه مسائٌل:
 :هو ُعبَ ْيد اهلل ْبن عبد الكرمي بن يزيد بن فّروخ بن داود، موىل عياش  اسمه ونسبه

 .(2)بن مطرف، القرشي، املخزومي، موالهم الرازيا
 
 
 

                                                           

( ترمجة أيب زرعة تستحق أن تفرد يف مصنف مستقل، فقد احتوت كتب الرتاجم والتواريخ بسرية عطرة وحافلة عنه 1)
ما هو معلوم أنَّ الدراسة األكادميية متيل وتؤكد على االختصار، لذلك سأختصر يف ترمجته، رمحه اهلل، ولكن ك

(، ومقدمة 125وهذه بعض املصادر اليت احتوت يف ثناياها ترمجة أيب زرعة الرازي، فينظر: مشيخة النسائي ترمجة)
الباب يف الكىن واأللقاب؛  ، وفتح1/228، ومقدمة الكامل؛ البن عدي1/328اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت

(، وتسمية من أخرج 1229ترمجة)2/14(، ورجال صحيح مسلم؛ البن منجويه2977ترمجة)335البن منده: 
، وسري السلف الصاحل؛ 1/99(، وطبقات احلنابلة؛ أليب يعلى1241ترمجة)152هلم البخاري ومسلم؛ للحاكم:

 12/33(، وتأريخ بغداد؛ خلطيب4414ة )ترمج38/11، وتأريخ دمشق؛ البن عساكر 1145لقوام السنة:
، واملنتظم؛ البن 1/33(، واألنساب؛ للسمعاين122ترمجة ) 272(، والسابق والالحق؛ له:7422ترمجة)

 19/89(، وهتذيب الكمال؛ للمزي153ترمجة )4/88(، وصفة الصفوة؛ له 1521ترمجة)12/193اجلوزي
(، وتذكرة 3718ترمجة ) 1/183(، والكاشف؛ له122ترمجة)22/127(، وتأريخ اإلسالم للذهيب3112ترمجة)

(، وإكمال هتذيب الكمال؛ 45ترمجة) 13/17(، وسري أعالم النبالء؛ له753ترمجة)2/127احلفاظ؛ له
، وهتذيب التهذيب؛ البن 19/271(، والوايف بالوفيات؛ للصفدي3414ترمجة)9/47ملغلطاي

، 1/28شذرات الذهب؛ البن العماد(، و 711(، وطبقات احلفاظ؛ للسيوطي ترمجة)12ترمجة)5/32حجر
 .194، واألعالم؛ للزركلي/43والرسالة املستطرفة؛ للكتاين:

: )الرَّازِي، بفتح الراء والزاي املكسورة بعد األلف، هذه النسبة إىل الري، وهي 1/33( قال السمعاين يف األنساب2)
يف النسبة ختفيفاً؛ ألنَّ النسبة على الياء مما يشكل بلدة كبرية من بالد الديلم بني قومس واجلبال، وأحلقوا الزاي 

ويثقل على اللسان، واأللف لفتحة الراء، على أنَّ األنساب مما ال جمال للقياس فيها، واملعترب فيها النقل اجملرد(. 
 .13/17، وسري أعالم النبالء؛ للذهيب3/111وينظر: معجم البلدان؛ للحموي
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ودخول )الزاي( يف نسبته غري مقيس، كاملروزي، وهو ابن خالة  ،(1)نسبة إىل الرَّي 
 .(2)رفيقه أيب حامت الرازي

  :قد غطَّت كنية أيب زرعة لعبيد اهلل بن عبد الكرمي الرازي على غريه، فإذا  كنيته
 ذكرت جمردة من غري نسبة، فاملقصود هبا هو. 

عن طريق الرازيني الذين زاروا دمشق، والتقوا بأيب زرعة وقد حصل أبو زرعة على كنيته 
ه( بإسناده إىل 523، فكنَّوه بنفس الكنية تيمًنا، ذكر ابن عساكر)(3)ه(282الدمشقي)

أيب زرعة الدمشقي أنَّه قال: )وبكنييت كين أبا زرعة الرازي، وذلك أنَّ مجاعة من أهل الري 
وا إىل الري فيما أخربين غري واحد، منهم أبو حامت، قدموا علينا بدمشق قدمياً...، فلما انصرف

رأوا هذا الفىت قد كانوا يعنون أبا زرعة الرازي فقالوا له: ُنَكنِّيك بكنية أيب زرعة الدمشقي، مث 
لقيين أبو زرعة الرازي فجالسين بدمشق، وكان يذكر يل هذا احلديث، وقال يل: تكنيت 

 .(4)بكنيتك(
 
 
 
 
 

                                                           

ثانيه، فإْن كان عربيًا فأصله من رويت على الراوية أروي رياً، فإنا راٍو، إذا شددت الرّي بفتح أوله، وتشديد (  1)
عليها الرواء، وهي مدينة مشهورة من أمهات البالد وأعالم املدن، كثرية الفواكه واخلريات، وهي حمط احلاج على 

ىل قزوين سبعة وعشرون فرسًخا، طريق السابلة، وقصبة بالد اجلبال، بينها وبني نيسابور مائة وستون فرسًخا، وإ
وهي مدينة عجيبة احلسن مبنية باآلجر املنمق احملكم امللمع بالزرقة، مدهون كما تدهن الغضائر يف فضاء من 
األرض، وإىل جانبها جبل مشرف عليها أقرع، ال ينبت فيه شيء، وكانت مدينة عظيمة. ينظر: معجم البلدان؛ 

 .3/115لياقوت احلموي
 (.122ترمجة)22/127ريخ اإلسالم؛ للذهيب( ينظر: تأ2)
( هو )عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري بالنون، أبو زرعة الدمشقي، ثقٌة حافٌظ، مصنٌف، من 3)

 (.3917ترمجة)345احلادية عشرة مات سنة إحدى ومثانني د(، تقريب التهذيب؛ البن حجر:
، وشذرات 22/121ينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب(. و 4414ترمجة)38/11( تأريخ دمشق؛ البن عساكر 4)

 .38، والرواة الذين كنوا بأيب زرعة؛ لسعدي بن مهدي اهلامشي:1/28الذهب؛ البن العماد
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 :(1)يف مولد أيب زرعة الرازي، فقيل: ولد سنة تسعني ومئة وقع اختالفٌ  مولده ،
ح احلافظ -صلى اهلل عليه وسلم-من هجرة النَّيبِّ حممد  (2)ويقال: ولد سنة مئتني ، ورجَّ
ح يف أخرى القول الثاين(3)الذهيب مرَّة القول األول ، واألصح، مئتني كما جاء ذلك (4)، ورجَّ

 .(7)عن أيب زرعة نفسه
 تعدُّ أسرة احلافظ أيب زرعة الرازي من األسر املشهورة اليت كانت تعىن   :(1)أسرته

بالعلم الشرعي، فقد ذكرت لنا كتب الرتاجم أنَّ يزيد بن فروخ الرازي جد أيب زرعة قد أجنب 
ثني، وهم: حدِّ

ُ
 ثالثة من امل

سحاق ابن ويه، وإ، طلب احلديث فروى عن السندي عن عبد(5)إمساعيل بن يزيد -1
 . (8) ان، وعبد الصمد العطارسليم

 .(9)حممد بن يزيد، أبو جعفر األحدب، ممن اعتىن بطلب علم احلديث أيًضا -2
عبد الكرمي بن يزيد والد أيب زرعة. قال ابن أيب حامت يف ترمجته بعد أن ذكر امسه  -3

 .  (12)ونسبه: )روى عنه أيب سألت أيب عنه؟ فقال: شيخ(
ولقد كان عبد الكرمي والد أيب زرعة مقرَّبًا عند العلماء، حريًصا على جمالستهم،      

ومن حرصه على العلم وطلبه للحديث كان يُريبِّ ابنه أبا زرعة على هنج احملدثني؛ فيأخذه إىل 
 جمالس العلماء احملدثني كي يعتاد عليها، ويتعرف على روادها وهو ال يزال غالماً صغريًا.

م يتبني أنَّ اهتمام أسرة أيب زرعة بالعلم الشرعي، ال سيما علم  ويف ضوء ما تقدَّ

                                                           

 .11/44البداية والنهاية؛ البن كثري، و 22/127(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب1)
 .11/44هاية؛ البن كثري، والبداية والن12/193(  املنتظم؛ البن اجلوزي2)
 .22/127(  ينظر: تأريخ اإلسالم3)
 .1/17(  سري أعالم النبالء4)
 .12/33، وتأريخ بغداد1/223(  ينظر: طبقات احلنابلة؛ أليب يعلى احلنبلي5)
، فجزاه اهلل 1/47( وقد استفدت مما كتبه الدكتور سعدي اهلامشي مقدًما لكتاب الضعفاء؛ أليب زرعة الذي حققه6)

 ريًا.خ
 (.227ترمجة)1/ 1اجلرح والتعديل(  ينظر: 7)
 (.132ترمجة)1/ 4املصدر نفسه(  ينظر: 8)
 (.132ترمجة)4/1املصدر نفسه ( ينظر: 9)
 (.11ترمجة)3/1املصدر نفسه(  11)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
13 

نت وهيأت أليب زرعة املكانة البارزة خلدمة السنة النبوية.  احلديث، هي اليت مكَّ
 :مل يعقب أبو زرعة من األوالد شيئاً، وذكر أهل الرتاجم أنَّ له ابن أخ يقال  أوالده

له: أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد الكرمي الرازي مسع عمه، وكان يلومه، ويقول: 
 .(1)ه(325لست مثل عبد الرمحن بن أيب حامت)

 :أسود اللحية، حنيًفا،  اقتصرت كتب الرتاجم على أنَّ أبا زرعة كان صفاته الخ   ق يَّة
 .(2)أمسرًا

   :وفاته وما جاء في حسن خاتمته، ومن رآه في المنام بعد موته 
ذي  (3)ذكر أهل الرتاجم أنَّ احلافظ أبا زرعة تويف يوم االثنني، ودفن يوم الثالثاء سلخ

 .(4)يف آخر يوم من هذه السنة، يف مدينة الري مسقط رأسهاحلجة، سنة أربع وستني ومئتني 
عن عبد اهلل حممد بن مسلم بن وارة البادي، وقد ذكروا يف حسن خامتته قصة حسنة، ف

يقول: )حضرت مع أيب حامت حممد بن إدريس الرازي عند أيب زرعة عبيد اهلل ابن عبد الكرمي 
الرازي، وهو يف النزع، فقلت أليب حامت: تعال حىت نلقنه الشهادة، فقال أبو حامت: إين 

زرعة أْن ألقنه الشهادة، ولكن تعال حىت نتذاكر احلديث، فلعله إذا مسعه  ألستحيي من أيب
يقول. قال حممد بن مسلم: فبدأت، فقلت: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد 
احلميد بن جعفر، فأرتج عليَّ احلديث، حىت كأينَّ ما مسعته وال قرأته. فبدأ أبو حامت، وقال: 

حدثنا أبو عاصم النبيل، عن عبد احلميد بن جعفر، فأرتج عليه  حدثنا حممد بن بشار، قال:
حىت كأنه ما قرأه وال مسعه. فبدأ أبو زرعة، وقال: حدثنا حممد بن بشار، قال: حدثنا أبو 
عاصم النبيل، قال: حدثنا عبد احلميد بن جعفر، عن صاحل بن أيب عريب، عن كثري بن 

 مرة، عن معاذ بن جبل، قال:
م ن  كان  آخر كًلم ه م ن  الدُّنيا: ال إله إال : ))-صلى اهلل عليه وسلم- قال رسول اهلل

                                                           

 .2/159اإلرشاد إىل معرفة علماء احلديث؛ للخليلي(  1)
 .13/55(  سري أعالم النبالء؛ للذهيب2)
 مادة)سلخ(.172هر إذا أَْمَضْيُتُه وصرُت يف آخره. ينظر: خمتار الصحاح؛ للرازي: َسَلْخُت الشَّ ( 3)
، والكامل يف 12/197املنتظم؛ البن اجلوزي ، و 12/42، وتأريخ بغداد؛ للخطيب2/141( تأريخ ابن يونس 4)

غرب؛ البن ، والعرب يف خرب من 22/131، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب 1/382التأريخ؛ البن األثري اجلزري
 .1/359حجر
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 .(1)((اهلل
، وعن أيب العباس َأمْحَد (2)((دخل الجنةوخرجت روحه مع اهلاء من قبل أْن يقول: ))

د املرادي قَاَل: )رأيت أبا زرعة يف املنام فقلت: يا أبا زرعة، ما فعل اهلل بك؟ قَاَل:  بن حُمَمَّ
لقيت ريب تعاىل فقال يل: يا أبا زرعة، إين أويت بالطفل فآمر به إىل اجلنة، فكيف من حفظ 

 .(3)السنن على عبادي، تبوأ من اجلنة حيث شئت(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، 3111) 3/192(، وأبو داود118)1/48(، وعبد بن محيد22237)31/313( أخرجه اإلمام أمحد1)
(، واحلاكم يف 221) 22/112(، ويف الكبري؛ له1451(، والطرباين يف الدعاء)2121)5/55والبزار

ت أمليت حكاية أيب زرعة، (، وقال: )هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، وقد كن1299)1/723املستدرك
(. وينظر: نصب الراية؛ 93)1/198، والبيهقي يف شعب اإلميانوآخر كالمه كان سياقة هذا احلديث(

، وهو حديٌث حسن  2/243، والتلخيص احلبري؛ البن حجر7/185، والبدر املنري؛ البن امللقن2/273للزيلعي
 .4/255كما نص احلافظ ابن حجر يف نتاج األفكار

(، ومعرفة علوم 14124ترجم)8/425، والثقات؛ البن حبان1/341ة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت( مقدم2)
، 12/197، واملنتظم؛ البن اجلوزي81. وفضل التهليل وثوابه اجلزيل؛ البن البناء: 127احلديث؛ للحاكم:

 .22/131وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب
 .12/197املنتظم؛ البن اجلوزي(  3)
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 المبحث الثاني
 ترجمة الحافظ أبي زرعة الع مية؛ وفيه مسائٌل:

 :طلب احلافظ أبو زرعة علم احلديث وهو َحَدٌث؛ فهو من أسرة تعىن  ط به ل ع م
ر باألسحار إىل -رمحه اهلل-بالعلم والعلماء. وخري دليل على ذلك ما جاء عنه  : )كنا نُ َبكِّ

رُت، وكنت حدثاً إذ لقيين  جملس احلديث نسمع من الشيوخ، فبينما أنا يوماً من األيام قد َبكَّ
، يف بعض طرق الري من مس اه أيب ونسيته أنا، شيٌخ خمضوب باحلناء فيما وقع يل، فسلَّم عليَّ

فرددت السالم فقال يل: يا أبا زرعة سيكون لك شأن وذكر، فاحذر أن تأيت أبواب 
 . (2)، مث مضي الشيخ ومضى هلذا احلديث دهر وسنني كثرية(1)األمراء

نعيم؟ قال يف سنة أربع  وقال ابن أيب حامت: )سئل أبو زرعة يف أي سنة كتبتم عن أيب
. فهذا يدل على أنَّ أبا زرعة طلب (3)عشرة ومائتني، ومات يف سنة مثاين عشرة ومائتني(

احلديث وهو حدٌث كما سبق ذكره، وذلك أنَّه ولد سنة مئتني. وجاء عنه أنَّه قال: )إنَّ يف 
 .(4)بييت ما كتبته منذ مخسني سنة، ومل أطالعه منذ كتبته(

  كان ألهل الرَّي نصيب حممود يف هذا السعي املبارك، ط ب الع مرحًلته في :
ويُعدُّ أبو زرعة من أولئك األئمة الذين يشار إليهم بالبنان، فبعد أْن الزم الشيوخ الكبار يف 
مدينته مدينة الري، ودوَّن حديثهم، حرص على مالزمة من يقدم إىل الري من املدن األخرى 

أبو زرعة عن نفسه: )وكتبت بالري قبل أن أخرج إىل العراق حنو  فيستقر أو مير هبا، فيقول
. وقد ارحتل أبو زرعة إىل احلجاز، والشام، ومصر، والعراق، واجلزيرة، (7)ثالثني شيًخا(

، فأخذ التفسري عن األئمة الكبار املعنيني به والثقات (1)وخراسان، وكتب ما ال يوصف كثرة
ءات، وكان يقول: )أنا أحفظ ستمائة ألف حديث صحيح وكذلك أتقن علم القرا ،يف روايته

                                                           

روا من شيء أكثر من حتذيرهم من املخالطة والدخول على ( من طالع س1) ري العلماء العباد الزهاد مل جيدهم حذَّ
 األمراء؛ ملا يف ذلك من فتنة.

 .38/34(  تأريخ دمشق؛ البن عساكر2)
 .1/339مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  3)
 . 1/221أليب يعلى ، وطبقات احلنابلة؛12/332(  تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي4)
 .1/337مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  5)
 .13/11عالم النبالء؛ للذهيبأحملدث الفاصل؛ للرامهرمزي، وسري (  ينظر: ا6)
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وأربعة عشر ألف إسناد يف التفسري والقراءات، وعشرة آالف حديث ُمَزوَّرة، قيل له: ما بال 
. وأخذ ولعه وحبه لطلب احلديث، يزداد  (1)املزورة حتفظ؟ قال: إذا مرَّ يب منها حديث عرفته(

كثر من مالزمة األئمة األفذاذ، ويستزيد منهم  ي -رمحه اهلل-كلما ازداد حفظه له، وكان 
 .(2)( وغريهم237ه(، وابن أيب شيبة )241كتابة احلديث كاإلمام أمحد بن حنبل)

 
 :ه( بإسناده عن أيب زرعة الرازي أنَّه قال: 478نقل احلافظ البيهقي) قوة اطًلعه

بن عبدالكرمي  : أبو زرعة هذا هو عبيد اهلل(3))ما عند الشافعي حديث غلط فيه. قلتُ 
 .(4)الرازي، أحد أركان احلديث وحفاظه، وممن مسع كتب الشافعي ووقف على رواياته(

 
 :ه( بإسناده عن أيب العباس حممد ابن 427نقل اإلمام احلاكم) ما جاء في حفظه

ثهم؟ فامتنع،  إسحاق الثقفي أنَّه قال: )ملا انصرف قتيبة بن سعيد إىل الري، سألوه أْن حُيدِّ
 أحدثكم بعد أْن حضر جملسي أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي ابن املديين، وقال 

ثت به  وأبو بكر بن أيب شيبة، وأبو خيثمة ؟! فقالوا له: فإنَّ عندنا غالمًا يسرد كل ما حدَّ
ث به قتيبة، فحدثهم  جملًسا جملًسا، قم يا أبا زرعة، فقام أبو زرعة، فسرد كل ما حدَّ

 .(7)قتيبة(
 

ه( بإسناده عن ابن وارة، أنَّه قال: )كنت عند إسحاق 795ء عند ابن اجلوزي)وجا 
ابن إبراهيم بنيسابور، فقال رجل من أهل العراق: مسعت َأمْحَد ابن حنبل يقول: )صح من 

 قد حفظ -يعين أبا زرعة -احلديث سبع مئة ألف حديث وكسر، وهذا الفىت

                                                           

 .38/35، وتاريخ دمشق؛ البن عساكر12/337تأريخ بغداد (  1)
، فقد أجاد أميا إجادة، جزاه 1/75سعدي اهلامشي(  ينظر بال بد: ترمجة أيب زرعة يف كتاب الضعفاء؛ له؛ للدكتور 2)

 اهلل كل خرٍي.
 (  القائل هو احلافظ البيهقي.3)
 .95(  بيان خطأ من خطأ على الشافعي؛ للبيهقي:4)
 .22/129، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب127:(  معرفة علوم احلديث؛ للحاكم5)
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 . (1)ستمئة ألف( 
د بن جعفر  الرازي يقول: )سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف وجاء عن حُممَّ

 بالطالق أنَّ أبا زرعة حيفظ مائيت ألف حديث هل حنث؟
ُقْل ُهَو اللَُّه -قال: ال. مثَّ قال أبو زرعة: احفظ مئيت ألف حديث كما حيفظ االنسان 

 . (2)ويف املذاكرة ثالمثائة ألف حديث( -َأَحدٌ 
د بن س ليمان التسرتي قال: )مسعت أبا زرعة يقول: إنَّ وعن أيب جعفر َأمحد بن حممَّ

يف بييت ما كتبته منذ مخسني سنة، ومل أطالعه منذ كتبته، وإين أعلم يف أي كتاب هو، ويف 
أي ورقة هو، يف أي صفحة هو، يف أي سطر هو، وما مسعت أذين شيئًا من العلم إال وعاه 

املغنيات فأضع أصبعي يف أذين قليب، وإين أمشي يف سوق بغداد، فأمسع من الغرف صوت 
 .(3)خمافة أن يعيه قليب(

 
 اتَّفقت عبارة احملدثني قدميًا وحديثًا على توثيق احلافظ أيب زرعة ثناء الع ماء ع يه :

الرازي، وأنَّه من األئمة الكبار احلفاظ، بل هو ممن حُيتكم إليه يف توثيق الرواة؛ فهو كما قال 
 . (4)مْن أن تعّد، ويف تصانيفه ال يوازيه أحد( ه(: )وفضائله أكثر441اخلليلي)

                                                           

، وقال 22/125، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب 12/193، واملنتظم؛ البن اجلوزي12/39( تأريخ بغداد؛ للخطيب 1)
وال ينبغي أْن يستكثر أو أْن يستبعد مثل هذا عن أيب زرعة؛ فقد كان أئمة احلديث  عقيبها: )يف إسنادها جمهول(.

وجهابذته يف العصور األوىل حيفظون ذلك وأكثر منه، فقد روي عن اإلمام البخاري أنَّه كان حيفظ مئة ألف 
يت ألف حديث غري صحيح. وأنَّه صنف صحيحه من ثالمثئة ألف حديث مسموعة. وكتب حديث صحيح. ومئ

مخس مئة ألف حديث انتخب منها ما ضمنه يف كتابه السنن،  -صلى اهلل عليه وسلم-أبو داود عن رسول اهلل 
 وانتقى اإلمام أمحد مسنده من سبعمئة ألف ومخسني ألف حديث. ينظر: الوسيط يف علوم احلديث؛ أليب

  .22شهبة:
، وضعَّف إسنادها؛ إْذ قال: )هذه حكاية 22/125، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب12/194املنتظم؛ البن اجلوزي(  2)

[: مسعت أيب يقول بالرَّّي، وأنا غالم يِف 1/228منقطعة ال تثُبت، وهذه أصح منها: قال احلافظ ابُن عدّي]
مائة ألف حديث، فذهب قوم ِإىَل أيب ُزْرعة وذهبت معهم، البزّازين، فحلف رجل بالطالق أّن أَبا زرعة حيفظ 

فقال: ميسك امرأته فإهّنا مل َتْطُلق،  فذكروا له حْلف الرجل، فقال: ما محله على ذلك؟ قيل: قد جرى ذلك منه.
 أو كما قَاَل(.

 .12/194املنتظم؛ البن اجلوزي(  3)
 .2/159اإلرشاد إىل معرفة علماء احلديث؛ للخليلي(  4)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
18 

ويُ َعدُّ أبو زرعة الرازي ممَّن استفاضت شهرهتم بتوثيق وثناء األئمة عليه. لذا سأكتفي 
 بنقل بعض نصوص أهل العلم يف ذلك:

ه(: )ما رأَيت أْعَلم حبديث مالك من أيب 233قال علي بن احلسني بن اجلُنَ ْيد) .1
 .(1)علوم(ُزْرعة، وكذلك سائر ال

 .(2)ه(: )ما رأيت أحفظ من أيب زرعة(237وقال أبو بكر بن أيب شيبة) .2
. (3)ه(: )كل حديث ال يعرفه أبو زرعة فليس له أصل(238وقال ابن راهويه) .3

وقال ابن أيب حامت: )قرأت كتاب إسحاق بن راهويه خبطه إىل أيب زرعة: إين ازداد بك كل 
ممَّن حيفظ سنته، وهذا من أعظم ما حيتاج إليه الطالب يوم سروراً، فاحلمد هلل الذي جعلك 

 .(4)اليوم(
ه(: )ما رأى أبو زرعة بعينه مثل 238وقال عبد الواحد ابن غياث البصري) .4

 .(7)نفسه(
ه(: )ال يزال املسلمون خبري ما أبقى اهلل 278وكان حممد بن حيىي الذهلي يقول) .5

ليرتك األرض إال وفيها مثل أيب زرعة؛ يعلِّم  -عزو جل-هلم مثل أيب زرعة، وما كان اهلل 
 .(1)الناس ما جهلوه(

ه(: )أبو زرعة، وأبو حامت، إماما خراسان، ودعا 214قال يونس بن عبد األعلى)و  .6
 .(5)هلما، وقال: بقاؤمها صالح للمسلمني(

 . وقال مرَّة عنه: )حدثين أبو زرعة (8)ه(: ) إمام(255وقال أبو حامت الرازي) .7
، وهو ما خلَّف بعده مثله علماً، -رضي اهلل عنه- بن عبد الكرمي بن يزيد القرشي عبيد اهلل

                                                           

 . 22/128، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب1/331( مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت1)
 .22/128، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب 12/194، واملنتظم؛ البن اجلوزي1/228( مقدمة الكامل؛ البن عدي2)
، 22/128، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب 12/194، واملنتظم؛ البن اجلوزي1/228( مقدمة الكامل؛ البن عدي3)

 .1/359والعرب يف خرب من غرب؛ البن حجر
 (.1743ترمجة)7/327اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  4)
 (.1743ترمجة)7/327(  املصدر نفسه 5)
 .22/132، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب1/329(  مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت6)
 .1/334(  مقدمة اجلرح والتعديل7)
 .1/334نفسه(  املصدر 8)
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وفقهاً، وصيانة، وصدقاً، وهذا ما ال يرتاب فيه، وال غش، وال أعلم من املشرق واملغرب من  
. وقال أيضاً: )إذا رأيت (1)كان يفهم من هذا الشأن مبثله، ولقد كان يف هذا األمر بسبيل(

 .(2)ه يبغض أبا زرعة، فاعلم أنَّه مبتدع(الرازي وغري 
ه(: )قلت أليب: يا أبِة، من 292وقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل) .8

احلفاظ؟ قال: يا بين شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا، قلت: من هم يا أبة؟ 
 قال: 

 .(3)الرازي...(حممد بن إمساعيل ذاك البخاري، وعبيد اهلل بن عبد الكرمي ذاك 
ه(: )مسعت أبا زرعة يقول: أحفظ يف القراءات عشرة 293وقال صاحل َجَزَرة).9

 .(4)آالف حديث(
 .(7)ه(: )أبو زرعة ثقٌة(323قال النسائي) .11
ه(: )ما مسعنا بذكر أحد يف احلفظ إال كان امسه 325وقال أبو يعلى املوصلي) .11

ظم من امسه. كان قد مجع حفظ أكرب من رؤيته إال أبو زرعة، فإن مشاهدته كانت أع
 .(1)األبواب والشيوخ والتفسري(

ه(: ) أَبُو زرعة وأبو حامت ابن خالة أيب زرعة إمامان 311وقال أَبُو بكٍر اخلالل) .12
يف احلديث رويا َعْن أيب عبد اللَّه مسائل كثرية وقعت إلينا متفرقة، كلها غرائب، وكانا عاملني 

 .(5)كله(بأمحد ابن حنبل حيفظان حديثه  
 .(8)ه(: )من العلماء اجلهابذة النقاد(325وقال ابن أيب حامت) .13
ه(: )وكان أحد أئمة الدنيا يف احلديث، مع الدين، 374وقال اإلمام ابن حبان) .14

                                                           

 .1/225(  مقدمة الكامل؛ البن عدي1)
 .12/33(  تأريخ بغداد2)
 .4/434. وينظر: موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف اجلرح والتعديل 12/33( املصدر نفسه3)
 .22/128تأريخ اإلسالم؛ للذهيب(  4)
 (.125(  مشيخة النسائي ترمجة)5)
 .22/128الم؛ للذهيبتأريخ اإلس، و 1/228( مقدمة الكامل؛ البن عدي6)
 .1/199(  طبقات احلنابلة؛ أليب يعلى7)
 .1/328مقدمة اجلرح والتعديل(  8)
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 .(1)والورع، واملواظبة على احلفظ واملذاكرة، وترك الدنيا، وما فيه الناس(
أن تعد، ويف تصانيفه ال ه(: )وفضائله أكثر من 441وقال احلافظ اخلليلي) .15

 .(2)يوازيه أحد(
 .(3)ه(: )أحد أركان احلديث وحفاظه(478وقال احلافظ البيهقي) .16
ه(: )وكان إماًما ربانًيا، متقًنا، حافظًا، مكثرًا 413وقال اخلطيب البغدادي) .17

 .(4)صادقًا(
ه(: )كان أحد أئمة الدنيا يف 737وقال اإلمام إمساعيل امللقب بقوام السنة) .18

 .(7)احلديث مع الدين والورع وترك الدنيا وما هبا(
ه(: )احلافظ، أحد األئمة اجلوالني، واحلفاظ 751قال احلافظ ابن عساكر) .19

 .(1)املتقنني(
ه(: )وكان إماًما، حافظًا، متقًنا، مكثرًا، 795قال العالمة ابن اجلوزي) .21

 .(5)صدوقًا(
 .(8)ه(: )أحد حفاظ اإلسالم وأكثرهم حفظًا(151قال اإلمام النووي) .21
ه(: )أحد األئمة املشهورين، واألعالم املذكورين، 542قال احلافظ املزي) .22

 .(9)واجلوالني املكثرين، واحلفاظ املتقنني(
ه(: )كان من أفراد العامل، ذكاًء، وحفظًا، وديًنا، 548قال احلافظ الذهيب)و  .23

. وقال مرَّة: )وكان من أفراد الدهر حفظًا، وذكاًء، وديًنا، وإخالًصا، وعلًما، (12)وفضاًل(
                                                           

 .8/425(  الثقات؛ البن حبان1)
 .2/159اإلرشاد إىل معرفة علماء احلديث؛ للخليلي(  2)
 .12/33(  تأريخ بغداد3)
 .12/33(  املصدر نفسه4)
 .1145(  سري السلف الصاحل؛ لقوام السنة: 5)
 (.4414ترمجة)38/11(  تأريخ دمشق؛ البن عساكر6)
 .12/193(  املنتظم7)
 (.2539عقب)15/74(  شرح النووي على مسلم8)
 (.3112ترمجة)19/89هتذيب الكمال؛ للمزي(  9)
 .22/27(  تأريخ اإلسالم11)
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 .(1)وعماًل(
ه(: )أحد احلفاظ املشهورين، قيل: إنَّه كان حيفظ 554وقال احلافظ ابن كثري) .24

، وكان فقيًها، ورًعا، زاهًدا، عابًدا، متواضًعا، خاشًعا، أثىن عليه أهل سبعمائة ألف حديث
م على أقرانه، وكان يف حال شبيبته إذا اجتمع بأمحد  زمانه باحلفظ والديانة، وشهدوا له بالتقدُّ
بن حنبل يقتصر أمحد على الصلوات املكتوبات، وال يفعل املندوبات؛ اكتفاء 

 .(3)((2)مبذاكرته
ه(: )أحد األعالم، وحفاظ اإلسالم، 597فظ ابن رجب احلنبلي)وقال احلا .25

 .(4)وكان من الصالح والعبادة واخلشية مبحل عظيم(
ه(: )أحد األعالم...، وال أعلم يف املشرق 872قال احلافظ ابن حجر) .26

 . (7)واملغرب. من كان يفهم هذا الشأن مثله(
 .(1)وقال مرَّة: )إماٌم، حافٌظ، ثقٌة، مشهوٌر(

 :من أشهر شيوخه املربزين أو من (5)أشهر شيوخه أو من روى عنهم شيوخه :
ث عنهم:  حدَّ

 .(8)ه (211عبد اهلل بن صاحل العجلي) .1
 .(9)ه (217ثابت بن حممد الشيباين الزاهد) .2

                                                           

 .2/127(  تذكرة احلفاظ1)
بن حنبل، قال: )ملا ورد علينا أبو زرعة نزل  ، عن عبد اهلل بن اإلمام أمحد12/33(  كما جاء يف تأريخ بغداد2)

 .عندنا، فقال يل أيب: يا بين قد اعتضت بنوافلي مذاكرة هذا الشيخ(
 .11/44(  البداية والنهاية3)
 . 1/115( شرح علل الرتمذي4)
 .1/359(  العرب يف خرب من غرب5)
 (.4311ترمجة)353(  تقريب التهذيب 6)
أبا عاصم النبيل الضحاك بن خملد، من شيوخ أيب ، وذكر أن 19/92هتذيب الكمال(  كذا ذكر احلافظ املزي يف 7)

 : )وذكر شيخنا 13/11: )ويف هذا نظر(، وقال يف السري22/127زرعة، ولكن تعقب ذلك الذهيب، وقال
 أعوام(.أبو احلجاج فيهم: أبا عاصم النبيل، وهذا وهم، مل يدركه، وال مسع منه، وال دخل البصرة، إال بعد موته ب

 .13/17، وسري أعالم النبالء؛ له 22/127، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب19/89( ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي8)
 .5/32، و19/89(  ينظر: املصدران نفسيهما9)
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 .(1)ه (217قبيصة بن عقبة) .3
 .(2)ه (215خالد ابن حيىي) .4
 .(3)ه (219أبو نعيم الفضل بن دكني) .7
 .(4)ه(222عيسى بن مينا املدين قالون) .1
 .(7)ه (221عبد اهلل بن مسلمة القعنيب) .5
 .(1)ه (224قرة بن حبيب القنوي) .8
 .(5)ه (225أمحد بن يونس) .9

 .(8)ه (225أبو الوليد هشام بن عبد امللك الطيالسي) .12
 .(9)ه (228بشار بن موسى اخلفاف) .11
 .(12)ه (234أبو خيثمة زهري بن حرب النسائي) .12
 .(11)ه (237بو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة)أ.13
 .(12)ه(242قتيبة بن سعيد) .14

                                                           

 .22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب، 19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي12/33(  ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب1)
، وتأريخ بغداد؛ 38/11، وتأريخ دمشق؛ البن عساكر7/327والتعديل؛ البن أيب حامت(  ينظر: اجلرح 2)

 .12/33للخطيب
وتأريخ اإلسالم؛ ، 19/89، هتذيب الكمال؛ للمزي7/327( ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت3)

 .22/127للذهيب
تأريخ اإلسالم؛ و ، 19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي38/11(  ينظر: تأريخ دمشق البن عساكر4)

 .22/127للذهيب
وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب ، 19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي7/327( ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت5)

22/127. 
 .19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي11/38(  ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر6)
 .5/32، وهتذيب التهذيب13/11، وسري أعالم النبالء19/89(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي7)
 .22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب، 19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي12/33(  ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب8)
 .5/32، و19/89(  ينظر: املصدران نفسيهما9)
 .19/89(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي11)
 .2/127للذهيبوتذكرة احلفاظ؛ ، 19/89(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي11)
 .22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب ، 19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي12/33(  تأريخ بغداد؛ للخطيب12)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
23 

 .(1)ه (241اإلمام أمحد بن حنبل) .17
 .(2)ه (242عبد اهلل بن أمحد بن بشري بن ذكوان املقرئ) .11
 .(3)ه (244إسحاق بن موسى األنصاري) .15
 .(4)ه (249عمرو بن علي الفالس) .18
 .(7)ه (272نصر بن علي اجلهضمي) .19
 .(1)ه (214يونس بن عبد األعلى الصديف) .22
 ملَّا بلغ أبو زرعة ما بلغ من العلم والدين املتني والشهرة (5)تًلمذته أو من روى عنه :

الواسعة، أقبل إليه طلبة العلم من فجاج األرض؛ لينهلوا من علمه، فكان له تالمذة ال 
ون، من أبرزهم:  يعدُّ

 .(8)ه ( وهو من شيوخه243حرملة بن حيىي) .1
 .(9)ه ( وهو من شيوخه244إسحاق بن موسى األنصاري) .2
 .(12)ه (، وهو من شيوخه248حممد بن محيد الرازي) .3
 .(11)ه(، وهو من شيوخه249عمرو بن علي الفالس) .4

                                                           

 .13/11، وسري أعالم النبالء؛ للذهيب19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي12/33(  ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب1)
 .5/32وهتذيب التهذيب؛ البن حجر، 19/89وهتذيب الكمال؛ للمزي 12/33( ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب2)
 .5/31، وهتذيب التهذيب؛ البن حجر19/89(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي3)
 .2/127، وتذكرة احلفاظ؛ للذهيب19/89، وهتذيب الكمال؛ للمزي38/12(  ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر4)
 .19/89(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي5)
 .13/11، وسري أعالم النبالء؛ له22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب، 19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي6)
: )وقال يل عبيد اهلل(. كما مال إىل 1/313(  وذكر بعضهم أنَّ اإلمام البخاري روى عنه يف التأريخ الكبري، إْذ قال7)

 ذلك حمقق كتاب التأريخ الكبري.
وتأريخ اإلسالم؛ ، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي38/12البن عساكر (  ينظر: تأريخ دمشق؛8)

 .22/127للذهيب
وتأريخ اإلسالم؛ ، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي34/12(  ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر9)

 .22/127للذهيب
 .22/127، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي84/12(  تأريخ دمشق؛ البن عساكر11)

وتأريخ اإلسالم؛ ، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي38/12(  ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر11)
 .22/127للذهيب
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 .(2)، وقد روى له يف الصحيح(1)ه(211)مسلم بن احلجاج .7
 .(3)ه (، وهو من شيوخه252حممد بن عوف الطائي) .1
 .(4)ه ( وهو من شيوخه254املرادي)الربيع بن سليمان  .5
 .(7)ه(257ابن ماجه) .8
 .(1)ه( وهو من أقرانه255أبو حامت حممد بن إدريس الرازي)   .9

 .(5)ه(259الرتمذي)  .12
 .(8)ه( وهو من أقرانه281أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي) .11
 .(9)ه( وهو من أقرانه287إبراهيم بن إسحاق احلريب) .12
 

                                                           

 .22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب ، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي2/159( ينظر: اإلرشاد؛ للخليلي1)
م حديثني. وقال ابن نقطة يف كتاب قال صاحب الزهرة: روى عنه مسل: )9/47( قال مغلطاي يف اإلكمال2)

وهو الذي قال فيه  التقييد: حديثًا واحًدا(. ولعل الصواب حديثًا واحًدا، فلم أجد بعد البحث غري حديث واحٍد،
(: )حدثنا عبيد اهلل بن عبد الكرمي أبو زرعة: حدثنا ابن بكري: حدثين يعقوب بن 2539)4/2295اإلمام مسلمٌ 

-عقبة، عن عبد اهلل بن دينار، عن عبد اهلل بن عمر، قال: كان من دعاء رسول اهلل عبد الرمحن، عن موسى بن 
، وجميع  : ))-صلى اهلل عليه وسلم ، و ف ج اء ة  ن ق م ت ك  ، وت ح وُّل  ع اف ي ت ك  ال ه مَّ إ نِّي أ ع وذ  بك  من  زو ال  ن ع م ت ك 

: )وهذا احلديث رواه مسلم عن 15/74على مسلم(( (. وقد نص اإلمام النووي على ذلك يف شرحه س خ ط ك  
أيب زرعة الرازي، أحد حفاظ اإلسالم وأكثرهم حفظًا، ومل يرو مسلم يف صحيحه عنه غري هذا احلديث، وهو من 

 أقران مسلم(.
 .5/31وهتذيب التهذيب؛ البن حجر، 19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي3)

وهتذيب التهذيب؛ البن  ،22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب، 19/92ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي (4)
 .5/31حجر

، وتذكرة احلفاظ؛ 183والكاشف؛ للذهيب، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي2/159(  ينظر: اإلرشاد؛ للخليلي5)
 .2/127له

وتأريخ اإلسالم؛ ، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي38/12ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر( 6)
 .22/127للذهيب

 .2/127، وتذكرة احلفاظ؛ له183، والكاشف؛ للذهيب19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي7)
وتأريخ اإلسالم؛ ، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي38/11ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر( 8)

 .22/127للذهيب
 .22/127ذهيب وتأريخ اإلسالم؛ لل، 19/92، وهتذيب الكمال؛ للمزي12/33(  ينظر: تأريخ بغداد9)
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 .(1)ه(292أمحد بن حنبل)عبد اهلل بن اإلمام  .13
 .(2)ه(291علي بن احلسني بن اجلنيد الرازي)  .14
 .(3)ه (292سعيد بن عمرو الربدعي) .17
 .(4)ه(323النسائي)  .11
 .(7)ه (332إبراهيم بن حممد بن عبيد) .15
 .(1)ه(325أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي)  .18
 .(5)ه (322ازي)ابن أخيه أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد الكرمي الر   .19
 .(8)ه(325عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي)  .22
 :ة نصوص تدل على أنَّ شهرة أيب زرعة مل تزده إال تواضًعا،  تواضعه جاءت عدَّ

 . (9)ومن تلكم النصوص: قال يونس بن عبد األعلى: )ما رأيت أكثر تواضًعا من أيب زرعة(
يوًما ببريوت، فإذا شيخ خمضوب وقال ابن أيب حامت: مسعت أبا زرعة يقول: )مررت 

ا نظر إيل قال لرجل: ترى هذا؟ ليس يف الدنيا أحفظ من هذا.  متكئ على عصا، فلمَّ
اظ الدنيا حىت يشهد يل هبذه الشهادة؟ غري أنَّ  قال أبو زرعة: ما يدريه؟ عرف ُحفَّ

 .(12)الناس إذا مسعوا شيئا قالوه(
 :أربعة: آدم بن أيب إياس، وثابت بن قال أبو حامت الرازي: )أزهد من رأيت  زهده

                                                           

 .19/92، وهتذيب الكمال2/159، واإلرشاد؛ للخليلي12/33(  ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب1)
 .5/31وهتذيب التهذيب؛ البن حجر، 19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي2)
، وهتذيب التهذيب؛ البن 22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب، 19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي3)

 .5/31حجر
 .2/127، وتذكرة احلفاظ؛ له183والكاشف؛ للذهيب، 19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي4)
 .19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي5)
 .5/31وهتذيب التهذيب؛ البن حجر، 19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي6)
 .5/31وهتذيب التهذيب؛ البن حجر، 19/92(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي7)
 .2/127، وتذكرة احلفاظ؛ له22/127وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب، 19/92( ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي8)
 .22/132، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب7/327( اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت9)
 .1/334مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  11)
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 .(1)حممد الزاهد، وأبو زرعة، ومسى آخر(
 :قال ابن أيب حامت:)مسعت أيب يقول: كنت أتوىلَّ االنتخاب على أيب  طهارة خ قه

الوليد، وكنت ال أنتخب ما مسعت من أيب الوليد قدمياً، فرتى قال أبو زرعة يوماً: أكتب 
ع تلك األحاديث اليت تركتها على العمد إال بعد خروجي، ولو  حديثًا معاداً؛ بسبيب؟ وما مس

كنت أنا بدله ما كنت أصرب أْن أدع جياد حديثه وال أمسع منه، فلما تيسر يل اخلروج من 
البصرة، قلت أليب زرعة: خترج؟ فقال: ال، إنَّك تركت أحاديث من حديث أيب الوليد ممَّا  

أسأل يف شيء يكون عليك معاداً، فأنا أقيم بعدك كتبُت منه مسعت منه قدمياً، فكرهت أْن 
 .(2)حىت أمسع(
 كان أبو زرعة جليل الَقْدر عند جهابذة النقد من جًللة أبي زرعة عند الع ماء :

بالري شابٌّ العلماء الكبار فضاًل عن غريهم. سأل رجٌل اإلمام أمحد بن حنبل، فقال: )
؟! كاملنكر عليه، مثَّ رفع يديه، وجعل أبو زرعة، فغضب أمحد، وقال: تقول يقال له:  شابٌّ

أليب زرعة، ويقول: اللهم انصره على من  بغي عليه، اللَّهمَّ عافه،  -عز وجل-يدعو اهلل 
، يف دعاء كثري. قال احلسن: فلما قدمت، حكيت ذلك  ، اللَّهمَّ اللَّهمَّ ادفع عنه البالء، اللَّهمَّ

بل،  وكنت كتبته عنه، فكتبه أبو زرعة، وقال يل أليب زرعة، ومحلت إليه دعاء أمحد بن حن
يُفرِّج بدعائه  -عزو جل-أبو زرعة: ما وقعت يف بلية فذكرت دعاء أمحد، إال ظننت أنَّ اهلل 

 .(3)عين(
وقال ابن أيب حامت: )رأيت يف كتاب عبد الرمحن بن عمر األصبهاين املعروف برستة 

إينَّ ما أكاد أنساك يف الدعاء لك ليلي  -هللرمحك ا-من أصبهان إىل أيب زرعة خبطه: اعلم 
وهناري، أْن مُيَتَّع املسلمون بطول بقائك؛ فأنَّه ال يزال الناس خبري ما بقي من يعرف العلم 
وحقه من باطله، ولوال ذاك لذهب العلم، وصار الناس إىل اجلهل...، وقد جعلك اهلل منهم، 

 .(4) ك الشكر يف ذلك(فأمحد اهلل على ذلك، فقد وجب هلل عزو جل علي
ونُقل عن أيب زرعة أنَّه قال: ) أتيت حممد بن عائذ، وكان رجاًل جافًيا، ومعي مجاعٌة، 

                                                           

 .22/132(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب1)
 .1/334والتعديل؛ البن أيب حامتمقدمة اجلرح (  2)
 .1/344املصدر نفسه(  3)
 .1/344مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  4)
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فرفع صوته فقال: من أين أنتم؟ قلنا: من بلدان خمتلفة، من خراسان، من الري، من كذا 
من حديث وكذا، قال، أنتم أمثل من أهل العراق، قال: ما تريدون؟ ورفع صوته قلنا: شيًئا 

ثين مبا معي، مثَّ قال: خذ الكتاب فانظر  حيىي بن محزة، فلم أزل أرفق به، وأداريه، حىت حدَّ
ل: خذ الكتاب فاذهب به فيه، فأعطاين كتابه، فنظرت فيه، وكتبت منه أحاديث، مثَّ قا

أبو زرعة: فدعوت له، وشكرته على ما فعل، قلت: أنا أجلُّ كتابك عن محله، معك، قال 
أصيب نسخة هذا عند أصحابنا، فذهبت فأخذت من بعض أصحاب احلديث وأنا 

فنسخته على الوجه، وسألته كتاب اهليثم بن محيد، فأخرج إيلَّ جزءًا عن اهليثم بن محيد، 
وكان عند هشام بن عمار، عن اهليثم بن محيد، شيٌء يسري، فأخرج هو جزًءا عن اهليثم 

ب فاستغنمته، وكتبته على الوجه، وسألته   كتاب الفنت عن الوليد بن مسلم، فأجابين، وتعجَّ
ا أجبتك ومل  الدمشقيون ممَّا يفعل يب، ونسخت كتاب الفنت، فأتيته مع رفقائي فقال: إَّنَّ

 .(1)أجب هؤالء، فلم أزل أرفق به وأداريه، حىت حدثنا بد ومسعوا(
 :ه(: )مسعت أبا زرعة يقول: مسعت 325قال ابُن أيب حامت) شدة ضبطه لكتابه

من بعض املشايخ أحاديث، فسألين رجٌل من أصحاب احلديث، فأعطيته كتايب، فردَّ عليَّ 
الكتاب بعد ستة أشهر، فأنظر يف الكتاب، فإذا إنَّه قد غريِّ يف سبعة مواضع ! قال أبو 

  تتقي اهلل ؟ تفعل مثل هذا؟ زرعة: فأخذت الكتاب، وصرت إىل عنده، فقلت: أال
ت،  ا هذا الذي غريَّ قال أبو زرعة: فأوقفته على موضٍع موضٍع، وأخربته، وقلت له: أمَّ
فإنَّه هذا الذي جعلت عن ابن أيب فديك، فإنَّه عن أيب ضمرة مشهور، وليس هذا من 

ا هذا، فإنَّه كذا وكذا، فإنَّه ال جيئ عن فالن،  ا هذا كذا، فلم حديث ابن أيب فديك، وأمَّ وإَّنَّ
أزل أخربه حىتَّ أوقفته على كلِّه، مثَّ قلت له: فإينِّ حفظت مجيع ما فيه يف الوقت الذي 

يا  -عز وجل-انتخبت على الشيخ، ولو مل أحفظه لكان ال خيفى عليَّ مثل هذا، فاتق اهلل 
 رجل. 

 .(2)(قال أبو حممد: فقلت له: من ذلك الرجل الذي فعل هذا؟ فأىب أن يسميه
وقال ابن أيب حامت أيًضا: )مسعت أبو زرعة يقول: دفعت كتاب الصوم إىل رجل 

                                                           

 .1/344املصدر نفسه(  1)
 .12/38، وتأريخ بغداد؛ للخطيب1/333مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  2)
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، فإذا إنَّه قد غريَّ حرفًا من اإلسناد عن جهته، قال أبو زرعة: فتعجبت  بغدادي، فردَّ عليَّ
منه، فقلت يف نفسي: يا سبحان اهلل، من يريد أن يفعل هذا يب؟ أي شيء يظن؟ وقلُت يف 

 .(1)يظنُّ أنَّه عمل شيًئا(نفسي: إنَّه 
 صنَّف أبو زرعة مصنفات كثرية، ولكن لألسف تكاد أن تكون كلها (2)مؤلفاته :

 مفقود، ومن مجلة مؤلفاته:
 .(3)كتاب فوائد الرازيني. مفقود  .1
 .(4)كتاب الفوائد. مفقود  .2
 .(7)كتاب الفضائل. مفقود  .3
 .(1)كتاب أعالم النبوة أو دالئل النبوة. مفقود  .4
 .(5)كتاب السري. مفقود  .7
 .(8)كتاب املختصر. مفقود  .1
 .(9)كتاب الزهد. مفقود  .5
 .(12)كتاب األطعمة  .8
 .(11)كتاب الفرائض  -9.9

 .(12)كتاب الصوم  .12

                                                           

 .1/333مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  1)
 .1/184ذكره الدكتور سعدي اهلامشي يف مقدمته للضعفاء؛ أليب زرعة (  ينظر ما2)
 .24أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي:( ينظر: 3)
 .29املصدر نفسه:(  4)
 .29املصدر نفسه:(  5)
 . 4/279( ينظر: البداية والنهاية؛ البن كثري6)
 . 29( ينظر: أجوية أيب زرعة على أسئلة الربذعي: 7)
 .1/41علل احلديث؛ البن أيب حامتينظر: (  8)
 .5/152، واإلصابة؛ البن حجر2/171ينظر: جامع املسانيد؛ البن كثري(  9)
 .2/11علل احلديث؛ البن أيب حامت (  ينظر: 11)
 .2/71( ينظر: املصدر نفسه 11)
 .1/333(  ينظر: مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت12)
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 .(1)كتاب الضعفاء واملرتوكون. مطبوع  .11
 .(2)كتاب اآلداب  .12
 .(3)كتاب الوضوء  .13
 .(4)كتاب الشفعة  .14
 .(7)كتاب األفراد  .17
 .(1)كتاب العلل  .11
 .(5)كتاب اجلرح والتعديل  .15
 .(8)كتاب بيان خطأ أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري يف تارخيه  .18
 .(9)التفسري .19
 .(12)أجوبته على أسئلة الربذعي يف الضعفاء. مطبوعٌ  .22
 .(11)كتاب الصحابة  .21
 .(12)املسند .22
 :نقل عن أيب زرعة بعض األمور اخلاصة مبنهجه عموًما، ومن  سمات من منهجه

 تلكم األمور:
الكتابة يف املذاكرة: كان يقول: )ال تكتبوا عين باملذاكرة، فإين أخاف أن حتملوا   .1

                                                           

 ذعي يف الضعفاء حتقيق: الدكتور سعدي اهلامشي.ضمن أجوبته على أسئلة الرب (  طبع 1)
 .2/335(  ينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت2)
 .39أجوبة أيب زرعة على أسئلة الربذعي ورقة:(  ينظر: 3)
 .1/459(  ينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
 .3/493اإلصابة؛ البن حجر (  ينظر: 5)
واحلافظ اخلطيب وأثره يف علوم احلديث؛ للدكتور حممود ، 1/79( ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب6)

 .291الطحان:
 .1/79املصدر نفسه(  7)
 .1/5ينظر: موضح أوهام اجلمع والتفريق؛ للخطيب البغدادي(  8)
 .3/1153(  ينظر: العلل؛ البن أي حامت9)
 امشي، يف ثالثة جملدات، رسالة دكتوراه.بتحقيق: الدكتور سعدي بن مهدي اهل(  11)
 .12/127هتذيب التهذيب؛ البن حجر(  ينظر: 11)
 .11الرسالة املستطرفة؛ للكتاين:(  ينظر: 12)
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خطأ، هذا ابن املبارك كره أن حيمل عنه باملذاكرة، وقال يل إبراهيم بن موسى: ال حتملوا عين 
 .(1)باملذاكرة شيئا(

يث املرسل: عدم قبوله احلديث املرسل، قال ابن أيب حامت: )ومسعت أيب وأبا احلد .2
 .(2)زرعة يقوالن ال حيتج باملراسيل، وال تقوم احلجة إال باألسانيد الصحاح املتصلة(

اعتداله يف اجلرح والتعديل: قال احلافظ الذهيب: )يعجبين كثريًا  كالم أيب زرعة يف   .3
 .(3)الورع واملخربة، خبالف رفيقه أيب حامت، فإنه جراح(اجلرح والتعديل، يبني عليه 

 
 :وملَّا (4)كان يف أول طلبه متذهب مبذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان  مذهبه الفقهي ،

اتسعت معرفته، وكثر علمه، وقوي عضده، ترك املذهب احلنفي، وأصبح يطالع كتب اإلمام 
، مث اعتىن بفقه اإلمام أمحد، (7)الشافعيمالك، وأحاديث الثوري، وشعبة، وكتب مجيع كتب 

، وكان اهتمامه األكرب بتدوين مسائل الصحابة، والتابعني مث آراء ومسائل (1)وأخذ عنه
الفقهاء من أتباع التابعني، حىت استقر على مذهب اإلمام أمحد يف الفقه، وأصبح من أتباعه، 

األئمة واجتهادهم داخل مذاهب وقد تكون منزلته كمنزلة اجملتهدين الذين يتبعون بعض 
أولئك األئمة، فال خيرجون عن قواعدهم يف االستنباط واالجتهاد، واجتهادهم يكون تفريًعا 

 .(5)على أصول أئمة املذاهب
 
 
 

                                                           

 .13/82(  سري أعالم النبالء1)
 .13: املراسيل البن أيب حامت: (  ينظر2)
النظر إىل أنَّ أبا زرعة متشدد يف اجلرح  . وقد لفت الشيخ العالمة عبد اهلل السعد13/81سري أعالم النبالء(  3)

ب  ا أشار إىل لسانه إذا أراد أن ُيَكذِّ والتعديل، وليس معتداًل كما قال الذهيب، ولكن عبارته لطيفة، حىت إنَّه ُرمبَّ
 .335راويًا دون أن يتكلم. ينظر: شرح املوقظة؛ للشيخ عبد اهلل السعد:

 .19/97ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي(  4)
 .1/224اجلرح والتعديل(  ينظر: 5)
 .1/5(  ينظر: طبقات احلنابلة6)
 .1/223(  ينظر: مقدمة الدكتور سعدي اهلامشي لتحقيقه كتاب الضعفاء؛ أليب زرعة7)
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 المبحث الثالث
 التعريف بمؤلِّف ومؤلَّف كتاب ع ل الحديث؛ البن أبي حاتم؛ وفيه مط بان:

 المط ب األول
 ؛ وفيه مسائٌل:(1)ف ع ل الحديث؛ البن أبي حاتمترجمة موجزة عن م ؤلِّ 

 :هو اإلمام عبد الرمحن بن اإلمام  أيب حامت حممد بن إدريس  اسمه ونسبه وكنيته
 .(2)بن املنذر بن داود بن مهران، أبو حممد التميمي احلنظلي

 :وقيل: إحدى (3)ه(242اختلف يف مولده، فقالوا: ولد سنة ) مولده ،
 .(7)والصواب األول؛ كما جاء ذلك عنه، (4)ه(241وأربعني)
 :عاش اإلمام عبد الرمحن مع زوجته سبعني سنة، فلم يرزق ولًدا،  زوجته وأوالده

 .(1)وكانت امرأته يف الصالح مثله
 :كان من عادة سلف األمة، تربية أبنائهم على تقدمي القرآن والعناية به   ط به ل ع م

 ه( بابنه عبد الرمحن، فلم يدعه255حامت الرازي) ، وهذا ما فعله أبو(5)قبل العلوم األخرى
 

                                                           

، وتأريخ 1/212، وتأريخ ابن الوردي2/178ينظر ترمجته يف: تأريخ مولد العلماء ووفياهتم؛ البن زبر الربعي (1)
(، والتقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد؛ البن 3934ترمجة)37/375دمشق؛ البن عساكر

؛ (،وتأريخ اإلسالم199ترمجة) 1/734(، وطبقات الشافعية؛ البن الصالح422ترمجة)333نقطة:
(، وسري أعالم النبالء؛ 1239ترمجة)1/112، واملعني يف طبقات احملدثني؛ له24/225للذهيب

(، وطبقات الشافعية؛ البن 4917ترمجة ) 2/785(، وميزان االعتدال؛ له129ترمجة)13/213له
، 2/25، والعرب يف خرب من غرب؛ البن حجر11/211(، والبداية والنهاية؛ البن كثري228ترمجة)3/324السبكي

، وشذرات الذهب؛ البن 1/13(، وطبقات املفسرين؛ للسيوطي1192ترمجة)3/433ولسان امليزان؛ له
 .4/139العماد

 .11/211(  البداية والنهاية؛ البن كثري2)
 .2/183(  اإلرشاد؛ للخليلي3)
 .13/213(  سري أعالم النبالء؛ للذهيب4)
 .3/177(  ينظر: التدوين يف أخبار قزوين؛ للرافعي5)
 .2/184(  اإلرشاد؛ للخليلي6)
 .1/179(  ينظر: مقدمة حمققي علل ابن أيب حامت7)
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. وقد طلب العلم مبعونة أبيه وأيب (2)، مث كتب احلديث(1)حىت قرأ القرآن، وحفظه أبوه 
زرعة، وكان من نعم اهلل عليه أن رزقه هبذين اإلمامني اللذين عنيا به، وسلكا به طريق الطلب 

 على بصرية.
أنَّه ولد بني قماطر العلم والروايات، وترىب باملذاكرات مع فمن منة اهلل على عبد الرمحن 

أبيه وأيب زرعة، فكانا يزُقَّانه كما يُزقُّ الفرخ الصغري، ويعنيان به، فاجتمع له مع جوهر نفسه  
كثرة عنايتهما، مثَّ متت النعمة برحلته مع أبيه، فأدرك االسناد وثقات الشيوخ باحلجاز، 

 ، ومسع بانتخابه حني عرف الصحيح من السقيم، فرتعرع يف ذلكوالعراق، والشام، والثغور

(3). 
 :كان حريًصا على الطلب جًدا، وخري مثال على ذلك ما حرصه ع ى ط ب الع م

حكاه اإلمام عبد الرمحن عن نفسه؛ إْذ قال: )كنا مبصر سبعة أشهر مل نأكل فيها مرقة، كل 
واملقابلة، فأتينا يوًما أنا ورفيق يل شيًخا، فقالوا: هنارنا مقسم جملالس الشيوخ، وبالليل للنسخ 

هو عليل. فرأينا يف طريقنا مسكة أعجبتنا. قال: فاشرتيناه، فلما صرنا إىل البيت حضر وقت 
جملس بعض الشيوخ ومل ميكننا إصالحه ومضينا إىل اجمللس. فلم نزل حىت أتى عليه ثالثة أيام 

يكن لنا فراغ أن نعطيه ملن يشويه. مث قال: ال يستطاع العلم  وكاد أن يتغري، فأكلناه نَ يَّاً، ومل
 .(4) براحة اجلسد(

 :كان له ثالث رحالت: رحلة مع أبيه سنة مخس والسنة اليت بعدها. مث إنه   رحًلته
حج مع حممد بن محاد الظهراين يف الستني ومائتني. مث رحل بنفسه إىل السواحل، والشام، 
ومصر، يف سنة اثنتني وستني ومائتني. مث إنه رحل إىل أصبهان، فأدرك يونس بن حبيب 

 .(1)ع باحلجاز، والشام، ومصر، والعراق، واجلبال، واجلزيرة. ومس(7)وحنوه يف سنة أربع وستني
 

                                                           

 .37/312تأريخ دمشق؛ البن عساكر(  1)
 .24/228(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب2)
 .37/313(  تأريخ دمشق؛ البن عساكر3)
 .24/228(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب4)
 .24/229(  املصدر نفسه5)
 .24/225للذهيب(  تأريخ اإلسالم؛ 6)
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 من خالل هذه  -: استطاع عبد الرمحن بن أيب حامت شيوخه أو من روى عنهم
اجلوالت اليت مشلت العديد من املدن واألقاليم، أن يظفر بلقي كثري من الشيوخ. وكان حيجزه 

. ومع ذلك فقد (1)أسوة بأبيه وأيب زرعة االنتقاء كثرياً؛ فهو ال يرغب يف السماع من جمروح؛
، يقول الدكتور رفعت فوزي: )مشايُخ ابِن أيب حامت كثريون، ذكر منهم يف (2)مسع خلقًا كثرياً 

.وسأذكر عشرة منهم؛ (3)اجلرح والتعديل قرابة الثالمثئة والستني ممن كتب عنهم، ومسع منه(
 طلباً لالختصار:

 .(4)ه (271علي بن املنذر الطريقي) .1
 .(7)ه (275أبو سعيد األشج) .2
 .(1)ه (275احلسن بن عرفة).3
 .(5)ه (278أمحد بن سنان القطان) .4
 .(8)ه (214أبو زرعة الرازي).7
 .(9)ه (214يونس بن عبد األعلى) .1
 .(12)ه (217صاحل بن اإلمام أمحد)  .5
 .(11)ه (252حممد بن مسلم بن وارة) .8

                                                           

 .1/152مقدمة حمققي علل احلديث؛ البن أيب حامت(  1)
 .24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب2)
 .19ابن أيب حامت وأثره يف علوم احلديث؛ للدكتور رفعت فوزي:(  3)
 .13/213وسري أعالم النبالء له؛، 24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب4)
 .13/213، وسري أعالم النبالء له؛24/225تأريخ اإلسالم؛ للذهيب 37/357(  تأريخ دمشق؛ البن عساكر5)
 .13/213وسري أعالم النبالء له؛، 24/225، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب37/357( تأريخ دمشق؛ البن عساكر6)
، وتأريخ اإلسالم؛ 37/357، وتأريخ دمشق؛ البن عساكر2/77( ينظر: طبقات احلنابلة؛ البن أيب يعلى احلنبلي7)

 .24/225ذهيبلل
 .13/213، وسري أعالم النبالء له؛24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب8)
، وتأريخ اإلسالم؛ 37/357، وتأريخ دمشق؛ البن عساكر2/77(  ينظر: طبقات احلنابلة؛ البن أيب يعلى احلنبلي9)

 .24/225للذهيب
 .37/375عساكر ، وتأريخ دمشق؛ البن2/77(  طبقات احلنابلة؛ البن أيب يعلى احلنبلي11)
وسري أعالم النبالء ، 24/225، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب37/375(  ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر11)

 .13/213له؛
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 .(1)ه (، أبوه 255أبو حامت الرازي) .9
 .(2)ه (292عبد اهلل بن اإلمام أمحد) .12
 :كان البن أيب حامت املكانة الرفيعة بني أهل العلم، ولعلو   تًلمذته أو من روى عنه

أكرب األثر يف أن يلتفَّ حوله طائفة من التالميذ  -منزلته يف علم احلديث، ولذيوع صيته 
الذين رحل الكثري منهم إليه من أماكن شىت؛ ينهلون من علمه، ويردون صفو ثقافته، 

 رة منهم:. ولكثرهتم سأكتفي بذكر عش(3)ويفيدون خربته
 .(4)إبراهيم بن حممد النصر آباذي .1
 .(7)إبراهيم حممد بن عبد اهلل بن يزداد .2
 .(1)أبو الشيخ بن حيان .3
 .(5)أبو القاسم عبد اهلل بن حممد بن أسد الفقيه .4
 .(8)أبو سعيد عبد اهلل بن حممد الرازي .7
 .(9)أبو علي محد بن عبد اهلل األصبهاين .1
 .(12)أمحد بن حممد بن احلسني البصري .5
 .(11)احلسني بن علي حسينك التميمي .8

                                                           

، وتأريخ اإلسالم؛ 2/77، وطبقات احلنابلة؛ البن أيب يعلى احلنبلي37/357( ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر1)
 .24/225للذهيب

 .37/375، وتأريخ دمشق؛ البن عساكر2/77البن أيب يعلى احلنبلي(  ينظر: طبقات احلنابلة؛ 2)
 .1/227(  ينظر: مقدمة حمققي علل احلديث؛ البن أيب حامت3)
وسري أعالم النبالء؛ ، 24/225، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب37/379( ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر4)

 .13/114له
 .13/114وسري أعالم النبالء؛ له، 24/225( ينظر:  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب5)
 .13/114وسري أعالم النبالء؛ له، 24/225(  ينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب6)
 .24/225، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب37/379(  ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر7)
الء؛ وسري أعالم النب، 24/225، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب37/379( ينظر: تأريخ دمشق؛ البن عساكر8)

 .13/114له
 .13/114وسري أعالم النبالء؛ له، 24/225(  ينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب9)
 .24/225(  ينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب11)
 .13/114، وسري أعالم النبالء؛ له24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب11)
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 .(1)علي بن عبد العزيز بن مردك .9
 .(2)القاضي يوسف املياجني .12
  :مؤلفاته 

 ألف ابن أيب حامت املؤلفات الكثرية، منها:
 .(3)املسند، يف ألف جزء.1
 مطبوع.بيان خطأ أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري يف تارخيه. .2
 علل احلديث. مطبوع. .3
 .(4)كتاب الكىن  .4
 آداب الشافعي ومناقبه. مطبوٌع. .7
 .(7)فوائد الرازيني .1
 املراسيل. مطبوٌع. .5
 .(1)اجلرح والتعديل. مطبوعٌ  .8
 .(5)الرد على اجلهمية. يف جملد كبري .9

 .(8)فضائل اإلمام أمحد .12
كتاب التفسري، الذي يربو فيه على تفسري ابن جرير الطربي وغريه من   .11

  .(9)املفسرين
  :كان رمحه اهلل تعاىل مقباًل على العبادة من صغره والسهر بالليل والذكر عبادته

                                                           

 .24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب1)
 .13/114وسري أعالم النبالء؛ له ،24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب2)
 .24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب3)
 .24/225(  املصدر نفسه4)
 .24/225(  املصدر نفسه5)
 : )وهو من أجل الكتب املصنفة يف هذا الشأن(.11/211قال احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية(  6)
 .24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب7)
 .2/77احلنابلة؛ البن أيب يعلى(  طبقات 8)
 . وهو مطبوع ومشهور.11/211، البداية والنهاية؛ البن كثري24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب9)
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، َعَبَد اهلَل مثانني سنة على (1)ولزوم الطهارة، فكساه اهلل هبا نورًا فكان ُيَسرُّ به من نظر إليه
، حىت قال أبوه اإلمام أبو حامت الرازي (2)واحدة، ما احنرف عن الطريق ساعة واحدةوترية 

 يا اهلل! (3) واصفاً عبادته: )ومن يقوى على عبادة عبد الرمحن، ال أعرف لعبد الرمحن ذنباً(
كان عبد الرمحن من العبادة والزهادة والورع واحلفظ والكرامات الكثرية املشهورة على 

ا سلَّم، قال له رجل من بعض من صلى معه: )لقد أطلت جانب كبري. و  قد صلَّى مرَّة فلمَّ
بنا، ولقد سبحت يف سجودي سبعني مرة. فقال عبد الرمحن: لكين واهلل ما سبحت إال 

 ! (4)ثالثاً(
ويذكر أنَّ سوراً اهندم يف بعض بالد الثغور، فقال عبد الرمحن ابن أيب حامت للناس: أما 

 على عمارته. فرأى عندهم تأخراً.تبنوه؟ وقد حثهم 
فقال: من يبنيه وأضمن له على اهلل اجلنة؟ فقام رجل من التجار فقال: اكتب يل 
ر ذلك السور،  خطك هبذا الضمان، وهذه ألف دينار لعمارته. فكتب له رقعة بذلك، فَ َعمَّ

ا قريب، فلما حضر الناس جنازته طارت من كفنه رقعة   مثَّ اتفق موت ذلك الرجل التاجر عمَّ
فإذا هي اليت كانت كتبها له ابن أيب حامت، وإذا يف ظهرها مكتوب: قد أمضينا لك هذا 

 .(7)الضمان، وال تعد إىل ذلك
 :كان ذا خشية عالية من اهلل سبحانه وتعاىل، نقل احلافظ الذهيب عن علي   خشيته

على أقوام لعلهم  بن احلسني بن اجلنيد أنَّه قال: )مسعت حيىي بن معني يقول: إنا لنطعن
حطُّوا رحاهلم يف اجلنة منذ أكثر من مائيت سنة. قال ابن مهرويه: فدخلت على ابن أيب حامت 
وهو يقرأ على الناس كتاب اجلرح والتعديل فحدثته هبذا، فبكى وارتعدت يداه حىت سقط 

 .(1)الكتاب. وجعل يبكي ويستعيدين احلكاية(
                                                           

 .37/312تأريخ دمشق؛ البن عساكر(  1)
 .37/312(  املصدر السابق2)
 .24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب3)
 .11/211البداية والنهاية؛ البن كثري(  4)
 .11/211املصدر السابق(  5)
: )قلت: 13/218. قال احلافظ الذهيب يف السري معلقًا على هذا احلكاية24/229تأريخ اإلسالم؛ للذهيب ( 6)

أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة، وإال فكالم الناقد الورع يف الضعفاء من النصح لدين اهلل، والذب عن 
 السنة(.
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 ر (1)ه(325ة): تويف سنة سبٍع وعشرين وثالمثئوفاته ، يف شهر حمرم، وقد عشَّ
 .(3)، يف مدينة الري(2)التسعني
 :؛ إْذ بلغ يف زمانه (4)كان اإلمام عبد الرمحن حبراً ال تكدره الدالء  ثناء الع ماء ع يه

مكانًة عاليًة؛ لعلمه وعمله، حىت كان يرجع إليه يف األمور الكبار ومما يدل على ذلك: )روى 
أيامه حديثًا أخطأ يف إسناده، فأنكر عليه ابُن عقدة، فخرج عليه ابُن صاعد ببغداد يف 

أصحاب ابن صاعد، وارتفعوا إىل الوزير علي بن عيسى، فحبس ابن عقدة، مث قال الوزير: 
َمْن يرجع إليه يف هذا ؟ فقالوا: ابن أيب حامت، فكتبوا إليه يف ذلك، فنظر وتأمل، فإذا 

. وأقوال (7)ير بذلك، فأطلق ابن عقدة، وارتفع شأنه(الصواب مع ابن عقدة، فكتب إىل الوز 
 العلماء يف الثناء على ابن أيب حامت كثريٌة جداً، سأكتفي ببعضها:

ً ممَّن عرف عبدالرمحن ذكر  .1 قال أبو احلسن علي بن أمحد الفرضي: )ما رأيت احدا
مل أر منه ما  عنه جهالة قط، وكنت مالزمًا له مدة طويلة، فما رأيته إال على وترية واحدة،

 .(1)أنكرته من أمر الدنيا وال من أمر اآلخرة، بل رأيته صائناً لنفسه، ودينه، ومروءته(
ه(:)كان ثقًة، جليَل القدر، عظيَم الذكر، إمامًا من 373وقال مسلمة بن قاسم) .2

 .(5)أئمة خراسان(
العلوم ه(: )أخذ علم أبيه، وأيب زرعة، وكان حبرًا يف 414وقال أبو يعلى اخلليلي) .3

 .(8)ومعرفة الرجال، واحلديث الصحيح من السقيم(

                                                           

 .2/77على(  طبقات احلنابلة؛ البن أيب ي1)
. عشر التسعني، أي دخل يف العقد 2/25العرب يف خرب من غرب، و 24/229(  ينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب2)

 التاسع من عمره.
 .4/139شذرات الذهب؛ البن العماد(  3)
 .13/214سري أعالم النبالء؛ للذهيب (  4)
مة عبد الرمحن ا37/317تاريخ دمشق؛ البن عساكر(  5) ملعلمي تعليقًا على القصة يف تعليقه على اجلرح . قال العالَّ

)وقد كان يف ذاك العصر مجاعة من كبار احلفاظ ببغداد 12نقالً من حتقيق جزء العلل؛ للدكتور الصياح:-والتعديل
 وما قرب منها، فلم يقع االختيار إال على ابن أيب حامت مع بُ ْعِد بلده(.

 .37/312(  تأريخ دمشق؛ البن عساكر6)
 .3/433لسان امليزان؛ البن حجر(  7)
 .2/138(  اإلرشاد؛ للخليلي8)
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 .(1)ه(: )عبد الرمحن بن أيب حامت، حافٌظ، ثقٌة(454وقال أبو الوليد الباجي)  .4
 .(2)ه(: )اإلمام ابن اإلمام احلافظ(721وقال أبو احلسني بن أيب يعلى احلنبلي)  .5
 .(3)ه(: )أحُد احلفاظ(751وقال احلافظ ابن عساكر) .6
 .(4)ه(: )احلافُظ ابن احلافظ(143مام ابن الصالح)وقال اإل  .7
ه(: )هو اإلمام ابن اإلمام، حافظ الري وابن حافظها. 548وقال احلافظ الذهيب) .8

. وقال أيضاً: )وله كتاب يف اجلرح والتعديل، يف عدة (7)رحل مع أبيه صغرياً، وبنفسه كبرياً(
الرد على اجلهمية، يف جملد   جملدات؛ تدل على سعة حفظ الرجل وإمامته. وله كتاب يف

كبري، يدل على تبحره يف السنة. وله تفسري كبري سائره آثار مسنده يف أربع جملدات كبار، 
 .(1)قلَّ أن يوجد مثله(

ه(: )اإلمام ابن اإلمام، حافظ الري، وابن حافظها، 571وقال العالمة السبكي)  .9
 .(5)كان حبراً يف العلم(

 .(8)ه(: )احلافظ الكبري، ابن احلافظ الكبري(554وقال احلافظ ابن كثري)  .11
ه(: )احلافظ، العلم، أبو حممد، احلافظ، العلم، 872وقال احلافظ ابن حجر) .11

 .(9)اجلامع(
 .(12)ه(: )احلافظ، العلم، الثقة(1289وقال ابن العماد احلنبلي)  .12

ا زرعة اللذين علماه وربياه، ورضي رحم اهلل اإلمام ابن أيب حامت، ورحم اهلل أباه وأب
 عنهم وعن مجيع علماء املسلمني أحياء وأمواتاً.

                                                           

 .37/317تأريخ دمشق؛ البن عساكر(  1)
 .2/77(  طبقات احلنابلة2)
 .37/375(  تأريخ دمشق3)
 .1/734(  طبقات الشافعية4)
 .24/225(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب5)
 .24/225املصدر نفسه(  6)
 .3/324السبكي(  طبقات الشافعة؛ البن 7)
 .11/211(  البداية والنهاية8)
 .2/25(  العرب يف خرب من غرب9)
 .4/139(  شذرات الذهب11)
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 المط ب الثاني
 نبذة مختصرة عن المؤلَّف )ع ل الحديث؛ البن أبي حاتم(

يعد كتاب علل احلديث؛ البن أيب حامت من أبدع ما ُصنف يف علل احلديث، وأنه 
 حوى فوائد يكاد يعجز طلبة العلم عن استخالصها، ومن أهم ما مييزه: 

  كما هو احلال يف معظم كتب العلل   -أواًل: إنه مل يقتصر على رأي مصنفه فقط- 
ىي بن سعيد القطان، وأيب الوليد بل مشل آراء كثري من األئمة؛ كشعبة بن احلجاج، وحي

الطيالسي، وحيىي بن معني، وأمحد بن حنبل، ومسلم بن احلجاج، وعلي ابن احلسني بن 
 .(1)اجلنيد، وحممد بن عوف احلمصي، باإلضافة إىل ابن أيب حامت نفسه

  ثانياً: إنَّ أصل مادة الكتاب أنَّ ابن أيب حامت مجع فيه علَم إمامنِي كبرييِن، وحافظني
جليلني مها: أبو زرعة عبيد اهلل بُن عبد الكرمي الرازّي، وأبوه: أبو حامت حممُد ابن إدريس 
ه هلما أسئلًة تتعلق بعلل األحاديث، فأجابا على هذه األسئلة، فقام ابُن  الرازي، حيث وجَّ

 قه.أيب حامت جبمع هذه األسئلة واألجوبة، وما مسعه مما يُلقى عليهما، وترتيبه على أبواب الف
  إضافاٌت، وتعاليٌل، وزيادات على   -أحياناً -ثالثاً: البِن أيب حامت يف هذا الكتاب

 .(2)كالم شيخيه
  رابعاً: حوى الكتاب على مجلة كبرية من األحاديث املعلَّة، اليت ال غىن للباحثني عن

مزيداً معرفتها، فكم من حديث ُظنَّ صحيحاً وكشف علَّته ابن أيب حامت يف كتابه. وفيما يلي 
 عن مميزات الكتاب.

 
 
 
 
 

                                                           

وقد استفدت يف كتابة هذا املطلب مما ذكروه، فجزاهم اهلل كل خري، وجعل  .1/284(  مقدمة حمققي علل احلديث1)
 ما خطُّوه يف ميزان حسناهتم.

 .1/2ل احلديث؛ البن أيب حامت؛ للدكتور علي الصياحجزء من عل (  ينظر: مقدمة حتقيق2)
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 :ثناء الع ماء ع ى الكتاب 
ه(: )ومن أحسن كتاب وضع يف ذلك، وأجله وأفحله:  554قال احلافظ ابن كثري) .1

كتاب العلل؛ لعلي بن املديين شيخ البخاري، وسائر احملدثني بعده يف هذا الشأن على 
 .(1)اخلصوص. وكذلك كتاب العلل؛ لعبد الرمحن بن أيب حامت، وهو مرتب على أبواب الفقه(

)وأجل كتاٍب يف العلل كتاُب احلافظ ابن املديين، ه(: 827قال احلافظ البلقيين) .2
 .(2)وكذلك كتاُب ابِن أيب حامت(

على أنَّه ينبغي  (4)ه(922، وكذا السخاوي)(3)ه(821ونص احلافظ العراقي) .3
 االعتناء به، ملن يريد معرفة هذا الفن.

 :مميزات الكتاب: تت خص مميزاته فيما يأتي 
احلكم على رواية بعض الرواة عن شيوخهم بأهنا مرسلة، وال توجد هذه األحكام  .1

 .(7)يف كتاب املراسيل؛ للمصنف، فهي من الزيادات عليه
 .(1)أحكام أيب حامت على بعض الرواة الذين ال توجد هلم ترمجة .2
 .(5)ما حواه الكتاب من نكت وفوائد وقواعد يف العلل، ويف الرجال وغري ذلك .3
ك األحاديث الغريبة اليت ال تكاد توجد إال عند ابن أيب حامت يف هذا تل .4
 .(8)الكتاب

مضمون الكتاب منقول من ِعْلِم إمامني كبريين مها: أبو حامت، وأبو زرعة، وال  .7
شك أّن كالمهما يف هذا الفن له قوته ومتانته وعمقه، مما جيعل القارئ يطمئن هلذا الكالم، 

 .(9)ئمة هذا الشأن كأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني وغريمهاوكذلك ما ينقالنه عن أ
                                                           

 .14(  اختصار علوم احلديث؛ البن كثري: 1)
 .322(  حماسن االصطالح؛ للبلقيين:2)
 .1/234شرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي(  3)
 .3/331فتح املغيث؛ للسخاوي(  4)
 (.531( و)315) (  ينظر: مسألة 5)
 (.2159)( ينظر: مسألة 6)
 .71(، وحتقيق جزء من العلل؛ للدكتور الصياح: 1292ينظر: مسألة )(  7)
 .171(  تعليقة على العلل؛ البن عبد اهلادي:8)
 .71ينظر: حتقيق جزء من العلل؛ للدكتور الصياح: (  9)
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إظهار الفرق بني طريقة احملدثني، وطريقة الفقهاء واألصوليني، يف إعالل األحاديث  .1
 وتصحيحها.

إنَّ الكتاب من تأليف إمام من كبار األئمة يف زمانه، وقد عاصر العهد الذهيّب .5
، فبكر بالسماع وحرص على علو اإلسناد، وكثرة للسنة النبوية، وعلماء هذا الشأن وفرسانه

 .(1)السماع مما جعل له متيزاً كبرياً يف العلم
معرفة ما جيري فيه اخلالف بني احملدثني، وختتلف بسببه أحكامهم على  .8

 .(2)األحاديث؛ كالتفرد وحنوه
حث طالب علم احلديث على البعد عن األقوال الشاذة وما جيري جمراها من  .9

األقوال اليت يكون االعتماد فيها على خطأ يف فهم عبارة إمام، أو األخذ بالزم قوله، أو 
 -جماراته يف خطئه، أو حنو ذلك؛ مثل تصحيح رواية ابن هليعة إذا كانت من طريق العبادلة 

يب حامت وأيب زرعة ألحاديث ابن هليعة ليس فيها تفريق بني فإعالل أ -ومن يف حكمهم 
 .(3)العبادلة وغريهم

ترتيُب الكتاِب على أبواِب الفقه، مما يسهل على الباحِث الوصول إىل املادة  .12
املطلوبة؛ ألنَّ كثرياً من الناس قد ال يعرف صحايب احلديث وال الراوي عنه. فرتتيب الكتاب 

. وأيضًا يفيد يف معرفة ما يصح (4)ن طرق الرتتيب؛ لسهولة تناولهعلى أبواب الفقه من أحس
 .(7)يف الباب املعني مما ال يصح

، والتساهل يف (1)بيان منهج األئمة يف التشديد يف أحاديث العقائد واألحكام .11
 .(5)غريها كالفضائل، والرقائق، واألدعية

 .(8)املشاهريبيان منهج األئمة يف االنتخاب؛ وهو أخذ الغرائب، وترك  .12
                                                           

 .71ينظر: املصدر نفسه: (  1)
 (.153(، و )215(، و )124ينظر: مسألة )(  2)
 .(178(، و)259ينظر: مسألة )(  3)
 .3/324(  فتح املغيث؛ للسخاوي4)
 .77:(  ينظر: حتقيق جزء من علل احلديث؛ البن أيب حامت؛ للدكتور الصياح5)
 (.248(،و )124ينظر: مسألة )(  6)
 (.13ينظر: مسألة )(  7)
 (.585ينظر: مسألة )(  8)
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 عدم الطول اململ يف عرض املسائل مما جيعل القارئ ينشط للفهم واالستيعاب. .13
أسلوب عرض املسائل بطريقة السؤال واجلواب، واحلوار واملناقشة، أضفى على  .14

الكتاب رونقاً خاصاً حبيث يتشوق القارئ للمسألة اجلديدة، وما فيها من مباحث، وال شك 
 .(1)ناقشة والسؤال واجلواب أقوى يف جذب االنتباه من أسلوب السردأنَّ أسلوب احلوار وامل

هذا أهم ما ينماز به الكتاب، ومن طالع الكتاب وجده فوق ما يوصف قدراً. جزى 
 اهلل مؤلفه خري اجلزاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .77:(  ينظر: حتقيق جزء من علل احلديث؛ البن أيب حامت؛ للدكتور الصياح1)
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 الفصل الثاني
 الع ة والتعريف بع م الع ل، وفيه ثمانية مباحث:

 المبحث األول
 الع ة لغة واصًلحًا، وفيه مسائل:تعريف 

 :املرُض. َعلَّ يَِعلُّ، واعتلَّ، -بالكسر-جاء يف القاموس: )الِعلَُّة  الع ة في ال غة :
 . (1)وأعلَّه اهلل تعاىل فهو ُمَعلٌّ، وَعِليٌل، وال تقل: َمْعُلول(

( ا لفظ )معلول( فقد قال اإلمام النَّوويُّ ، (2)حلن(ه( عن لفظ معُلول: )هو 151أمَّ
 . (3)ه(911وتبعه السيوطي)

 ه( بقوله: )واملعلول مرذول عند أهل العربية واللُّغة(.143بينما عربَّ ابن الصالح)
ح الزركشي)(4)واعرُتض بأنَّه قد حكاه مجاعة من أهل اللغة ( اجلواز فقال: 594. ورجَّ

واب أنَّه جيوز أْن يقال: علَّه، فهو َمْعُلول، من الِعلَّة واالعتالل، إال أنه قليل...،  )والصَّ
ويشهد هلذه الِعلَّة قوهلم: عليل كما يقولون قتيل وجريح...، وظهر مبا ذكرناه، أنَّ قول 
املصنِّف: )مرذول(، أجود من قول النَّووي يف اختصاره: )حلن(؛ ألنَّ اللَّحن ساقط غري معترب 

 .(7)البتة، خبالف املرذول(
افعي)وأقدم من استعمل كلمة معلول  ه(، إْذ قال: )ومن 224مبعىن مريض اإلماُم الشَّ

صحيح وآخر َمْعُلول...، فهذا الرَّهن لصَّحيح الذي ال علة  -جيوز ارهتانه ثالث أصناف: 
ْعُلول(

َ
 .(1)فيه، وأما امل

فهذا النَّصُّ يردُّ على كل من أنكره لغًة، فاللفظة قليلة االستعمال، صحيحة لغة، ال 
 .(5)مرذولة

                                                           

 ، مادة )العل(.1/1237القاموس احمليط؛ للفريوز أبادي ( 1)
 .1/294(  تقريب النواوي مع تدريب الراوي؛ للنووي2)
 .1/294(  تدريب الراوي؛ للسيوطي3)
 .111(  ينظر: التقييد واإليضاح؛ للعراقي:4)
 .2/227(  النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي5)
 .3/184(  األم؛ لإلمام الشافعي6)
 .9عادل الزرقي:قواعد العلل؛ وقرائن الرتجيح؛ ل  (7)
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 :هي)عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السالمة  الع ة في االصطًلح
 .(1)منه(

لذا يكون تعريف احلديث املعلَّل: هو )احلديث الذي اطلع فيه على علة تقدح يف 
. أو هو: ) حديٌث ظاهرُه السالمة، اطُِّلَع فيه بعد (2) صحته مع أنَّ ظاهره السالمة منها(

 .(3)التفتيش على قادح(
فعلى هذا تتطرق العلة إىل اإلسناد الذي رجاله ثقات، اجلامع شروط الصحة من 

ا يعلل احلديث من أوجه ليس للجرح 427حيث الظاهر. قال أبو عبد اهلل احلاكم) ه(: )وإَّنَّ
فيها مدخل، فإنَّ حديث اجملروح ساقط واه، وعلة احلديث يكثر يف أحاديث الثقات أْن 

ثوا حبديث له علَّة،   .(4)فيخفى عليهم علَّته، فيصري احلديث معلواًل(حيدِّ
ه(: )إنَّ بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس 143وقال احلافظ ابن الصالح)

 .(7)بقادح(
 .(1)ه( فقال: )ملعلول ما علته قادحة خفية(871وكذا نص احلافظ ابن حجر)

احلديث، املخرجة له ولكن قد يطلق اسم العلة على األسباب غري اخلفية، القادحة يف 
من حال الصحة إىل حال الضعف، املانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة يف 
األصل، ولذلك جند يف كتب علل احلديث الكثري من اجلرح بالكذب، والغفلة، وسوء 

ألنَّ الضعف يف الراوي علة يف اخلرب، واالنقطاع يف  احلفظ، وحنو ذلك من أنواع اجلرح؛
 .  (5)د علة يف اخلرب، وعنعنة املدلس علة يف اخلرب، وجهالة حال الراوي علة يف اخلرباإلسنا

                                                           

وعلق الصنعاين على هذا التعريف بقوله يف نتائج  .1/123(  النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي1)
: )كأنَّ هذا التعريف أغليب للعلة، وإال فإنَّه سيأيت أهنم يعللون بأشياء ظاهرة غري خفية وال 2/25األفكار

 غامضة(.
 .185ة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح:(  معرف2)
 .1/221فتح الباقي؛ لألنصاري(  3)
 .2/225النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي(  4)
 .191(  معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح:5)
 .2/512(  النكت على كتاب ابن الصالح6)
 .1/223(  النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر:7)
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 .(1)ه( النسخ علة من علل احلديث159ومسى الرتمذي)
ا هو من باب التوسع فقط، واستعمال اللفظ مبعناه العام، وإال  واالستعمال األخري، إَّنَّ

لتبجيل دون سائر علوم احلديث، إال فما حاز علم العلل هذه الشهرة، وحظي بالتقدمي وا
 .(2)خبفاء العلل اليت يبحث فيها ودقتها

 م، تبنيَّ يل خًلصة القول في استخدام المحدثون ل فظ الع ة : يف ضوء ما تقدَّ
ومن خالل النظر يف كتب العلل واستعمال األئمة هلا وتعاريفهم إياها أنَّ مصطلح العلة 

 وخاٌص.ُيستعمل عندهم باستعمالني: عاٌم، 
 األول: املعىن االصطالحي اخلاص، وهو: السبب اخلفي القادح. 

والثاين: املعىن العام، و يريدون به: كل ما يعل احلديث به، فيشمل العلة باملعىن 
 .(3) االصطالحي، والعلة الظاهرة غري اخلفية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .191أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: معرفة(  1)
: )مجيع ما يف هذا الكتاب من احلديث معمول به ما 1/232وقد أخذه ابن الصالح من قول الرتمذي يف علله الصغري

 خال حديثني، وقد بينا علة احلديثني مجيعاً يف الكتاب( .
باحلديث، ال أنه علة يف صحته، الشتمال : )لعل الرتمذي يريد أنه علة يف العمل 2/217قال الزركشي يف النكت

الصحيح على أحاديث منسوخة، وال ينبغي أن جيري مثل ذلك يف التخصيص(. ومل ينفرد الرتمذي بذلك، فقد 
 أورد ابن أيب حامت يف كتابه العلل حديثني ليس فيهما علة سوى النسخ!

 (.241)1/474(114مسألة)1/324ينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت
 .21:؛ ملصطفى باحوينظر: العلة وأجناسها عند احملدثني  (2)
  .4شام بن عبد العزيز احلالف: (  ينظر: التعريف بعلم العلل؛ هل3)
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 المبحث الثاني
 أسباب الع ة

م يف املبحث األول أنَّ العلة تطلق  على األسباب الظاهرة واخلفية اليت تقدح يف تقدَّ
ا يف جمملها تعود إىل سببني:  صحة احلديث، وأهنَّ

 السقط يف اإلسناد. -أ 
 الطعن يف الراوي. -ب 

فكل علة يعل هبا احلديث داخلة يف أحد هذين السببني، وقد يكون السبب ظاهراً 
وقد يدركه غريهم جبمع طرق  يدركه كل أحد، وقد يكون خفيًا ال يدركه إال اجِلَهاِبذة،

 ؛ كما سوف يأيت.(1)احلديث، وتتبع االختالف، ومعرفة طريقة أهل احلديث بالرتجيح وقرائنه
وميكن حصر األسباب اخلفيَّة اليت نشأ عنها علم العلل يف أحاديث الثقات على ما 

 :(2)يأيت
علم إنَّ دخول اخلطأ والنسيان على اجلنس البشري ممَّا  الضعف البشري: .1

بالضرورة، فاخلطأ والزلل ال خيلو منه حىت كبار األئمة الضابطني، وهلذا يقول اإلمام 
ه(: 211. وقال اإلمام مسلم)(3)ه(: )ومن يعرى من اخلطأ والتصحيف؟!(241أمحد)

)فليس من ناقِل خرٍب، وحامل أثٍر من السلف املاضني، اىل زماننا، وإن كانوا من أحفظ 
هم توقياً  . (4)إال الغلط والسهو ممكن يف حفظه ونقله( -واتقانًا ملا حيفظ وينقل  الناس وأشدِّ

 والنصوص يف ذلك مستفيضة يضيق املقام بذكرها.
ث ضابطًا لروايته، مثَّ تعرض له حني حتمله احلديث  خفَّة الضبط: .2 قد يكون احملدِّ

ة بل أو أدائه أمور جتعل الوهن يف ضبطه، مثَّ تدخل العلة يف حديثه، وهذه األ مور ليست عامَّ

                                                           

 .1/75(  ينظر: مقدمة حمققي علل احلديث؛ البن أيب حامت1)
 . 1/11(  ينظر: املصدر نفسه 2)

فيضة يف كتب علوم احلديث والعلل، وقد أطال فيها حمققوا وسأكتفي بالكالم عنها نظرياً؛ وذلك أنَّ األمثلة عليها مست
 . فالتنظر هناك.1/147علل ابن أيب حامت

 .272؛ للحاكم:(  معرفة علوم احلديث3)
قد يقع يف الوهم كبار األئمة، وهذا ال شكَّ فيه، مع القول أنَّ هناك بعض األئمة  .74(  التمييز؛ لإلمام مسلم: 4)

م ومهوا يف حديٍث، كاإلمام الشافعي واإلمام أمحدمل حتفظ لنا كتب العلل   .-رضي اهلل عنه–أو السنن أهنَّ
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ة تطرأ على بعض الرواة يف بعض األحيان، تبعًا الختالف األحوال واألماكن  هي خاصَّ
 .(2)، وهو ما يسمى بالتضعيف النسيب(1)والشيوخ
 .(3)االختًلط .3
 .(4)أخذ الحديث حال المذاكرة .4
: عرف من طباع الناس أنَّ النفس البشرية هلا إقبال وإدبار، على كسل الراوي .5

سب ما يعرتيها من حزٍن، أو فرٍح، أو مرٍض، أو قلة نوٍم وأرٍق، أو غري ذلك مما جيعل ح
الراوي غري متهيئ وال مستجمع قواه للتحديث، وهذا ما يعرب عنه احملدثون بالكسل، وضده 

 النشاط.
ث احلديث وهو يف هذه احلال؛ ملناسبة جرت، ال على سبيل  حدِّ

ُ
فرمبا ذكر امل

و موعظة، أو سؤال عن ذلك احلديث، أو عن بعض ما يتعلق به؛  التحديث؛ كفتوى، أ
كالكالم يف أحد رواته، أو غري ذلك من األمور اليت جيمعها عدم إرادة التحديث؛ فيذكر 
ث احلديث فينقص منه؛ إما بإرساله وهو موصول، أو بوقفه وهو مرفوع، أو يسقط من  حدِّ

ُ
امل

ال يسوق املنت بتمامه، أو غري ذلك مما يعرتي سنده بعض رواته ال على سبيل التدليس، أو 
احلديث من اختالف، منشؤه: ذكر احلديث ال لروايته، ولكن ملناسبة اجمللس أو املوقف 

 .(7)لذكره وإن كان قاصراً 
 .(1)التصحيف .6
: كان بعض األئمة لشّدَة ورعهم وحترزهم واحتياطهم إذا التوقي واالحتياط والورع .7

 .(5)شك يف رفع احلديث وقفه، وإن شك يف وصله أرسله، وهكذاشك يف شيء تركه، فإن 

                                                           

. وقد فصلت القول فيها يف رساليت املاجستري عند التفصيل يف 1/74(  ينظر: اجلامع يف العلل؛ للشيخ ماهر1)
 حديث حفص بن سليمان القارئ.

 .2/51رتمذي: (  وأحسن من تكلم يف ذلك احلافظ ابن رجب يف شرح علل ال2)
 (  ينظر الكالم عنه يف الفصل الثالث: املبحث الثامن.3)
 (  ينظر الكالم عنه يف الفصل الثالث: املبحث السابع عشر.4)
 .1/92(  ينظر: مقدمة حمققي علل ابن أيب حامت5)
 (  سيأيت الكالم عنه يف الفصل الثالث: املبحث الثاين.6)
 تعمدوا وقف املرفوع أو إرسال املوصول؛ للدكتور علي الصياح.ينظر يف ذلك: الثقات الذين (  7)
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: وهذا نوع من التصحيف الذي يقع لناسخي املخطوطات كثرياً إذا  انتقال البصر .8
كانت هناك كلمة أو عبارة متماثلة يف سطرين متواليني، أو سطور متقاربة، يعرف ذلك من  

عند النقل من الكتب اليت تكون  كان ذا صلة باملخطوطات. ويقع أحيانًا من بعض األئمة
 .(1)فيها عبارات متماثلة كذلك

 .(2)التفرد .9
 .(3)التدليس .11
 .(4)الجادة س وك .11
 .(7)الت قين .12
: وهو قريب من التلقني، واالختالف بينهما أنَّ التلقني اإلدخال ع ى الشيوخ .13

ا اإلدخال فيكون بغري علم الراوي الذي أدخل عليه احلديث  بعلم امللقن، وأنَّه مشافهًة، وأمَّ
ويكون اإلدخال يف الكتاب. وكثريًا ما يلجأ أهل العلم باحلديث إىل إعالل  -غالبًا  -

إذا مل يظهر هلم سبب وقوع العلة يف  -على سبيل الظن  -احلديث هبذا السبب 
 .(1)احلديث

، والرواية باملعىن: يعد اختصار احلديث والرواية باملعىن من اختصار الحديث .14
اب املؤدية إىل وقوع الغلط يف حديث الثقات؛ وذلك إذا كان الراوي قليل املطالعة األسب

لكتبه، وحيّدث مبا رسخ يف ذهنه، وخباصة إذا مل يكن ضليعاً باللغة، عاملاً باأللفاظ وما حييل 
معناها، وكلما كثرت طرق احلديث كثرت ألفاظه واختلفت، يقول احلافظ ابن 

ا يسلم872حجر) ذلك فيما مل تتصرف الرواة يف ألفاظه، والطريق إىل معرفة ذلك  ه(: )وإَّنَّ
أْن تقل خمارج احلديث وتتفق ألفاظه، وإال فإنَّ خمارج احلديث إذا كثرت قّل أْن تتفق ألفاظه؛ 
لتوارد أكثر الرواة على االقتصار على الرواية باملعىن، حبسب ما يظهر ألحدهم أنَّه واٍف به، 

                                                           

 .1/122(  ينظر: مقدمة حمققي علل ابن أيب حامت1)
 (  سيأيت الكالم عنه يف الفصل الثالث: املبحث الرابع.2)
 (  سيأيت الكالم عنه يف الفصل الثالث: املبحث التاسع.3)
 الثالث عشر. (  سيأيت الكالم عنه يف الفصل الثالث: املبحث4)
 (  سيأيت الكالم عنه يف الفصل الثالث: املبحث اخلامس.5)
 .1/125(  ينظر: مقدمة حمققي علل ابن أيب حامت6)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
49 

م كانوا ال يكتبون، ويطول الزمان، فيتعلق املعىن بالذهن واحلامل ألكثرهم على  ذلك أهنَّ
فريتسم فيه، وال يستحضر اللفظ، فيحّدث باملعىن ملصلحة التبليغ، مث يظهر من سياق ما هو 

 .(1)أحفظ منه أنَّه مل يوِف املعىن(
: وهو أن يروي الراوي احلديث عن شيخني جمع حديث الشيوخ بسياق واحد .15

كون عند بعضهم ما ليس عند اآلخر يف اإلسناد أو املنت، فيجمعها أحد الرواة أو أكثر، وي
ويسوقها مساقًا واحدًا وال مييز بينها. وهبذا تدخل بعض الروايات املعلَّة يف ثنايا الروايات 

ث 212. قال اإلمام يعقوب بن شيبة)(2)الصحيحة ا حُيدِّ ه(: )إنَّ سفيان بن عيينة كان رمبَّ
عن اثنني، ويسوقه بسياقة واحد منهما، فإذا أفرد احلديث عن اآلخر أرسله أو  حبديٍث واحدٍ 

دث عن ضعيف، فاشتبه عليه بثقة  .(3)(وقفه من حَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .13/327(  فتح الباري1)
 .12(  ينظر: مسالك العلة يف أحاديث الثقات: 2)
 .2/158شرح علل الرتمذي؛ البن رجب (  3)
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 المبحث الثالث
 ع م الع ل تعريفه ونشأته وأهميته؛ وفيه مسائل:

 أهم علوم احلديث ، وأنَّه من (1): اتفق العلماء على أنَّ علم العلل ِعْلم برأسهتعريفه
 وأصعبها وأدقها؛ ملا فيه من اخلفاء والشفافية.

فتعريفه عند العلماء املتأخرين: فهو العلم الذي يبحث يف أوهام الثقات وال سيما 
 القادحة منها يف صحة املنت.

وعلم العلل هبذا املعىن هو املراد بثناء من أثىن على علم العلل وبإشارة من أشار إىل 
 رته، أو دقته وصعوبته، أو عزته وندرة أهله.أمهيته وخطو 

واحلاصل أنَّ علم العلل هو العلم الذي يبحث عن خفايا علوم احلديث ودقائقه 
 .(2)وأسراره، وأمهها وأغلبها أوهام الثقات يف مروياهتم

 من العسري أْن نؤرِّخ لبداية ظهور نظرية العلة وتطبيقها على وجه نشأة ع م الع ل :
قة، فلق د زامحت نظرية العلة نظرية اجلرح والتعديل يف النشوء واالرتقاء، وجتاور صعودمها الدِّ

 .(3)يف مساء منهج النقد عند احملدثني، حىت لكأنَّه يصعب التمييز بينهما
بدأ ببداية  -أي نقد روايات الثقات-ولكن ال شكَّ أنَّ علم العلل مبعناه الشهري 

ذلك النقد يسرياً جداً، حبيث ال يستحق أن يتألف من الرواية، أو بعدها بقليل، ولكن كان 
ى علمًا له اسم خاص وعلماء  جمموعه شيء يلفت النظر فضاًل عن شيء يستحق أْن ُيسمَّ
معروفون؛ وذلك لعدالة الصحابة؛ وكمال ضبطهم يف الغالب؛ وقلة مروياهتم؛ وكثرة تثبتهم؛ 

 وعلو إسنادهم.

                                                           

العدد: ، 12ثني؛ للدكتور حممد عبد الرمحن طوالبة، نشر يف جملة املنارة اجمللد(  ينظر: مقال مفهوم العلة عند احملد1)
 م.2224، 1

. وجاء فيه: )وأما سبب اشتهار هذا العلم باالسم 18ينظر: علم العلل دالئله وقرائنه؛ حملمد خلف سالمة: (  2)
أو بعض أقرانه على علة حديث أو املطلق أي: علم العلل: فهو أن من ينبه من كبار النقاد األئمة كبار طالبه 

يصنف يف ذلك كتابًا فهو يف الغالب إَّنا يقتصر يف تلك التنبيهات على العلل اخلفية ومظان اإليهام وما قارهبا؛ 
ألن العلل الظاهرة إما معروفة أو ال تصعب معرفتها على من تطَلَّبها عن أهل العلم باحلديث والبارعني من 

 طلبته(.
 .4العلة عند احملدثني؛ لرضا أمحد صمدي:نظرية (  3)
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م شيئًا بعد شيء إىل أن ظهرت أسُس هذا العلم مثَّ استمر هذا النقد يتزايد ويرتاك
ه(، ومالك ابن 111ه(، وسفيان الثوري)112واضحة يف عهد األئمة: شعبة بن احلجاج)

 ه(، وأضراهبم من طبقة أتباع التابعني.159أنس)
مثَّ استمر هذا العلم يتزايد ويتكامل، وكلما أتى إمام من أئمته زاد يف بناء صرحه ورفع 

ه(، وعبد 198ه، فكان من كبار أئمته تلميذا شعبة: حيىي بن سعيد القطان)من منارة جمد
ه( وتلميذاه 234ه(؛ مث تلميذمها إمام العلل علي بن املديين)198الرمحن بن مهدي)

ه(، ومجاعة من أقران اإلمام علي بن املديين، 271(، والبخاري)212يعقوب بن شيبة)
ه(، مث جاء الرازيان أبو 233 بن معني)ه( وحيىي241أشهرهم اإلمامان أمحد بن حنبل)

ه(، 257ه(، وأبو داود)259ه(، مثَّ الرتمذي)255ه(، وأبو حامت)214زرعة)
 ه(، 292والبزار)

ه(، ومجاعة من أقراهنم وتالمذهتم، إىل أن بلغ هذا 325ه(، وابن أيب حامت)323والنسائي )
 ه(.387قطين)العلم ذروته على يد أحد علماء بغداد وهو علي بن عمر الدار 

ولكن هذا العلم العظيم بدأَ بعد موت الدارقطين يضعف، وبدا ضعفه واضحاً بعد وفاة 
ه(، وأبو بكر 478اثنني من متأخري علمائه مها أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي)ت 

ه (، وإن كان جهدمها يف نقل كالم علماء 411أمحد بن علي بن ثابت اخلطيُب البغدادي)
 جهدمها يف االجتهاد يف النقد الداخل يف علم العلل. العلل أكثر من

واستمر هذا العلم يزداد ضعفًا وغربة قرنًا بعد قرن، حىت وصفه إمام املتأخرين يف علم 
ه( على الرغم أنَّ زمانه فيه أئمة من أئمة العلل  597العلل اإلمام ابن رجب احلنبلي)

ه(: 571ابن القيم)و  ه(،548)ه(، والذهيب544ه(، وابن عبد اهلادي)542ك )املزي)
)وكذا الكالم يف العلل والتواريخ قد دونه أئمة احلفاظ، وقد هجر يف هذا الزمان ودس حفظه 
وفهمه، فلوال التصانيف املتقدمة فيه ملا عرف هذا العلم اليوم بالكلية، ففي التصنيف فيه 

م بالعالمة احلافظ ابن .  إىل أْن خت(1)ونقل الكالم األئمة املتقدمني مصلحة عظيمة جداً(
 ه(.1381ه( ومن بعده العالمة املعلمي اليماين)872حجر العسقالين)

 
                                                           

 .27. وينظر: علم العلل دالئلة وقرائنه؛ حملمد خلف سالمة: 1/341شرح علل الرتمذي، البن رجب(  1)
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 :إنَّ علم علل احلديث هو أجل علوم احلديث شرفاً  شرف ع م الع ل وأهميته
وذكراً، وأعظمها فخرًا وخطراً، وأرفعها منزلًة وقدراً؛ وذلك أنَّ أمهيته من تعريف العلة، وهي 

 سبب خفي قادح يف صحة احلديث مع أن الظاهر السالمة منه.
نت العلة وملا كان هذا العلم خفيًا غامضاً، كان إدراكه من أصعب األمور، وملا كا

تكثر يف أحاديث الثقات فيعتمد عامة الناظرين على كون الثقة ثقًة ويقبلون حديثه حتسيناً 
للظن به وحبديثه فيصححون املعلول، وفيه من اخلطورة الشيء الكبري، حبيث يُنسب إىل النَّيبِّ 

اهلل  صلى-قول أو فعل أو تقرير أو شيء آخر، ممَّا مل يثبت عنه  -صلى اهلل عليه وسلم-
 .(1)-عليه وسلم

ه(: )أَلْن أعرَف علة حديٍث واحٍد أحبُّ إيلَّ 198قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي)
 .(2)من أن أستفيد عشرة أحاديث(

ه(: )قال ألن أعرف علة حديث هو عندي أحب 234وقال اإلمام علي بن املديين)
 .(3)إيل أن أكتب عشرين حديثاً ليس عندي(

ا خص اهلل مبعرفة هذه األخبار نفراً 321منده احلافظ) قال أبو عبد اهلل بن ه(: )إَّنَّ
 .(4)يسرياً من كثري ممن يّدعي علم احلديث(

ه(: )أنَّ معرفة علل احلديث من أَجلِّ هذه 427وقال اإلمام أبو عبد اهلل احلاكم)
 .(1). وقال أيضاً: )معرفة علل احلديث، وهو علم برأسه((7)العلوم(

 . (5)ه(: )معرفة العلل َأجلُّ أنواع علم احلديث(411اخلطيب البغدادي)وقال احلافظ 
راهم، فإنه ال  نانري والدِّ وقال أيضاً: )أشبه األشياء بعلم احلديث معرفة الصَّرف ونقد الدِّ
راهم بلون وال مسٍّ وال طراوة وال دنس وال نقش وال صفة تعود إىل  ينار والدَّ يعرف جودة الدِّ

                                                           

 .14ينظر: علم علل احلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية؛ لوصى اهلل بن حممد عباس: (  1)
 .112(  معرفة علوم احلديث؛ للحاكم: 2)
 .2/225. وينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي 1/385احلديث؛ البن أيب حامت( علل 3)
 .1/339(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب4)
 .119معرفة علوم احلديث؛ للحاكم:(  5)
 .112(  املصدر نفسه:6)
 .1/234ي وآداب السامع(  اجلامع ألخالق الراو 7)
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ا يعرفه النَّاقد عند املعاينة، فيعرف البَ ْهرََج الزَّاِئَف  صغر أو كرب وال إىل ضيق أو سعة، وإَّنَّ
واخلالص واملغشوش، وكذلك متييز احلديث، فإنَّه علم خيلقه اهلل تعاىل يف القلوب بعد طول 

 .(1)املمارسة له واالعتناء به(
أجل علوم  ه(: )اعلم أنَّ معرفة علل احلديث من143وقال احلافظ ابن الصالح)

احلديث وأدقها وأشرفها، وإَّنا يضطلع بذلك أهل احلفظ واخلربة والفهم الثاقب، وهي عبارة 
 .(2)عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه(

ه(: )ومن أهم أنواع العلوم حتقيق معرفة األحاديث 151ويقول اإلمام النووي)
 .(3)النبويات(

احلديث، وأدقها مسلكاً، وال يقوم به ويقول احلافظ العالئي: )وهذا الفن أغمض أنواع 
إال من منحه اهلل فهمًا غايصاً، واطالعًا حاوياً، وإدراكًا ملراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، وهلذا مل 
يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم: كابن املديين، والبخاري، وأيب زرعة، وأيب 

 .(4)حامت وأمثاله(
حاكيًا شرف علم العلل وعزَّته: )...، شرف علم  (597وقال احلافظ ابن رجب)

العلل وعزته، وأنَّ أهله املتحققني به أفراد يسرية من بني احلفاظ وأهل احلديث، وقد ويف ضوء 
م من كالم أهل العلم، ميكن تلخيص أقوال أهل العلم يف أمهية هذا العلم مبا يأيت:  ما تقدَّ

 من تك َّم فيه؛ وذلك يرجع لما يأتي:األمر األول: إنَّ أهميته تكمن في ق ة 
: أنَّ العلة أمر خفي، فال تدرك، فرمبا ال تدرك إال بعد النظر الشديد، ومضي أوالً 

 الزمن البعيد.
أنَّ معرفة العلة ومأخذها حيتاج إىل دقة فهم وجودة فكر ونظر، قال ابن دقيق  ثانياً:

ذه الدقائق اليت ذكرناها يف هذا ه( عند بيانه علَّة حديث: )إذا تنبَّهت هل522العيد)
، ال كما  احلديث، ظهر لك احتياج هذا الفن إىل جودة الفكر والنظر، فإنَّ األمر ليس باهلنيِّ

                                                           

 .2/382السابق( املصدر 1)
 .185ع علم احلديث؛ البن الصالح:(  معرفة أنوا 2)
 .1/1(  شرح النووي على مسلم3)
 .2/555(  النكت عل كتاب ابن الصالح؛ البن حجر4)
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 .(1)يظنه قوٌم أنَّه جمرد حفظ ونقل ال حيتاج إىل غريمها فيه(
بد احلاجة يف هذا الفن إىل احلفظ الواسع، والتقصي يف مجع الطرق، قال اإلمام ع ثالثاً:

. وقال (2)إذا أردت أْن يصحَّ لك احلديث، فاضرب بعضه ببعض( ه(:)181اهلل بن املبارك)
. وقال اإلمام علي (3)ه(: )احلديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه(241اإلمام أمحد بن حنبل)

 .(4)ه( قال: )الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه(234بن املديين)
 مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند االختالف.: الدقة يف معرفة رابعاً 

أثُر علم العلل الكبري يف تصحيح احلديث وتضعيفه، وال سيما ملَّا  األمر الثاني:
ألسباب -تنوعْت أخطاء وأوهام الرواة وخفيْت وغمضْت، وسرت إىل روايات الثقات بقصد

 . (7)وبغري قصد -عديدة
أنَّ معرفة صحة احلديث وسقمه حتصل من  ه(: )اعلم597قال العالمة ابن رجب)

وجهني: أحدمها: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ومعرفة هذا هني؛ ألنَّ الثقات والضعفاء قد 
 دونوا يف كثري من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحواهلم التواليف.

والوجه الثاين: معرفة مراتب الثقات، وترجيح بعضهم على بعض عند االختالف، إّما 
اإلسناد، وإّما يف الوصل واإلرسال، وإما يف الوقف والرفع وحنو ذلك، وهذا هو الذي  يف

 .(1)حيصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل احلديث(
 
 

                                                           

 .3/218(  اإلمام؛ البن دقيق العيد1)
وهناك أحاديث مل خيتلف الرواة يف طرقها، وإَّنا تدرك عللها بأمور . 2/472(  اجلامع ألخالق الراوي؛ للخطيب2)

: )حذاق النقاد من احلفاظ لكثرة ممارستهم للحديث 2/321احلافظ ابن رجب احلنبلي يف شرح العللأخرى: قال 
ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، هلم فهم خاص يفهمون به أن هذا احلديث يشبه حديث فالن، وال 

وإَّنا يرجع فيه إىل أهله، إىل يشبه حديث فالن، فيعللون األحاديث بذلك. وهذا مما ال يعرب عنه بعبارة حتصره، 
 جمرد الفهم واملعرفة اليت خصوا هبا عن سائر أهل العلم( .

 .1/33اجملروحني؛ البن حبان(  3)
 . 1/121لنكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي(  ا4)
ثني؛ للدكتور علي الصياح: 5)  .17(  ينظر: جهود احملدِّ
 .2/113(  شرح علل الرتمذي6)
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 :إنَّ علم العلل قلَّ من يفهمه ويُعىن به يف العصور  عزَّة وق َّة من تك م في الع ل
ابقة، فكيف بزماننا   هذا!السَّ

ه( أنَّه قال: )جرى 255ه( عن أبيه اإلمام أيب حامت الرازي)325نقل ابن أيب حامت)
بيين وبني أيب زرعة يومًا متييز احلديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها، وكذلك  

كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ، فقال يل: يا أبا حامت قلَّ من يفهم هذا، 
ا أشكُّ يف  ما أعزَّ هذا. إذا رفعت هذا من واحد واثنني فما أقلَّ أن جتد من حيسن هذا! ورمبَّ

شيء أو يتخاجلىِن شيء يف حديث، فإىل أْن ألتقي معَك ال أجد من يشفيين منه، قال أيب: 
 .(1)وكذاك كان أمري(

وقال أيضاً: )مسعُت أيب يقول: الذي كان حيسُن صحيَح احلديث من سقيمه، وعنده 
ذلك، وحيسُن علَل احلديِث، أمحُد بُن حنبل، وحيىي بن معني، وعلي بُن املديين،  متييزُ 

 .(2)وبعدهم أبو زرعه كان حيسُن ذلَك، قيل أليب: فغري هؤالء تعرف اليوم أحداً؟ قال: ال(
ا خصَّ 321فلم يقم هبذا العبء الكبري إال جهابذة احلديث. قال ابن منده) ه(: )إَّنَّ

عي علم احلديث(اهلل مبعرفة هذه   .(3)األخبار نفراً يسرياً من كثري ممن َيدَّ
ه(: )مل يتكلم فيه إال أفراد أئمة هذا الشأن 872قال احلافظ ابن حجر)

؛ ألنَّه)من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقها، وال يقوم به إال من رزقه اهلل تعاىل (4)وحذاقهم(
تب الرواة، وملكة قوية باألسانيد واملتون؛ وهلذا مل فهمًا ثاقباً، وحفظًا واسعاً، ومعرفة تامة مبرا

يتكلم فيه إال قليل من أهل هذا الشأن: كعلي بن املديين، وأمحد بن حنبل، والبخاري، 
 .(7)ويعقوب ابن شيبة، وأيب حامت، وأيب زرعة...(

 :(1)وسأكتفي بذكر أشهر من تكلَّم يف علل األحاديث، فمن أشهرهم
 ه(.112جاج، أبو بسطام الواسطي مث البصري)اإلمام شعبُة بُن احل .1

                                                           

 .1/371ديل؛ البن أيب حامت( اجلرح والتع1)
 .2/23(  املصدر نفسه2)
 .1/33(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب3)
 .2/512(  النكت على كتاب ابن الصالح: 4)
 .52(  نزهة النظر؛ البن حجر5)
م ذكر بعضهم أثناء احلديث على نشأة علم العلل.6)  (  وقد تقدَّ
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 ه (.198اإلمام عبد الرمحن بن َمْهدي، أبو سعيد) .2
 ه (.233اإلمام حيىي بن معني أبو زكريا البغدادي) .3
 ه (.234إمام العلل علي بن عبد اهلل املديين أبو احلسن البصري) .4
 ه (.241اإلمام أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل املروزي) .7
د بن إمساعيل اجلعفي أبو عبد اهلل البخاري)اإلمام حم .1  ه (.271مَّ
هليُّ أبو عبد اهلل النيسابوري) .5  ه (.278اإلمام حممد بن حيىي الذُّ
ْيَسابوري) .8  ه (.211اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي أبو احلسني الن َّ
 ه(.214اإلمام عبيد اهلل بن عبد الكرمي أبو ُزْرعة الرَّازي) .9

د ب .12  ه (.255ن إدريس احلنظليُّ أبو حامت الرَّازي)اإلمام حممَّ
د بن عيسى أبو عيسى الرتمذي) .11  ه (.259اإلمام حممَّ

( رجاًل إىل زمن احلافظ 149وغريهم من األئمة، وقد أوصلهم الدكتور الصيَّاح إىل )
 .(1)ه(872ابن حجر العسقالين)

ال قيام لشأنه بعد  وال يفهم من النصوص السابقة يف صعوبة علم العلل وغرابته أنَّه
رحيل أهله األوائل. فإنَّ أصوله وقواعده باقية وطرائق أصحابه متداولة، تعتمد على الفهم 

 والذكاء واخلربة وطول املمارسة ودقة التنقري.
وقد تصعب العلة وتدق، حبيث ال يقدر على حل رمزها وكشف غامضها إال القليل 

 من أهل هذا العلم.
علم العلل ال يعين نشر هذا العلم بني العامة؛ لعدم فهمهم وليتنبه إىل أن أمهية 

 .(2)حقيقته، والحتمال ورود الشك عندهم يف احلديث وأصوله
 :إنَّ املؤلفات يف هذا  أشهر مصنفات الع ماء في ع ل الحديث وطريقة ترتيبها

ه(: )وقد صنفت فيه كتب 597الفن كثرية، ومتعددة الطرائق يف التأليف، قال ابُن رجب)
كثريٌة مفردة، بعضها غري مرتبة: كالعلل املنقولة عن حيىي القطان، وعلي بن املديين، وأمحد، 

ين، وكذلك وحيىي وغريهم، وبعضها مرتبة: مث منها ما رتب على املسانيد: كعلل الدارقط

                                                           

 .42(  ينظر: جهود احملدثني؛ للدكتور علي الصياح: 1)
 .24(  قواعد يف العلل وقرائن الرتجيح؛ لعادل الزرقي: 2)
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مسند علي بن املديين، ومسند يعقوب بن شيبة. ومنها ما هو مرتب على األبواب: كعلل 
 .(1)ابن أيب حامت، والعلل أليب بكر اخلالل احلنبلي(

 فيمكن ت خيص بيان ترتيب كتب الع ل ع ى ستة طرق:
هو ه(، وهذا 387ترتيب كتب العلل على املسانيد، كعلل الدارقطين) الطريقة األولى:

ه( املعلل، بدأ من 292األصل؛ ألنَّ طريقة املسانيد هلا عالقة كبرية بالتعليل، وكمسند البزار)
 مسانيد اخللفاء الراشدين.

ترتب كتب العلل على حسب األبواب الفقهية، كعلل ابن أيب حامت،  الطريقة الثانية:
 وعلل الرتمذي، برتتيب أيب طالب القاضي.

علل أحاديث أحد الرواة املشهورين بالرواية، كعلل أحاديث  أْن جتمع الطريقة الثالثة:
 ه(، مجع أحاديثه وتكلم فيها تعليالً وتصحيحاً.278الزهري؛ للذهلي)

عدم الرتتيب، فيسأل املعلِّل وجييب، كالعلل اليت نقلت عن اإلمام  الطريقة الرابعة:
 أمحد يف كتابه العلل والرجال.

ما يقع يف كتب اجلرح والتعديل، ككتاب الضعفاء الكبري؛  الطريقة الخامسة:
ه(، يذكر الضعفاء، واألحاديث اليت 317ه(، وكتاب الكامل؛ البن عدي)322للعقيلي)

تستنكر على الراوي، ويف ثنايا هذه الكتب تعليل ألحاديث كثرية . وككتب التخريج 
تلخيص احلبري؛ البن ه(، وال544املوسعة، مثل تنقيح التحقيق؛ البن عبد اهلادي)

ه(،  413ه(، وكتب الشروح احلديثية املبسوطة، مثل التمهيد؛ البن عبدالرب)872حجر)
ففي هذين النوعني من الكتب قدر ال بأس به من اإلعالل وقرائنه على تفاوت بينها يف 

 نصيبها من ذلك.
ناحية يلحق بكتب العلل شيء ينبين عليه علم العلل، وهو من ال الطريقة السادسة:

النظرية، كالعلل الصغري للرتمذي، فليس فيه أحاديث معلة، وإَّنا كالم على الرجال، 
 .(2)ومشروعية اجلرح والتعديل، وذكر بعض األئمة الذين تكلموا يف الرجال والعلل

 

                                                           

 .42وينظر: جهود احملدثني: . 2/892(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب 1)
 .9(  ينظر: العلة وعلم العلل؛ للشيخ عبد اهلل السعد العراقي البصري نزيل احلجاز: 2)
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 المبحث الرابع
 حجة األئمة في إعًللهم لألحاديث وصعوبة الكًلم في الع ل وبيان ثمرة ذلك

 وفيه مسائل:
معرفُة هذا الشأِن وعللِه ذوٌق ونوٌر يقذفه اهلل يف  حجَّة في إعًلل الحديث:ال

القلب، يقطع هبذا األمر من ذاقه، وال يشك فيه، ومن ليس له هذا الذوق ال شعور له به، 
 .(1)وهذا كنقد الدراهم ألربابه

 فاحلجة عندنا يف التعليل احلفظ والفهم واملعرفة ال غري كما قال أبو عبد اهلل
 .(2)ه(427)احلاكم

ه(: )معرفة احلديث إهلام، لو قلت للعامل يعلِّل 198قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي)
. قال اإلمام حممد بن عبد اهلل بن (3)احلديث من أين قلت هذا؟ مل يكن له حجة(

. واملقصود جواباً (4) ه(: )وصدق، لو قلت له من أين قلت؟ مل يكن له جواب(234َّنري)
. لذا قال احلافظ ابن (7)هبا غالباً، وإال ففي نفسه حجج للقبول وللدفع يُعربِّ 

ه(: )وقد تقصر عبارة املعلل منهم، فال يفصح مبا استقر يف نفسه من ترجيح 872حجر)
. ويف ذلك يقول اإلمام ابن (1)إحدى الروايتني على األخرى، كما يف نقد الصرييف سواء(

ال كهانة(ه(: )إنكارنا للحديث عند 198مهدي)  .(5)اجلهَّ
ة أن تسألين عن  ة يف تعليلكم احلديث ؟ قال: احلجَّ وسئل أبو زرعة الرازي: )ما احلجَّ
حديث له علَّة، فأذكر علته. مث تقصد أبا حامت فيعلله، مث متيِّز كالم كٍل ِمنَّا على ذلك 

ت بيننا خالفاً يف علته، فاعلم أنَّ كاًل منَّا تكلَّم على مراده، وإن وجدَّ  ت احلديث، فإن وجدَّ
الكلمة متَّفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل، فاتفقت كلماهتم. فقال: أشهد 

                                                           

 .237(  ينظر: الفروسية؛ البن القيم: 1)
  .1/121كتاب ابن الصالح؛ للزركشيالنكت على  (  2)
 .1/12علل احلديث؛ البن َأيب حامت(  3)
 .1/12علل احلديث؛ البن َأيب حامت(  4)
 .1/277فتح املغيث للسخاوي(  5)
 .1/487النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر(  6)
  .1/12علل احلديث؛ البن َأيب حامت(  7)
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 .(1)أنَّ هذا العلم إهلام(
فعلماء احلديث هلم نقد خاص يف احلديث، خمتصون مبعرفته كما خيتصُّ البصري احلاذق 

عربِّ عن سبب معرفته، مبعرفة النُّقود، جيِّدها ورديئها ومشوهبا، وكلٌّ من هؤالء ال ميكن أن ي
 .(2)وال يقيم عليه دليالً لغريه

ليل القطعي اليقيين على ما ذكر من َوْهٍم أو خطأ للراوي.  م الدَّ واملراد باحلجة فيما تقدَّ
 .(3)أما الدليل بالقرائن واخلربة فهذا ما ال يُنفى علمهم به

ا  هي حصاد رحلة طويلة من وهذه امللكة اخلاصة للمحدثني مل يُ ْؤتَ ْوها من فراغ، وإَّنَّ
الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أمساء الرجال، وكناهم، 
وألقاهبم، وأنساهبم، وبلداهنم، وتواريخ والدة الرواة ووفياهتم، وابتدائهم يف الطلب والسماع، 

لد؟ ومىت مسع؟ وارحتاهلم من بلد إىل آخر، ومساعهم من الشيوخ يف البلدان، من مسع يف كل ب
وكيف مسع؟ ومع من مسع؟ وكيف كتابه؟، مث معرفة أحوال الشيوخ الذين حيدث الراوي 
عنهم، وبلداهنم، ووفياهتم، وأوقات حتديثهم، وعادهتم يف التحديث، ومعرفة مرويات الناس 
عن هؤالء الشيوخ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها، واعتبارها هبا، إىل غري ذلك مما يطول 

 حه.شر 
هذا مع سعة االطالع على األخبار املروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، 
واخلربة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وباألسباب الداعية إىل التساهل والكذب، 

 ومبظنات اخلطأ والغلط، ومداخل اخللل.
 .(4)إىل غري ذلك هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة

 

                                                           

 .113(  معرفة علوم احلديث؛ للحاكم:1)
 .25(  جامع العلوم واحلكم؛ البن رجب:2)
: )رمبا يُ ْفَهم من 11. قال الدكتور علي الصياح يف جهود احملدثني15قواعد العلل وقرائن الرتجيح؛ لعادل الزرقي: (  3)

بعِض األقوال املتقدمة أّن علم العلل حيصل يف القلب من فراغ بدون عمل وال طلب، وهذا الفهم غري مراد قطعاً، 
ملَّا كان علم العلل خفياً ودقيقاً وحباجٍة إىل كثرِة طلٍب، وسعِة حفٍظ، وجودِة فكر ودقِة نظر، وتوفيق من اهلل  لكن

 أصبح عند من ال حيسنه نوٌع من الكهانة واإلهلام(. -وهو ما توفر ألولئك النقاد-أوال وآخراً، 
 .1/12ينظر: النكت اجلياد؛ للمعلمي اليماين(  4)
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 :لعلم العلل صعوبات كثرية، ال يكاد يدركها إال احلافظ الذي  صعوبة ع م الع ل
 خاض غمار هذا األمر وعاناه.

ه(: )أخذ عبد الرمحن بن مهدي على رجل من أهل 234قال اإلمام علي بن املديين)
د، من حديثاً، قال فغضب له مجاعة، قال: فأتوه، فقالوا: يا أبا سعي -ال أمسيه  -البصرة 

؟ قال فغضب عبد الرمحن بن مهدي وقال: أرأيت لو أنَّ رجاًل أتى   أين قلت هذا يف صاحبنا
بدينار إىل صرييف فقال: انتقد يل هذا. فقال: هو هبرج. يقول له: من أين قلت يل: إنه 

 .(1)هبرج؟ الزم عملي هذا عشرين سنة حىت تعلم منه ما أعلم(
إال نقاد أئمة احلديث دون من ال اطالع له على طرقه فالتَّعليل أمر خفي، ال يقوم به 

 .(2)وخفاياه
 :لكل علم إذا استوى على سوقه مثرة، ومثرة علم علل احلديث  ثمرة ع م الع ل

الرئيسة حفظ السنة، ففي حفظها صيانة هلا، ونصيحة للدين، ومتييز ما قد يدخل على رواهتا 
من اخلطأ والوهم وكشف ما يعرتيهم، وبيان الدخيل فيها، وهبا تقوى األحاديث السليمة؛ 

 .(3)لرباءهتا من العلل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/383خالق الراوي؛ للخطيب(  اجلامع أل1)
 .2/387(  ينظر: اجلامع ألخالق الراوي؛ للخطيب2)
 .8، والعلة وأجناسها عند احملدثني:1/11( ينظر:  اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر3)
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 الخامسالمبحث 
 موطن وقوع الع ة وكيفية إدراك ذلك؛ وفيه مسائٌل:

 :؛ -وهو األكثر  -تقع العلة يف إسناد احلديث  مواطن وقوع الع ة في الحديث
لتشعب األسانيد وكثرهتا وتشاهبها، وقد تقع يف متنه، مث ما يقع يف اإلسناد قد يقدح يف 
صحة اإلسناد واملنت مجيعاً، كما يف التعليل باإلرسال والوقف، وقد يقدح يف صحة اإلسناد 

 .(1)خاصة من غري قدح يف صحة املنت
يف اإلسناد قد تقدح، وقد ال تقدح، وإذا قدحت فقد ختصه، وقد  فإذا وقعت العلة

 تستلزم القدح يف املنت، وكذا القول يف املنت سواء. فاألقسام على هذا ستة:
: وقوعها يف اإلسناد ومل تقدح مطلقاً: ما يوجد مثاًل من حديث مدّلس بالعنعنة، أوالً  

وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع فإن ذلك ِعلٌَّة ُتوِجُب التوقف عن قبوله، فإذا 
 تبني أن العلة غري قادحة.

: وقوع العلة يف اإلسناد، فتقدح فيه دون املنت: كإبدال راٍو ثقة براٍو ثقٍة، فإْن ثانياً  
أبدل راٍو ضعيف براو ثقة، وتبني الوهم فيه استلزم القدح يف املنت أيضاً، إن مل يكن له طرق 

 أخرى صحيحة.
تقع العلة يف اإلسناد وتقدح فيه ويف املنت، ومن أغمض ذلك أن يكون : ثالثاً  

 الضعيف موافقاً للثقة يف نعته.
: ما وقعت العلة يف املنت دون اإلسناد، وال تَ ْقَدح فيهما، ما وقع من اختالف رابعاً  

ي ألفاظ كثرية من أحاديث الصحيحني، إذا أمكن ردُّ اجلميع إىل معىن واحد، فإن القدح ينتف
                                                           

 .188معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح:(  1)
ه غري سليم؛ إْذ من أين  أمَّا ما يقال: إنَّ صحة اإلسناد ال تقتضي صحة  املنت ! قول ال أستطيع أْن أسلِّم له، بل أعدُّ
أتت العلة إىل املنت لو كان اإلسناد صحيحًا ؟! فكل علِّة متنية مرجعها إىل اإلسناد بوهم أحد الرواة سواء كان 

ثقة رجال اإلسناد مع اتصال السند ال يلزم منه صحة املنت؛ إْذ قد خيطئ  ثقة أو ضعيفاً. والصواب أْن يقال: إنَّ 
الثقة يف منت احلديث، كما هو املقرر يف تعريف احلديث الصحيح أن خيلو من الشذوذ. وقد كنت قدمياً أهاب أن 

حترير علوم أذكر هذا الكالم، وإَّنا شجعين على كتابته هنا قول الشيخ  عبد اهلل بن يوسف اجلديع يف كتابه 
: )واعلم أنَّ العلة يف املنت توجب طعناً يف اإلسناد، وال بد، حىت وإن كان ظاهر اإلسناد السالمة 2/142احلديث

من العلل، فإنه ال بد أن يكون أخطأ فيه راو، أو دلس، والنقاد يبينون ممن يكون اخلطأ والوهم، أو التدليس، من 
 رواة اإلسناد الثقات(. 
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 عنها.
: وقوع العلة يف املنت دون اإلسناد وتقدح يف اإلسناد فقط: ما يرويه راٍو باملعىن خامساً  

الذي ظنه يكون خطأ، واملراد بلفظ احلديث غري ذلك، فإنَّ ذلك يستلزم القدح يف الراوي، 
 فيعلل اإلسناد.
األلفاظ الواردة يف : وقوع العلة يف املنت، واستلزمت القدح يف اإلسناد، كما يف سادساً 

وهي قوله: ))ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم يف أول قراءة  -رضي اهلل عنه-حديث أنس 
وال يف آخرها((؛ فإن أصل احلديث يف الصحيحني، فلفظ البخاري: ))كانوا يفتتحون 

 .(1)باحلمد هلل رب العاملني((
 :كان ال بدَّ من وجود طرق   ملا كانت العلة سببًا خفيًا غامضاً  كيفية أدراك الع ة

 ترشد إىل وجودها، ووسائل تعني على الوقوف عليها.
ومن خالل كالم العلماء يف هذا العلم أنَّه ال بد من عدة خطوات حىت ميكن معرفة 

 :(2)سالمة احلديث من العلة أو وجودها فيه
يكن : مجع طرق احلديث: ويرجع سبب مجع الطرق إىل سببني، األول: إما أن أوالً 

 لنقد أصل الرواية. والثاين: أو لنقد الراوي وسرب حفظه وضبطه .
 ففي سبيل معرفة حال الرواية يكون مجع الطرق ألجل املقاصد اآلتية:

 نفي الغرابة عن الرواية. .1
 إقامة اإلسناد الصحيح للرواية. .2
 ضبط ألفاظ الرواية. .3
 معرفة خلو الرواية من االضطراب يف اإلسناد واملنت. .4
أوجه اخللل يف األسانيد حنو عنعنة املدلسني وزيادات الثقات ومدرجاهتم يف معرفة  .7

 اإلسناد واملنت.
 معرفة تواتر الرواية واستفاضتها أو شهرهتا. .1

                                                           

 .2/584، والنكت عليه؛ البن حجر82ملخصاً من معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح: (  انتهى 1)
(  هذا بالنسبة إلينا، أمَّا احملدثون األوائل، فرمبا يعرفون علة احلديث من أول وهلة؛ لسعة حمفوظهم، وقوة فهمهم، 2)

 وكثرة ممارستهم، وقلما ختفى عليهم علَّة حديث.
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معرفة ما أهبم من أمساء الرواة أو ما أشكل منها، فالطرق األخرى قد يعرف فيها  .5
 بيان ذلك.

 .(1)اختصرت يف الروايات القصرية معرفة بعض التفاصيل يف الروايات املطولة واليت .8
وقد جاء نصوص عن أئمة أهل احلديث املتقدمني ما يؤكد على ضرورة مجع طرق 

 احلديث، من أشهر تلكم النصوص:
إذا أردت أْن يصحَّ لك احلديث،  ه(: )181قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك) .1

 .(2)فاضرب بعضه ببعض(
 .(3)ديث إذا مل جتمع طرقه مل تفهمه(ه(: )احل241وقال اإلمام أمحد بن حنبل) .2
 .(4)ه(: )الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه(234وقال علي بن املديين) .3
ه( ناصحاً املشتغل باحلديث لستبني له علله: )اكتب 233وقال اإلمام ابن معني) .4

احلديث من ؛ وقال معلاًل ذلك: )لو مل نكتب (7)احلديث مخسني مرًة، فإنَّ له آفاٍت كثرية(
 (1) ثالثني وجهاً ما عقلناه(

 .(5)ه(: )لو مل نكتب احلديث من ستني وجهاً ما عقلناه(255وقال أبو حامت) .5
فربواية الغري تظهر علة احلديث غالبًا كما قال أبو حامت الرازي يف حديث: )وروى أبو 

 .(8)معاوية الضَّرير عن هشام بن عروة فأظهر علة هذا احلديث(
ه(: )السبيل إىل معرفة علة احلديث: أن جيمع بني طرقه، 413البغدادي)قال اخلطيب 

 .(9)وينظر يف اختالف رواته(
ويف هذه اخلطوة يتم املقارنة بني طرق احلديث بعد مجعها، : املوازنة بني الطرق: ثانياً 

                                                           

 .38لة عند احملدثني؛ لرضا أمحد صمدي على الشبكة العنكبوتية: نظرية الع(  ينظر مقال:  1)
  .2/472(  اجلامع ألخالق الراوي؛ للخطيب2)
 .1/33اجملروحني؛ البن حبان(  3)
 . 1/121لنكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي(  ا4)
 .2/797، واإلرشاد؛ للخليلي1/33اجملروحني؛ البن حبان(  5)
 .2/797، و1/33املصدران نفسيهما(  6)
 .2/352(  نقل قوله السخاوي يف فتح املغيث7)
 .41. وينظر: قواعد العلل؛ لعادل الزرقي: 1/337اجلرح والتعديل؛ البن َأيب حامت(  8)
 .297/ 2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب (  9)
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. قال (1)فإن اتفقت الطرق ومل يوجد بينها اختالف علمنا حينئٍذ سالمة احلديث من العلة
ه(: )السبيل إىل معرفة علة احلديث: أن جيمع بني طرقه، ويعترب 413اخلطيب البغدادي)

. فمخالفة الراوي اجلمع كثري له، أو من (2)مبكاهنم من احلفظ، ومنزلتهم يف اإلتقان والضبط(
هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر يف أنفسهم غلبة الظن بغلطة، ومل جير ذلك على قانون 

 .(3)ون بغلط الراويواحٍد، حيكم
، مع قرائن تنضم إىل ذلك، (4)فيستعان على إدراك العلة بتفرد الراوي، ومبخالفة غريه له

تُ َنبِّه العارف هبذا الشأن على إرسال يف املوصول، أو وقف يف املرفوع، أو دخول حديث يف 
توقف حديث، أو وهم واهم بغري ذلك، حبيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به أو يرتدد في

 فيه، وكل ذلك مانع من احلكم بصحة ما وجد ذلك فيه.
وكثريا ما يعللون املوصول باملرسل، مثل أن جييء احلديث بإسناد موصول، وجييء أيضا 
بإسناد منقطع أقوى من إسناد املوصول، وهلذا اشتملت كتب علل احلديث على مجع 

 .(7)طرقه
ا يُعرف ه(: )إنَّ الصحيح 427قال أبو عبد اهلل احلاكم) ال يعرف بروايته فقط، وإَّنَّ

بالفهم، واحلفظ، وكثرة السماع، وليس هلذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم 
، ليظهر ما خيفى من علة احلديث، فإذا ُوجد مثل هذه األحاديث باألسانيد (1)واملعرفة

 عنهما، لزم صاحب رضي اهلل-الصحيحة غري خمّرجة يف كتايب اإلمامني البخاري ومسلم 
.  وقال احلافظ ابن (5)احلديث التنقري عن علته، ومذاكرة أهل املعرفة به؛ لتظهر عّلته(

                                                           

 .9هشام بن عبد العزيز احلالف: (  ينظر: التعريف بعلم العلل؛ 1)
 .297/ 2جلامع ألخالق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب ا(  2)
 .1/121ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي( 3)
َتَكلَّم فيهم ما ضعَّفهم احلفَّاظ إال ملخالفتهم لألثبات. وإن كان 72(  قال احلافظ الذهيب يف املوقظة4)

ُ
: )إنَّ أكثر امل

فه، أو أَرسله، ورفقاؤه األثبات خُيالفونه: فالعربة مبا اجتمع عليه الثقات، فإنَّ احلديث قد رواه الثَّْبُت بإسناٍد، أو وق
ح ظهور غلطه، فال تعليل، والِعربُة باجلماعة(.  الواحد قد يغلط. وهنا قد ترجَّ

 .189معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح:(  5)
فمن األحاديث ما ختفى علته، فال يوقف عليها إال : )1/343(  يقول اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي6)

 بعد النظر الشديد، وُمِضيِّ الزمن البعيد(.
 .79معرفة علوم احلديث؛ للحاكم: (  7)
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ه(: )أن جيمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سالمته وإن اختلفوا أمن 872حجر)
 .(1)ظهور العلة، فمدار التعليل يف احلقيقة على بيان االختالف(

يقية جلمع الطرق واملوازنة بينها ما جاء عن اإلمام حيىي بن ومن األمثلة التطب
ه(: )أنَّه جاء إىل عفان بن مسلم؛ ليسمع منه كتب محاد بن سلمة، فقال له: 233معني)

ثين سبعة عشر نفساً عن محاد بن سلمة، فقال: واهلل ال  ما مسعتها من أحد ؟ قال: نعم، حدَّ
ا هو درهم وأحندر إ ىل البصرة وأمسع من التبوذكي، فقال: شأنك، فاحندر حدثُتك، فقال: إَّنَّ

إىل البصرة وجاء إىل موسى بن إمساعيل فقال له موسى: مل تسمع هذه الكتب على أحد ؟ 
قال مسعتها على الوجه من سبعة عشر نفساً، وأنت الثامن عشر، فقال: وماذا تصنع هبذا ؟ 

ز خطأه من خطأ غريه، فإذا رأيت فقال: إنَّ محاد بن سلمة كان خُيطيء، فأردت أْن أميِّ 
أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أنَّ اخلطأ من محاد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء 
عنه، وقال واحد منهم خبالفهم، علمت أنَّ اخلطأ منه ال من محاد، فأميز بني ما أخطأ هو 

 .(2)بنفسه، وبني ما أخطئ عليه(
 ختصار، والنصوص يف ذلك أكثر من أن حتصى.هذا ما تيسر إيراده يف هذا املبحث با

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .291النكت؛ البن حجر على مقدمة ابن الصالح: (  1)
 . 2/32(  اجملروحني؛ البن حبان2)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
66 

 المبحث السادس
 معرفة اإلسناد والمتن؛ وفيه مط بان

مبا أنَّ حبثي يعىن بعلم العلل، ومبا أنَّ العلة حملُّها اإلسناد أو املنت أو يف كليهما، رأيت 
عن ذلك فأقول من الفائدة ومن املتطلب أْن أعرف باإلسناد واملنت مع ذكر بعض التفصيل 

 وباهلل التوفيق:
 المط ب األول

 تعريف اإلسناد؛ وفيه مسائٌل:
 (1): مصدر َأْسَنَد، نقول: َأْسَنَد يف اجلِبل، أي: َصِعد فيهاإلسناد في ال غة. 

. والسند هو ما قابلك (2)والسند: أصل واحد، يدل على انضمام الشيء اىل الشيء
فالسند هو العلو، واإلسناد هو عملية الصعود . (3)من اجلبل، وعال عن السفح وارتفع

 .(4)العلو
وعلى هذا فأصل معىن الكلمة له داللتان: الثانية مبنية على األوىل، األوىل: انضمام 

 .(7)الشيء اىل الشيء، والثانية: االعتماد والتقوي بذلك
 منهم من سوَّى بينهما يف التعريف، فعرَّف اإلسناد والسند في االصطًلح :

،  فعلى هذا ميكن تعريف اإلسناد أو السند بأنَّه: هو سلسلة (1)ناد والسند بشيء واحداإلس
ي اخلرب( . أو أنَّه :)(5)رواة احلديث الذين نقلوه إلينا  .(8)هو سلسلة الرواة اليت حصل هبا تلقِّ

 ومنهم من فرَّق، فقال: السند: هو اإلخبار عن طريق املنت.
 .(9)قائله واإلسناد هو: رفع احلديث اىل 

                                                           

 مادة)سند(.3/221(، ولسان العرب؛ البن منظور مادة)سند352القاموس احمليط؛ للفريوز آبادي:(  ينظر: 1)
 مادة)سند(.3/127(  معجم مقاييس اللغة؛ البن فارس2)
 مادة)سند(.352ينظر: القاموس احمليط؛ للفريوز آبادي:(  3)
 .7ينظر: عناية العلماء باإلسناد وعلم اجلرح والتعديل؛ صاحل الرفاعي: (  4)
 .42للعوين: (  املنهج املقرتح لفهم املصطلح؛ 5)
 .1/24(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع6)
 .31(  ينظر: مصطلح احلديث؛ البن عثيمني: 7)
 .1/23(  حترير علو احلديث؛ للجديع8)
 .48ينظر: املنهل الروي؛ البن مجاعة:(  9)
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ث: حدثنا فالٌن، عن فالٍن، عن فالٍن.  فاإلسناد كقول احملدِّ
. إال أنَّ احملدثني يستعملون السند واالسناد (1)والسند هم رواة املنت، فالٌن وفالٌن وفالنٌ 

 .(2)لشيء واحد
 العالقة ظاهرة، حيث إن عملية العًلقة بين المعنى ال غوي واالصطًلحي :

إىل أعاله يتطلب التدرج يف الصعود شيئًا فشيئًا إىل أن يصل إىل  الصعود من أسفل اجلبل
أعاله، وكذلك إسناد احلديث إىل قائله يبدأ الراوي به من شيخه مث شيخ شيخه، وهكذا 

 .(3)يرتقي من شيخ إىل آخر حىت يصل إىل منتهاه
مِلَ اختار وهبذا تظهر قوة املعىن اللغوي باملعىن االصطالحي يف كلمة السند، ويتضح لنا 

علماء التابعني هذا اللفظ دون غريه من األلفاظ القريبة يف املعىن منه؛ للتعبري هبا عن سلسلة 
 .(4)رواة احلديث

 اإلسناد هو الطريق املوصل إىل ثبوت املنت، وال خرَي يف منت بال فائدة اإلسناد :
يقول أبو بسطام .  فباإلسناد نعرف صحة كل قول بالنسبة إىل قائله، ويف ذلك (7)إسناد

 .(1)ه(: )إَّنا يعلم صحة احلديث بصحة االسناد(112شعبة ابن احلجاج)
ث بال سند، فقال اإلمام ابن  ولذا أنكر علماء األئمة وحفاظها على من حُيدِّ

. (5)ه(: )مثل الذي يطلب دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بال ُسلَّم(181املبارك)
ال بدَّ هلا من  -صلى اهلل عليه وسلم-ه (: )وألفاظ رسول اهلل 712يقول احلافظ السمعاين)

النقل، وال تعرف صحتها إال باإلسناد الصحيح، والصحة يف اإلسناد ال تعرف إال برواية 
 .(8)الثقة، عن الثقة، والعدل، عن العدل(

                                                           

ة1)  .1: (  اإلسناد من الدين؛ للعالمة أيب غدَّ
 .48الروي؛ البن مجاعة:، واملنهل 32اخلالصة؛ للطييب:(  ينظر: 2)
 .1ينظر: عناية العلماء باإلسناد وعلم اجلرح والتعديل؛ صاحل الرفاعي: (  3)
 .42(  ينظر: املنهج املقرتح؛ للعوين: 4)
 .1/24(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع5)
 .1/312(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب6)
 .727(  الكفاية؛ للخطب البغدادي: 7)
 .1/124اإلمالء واالستمالء؛ للسمعاين(  أدب 8)
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 بعد وفاته  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  –: مل يكن صحابة رسول اهلل أهمية اإلسناد
بعضهم يف بعض، ومل يكن التابعون يتوقفون عن قبول أي حديث يرويه صحايب عن  يشك

، حىت وقعت الفتنة، اليت أخذ الَدسُّ َعَلى الُسنَِّة يربو -صلى اهلل عليه وسلَّم–رسول اهلل 
عصرًا بعد عصر، عندئذ بدأ العلماء من الصحابة والتَّابعني يتحرون يف نقل األحاديث وال 

. وسأكتفي بذكر (1)ال ما عرفوا طريقها َوُروَّاهِتَا، واطمأنوا إىل ثقتهم وعدالتهميقبلون منها إ
 بعض النصوص اليت تدل على أمهية اإلسناد:

ه ( : )إنَّ هذا العلم دين فانظروا 91قال إبراهيم بن يزيد بن األسود النخعي ) .1
ن تأخذونه(  .(2)عمَّ

العلم دين، فانظروا عمن تأخذون ه(: )إن هذا 112وقال اإلمام حممد بن سريين) .2
: )مل يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: -رمحه اهلل-. وقال (3)دينكم(

مسوا لنا رجالكم، فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ 
 .(4) حديثهم(

 .(7)هاب االسناد(ه (: )ما ذهاب العلم اال ذ175وقال اإلمام األوزاعي) .3
ه(: )اإلسناد سالح املؤمن، اذا مل يكن معه 111وقال اإلمام سفيان الثوري) .4

 .(1)سالح فبأي شيء يقاتل(
ه(: )اإلسناد من الدين، ولوال اإلسناد لقال 181وقال اإلمام عبد اهلل بن املبارك) .7

 .(8)اإلسناد(. وكان يقول: )بيننا وبني القوم القوائم. يعين (5)من شاء ما شاء(
ث 124وقال اإلمام حممد بن شهاب الزهري) .1 ه( ألحد الرواة عندما كان حُيدِّ

باألحاديث بال إسناد: )ما أجرأك على اهلل! ال ُتْسنُد حديثك؟! حتدثنا بأحاديث ليس هلا 
                                                           

 وقد حبث هذه املسائل حبثاً جيداً. .92(  ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالم؛ للدكتور مصطفى السباعي: 1)
 .1/24(  اجملروحني؛ البن حبان2)
 .1/14(  مقدمة صحيح مسلم3)
 .1/17(  املصدر نفسه4)
 .1/312(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب5)
 .1/25(  اجملروحني؛ البن حبان6)
 .1/17مقدمة صحيح مسلم(  7)
 .1/11املصدر نفسه(  8)
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ة(  .(1)ُخطُم وال أَزِمَّ
وكثرة ه(: )فلوال اإلسناد وطلب هذه الطائفة له، 427وقال أبو عبد اهلل احلاكم) .5

مواظبتهم على حفظه؛ لَدَرَس مناُر اإلسالم، ولتمكن أهل اإلحلاد والبدع منه بوضع 
. (2)األحاديث، وقلب األسانيد، فإنَّ األخبار إذا َتعرَّت عن وجود األسانيد فيها كانت بُ رْتاً(

والنصوص أكثر من أن حتصى يف أمهية اإلسناد وشرفه، وأنَّ اهلل اختص به األمة احملمدية 
 .(3)أزكى التحيةعلى نبيها أفضل الصالة و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1(  معرفة علوم احلديث؛ للحاكم: 1)
 .11(  املصدر نفسه: 2)
ينظر يف ذلك كتاب: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي؛ للدكتور مصطفى السباعي، وعناية العلماء باإلسناد (  3)

 والتعديل وأثر ذلك يف حفظ السنة؛ لصاحل بن حامد بن سعيد الرفاعي.وعلم اجلرح 
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 المط ب الثاني
 تعريف المتن مع ذكر أنواع المتون من حيث نسبته إلى قائ ه؛ وفيه مسائل:

 ة، فاملنت مْن ُكلِّ شْيٍء: ما صُلب ظَْهرُه، المتن في ال غة : املنت يف اللغة له معان عدَّ
. واملنْت: َما ارتفع ِمَن األرض واستوى، وقيل: ما كلِّ شيٍء: ما ظهر منهومنْتُ  واجلمُع ُمُتون وِمَتاٌن. 

 .(1)ارتفع وصُلَب. واملتون جوانُب اأَلرض يف ِإْشراف. ويُقال: منت اأَلرض َجَلُدها
 ه( 592: فقد عرَّفه بدر الدين ابن مجاعة)أمَّا المتن في اصطًلح المحدثين

 .(2)الكالم(بقوله: )ما ينتهي إليه غاية السند من 
ه( بأنَّه: )هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من 872وكذا عرَّفه احلافظ ابن حجر)

 . (4). أو أنَّه: )ألفاظ احلديث اليت تتقوم هبا املعاين((3)الكالم(
واملنت هو املقصود من أحباث املصطلح واجلرح والتعديل وعلم العلل؛ ليعرف ما تقبل 

 .(7)لنسبته إىل قائله، وما ال يقب
 تتضح العالقة بني املعىن اللغوي العًلقة بين المعنى ال غوي واالصطًلحي :

واالصطالحي إما أخذه من املماتنة، وهي: املباعدة يف الغاية؛ ألنَّه غاية السند، أو من متنت 
الكبش: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأنَّ املسند استخرج املنت بسنده؛ أو من 

صلب وارتفع من األرض؛ ألنَّ املسند يقويه بالسند ويرفعه إىل قائله؛ أو من  املنت، وهو: ما
 .(1)متنت القوس أي شدها بالعصب؛ ألنَّ املسند يقوي احلديث بسنده

 يقسم املنت من حيث نسبته إىل قائله على أربعة أقسام المتن من حيث قائ ه :
 ، وهي كما يأيت:(5)أقسام

                                                           

 مادة)منت(.1233مادة)منت(، والقاموس احمليط؛ لفريوز آبادي: 13/398(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور1)
 .29(  املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي؛ البن مجاعة: 2)
، وينظر: منهج النقد يف علوم احلديث؛ للدكتور نور 132الفكر؛ للحافظ ابن حجر: (  نزهة النظر يف توضيح خنبة 3)

 .19، وتيسري مصطلح احلديث؛ للدكتور الطحان: 33الدين عرت:
 .1/28(  تدريب الراوي؛ للسيوطي4)
 .321(  ينظر: منهج النقد؛ للدكتور نور الدين عرت: 5)
 .1/29، وتدريب الراوي؛ للسيوطي29النبوي؛ البن مجاعة: (  ينظر: املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث6)
 .321(  ينظر: منهج النقد؛ للدكتور نور الدين عرت: 7)
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وأسنده  -صلى اهلل عليه وسلم-أضيف إىل رسول اهلل : احلديث القدسي: هو ما أوالً 
وأسنده إىل ربه عز  -صلى اهلل عليه وسلم-. مثل: قال رسول اهلل -عز وجل-إىل ربه 

، أو قال اهلل تعاىل -فيما يروى عن ربه -صلى اهلل عليه وسلم-وجل: مثل: قال رسول اهلل 
له أيضاً: احلديث اإلهلي، أو  . ويقال-صلى اهلل عليه وسلم-فيما رواه عنه رسول اهلل 

 .(1)الرباين
، -صلى اهلل عليه وسلم-، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه–: ما رواه عن أيب هريرة مثاله

أذنب عبد ذنباً، فقال: ال هم اغفر لي ذنبي، فقال فيما حيكي عن ربه عز وجل، قال: ))
الذنب، ويأخذ بالذنب، ثمَّ عاد تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فع م أنَّ له ربًا يغفر 

فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً، فع م أنَّ 
له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثمَّ عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال 

بالذنب، اعمل ما تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فع م أنَّ له ربًا يغفر الذنب، ويأخذ 
 .(2)((شئت فقد غفرت لك

 -صلى اهلل عليه وسلم  -: )وهو ما أضيف إىل رسول اهلل (3): احلديث املرفوعثانياً 
 .(4)خاصة، وال يقع مطلقه على غري ذلك(

قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-، أنَّ رسول اهلل -رضي اهلل عنه-: ما رواه أبو هريرة مثاله
 .(7)(( يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدهفو الذي نفسي بيده، ال))

من أقواهلم،  -رضي اهلل عنهم  -وهو ما يروى عن الصحابة  : احلديث املوقوف:ثالثاً 
 .(1)-صلى اهلل عليه وسلم  -أو أفعاهلم وحنوها، فيوقف عليهم وال يتجاوز به إىل رسول اهلل 

، أنَّه كان يقول: )إذا أمسيت فال -رضي اهلل عنهما-: ما جاء عن ابن عمرمثاله
                                                           

 .323(  ينظر: منهج النقد؛ للدكتور نور الدين عرت: 1)
 (.2578)4/2112(، ومسلم5721)9/147(  أخرجه: البخاري2)
عاً؛ لرفعته وعلو شأنه، فالرفع ضد الوضع. هذا ما استفدته من مرفو  -صلى اهلل عليه وسلَّم–يبِّ (  ومسي قول النَّ 3)

 مادة)ر ف ع(.121جمالسة أهل العلم. وينظر: خمتار الصحاح؛ للرازي: 
 .111معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: (  4)
 .-رضي اهلل عنه–( من حديث أنس 44)1/15(، وأخرجه مسلم14)1/12( أخرجه البخاري5)
 .115معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح:(  ينظر: 6)
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تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك 
 .(1)ملوتك(

، ويقال يف مجعه: املقاطيع، واملقاطع، وهو (2): احلديث املقطوع: وهو غري املنقطعرابعاً 
 .(3)وفاً عليهم من أقواهلم أو أفعاهلمما جاء عن التابعني موق

: ما جاء عن احلسن البصري أنَّه قال: )وإن القوم ال يزالون خبري ما انتظروا مثاله
 .(4)اخلري(

 
                                                           

 (.1411عقب)8/89(  أخرجه: البخاري1)
فإن كان السقط ) 84(  املنقطع هو من اصطالح ومتعلقات اإلسناد ال املنت، قال احلافظ ابن حجر يف النزهة:2)

اثنني، لكنه بشرط  باثنني غري متواليني يف موضعني مثال؛ فهو املنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط، أو أكثر من
م يعربون باملقطوع ويعنون به  عدم التوايل(. إال أنَّه أثر عن اإلمام الشافعي، واحلميدي، والطرباين، والدارقطين أهنَّ

املنقطع، وهذا اصطالح خاٌص به. وأثر عن الربدجيي العكس من ذلك، بأنَّه يعرب عن املقطوع باملنقطع. ينظر: 
.  والنكت على كتاب ابن 1/232وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي ،119صالح: معرفة علوم احلديث؛ البن ال

 .2/714الصالح؛ الن حجر
 . 115( ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح:3)
 (.122عقب)1/123( أخرجه: البخاري4)

 هو تعريفية،: الثانية. و ثقة كذاب، صدوق،: نقدية: األوىل :ثالثة الرتاجم: من نافلة القول ينبغي أن يعلم أنَّ تكميل
 .فيها يتساهل والثالثة فيها، حيتاط والثانية فاألوىل. الليل ويقوم ،نهارال يصوم كان منقبية،: والثالثة .فالن بن فالن

 يروى ما: الثالثةو  .الصحابة على موقوفات: الثانيةو  .وسلم عليهم اهلل صلى يبِّ للنَّ  مرفوعات: األوىل :ثالثة واألخبار
 يف كانت فما أقسام، على واألوىل .االصطالح يف مشاحة وال ذلك حنو أو األثار مسمى حتت بعدهم، عمن

 ومن النسبة، حيث من فيها يتشدد ما فمنها األحكام يف كان وما .والعمل النسبة حيث من فيها فيتشدد العقائد
 املرفوعة والسري املغازي يف يروى ما أما .العمل عليها ولكن النسبة حيث من فيها يتشدد ما ومنها العمل، حيث

 فاألمر الفضائل، يف يروى ما وأما .سواه فيما ويغتفر باألحكام، عالقة له فيما فيتشدد كذلك، قسمني على فهي
 يف املرفوعات بنحو فهي دوهنم، من وعلى الصحابة على املوقوفات وهي والثالثة الثانية وأما .املعتربة بشروطه واسع

 واألخالق واآلدب والفضائل املناقب يف يروى ما وأما .الراشدين اخللفاء عن يروى ما سيما واألحكام، العقائد
 ومن املعىن، حيث من صحيًحا الكالم دام ما وصحته اإلسناد متام لروايته يشرتط فال الصحابة دون هو عمن

 أن والفضائل املناقب يف يقرأ ملن بد وال .الصنعة أهل عليه ما وخالف تكلف فقد اإلسناد صحة قول لكل طلب
 وأن هبما، حيتج ال وحلاله لقوله حيتج سواه أحد وكل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول هدي اهلدي خري أن يعلم

 وسلم، عليه اهلل صلى يبِّ النَّ  عن يروى ما إال ذكرت، ما دون أهنا ظن أن بأس فال املناقب، ذكر يف تغايل الناس
 .التوفيق وباهلل .ذكرت ما فوق فعبادته
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 المبحث السابع
 مسائل متفرِّقة عن ع م الع ل؛ يحسن بيانها؛ وفيه:

 احملدثني : إنَّ جهابذة (1)نفسه أواًل: أئمة الع ل أحفظ لحديث الراوي من الراوي
من السلف كانوا لشدة حفظهم ألحاديث الرواة، ومعرفة خمارجها وطرقها وما إىل ذلك، 

من الراوي نفسه! يقول الشيخ طارق ابن  -يف كثري من األحيان  -أحفَظ حلديث الراوي 
عوض اهلل: )ونقاد احلديث أعلم حبال الرجل من نفسه اليت بني جنبيه، بل عدم رجوعه إىل 

قد وإصراره على رواية ما أنكروه عليه، موجٌب جلرحه، وترك حديثه، كما هو قول أهل الن
 .(2)معلوٌم من حال املصرِّ على اخلطأ(

ومن أنعم النظر يف أحواهلم مل يستغرب ذلك منهم، وفيما يأيت بعض النصوص اليت 
د ذلك:  تؤكِّ

سفيان ه(: )كنا نأيت األعمش، فيحدثنا، فيكثر، ونأيت 51قال زائدة بن قدامة) .1
الثوري فنذكر تلك األحاديث له، فيقول: ليس هذا من حديث األعمش. فنقول: هو حدثنا 
به الساعة! فيقول: اذهبوا فقولوا له إْن شئتم. فنأيت األعمش، فنخربه بذلك، فيقول: صدق 

 .(3)سفيان؛ ليس هذا من حديثنا(
جعل يقرأ  ه(: ) حضرنا نعيم بن محاد مبصر، ف233وقال اإلمام حيىي بن معني) .2

كتابًا من تصنيفه، قال: فقرأ ساعة، مثَّ قال: حدثنا ابن املبارك، عن ابن عون بأحاديث، قال 
حيىي: قلُت له: ليس هذا عن ابِن املبارك، فغضب وقال: تردُّ عليَّ ؟ قال: قلُت  إي واهلل، 

ا رأيته هكذا ال يرجع، قلُت: ال وا هلل، ما مسعَت أرد عليك؛ أريد زينك ! فأىب أن يرجع، فلمَّ
أنَت هذا من ابن املبارك قط، وال مسعها ابن املبارك من ابن عون قط ! فغضب، وغضب من  

كان عنده من أصحاب احلديث، وقام فدخل البيت، فأخرج صحائف فجعل يقول وهي 
بيده: أين الذين يزعمون أنَّ حيىي بن معني ليس أمري املؤمنني يف احلديث ؟! نعم يا أبا زكريا 

، وكانت صحائف فغلطُت، فجعلُت أكتب من حديث ابن املبارك عن ابن عون، غلطتُ 

                                                           

 (  ينظر يف ذلك: مقال أخي الشيخ أمحد العاين على الشبكة العنكبوتية، ملتقى أهل احلديث.1)
 .74(  النقد البناء حلديث أمساء؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: 2)
 .1/51(  مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت3)
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ا روى هذه عن ابن عون غري ابِن املبارك  .(1)وإَّنَّ
ه(: )ذاكرين أبو عوانة حبديث فقلُت: 198وقال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي) .3

قال:  ليس هذا من حديثك، فقال: ال تفقع يا أبا سعيد، هو عندي مكتوب، قلُت: فهاته،
يا سالمة، هات الدرج، ففتش فلم جيد شيًئا ! فقال: من أين أُتيُت يا أبا سعيد ؟! فقلُت: 

 .(2)(هذا ذوكرَت به وأنَت شاٌب، فعلق بقلبَك، فظننَت أنَّك قد مسعتَ 
ه(: ) قال يل إمساعيل بن علية يوماً: كيف 233وقال اإلمام حيىي بن معني) .4

قال يل: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا هبا حديثي؟ قلت: أنت مستقيم احلديث، ف
أحاديث الناس؛ فرأيناها مستقيمة، فقال: احلمد هلل، فلم يزل يقول: احلمد هلل، وحيمد ربه، 

 . (3)وأنا معه( -أو قال: دار أيب البخرتي-حىت دخل دار بشر بن معروف 
ينبهه فيها على ه( ملَّا بعث إليه أبو زرعة الرازي برسالة 251وقال حيىي بن عبدك) .7

خطأ له فقال: )ال جزى اهلل الوراق عين خرياً، أدخل يل أحاديث املعلى بن أسد يف أحاديث 
ر، ومل أميزها منذ عشرين سنة، حىت ورد كتابك، وأنا أرجع عنه(  .(4)ُمسدَّ

ه(: )وروينا يف مناقب البخاري بسند صحيح، أنَّ 872وقال احلافظ ابن حجر) .1
ث به، أخرج له أص (7)إمساعيل ث به؛ لُيحدِّ وله، وأذن له أْن ينتقي منها، وأن يعلم له ما حُيدِّ

ا سواه(  . (1)ويعرض عمَّ
 والنصوص يف ذلك كثرية، فرحم اهلل أئمة العلل من احملدثني، ورضي عنهم.

وكان رواة احلديث يعرفون شأن نقاده، ويقدروهنم قدرهم، ويُنزلوهنم منزلتهم، فكانوا 
وهنم عن أحوال أنفسهم وأحاديثهم، وإذا بينوا هلم اخلطأ رجعوا عنه، ومل يرجعون إليهم ويسأل

 حيدثوا به بعد.
فكل راٍو من الرواة كان يعلم أنَّ نقاد احلديث وجهابذته أعلم حبديثه: صحيحه 

                                                           

 .11/89وينظر: سري أعالم النبالء. 1/231الكفاية؛ للخطيب البغدادي(  1)
 .2/39اجلامع ألخالق الراوي؛ للخطيب(  2)
 .2/39املعرفة الرجال؛ البن معني(  3)
 .2/332الضعفاء؛ أليب زرعة الرازي(  4)
 (  وهو ابن عليَّة.5)
 .1/392هدي الساري؛ البن حجر(  6)
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 .(1)وسقيمه، وحمفوظه ومنكره؛ وأعلم حباله: ثقِته وضعفِه؛ من نفسه اليت بني جنبيه
  معرفة التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في إعًلل ثانياً: ال بدَّ من

 : (2)الحديث
إنَّ املتأمل يف مسرية نقد السنة النبوية منذ عصر الرواية إىل وقتنا احلاضر ال بد أن 
يالحظ وجود اختالف يف األحكام النهائية على بعض األحاديث بني نقاد السنة يف عصور 

وبني نقاد السنة بعد هذه العصور إىل وقتنا احلاضر،  -ة األوىلأي يف القرون الثالث-الرواية 
 ويالحظ أيضاً أنَّه كلما تأخر الزمن بعدت الشقة، واشتد بروز االختالف.

فيالحظ كثرة ما ُصحح من أحاديث قد حكم عليها األولون بالنكارة والضعف، ورمبا 
ال  -أي هذا املوضوع-الباب  صرحوا ببطالهنا، أو بكوهنا موضوعة، وقد يقول املتقدم: هذا

يثبت، أو ال يصح فيه حديث، فيأيت املتأخر فيقول: بل صح فيه احلديث الفالين، أو 
 األحاديث الفالنية .

يف -وهكذا يقال يف التصحيح، رمبا يصحح املتقدم حديثًا فيأىب ذلك املتأخر، ورمبا
يلتفت املتأخر إىل هذا  توارد األولون وتتابعت كلماهتم على شيء، ومع ذلك ال-احلالني

 اإلمجاع، أو شبه اإلمجاع.
إنَّ االختالف الشديد يف احلكم على األحاديث واإلعالل وغريمها، هو نتيجة طبيعية 
لالختالف يف املنهج بني املتقدمني واملتأخرين. وإنَّ مما يؤسف له أنَّ كثرياً ممن ينتحل صناعة 

ة كقواعد الرياضيات؛ فأصبح يعمل القواعد على احلديث، ظن أنَّ هذه الصناعة قواعد ُمطّرد
 .(3)ظواهر األسانيد، وحيكم على األحاديث على حسب الظاهر

 

                                                           

 .21رق بن عوض اهلل: (. وينظر: اإلرشادات؛ للشيخ طا7(، و)4( كما يف فقرة السابقة)1)
بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها؛ للدكتور محزة بن عبد اهلل (  ينظر يف ذلك: كتاب: 2)

موازنة بني املتقدمني واملتأخرين؛ لشيخي الدكتور عبد القادر احملمدي.  -املليباري، والشاذ واملنكر وزيادة الثقة 
املقبل، والشيخ تركي الغميز، وينظر مقاالت: الشيخ إبراهيم الالحم، والشيخ عبد اهلل السعد، والشيخ عمر 

وكلها منشورة والشيخ حامت الشريف، والشيخ محزة املليباري، والشيخ ناصر الفهد، والشيخ عبد العزيز الطريفي. 
 ملتقى أهل احلديث.على 

 .1/122اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر(  3)
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إنَّ كثرياً من العلل اليت يُعلل هبا احملدثون، ال جتري على أصول الفقهاء؛ فالذي تقتضيه 
زمه قواعد األصوليني والفقهاء، أنَّ العمدة يف تصحيح احلديث على عدالة الراوي وج

بالرواية، ونظرهم مييل إىل اعتبار التجويز الذي ميكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمىت 
ه من  حصل ذلك وجاز أال يكون غلطاً، وأمكن اجلمع بني روايته ورواية من خالفه، يوجَّ

 الوجوه اجلائزة، مل يرتك حديثه.
م قد يروون احلديث من رواية الثقات ا ا أهل احلديث، فإهنَّ لعدول، مثَّ تقوم هلم علل وأمَّ

فيه متنعهم من احلكم بصحته، كمخالفة مجع كثري له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة 
تؤثر يف أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ومل جير ذلك على قانون واحٍد، ُيستعمل يف مجيع 

ة مرسل األحاديث، وهلذا إنَّ من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم، أنَّه إذا تعارض رواي
ومسند، أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد، أنَّ احلكم للزائد فلم جند هذا يف اإلطالق، فإنَّ 

 .(1)ذلك ليس قانوناً ُمطَّرداً، ومبراجعة أحكامهم اجلزئية يعرف صواب الذي كتبته
وخري دليل على تبيان منهج احملدثني ومنهج الفقهاء قول أيب احلسن بن احلصار 

)إنَّ للمحدثني أغراضًا يف طريقهم، احتاطوا فيها، وبالغوا يف االحتياط،  ه(:111األندلسي)
وال يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم احلديث املرفوع بأنَّه قد روي موقوفًا أو 

 .(2) مرساًل...(
ه(: )طريق األصوليني وأكثر الفقهاء أهنم ال يلتفتون إىل 571قال العالمة ابن القيم)

لحديث إذا سلمت طريق من الطُّرق منها، فإذا وصله ثقة أو رفعه ال يبالون خبالف من علٍَّة ل
أن العاملني به وبعلله، وهو النَّظر  واب يف ذلك مع أئمة هذا الشَّ خالفه ولو كثروا، والصَّ

 والتَّمهر يف العلل والنَّظر يف الواقفني والرَّافعني واملرسلني والواصلني أهنم أكثر وأوثق وأخص
يخ وأعرف حبديثه إىل غري ذلك من األمور اليت جيزمون معها بالعلَّة املؤثِّرة يف موضع  بالشَّ

 .(3)وبانتفائها يف موضع آخر ال يرتضون طريق هؤالء وال طريق هؤالء(
 

                                                           

 .1/121(  ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي1)
 .1/121املصدر نفسه(  ينظر: 2)
 .12/27(  حاشية ابن القيم على سنن أيب داود:3)
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ه(: )وجزمت بأنَّ املتأخرين على إياس من أْن يلحقوا املتقدمني يف 548وقال الذهيب)
الرأي وجيه وله حظ من القوة، ففي تلك القرون عاش اجلهابذة  . وهذا(1)احلفظ واملعرفة(

الذين كان هلم قصب السبق يف حفظ السنة والذب عنها، وبيان صحيحها من معلوهلا، 
وكان هلم املؤلفات الضخمة يف احلديث والرجال والعلل وغريها، إال أنَّه وجد بعد الثالمثئة من 

ا على قواعدهم وطرائقهم، فهو ملحق هبم كاإلمام األئمة من سار على منهج املتقدمني وحذ
 .(2)ه( وغريهم597ه(، وابن رجب احلنبلي)413ه( واخلطيب البغدادي )387الدارقطين)

ه(: )التعليل أمر خفي، ال يقوم به إال نقاد أئمة احلديث 872قال احلافظ ابن حجر)
 .(3)دون الفقهاء الذين ال اطالع هلم على طرقه وخفاياها(

تلخيص أبرز األمور اليت دعت إىل التباين بني منهج األئمة من املتقدمني وبني وميكن 
 املتأخرين ما يأيت:

أواًل: إنَّ املتأخرين يف نقدهم احلديث ال حييطون جبميع أحوال الراوي، فالراوي ثقة  
كان أم غري ثقة، له حاالت خمصوصة يف شيوخه أو يف روايته عن أهل بلد معني. خبالف 
املتقدمني فهم يراعون أحوال الرواة الثقات يف شيوخهم أو يف روايتهم عن أهل بلد معني، أو 

 . وهو ما يسمى بتجزئة حال الراوي .(4)إذا حدثوا من حفظهم
فاملتقدم قد يكون الراوي عند ثقة يف جانب، ضعيف يف جانب آخر، فيضعف املتقدم 

 ما يرويه يف اجلانب الذي هو ضعيف.
يل املتأخر إىل طرد حال الراو، إما نصًا فيأىب جتزئة حال الراوي، وإما على حني مي

 .(7)تطبيقاً 
 
 

                                                           

 .3/948(  تذكرة احلفاظ؛ للذهيب1)
 .4مناهج املتقدمني يف التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً: (  ينظر: 2)
 .2/514(  النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر3)
 .3على الشبكة العنكبوتية: ينظر: مقال الشيخ حممد بن عبد اهلل القناص (  4)
الشيخ إبراهيم الالحم تباين منهج املتقدمني واملتأخرين على موقع ملتقى أهل احلديث على الشبكة (  ينظر: مقال 5)

 .3العنكبوتية:
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ثانياً: يغلب على منهج املتأخرين االعتماد على ضوابط، جعلها كثري من املعاصرين 
طريقًا سهاًل خيتصر عليهم عناء احلفظ، ويطوي عنهم بساط االستقراء والتتبع واملمارسة. 

رين على ظواهر األسانيد من حيث ال يشعرون، ودخول علم املنطق فاعتمد كثري من ا ملتأخِّ
ة رة خاصَّ ، خبالف املتقدمني فإنَّ (1)يف علوم احلديث من خالل كتب املصطلح املتأخِّ

أحكامهم تقوم على السرب والتتبع واالستقراء يف التصحيح والتضعيف، والتوثيق والتجريح، 
 .(2)رسة واملذاكرةوالتعليل، مع احلفظ وكثرة املدا

ثالثاً: إذا روى احلديث مجاعة عن شيخ هلم، وزاد بعضهم زيادة يف إسناد احلديث،  
كوصله أو رفعه، أو يف منت احلديث، فإنَّ املتقدم يسري على قاعدة: النظر يف كل زيادة 

 حبسبها.
ر فقد تقوم القرائن واألدلة على حفظها، وقد تقوم على ضعفها، يف حني يسري املتأخ

 .(3)على قاعدة: زيادة الثقة مقبولة. وطرد هذه القاعدة، وتصحيح هذه الزيادات
رابعاً: من األمور اليت جعلت التباين كبرياً بني منهجي املتقدمني واملتأخرين أنَّ املتأخرين 
قد بالغوا يف تصحيح األحاديث وتقويتها بالشواهد واملتابعات، حىت أسرف بعض 

اخلطأ باخلطأ فصار عنده صواباً، خبالف املتقدمني فإنَّ تقوية احلديث املعاصرين، فقّوى 
باملتابعات والشواهد له ضوابط، من أبرزها التأكد من كوهنا حمفوظة وساملة من اخلطأ 

 .(4)والوهم
يُعلون رواية املدلس حىت لو مل يثبت  -وخباصة  املعاصرين  -خامساً: املتأخرون 

م ال يُعلون رواية املدلس إال إذا ثبت تدليسه يف ذلك احلديث خاصة ، خبالف املتقدمني فإهنَّ
تدليسه، فالتدليس عند املتأخرين هو العنعنة، ومن مث حيكمون على عنعنة املدلس بالضعف، 
أما املتقدمون فيفرقون بني العنعنة والتدليس، ولذلك ال يضعفون رواية املدلس مبجرد 

                                                           

 .23قواعد العلل وقرائن الرتجيح؛ لعادل الزرقي:(  ينظر: 1)
 .3: ينظر: مقال الشيخ ناصر الفهد على الشبكة العنكبوتية(  2)
 .1ينظر: مقال الشيخ تركي الغميز على الشبكة العنكبوتية: (  3)
ينظر: مقال الشيخ إبراهيم الالحم تباين منهج املتقدمني واملتأخرين على موقع ملتقى أهل احلديث على الشبكة  (4)

 .3العنكبوتية:
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 . (1)العنعنة
ِه احلال بني منهجي املتقدمني واملتأخرين، ما أحدث مؤخرًا من سادساً: ومما خيتلف في

، أو )على شرط الشيخني(، أو )على شرط (2)قوهلم: )صحيح على شرط الشيخني(
البخاري(، أو )على شرط مسلم(، وهذه األمر أول من أظهره احلاكم يف مستدركه، مث 

وعند استخدامهم هلذه الطريقة  انتشرت قليالً بني املتأخرين حىت شاعت عنَد بعض عصريينا.
أو املصطلح يشار به إىل أنَّ شرط الشيخني معروف لكل الناس. وهو أمر خالف الواقع؛ 
ألنَّ من حاول هذا مل حياوله إال عن طريق االستقراء، كما فعل بعض من كتب يف شروط 

نستطيع اجلزم  األئمة الستة أو اخلمسة، وإنَّ احلق الذي نعتقدُه، وال يتخللُه شك، أنا ال
بالطريقة اليت مت هبا انتقاء الشيخني البخاريِّ ومسلم أحاديث كتابيهما، فنحن ال نعلم كيف 
انتقى البخاري من حديث سفيان، أو الزهري، أو يزيد بن زريع، وال ندري كيف انتقى من 

يع ما رواه أحاديث سامل أو غريه من الثقات األثبات، مث إنا جنزم بأهنما مل يريدا استيعاب مج
 الثقة، بل ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً.

                                                           

 .1على الشبكة العنكبوتية:  مقال الشيخ سليمان العلوان(  ينظر: 1)
إىل ذلك مسألة)وافقه الذهيب(، فهي من املسائل اليت أثَّرت كثريًا على املتأخرين يف تصحيحهم (  أضف 2)

األحاديث، ال سيما املعاصرين، واحلقيقة أنَّ الذهيب مل يوافق احلاكم يف أغلب ما ُنسب إليه؛ وذلك أنَّ عمل 
لى شرط الشيخني( خيتصرها الذهيب يف املستدرك تلخيص ال استدراك وحتقيق. فعندما يقول احلاكم: )ع

الذهيب)خ، م(، وعندما يقول: )على شرط البخاري( خيتصر الذهيب قوله احلاكم )خ( وهكذا. والذهيب نفسه 
صرَّح بأنَّ عمله اختصار، ومل يكن براٍض عنه؛ وذلك أنَّ اختصره وهو ابن مثانية عشر سنة. وخري دليل على أنَّه 

: )يف املستدرك شيء كثري على شرطهما، وشيء كثري على شرط 15/157جمرد خمتصر يف الغالب قوله يف السري
أحدمها، ولعل جمموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن يف كثري من ذلك أحاديث يف الظاهر على شرط أحدمها أو  

كليهما، ويف الباطن هلا علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صاحل وحسن وجيد، وذلك حنو ربعه، 
الكتاب مناكري وعجائب، ويف غضون ذلك أحاديث حنو املائة يشهد القلب ببطالهنا، كنت قد أفردت  وباقي

منها جزءا، وحديث الطري بالنسبة إليها مساء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عمال وحتريراً(. 
قول الذهيب: )وهذا يدلك أيضا  ( معلقًا على1قال الشيخ العالمة شعيب األرناؤوط يف الصفحة نفسها حاشية)

ا تكلَّم فيه  -رمحه اهلل-على أن الذهيب  مل يعنت باملختصر اعتناء تاماً، حبيث مل يتتبع األحاديث تتبعا دقيقاً، وإَّنَّ
حبسب ما تيسر له، ولذا فقد فاته أن يتكلَّم على عدد غري قليل من األحاديث اليت صححها احلاكم وهي غري 

ا على شرط الشيخني أو على شرط أحدمها وهي ليست كذلك، كما يتحقق ذلك من له صحيحة، أو ذكر أهنَّ 
 حلاكم، وممارسة هلا، ونظر فيها(.خربة بأسانيد ا
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إذن فصنيع الشيخني يف أحاديث الثقات صنيع انتقائي وليس مشولياً، وحنن ال نعرف 
 .(1)األسس اليت عليها انتقى الشيخان أحاديث هؤالء الثقات

على   سابعاً: مما اختلف فيه املتأخرون عن املتقدمني مثل االنقطاع، فاملتأخرون حيكمون
م يولونه عناية كبرية.  كل حديث منقطع بالضعف، خبالف املتقدمني فإهنَّ

ثامناً: كذا رواية اجملهول، فاملتأخرون يردون جمهول العني ويقبلون جمهول احلال يف 
الغالب وهلم يف ذلك كالم، أما املتقدمون فال يقبلونه مطلقًا وال يردونه مطلقًا وال جيعلون 

ال  -والسيما املعاصرين -حديث. وهكذا رواية املبتدع، فاملتأخرون جمرد اجلهالة علة لل
 .(2)يقبلون رواية املبتدع، خبالف املتقدمني فهم يقبلون روايته مطلقاً 

جيح بني الرِّوايات املختلفة  ثني الرتَّ مث  -حلديث واحد  -تاسعاً: إنَّ األصل عند احملدِّ
قرَّر يف الفقه وأصوله من اجلمع بني املتون اجلمع بينها عند تكافئ األدلَّة، خالف ما ت

جيح عند تعذر ذلك بقواعد مقررة هنالك، فالنَّاظر يف كتب  املتعارضة بادئ الرَّأي، مث الرتَّ
العلل وترجيحات علماء احلديث، جيد أنَّ نسبة القول باجلمع بني الرِّوايات املختلفة قليلة 

حوه من روايات  .(3)جداً بالنِّسبة ملا رجَّ
عاشراً: ومن القضايا املهمة يف هذا أنَّ األئمة املتقدمني كانت هلم عناية خاصة بنقد 

 .(4)املتون، والتنبيه على ما وقع فيها من خطأ ووهم، وهذا كثري يف كالمهم
ويف ختام هذه اجلزئية أود نقل بعض النصوص اليت فيها داللة على التفريق بني منهج 

 املتقدمني واملتأخرين:
ه(: )...وهذا خرب عندنا صحيح سنده، وقد 312إلمام ابن جرير الطربي)قال ا .1

جيب أن يكون على مذهب اآلخرين سقيما غري صحيح؛ وذلك أنَّه خرب ال يعرف له خمرج 
إال من هذا الوجه، واخلرب إذا انفرد به عندهم  -صلى اهلل عليه وسلم-عن علي عن النَّيبِّ 

 .(7)منفرد وجب التثبت فيه(
                                                           

 .1/128(  ينظر: اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر1)
 .1/128املصدر نفسه(  2)
 .73(  ينظر: قواعد العلل وقرائن الرتجيح؛ لعادل الزرقي: 3)
 .3الشيخ تركي الغميز على الشبكة العنكبوتية: مقال (  4)
 .4هتذيب اآلثار؛ للطربي:(  5)
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ه(: )...، فهذه األخبار صحيحة على مذهب 427بو عبد اهلل احلاكم)قال أ .2
الفقهاء، فإن القول عندهم فيها قول من زاد يف اإلسناد أو املنت إذا كان ثقة. فأما أئمة 
احلديث فإن القول فيها عندهم قول اجلمهور الذي أرسلوه، ملا خيشى من الوهم على هذا 

 .(1)الواحد(
ه(: )...، معىن قول أمحد )ضعيف( على 721القاضي)قال احلافظ أبو يعلى  .3

م يضعفون مبا ال يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كاإلرسال،  طريقة أصحاب احلديث؛ ألهنَّ
والتدليس، والتفرد بزيادة يف احلديث مل يروها اجلماعة، وهذا موجود يف كتبهم: تفرد به فالن 

 .(2)وحده(
خ(: )احلديث الصحيح هو: ما دار على عدل متقن 548وقال احلافظ الذهيب) .4

 واتصل سنده، فإن كان مرسالً ففي االحتجاج به اختالف.
وزاد أهل احلديث: سالمته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، 

 .(3)فإنَّ كثرياً من العلل يأبوهنا(
...، وهذا احلديث ممَّا اتفق أئمة احلديث من ه(: )597وقال ابن رجب احلنبلي) .7

السلف على إنكاره على أيب إسحاق، منهم إمساعيل بن أيب خالد، وشعبة، ويزيد ابن 
هارون، وأمحد بن حنبل، وأبو بكر بن أيب شيبة، ومسلم بن احلجاج، وأبو بكر األثرم، 

ا الفقهاء املتأخرون فكثري منهم نظر إىل ث قة رجاله فظن صحته، وهؤالء واجلوزجاين...، وأمَّ
يظنون أنَّ كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، وال يتفطنون لدقائق علم علل احلديث. 

 .(4)ووافقهم طائفة من احملدثني املتأخرين(
ه(: )وهبذا التقرير، يتبنيَّ عظم موقع كالم األئمة 872قال احلافظ ابن حجر) .1

ة فحصهم، وقوَّة حبثهم، وصحة  مهم مبا يوجب املصري إىل املتقدمني، وشدَّ نظرهم، وتقدُّ
 .(7)تقليدهم يف ذلك، والتسليم هلم فيه(

                                                           

 .45املدخل إىل اإلكليل؛ أليب عبد اهلل احلاكم:(  1)
 .3/938العدة؛ أليب يعلى القاضي(  2)
 .24(  املوقظة؛ للذهيب: 3)
 .1/313فتح الباري؛ البن رجب احلنبلي(  4)
 .2/521(  النكت على كتاب ابن الصالح5)
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مبينًا تساهل   -رمحه اهلل تعاىل-وأختم هذا املبحث بقول العالمة عبد الرمحن املعلمي 
كثري من املتأخرين يف حكمهم على األحاديث: )إنين عندما أقرن نظري بنظر املتأخرين 

تساهلني، وقد يدل ذلك على أن عندي تشدداً ال أوافق عليه، غري أجدين أرى كثرياً منهم م
أين مع هذا كله رأيت أن أبدي ما ظهر يل ناصحًا ملن وقف عليه من أهل العلم، أن حيقق 

 .(1)النظر وال سيما من ظفر مبا مل أظفر به من الكتب اليت مرت اإلشارة إليها(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .8يف مقدمته لكتاب الفوائد اجملموعة؛ للشوكاين: (  1)
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 المبحث الثامن

 الع ل؛ ألبي زرعة الرزي من خًلل كتاب الع ل؛ البن أبي حاتمقواعد في 

ذكرت يف هذا املبحث بعض القواعد اليت تعين باألحاديث والرجال، واليت هلا أثٌر كبري 
يف علم العلل. وهذه القواعد ليست مستنبطة، وإَّنا صرَّح هبا احلافظ أبو زرعة الرازي يف  

 عليها يف احلاشية تعليقاً خمتصراً.كتاب العلل؛ البن أيب حامت، وقد علقت 

قلَّما خُيطئ، فإذا أخطأ  (1)القاعدة األوىل: قال احلافظ أبو زرعة: ) ابن أيب زائدة -
 .(2)أتى بالعظائم(

 .(3)القاعدة الثانية: قال احلافظ أبو زرعة: ) إذا زاد حافٌظ على حافٍظ قُِبَل( -
القاعدة الثالثة: قال احلافظ أبو زرعة: ) حديث قتادة، عن أيب أيوب، عن جويرية  -

صحيٌح، وحديث سعيد ابن املسيب، عن عبد اهلل بن عمرو أيضًا صحيٌح، وحديث أيب 

                                                           

حيىي بن زكريا بن أيب زائدة اهلْمداين، بسكون امليم، أبو سعيد الكويف، ثقٌة متقٌن، من كبار التاسعة، مات (  هو )1)
 (. 5748ترمجة)792سنة ثالث أو أربع ومثانني ومائة وله ثالث وستون سنة ع(. التقريب: 

 .1/173معني: ) حيىي بن زكريا بن أيب زائدة كيس ال أعلم أخطأ إال يف حديث واحد(. شرح علل الرتمذيقال ابن 
 (: )وقيل: إنَّه ما غلط قط(.9727ترمجة)4/354وقال الذهيب يف امليزان

، وشرح العلل؛ البن 11/152وقيل: إنَّه أول من صنف الكتب بالكوفة. ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب
 .1/118رجب

 (.275مسألة)2/123( العلل؛ البن أيب حامت2)
 (. 972مسألة)3/384( العلل؛ البن أيب حامت3)

وهذا االطالق مقيد حبسب القرائن، كما هو واضح من منهج األئمة املتقدمني، ومنهم أبو زرعة الرازي، فكم قلت: 
بالوقف؛ ألنَّه وقفه أرجح، من زيادة وصل ردها أبو زرعة؛ لرجحان االرسال، وكم من حديث مرفوع حكم عليه 
 وقد بينت هذا األمر بتوسع يف مبحث تعارض الوقف والرفع وتعارض الوصل واالرسال.
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ث ه ثنا صاحب لنا، فهذا ال يدرى كيف هو؟. ويف حديث قتادة مثل ذا كثري؛ حُيدِّ ريرة؛ حدَّ
 . (1)مجاعة(عن  باحلديث

القاعدة الرابعة: قال احلافظ أبو زرعة: )سفيان أحفظ من شعبة، وحديث الثوري  -
 .(2)أصح(

 .(4)كثرياً ما يرسل(  (3)القاعدة اخلامسة: قال احلافظ أبو زرعة: ) كان محيداً  -
القاعدة السادسة: قال احلافظ أبو زرعة: )روى نعيم بن محاد عن بقية أحاديث  -

 .(7)ليست من حديث بقية أصاًل(
 
 

                                                           

خلص احلافظ ابن حجر القول يف قتادة فقال: )قتادة بن دعامة  (.184مسألة)3/77( العلل؛ البن أيب حامت1)
س الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ع(. السدوسي، أبو اخلطاب البصري، ثقٌة ثبٌت، يقال ولد أكمه وهو رأ

 (. 7718ترمجة)473التقريب:
ويتلخص قول أيب زرعة على ما يأيت: أي أنَّ هذا االختالف على قتادة بن دعامة ليس سببه اضطراب قتادة؛ وإَّنا هو 

رق األحاديث، يدل على سعة حفٍظ؛ فقتادة بن دعامة من األئمة املكثرين، ومن احلفاظ املتقنني، الذين مجعوا ط
فاختالف احلفاظ على قتادة يف روايته عن شيوخه ال يدل على اضطرابه فيه، وإَّنا يدل على أنَّه مسع احلديث من 

 غري واحد، وهذا األمر ال يصار إليه إال ملن بلغ يف احلفظ واالتقان مثل قتادة والزهري وأضراهبم.
أيب حامت، جاء بلفظ: )قاال( فيما نقله ابن أيب حامت (. وهو قول 1217مسألة)4/17( العلل؛ البن أيب حامت2)

 عنهما.
وهذا التفضيل هو مطلق ما مل حتتف قرائن بأنَّ الراجح هو ما رواه شعبة، ويل حبث بعنوان: )بني اإلمامني شعبة 

 وسفيان(.
ال، ثقٌة، مدلٌس، محيد ابن أيب محيد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف يف اسم أبيه على حنو عشرة أقو (  هو )3)

وعابه زائدة لدخوله يف شيء من أمر األمراء، من اخلامسة مات سنة اثنتني ويقال ثالث وأربعني وهو قائم يصلي 
 (.1744ترمجة)181وله مخس وسبعون ع(. التقريب:

حامت وهو قول أيب حامت، جاء بلفظ: )قاال( فيما نقله ابن أيب  (.2251مسألة)7/398( العلل؛ البن أيب حامت4)
ن مل يسمع منهم، وهذا ال يعد من التدليس، وهو اإلرسال اخلفي   عنهما. ومقصد كالمه أنَّه يروي بالعنعنة عمَّ

، وأسباب ذلك  وكذلك هو ممن اشتهر وعرف بالتدليس أيضاً.  87كما حرر ذلك ابن حجر يف نزهة النظر:
 وقد سبق بيان ذلك يف ترمجته.

 (.1112مسألة)171-3/149علل احلديث؛ البن أيب حامت 5))
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القاعدة السابعة: قال احلافظ أبو زرعة: )هذا حديث ليس له أصل؛ مل يسمع بقية  -
 .(1) هذا احلديث من عبد العزيز؛ إَّنا هو عن أهل محص، وأهل محص ال مييزون هذا(

 .(2)القاعدة الثامنة: قال احلافظ أبو زرعة: ) الثوري أثبت من ابن عيينة( -
فظ أبو زرعة: )هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن القاعدة التاسعة: قال احلا -

 .(3)عقيل كلهم ثقات(
 )أي يف أيب إسحاق السبيعي. (4)القاعدة العاشرة: )وإسرائيل أحفظهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. سيأيت الكالم عن ذلك يف مبحث التدليس.2711مسألة)1/251( العلل؛ البن أيب حامت1)
 (.2131مسألة)1/417( العلل؛ البن أيب حامت2)
(. أي: ملا كان الرواة عن املدار ثقات، ترجح الوهم 1799مسألة)499-4/495علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)

 كان ثقة، ألنَّ اخلطأ أقرب إىل الواحد من اجلماعة.  من املدار نفسه وإن
(. وهذا األمر يستفاد به عند االختالف على أيب 92مسألة) 737-1/734( علل احلديث؛ البن أيب حامت4)

إسحاق السبيعي، فمعرفة من هو مقدم يف الشيخ من األمور املهمة يف الرتجيح، ومعرفة من هو مضعف يف الشيخ 
 يف التعليل. من األمور املهمة
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 الفصل الثالث
 منهجية إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة الرازي

 وفيه واحد وعشرون مبحثًا:
 المبحث األول

 باإلدراج؛ وفيه أربعة مطالب:إعًلل الحديث 

 المط ب األول

 تعريف الحديث المدرج؛ وفيه مسألتان:

 هو الطي واللف، وهو إدخال الشيء يف الشيء إْذ هو األولى: المدرج في ال غة :
مصدر أدرج، نقول: أدرجت الثوب والكتاب إذا طويته، وأدرجت الشيء يف الشيء إذا 

 .(1)أدخلته فيه وضممته إيَّاه
 :ًه( بقوله: ) هو ما 143عرَّفه احلافظ ابن الصالح)  الثانية: المدرج اصطًلحا

، بأْن يذكر (2)من كالم بعض رواته -صلى اهلل عليه وسلم-أدرج يف حديث رسول اهلل 
الصحايب أو من بعده عقيب ما يرويه من احلديث كالمًا من عند نفسه، فريويه من بعده 

ما بذكر قائله، فيلتبس األمر فيه على من ال يعلم حقيقة موصواًل باحلديث غري فاصل بينه
 .(3)(-صلى اهلل عليه وسلم-احلال، ويتوهم أنَّ اجلميع عن رسول اهلل 

 .(4)هكذا قيده بالعقب وال شك أنَّ املدرج قد يكون يف أول احلديث أو وسطه
 
 
 

                                                           

 مادة )درج(. 1/255للحموي مادة)درج(، واملصباح املنري؛1/914منظور ؛ البنينظر: لسان العرب (1)
 -صلى اهلل عليه وسلم  -رمبا وقع احلكم باإلدراج يف حديث ويكون ذلك اللفظ املدرج ثابتًا من كالم النَّيبِّ (  2)

 .2/81صالح: البن حجرلكن من رواية أخرى. ينظر: النكت على كتاب ابن ال
 .1/314، وينظر: تدريب الراوي؛ للسيوطي97؛ البن الصالح: معرفة أنواع علوم احلديث (3)
 .2/242(  ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي4)
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مدرج املنت: هو  ولعل األرجح أْن يُعرَّف مدرج املنت بغري مدرج اإلسناد، فيكون تعريف
 .(1)ما ُأضيَف إىل اخلرِب، من غرِي كالِم صاحبه بال متييٍز. فيدخُل فيِه املرفوُع، واملوقوُف، وحنوهُ 

ا مدرج اإلسناد: فهو تغيري سياق اإلسناد, أو محل رواية على رواية. وهو أْن يعمد  أمَّ
إسناًدا يف إسناد؛ أي: يُدمج الراوي إىل الرواية، إسنادها أو متنها, فيدخل متنها يف منت, أو 

ا اعُترب ذلك  -أو ُمومهًا-فيها ما ليس منها, بل هو من غريها؛ متومهًا  أنَّه من الرواية. وإَّنَّ
ُمدرًجا يف اإلسناد َرغم أنَّ منه ما يكون يف املنت؛ ألنَّ ما أُدرج منه يف املنت إَّنا هو مروي 

 .(2)الذي وقع منه اإلدراجبإسناد آخر, غري اإلسناد الذي تومّهه الرّاوي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ج ، فقد يدر -صلى اهلل عليه وسلم–االدراج ليس خاص بكالم النَّيبِّ ف .1/731؛ للبقاعي: (  ينظر: النكت الوفية1)
 التابعون يف كالم الصحابة، وكذلك من دون التابعني يف كالم التابعني وهلمَّ جراً.

 .291(  ينظر: تقريب علم احلديث؛ لطارق بن عوض اهلل: 2)
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 المط ب الثاني
 أنواع اإلدراج في الحديث مع بيان صور اإلدراج في األسانيد؛ وفيه مسائٌل:

 يقع اإلدراج يف املنت، وكما يقع يف اإلسناد أيضاً.
 :ويكون اإلدراج يف ثالثة مواطن: اإلدراج في المتن 

املنت، وهو نادٌر جداً. ووقوعه أوله أكثر من املوطٌن األول: أْن يكون ذلك يف أول 
وسطه; ألنَّ الراوي يقول كالمًا يريد أْن يستدل عليه باحلديث، فيأيت به بال فصل، فيتوهم 

 .(1)أنَّ الكلَّ حديثٌ 

 املوطن الثاين: أْن يكون يف الوسط، وهو قليٌل.

بعطف مجلة على مجلة، ؛ ألنَّه يقع (2)املوطٌن الثالث: أْن يكون يف آخره، وهو األكثر
صلى اهلل عليه -أو بدمج موقوف من كالم الصحابة أو من بعدهم مبرفوع من كالم النَّيبِّ 

 .(3)من غري فصل -وسلم

 :ويقسم على أربعة أقسام: ثانياً: اإلدراج في السند 
األول: أن يروي مجاعة احلديث بأسانيد خمتلفة، فريويه عنهم راو، فيجمع الكل على 

 حد من تلك األسانيد، وال يُ بَ نيِّ االختالف.إسناد وا

الثاين: أْن يكون املنت عند راو إال طرفًا منه؛ فإنَّه عنده بإسناد آخر، فريويه راو عنه 
ًا باإلسناد األول. أو أْن يسمع احلديث من شيخه إال طرفًا منه، فيسمعه عن شيخه  تامَّ

 بواسطة، فريويه راو عنه تاماً حبذف الواسطة.

                                                           

 .1/315(  ينظر: تدريب الراوي؛ للسيوطي1)
حجر  ، والنكت على كتاب ابن الصالح؛ البن2/241ينظر: النكت على مقدمة ابن الصالح؛ للزركشي (2)

 .1/122العسقالين
 .94ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر:(  3)
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لث: أْن يكون عند الراوي متنان خمتلفان بإسنادين خمتلفني، فريويهما راو عنه الثا
مقتصرًا على أحد اإلسنادين، أو يروي أحد احلديثني بإسناده اخلاص به، لكن يزيد فيه من 

 املنت اآلخر ما ليس يف املنت األول.

ن قبل نفسه، الرابع: أْن يسوَق الراوي اإلسناد، فيعرض له عارض، فيقول له كالمًا م
 .(1)فيظن بعض من مسعه أنَّ ذلك الكالم هو منت ذلك اإلسناد، فريويه عنه كذلك

 :إنَّ وقوع اإلدراج يف أسانيد األحاديث على  ثالثاً: صور اإلدراج في األسانيد
 صور ثالثة، وهي كما يأيت:

الصورة األوىل: أن يكون ومهًا من الثقة، وهو أن يدخل حديثًا يف حديث، كأن  
يسوق إسناداً، مثَّ يدخل عليه متناً مروياً بإسناد آخر، وهذا أكثر ما يدخل من صور اإلدراج 

 حتت علل احلديث.
ا اختلفت وصالً وإرساالً،  الصورة الثانية: أن يقع احلديث للراوي بإسنادين أو أكثر، ُرمبَّ

عض، وال يبني أو تفاوتت فيما بينها يف املنت زيادة ونقصاً، فيحمل رواية بعضهم على ب
 حديث هذا من حديث هذا. ومثله قادح يف احلديث، تعل به الرواية.

 الصورة الثالثة: أن يقع بقصد لفائدة، وليس هذا من علل احلديث.
وإدراج الزيادة من هذا يبني عادة، وإن ترك بيانه فلظهوره فال حمظور منه وال يُعل به. 

اد، بتبيني نسبه أو جرحه وتعديله، أو شيء وهو مثل إدراج لفظة تشرح اسم راٍو يف اإلسن
 .(2)من أمره، وهو كثري الورود يف األسانيد، فهذا يأيت اإلدراج فيه بقرينة مبينة

 
 
 

                                                           

 .93(  ينظر: املصدر نفسه: 1)
 .2/182(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع2)
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 المط ب الثالث

 كيفية الكشف عن اإلدراج مع بيان أسباب اإلدراج؛ وفيه مسألتان:

 :ملا كان اإلدراج يف احلديث ذا أثر خطري؛ ملا  األولى: كيفية الكشف عن االدراج
يرتتَّب عليه أحياناً أْن جيعل من احلديث ما ليس منه، فقد شدد العلماء البحث عنه، َوحَتَرَّوا، 

، وهي على ما (1)وأخذوا فيه باحليطة، فوضعوا لكشفه وسائل عديدة حُتقق معرفته وكشفه
 يأيت:

 .-صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -يبِّ األول: أْن يستحيل إضافة ذلك إىل النَّ 

صلى اهلل عليه  -النَّيبِّ  الثاين: أْن ُيصرِّح الصحايب بأنَّه مل يسمع تلك اجلملة من
 .-وسلم

الثالث: أْن يصرح بعض الرواة بتفصيل املدرج فيه عن املنت املرفوع فيه، بأن يضيف 
 .(2)الكالم إىل قائله

ينص الراوي الذي أدرج يف احلديث بأنَّ ذلك ليس رابعاً: وهو قريب من ثالثه: أْن 
 .(3)مرفوعاً، أو أن ينص بعض األئمة املطلعني على ذلك

 لوقوع اإلدراج أسباب عديدة، الثانية: سبب وقوع االدراج في متون األحاديث :
 وهي على ما يأيت:

 .(4) احلديثأواًل: التفسري، وأكثر االدراج يقع تفسرياً لبعض األلفاظ الغريبة الواقعة يف
 
 

                                                           

 .1/442(  ينظر: منهج النقد؛ للدكتور نور الدين عرت: 1)
 .23(  ينظر: االقرتاح؛ البن دقيق العيد:2)
 .94(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر:3)
 .2/815(  ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر4)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
91 

ثانياً: االختصار، يعمد بعض الرواة حبذف أداة التفسري أو التفصيل فيجيء من بعده 
 .(1)فريويه ُمْدجَماً من غري تفصيل فيقع ذلك

 .(2)ثالثاً: استنباط الراوي حكماً مَن األحكام
ث, رابعاً: االستشهاد، أْن يقول الراوي كالمًا ويذهب مذهبًا يريد أْن يعضده باحلدي

م السامع أنَّ الكلَّ  -وهو احلديث-فيأيت بكالمه مث يأيت بدليله  بال فاصل بينهما, فيتوهَّ
 .(3)حديٌث, فريويه على هذا الوهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/829(  ينظر: املصدر نفسه1)
 .1/731(  ينظر: النكت الوفية؛ للبقاعي2)
 .293(  ينظر: تقريب علم احلديث؛ لطارق بن عوض اهلل:3)
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 المط ب الرابع

 حكم اإلدراج؛ وفيه مسألتان:
 األوىل: حكم اإلدراج من حيث الشرع:  إنَّ تعمد اإلدراج  يف السند واملنت حمظور; ملا

يتضمن من عزو الشيء لغري قائله، وأسوأه ما كان يف املرفوع ممَّا ال دخل له يف الغريب 
ا األخري فال بأس به(1)املتسامح يف خلطه، أو االستنباط  .(2). أمَّ

احملدث احلافظ الناقد، وال  (3)مع القول بانَّ احلكم باإلدراج يكون حبسب غلبة ظن
وتأصيل ذلك: أنَّه ال يصح ادِّعاء اإلدراج يف إسناد . (4) يوجب القطع بذلك خالف غريها

أو منت إال إذا قام برهان بنيِّ على وجوده، وإذا ثبت فإن كان من مدرج املنت حكم لذلك 
القدر املدرج بكونه ليس من اخلرب، وال يقدح هذا يف سائر اخلرب، ويكون ذلك القدر من 

 .(7)-اهلل عليه وسلم صلى-اجلملة احلديث الضعيف رفعه إىل النَّيبِّ 
 ذهب بعضهم إىل أنَّ املدرج الثانية: حكم اإلدراج من حيث الصحة والضعف :

ا صح  من أنواع احلديث الضعيف؛ ألنه إدخال يف احلديث ما ليس منه، وهذا املدرج وإن رمبَّ
أو حسن من حيث احتمال وروده من طريق أخرى يصح هبا، لكن هذا ال مينع احلكم عليه 

نا؛ ألننا حنكم عليه من حيث دخوله يف هذا احلديث الذي وقع فيه اإلدراج بالضعف ه
 وظاهر أنه ليس منه.

مث اإلدراج إن وقع خطأ وسهوا فال يؤاخذ عليه صاحبه، إال إذا َكثُ َر منه وقوع ذلك، 
 فإنه يكون حينئٍذ جرحاً يف ضبطه.

                                                           

 .1/328(  ينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي1)
 .322(  ينظر: تدريب الراوي؛ للسيوطي:2)
 أي القسم الثالث من طرق الكشف عن االدراج اليت سبق ذكرها آنفاً.(  3)
 .2/812النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر(  ينظر: 4)
 .2/1211(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع5)
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أو حنو ذلك على سبيل والذي يظهر أنَّ اإلدراج ال حيكم بضعفه إال إذا نسب مرفوعاً 
ا إن مل ينسب ذلك فال معىن لتضعيف اللفظة املدرجة.  الوهم، أمَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
94 

 :أمث ة التطبيقية، إلعًلل الحديث باإلدراج عند الحافظ أبي زرعة 
 وتشمل: 

 :أواًل: اإلدراج في المتن؛ وفيه ثًلثة أمث ة 
  متنه، مع كون ال فظة المثال األول: إعًلل الحديث؛ باإلدراج في آخر

قال ابُن أيب حامت: )وسألت أيب وأبا زرعة   المدرجة جاءت مرفوعة من غير هذا الوجه:
، عن محيد، عن أنس: أنَّ النَّيبَّ (1)عن حديث رواه حممد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي

 ((؟! كم مال أخيهإن  لم يثمرها اهلل، ف ب م  يستحلُّ أحد قال: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم–
ا هو كالم أنٍس.  قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي ومالك بن  ،فقاال: هذا خطأ؛ إَّنَّ

 .(3)مرفوع، والناس يروونه موقوف من كالم أنٍس(( 2)أنس
 :يرى احلافظ أبو زرعة الرازي أنَّ اإلمام  بيان إعًلل الحافظ أبو زرعة الرازي

قد ومها يف جعل ( 4)-وأيضًا قد تابعهما حيىي بن أيوب–مالك وكذا عبد العزيز الدراوردي
-، وإَّنا هو تفسرٌي وبيان من كالم أنس-صلى اهلل عليه وسلم–آخر احلديث من كالم النَّيبِّ 

صلى اهلل –جا كالم أنٍس بكالم النَّيبِّ ، كما رواه مجٌع كما سيأيت، فومها وأدر -رضي اهلل عنه
                                                           

 (.12921)7/322(، والبيهقي1777)3/1192(  أخرج روايته: مسلم 1)
علة يف إيراده للروايات على حسب منهجه الدقيق يف إبراز علل االحاديث اإلمام مسلم أخرج احلديث وبنيَّ موطن ال

 .17اخلفية يف صحيحة. ينظر: عبقريَّة اإلمام مسلم يف صحيحه؛ للدكتور محزة املليباري:
(، وبرواية 2499)2/311(، وبرواية أيب مصعب الزهري 2292)4/893موطأ اإلمام مالك حتقيق: األعظمي(  2)

(.  224(، وبرواية سويد بن سعيد احلدثاين)171(، وبرواية ابن القاسم )1281)2/118ليثيحيىي بن حيىي ال
: )صحيٌح يف املوطأ، واللفظة 1/342ومن هنا يتبني وهم أيب نعيم األصبهاين إْذ قال بعد أْن أخرجه باإلدراج

بعض رواة املوطأ ال يرووهنا، وهذا  األخرية ال يرويها كل أصحاب املوطأ(. إال إذا محلنا قوله)ال يرويها كل(، أي أنَّ 
: )هكذا روى هذا احلديث مجاعة الرواة يف املوطأ مل خيتلفوا 2/192ال يوافق عليه؛ قال ابن عبد الرب يف التمهيد

(، 9198)3/55(، والبخاري1419)2/189فيه فيما علمت(. وأخرجه من طريق مالك الشافعيُّ يف املسند
 11/317 (، وابن حبان3542) 1/392(، وأبو يعلى2721)5/214(، والنسائي 1777)3/192ومسلمٌ 

 7/32، والبيهقي يف الكربى1/342(، وأبو نعيم يف احللية2278)2/43(، واحلاكم يف املستدرك4992)
(12922.) 

طبعًا اجلادة)مرفوعًا وموقوفاً(، ولكن للرفع توجيه (. 1129مسألة)729-3/728علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
 آخر.

 (.7757)4/24(  أخرج روايته: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار4)
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 .(1)فجعاله مرفوعاً كلَّه -عليه وسلم
 وكأنَّه أشار بقوله)الناس يروونه(، إىل كثرة من رواه خبالف رواية اإلمام مالك 

 وعبد العزيز.

وعند النظر يف الروايات اليت ُروي آخره مرفوعًا فيها، يتبنيَّ أنَّ الرفع تفرَّد به اإلمام 
مالك وحده، فإنَّ عبدالعزيز الدراوردي رواه خبالف رواية اإلمام مالك، كما رواه عنه إبراهيم 

ا هذه الرواية فقد أخطأ حممد بن عبَّاد فا  .يهابن محزة الزبريي كما سيأيت خترجيها، وأمَّ

ه(: )وأخرج مسلٌم عن ابن عباد، عن الدراوردي، عن محيد، عن 387قال الدارقطين)
أرأيت إن منع اهلل الثمرة بم تستحل مال : )) -صلى اهلل عليه وسلم–أنس، عن النَّيبِّ 

((، قال: وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوردي حني مسعه ابن عباد منه، ألنَّ أخيك
صلى –ه عن الدراوردي، عن محيد، عن أنس بن مالك هنى رسول اللَِّه إبراهيم بن محزة روا

عن بيع الثمرة حىت تزهو، فقلنا ألنس: ما تزهو؟ قال: حتمر، قال: أرأيت  -اهلل عليه وسلم
ا ابن عباد فإنَّه أسقط كالم  إن منع اهلل الثمرة مب تستحل مال أخيك، وهو الصواب، فأمَّ

، وأتى بكالم أنس ور  وهذا خطأ قبيح، واهلل  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فعه عن النَّيبِّ النَّيبِّ
 .(2)أعلم(

                                                           

(  وهنا أقول: نعم، إنَّ اإلدراج غري البنيِّ يعدُّ علَّة من علل احلديث، ولكن أرى أنَّ من الوهم أن جيعل من مجلة 1)
ك، ولكن بعد مجع أنواع احلديث الضعيف، فكونه علَّة؛ أن ينسب االدراج إىل غري قائله ومهاً، وهذه علٌَّة وبال ش

الطرق يتضح الكالم املدرج من غريه، فال يستقيم هنا جعله من أقسام احلديث الضعيف؛ إْذ جمرد احلكم أنَّ هذا 
 وأنَّ هذا من كالم الصحايب ال يستوجب الضعف فيما أرى واهلل أعلم. -صلى اهلل عليه وسلم–من كالم النَّيبِّ 

:)وقد رواه 135وقال أيضاً يف األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس .742-471كتاب التتبع؛ للدارقطين:(  2)
حممد بن عباد املكي، عن الدراوردي، فوافق مالكاً، ومل يضبط، والصواب رواية إبراهيم بن محزة، عن الدراوردي، 
متابعة أصحاب محيد الذين ذكرناهم، وخبالف رواية مالك(، وقال اخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل 

: )وإبراهيم أتقن من حممد بن عباد، وليس يصح أّن أحدًا رفعه سوى مالك، واهلل أعلم(، وقال ابن 1/121
: )واخلطأ يف رواية عبدالعزيز من حممد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن محزة، عن الدراوردي،  4/498حجر يف الفتح

 كرواية إمساعيل بن جعفر(.
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ا رواية حيىي بن أيوب اليت سبق ذكرها يف متابعة اإلمام مالك ففيها عبد اهلل ابن  وأمَّ
، مثَّ إنَّ الدارقطين ذكر حيىي بن أيوب فيمن رووا احلديث (1)صاحل كاتب الليث وهو ضعيفٌ 

 مالك كما سيأيت.خبالف 

، (2)وإذا تبنيَّ هذا فإنَّ اإلمام مالكًا قد خالفه مجٌع من الرواة، وهم: إمساعيل بن جعفر
وسليمان  (1)، وسفيان الثوري(7)، وسفيان بن حبيب(4)، وبشر بن املفضل(3)وأنس بن عياض

بن  ، وعبد اهلل(9)، وسهل بن يوسف(8)، وسليمان بن حيان أبو خالد األمحر(5)بن بالل
 ،(12)، وعبيدة بن معتب(11)، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي(12)املبارك

 ،(17)، ومعاذ بن معاذ(14)، ومروان بن معاوية(13)وحممد بن إسحاق 
 

                                                           

 (.8715ترمجة)447-2/442للذهيبينظر: امليزان االعتدال؛ (  1)
(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 1777) 3/1192(، ومسلم 2228) 4/424أخرج روايته: البخاري (  2)

 .1/124(، واخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل 171)4/24
 .131أشار إىل روايته الدارقطين يف األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس: (  3)
 (.2411مسألة)12/12 إىل روايته الدارقطيّن يف عللهأشار (  4)
 (.2411مسألة)12/12أشار إىل روايته الدارقطيّن يف علله (  5)
 (.3393)4/321(، ويف معرفة السنن واآلثار؛ للبيهقي12927)7/321يف السنن الكربى  (  ذكر روايته البيهقي6)
 .131لف فيها مالك بن أنس: أشار إىل روايته الدارقطيّن يف األحاديث اليت خو (  7)
 .125-1/121أخرج روايته: اخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل (  8)
 .131(  أشار إىل روايته الدارقطيّن يف األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس:9)
 .739ذكر روايته الدارقطين يف كتاب التتبع:(  11)
-1/124(، واخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل 1717)7/322أخرج روايته: البيهقي يف السنن الكربى(  11)

127. 
 (.2411مسألة)12/12أشار إىل روايته الدارقطيّن يف علله (  12)
 .131أشار إىل روايته الدارقطيّن يف األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس: (  13)
 (.2411مسألة)12/12أشار إىل روايته الدارقطيّن يف علله (  14)
 .131روايته الدارقطيّن يف األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس: أشار إىل (  15)
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مجيعهم  (4)، ويزيد ابن هارون(3)، وحيىي بن أيوب(2)، وهشيم بن بشري(1)ومعتمر بن سليمان 
مرة مب تستحل مال أخيك(، فأقفوا آخره ومل عن محيد، عن أنس قال: )أرأيت إن منع اهلل الث

 يرفعوه.

ه( يف 387، والدارقطين)(7)ه( يف غرائب مالك359ولذلك جعل رفعه ابن املظفر)
األحاديث اليت خولف فيها مالك، وقال: )خالفه سليمان بن بالل، وإمساعيل بن جعفر، 

معاذ، وأبو ضمرة وحممد بن إسحاق، ومعتمر بن سليمان، وسهل بن يوسف، ومعاذ بن 
أنس ابن عياض، ويزيد بن هارون وعبد العزيز الدراوردي من رواية إبراهيم بن محزة الزبريي 

هنى عن بيع الثمار  -صلى اهلل عليه وسلم-عنه، وغريهم، فرووه عن محيد عن أنس أنَّ النَّيب 
 حىت تزهو. قال أنس بن مالك: أرأيت إن منع اهلل الثمرة.

 -صلى اهلل عليه وسلم-مالك جعل هذا الكالم من قول النَّيبِّ وهذا هو الصواب، و 
 . (1)وال يثبت(

-وقال يف العلل: )يرويه مالك، عن محيد، عن أنس، وأسند احلديث كله إىل النَّيبِّ 
 .-صلى اهلل عليه وسلم

 ورواه الدراوردي، من رواية حممد بن عباد، عنه، عن محيد، عن أنس.

 نده مالك.وأسند آخر احلديث كما أس

                                                           

 .131أشار إىل روايته الدارقطيّن يف األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس: (  1)
 (.2411مسألة)12/12أشار إىل روايته الدارقطيّن يف علله (  2)
 (.2411مسألة)12/12أشار إىل روايته الدارقطيّن يف علله (  3)
، والبغوي يف 1/124(، واخلطيب البغدادي يف الفصل للوصل 3839) 4/15(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده4)

 (.2281) 97-8/94شرح السنة 
 (.99ينظر: غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس رضي اهلل عنه؛ البن املظفر)(  5)
 (.15قطين)األحاديث اليت خولف فيها مالك بن أنس رضي اهلل عنه؛ للدار (  6)
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وخالفه إبراهيم بن محزة، وحيىي بن سليمان بن نضلة، فجعال آخر احلديث من كالم 
 أنس.

وكذلك رواه إمساعيل بن جعفر، وبشر بن املفضل، وأبو خالد األمحر، ومعتمر ابن 
سليمان، ... ، وعبيدة بن محيد، وسفيان بن حبيب، وحيىي بن أيوب، ومروان ابن معاوية، 

 .(1)، جعلوا آخر احلديث من قول أنس، وهو الصواب(ويزيد بن هارون

ه( تفرد مالك به فقال: )هذه الزيادة يف هذا 427وقد بنيَّ أبو عبد اهلل احلاكم)
احلديث: أرأيت أن منع اهلل الثمرة عجيبة؛ فإنَّ مالك بن أنس ينفرد هبا، ومل يذكرها غريه 

 .(2)علمي يف هذا اخلرب(

مالك بن أنس هذا احلديث عن محيد عن أنس فرفعه، (: )روى 413وقال اخلطيب)
، ووهم يف ذلك؛ ألنَّ قوله: أفرأيت إن -صلى اهلل عليه وسلم-وفيه هذه األلفاظ إىل النَّيبِّ 

 .(3)منع اهلل الثمرة إىل آخر املنت كالم أنس؛ بنيَّ ذلك يزيد بن هارون...(

بعض الروايات، عن  ه(: )وكذلك رواه مجاعٌة عن محيد، وىف487وقال البيهقي)
إمساعيل بن جعفر، عن محيد قال أنس: أرأيت إن منع اهلل الثمرة مب تستحل مال أخيك؟ 
وكذلك قاله سفيان الثوري، عن محيد، فجعل اجلواب عن تفسري الزهو وقوله: أرأيت إن منع 

ه صلى اهلل علي-اهلل الثمر من قول أنس بن مالك، ومالك بن أنس جعله من قول النَّيبِّ 
 .(4)وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية حممد بن عباد عنه، فاهلل أعلم( -وسلم

                                                           

 (.198(. وينظر: التتبع؛ له)2411مسألة)12/12(  العلل؛ للدارقطين1)
 .322(  علوم احلديث؛ للحاكم:2)
. وقد فصَّل القول يف احلديث تفصياًل يشفي العليل ويروي الغليل فلينظر 1/121(  الفصل للوصل املدرج يف النقل3)

 يف موضعه.
 .(12927)7/321(  السنن الكربى؛ للبيهقي4)
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وقال أيضاً: )ورواه مجاعة عن مالك كما رواه الشافعي، ورواه إمساعيل بن جعفر عن 
محيد فلم يسند آخره. وكذلك سفيان رواه عن محيد فجعله من قول أنس ابن مالك. وأسند 

 .(1)عن محيد كما أسنده مالك . واهلل أعلم(حممد بن عباد عن الدراوردي 

ه(: )وقوله: أرأيت إن منع اهلل الثمرة، مب تستحل مال أخيك؟ 795وقال ابن اجلوزي)
، كذلك رواه مالٌك، وخالفه -صلى اهلل عليه وسلم-ظاهره أنَّه من كالم رسول اهلل 

نا جعفر ابن أمحد األكثرون، فجعلوه من كالم أنس. أنبأنا عبد الوهاب احلافظ قال: أخرب 
قال: أنبأنا أمحد بن علي بن ثابت قال: روى مالك بن أنس هذا احلديث عن محيد عن 

أرأيت إذا منع اهلل الثمرة، : ))-صلى اهلل عليه وسلم-أنس فرفعه، وفيه: قال رسول اهلل 
؟(( وهكذا رواه عن مالك أصحابه مل خيتلفوا فيه. ووهم مالك فبم يأخذ أحدكم مال أخيه

هذا؛ ألنَّ قوله: أفرأيت إن منع اهلل الثمرة ... إىل آخر املنت كالم أنس؛ وقد بني ذلك  يف
يزيد بن هارون...، كلهم يف روايتهم هذا احلديث عن محيد، وفصلوا كالم أنس من كالم 

 .(2)(-صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ 

موقوفة من قول أنس، ه(: )وقد بينت يف املدرج أنَّ هذه اجلملة 872وقال ابن حجر)
 .(3)وأنَّ رفعها وهم، وبياهنا عند مسلم(

ه( خالف اجلمع يف ذلك؛ إْذ قال: )فيزعم قوم أنَّه من قول 413إال أنَّ ابن عبد الرب)
أنس بن مالك، وهذا باطٌل؛ مبا رواه مالك وغريه من احلفاظ يف هذا احلديث، إذ جعلوه 

                                                           

 (.3393)4/321(  معرفة السنن واآلثار؛ للبيهقي1)
 .3/275؛ البن اجلوزي(  كشف مشكل من حديث الصحيحني2)
 .3/57(  التلخيص احلبري3)
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-. وقد وروى أبو الزبري عن جابر عن النَّيبِّ -وسلم صلى اهلل عليه-مرفوعًا من قول النَّيبِّ 
 .(2)((1)مثله -صلى اهلل عليه وسلم

وال شك أنَّ احلافظ ابن عبد الرب ال يوافق على قوله، فلم يذكر من وافق اإلمام مالكاً 
ا حديث  م بيان أنَّ األصح عن الدراوردي عدم موافقة اإلمام مالك، أمَّ على قوله ! وقد تقدَّ

فال ميكن أن ُيستشهد به على هذه الكيفية؛ فرفع اللفظة يف حديث  -رضي اهلل عنه–جابر 
، (3)رضي اهلل عنه–يف حديث أنس  -فعاً ر –ال يعين تصحيح اللفظة  -رضي اهلل عنه–جابر 

مث خمالفة اجلمع لإلمام مالك مع تنصيص األئمة كأيب زرعة، وأيب حامت، ومسلم يف صنيعه، 
  -رمحه اهلل-واخلطيب، وابن اجلوزي، ومجٌع من املتأخرين على ومهه  والدارقطين، واحلاكم،

صلى اهلل عليه –كاف يف القول بأنَّ اإلمام مالكاً وهم يف جعل آخر احلديث من كالم النَّيبِّ 
 .(4)واهلل أعلم -رضي اهلل عنه–، وأنَّ الصواب هو من قول أنس -وسلم

 :للنَّيبِّ  -رضي اهلل عنه–فع كالم أنس إنَّ اإلمام مالك قد وهم يف ر  خًلصة القول
رضي اهلل –، وأنَّ الصواب أنَّ آخر احلديث مدرج من كالم أنس -صلى اهلل عليه وسلم–

، وليس كما صنع اإلمام مالك، وقد بان ذلك مبخالفته جلمع من الرواة كما بنيَّ ذلك -عنه
 أبو زرعة ووافقه على ذلك أئمة النقاد. واهلل أعلم.

 

 
                                                           

(، وابن 1718)5/217( والنسائي 3452) 255-3/251(، وأبو داود 1774)3/1192أخرجه: مسلم يف (  1)
، واحلاكم يف املستدرك 31-3/32والدارقطين (، 2779) 118-2/115(، والدارمي2219) 2/545ماجه 

 (.7171)7/321، والبيهقي يف السنن الكربى 2/31على الصحيحني 
 .2/192(  التمهيد؛ البن عبد الرب2)
 (  وقد تقدم التنظري لذلك.3)
البن ، وفتح الباري؛ 1/758، والبدر املنري؛ له14/492(  وينظر: التوضيح لشرح اجلامع الصحيح؛ البن امللقن4)

(، 15، واملدرج إىل املدرج؛ له)4/117، وشرح السيوطي على مسلم12/5، وعمدة القاري؛ للعيين1/379حجر
 .4/91وإرشاد الساري؛ للقسطالين
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 قال  لثاني:  إعًلل متن الحديث ك ه باإلدراج؛ لقرائن تدل ع ى ذلك:المثال ا
، عن الزهري، عن القاسم بن (1)ابُن أيب حامت: ) وسألت أيب عن حديث رواه ابن أيب ذئب

حممد، عن أسلم موىل عمر؛ قال: قال عمر: ال أشرب خالً من مخر أفسدت حىت يبدئ اهلل 
بأس على امرئ يبتاع خاًل وقد وجده مع أهل إفسادها، فعند ذلك يطيب اخلل، فال 

 الكتاب، ما مل يعلم أهنم تعمدوا إفسادها بعدما صار مخراً؟
فقال أيب: يشبه أن يكون عامة هذا الكالم من كالم الزهري؛ ألنَّه قد روي هبذا 

 هذا الكالم. -قوله  -. وروي عن الزهري (2)اإلسناد عن عمر كالم يف الطالء

هذا الكالم ليس هو من كالم عمر، وأنَّه كالم الزهري. وقد كان الزهري فاستدللنا: أنَّ 
حيدث باحلديث، مث يقول على إثره كالم، فكان أقوام ال يضبطون، فجعلوا كالمه يف 

ا احلفاظ وأصحاب الكتب فكانوا مييزون كالم الزهري من احلديث.  احلديث، وأمَّ

أنَّ هذا كلَّه كالم الزهري، وذكر  فذكرت هذا احلديث أليب زرعة؟ فقال: الذي عندي
 .(3)حنو ما قال أيب يف بيان علة هذا احلديث(

 :أعلَّ احلافظ أبو زرعة حديث ابن أيب ذئب  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي
، وإَّنا هو من كالم -رضي اهلل عنه–باإلدراج؛ بأنَّه وهم يف جعله احلديث موقوفًا عن عمر 

 الزهري.

                                                           

(، والطحاوي يف شرح مشكل 483(، وابن زجنويه)15111)9/272(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف1)
 8/227(. وأشار إليه يف معرفة السنن واآلثار؛ له 11732) 1/35البيهقي يف الكربى، و 8/392اآلثار

( بقوله: )قد روينا، عن أسلم، موىل عمر، عن عمر ابن اخلطاب، أنه قال: )ال تشرب خل مخر 11519)
 .1/212أفسدت حىت يبدي اهلل فسادها، فعند ذلك يطيب اخلل(. وابن عبد الرب يف التمهيد

(، وابن حزم يف احمللى 1879)4/192والنسائي يف الكربى(، 15111)9/274(  أخرجه: عبدالرزاق يف املصنف 2)
، مجيعهم من طريق معمر، عن الزهري، عن القاسم بن حممد، 8/339، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 5/498

عن أسلم قال: )قدمنا مع عمر اجلابية فأيت بطالء مثل الّرب إَّنا خياض باملتخوض خوضًا فقال: إن يف هذا 
 انتهى إليه(. الشراب ما

 (.1711مسألة)412-4/412علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
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 -رضي اهلل عنه–لى ابن أيب ذئب؛ أنَّ الزهري روى كالمًا عن عمر ومدخل الوهم ع
ث هبذا احلديث من قوله، ومل يفصله، فظن ابن أيب ذئب أنَّ هذا (1)يف الطالء ،  وأنَّه حدَّ

 .-رضي اهلل عنه–الكالم كله عن عمر 

عن ابن شهاب أنَّه كان يقول: )ال خري يف خٍل  رواه (2)ومما يدل على ذلك أنَّ يونس
من مخٍر أفسدت حىت يكون اهلل عز وجل يُفسدها، عند ذلك يطيب اخلل، وال بأس على 
امرئ أن يبتاع خاًل وجده مع أهل الكتاب ما مل يعلم أهنا كانت مخراً، فتعمدوا فسادها 

 يف أكل ذلك(. وجزم أبو حامت باملاء، فإن كانت مخراً فتعمدوا فسادها فتكون خالً، فال خري
نُت أنَّ  بأنَّ ابن أيب ذئب أخطأ فيه عندما وقف على رواية يونس هذه إْذ قال: )...، فتيقَّ

حديث ابن أيب ذئب خطأ، والناس يروون عن الزهري، عن القاسم، عن أسلم، عن عمر،  
 .(3)كالماً يف الطلى؛ ليس فيه شيء من هذا(

يعين -حلديث، أنَّ ما أضيف يف حديث ابن أيب ذئب وقال الطحاوي: )فبان هبذا ا
ا هو قاله الذي قاله يف الشراب الذي أيت به يف هذا الشراب ما  -رضي اهلل عنه-إىل عمر  إَّنَّ

ا هو من كالم ابن شهاب، ال من كالم من  انتهى إليه خاصة، وأنَّ ما فيه سوى ذلك إَّنَّ
 .(4)سواه(

وإَّنا ذهبوا وجزموا بأنَّ الكالم للزهري؛ ألنَّ املعروف من منهجه أنَّه يدرج يف احلديث 
ا هو من   عندما يرويه؛ من باب التفسري والبيان، قال الطحاوي: )ليس من كالم عمر، إَّنَّ

كالم الزهري، وصله بكالم عمر، ملا أيت بالطالء...، والدليل على ذلك ما قال له موسى 
                                                           

. 3/135قال ابن األثري يف النهاية (  1) : الّشراُب املطبوُخ من َعصري الِعَنب، وهو الرُّبُّ : ) الِطالء بالكسر واملدِّ
 وأصُله الَقِطراُن اخلاثِر الذي ُتْطلى به اإلِبُل(.

، وابن عبد الرب 112، واحلاكم يف معرفة علوم احلديث: 8/397يف شرح مشكل اآلثار(  أخرج روايته: الطحاوي 2)
 .1/212يف التمهيد

 (.1133مسألة)3/111(  العلل؛ البن أيب حامت3)
 .8/397(  شرح مشكل اآلثار4)
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من كالمك. ملا كان حيدث به من  -صلى اهلل عليه وسلم-فصل كالم النَّيبِّ بن عقبة: اا
فيخلطه بكالمه. ومما يدل على ذلك أيضاً رواية غري  -صلى اهلل عليه وسلم-أحاديث النَّيبِّ 

.  وتقدمي يونس يف روايته هذه عن (1)ابن أيب ذئب هلذا احلديث عنه وهو يونس بن يزيد(
 :الزهري يرجع إىل أمورٍ 

ا ابن أيب ذئب فثقة إال أنَّه (2)األول: إنَّه صحيح الكتاب، من املقدمني يف الزهري , أمَّ
 .(3)حفظ عليه بعض األوهام عن الزهري

 الثاين: إنَّ يونس فصل الرواية، وهذا يدل على مزيد تيقظ وحفٍظ.

مسع ، أنَّه (4)وقد توبع ابن أيب ذئب على رواية متابعة قاصرة؛ فرواه عبد القدوس
مكحواًل يقول: قال عمر بن اخلطاب )ال حيل خل من مخر أفسدت حىت يكون اهلل هو 
الذي أفسدها(. وال يُفرح هبا؛ ألنَّ إسنادها منقطٌع؛ وذلك أنَّ مكحواًل مل يسمع من سيدنا 

 .(7)-رضي اهلل عنه–عمر 

 :لعمر إنَّ ابن أيب ذئب قد وهم يف حديثه؛ بأنَّه جعل كالم الزهري  خًلصة القول
؛ وسببه أنَّ الزهري روى عن سيدنا عمر كالمًا يف الطالء -رضي اهلل عنه-بن اخلطاب 

عندما  -رضي اهلل عنه–مشاهبًا لكالم الزهري، وأنَّ الزهري مل يفصل كالمه من كالم عمر 
، ولكن األئمة -رضي اهلل عنه-رواه، فظن ابن أيب ذئب أنَّ الكالم كله موقوفًا على عمر 

                                                           

 .8/893(  شرح مشكل اآلثار؛ للطحاوي1)
، وشرح علل 778-32/771، وهتذيب الكمال؛ للمزي 249-9/245اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت  (  ينظر:2)

 .2/798ابن رجب
عن بن أيب ذئب كيف هو؟ قال: ثقة، قلُت: يف  -يعين أمحد بن حنبل-قال أبو بكر املروذي : )وسألته (  3)

إلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل يف من كالم ا. الزهري؟ قال: كذا وكذا حّدث بأحاديث كأنه أراد: خولف(
 .72الرجال: 

 (.15112)9/272(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف4)
 (، مع تعليق الدكتور بشار يف احلاشية.1118ترمجة)28/414(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي5)
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 ملرصاد، ففرقوا وميزوا بني اجلميع.النقاد با
  ،المثال الثالث: قد يدخل الوهم ع ى الراوي بسبب تشابه حديثين في أولهما

فيأتي بعض من ت ك ِّم في حفظه فيروي متنًا آخر ويجع ه لإلسناد األول، فيركب متناً 
حامت: قال ابُن أيب   إلسناد ي روى به غير هذا المتن، وإنما اشتبه ذلك ع ى الراوي:

)وسألُت أيب وأبا زرعة عن حديٍث رواه حممد بن مصعب القرقساين، عن األوزاعي، عن 
مرَّ  –صلَّى اهلل عليه وسلَّم  –الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس، أنَّ النَّيبَّ 

 ؟(1)((زوال الدنيا أهون ع ى اهلل من هذه ع ى أه هابشاٍة ميتٍة قد ألقاها أهلها، فقال: ))
ا هو: أنَّ النَّيبَّ  مرَّ بشاة ميتة فقال:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  –فقاال: هذا خطأ؛ إَّنَّ

 ((؟ .ما ع ى أهل هذه لو انتفعوا بإهابها))
 فقلت هلما: الوهم ممن هو؟

 .(2)قاال: من القرقساين(
 أبو زرعة : يف بادئ األمر أنَّ هذا اإلسناد الذي أعله بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة

صلى اهلل -، واملنت صحيح حمفوظ عن رسول اهلل (3)الرازي؛ ال بأس به من حيث الظاهر
ة من الصحابة، من حديث عبد اهلل بن ربيعة-عليه وسلم  ، (4)؛ فقد جاء عن عدَّ

 
 

                                                           

(، وابن 3لدنيا يف الزهد)(، وابن أيب ا3254)7/118(، واإلمام أمحد34389)5/185(  أخرجه: ابن أيب شيبة 1)
(، وأبو 3191)4/291(، والبزار كما يف كشف األستار2793)4/413(، وأبو يعلى132أيب عاصم يف الزهد)

والعجب من حمققي مسند اإلمام أمحد؛ إذ ذهبوا حيسنون احلديث، ومل يلتفتوا إىل أنَّ هذا  .2/189نعيم يف احللية
 اإلسناد وهٌم !

 (.1895مسألة)154-7/153 حامتعلل احلديث؛ البن أيب (2)
(: )رواه أمحد، وأبو يعلى، والبزار، وفيه 18217)12/285(  لذلك اغرت اهليثمي بظاهره فقال يف جممع الزوائد3)

 حممد بن مصعب، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاهلم رجال الصحيح(.
(، 218ن أيب الدنيا يف الزهد)(، واب18914)31/298(، واإلمام أمحد34392)5/81(  أخرجه: ابن أيب شيبة4)

 (.1141)2:241(، ويف الكربى؛ له117)2/19والنسائي
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 ، (1)، وأنس(7)، واملستورد(4)، وسهل بن سعد(3)، وجابر(2)وابن عمر، (1)وأيب موسى
 .-رضي اهلل عنهم– (8)وأيب هريرة، (5)وأيب الدرداء

كما بني ذلك احلافظ أبو زرعة؛ إْذ أعلَّه بعلَّة خفية   (9)ولكن هبذا اإلسناد، فهو خطأ
غري ظاهرة، وهي دخول حديث يف حديث للراوي حممد بن مصعب؛ وذلك أّن أول 
القصتني سواء، وهي)مرَّ بشاة(، وهذا هو سبب اشتباه احلديثني على الراوي، ال سيما وأنَّه 

                                                           

(، وقال: )ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد، 7311)7/291(  أخرجه: الطرباين يف األوسط1)
 وتفرد به وهب بن حيىي بن زمام(.

(. وأشار إليه الرتمذي بقوله: 2913)3/195وسط؛ له(، ويف األ13312)12/348(  أخرجه: الطرباين يف الكبري2)
وأعله الطرباين بقوله: )ال يروى هذا احلديث عن ابن عمر إال هبذا اإلسناد،  (.2312عقب)4/712)ويف الباب(

(: )رواه الطرباين، وفيه حيىي بن عبد 18252)12/288تفرد به بكار بن سقري(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد
 ، وهو ضعيف(.اهلل البابليت

(، والبخاري يف األدب 14932)23/194(، واإلمام أمحد34391)5/81(  أخرجه: ابن أيب شيبة3)
وأشار إليه الرتمذي  (.112)1/218(، والبيهقي يف الكربى2975)4/2253(، ومسلمٌ 912)1/334املفرد

 (.2312عقب)4/712بقوله: )ويف الباب(
(، والبيهقي يف 5845) 4/341(، واحلاكم4112)2/135وابن ماجه(، 1(  أخرجه: ابن أيب الدنيا يف الزهد)4)

(. وضعَّفه الذهيب يف التلخيص حباشية املستدرك، والبوصريي يف مصباح 9981)13/59شعب اإلميان
 (.1823مسألة)7/87(. وينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت1413)4/213الزجاجة

(، وابن 2321)4/712(، والرتمذي 18221)29/748أمحد (، واإلمام728(  أخرجه: ابن املبارك يف الزهد)5)
 22/324(، والطرباين يف الكبري3411) 8/388(، والبزار2(، وابن أيب الدنيا يف الزهد)4111)2/1355ماجه 

قال الرتمذي بعد أن أخرجه: )حديث املستورد حديث حسن(، وخالفه البزار فضعفه بقوله: )وهذا  (.523)
صلى اهلل عليه -ن املستورد إال من حديث جمالد عن قيس عنه، وقد روي عن النَّيبِّ احلديث ال نعلمه يروى ع

 من غري وجه(. -وسلم
(، وقال عقيبه: )وهذان احلديثان ال نعلم روامها، 5221)13/442(، والبزار122(  أخرجه: اإلمام أمحد يف الزهد)6)

ث عنه عفان وغريه، وهذان احلديثان ال نعلم حدث  عن قتادة، عن أنس إال أبو إمساعيل، ومل يكن به بأٌس، حدَّ
 هبما عنه غري أيب كامل(.

صلى اهلل عليه -(، وقال عقيبه: )وهذا احلديث قد روي حنو كالمه عن رسول اهلل 4113)12/72(  أخرجه: البزار7)
 الشام(. من وجوه، وأعلى من يروى ذلك عنه أبو الدرداء هبذا اإلسناد، وإسناده صحيح من حديث أهل -وسلم

(. قال اهليثمي يف جممع 2559)3/1595(، والدارمي8414)14/154أخرجه: اإلمام أمحد (8)
 (: )رواه أمحد، وفيه أبو املهزم، وضعفه اجلمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح(.18211)12/285الزوائد

 .352(  ينظر: اإلرشادات؛ لطارق بن عوض اهلل:9)
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األحاديث، ال سيما يف  أي: حممد بن مصعب، قد نص أهل العلم على أوهامه يف قلب
، فلما اشتبه احلديثان عليه؛ لتشابه أوالمها، وهو قوله: )مرَّ بشاة(، (1)روايته عن األوزاعي

ما ع ى ((، بدل قوله: ))زوال الدنيا أهون ع ى اهلل من هذه ع ى أه هاجعل حديث: ))
 ((.أهل هذه لو انتفعوا بإهابها

نَّ حممد بن مصعب ُخولف يف روايته وما ذهب إليه أبو زرعة هو الصواب؛ وذلك أ
عن  (4)، وشعيب بن إسحاق(3)، والوليد بن مسلم(2)هلذا احلديث عن األوزاعي؛ فرواه هقل

صلَّى  –أنَّ النَّيبَّ  -رضي اهلل عنهما–األوزاعي، عن الزهري، عن عبيد اهلل، عن ابن عباٍس 
 ((.ه لو انتفعوا بإهابهاما ع ى أهل هذمرَّ بشاة ميتة فقال: )) -اهلل عليه وسلَّم 

، وابن عيينة، وصاحل (5)، واإلمام مالك(1)، وصاحل بن كيسان(7)وأيضًا قد رواه يونس
 ، عن الزهري به. خبالف رواية حممد بن مصعب.(8)بن أيب األخضرا

 

                                                           

: )خيطىء كثريًا عن األوزاعي وغريه(، وقال أبو أمحد احلاكم يف األمساء 2/422(  قال أبو زرعة يف الضعفاء1)
(: )روى عن عبد الرمحن بن َعْمرو األوزاعي أحاديث منكرة(  ينظر يف ترمجته: العلل 1422ترمجة)3/323والكىن

(، والكىن 571ترمجة)1/239لكبري؛ للبخاري، والتأريخ ا2/791ومعرفة الرجال؛ لإلمام أمحد رواية عبد اهلل
(، والضعفاء؛ 441)8/122(، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت517ترمجة)1/221واألمساء؛ ملسلم

(، وقال: )كان ممن ساء حفظه حىت 991ترمجة)2/293(، واجملروحني؛ البن حبان1522ترمجة)4/138للعقيلي
ز االحتجاج به إذا انفرد، فأمَّا فيما وافق الثقات، فإن احتج به حمتج كان يقلِّب األسانيد، ويرفع املراسيل، ال جيو 

(، 1545ترمجة)5/711وفيما مل خيالف األثبات إن اعترب به معترب مل أر بذلك بأساً(، والكامل يف الضعفاء
(، وخلَّص احلافظ ابن حجر القول فيه فقال: )حممد بن مصعب 7112ترمجة)21/422وهتذيب الكمال؛ للمزي

ن صدقة القرقسائي، بقافني ومهملة، صدوٌق كثرُي الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة مثان ومائتني ت ق(، با
 (.1322ترمجة)725التقريب:

 (.2419)4/328(  أخرج روايته: أبو يعلى2)
 (.1282)4/98(  أخرج روايته: ابن حبان3)
 (.1239)23/428(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري4)
 (.98)1/75(، والدارقطين يف السنن1313)1/215روايته: مسلم يف صحيحه (  اخرج5)
 (.313)1/55(، ومسلم313)3/81(، والبخاري2319)4/195(  أخرج روايته: اإلمام أمحد6)
 (.3211)7/171(  أخرج روايته: اإلمام أمحد7)
 (.1241)23/428(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري8)
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، عن عطاء، عن ابن عباس (2)، وعمرو بن دينار(1)وأيضًا جاء من حديث عبد امللك
 خبالف رواية حممد بن مصعب.به.  -رضي اهلل عنهما–

وقد نص على وهم حممد بن مصعب مجع من األئمة، قال اإلمام أمحد: )هو عندي 
. وقال البزار: )ال نعلمه يروى عن ابن عباس إال من هذا الوجه، وال نعلم رواه، عن (3)خطأ(

ً تابعه عليه، ومل يكن به بأٌس، قد حدَّ  ث عنه األوزاعي إال حممد بن مصعب، وال نعلم أحدا
ا الناس رووا (4)مجاعة من أهل العلم( . وقال ابن حبان: )وهذا املنت هبذا اإلسناد باطٌل؛ إَّنَّ

-أنَّ النَّيب  -رضي اهلل عنهما-هذا اخلرب عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس
ا ميتة؟! قال: (( أوال انتفعتم بإهابهامرَّ بشاة ميتة، قال: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم قالوا إهنَّ

. وكذلك أعلَّه أبو نعيم بالغرابة: )غريب من حديث األوزاعي عن (7)(( (إنَّما حرم أك ها))
 .(5). وقال الدارقطين: )وأما احلديث الثاين فوهم يف متنه حممد بن مصعب((1)الزهري(

م قول أيب حامت الرازي يف ختطئة حممد بن صعب.  وقد تقدَّ
 :نَّ هذه العلة من األسباب اخلفية املضعفة حلديث الراوي؛ ألهنا ال إ خًلصة القول

م، ومعرفة االختالف على الراوي الذي عليه مدار  تظهر، إال جبمع الطرق واألسانيد كما تقدَّ
الرواية. فمحمد بن مصعب قد وهم يف هذا احلديث؛ بدخول حديث يف حديث عليه؛ 

  ذلك أبو زرعة الرازي، واهلل أعلم.للتشابه احلاصل يف أول احلديثني، كما بني
 
 
 

                                                           

 (.317)1/255(، ومسلٌم يف صحيحه24558)7/112أيب شيبة(  أخرج روايته: ابن 1)
 (.317)1/255(  أخرج روايته: مسلم يف صحيحه2)
 (.4(  املنتخب من العلل؛ للخالل)3)
 (.3191)4/219(  كشف األستار؛ للهيثمي4)
تاب أطراف أحاديث ك-(، وقال القيسراين يف تذكرة احلفاظ وهو 991ترمجة)2/294(  اجملروحني؛ البن حبان5)

 (: )وحممد هذا قلبه(. 522)1/289بعد أن أورد كالم ابن حبان -اجملروحني؛ البن حبان
 .2/189(  حلية األولياء؛ أليب نعيم6)
 .1/272(  تعليقات الدارقطين على اجملروحني؛ البن حبَّان7)
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 :ثانًيا: اإلدراج في اإلسناد؛ وفيه مثاالن 
  المثال األول: إعًلل الحديث؛ بأنَّ راويه دخل له إسناد حديث في حديث

قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن  آخر مع كون راويه من األئمة الثقات:
األعمش، عن عمارة، عن أيب معمر، عن خباب؛ قال: ، عن (1)حديث رواه ابن عيينة

 الرمضاء، فلم يشكنا ؟ . -صلى اهلل عليه وسلم–شكونا إىل النَّيبِّ 
قال أيب: هذا خطأ؛ أخطأ فيه ابن عيينة، ليس هلذا أصل، ما ندري كيف أخطأ؟! وما 

 أراد؟!

أيب معمر، : حديث األعمش، عن عمارة، عن (2)وقال أبو زرعة: إَّنا أراد ابن عيينة
؟ قال: -صلى اهلل عليه وسلم –عن خباب؛ أنه قيل له: كيف كنتم تعرفون قراءة النَّيبِّ 

 باضطراب حليته.

 .(3)قلت أليب زرعة: عنده احلديثني مجيعا؟ قال: أحدمها، واآلخر خطأ(

 أعل احلافظ أبو زرعة حديث سفيان ابن بيان إعًلل الحديث الحافظ أبي زرعة :
بأنَّه دخل له حديث يف حديث، وأنَّه َوِهَم عن األعمش يف روايته؛ وذلك أنَّ عيينة باخلطأ، 

(، رووه (1)، وحيىي بن عيسى، وعيسى بن يونس(7)، ووكيع(4)مجعًا من الرواة منهم: )حفص
به.  -رضي اهلل عنه–عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب 

م كانوا يعرفون قراءة النَّيبِّ خبالف رواية ابن عيينة. أمَّا إسنا د ابن عيينة فهو ملنت آخر، وهو أهنَّ
                                                           

لدارقطين يف (، وا1482) 4/343(، وابن حبان يف صحيحه3181)4/54(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري1)
 (.357مسألة)2/284(. وينظر: العلل؛ البن أيب حامت357)3/78الغرائب واألفراد

الطرباين يف الكبري (، و 511)1/172(، والبخاري21211)24/741(  أخرج روايته من هذا الوجه: اإلمام أمحد2)
4/54(3188.) 

 (.198مسألة) 39-2/38علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
 .1/187ه: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار(  أخرج روايت4)
(، 1215)2/414(، والشاشي يف مسنده 157)1/222(، وابن ماجه1113)1/83(  أخرج روايته: احلميدي5)

 (.277مسألة)2/122(، وينظر: العلل؛ البن أيب حامت 3151)4/52والطرباين يف الكبري
 (.87)1/31(  أخرج روايته: أبو الشيخ يف ذكر األقران6)
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 صلى اهلل عليه وسلم باضطراب حليته. كما سبق خترجيه.–
وقد نص الدارقطين على هذه العلة إْذ قال: )غريب من حديث األعمش، عن عمارة 

وهو غريب من  بن عمري، عن أيب معمر عبد اهلل بن سخربة عنه، تفرد به سفيان بن عيينة،ا
حديث سفيان، وغريه يرويه عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن 

 .(1)خباب(

وعند إمعان النظر يف احلديث يتبنيَّ صحة ما قاله أبو زرعة الرازي، وكذا أبو حامت  
أنَّ العلة كما قالوا، إال أنَّ الوهم من  -واهلل أعلم-والدارقطين، إال أنَّ الذي يرتجح عندي 

 ا يأيت:ملاألعمش ال من سفيان بن عيينة؛ وذلك 

األول: إنَّ األعمش قد خولف يف روايته، فرواه مجٌع من الرواة منهم: )عيسى بن 
، ويونس بن أيب (1)، وزهري(7)، وأبو األحوص(4)، وشعبة(3)، وسفيان الثوري(2)يونس

 ................................،(9)، وزيد بن خيثمة(8)وشريك، (5)إسحاق
                                                           

 (.2245)3/78أطراف الغرائب واألفراد  (1)
 (.2175)2/171(  أخرج روايته: البيهقي يف الكربى2)
(، 742)34/742(، واإلمام أمحد172)1/13(، واحلميدي338)1/224(  أخرج روايته: أبو نعيم يف الصالة3)

يف  (، وابن حبان1121)1/187(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار3198)4/58والطرباين يف الكبري
 (.1482)4/343صحيحه

 4/59(، والطرباين يف الكبري21272)34/732(، واإلمام أمحد1148)2/382( أخرج روايته: الطيالسي4)
(3199  .) 

 (.119)1/432(، ومسلمٌ 451)1/287(، ويف املصنف451)1/317(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف مسنده5)
(، والطرباين يف 1723) 2/192(، ويف الكربى؛ له495)1/275والنسائي(، 119)1/433( أخرج روايته: مسلمٌ 6)

 (.2217) 1/144(، والبيهقي يف الكربى3521)4/59الكبري
 2/327(، والطرباين يف األوسط1223)2/415(، والشاشي يف مسنده2134)1/58أخرج روايته: البزار( 7)

 (.2211) 8/148(، والبيهقي يف الكربى3523)4/59(، ويف الكبري؛ له227)
(، وابن 1372) 342/ 1(، وعلي بن اجلعد يف مسنده339)1/224أخرج روايته: أبو نعيم يف الصالة( 8)

 (.3158)4/55(، والطرباين يف الكبري747)2/112ماجه
 (.2121)1/517(  أخرج روايته: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار9)
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 -رضي اهلل عنه–(، مجيعهم عن أيب إسحاق، عن سعيد بن وهيب، عن خباب (1)وإسرائيل
 .(2)به. وهو الصواب

 وهذا يدل على أنَّ األعمش وهم يف حديثه عن أيب إسحاق.

 .(3) إسحاق السبيعي وحنوهالثاين: إنَّ األعمش مضطرب يف روايته عن الصغار، كأيب

الثالث: قد نص اإلمام حيىي بن سعيد القطان أنَّ األعمش قد اضطرب يف حديث أيب 
ث  إسحاق هذا خاصة، قال اإلمام ابن املديين: )مسعت حيىي قال: مسعت األعمش حُيدِّ
ا ذكره حيىي؛ على أنَّ  : إَّنَّ حبديث أيب إسحاق شكونا. عن حارثة بن مضرب، قال عليٌّ

 .(4)األعمش كان مضطرباً يف حديث أيب إسحاق(

فال مينع أْن يكون األعمش هو الذي اضطرب به، وأنَّ الوهم منه ال من ابن عيينة. 
 واهلل أعلم.

 إنَّ حديث األعمش من طريق سفيان بن عيينة معلول؛ بدخول خًلصة القول :
 ، كما بنيَّ إسناد يف إسناد آخر؛ ملنت آخر، وهو ما يسمى بدخول حديث يف حديث

أبو زرعة الرازي، إال أنَّه نص على أنَّ الوهم من ابن عيينة، والذي ترجح عندي يف ضوء 
 القرائن أنَّ الوهم من األعمش، واهلل أعلم.

 

 

                                                           

 (.3522)4/59(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري1)
 (.357مسألة)2/284وينظر: العلل؛ البن أيب حامت(  2)
: )األعمش كثري الوهم= =يف أحاديث هؤالء 2/822قال اإلمام علي بن املديين كما يف شرح علل الرتمذي(  3)

: 2/822الصغار، مثل احلكم، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أيب ثابت، وأيب إسحاق، وما أشبههم(. وقال أيضاً 
 ث أيب إسحاق(. )األعمش يضطرب يف حدي

 .1/235(  مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت4)
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  المثال الثاني: إعًلل الحديث بالنكارة؛ لضعف راويه، وبأنَّه  دخل ع يه
انتهى إىل حديث كتبته عن : قال ابن أيب حامت: )ومسعت أبا زرعة و حديث في حديث

، عن إمساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن (1)عبدالرمحن بن عبد امللك ابن شيبة احلزامي
صلى اهلل عليه –ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول اهلل 

 يصوم حىت أقول: ال يفطر، ويفطر حىت أقول: ال يصوم. قالت: وكان أكثر صيامه -وسلم
 يف شعبان. قالت: فقلت: يا رسول اهلل، ما يل أرى أكثر صيامك يف شعبان؟ 

يا عائشة، إنَّ الشهر يكتب فيه لم ك الموت من يقبض؛ فأنا أحب أال فقال: ))
 ((.ينسخ اسمي إال وأنا صائم

، عن أبيه، عن عائشة، عن (2)فسمعت أبا زرعة يقول: هو عندي: عن هشام بن عروة
ما من مس م تصيبه شوكة فما فوقها، إال حط أنه قال: )) - عليه وسلمصلى اهلل–النَّيبِّ 

 .(3)...(( إىل آخره منكر( أكثر صيامه في شعبان((؛ هو الصحيح. وقوله: ))اهلل عنه

 :أعل احلافظ أبو زرعة الرازي حديث عبد بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي 
قيس بن سعد بالنكارة؛ بتلفيق منت على غري الرمحن بن عبد امللك ابن شيبة احلزامي، عن 

إسناده، وهو ما يعرف بدخول حديث يف حديث، وهي من العلل اخلفية، اليت حيتاج إىل  
 كشفها من كانت بضاعته مثل أيب زرعة الرازي .

وقد كان إعالل أيب زرعة هلذا احلديث إعالٌل نفيٌس، يدل على سعة حفظه لطرق 
 حلديث الراوي من نفس الراوي اليت بني جنبيه.األحاديث، وأنَّه أحفظ 

                                                           

، ويف تأريخ بغداد؛ 2/248اخلطيب البغدادي يف موهم أوهام اجلمع (، و 114(  أخرج روايته: احملاملي يف أماليه)1)
 (.1252)13/229له

(، 859)2/348بن راهويه(، وإسحاق 34547)5/131(  أخرج روايته من هذا الوجه: ابن أيب شيبة يف مصنفه2)
(، 5444)5/48النسائي يف الكربى(، و 2752)4/1992(، واإلمام مسلم21387)43/391واإلمام أمحد

 (.2223)7/453والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار
 (.558مسألة)115-3/111علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
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فقد بنيَّ أبو زرعة أنَّ العلة يف هذا احلديث، أنَّ راويه قد أبدل متنه مبنٍت آخر، فمنت 
ما من مس م تصيبه شوكة )) -رضي اهلل عنها–رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 الذي أعله أبو زرعة.((. وليس كما يف اإلسناد فما فوقها، إال حط اهلل عنه

ا املنت الذي رواه الراوي عن هشاٍم، عن عروة، عن عائشة ا  -رضي اهلل عنها-أمَّ إَّنَّ
-: )كان رسول اهلل  -رضي اهلل عنها–الصواب فيه هو من رواية أيب سلمة، عن عائشة 

يصوم حىت نقول: ال يفطر، ويفطر حىت نقول: ال يصوم، فما رأيت  -صلى اهلل عليه وسلم
استكمل صيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر صياماً  -صلى اهلل عليه وسلم-ل اهلل رسو 

. هبذا اللفظ وهبذا اإلسناد، وليس كما جاء يف الرواية عبد الرمحن بن عبد (1)منه يف شعبان(
امللك ابن شيبة احلزامي، عن إمساعيل بن قيس بن سعد. وقد دل ذلك على أنَّ أحدمها قد 

 يف حديث؛ وهذا األمر يدل على عدم الضبط.دخل له حديث 

 وعند مجع الطرق واملوازنة بينها، يتبنيَّ أنَّ الوهم من إمساعيل بن قيس؛ وذلك ملا يأيت:

، عن (2)أواًل: إنَّ عبَد الرمحن، قد توبع يف روايته، فقد رواه بكر بن عبد الوهاب املدين
 فظه عن إمساعيل بن قيس.إمساعيل بن قيس به. فدل على أنَّ عبد الرمحن قد ح

ث باملقلوبات(3)ثانياً: إنَّ إمساعيل بن قيس منكر احلديث ة ما يرويه (4)، حُيدِّ ، وعامَّ
 . فهو مظنة الوهم واخلطأ.(7)منكر

هذا، وقد أعل احلديث غري واحٍد من األئمة، بعلل منها )الغرابة، واإلرسال، 
 ديث كما بنيَّ أبو زرعة.والنكارة(، ومرجع ذلك مجيعه إىل دخول حديٍث يف ح

                                                           

 (.1171)2/812(، ومسلم1919)3/38متفٌق عليه: البخاري(  1)
 (.1928)2/145ج روايته: الشجري يف ترتيب األمايلأخر (  2)
 (.18)(  الضعفاء الصغري؛ للبخاري3)
 (.41ترمجة)1/125ينظر: اجملروحني؛ البن حبان(  4)
 (.925ترمجة)1/247وينظر: ترمجته يف ميزان االعتدال؛ للذهيب (.128ترمجة)1/491ينظر: الكامل؛ البن عدي( 5)
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 .(1)ه(: )هذا حديث منكٌر(255قال أبو حامت الرازي)

 .(2)ه(: )غريب من حديث هشام بن عروة هبذا اللفظ(194وقال احملب الطربي)

رضي اهلل –ه(: )فروي بإسناد فيه ضعف عن عائشة 597وقال احلافظ ابن رجب)
 .(3)... . قد روي مرسالً وقيل: إنَّه أصح(-عنها

 ق متناً خًلصة القول : إنَّ إمساعيل بن قيس قد وهم يف روايته هلذا احلديث، بأنَّه لفَّ
على غري إسناده، وهو ما يعرف بدخول حديث يف حديث، وهذا العلة مل ينبه عليها أحٌد 

 إال احلافظ أبا زرعة الرازي. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.535مسألة)3/117(  العلل؛ البن أيب حامت1)
 .11/83(  نقل قوله العيين يف عمدة القاري2)
. ومل أجد من رواه مرساًل، 5/35وينظر: مرعاة املصابيح؛ للمباركفوري .134(  لطائف املعارف؛ البن اجلوزي: 3)

 وعلته احلقيقة هو دخول حديث يف حديث كما بنيَّ أبو زرعة الرازي عليه رمحات اهلل.
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 المبحث الثاني
 أربعة مطالب:إعًلل الحديث؛ بالتصحيف؛ وفيه 

 المط ب األول
 تعريف التصحيف؛ وفيه مسائٌل:

 :ف. أي:  التصحيف في ال غة فه فتصحَّ تغيري اللفظ حىت يتغريَّ املراد، ويقال: صحَّ
ه فتغريَّ حىت التبس  .(1)غريَّ

  ًأو أنَّه: (2): هو حتويل الكلمة من اهليئة املتعارفة إىل غريهاالتصحيف اصطًلحا .
 .(3)احلديث إىل غري ما رواها الثقات، لفظاً أو معىن()تغيري الكلمة يف 

 عالقة املعىن اللغوي باملعىن االصطالحي  :عًلقة المعنى ال غوي باالصطًلحي
ٌف، إَّنا أصُلُه  َف فالٌن هذا احلرف، وفالٌن كثرُي التصحيِف، وهو مصحِّ ظاهرة؛ َفقوهُلم صحَّ

يغلُط فيِه وال يدري، فُنسَب إىل الصحيفة،  قرأُه يف الصُُّحِف ومل يسمْعُه من العلماِء، فهو
يعين: كما ُنسب املديينُّ إىل املدينة. وقد بان بذلك أنَّ اللغة مساوية لالصطالح يف هذا 

 .(4)املعىن
 

 

 

 

 

                                                           

 ، مادة)ص ح ف(.1/334املنري(  ينظر: املصباح 1)
 .4/75( ينظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث؛ للسخاوي2)
 .144(  تيسري مصطلح احلديث؛ للطحان:3)
 .4/78، وفتح املغيث؛ للسخاوي2/221(  ينظر: النكت الوفية مبا يف شرح األلفية؛ للبقاعي4)
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 المط ب الثاني

 الفرق بين التصحيف والتحريف

إىل نص بعض األئمة على أنَّ املخالفة إذا كانت بتغيري حرٍف أو حرفنٍي بالنسبة  
ا إذا كان التغيري يف الشكل فاحملرَّف ف، أمَّ . وهذا ما (1)النقط مع بقاء صورة اخلط فاملصحَّ

 .(2) ه(872ذهب إليه احلافظ ابن حجر)

ف يف احلديث كانوا ال يفرِّقون بني ما إذا كان  إال إنَّ معظم املؤلِّفني يف املصحَّ
 ٌف.التصحيف بتغيري النقط أو بالشكل فالكلُّ عندهم تصحي

وأول من فرق بني التصحيف والتحريف احلافظ ابن حجر يف النخبة وشرحها كما 
قة كما هو العهد به   .(3)ونشر ذكره -رمحه اهلل-سبق بيان ذلك، وهي تفرقة تدل على الدِّ

 والذي يظهر أنَّ الفرق بني كلميت التحريف والتصحيف حاصٌل من جهتني:

يف نُظر فيها إىل سببه، أو أهم أسبابه، وهو أخذ األوىل: أنَّ تسمية هذا املعىن بالتصح
العلم من الصحف ال من أفواه الشيوخ؛ وتسميته بالتحريف نُظر فيه إىل حقيقته وهو التغيري 

 والتبديل.

والثانية: يظهر أنَّ التحريف كان يف أصل الوضع أعّم من التصحيف، فالتحريف 
د وغريه، ويشمل الزيادة والنقصان  يف بنية الكلمة أو تركيب اجلملة، وسواء كان يشمل املتعمَّ

التغيري فيه قلياًل أو كثرياً؛ خبالف التصحيف، فيقتصر يف إطالقه على غري املتعمد، وعلى ما  
                                                           

 .4/17(  ينظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث؛ للسخاوي1)
 .182ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر:(  2)
: )وهو 224-223(  إال أنَّ بعضهم قد اعرتض على احلافظ، فقال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه أللفية السيوطي 3)

اصطالح جديد، وأما املتقدمون فإن عباراهتم يفهم منها أن الكل يسمى باالمسني، وأن التصحيف مأخوذ من 
 .242وينظر: املنهج املقرتح لفهم املصطلح؛ للدكتور حامت العوين: حتريف(.النقل عن الصحف، وهو نفسه 
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كان التغيري فيه يسرياً مقصوراً على النقط والشكل، وإبدال حروف املعاين بأحرف مقاربة هلا 
لك مما يكون سببه عادة األخذ من الصحف يف صورهتا، أو إسقاط حرف أو زيادته، وحنو ذ

ثني  دون استعانة بشيٍخ أو معلٍِّم، ولكن الذي استقر عليه اصطالح املتقدمني من احملدِّ
م صاروا ال يفرقون يف االستعمال بني  وغريهم من العلماء والوراقني والنساخ، هو أهنَّ

 .(1)ما مصطلحان مرتادفانالتصحيف والتحريف، فإنَّ طريقتهم يف التعبري يُفهم منها أهنَّ 

وما يهون من أمر االختالف أنَّه اصطالح، وال مشاحة يف االصطالح كما يقول 
 .(2)بعضهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2/222(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة1)
 .458(  ينظر: الوسيط يف علوم احلديث؛ أليب شهبة:2)
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 المط ب الثالث

 أهمية معرفة التصحيف وأقسامه وأسبابه؛ وفيه مسائٌل:

  ًف من الفنون اجلليلة اليت هنض: أهمية معرفة التصحيفأوال  : يُعدُّ معرفة املصحَّ
اق من احلفاظ؛ وذلك أنَّ أثره كبري وخطري؛ إْذ يؤدي يف بعض األحيان إىل  بأعبائها احلذَّ
اخللط بني الثقات والضعفاء؛ فقد يكون الراوي صاحب احلديث ضعيًفا, فإذا ُصّحف 
ينقلب فيصري امسًا آلخر هو من الثقات!. وأحيانًا أخرى يؤّدي إىل إيهام تعدد رواة احلديث, 

رواية راٍو واحد؛ ألنَّ الراوي إذا ُصّحف امسه فصار امسه امسًا آلخر، فقد يُتوهم  بينما هو من
أنَّ احلديث قد رواه رجالن، مل يروه رجل واحد!. ورمبا يؤدي التصحيف يف املنت إىل تغيري 
صّحف حيمل 

ُ
معىن احلديث بل إفساده كما سيأيت يف املثال التطبيقي؛ فقد يكون اللفظ امل

ا ال حيتمله لفظ احلديث األصلي؛ بل رمبا أدى إىل إدخال احلديث يف باب من املعاين م
ه(، ومن قبله 387، وقد صنَّف فيه أبو احلسن الدارقطين)(1)فقهي غري الباب الذي هو بابه

، وكذا صنف فيه (2)ه( كتابه املشهور يف ذلك382صنَّف فيه أبو أمحد العسكري)
 غريهم.ه( و 795ه(، وابن اجلوزي)388اخلطَّايب)
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .217(  ينظر: تقريب علم احلديث؛ لطارق بن عوض اهلل: 1)
وقد ذكر ابن  ،2/122، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي383البن الصالح:( ينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ 2)

 الصالح أقساماً أخرى، فالتنظر يف موضعها.
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ف، وال للوضع منه، وينبغي أن يعلم أنَّ  األئمة  مل يصنفوا ذلك جملرد الطعن فيمن صحَّ
وإن كان املكثر ملوماً، واملشتهر به بني النقاد مذموماً؛ بل إيثارًا لبيان الصواب، وإشهارًا له 

 . (1)بني الطالب

  :ينقسم التصحيف من حيث اجلملة على قسمني:  ثانياً: أقسام التصحيف
 .(2)أحدمها يف املنت، والثاين يف اإلسناد

  ا أسباب التصحيف فعلى ما يأيت:ثالثاً: األسباب المؤدية ل تصحيف  : أمَّ
األول: تصحيف سببه اخلطأ يف القراءة يف الصحف؛ لتشابه صور الكلمات، وال سيما 

لل ورداءة يف كتابة الكاتب، أو خلل أو رداءة يف عند التدقيق وسوء اخلط. وهذا سببه خ
قراءة القارئ، أو أسباب خارجية مانعة من حسن القراءة كبعد الكتاب عن عيين القارئ أو 

 شيء من الظلمة وحنو ذلك .

الثاين: تصحيف سببه خطأ يف السمع ناشٌئ من اشتباه الكلمتني على السامع. وهذا 
ث أو مستمليه، أو خلل أو ضعف يف مسع مرجعه إىل خلل أو ضعف يف تلفظ ا حملدِّ

السامع. أو أمور يف اجمللس، أو خارج اجمللس، مانعة من السماع على وجهه الصحيح، كبعد 

                                                           

  .4/78(  فتح املغيث بشرح ألفية احلديث؛ للسخاوي1)
هلم  : )إنَّ الكثرة الكاثرة من احملدثني كان488ومن مجيل قول أيب شهبة يف كتابه الوسيط يف علوم احلديث ومصطلحه

من احلفظ والضبط واليقظة العقلية والذهنية ما ينأى هبم عن الرتوي والسقوط يف هذا الدرك املستكره, وأنَّ من 
ا هم أشباه احملدثني، الذين كانوا زوامل أسفار حيملون ما ال يفهمون، ويكتبون ما ال  وقع منهم ذلك كثريًا إَّنَّ

ال تقل كيف؟ وها هو اإلمام وكيع بن اجلراح، وشعبة بن احلجاج، وابن يعقلون، أمَّا احلفاظ العدول املتقنني فال، و 
الطربي قد رويت عنهم أوهام يف ذلك؛ ألنَّ ما وقع من كٍل واحٍد من هؤالء ال يتجاوز واحدة ال ثاين هلا، وصدق 

 القائل: كفى املرء نبالً أن تعد معايبه.
م ال يرمحون من وقع يف وهم مهما كانت منزلته يف العلم، وال وأن احملدثني بلغوا من الصراحة واألصالة يف النقد أهن

م مل يذكروا شيئاً من ذلك، فهل كان  يعرفون املداجاة واملداراة يف النقد مهما بلغت منزلة هذا املنقود، ترون لو أهنَّ
 أحد سيدرك ذلك؟! أو يقف عليه؟! ال واهلل(.

وقد ذكر ابن  ،2/122، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي383( ينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح:2)
 الصالح أقساماً أخرى، فالتنظر يف موضعها.
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السامع عن املتكلم، أو وجود أصوات كثرية خمتلطة، أو مرتفعة تتغري بسببها بعض الكلمات 
 . يف أمساع بعض السامعني، إىل كلمات مقاربة هلا يف لفظها

الثالث: تصحيف سببه تبدل كلمة يف حفظ الراوي إىل كلمة أخرى تشبهها، وذلك 
بسبب سوء احلفظ من الضعيف أو بسبب الوهم من الثقة. وهذا يرجع إىل الوهم الطارئ 

 .(1)على الثقة، أو سوء احلفظ الالزم، أو االختالط والتغريُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2/222(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة1)
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 المط ب الرابع

 السًلمة منهأشد التصحيف، وطريق 

ه بعضهم سبب ذلك؛ بأنَّه شيء ال يدخله  أشدُّ التصحيف ما يقع يف األمساء؛ ووجَّ
 .(1)القياس، وال قبله شيء يدل عليه، وال بعده

وطريق السالمة من التصحيف األخذ من أفواه أهل املعرفة والتحقيق لكي ال يقع يف 
 .(2)الرواية حلن أو حتريف

  ديث بالتصحيف عند الحافظ أبي زرعة، وتشمل:تطبيقية، إلعًلل الحأمث ة 
 :أواًل: إعًلل متن الحديث بالتصحيف؛ وفيه مثاالن 
  المثال األول: إعًلل متن الحديث ك ه بالتصحيف؛ لك مة ص حِّفت فغيَّرت

قال ابُن أيب حامت: ) وسألت أيب عن حديٍث رواه ابُن جريٍج، عن  معنى الحديث ك ه:
صلى اهلل –إبراهيم بن حممد بن أيب عطاٍء، عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة، عن النَّيبِّ 

 ؟... .(3)من  م ات م ر يضاً، مات شهيدًا، ووقي فتان القبر  قال: )) -عليه وسلَّم
 وُسئل أبو زرعة عن هذا احلديث؟ 

 .(4)( ((من مات مرابطاً ال: الصحيح: )) فق

 :ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل أنَّ هذا  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي
أي  -((، بقوله:)الصحيحمن مات مريضاً احلديث معلول بالتصحيف؛ إْذ قال معقبًا على))

                                                           

 .114(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر1)
 .121( ينظر: املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي؛ البن بدر الدين الشافعي:2)
الطرباين يف (، و 1147)11/7(، وأبو يعلى8557)17/281(، والبزار1117)1/717(  أخرجه: ابن ماجه3)

. مجيعهم من حديث ابن جريٍج، عن إبراهيم بن 3/211(، وابن اجلوزي يف املوضوعات2712)7/212األوسط
 به. -رضي اهلل عنه–حممد بن أيب عطاٍء، عن موسى بن وردان، عن أيب هريرة 

 (.1212مسألة)724-3/723احلديث؛ البن أيب حامت علل (4)
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املنت عند ، وهذا ما يعرف بتصحيف (1)((من مات مرابطاً ))-أنَّ السابق غري صحيح
. والعلة يف احلديث من إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء، (2)احملدثني كما سبق بيانه يف التنظري

.  وقد أعلَّ احلديث مجٌع من األئمة (4)، خالفًا ملا ادَّعاه إبراهيم نفسه(3)فهو مرتوك احلديث
 بالتصحيف:

ا هو ))241فقال اإلمام أمحد) هذا احلديث ((، وليس من مات مرابطاه(: )إَّنَّ
 .(1)ه(: )ليس هذا احلديث بشيء(233.  وقال ابن معني)(7)بشيٍء(

ا هو: ))255وقال أبو حامت) ((، غري أن ابن من مات مرابطاً ه(: )هذا خطأ؛ إَّنَّ
 . (5)جريج هكذا رواه(

                                                           

 2/181 (، وابن أيب عاصم يف اجلهاد2515)2/924(، وابن ماجه9244)17/135أخرجه: اإلمام أمحد (1)
  (، والطرباين يف األوسط5417)4/491(، وأبو عوانه يف املستخرج 4827)17/112(، والبزار295)

(، 174ترمجة)1/221(، وابن عدي يف الكامل798ترمجة) 2/79اجملروحني(، وابن حبان يف 7312)259 /7
-، من طرٍق عن أيب هريرة1/311واخلطيب يف موضح اجلمع والتفريق 1/134احملدثني والعسكري يف تصحيفات

(، 1792مسألة)8/319به. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. ينظر: علل الدارقطين  -رضي اهلل عنه
 (.1(حاشية)9244)17/135أمحد  وحاشية مسند اإلمام

 .1/34(  لذلك جند أن العسكري ذكره يف كتابه تصحيفات احملدثني2)
( هو)إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي، وقيل له: إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء أيضاً، أبو إسحاق املدين، 3)

تقريب التهذيب؛ البن . مرتوٌك، من السابعة مات سنة أربع ومثانني وقيل إحدى وتسعني ق(
(. وللدكتور بشار عواد معروف رأي آخر يف تعليقه على هتذيب الكمال 241ترمجة)93حجر:

 (.1(حاشية)231ترمجة)2/192
إْذ كان يقول: )حدثت ابن جريج هبذا احلديث ))من مات مرابطاً((، فروى عىن: ))من مات مريضاً((، وما (  4)

.  وعقب 1/318، والكفاية؛ للخطيب البغدادي1/131؛ للعسكريهكذا حدثته(. ينظر: تصحيفات احملدثني
ابن اجلوزي على ذلك بقوله قلت: )ابن جريج هو الصادق(؛ وذلك أنَّ إبراهيم بن حممد مرتوك احلديث، فكيف 
يأخذ بقوله يف جعل الوهم من ابن جريج؛ وذلك أنَّ ابن جريج )ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل( التقريب: 

 (.4193ة)ترمج313
 .3/215(  نقل قوله ابن اجلوزي يف املوضوعات5)
 (.242)333ليحىي بن معني (  سؤاالت ابن جنيد6)
 (.1212مسألة)3/728( علل احلديث؛ البن أيب حامت7)
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ه( يف املوضوعات وقال: )هذا حديث ال يصح، ومدار 795وأورده ابن اجلوزي)
 .(1)أيب جنيح، وقد كانوا يدلِّسونه؛ ألنَّه ليس بثقة( الطرق على إبراهيم وهو ابن

ه(: )فمن إفراد ابن ماجه، ويف إفراده غرائٌب ومنكراٌت، ومثل 571وقال ابُن القيم)
 .(2)هذا احلديث ممَّا يتوقف فيه وال يشهد به(

 :ف فيه  خًلصة القول إنَّ هذا احلديث معلول بتصحيف املنت، وأنَّ راويه قد صحَّ
ه بعض أهل العلم يف مجلة املوضوعات   تصحيفًا شديداً، وملَّا كان راويه مرتوك احلديث عدَّ

كما سبق ذكره، على الرغم أنَّ أصل احلديث صحيح مبجموع طرقه وشواهده، ومن هنا 
ا، ال خيل بكون أصله صحيحًا أو حسناً؛ يتبني ضعف مقولة: )والتصحيف يف حديث م

ألنَّه ما من حديث وقع فيه التصحيف إال وقد ورد عن غري هذا املصحف على 
 . إْذ ال بد من النظر إىل القوة التصحيف، وإىل راويه قوًة وضعفاً. واهلل أعلم.(3)الصواب(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3/215(  املوضوعات؛ البن اجلوزي1)
 .82(  الروح؛ البن القيم:2)
 .483(  الوسيط يف علوم احلديث ومصطلحه:3)
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  صحَّف معناه:المثال الثاني: إعًلل متن الحديث بالتصحيف؛ بأن راويه  
، عن مساك، عن (1)وسألت أبا زرعة عن حديث أيب األحوصقال ابُن أيب حامت: )

صلى اهلل عليه  –القاسم بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بردة؛ قال: قال رسول اهلل 
 ((؟اشربوا في الظروف، وال تسكروا: ))  -وسلم

القاسم، عن أبيه، عن أيب قال أبو زرعة: فوهم أبو األحوص، فقال: عن مساك، عن 
ا القلب: فقوله: عن أيب بردة، أراد:  ف يف موضع؛ أمَّ بردة، قلب من اإلسناد موضعاً، وصحَّ
عن ابن بريدة، مث احتاج أْن يقول: ابن بريدة، عن أبيه، فقلب اإلسناد بأسره، وأفحش يف 

 ((.تسكروا اشربوا في الظروف، والاخلطإ، وأفحش من ذلك وأشنع: تصحيفه يف متنه: ))

، وزبيد (2)وقد روى هذا احلديث عن ابن بريدة، عن أبيه: أبو سنان ضرار بن مرة
 ، عن حمارب بن دثار.(3)اليامي

 ، (1)، والزبري بن عدي(7)، وعلقمة بن مرثد(4)ومساك بن حرب، واملغرية بن سبيع
 

                                                           

(، والطرباين يف 7115) 7/127النسائي يف الكربى(، و 24411)5/711روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف(  أخرج 1)
 (.4151)7/411(، والدارقطين يف السنن722)22/198الكبري

 2/152 مسلم(، و 22978) 38/77(، واإلمام أمحد24413)5/715(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف2)
 (.15942)8/311ى(، والبيهقي يف الكرب 955)

(، 4543) 12/182الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(، و 23223)38/111(  أخرج روايته: اإلمام أمحد3)
 (.1391)1/732(، واحلاكم يف املستدرك1398)1/254يف األوسط والطرباين

 (.2151)2/417(، ويف الكربى؛ له2233)4/89(  أخرج روايته: النسائي4)
اإلمام (، و 2259) 1/328(، وعلي بن اجلعد يف مسنده991)1/227يف اآلثار (  أخرج روايته: أبو يوسف5)

(، 4353)12/251(، والبزار1819) 4/297(، والرتمذي955)2/152(، ومسلمٌ 23211)38/122أمحد
 صحيحه (، وابن حبان يف3)1/12(، والروياين يف مسنده813) 1/219وابن اجلارود يف املنتقى

 (.15941)8/311(، والبيهقي يف الكربى1389)1/731تدرك(، واحلاكم يف املس3118)5/439
 (.4432)1/234أخرج روايته: النسائي(  6)
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 –، كلهم عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النَّيبِّ (2)، وسلمة بن ُكهيل(1)وعطاء اخلراساين
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم : )) -وسلمصلى اهلل عليه 

األضاحي فوق ثًلث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء، فاشربوا 
 ((.في األسقية، وال تشربوا مسكراً 

وال ((، ومل يقل أحٌد منهم: ))كل مسكر  واجتنبواويف حديث بعضهم قال: ))
((، وقد بان وهم حديث أيب األحوص من اتفاق هؤالء املسمني؛ على ما ذكرنا من تسكروا

 .(3)خالفه(

 أعل احلافظ أبو زرعة بيان إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة الرازي :
ا القلب فقوله: )عن  (4)حديث أيب األحوص عن مساك بعلتني، ومها القلب والتصحيف، أمَّ

القاسم بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بردة(، والصواب: )ابن بريدة، عن بريدة(، فبدل 
أْن يقول: )ابن بريدة( قال: )أيب بردة(، واحتاج أن يقول بعد ذلك: )عن أبيه( فأفسد إسناد 

  أبو زرعة الرازي. احلديث وأفحش يف الغلط كما بنيَّ 

                                                           

الطرباين يف مسند (، و 23227)38/113(، واإلمام أمحد1528)3/719(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف1)
 (.2442)3/345الشاميني

 (.4431)12/313والبزار(، 23217)38/122(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
 (.1749مسألة)442-4438علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
أبو االحوص هو)سالم بن سليم احلنفي موالهم، أبو األحوص الكويف، ثقٌة، متقٌن، صاحب حديث، من (  4)

 (.2523ترمجة)211السابعة مات سنة تسع وسبعني ع(. التقريب: 
ذا احلديث، ومن هنا تكمن صعوبة علم العلل؛ فإنَّه يبحث عن علل فأبو األحوص ثقة متقن، ولكنه وهم يف ه

أحاديث الثقات، وبيان ذلك ال يكون باألمر اهلني، وإَّنا حيتاج ذلك إىل اجلهد الكبري، والنظر الثاقب، واملمارسة 
أنَّ األئمة كانوا  الطويلة، مع معرفة بعلوم اآللة، مع التقوى والدين املتني، مع احملفوظ  الكثري لألحاديث، فلوال

فوق تلك األوصاف لصححوا هذا احلديث؛ إْذ أنَّه من رواية الثقة املتقن، ولكنهم عرضوا حديثه على حديثه 
غريه، فوجدوه خالف غريه خمالفة تامة، وأخرى قاصرة، خالف يف إسناد احلديث ومتنه، فدل الدليل على ومهه مع 

 النقاد ! . ورحم اهلل األئمة-رمحه اهلل-جاللة قدره 
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ف أبو األحوص )ابَن بريدة( إىل )أيب بردة(  وهذا القلب سببه التصحيف، فعندما صحَّ
احتاج أن يقلب من )عن ابن بريدة، عن أبيه( إىل : )عن أبيه، عن أيب بردة( حىت يستقيم 

 اإلسناد. فدخل عليه الوهم بسبب التصحيف واهلل أعلم.

ا التصحيف، فهو قوله: ) فاشربوا اشربوا يف الظروف، وال تسكروا(، والصواب: ))أمَّ
 ((.في األسقية، وال تشربوا مسكراً 

وقد استدل أبو زرعة على خطأ أيب األحوص مبخالفته ملا رواه غريه عن مساك ابن 
 حرب، ومبا رواه اجلمع عن القاسم بن عبد الرمحن. وبيان ذلك على ما يأيت:

ا رواية من خالفه عن مساك: ف  (3)، وأيوب(2)، وحممد(1)قد رواه شريك بن عبد اهللأمَّ
صلى اهلل عليه -ابين جابر، عن مساك، عن القاسم، ابن بريدة، عن أبيه، أنَّ رسول اهلل 

إني كنت نهيتكم عن هنى عن الدباء، واحلنتم، والنقري، واملزفت، مث قال: )) -وسلم
 ((.الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر

ه(: )حديث أيب األحوص، عن مساك، عن القاسم 241ل اإلمام أمحد بن حنبل)قا
 بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بردة: خطأ؛ اإلسناد والكالم:ا

                                                           

 العقيلي يف الضعفاء(، 7118)7/121(، والنسائي يف الكربى3427)2/1125( أخرج روايته: ابن ماجه1)
 1/377 (1792.) 

 كما عند الطرباين يف األوسط –وقد اختلف على حممد بن جابر: فرواه إمساعيل بن إسحاق السراج النيسابوري (  2)
، عن حممد بن جابر، عن مساك -( 4155)7/411يف السنن الدارقطينكما عند   –، ولوين -(2911)3/219

بن حرب، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها، وال تقولوا هجرا، وهنيتكم عن الظروف فاشربوا فيما شئتم، وال تسكروا، 

 ن حلوم األضاحي بعد ثالث، فأمسكوا ما شئتم((. وهنيتكم ع
وخالفهم اإلمام حيىي بن حيىي النيسابوري، فرواه عن حممد بن جابر, عن مساك, عن القاسم بن عبد الرمحن, عن ابن 

كنا نهيناكم عن الشرب في األوعية فاشربوا في : ))-صلى اهلل عليه وسلم قال-بريدة, عن أبيه , عن النَّيبِّ 
 (: )وهذا هو الصواب واهلل أعلم(.4158عقب)7/411((. قال الدارقطين ء شئتم وال تشربوا مسكراأي سقا

 (.23215)38/124(  أخرج روايته: اإلمام أمحد3)
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فأما اإلسناد: فإنَّ شريك وأيوب وحممد ابين جابر رووه عن مساك، عن القاسم ابن 
كما روى الناس:   -اهلل عليه وسلمصلى –عبد الرمحن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النَّيبِّ 

 .(1)فانتبذوا يف كل وعاء، وال تشربوا مسكراً(

ه(: )وهم فيه أبو األحوص يف إسناده ومتنه. وقال غريه 387قال احلافظ الدارقطين)
 .(2)عن مساك, عن القاسم, عن ابن بريدة, عن أبيه: )وال تشربوا مسكراً(

 مساك أيضاً. وقال يف العلل: )ووهم فيه أبو األحوص على

وإَّنا روى هذا احلديث مساك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه، ووهم أيضًا يف 
 .(3)متنه، يف قوله: وال تسكروا، واحملفوظ عن مساك، أنه قال: وكل مسكر حرام(

ا خمالفته من رواه عن القاسم: فقد خالفه )حمارب بن دثار، واملغرية بن سبيع،  أمَّ
ويزيد ابن أيب  ،(4)والزبري بن عدي، وعطاء اخلراساين، وسلمة بن كهيل(وعلقمة بن مرثد، 

:  -صلى اهلل عليه وسلم –كلهم عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النَّيبِّ ،  (1)، وأبو جناب(7)زياد
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثًلث فأمسكوا ))

يذ إال في سقاء، فاشربوا في األسقية، وال تشربوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النب
 ((.مسكراً 

حوص قد وهم يف حديثه، مبخالفته ألصحاب مساك، فدل ذلك على أنَّ أبا األ
 ومبخالفته من رواه عن القاسم.

                                                           

 (.1771مسألة)4/443(  علل احلديث؛ البن أيب حامت1)
 (.4151)7/411(  سنن الدارقطين2)
 (.977مسألة)1/21(  3)
 ختريج املسألة.(  كما سبق بيانه يف 4)
 (.27)1/51(  أخرج روايته: الروياين يف مسنده5)
 (.23238)38/147(  أخرج روايته: اإلمام أمحد6)
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ه(: )وهذا حديث له علل بينة، وقد طعن فيه أهل العلم 253قال احلافظ األثرم)
ا رواه مساك، قدمياً، فبلغين أنَّ شعبة طعن  فيه. ومسعُت أبا عبد اهلل يذكر أنَّ هذا احلديث إَّنَّ

قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-عن القاسم بن عبد الرمحن، عن ابن بريدة، عن أبيه، أنَّ النَّيبَّ 
نهيتكم عن ثًلث: عن الشرب في األوعية، وعن زيارة القبور، وعن لحوم األضاحي. ))

روا، وأما زيارة القبور فزوروها، وأشربوا في األوعية وال فأما لحوم األضاحي فك وا وادخ
 ((.تشربوا مسكراً 

نوه اإلسناد والكالم، فقلب اإلسناد والكالم، ومل  قال: فدرس كتاب أيب األحوص فلقَّ
يكن أبو األحوص، يقول أيب بردة بن نيار: كان يقول أبو بردة، وإَّنا هو عن ابن بريدة، 

نوه أن أبا بردة إَّنا  هو ابن نيار فقاله. فلقَّ

وقد مسعت سليمان بن داود اهلامشي يذكر أنَّه قال أليب األحوص َمْن أبو بردة؟ فقال:  
 .(1)أظنه، مث قال: يقولون ابن نيار(

ه(: )مسعت أمحد، يقول: روى أبو األحوص حديث 257وقال اإلمام أبو داود)
: صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ  نمساك، عن القاسم، يعين: حديثه عن ابن بريدة، عن أبيه، ع

نهيتكم عن ثًلث: عن نبيذ األوعية، وزيارة القبور، وعن لحوم األضاحي بعد ))
((. قال: كان خيطئ فيه، يعين: أبا األحوص، يقول: عن أيب بردة، فقالوا له: ابن نيار؟ ثًلث

يدة.  قال أبو فقال: نعم، ومر فيه، فاحتج به أصحاب األشربة، وإَّنا احلديث حديث ابن بر 
داود السجستاين: ألنَّ يف حديث مساك هو خالف لفظ أصحابه، رواه حمارب بن دثار، 

(( ، مث أخطأ أبو األحوص يف وال تسكروامساك: )) ((. ورواهوال تشربوا مسكراً وغريه ))

                                                           

 .1/228(  ناسخ احلديث ومنسوخه؛ لألثرم1)
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احلديث، فصريَّ )ابن بريدة، عن أبيه( )أبا بردة(، فقيل له: ابن دينار؟ فقال: نعم. فصار 
 .(1)ثاً على حدة(حدي

ه(: )هذا حديث منكر، غلط فيه أبو األحوص سالم ابن 323وقال اإلمام النسائي)
، وكان  سليم، ال نعلم أنَّ أحداً تابعه عليه من أصحاب مساك بن حرب، ومساك ليس بالقويِّ
يقبل التلقني، قال: أبو عبد الرمحن: قال أمحد بن حنبل: كان أبو األحوص خيطئ يف هذا 

 .(2)ث(احلدي

فنخلص من ذلك: أنَّ هذا احلديث من مسند  بريدة بن احلصيب، وليس من مسند 
 .(3)أيب بردة بن نيار، فمن جعل حديث ابن نيار حديثاً آخر يف هذا الباب فقد أخطأ

 إن أبا األحوص قد وهم يف إسناد احلديث ومتنه، فقلب يف خًلصة القول :
فوهم فيه أيضاً، وأنَّ الصواب رواية اجلماعة عن اإلسناد فأفحش يف اخلطأ، وصحف يف متنه 

القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه، وليس كما رواه أبو االحوص كما بنيَّ ذلك أبو زرعة، واهلل 
 أعلم.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/381(  مسائل أيب داود لإلمام أمحد1)
 (.7115)7/127(  السنن الكربى؛ للنسائي2)
 .222عوض اهلل: (  ينظر: اإلرشادات؛ للشيخ طارق بن 3)
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 ثانًيا: إعًلل إسناد الحديث بالتصحيف؛ وفيه ثًلثة أمث ة:
  الم صحَّف غير المثال األول: إعًلل إسناد الحديث بالتصحيف؛ لكون الراوي

، (1)قال ابُن أيب حامت: ) سألت أبا زرعة عن حديث رواه قبيصة بن عقبة مشتهر بالرواية:
عن أيب  -أو حمجن  -عن الثوري، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن عمرو بن حمجل 

ر إنَّ الصَّعيد كافيك ولو لم تجد الماء عشقال: )) -صلى اهلل عليه سلم –ذر، عن النَّيبِّ 
 سنين، فإذا أصبت الماء فأصبه بشرتك((.

ا هو: أبو قالبة، عن عمرو بن جبدان،  قال أبو زرعة: هذا خطأ، أخطأ فيه قبيصة؛ إَّنَّ
))  .(2)عن أيب ذر، عن النَّيبِّ

 أعل احلافظ أبو زرعة حديث قبيصة بيان إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة :
ف يف إسناد احلديث وهو بن عقبة، عن سفيان، عن أيب قالبة ا بالتصحيف؛ بأنَّ قبيصة صحَّ

قوله)عمرو بن حمجل أو حمجن(، وأنَّ الصواب هو )عمرو بن جُبدان(، وليس كما روى 
 قبيصة.

أنَّ تصحيف قبيصة السم )عمرو بن جبدان( لكون عمرو  -واهلل أعلم-والذي يظهر 
 بن جبدان غري مشتهر يف رواية احلديث كما سيأيت.ا

ف يف عمرو بن جُبدان على ثالثة وعند تت بع الطرق واألسانيد يتبنيَّ أن قبيصة صحَّ
 وجوه، وهي كما يأيت:

، عن الثوري، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن عمرو بن (3)الوجه األول: قبيصة
 .-أو حمجن  -حمجل 

                                                           

 (  سيأيت بيان روايته واالختالف عليه.1)
 (.1مسألة)1/391علل احلديث؛ البن أيب حامت  (2)
 .2/934(  كما ذكر ابن ايب حامت سابقاً يف أصل املسألة، واخلطيب يف الفصل للوصل3)
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، عن قبيصة بن عقبة، عن (2)، وأبو البخرتي(1)الوجه الثاين: رواه إبراهيم بن هانئ
 سفيان، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن عمرو بن حمجن، أو حمجن، عن أيب ذر. 

، عن سفيان: عن خالد، عن أيب قالبة: عن عمرو بن حمجن (3)الوجه الثالث: قبيصة
 عن أيب ذر. من غري شٍك.

من الرواة عن  واخلطأ من قبيصة كما بنيَّ أبو زرعة الرازي؛ إْذ خالف قبيصَة مجعٌ 
 سفيان:

، عن سفيان، (5)، وحممد(1)، وخملد بن يزيد(7)، وأبو أمحد الزبريي(4)فرواه عبد الرزاق
 عن أيب قالبة، عن عمرو بن جبدان به.

ه(: )وهكذا روى غري واحد عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن 259قال الرتمذي)
 .(8)عمرو بن جبدان(

ه( قُبيل ذكره رواية 271، فقال اإلمام البخاري)وقد نص األئمة على خطأ قبيصة
 .(9)قبيصة: )عمرو بن جبدان العامري، وقال بعضهم: ابن حمجن وهو وهم(

                                                           

 (.3954)9/385(  أخرج روايته: البزار1)
 (.527)1/345السنن(  أخرج روايته: الدارقطين يف 2)
 .1/315(  ذكر روايته: اإلمام البخاري يف تأرخيه الكبري3)
 (.21351)37/295(، ومن طريقه أخرجه: اإلمام امحد91)1/238(  يف مصنفه4)
 (.124)1/211الرتمذي(، و 21718)37/448(  أخرج روايته: اإلمام أمحد5)
 4/142 ابن حبان يف صحيحه(، و 325)1/191له(، ويف الكربى؛ 322)1/151أخرج روايته: النسائي (6)

 (.521)1/344(، والدارقطين يف السنن1313)
 (.529)1/383(  أخرج روايته: ابن األعرايب7)
 (.124)1/211(  سنن الرتمذي8)
 (.2729ترمجة)1/315(  التأريخ الكبري؛ لإلمام البخاري9)
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بنحوه. وهذا  -صلى اهلل عليه وسلم-ه(: )شك قبيصة، عن النَّيبِّ 292وقال البزار)
 .(1) الكالم ال نعلمه يروى عن أيب ذر، إال هبذا اإلسناد(

 .(2) ه(: )ومل يتابع قبيصة على شيء من هذين القولني(413وقال اخلطيب)

 :(3)كما أنَّ مثة اختالف وقع يف هذا احلديث على أيب قالبة، منه

 ، عن أيب قالبة، عن رجل من بين عامر، عن أيب ذرٍّ به.(4)ما رواه أيوب

 ، عن أيب قالبة، عن عمرو بن جبدان، قال: مسعت أبا ذر به.(7)وما رواه خالد احلذاء
 .(1)وهو الراجح

وقال ابن القطان ، (5)ه( ضعَّف احلديث241هذا، وقد ذُكر أنَّ اإلمام أمحد)
 ؛ جلهالة عمرو بن جبدان.(8)ه(: )وهو حديث ضعيف ال شك فيه(128الفاسي)

                                                           

 (.3954)9/385(  أخرج روايته: البزار1)
 .2/934(  الفصل للوصل2)
 .3/328(، وبيان الوهم واإليهام؛ البن القطان1113)1/272وينظر: علل الدارقطين(  3)
(، واإلمام أمحد 1153) 1/171(، وابن أيب شيبة يف املصنف481)1/389(  أخرج روايته: الطيالسي يف مسنده4)

 (، 325)1/191(، ويف الكربى؛ له322) 1/151(، والنسائي333)1/91أبو داود(، و 21324)37/232
 (.845)1/251(، ويف الكربى؛ له1714) 1/722والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار 

اإلمام امحد يف مسنده ، و 1/389(  أخرج روايته: أبو بشر يونس بن حبيب يف زيادته على مسند الطيالسي5)
(، وابن خزمية 3953)9/358(، والبزار124)1/211(، والرتمذي332)1/92د(، وأبو داو 21351)7/295

(، 522)1/341(، والدارقطين يف السنن1311)4/137(، وابن حبان يف صحيحه 2292)4/32يف صحيحه
(، والبيهقي يف معرفة السنن 247)1/91(، والبيهقي يف السنن الصغري125) 1/284واحلاكم يف املستدرك

 (.17)1/11، ويف الكربى؛ له(1714)1/722واآلثار 
 (.1113)1/272ينظر: علل الدارقطين(  6)
 .2/321(  اآلداب الشرعية؛ البن مفلح7)
 .3/328بيان الوهم واإليهام؛ البن القطان(  8)
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أنَّ احلديث صحيٌح، أو حسٌن، وذلك أنَّ عمرو بن جبدان  -واهلل أعلم-والذي يظهر 
، (4)، وابن حبان(3)، وابن خزمية(2)صححه الرتمذي. واحلديث (1)ثقة صحيح احلديث

ه( متعقبًا ابن القطان 522وقال ابن دقيق العيد) وغريهم. (1)، والزيلعي(7)واحلاكم
ه(: )ومن العجب كون ابن القطان مل يكتف بتصحيح الرتمذي يف معرفة 128الفاسي)

ديث حسن حال عمرو بن جبدان، مع تفرده باحلديث، وهو قد نقل كالمه: )هذا ح
صحيح(، وأي فرق بني أن يقول: هو ثقة؟ أو يصحح له حديثًا انفرد به؟ وإن كان توقف 
عن ذلك لكونه مل يرو عنه إال أبو قالبة، فليس هذا مبقتضى مذهبه، فإنه ال يلتفت إىل كثرة 
الرواة يف نفي جهالة احلال، فكذلك ال يوجب جهالة احلال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود 

 .(5)يقتضي تعديله, وهو تصحيح الرتمذي(ما 

 :ف يف إسناد هذا احلديث، وقد بان ذلك بدليل  خًلصة القول إنَّ قبيصة قد صحَّ
الرواة عن سفيان وعن أيب قالبة، وأنَّ مدخل التصحيف على قبيصة أنَّ عمرو بن جبدان 

 ليس مشهوراً بالرواية. واهلل أعلم.
 

                                                           

. إال أنَّ هذا اجتهاٌد من اإلمام أمحد ينازعه فيه 8/8ورد عن اإلمام أمحد أنَّه قال: )ال يعرف(. هتذيب التهذيب(  1)
ريه، فقد صحح له الرتمذي، وابن خزمية، وابن حبان، واحلاكم، وقال عنه العجلي يف غ

(. فالذي يظهر أنَّه 4418ترمجة)7/151(: )تابعيٌّ ثقة(، وذكره ابن حبان يف الثقات1272ترمجة)1/312تأرخيه
م أمحد: )ال يعرف( فقد ثقة؛ وذلك  أنَّ تصحيح األئمة حلديثه مع تفرده به مقتٍض لثقته عندهم، أمَّا قول اإلما

عرفه غريه ووثقه كما هو صنيع العجلي، وجهالة من هو يف عداد التابعني الكبار يغتفر فيها ما مل يأت صاحبها 
 خبرب منكر.

 (: )وهذا حديث حسن صحيح(.124عقب)1/211(  إْذ قال يف السنن2)
 (.2292)4/32(  يف صحيحه3)
 (.1311)4/137يف صحيحه (  4)
هذا حديث صحيح، ومل خيرجاه إذ مل جند لعمرو ابن جبدان راويا غري أيب (، وقال: )125)1/284تدرك(  يف املس5)

 قالبة اجلرمي وهذا مما شرطت فيه، وثبت أهنما قد خرجا مثل هذا يف مواضع من الكتابني(.
 .1/149(  يف نصب الراية6)
 .1/311احلديث؛ للجديع . وينظر: حترير علوم149/ 1نقل قوله الزيلعي يف نصب الراية(  7)
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 بالتصحيف بالنقط والشكل؛ بداللة ما  المثال الثاني: إعًلل إسناد الحديث
: ) وسئل أبو زرعة عن حديٍث رواه قبيصة، عن سفياٍن، عن  رواه الجمع: قال ابُن أيب حامتٍِ

هكذا قال  -أسامة بن زيٍد، عن سامل بن النعمان، عن امرأة من ُجهينة يُقاُل هلا: أمَّ صفية 
. ورواه (1)يف الوضوء من إناٍء واحدٍ  -وسلَّمصلَّى اهلل عليه –قالْت: نازعُت النَّيبَّ  -قبيصة! 

، عن أسامة بن زيٍد، عن النعمان بن خربوذ، عن أم ُصبية...، هذا احلديث. ورواه (2)وكيعٌ 
 ، عن سامل بن النعمان، عن أم صبية.(4)عن أسامة بن زيد(3)ابُن وهبٍ 

 احلديث؟ ، عن سامل بن سرج؛ مسعُت أمَّ صبية...، فذكر(7)ورواه خارجة بن احلارث

                                                           

(، ووقع عنده: )أّم صبيَّة( على الصواب، فاهلل أعلم؛ وقد يكون 799)24/231(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري1)
ذلك من تصحيح النساخ، وإال كيف يذكر أبو زرعة أنَّ قبيصة قد رواه عن )أم صفيَّة(؟! وكذا أشار إىل ذلك 

ح 32الكبري؛ للرتمذي مسألة)الرتمذي والبخاري كما يف العلل  أنَّ للنساخ يٌد يف  -واهلل أعلم-(، وهذا يرجِّ
 تصحيح اخلطأ. وال يبعد أنَّ قبيصة رجع عن ومهه ورواه على الصواب.

واحلديث إسناده حسن؛ مداره على سامل بن َسرْج أيب النعمان املديّن يقال له: ابن خربوذ بفتح املعجمة مث راء ثقيلة مث 
ً فلم يذكر له إاّل هذا  -مضمومةموحدة  وثقه أبو حامت ابُن معني وابُن حبان، ومل يتكلم فيه أحٌد، وهو مقل جدا

، وقد تابع ساملًا أخوه نافع بن سرج عند -وذكر ابن سعد حديثا آخر لكن يف إسناده الواقدي-احلديث الواحد
نه مغلطاي يف شرحه ، وينظر: شرح أيب 1/211؛ البن ماجهابن سعد ولكن يف اإلسناد إليه ضعٌف. وقد حسَّ

(، والكاشف؛ للذهيب 1513ترمجة)3/357. وينظر: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت 1/211داود؛ للعيين
 (.2154ترمجة)221(، وتقريب التهذيب: 1551ترمجة)1/422

و (، وأب2383) 7/231(، وإسحاق بن راهويه351)1/42( أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف2)
 (.795)24/237(، والطرباين يف الكبري3429)1/182(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين58)1/22داود

 (، والبيهقي يف الكربى791)24/237، الطرباين يف الكبري1/27(  أخرج روايته: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار3)
1/293(912.) 

 (، وسنن ابن ماجه25218)44/124مسند أمحد (  وللحديث طرٌق أخرى عن أسامة بن زيد: ينظر فيها:4)
(، واملعجم الكبري؛ للطرباين 4272ترمجة)8/229(، والطبقات الكربى؛ البن سعد382)1/137

(. 12عقب)1/91وأشار الرتمذيُّ  (.5788ترمجة ) 1/3321(، ومعرفة الصحابة؛ أليب نعيم 791)24/237
 إىل احلديث بقوله: )ويف الباب(.

(، وابن سعد يف 1247) 1/313(، والبخاري يف األدب املفرد25215)44/124اإلمام أمحد(  أخرج روايته: 5)
(، وأبو 797)24/237(، والطرباين يف الكبري32(، والرتمذي يف العلل الكبري)4272ترمجة)8/229 الطبقات

 (.5788)1/3321نعيم يف معرفة الصحابة
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ا هي: أم صبية، وامسها: خولة بنت  فقال أبو زرعة: هكذا قال قبيصة: أم صفية، وإَّنَّ
 .وهب. وسامل: ابن النعمان بن سرج قيس، ووهم وكيع يف احلديث، والصحيح: حديث ابن

؛ فهذا الذي وهم (1)قال أبو حممد: يعين: أنَّ وكيعًا قال: عن النعمان بن خربوذ
 .(2)فيه(

 ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل أنَّ قبيصة ل الحافظ أبي زرعة الرازيبيان إعًل :
ف يف إسناد احلديث، وهو قوله: )أّم صفية(، وأنَّ الصواب فيه)أم ُصبيَّة ، كما (4)((3)صحَّ

رواه وكيع، وابن وهب، وخارجة، وغريهم كما سبق ذكره. وكذلك نص أيضاً على وهم وكيع 
، وليس (7)النعمان بن خربوذ(، وأنَّ الصواب)سامل بن السرج( يف هذا احلديث، بقوله: )عن

. ووهم وكيع هو قوله: )عن النعمان(، أما قوله: )ابن خربوذ(، فهذا (1)النعمان بن خربوذ
ه(: )من 358ميكن أن يعتذر له؛  بأنَّ َخرّبُوذ هو اإلكاف، وهلذا قال أبو أمحد احلاكم)

                                                           

، خبالف ما أخرجه األئمة عن وكيع كما سبق ذكره (: )عن ابن خربوذ( فقط58)1/22(  جاء يف سنن أيب داود1)
م أن أبا داود روى 42يف التخريج، وعلق على ذلك ابن عبد اهلادي يف شرحه لعلل ابن أيب حامت) (: )وقد تقدَّ

 احلديث من طريق وكيع، وقال فيه: عن ابن خربوذ فقط. فكأنَّه أسقط وهم وكيع منه، واهلل أعلم(.
 (. 111مسألة) 131-1/134 حامتعلل احلديث؛ البن أيب (2)
أم صبية اجلهنية، يقال: امسها خولة بنت قيس، أو ثامر، هلا صحبٌة وحديث بخ د ق(، تقريب (  هي )3)

 (.8541ترمجة)575التهذيب:
(، واجلرح 142ترمجة) 3/171(، وتأريخ ابن معني4272ترمجة)8/229( ينظر: الطبقات الكربى؛ البن سعد4)

(، ومعرفة الصحابة؛ 383ترمجة)3/117(، والثقات؛ البن حبان2358ترمجة)9/417حامتوالتعديل؛ البن أيب 
(، 3322ترمجة)4/1832(، واالستيعاب يف معرفة األصحاب؛ البن عبد الرب5788ترمجة) 3321: 1أليب نعيم 

 (.5985ترمجة)37/319هتذيب الكمال؛ للمزي(، و 1891ترمجة)5/95وأسد الغابة؛ البن األثري
مل بن سرج، بفتح املهملة، وسكون الراء، بعدها جيم، أبو النعمان املدين، يقال له: ابن خربوذ، بفتح (  هو )سا5)

املعجمة، مث راء ثقيلة، مث موحدة مضمومة، وهو اإلكاف، وهلذا قال أبو أمحد احلاكم: من قال: ابن سرج؛ فقد 
 (.2153ترمجة)294:(، التقريب؛ البن حجرعرَّبه، ومنهم من قال: فيه سامل بن النعمان، ثقة من الثالثة بخ ق

(، والثقات؛ 3415ترمجة) 2/844(، والكىن واألمساء؛ ملسلم2148ترمجة)4/113( ينظر: التأريخ الكبري؛ للبخاري6)
(، وإكمال هتذيب الكمال؛ 2145ترمجة)12/142هتذيب الكمال؛ للمزي (، و 3237ترمجة)4/325البن حبان

 (.2152ترمجة )221وتقريب التهذيب؛ البن حجر:(، 1825ترمجة)1/184ملغلطاي
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 .(1)قال: ابن سرج؛ فقد عرَّبه(
ه(: )فسألت حممداً عن 259ه(، قال الرتمذي)271هذا ذهب اإلمام البخاري)وإىل 

هذا احلديث فقال: وهم وكيع, والصحيح عن أسامة بن زيد، عن سامل بن خربوذ أيب 
 النعمان.

قلُت حملمد: روى هذا احلديث قبيصُة، عن سفيان, عن أسامة, فقال: عن أمِّ صفية, 
ثنا حمم د بن يوسف, عن سفيان, وقال: أّم صبية. قال حممد: فقال: أخطأ فيه قبيصة؛ حدَّ

 .(2)وهي خولة بنت قيس(

 :م تبني أنَّ إعالل أيب زرعة للحديث بالتصحيف  خًلصة القول يف ضوء ما تقدَّ
 صحيٌح؛ إْذ وافقه عليه اإلمام البخاري صراحة، وكذا من صنَّف يف الرتاجم. واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2153ترمجة)294التقريب؛ البن حجر:(  1)
ف يف امسها غري قبيصة، ولكن يف غري هذا احلديث. جاء يف العلل؛  (.32(  علل الرتمذي الكبري)2) وقد صحَّ

صفية، وصحف، للدارقطين قوله: )وقال ابن أيب عدي، عن ابن إسحاق، عن املقربي، عن عطاء، موىل أم 
والصحيح عن عطاء مويل أم صبية، عن أيب هريرة، وهي: خولة بنت قيس هلا صحبة ورواية، عن النيب صلى اهلل 

 عليه وسلم(.
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  ل ثقة اإلمام ع ى قرينه الثقة اإلمام عند االختًلف المثال الثالث:  قد يحكم
: قال ابن أيب في أسماء الرواة، إذا كان األخير معروف بكثرة تصحيفه في أسماء الرجال

ابن أيب  (1)حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديٍث رواه شعبة، عن منصور، عن الفيض
الحمد هلل الذي من اخلالء قال: ))ه كان إذا خرج : أنَّ -رضي اهلل عنه-حثمة، عن أيب ذر

 ؟(2) ((عافاني، وأذهب عني األذى
 فقال أبو زرعة: وهم شعبة يف هذا احلديث.

؛ وهذا (3)ورواه الثوري، فقال: عن منصور، عن أيب علي عبيد بن علي، عن أيب ذر
 .(4)الصحيح. وكان أكثر وهم شعبة يف أمساء الرجال(

 :ذهب احلافظ أبو زرعة إىل إعالل رواية شعبة هذه،  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
وأنَّه وهم يف قوله)عن الفيض ابن أيب حثمة(، وأنَّ الصواب هو ما رواه سفيان الثوري)عن 

ه( إذ قال: )كذا قال سفيان! وكذا 255أيب علي(. وإىل هذا يومئ كالم أيب حامت الرازي)
ظ، وشعبة رمبا أخطأ يف أمساء الرجال، قال شعبة! واهلل أعلم أيهما الصحيح؟ والثوري أحف

. وإعالل أيب زرعة هو الصواب فيما يظهر؛ وذلك أنَّ جل أوهام (7)وال ندري هذا منه أم ال(
م على شعبة عند االختالف يف األعم  شعبة يف أمساء الرجال؛ وأنَّ سفيان الثوري يقدَّ

                                                           

أنَّ الصواب  -واهلل أعلم-وأرى  ،، وأشاروا بأهنا مل ترد يف املخطوطحمققوا العلل يف هذا املوضع ]عن[ أضاف(  1)
إال راٍو واحٍد، وهو  -رضي اهلل عنه-در التخريج مل تذكر بني منصور وأيب ذرعدم ذكرها؛ وذلك أنَّ أكثر مصا

 .رعة وأبا حامت ال ينبهوا على ذلكالصواب؛ بداللة رواية سفيان الثوري، وبداللة أنَّ أبا ز 
حسني بن منصور، عن حيىي بن أيب بكري، عن شعبة، ( من حديث 9827)9/37(  أخرجه النسائي يف الكربى2)

مرفوعاً! وكذا يف عمل اليوم  -صلى اهلل عليه وسلم-ر، عن أيب الفيض، عن أيب ذر قال: كان النيب عن منصو 
( من حديث بندار، عن غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: 9827)9/37(. وأخرجه22)1/22والليلة؛ له

(، وحتفة 1172مسألة)1/291مسعت رجاًل يرفع احلديث إىل أيب ذر... . قوله. وينظر: العلل؛ للدارقطين
 (.12223) 9/194األشراف

(، 9827)9/37(، والنسائي يف الكربى29925)1/117(، و12)1/12( أخرجه: ابن أيب شيبة يف املصنف3)
 (.1172مسألة) 1/291(، والدارقطين يف العلل 352)1/131والطرباين يف الدعاء

 (.47مسألة) 415-1/417علل احلديث؛ البن أيب حامت (4)
 (.47مسألة) 415-1/417احلديث؛ البن أيب حامتعلل (  5)
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حه ابن حجر) ، فكيف إذا كان االختالف يف أمساء الرجال، وهذا ما(1)األغلب ه( 872رجَّ
إذ قال: )أبو علي األزدي عن أيب ذر امسه عبيد ابن علي، وقيل فيه: أبو الفيض، واألول 

 .(2)أصح(
؛ وذلك أنَّ مداره  على أيب علي األزدي، وهو (3)هذا، وإنَّ احلديث ال يصحُّ 

 .(4)جمهول

 :أنَّه خالف إنَّ إعالل أيب زرعة الرازي حلديث شعبة صحيح؛ وذلك  خًلصة القول
يف  اسفيان الثوري، وأنَّ املخالفة كانت يف أمساء الرواة، وكما هو مستفيض أنَّ لشعبة أوهامً 

 أمساء الرواة.
 

 

 

 

 

                                                           

(  ويل حبث يف التفاضل بني اإلمامني شعبة وسفيان امسيته: )بني اإلمامني شعبة بن احلاج وسفيان الثوري(، فصلت 1)
م عند االختالف، مع دفع تضارب أقوال أهل العلم يف التفاضل بينهما.  القول فيه  حول رواية أيهما تقدَّ

 (.8214لتهذيب؛ البن حجر ترمجة)(  تقريب ا2)
: حديث -يعين باب الدعاء عند اخلروج من اخلالء  -(: )أصح حديث يف هذا الباب93)1/741قال أبو حامت(  3)

 (: )وال يعرف يف هذا الباب إال حديث عائشة(. 5عقب)1/12(. وقال الرتمذي -رضي اهلل عنها-عائشة
(. ومل 1898ترمجة)7/412(، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت1481ترمجة)7/477( التأريخ الكبري؛ للبخاري4)

يذكروا فيه جرحًا وال تعدياًل، ومل ير عنه إال منصور بن املعتمر. وذكره ابن حبان يف 
(، وقال: )عبيد بن علي، أبو علي، يروي عن أيب ذر، روى عنه منصور بن املعتمر، 4237ترمجة)7/131الثقات

 وقال ابن حجر: )أبو علي األزدي عن أيب ذر امسه عبيد ابن علي وهو مقبول(. واختلف على منصور فيه(. 
 12/371. السلسلة الضعيفة؛ لأللباين 2/397(، والبدر املنري1172مسألة) 1/291وينظر: العلل؛ للدارقطين 

(7178.) 
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 المبحث الثالث

 إعًلل الحديث بالبطًلن؛ وفيه مط بان:

 المط ب األول

 معنى البطًلن لغة واصطًلحاً، وفيه مسائٌل:

 بطاًل وبطواًل وبطالناً: ذهب ضياعًا وخسراً، : بطل الشيء يبطل الباطل في ال غة
فهو باطٌل. ويقال: ذهب دمه بطاًل أي: هدراً. وبطل يف حديثه بطالة وأبطل: هزل، واالسم 

وأبطلت الشيء: جعلته باطالً. وأبطل فالن:  البطل. والباطل: نقيض احلق، واجلمع أباطيل
 .(3)و ال ثبات له عند الفحص، وه(2). والباطل خالف احلق(1)جاء بكذب وادعى باطالً 

  ثانياً: الباطل يف االصطالح احملدثني: هو  الذي )ال يصح حبال، وال جيوز البتة
 .(4)، أو كان غريَه(-صلى اهلل عليه وسلم-نسبته إىل من ُروي عنه سواء كان النيبَّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 طل(.مادة) ب28/89مادة)بطل(، وتاج العروس؛ للزبيدي11/71(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور1)
 مادة )ح ق ق(.143: (  ينظر: املصباح املنري؛ للحموي2)
 مادة)بطل(.28/89(  ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي3)
 .2/152(  لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة4)
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 المط ب الثاني

 متى ي حكم ع ى الحديث بالبطًلن

مل يشرتط نقاد احلديث يف تسمية احلديث باطاًل أْن يكون يف سنده كذاٌب أو متهٌم  
أو ضعيٌف؛ بل هم ال يُفرِّقون يف تسمية احلديث باطاًل بني ما كان من رواية الثقة وما كان 

 من رواية الضعيف. وميكن بيان ذلك على ما يأيت:

ظنه معه بطالن نسبة اخلرب إىل النَّيبِّ أواًل: إذا قام عند الناقد من األدلة ما غلب على 
فقد يقول: )باطل( أو: )موضوع(، ما دام أنَّ احلديث متصف مبا  -صلى اهلل عليه وسلم-

 يقتضي احلكَم عليه بالبطالن.
وكال اللفظني يقتضي أنَّ اخلرب مكذوٌب، عمداً أو خطأ، إال أنَّ املتبادر الكذب عمداً، 

تفت إليه جامعو كتب املوضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام غري أنَّ هذا املتبادر مل يل
 الدليل على بطالنه، وإن كان الظاهر عدم التعمد.

ثانياً: قد تتوفر األدلة على البطالن مع أنَّ الراوي الذي يصرح الناقد بإعالل اخلرب به مل 
ه غلط أو أُدخل عليه يُ تَّهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً فاضاًل، ولكن يرى الناقد أنَّ 

 .(1)احلديث

ثالثاً: كثريًا ما يذكر بعضهم اخلرَب ويتكلم يف راو من رجال سنده، فيتعقبهم البعُض  
بأنَّ ذاك الراوي مل يُتهم بتعمد الكذب؛ ويُعلم حال هذا التعقب من القاعدتني السابقتني.  

 ينضم إليه وجود راو يف نعم، قد يكون الدليل اآلخري غري كاٍف للحكم بالبطالن، ما مل
 .(2)السند معروف بتعمد الكذب؛ ففي هذه احلال يتجه ذاك التعقب

                                                           

 ، وما بعدها. 5( ينظر: مقدمة الفوائد اجملموعة؛ للمعلمي اليماين: 1)
 ، وما بعدها.5(  ينظر: املصدر نفسه: 2)
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 وميكن تلخيص ما سبق مع زيادة يف التفريع على ما يأيت:

أواًل: قد حُيكم على حديث املرتوك بالبطالن؛ سيما إذا جاء حبديث منكر، سواء 
مل يكذب عمداً؛ فهو مظنة أن يقع له  ه(: )واملرتوك إن1381سندًا أو متناً، قال املعلمي)

الكذب ومهاً؛ فإذا قامت احلجة على بطالن املنت مل ميتنع احلكم بوضعه، وال سيما مع التفرد 
 . (1)املريب(

ثانياً: إذا فحش اخلطأ سواء كان يف اإلسناد أو يف املنت فإنَّ األئمة أحيانًا حيكمون 
 .(2)اً أو ثقةعلى احلديث بالبطالن سواء كان املخطئ ضعيف

ثالثاً: قد حيكمون على األحاديث بالبطالن رغم صحة اإلسناد يف الظاهر، وإَّنا 
 .(3)ينصرف إعالهلم على نكارة املنت

رابعاً: قد حيكم األئمة على احلديث املوضوع بالبطالن؛ إْذ كانوا ال جتمعهم 
 اصطالحات ثابتة كما هو حال املتأخرين اليوم.

على احلديث بالبطالن إذا كان خمالفاً لصريح القرآن احلكيم، أو خامساً: حيكم األئمة 
 لصحيح السنة كما سيأيت يف املثال التطبيقي.

هذا، إال أنَّ املتأخرين اليوم قد قعدوا القواعد االصطالحية، فيجب مراعاهتا بالنسبة 
 للباحثني، بأن يطلقوا األلفاظ حبسب ما استقر عليه االصطالح من نكارة، وشذوذ،

 وبطالن، وضعف، ووضع، إىل آخر ما رمسوه لنا.

 

                                                           

 (.1حاشية)314الفوائد اجملموعة؛ للشوكاين: (  1)
 .91(  ينظر: اإلرشادات؛ لطارق بن عوض اهلل:2)
 .31(  ينظر: حوار حول منهج احملدثني يف نقد الروايات؛ للرحيلي: 3)
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 :أمث ة تطبيقية، إلعًلل الحديث بالبطًلن عند الحافظ أبي زرعة 
  المثال األول: إعًلل الحديث بجم ة من األوصاف؛ مع نقل االتفاق ع ى

: قال بطًلنه، لنكارة متنه وإسناده، إال أنَّ أبا زرعة لم يتعرض إلى إسناده؛ لظهور ذلك
أيب حامت: ) ومسعت أبا زرعة وذكر احلديث الذي رواه موسى بن مطري، عن أبيه، عن ابُن 

–: أنَّ رجاًل طلَّق امرأته على عهد النَّيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم–رجل من أصحاب النَّيبِّ 
ثالثاً، مث تزوجت زوجاً غريه ليحلها، فدخل هبا الزوُج الثاين، وطلقها،  -صلى اهلل عليه وسلم

هتا، فأراد األول أن يتزوجها، فذكروا ذلك للنَّيبِّ وانقض ،  -صلى اهلل عليه وسلَّم–ت عدَّ
((؟ قالوا: بلى؛ أليس تزوجها بولي((؟ قالوا: بلى؛ قال: ))أليس سمَّى لها صداقافقال: ))

أليس قد دخل بها حتى ذاق قال: )) أليس تزوجها بشهود((؟ قالوا: بلى؛ قال: ))
 ((.ذهب الخداع، ذهب الخداعقالوا: بلى؛ فقال النَّيبُّ: )) ((؟عسي تها وذاقت عسي ته

قال أبو زرعة: هذا واٍه، ضعيٌف، باطٌل، غرُي ثابٍت، وال صحيح، وال أعلم بني أهل 
 .(1)العلم باحلديث خالفاً أنَّه حديٌث واٍه ضعيف ال تقوم مبثله حجة(

 احلديث جبملة من  : أعلَّ احلافظ أبو زرعة هذابيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
 األلفاظ الشديدة، وهي على ما يأيت:

ُه اتفاق أهل ابعاً: غري ثابٍت. خامساً: نَ ْقلأواًل: واٍه. ثانياً: ضعيٌف. ثالثاً: باطٌل. ر 
 العلم على أنَّه حديٌث واٍه ضعيف ال تقوم مبثله حجة.

 والذي يظهر أنَّ أبا زرعة أعل هذا احلديث بكذا أوصاف ملا يأيت:

: إنَّ أمارات الوضع على احلديث ظاهرة، من ركاكة أسلوبه، وفساد معناه، فأسلوبه أوالً 
، وهذا يتبنيَّ ملن اختلط احلديث -صلى اهلل عليه وسلم–وتركيبه ال يشبه أحاديث النَّيبِّ 

 بشحمه وحلمه.

 

                                                           

 (.1287مسألة)122-4/99علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
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 .(1)ثانياً: أنَّه معارض ملا هو ثابت يف السنة النبوية، من لعن احمللل واحمللل له

ثالثاً: عدم وجود له أي أصل يف السنة النبوية، ومل خيرِّجه أحٌد من أصحاب السنن 
 واملسانيد واملوطئات واملعاجم، بل الثابت خالفه كما سبق.

، وهو مرتوك احلديث، واآلفة والبلية منه، فقد روى (2)رابعاً: تفرد موسى بن مطري به
 أحاديث موضوعة عن الثقات. 

أعل أبو زرعة هذا احلديث بكذا أوصاف، ومل يتعرَّض إىل ذكر من  من هنا يتبنيَّ ملَِ 
رواه؛ ألنَّ بطالن إسناده ظاهٌر، وأنَّ حال موسى بن مطري غري خاٍف، فأعل املنت، وترك 

 اإلسناد.

 :إنَّ حديث موسى بن مطري يعد يف مجلة األحاديث املوضوعة أو  خًلصة القول
ي؛ لتفرد ابن مطري به، وملخالفته صحيح السنة النبوية، الباطلة كما بنيَّ ذلك أبو زرعة الراز 

 ومل يصرح بذكر علَّة إسناده؛ لعدم خفاء حال موسى بن مطري.
 

                                                           

رضي اهلل –يرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس ابن مسعود، وأيب هر ( جاء يف ذلك أحاديث مرفوعة، عن علي، و 1)
، 5/112، والبدر املنري3/235، ونصب الراية؛ للزيلعي11/495. ينظر: جامع األصول؛ البن األثري-عنهم

 .3/352والتلخيص احلبري
(، وقال عنه يف تأرخيه رواية 339(  وقال عنه ابن معني)مل يكن بثقٍة( كما يف سؤاالت ابن اجلنيد ترمجة)2)

(: )غري مقنع(، وضعَّفه 122(: )كذاب(، وقال اجلوزجاين يف أحوال الرجال ترمجة)1128ترمجة)3/333وريالد
: )ال يقرأ حديث 515ترمجة)8/112(، وجاء عند ابن أيب حامت عنه225ترمجة)3/831أبو زرعة يف الضعفاء

: )مرتوك احلديث، ذاهب موسى بن مطري وهو االسكيف، كويف ضعيف احلديث(، ونقل عن أبيه أيب حامت الرازي
(، وقال: )منكر احلديث(، وقال ابن عدي بعد أن 777احلديث(، وأورده النسائي يف الضعفاء واملرتوكون ترمجة)

(: )وملوسى بن مطري غري ما ذكرت من احلديث قليل وعامة ما 1815ترمجة)8/73ساق له منكرات يف الكامل
(: )كان صاحب عجائب ومناكري 915ترمجة)2/242ان يف اجملروحنييرويه ال يتابعه الثقات عليه(، وقال ابن حبَّ 

(: )روى عن أبيه عن أيب هريرة أحاديث 111ال يشك املستمع هلا أهنا موضوعة(، وقال احلاكم يف املدخل ترمجة)
(، 3452الضعفاء واملرتوكون؛ البن اجلوزي ترمجة)(، و 1534ترمجة )4/113موضوعة(، وينظر: الضعفاء؛ للعقيلي

 (.8928ترمجة )4/223(، وميزان االعتدال؛ له424ترمجة)4/7124ريخ اإلسالم؛ للذهيب وتأ
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  المثال الثاني: إعًلل الحديث؛ بالبطًلن؛ واالمتناع من التحديث به، واألمر
ن أيب بقال ا بالضرب ع يه؛ لتفرد المتروكين بإسناده، مع أنَّ متنه ثابت بأسانيد أخرى:

وسئل أبو زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن أيب الليث، عن عبد الرمحن بن عبد اهلل حامت: )
صلى اهلل عليه – بن عمر، عن أبيه وعبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النَّيبَّ 

 ((؟ الشفعة ما لم تقع الحدود، فإذا وقعت الحدود فًل شفعةقال: )) -وسلَّم
ث به، وقال: اضربوا عليه(قال أبو   .(1)زرعة: هذا حديث باطل؛ فامتنع أن حُيدِّ

 أعل أبو زرعة الرازي حديث إبراهيم بيان إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة :
ثهم به، وأمرهم باإلضراب عليه؛ وذلك لنكارته إسناده ال ا بن أيب الليث بالبطالن، ومل حيدِّ

ملرتوكني؛ فإبراهيم بن أيب الليث مرتوك احلديث، وشيخه متنه، وذلك أنَّ إسناده مسلسٌل با
 عبد الرمحن متهٌم بالكذب كما سيأيت.  

م تفردوا بسلسلة مشهورة، فكيف يغيب مثل هذا احلديث هبذه  أضف إىل ذلك أهنَّ
السلسلة على أئمة احلديث من رواة هذه السلسلة، الذي طوَّفوا يف البلدان؛ تنقيبًا على 

 يأيت هؤالء الضعفاء ويتفردوا هبكذا حديث !  األحاديث، حىت 
وإعالل أيب زرعة للحديث بالبطالن ينصرف إىل اإلسناد حصراً؛ وذلك أنَّ منت 

أنَّه قال:  -رضي اهلل عنه–احلديث ثابت من غري هذا اإلسناد، فقد صحَّ من حديث جابر 
فإذا وقعت احلدود، الشفعة يف كل مال مل يقسم،  -صلى اهلل عليه وسلم-)جعل رسول اهلل 

 .(2)وصرفت الطرق، فال شفعة(
 ومظنة نكارة احلديث مرجعها إىل عبد الرمحن بن عبد اهلل ألمرين اثنني:

                                                           

 (.1432مسألة)291-4/297علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
(. وينظر: تتمة الشواهد يف جامع األصول؛ البن 1128)2/1223(، ومسلم2213)3/59(  أخرجه البخاري2)

، والتلخيص احلبري؛ البن 5/5، والبدر املنري؛ البن امللقن4/154، ونصب الراية؛ للزيلعي1/781 األثري
 .3/137حجر
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 ، خبالف إبراهيم فهو أحسن منه (2)،  متفٌق على وهنه(1)األول:  إنه متهم بالكذب

 .(3)حاالً 

الثاين: إنَّ إبراهيم متابع على روايته، فقد تابعه إمساعيل بن توبة القزويين عن عبد 
عبد الرمحن. وتبنيَّ أنَّ احلديث حديث الرمحن به. فانتفى تفرد إبراهيم به عن عبد الرمحن، 

قال احلافظ اهليثمي: )رواه الطرباين يف الكبري، وفيه عبد الرمحن بن عبد اهلل العمري، وكان  
 .(4)اباً(كذ

 :إنَّ احلديث باطل كما بنيَّ أبو زرعة، والبطالن متوجه إىل نكارة  خًلصة القول
إسناده ال متنه بداللة الشواهد، وإن عبد الرمحن بن عبد اهلل هو املتهم يف هذا احلديث؛ 

 لتفرده بذلك. واهلل أعلم.
 
 

                                                           

(  مزَّق اإلمام أمحد ما مسعه منه، وقال: )ليس بشيء(، وضعفه ابن معني، وتركه أبو زرعة والنسائي وغريهم، وقال 1)
(، 1222ة)ترمج7/273أبو حامت: )مرتوك احلديث...، وكان يكذب(. ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت

(، وقال: )وعامة ما يرويه مناكري إما إسناداً، وإما متناً(. وقال احلافظ 1125ترمجة )7/473والكامل؛ البن عدي
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، أبو القاسم، املدين، ابن حجر: )

ترمجة 344مثانني ومائة ق(. تقريب التهذيب: العمري، نزيل بغداد، مرتوٌك، من التاسعة مات سنة ست و 
(3922.) 

 (.225ترمجة)12/212(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب2)
(: )ويضعف يف احلديث(، وقال ابن أيب حامت يف اجلرح 3798ترمجة)5/271قال ابن سعد يف الطبقات(  3)

فيه، وكان حيىي بن معني  (: )وسئل أيب عنه فقال: كان أمحد بن حنبل جيمل القول411ترمجة)2/141والتعديل
(: )وسئل حيىي بن معني، عن ابن أيب الليث، 2324ترمجة)5/141حيمل عليه(، قال اخلطيب يف تأريخ بغداد

فقال: ثقة ولكنه أمحق، قلت: هذا القول من حيىي يف توثيقه كان قدمياً، مث أساء القول فيه بعد وذمه ذماً شديًدا(، 
(: )ترك الناس حديثه يف حياته(، 125ترمجة)1/433 الكامل؛ البن عديوقال موسى بن هارون احلمال كما يف

(: )وأرجو أنَّه ال بأس= =به(. فإبراهيم ضعيف احلديث، أفرط فيه حيىي بن 125ترمجة)1/433وقال ابن عدي
 معني، إال أنَّ اإلمام أمحد روى عنه يف مسنده، وكذا ابن خزمية يف صحيحه، فهو ضعيف احلديث ليس بكذاٍب.

 .4/179(  جممع الزوائد4)
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 المبحث الرابع
 إعًلل الحديث بالتفرد؛ وفيه ثًلثة مطالب:

 األولالمط ب 
 معنى التفرد

 :الفرد هو الوتر، وهو الواحد، واجلمع أفراد وفرادى على غري  التفرد في ال غة
 ويقال: جاءوا فرادًا وفرادى منونًا وغري منون، أي واحدًا واحداً. وأفردته: عزلته.. قياس

 .(1)وتفردت بكذا واستفردته: إذا انفردت به
 :ً(2)هَو احلديث الذي ينفرد بروايته راٍو واحد التفرد اصطًلحا. 
 والفرد والغريب مرتادفان لغة الفرق بين الفرد والغريب في رواية الحديث :

 واصطالحاً؛ إال أنَّ أهل االصطالح غايروا بينهما من حيث كثرة االستعمال وقلَّته. 
ه على الفرد النسيب. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد املطلق. والغريب أكثر ما يطلقون

 وهذا من حيث إطالق االسم عليهما. 
وأما من حيث استعماهلم الفعل املشتق؛ فال يفرقون، فيقولون يف املطلق والنسيب: تفرد 

 .(3)به فالن، أو: أغرب به فالن
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مادة)فرد(. 4/722مادى)فرد(، ومقاييس اللغة؛ البن فارس 2/718(  ينظر: الصحاح؛ للجوهري1)
 .45(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع: 2)
 .75(  ينظر: نزهة النظر؛ للحافظ ابن حجر: 3)
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 المط ب الثاني

 أقسام التفرد وصوره وأهمية معرفته، وفيه مسائٌل:

 مأواًل: أقسام التفرد  أهل العلم التفرد من حيث الرواية على قسمني، ومها: : قسَّ
إال  -صلى اهلل عليه وسلم-أواًل: الفرد املطلق: وهو احلديث الذي ال يعرف عن النَّيبِّ 

وهذا املعىن مبجرده ال يفيد ثبوت احلديث أو ضعفه، فال يفهم أنَّ جمرد التفرد  بإسناد واحد.
لعموم: الصحيح، واحلسن، والضعيف، وتعرف يعين الضعف، وإَّنا يف التفرد من حيث ا

 .(1)درجة كل حبسب حال اإلسناد، وسالمته من العلل
صلى اهلل عليه -: وهو احلديث الذي علم خمرجه عن النَّيبِّ (2)ثانياً: الفرد النسيب

ولكنه مل  -رضي اهلل عنهم-من أكثر من وجه، كحديث يرويه أبو هريرة وابن عمر -وسلم
إال من رواية نافع مواله، فهو من أفراد نافع عن ابن عمر، والتفرد فيه  يعرف عن ابن عمر

ا وقع بالنسبة البن عمر  ، ال مطلقاً، ويقولون فيه:  تفرد به فالن عن -رضي اهلل عنهما–إَّنَّ
 .(3)فالن

 للتفرد صور كثرية، وهي على ما يأيت:ثانياً: صور التفرد : 
، وهو األكثر يف رواية احلديثأواًل: ما تفرَّد به راٍو واحد مطلقاً   .(4)أو عن شيخ معنيَّ

ثانياً: ما تفرد به أهل بلد دون غريهم عن شخص، فيقال: هذا حديث تفرد به أهل 
 .(7)الشام مثاًل، حيث مل تقع روايته لغريهم، ومل يعرف إال من جهتهم

                                                           

 .48(  ينظر: حترير علوم احلديث للجديع: 1)
مسي نسبياً؛ لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إىل شخص معني، وإن كان : )75ر يف النزهة: (  قال احلافظ ابن حج2)

احلديث يف نفسه مشهوراً(. وتقيده بالشخص فيه نظر؛ واألكمل أْن يقال: بالنسبة إىل أمر ما، بدليل صور التفرد 
 النسيب.

 .48للجديع:  حترير علوم احلديث، و 1/218شرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقيينظر: (  3)
 .2/527(  ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر4)
 .2/527(  ينظر: املصدر نفسه5)
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آخر، وليس ثالثاً: ما تفرد به أهل البلد عن أهل بلد آخر، وليس هو عند أهل البلد 
 .(1)هو عند أهل البلد اآلخر أصاًل، أو ليس عندهم من وجه قويِّ 

 .(2)رابعاً: تفرد شخص عن أهل بلد
 .(3)خامساً: وميكن أن يضاف: ما تفرد به الضعفاء دون الثقات

 :يعد التفرد من املسائل اليت اعتىن هبا نقاد احلديث؛ إذ  ثالثاً: أهمية معرفة التفرد
أنَّ له عالقة مباشرة بتعليل األحاديث، فهو أحد وسائل الكشف عما يكمن يف األحاديث 
من أوهام وأخطاء، فكثرياً ما يعلُّ احملدثون النقاد احلديث بقوهلم: )حديث غريب(، أو )تفرد 

من هذا الوجه( أو: )ال نعلمه يروى عن فالن إال به فالن(، أو )هذا حديث ال يعرف إاّل 
 .(4)من حديث فالن(

فمن مَثَّ أواله احملدثون عنايًة بالغًة واهتموا به اهتمامًا خاصاً، فأفردوه بالتصنيف، فمن 
هذه املصنفات كتاب األفراد، وغرائب مالك، والفوائد املنتخبة؛ مجيعهنَّ لإلمام 

األوسط، واملعجم الصغري، كالمها لإلمام ه(، وكتاب املعجم 387الدارقطين)
، وذلك (7)ه(، وغريها كثري292ه(، ومن قبلهما املسند املعلل؛ لإلمام البزار)312للطرباين)

                                                           

 .1/71(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع:1)
 .2/527(  ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر2)
ق ال بأصل احلديث. ينظر: النكت على  هذا، وقد يطلقون تفرد الشخص باحلديث ومرادهم بذلك تفرده بالسيا(  3)

 .2/528كتاب ابن الصالح؛ البن حجر
 .42، والشاذ واملنكر وزيادة الثقة؛ للدكتور احملمدي: 9-8(  ينظر: مقدمة حتقيق الفوائد اجملموعة؛ للمعلمي: 4)
البزار، فإنَّه أكثر  : ) تنبيه: من مظان األحاديث األفراد مسند أيب بكر2/529(  قال احلافظ ابن حجر يف النكت5)

فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطرباين يف املعجم األوسط، مث الدارقطين يف كتاب األفراد، وهو ينبئ 
على اطالع بالغ، ويقع عليهم التعقب فيه كثرياً حبسب اتساع الباع وضيقه، أو االستحضار وعدمه. وأعجب من 

حلافظ نفسه، فقد تتبع العالمة مغلطاي على الطرباين ذلك يف جزء مفرد، وإَّنا ذلك أن يكون املتابع عند ذلك ا
حيسن اجلزم باإليراد عليهم حيث ال خيتلف السياق، أو حيث يكون املتابع ممن يعترب به؛ الحتمال أن يريدوا شيئاً 

البزار؛ ألنَّ البزار حيث  من ذلك بإطالقهم، والذي يرد على الطرباين، مثَّ الدارقطين من ذلك أقوى مما يرد على
حيكم بالتفرد إَّنا ينفي علمه، فيقول: =   =ال نعلمه يروي عن فالن إال من حديث فالن، وأما غريه، فيعرب 

 -بقوله: مل يروه عن فالن إال فالن. وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر من اإلطالق خالفه
 م احلافظ ابن حجر، ُحقَّ للباحثني أن يتأملوه.وهذه نص نفيس من كال واهلل أعلم(.
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مما يدل على أمهية املسألة، إذ أنه ليس باإلمكان تعليل األحاديث أو تصحيحها إال بعد 
 .(1)ت اإلسنادمعرفة حالة التفرد أو حالة املشاركة يف كل طبقة من طبقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .52املوازنة بني املتقدمني واملتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليله؛ للدكتور محزة املليباري:(  ينظر: 1)
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 المط ب الثالث
 حكم التفرد

األصل يف تفرد الثقات القبول، وكما أنَّ األصل يف تفرد الضعفاء الرد، ال خالف بني 
أهل العلم باحلديث يف ذلك، وعلى هذا بىن أصحاب الصحاح كتبهم، وعليه جرى حكم 

جرى املربزون من أئمة احلديث يف األئمة يف تصحيح أكثر احلديث وتضعيفه. وعلى هذا 
ه( 271ه(، والبخاري)234ه(، وابن املديين)241معرفة علله، كاإلمام أمحد)

 .(1)ه(، وغريهم255ه( وأيب حامت)214ه(، وأيب زرعة)211ومسلم)
 وميكن حترير هذه املسألة الشائكة على ما يأيت: 

، تفرد (2)((ا األعمال بالنياتإنمأواًل: تفرد الثقة مبا مل يروه غريه مطلقاً، كحديث: ))
، مل يروه غريه. فهذا -صلى اهلل عليه وسلم-به حيىي بن سعيد األنصاري بإسناده إىل النَّيبِّ 

 التفرد صحيح حمتج به، وأكثر األحاديث الصحيحة من هذا.
ثانياً: تفرد الثقة من أصحاب من يدور عليهم احلديث، كتفرد محاد بن 

ه( حبديث، ال يرويه عن ثابت غري محاد، وقد 229البناين)ه(، عن ثابت 115سلمة)
 يعرف عن غري ثابت. فهذا صحيح حمتج به.

ثالثاً: تفرد الثقة عن رجل ممَّن يدور عليهم احلديث، وليس ذلك الثقة من أصحاب 
ه(، مبا ال 118ه( عن قتادة بن دعامة السدوسي)173ذلك الرجل، كتفرد معمر بن راشد)

ه(، وسعيد بن أيب 112قتادة املعروفني به، كشعبة بن احلجاج)يُعرف عند أصحاب 
 ه( وغريهم فهذا حمل للتعليل.174ه(، وهشام الدستوائي)171عروبة)

                                                           

 .2/179(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع1)
 (.1925)3/1717ومسلٌم (، 1)1/1. البخاري-رضي اهلل عنه–(  متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب 2)
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رابعاً: تفرد الصدوق الذي مل يبلغ يف اإلتقان مبلغ الثقات، كمحمد بن عمرو بن 
، مبا مل يروه ه(173ه(، وأسامة بن زيد اللَّيثي)118ه(، وعمرو بن شعيب)144َعْلَقَمة)

 غريه مطلقاً. فهذا مقبول بتحقيق ما يُطلب حلسن احلديث.
خامساً: تفرد الصدوق عن شيخ له، عرف باالعتناء حبديثه والضبط له، كتفرد عاصم 

ه(، أو عن زر بن 72ه( عن أيب وائل شقيق بن سلمة)حنو 128بن أيب النجود)ا
ديث أهل بلده بشيء عنهم ال ه(. ومنه تفرد الصدوق املعروف باالعتناء حب82حبيش)

 يرويه عنهم غريه، كتفرد إمساعيل بن عياش حبديث عن ثقة من أهل الشام.
سادساً: تفرد الصدوق عن مشهور من الثقات مبا ال يوجد عند ثقات أصحاب ذلك 

ه( عن 189املشهور، وليس لذلك الصدوق اعتناء حبديث الشيخ، كتفرد حيىي بن اليمان)
 ه( مبا ال يرويه أصحاهبما عنهما.148(، واألعمش)ه111سفيان الثوري)

فهذا حمل للتعليل، وقد يبلغ النكارة، ورمبا اعترب به إذا وجد له فيمن فوق الثوري أو 
األعمش مثاًل أصل. ومنه تفرده يف باب اعتنائه مبا مل يروه غريه من أقرانه عن شيخ مشهور،  

ثقة يف أبواب السري واملغازي؛ ه( فيما مسعه من شيخ 171كأفراد حممد بن إسحاق)
 العتنائه هبذا الباب وضبطه له.

سابعاً: تفرد اجملروح، كان تفردًا مطلقًا أو نسبياً، فهو منكر، وليس من باب علل 
 .(1)احلديث؛ لظهور نكارته جبرح راويه

ولكن ال بدَّ من معرفة أنَّ التفرد عند املتقدمني له معىن، وله عند املتأخرين له معىن 
 خر.آ

ا املتقدمون، فاألصل عندهم يف تنصيصهم على تفرد الراوي باحلديث هو إرادهتم  أمَّ
اإلشارة إىل استغراب ذلك التفرد، وإعالل الرواية به، وأحيانًا قليلة يريدون إعالل متابعاهتا، 

 وعدم االعتداد بتلك املتابعات.
                                                           

 .111-2/112(  هذه النقاط السبعة خلصتها من كتاب حترير علوم احلديث؛ للجديع1)
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كانوا إذا قالوا يف حديث: فاملتقدمون وال سيما علماء العلل منهم، كأيب زرعة الرازي،  
تفرد به فالن. فهي يف الغالب عبارة عن إعالل للحديث، وإشارة إىل وهم ذلك املتفرِّد، أو 

 إىل عدم احتمال حاله مثل ذلك التفرد.

وملا كان الغالب على مسلكهم يف هذه القضية هو مقصد التعليل صاروا ال يعتدون 
يلتفتون إليها، فرتاهم ينصون على تفرد ذلك  باملتابعات الساقطة عن حد االعتبار، وال

الراوي الثقة أو املقبول يف اجلملة، وإن شاركه يف روايته لذلك احلديث بعض اهللكى أو 
 .(1)املخطئون من الرواة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/347(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة1)
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 :أمث ة تطبيقة ع ى إعًلل الحديث بالتفرد عند الحافظ أبي زرعة الرازي 
  املثال األول: إعالل احلديث؛ بالتفرد؛ مع االمتناع من قراءته؛ لتفرد من ال حيتج

 خبربه يف لفظة معينة من احلديث: قال ابن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديث رواه 
 أبو يوسف يعقوب، عن يزيد بن أيب زياد، عن عيسى، عن سعيد بن زيد؛ قال: قنت النَّيبُّ 

ال هم، العن رعًًل، وذكوان، وعصية؛ عصت اهلل فقال: )) -مصلى اهلل عليه وسل –
 ؟(2)(((1)يورسوله، والعن أبا األعور الس م

 . (3)فقال أبو زرعة: مل يرو هذا احلديث غري أيب يوسف. ومل يقرأه علينا(

 :ذهب احلافظ أبو زرعة إىل إعالل هذا احلديث؛  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
بإسناده، ومل يتابعه عليه أحٌد، وهو متأخر الطبقة، فكيف يتفرد  (4)بتفرُّد أيب يوسف يعقوب

هبذا احلديث! فهذه داللة على نكارة احلديث، لذلك جند أبا زرعة أعرض عن هذا احلديث، 
 ومل يقرأه عليهم؛ لنكارته. وترجع نكارة احلديث إىل أمرين اثنني:

 األول: تفرد أيب يوسف بإسناده، إْذ مل يتابعه أحٌد.

 ((.أبا األعور الس ميمن غري ذكر )) (7)الثاين: أنَّ متنه منكٌر؛ فقد صح احلديث

 إنَّ احلديث منكر من قبل إسناده ومتنه، ومرجع إعالل أيب زرعة خًلصة القول :
 الرازي إىل تفرد أيب يوسف به، وعدم املتابع له سنداً وال متناً. واهلل أعلم. 

                                                           

، واجلرح 3/43(  قيل أنَّ امسه: عمرو بن سفيان. خمتلف يف صحبته. ينظر: تأريخ ابن معني برواية الدوري1)
(، ومعرفة الصحابة؛ 4425ترمجة)7/119الثقات؛ البن حبان(، و 1291ترمجة)1/234أيب حامتوالتعديل؛ البن 

 (.1922ترمجة)3/1158، واالستيعاب؛ البن عبد الرب4/2218أليب نعيم
(، وأبو 482)4/92(، وأمحد بن منيع كما يف املطالب العالية5245)2/128(  أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف2)

وأبا األعور وليس فيه)) 1/241وأخرجه  ابن قانع يف معجم الصحابة (.772)1/145بةنعيم يف معرفة الصحا
 ((!.الس مي

 (.722مسألة) 411-417علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
 . ينظر يف ترمجته: ميزان االعتدال؛ للذهيب-رضي اهلل عنهم-(  هو أبو يوسف القاضي، صاحب أيب حنيفة 4)

 (.8122ترمجة ) 8/718امليزان؛ البن حجر(، ولسان 9594ترمجة)4/445
 .( من حديث أنس 323)1/419(، ومسلم4292)7/127(  ينظر: صحيح البخاري5)
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 الثقة؛ مع عدم االحتجاج بالمتابعات التي  المثال الثاني: إعًلل الحديث بتفرد
: قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة توبع ع ها؛ لكونها جاءت من طريق الضعفاء

–، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس: أنَّ النَّيبِّ (1)عن حديث رواه عبد الرزاق
 املاء ... احلديث؟كان يفطر على التمر، فإن مل جيد فعلى   -صلى اهلل عليه وسلم

 فقاال: ال نعلم روى هذا احلديث غري عبد الرزاق، وال ندري من أين جاء عبدالرزاق؟

 .(3)، وسعيد بن هبرية(2)قلت: وقد رواه سعيد بن سليمان النشيطي

 شربة من ماء مثالً. (7)، وسعيد بن هبرية(4)فقال أيب: ال ُيسقى بالنشيطي

 .(1)الرزاق(عه إال من حديث عبد ديث! مل يرفقال أبو زرعة: ال أدري ما هذا احل

 ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل إعالل حديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
 عبد الرزاق هذا؛ لتفرده عن جعفر بن سليمان به.

 ومل يعتد باملتابعات اليت توبع عليها عبد الرزاق؛ وذلك لضعفها ونكارهتا.

وإنكار احلديث على عبد الرزاق؛ ألنَّه من الثقات خبالف من وافقه عليه؛ فأولئك 
ا استغراهبم من رواية عبد الرزاق أنَّه من  ضعفاء، الضعف والنكارة بينٌة على حديثهم، أمَّ

                                                           

(، 191) 2/51(، والرتمذي2371)2/321(، وأبو داود12151)22/112( أخرج حديثه: اإلمام أمحد1)
 1/795واحلاكم (،2255) 3/177، والدارقطين 2/385وابن عدي يف الكامل (،1857)13/294والبزار

وذكره العقيلي معلقاً عن جعفر  (.3115)7/427ويف شعب اإلميان؛ له (،8389)239/ 4(، والبيهقي1751)
 .3/72بن سليمان به

 .2/385الكامل؛ البن عدي(  2)
 ( مل أقف على روايته. 3)
مه نشيط، ضعيف من هو)سعيد بن سليمان البصري النشيطي، بفتح النون، وكسر املعجمة، نسب إىل جده أل(  4)

 (.2332ترمجة)235التاسعة(. تقريب التهذيب؛ البن حجر:
هو سعيد بن هبرية بن عديس بن أنس بن مالك الكعيب أبو مالك. ضعفه أبو حامت كما يف اجلرح (  5)

(. وينظر: تأريخ بغداد؛ 421ترمجة ) 1/325(، وأثخن فيه ابن حبان يف اجملروحني 298ترمجة)4/52والتعديل
 (.178ترمجة)7/81بللخطي

 (. 172مسألة) 5-3/1( علل احلديث؛ البن أيب حامت6)
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الثقات من حيث العموم، فروايته حلديث فرد غريب مظنة للخطأ والوهم؛ إْذ ال حيتمل 
.  وإىل قول أيب زرعة ذهب أبو حامت (1)بد الرزاق تغريَّ بأخرةتفرده. سيما وأنَّ ع

ه( حديث عبدالرزاق فقال: 159ه( كما سبق ذكره. وكذا استغرب الرتمذي)255الرازي)
 .(2))هذا حديث حسن غريب(

ه( إعالل متني كإعالل أيب زرعة الرازي، باحلكم على عبد الرزاق بالتفرد 292وللبزار)
تابعة إذ قال: )وهذا احلديث ال نعلم رواه عن ثابت، عن أنس إال مع عدم االعتداد بامل

جعفر بن سليمان، وال نعلم رواه عن جعفر إال عبد الرزاق. ورواه رجل من أهل البصرة كان 
يقال له: سعيد بن سليمان النشيطي عن جعفر، عن ثابت، عن أنس فأنكره عليه، وضعف 

 .(3)حديثه به(

ه( فقال: )هو خطأ، وإن الصواب حديث 323نسائي)ونص على خطأ عبد الرزاق ال
 .(4)سلمان(

 

 

                                                           

(  عبد الرزاق أحد أئمة احلديث املشهورين، وإليه كانت الرحلة يف زمانه يف احلديث، حىت قيل: إنَّه مل يرحل إىل 1)
 ما رحل إىل عبد الرزاق. وحديثة على التفصيل: -صلى اهلل عليه وسلم-أحد بعد رسول اهلل 

ث من كتابه قبل فقدان بصره، فحديثه فيه صحيح.أ  واًل: ما حدَّ
ث من حفظه قبل فقدان بصره، رمبا وقع الوهم يف حديثه هذا.  الثاين: ما حدَّ

ث بعد أن عمي، فكان يلقن فيتلقن، فهذا حديثه ليس حبجة. ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن  الثالث: ما حدَّ
 (.3417)18/72للمزي، وهتذيب الكمال؛ 2/575رجب

(: )هذا حديث غريب( من 1542)1/211(. ووقع عند البغوي يف شرح السنة191عقب)2/51سنن الرتمذي(  2)
 غري قوله)حسن(، وكأنَّه الصواب.

 (.1857عقب)13/294مسند البزار(  3)
 .7/198(  البدر املنري؛ البن امللقن4)
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ة متابعات:  وقد توبع عبد الرزاق على حديثه عدَّ

املتابعة األوىل: توبع متابعة تامةَّ، إْذ رواه عمار بن هارون، عن جعفر بن سليمان 
ار بن هارون، فكان من سراق احلديث(1)به  . وأنكره (2). وإسناده ضعيٌف؛ لضعف عمَّ

ه( وقال: )وهذا احلديث يعرف بعبد الرزاق عن جعفر، ومن إفرادات جعفر 317ابن عدي)
عن ثابت، عن أنس، ال أعلم يرويه عن جعفر غري ثالثة أنفس، اثنني قد ذكرهتما، والثالث 

 .(3)عبد الرزاق عن جعفر، واحلديث به مشهور عن جعفر(

عن عبد العزيز بن حبيب, عن أنس , عن شعبة, (4)املتابعة الثانية: رواه سعيد بن عامر
من وجد تمرًا ف يفطر ع يه, : ))-صلى اهلل عليه وسلم-بن مالك, قال: قال رسول اهلل ا

((. وأعله البخاري فيما حكاه عنه الرتمذي: )حديث ومن ال ف يفطر ع ى ماء, فإنَّه طهور
. (7)سعيد بن عامر وهم يهم فيه سعيد والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سريين(

ه( إْذ قال: )حديث أنس ال نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غري 259وقال الرتمذي)
سعيد بن عامر، وهو حديث غري حمفوظ، وال نعلم له أصاًل من حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس، وقد روى أصحاب شعبة هذا احلديث، عن شعبة، عن عاصم األحول، 

صلى اهلل عليه -ن سلمان بن عامر، عن النَّيبِّ عن حفصة بنت سريين، عن الرباب، ع
 وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر(. 

                                                           

 .2/385(  الكامل؛ البن عدي1)
(: )بصري ضعيف يسرق احلديث...، 1274ترمجة)1/143يف ترمجته. قال عنه ابن عدي (  أورده ابن عدي 2)

 ولعمار غري ما ذكرت أحاديث، وعامة ما يرويه غري حمفوظة(.
 .2/385الكامل؛ البن عدي(  3)
(، 2211)3/258(، وابن خزمية3323)3/351(، والنسائي يف الكربى194)2/52(  أخرج روايته: الرتمذي4)

(، وقال: )هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ومل خيرجاه(، وأبو نعيم 1751)1/791املستدركواحلاكم يف 
ومل أنقل تصحيح أيب عبد اهلل احلاكم يف املنت؛ لعدم (. 8385) 3/239، والبيهقي يف الكربى9/225يف احللية

ة تساهله رضي اهلل عنه وغفر له.  اعتدادي به؛ لشدَّ
 (.8388عقب)4/239(  السنن الكربى؛ للبيهقي5)
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 .(3)ه(478، والبيهقي )(2)ه(311، وابن خزمية)(1)ه(323وكذا أعلَّه النسائي)

املتابعة الثالثة: تابعه عبد الواحد بن ثابت الباهلي، عن ثابت، عن أنس قال: )كان 
. وإسناده ضعيٌف؛ (4)يفطر على مترات أو شيء مل متسه النار( -وسلم صلى اهلل عليه-النَّيبُّ 

 .(1)، وأعلَّه به العقيلي(7)لضعف عبد الواحد

املتابعة الرابعة: تابعه يزيد بن عبد العزيز، عن رقبة، عن بريد بن أيب مرمي، عن أنس، أن 
ح النسائي كان يبدأ إذا أفطر بالتمر. ورجاله ث  -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبَّ  قات. ولكن رجَّ

مرسالً،  -صلى اهلل عليه وسلم-إرساله إْذ قال: )هذا احلديث رواه شعبة، عن بريد عن النَّيبِّ 
 .(5)وشعبة أحفظ ممن روى هذا احلديث(

وحلديث عبد الرزاق شواهٌد، ولكن ال يتقوَّى هبا؛ وذلك للحكم على حديث     عبد 
ن قبل األئمة فال ميكن جتاهل قوهلم، مثَّ أنَّ األئمة أعلوا الرزاق باخلطأ والنكارة والغرابة م

 ببعض هذه الشواهد حديث عبد الرزاق ورجحوها عليه. 

رضي اهلل -فقد جاء من حديث عاصم األحول، عن الرباب، عن سليمان بن عامر
: )إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر،  -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  -عنه

                                                           

 (.3323عقب)3/351السنن الكىب؛ للنسائي(  1)
 (.2211عقب حديث)3/258(  صحيح ابن خزمية2)
 (.8385)3/239السنن الكربى(  3)
 (.3327)7/79(، وأبو يعلى يف مسنده1212ترمجة)3/72(  الضعفاء؛ للعقيلي4)
ينظر: املغين يف الضعفاء؛ ( هو: عبد الواحد بن ثابت الباهلي، أو ثابت. ضعفه مجٌع من أهل العلم.  5)

 (.7285ترمجة)2/151(، وميزان االعتدال؛ له3817ترمجة)2/429للذهيب
 (.1212ترمجة)3/72الضعفاء؛ للعقيلي(  6)
 (.3324)3/351يف الكربى(  7)
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، ولكن صححه مجع (2). وفيه جهالة الرباب(1)فإن مل جيد التمر فعلى املاء فإن املاء طهور(
، (4)ه(255، أبو حامت الرازي)(3)ه(271من أهل العلم، منهم: اإلمام البخاري)

 ...........................................(1)ه(323، والنسائي)(7)ه(259والرتمذي)

 
                                                           

 ترمجة  1/214 (، والبخاري يف التأريخ الكبري122)2/718أيب شيبة(، وابن 1258)2/723( أخرجه: الطيالسي1)
(، وابن أيب حامت 2215)3/258(، وابن خزمية197)2/51(، والرتمذي2377) 2/327(، وأبو داود 912)

(، والبيهقي يف 1757) 1/795(، واحلاكم3741) 8/281(، وابن حبان185مسألة)3/78يف العلل
 (.8381)4/238الكربى

الرَّبَاب بفتح أوهلا، وختفيف املوحدة ،وآخرها موحدة، بنت ُصليع، مبهملتني مصغَّر، أم الرائح، بتحتانية (  هي: )2)
(. هلا حديث 8782ترمجة)545(. التقريب؛ البن= =حجر:4ومهملة، الضبية البصرية مقبولة من الثالثة خت 

 (.7451عقب)5/84واحد يف البخاري معلقاً 
والرباب ال بأس حبديثها؛ فلم تأت بشيء ينكر، وقد روت عنها : )1/111سنن الرتمذيقال الشيخ العلوان يف شرح  

حفصة ابنة سريين، وهي ثقٌة، وصحح هلا الرتمذي، وابن خزمية، وابن حبان، وهذا ظاهر كالم أيب حامت، وهذا 
احلديث، فإنَّ هذا توثيق يرفع جهالتها ويقوي أمرها، فإنَّ اخلرب إذا مل يرو إال من طريق واحد، وصحح أحد األئمة 

حديث الرباب عن سلمان فهذا توثيق للرباب؛ ألنَّ  -رمحه اهلل تعاىل-لكل الرواة، فحني صحح اإلمام أبو عيسى 
اخلرب مل يثبت من وجه آخر عن غري الرباب(. وهو كالم نفيس. وللشيخ الطريفي كالٌم نفيس أيضاً يف بيان تقوية 

ا امرأة جمهولة، وقليلة احلديث، لكن  األئمة حلديثها هذا، أرى لزوماً  عليَّ نقله، قال حفظه اهلل: )وأما الرباب فإهنَّ
يقبلون من رواية اجملاهيل إذا كانوا من طبقة متقدمة، خاصة إذا كانوا من النساء،  -رمحة اهلل تعاىل-األئمة عليهم 

م وقد ثبت عن غري واحد من األئمة كاإلمام البخاري، وأيب حامت، والدارق طين، وكذلك اإلمام أمحد، وغريهم، أهنَّ
نوا مجلة من األحاديث لبعض الرواة اجملاهيل، لكنهم من طبقة أوىل، وللنساء خاصة؛ وذلك أنَّ غلبة احلال  حسَّ
نَّ جماهيل خبالف الرجال، فالتمكن من معرفتهم وارٌد، بل هو األغلب، فإذا مل يعرفوا وانفردوا  بالنسبة للنساء أهنَّ

عليه رمحة اهلل -فإنَّ هذا يدل على النكارة يف األغلب، وأمَّا النساء فبخالف ذلك، وهلذا يقول الذهيب بشيء، 
[: وال يعرف يف النساء من اهتمت وال من 4/124يف كتابه ميزان االعتدال ملا أراد أْن يرتجم للنساء] -تعاىل

[: وأكثرهن جماهيل، 9/495ظر: لسان امليزان]ين-عليه رمحة اهلل تعاىل-تركوها. وهلذا يقول احلافظ ابن حجر 
والضعف فيهن قليل. يعين النساء، وهلذا من قرائن قبول رواية اجملهول، أن يكون امرأة، وأن يكون متقدماً، وأال 

 ينفرد بأصل، وأن يكون ما يرويه مما ليس عليه األحكام(. من متلقى أهل احلديث.
 (.8388عقب)4/239السنن الكربى؛ للبيهقي(  3)
 (.185مسألة)3/78(  يف العلل؛ البن أيب حامت4)
 (.197)2/51يف السنن(  5)
 .7/198(  ينظر: البدر املنري؛ البن امللقن6)
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 .(3)ه(427، واحلاكم)(2)ه(374، وابن حبَّان)(1)ه(311وابن خزمية ) 

رضي -والشاهد اآلخر: جاء من حديث حممد بن أيب سليمان، عن بعض، عن جابر
إذا كان الرطب مل يفطر إال على  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: كان رسول اهلل  -اهلل عنه

 .(4)الرطب، فإذا مل يكن الرطب مل يفطر إال على التمر(

 :إنَّ حديث عبد الرزاق معلوٌل بالتفرد كما نص احلافظ أبو زرعة،  خًلصة القول
مل يتابع عليه متابعة يُعتدُّ هبا؛  ه غري واحد من األئمة؛ وذلك أنَّ عبد الرزاقوكما وافقه علي

لذا حكم عليه األئمة بتفرده باحلديث، ويعد من مجلة منكراته، وأنَّ الشواهد ال تقويه؛ 
 كارة. واهلل أعلم.للحكم عليه باخلطأ والن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2215)3/258( يف صحيحه1)
 (.3741) 8/281يف صحيحه(  2)
 (.1757) 1/795يف املستدرك(  3)
 (.144)1/341(  أخرجه: عبد بن محيد يف املنتخب4)
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  المثال الثالث: إعًلل رواية  الصدوق؛ ألنَّه ممن ال يحتمل تفرده، مع تقدم
، عن (1): قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه حممد بن جابرطبقته

الذكر : هل يف مس  -صلى اهلل عليه وسلم–قيس بن طلق، عن أبيه: أنَّه سأل رسول اهلل 
 ((.)الوضوء؟ قال: )

 .(2)فلم يثبتاه، وقاال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به احلجة، ووهناه(

 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي حديث حممد بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :
بن جابر، عن قيس بن طلق بأنَّه غري ثابت؛ بأنَّ طلق ال تقوم به حجة، ووهناه، ومل يعل ا

، وقيس بن طلق ال تنزل مرتبته (3)بن جابر على الرغم أنَّ حممد ضعيف احلديث اخلرب مبحمد
)أيوب : ؛ وذلك أنَّ حممد بن جابر قد تابعه مجٌع من الرواة عن قيس، فرواه(4)عن الصدوق

                                                           

(، 22)1/18(، وابن اجلارود يف املنتقى183)1/45(، وأبو داود483)1/113روايته: ابن ماجه(  أخرج 1)
(، وأبو نعيم يف 741)1/251(، الدارقطين يف السنن477)1/57والطحاوي يف شرح معاين اآلثار

(، 121)1/95(، وابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه714)2/281، والبيهقي يف اخلالفيات5/123احللية
 .5/332ن عدي يف الكاملواب

 (.111مسألة) 719-718علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
حممد بن جابر بن سيار بن طلق احلنفي اليمامي، أبو عبد اهلل، (: )7555ترمجة) 451(  قال احلافظ يف التقريب3)

حامت على ابن أصله من الكوفة، صدوٌق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلَّط كثرياً، وعمي فصار يلقن، ورجحه أبو 
 هليعة من السابعة مات بعد السبعني د ت ق(.

(: )ما أعلم به بأساً(، ووثقه ابن معني يف تأرخيه؛ رواية 771(  قال اإلمام أمحد كما يف سؤاالت أيب داود)4)
(، وجعله ابن حبان يف 1391ترمجة)1/393(، والعجلي يف تأرخيه481مسألة)1/143الدوري
( وقال: 2551ترمجة)3/22وأبعد ابن اجلوزي إْذ جعله يف الضعفاء واملرتوكون(، 7224ترمجة)7/313الثقات

)قيس بن طلق الذي روى عن أبيه حديث مس الذكر ضعفه أمحد وحيىي( !! وكذا تعبه الذهيب يف تأريخ 
قال: ( بقوله: )ضعفه أمحد بن حنبل(، والصواب أنَّ اإلمام أمحد مل يضعفه البتة. وإَّنا 257ترمجة)3/483اإلسالم

(. وقال الشافعي: )قد سألنا عن قيس بن طلق فلم جند 512ترمجة)8/399)غريه أثبت منه(. هتذيب التهذيب
من يعرفه مبا يكون لنا قبول خربه(. وقال بن معني مرَّة: )لقد أكثر الناس يف قيس وأنه ال حيتج حبديثه( هتذيب 

ثه فقال: )ليس بالقوي( موسوعة أقوال (، ولنيَّ الدارقطين حدي512ترمجة)8/399التهذيب؛ البن حجر
(: )قيس بن طلق بن علي احلنفي 7782ترمجة)457وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب. 2/731الدارقطين

 (.4اليمامي، صدوق من الثالثة وهم من عده من الصحابة 
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وهشام بن -، (4)، وعكرمة بن عمار(3)، وحيىي بن أيب كثري(2)وعبد اهلل بن بدر، (1)بن عتبةا
 (.(7)-الثوري، وابن عيينة، وشعبة بن احلجاج، وجريرحسان، وسفيان 

فأبو زرعة مل يثبت حديث طلق؛ ألنَّ طلقًا ال حيتمل أن يتفرد مبثل هكذا خرب عن 
لسؤال إليهما ه( إْذ كان ا255بقية الرواة، هذا ما ذهب إليه أبو زرعة الرازي وأبو حامت)

 .(1)ه( وغريه233ني)على تضعيف هذا اخلرب حيىي بن معمجيعاً، وقد تقدمهم 

 .(8)ه(374، وابن حبان )(5)ه(317وأعلَّه بعضهم بالنسخ كما هو صنيع الطرباين)

، وهي مسألة (9)وقد نازع أبا زرعة غريُه من األئمة، فراحوا حيتجون هبذا احلديث
 ، وإَّنا اقتصرت فيه على بيان إعالل أيب زرعة هلذا احلديث.(12)خالفية يطيل ذكرها

 إنَّ أبا زرعة أعل حديث طلق؛ لتفرده عن أبيه به، وهو يف نظرهم : خًلصة القول
ال تقوم به حجة لوحده، وهذا اجتهاد منه وافقه عليه بعضهم، ونازعه عليه آخرون، واهلل 

 أعلم بالصواب.
 
 

                                                           

 اآلثار (، والطحاوي يف شرح معاين87)1/31(، والرتمذي3299)1/455(  أخرج روايته: علي بن اجلعد1)
 .2/11(، وابن عدي يف الكامل8272)8/334(، والطرباين يف الكبري475)1/57

 1/35(، ويف الكربى؛ له117)1/121(، والنسائي87)1/131(، والرتمذي182)1/41(  أخرج روايته: أبو داود2)
 (.1122)3/424(، وصححه ابن حبان يف صحيحه21)1/18، وابن اجلارود يف املنتقى(112)

 (.117)8/177روايته: املقدسي يف املختارةأخرج (  3)
 .1/483(  أخرج روايته: ابن عدي يف الكامل4)
 (.182عقب)1/41(  ذكر روايتهم: أبو داود يف سننه5)
 .85ينظر: تعليقة على ابن أيب حامت؛ البن عبد اهلادي:(  6)
 .8/334(  يف املعجم الكبري7)
 .3/424(  صحيح ابن حبان8)
 .1/51ين اآلثار؛ للطحاوي(  ينظر: شرح معا9)
 (.291)1/212(، والتنقيح؛ البن عبداهلادي154)1/151(  ينظر: التحقيق يف مسائل اخلالف؛ البن اجلوزي11)
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 المبحث الخامس

 إعًلل الحديث بالت قين؛ وفيه مط بان:

 المط ب األول

 معنى الت قين وأسبابه؛ وفيه مسائل:

 :مصدر لقَّن الشيء يلقنه لقناً، وكذلك الكالم، وتلقنه: فهمه. ولقنه  الت قين لغة
نين فالن كالماً تلقيناً أي: فهمين منه ما مل أفهم.  نته: أخذته لقانية. وقد لقَّ مه. وتلقَّ إيَّاه: فهَّ

 .(1)والتَّلقني كالتَّفهيمِ 
 :ًث شيئًا لشيخ يومهه أنَّه من روايته، وليس   الت قين اطًلحا هو أن يروي احملدِّ

. واملراد به أنَّه إذا عسر عليه اسم فقال له أحد: هو فالن، قال: نعم، وحدث به، (2)كذلك
ففعله ذلك فعل املتلقن. فإنَّ التلقني: التفهيم، واملتلقن املتفهم، وهو يقبل على ما يفهمه من 

 .(3)غري منازعة، وال توقف
 ة:أسباب قبول الت قين  : لقبول التلقني أسباٌب عدَّ

 أواًل: ضعف الراوي. 

 ثانياً: عدم املباالة بالرواية. 

 ثالثاً: الغفلة. 

نه  . (4) ، كاألعمى وحنوهرابعاً: إحسان الظنِّ مبن يلقِّ

 .(7)خامساً: بعد الراوي الثقة عن كتبه، فيلقن فيتلقن، وهذا نادرٌ 

                                                           

 مادة )لقن(. 13/392مادة )لقن(، ولسان العرب؛ البن منظور 284( ينظر: خمتار الصحاح؛ للرازي، 1)
 .154باحو: (  ينظر: العلة وأجناسها عند احملدثني؛ ملصطفى 2)
 .1/783(  ينظر: النكت الوفية؛ للبقاعي3)
 .1/123(  ينظر: مقدمة حتقيق علل احلديث؛ البن أيب حامت، ط. د. سعد احلميِّد4)
 (  وسيأيت املثال التطبيقي على ذلك.5)
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 المط ب الثاني

 من عرف أنَّه يقبل الت قينحكم 

. فيقولون: هذا (1)نص أهل العلم على أنَّ الراوي إذا عرف بالتلقني فإنَّ روايته ال تقبل 
يُدخُل عليه األحاديث، أو: هذا يقبُل التَّلقني. ولذا كان قابُل التَّلقني شديد الضَّعِف، 

يخ ن قد جييُء ذاك الشَّ لقِّ
ُ

ُنه إيَّاه  ُمستوجب الرتك؛ وجه ذلك أنَّ امل حبديٍث يرويه غريه، ويُلقِّ
ثك فالٌن، عن فالٍن بكيت وكيت، فيقوُل: نعم،  على أنَُّه من حديثه هو، ويقول له: حدَّ
فريويه هو، أو جُييُز غريُه روايته عنه، وليس هو من حديثه، بل هو من حديث غريه؛ فيظهُر 

ا رواه غريه، والواقع أنَّ احلديث حديُث غريه، قابٌل التَّلقني وكأنَُّه مل يتفرَّد، بل ُتوبع، وروى م
تابعة

ُ
 .(2)وليس حديثه هو؛ فال تنفع تلك امل

ه(: )ومن صحَّ أنَّه قبل التلقني ولو مرَّة سقط حديثه كلُّه؛ 471قال اإلمام ابن حزم)
ه يف دين اهلل   ، وال حفظ ما مسع... .-عز وجل-ألنَّه مل يتفقَّ

ي له من شاء من غري أْن والتلقني هو أْن يقول له القا ثك فالٌن بكذا، وُيسمِّ ئُل: حدَّ
ا أن  يسمعه منه، فيقول: نعم. فهذا ال خيلو من أحد وجهني، وال بدَّ من أحدمها ضرورة، إمَّ
ث مبا مل يسمع، أو يكون من الغفلة حبيث يكون الذاهل العقل املدخول  يكون فاسقًا حُيدِّ

 .(3)ليس من ذوي األلباب( الذهن، ومثل هذا ال يلتفت له؛ ألنَّه

وال شكَّ أنَّ كالم اإلمام ابِن حزٍم ليس على اطالقه بردِّ حديث من قَِبَل التلقني ولو 
نوا يف آخِر عمرهم، أو ألمٍر طارٍئ طرأ  م قد لُقِّ مرَّة واحدة؛ إْذ أنَّ بعض الثقات قد ثبت أهنَّ

ا تضعَّف روايتهم اليت عليهم، ومل يكثر منهم ذلك، فهذا القسم من الرواة ال يرتك ون، وإَّنَّ
نوا فيها. خبالف من كثر قبوله للتلقني، فمن حاله هذا فإنَّ روايته ترد على اطالقها . قال (4)لقِّ

                                                           

 .241(  معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح: 1)
 .217(  ينظر: تقريب علم احلديث؛ لطارق بن عوض اهلل: 2)
 .143-1142(  األحكام يف أصول األحكام؛ البن حزم3)
وأما الشيخ فإن قبل التلقني وكثر منه ذلك فإنه : )438( لذا قيده املعلمي اليماين بالكثرة، فقال يف التنكيل4)

 يسقط(.
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ث من  ه(:)597احلافظ ابن رجب) حاصل األمر أنَّ الناس ثالثة أقسام: حافظ متقن حُيدِّ
 حفظه، فهذا ال كالم فيه. 

ذكر حديثه من كتاب، فرجع إليه حفظه الذي كان وحافظ نسي، فلقن حىت ذكر أو ت
 نسيه وهذا أيضا حكمه حكم احلافظ. وكان شعبة أحياناً يتذكر حديثه من كتاب. 

ومن ال حيفظ شيئاً، وإَّنا يعتمد على جمرد التلقني، فهذا هو الذي منع أمحد وحيىي بن 
 .(1)األخذ عنه(

ا حكم امللِّقن: إذا فعل ذلك امتحانًا  للشيخ، وبني ذلك يف اجمللس لن يضره؛ إذا  أمَّ
 ه( يف قصة دخوله إىل بغداد.271، كما فُعل مع اإلمام البخاري)(2)كان لالختبار

ويكون ذلك كالوضع، إال أنَّ األئمة رخصوا فيه؛ الختبار حفظ احملدث، هل يقبل 
 .(3)التلقني أم ال

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/711(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب1)
االمتحان كان شعبة يفعله كثرياً؛ لقصد اختبار : )وممن كان يفعل ذلك لقصد 2/881قال احلافظ يف النكت(  2)

حفظ الراوي، فإن أطاعه على القلب عرف أنَّه غري حافظ وإن خالفه عرف أنه ضابط. وقد أنكر بعضهم على 
شعبة ذلك ملا يرتتب عليه من تغليط من ميتحنه. فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، وقد يسمعه من ال خربة 

 أنه صواب، لكن مصلحته أكثر من مفسدته(. له فريويه ظنا منه
 .1/321، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي2/321ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي(  3)
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 ؛ وفيه مثاالن:ظ أبي زرعةعند الحاف عًلل الحديث بالت قينأمث ة تطبيقية إل 

  المثال األول: إعًلل الحديث بالت قين؛ مع عدم جرح صاحبه؛ ألنَّ الت قين
: قال ابن أيب حامت: )ُوسئل أبو زرعة عن حديٍث رواه ليُث بُن طارئ ع يه؛ لبعده عن كتبه

 سعٍد، فاختلف عن ليث:
عبد اهلل بن أيب هَنيك، ، عن ليٍث، عن عبد اهلل بن أيب مليكة، عن (1)فروى أبو الوليد

 .-صلَّى اهلل عيه وسلَّم –، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه  –عن سعد بن أيب وقاص 

، عن ليٍث، عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب ُمليكة، عن عبيد (2)ورواه حيىي بن بكريٍ 
أنَّه قال:  -وسلَّم صلَّى اهلُل عليه –بن أيب هَنيك، عن سعيٍد بن أيب سعيٍد، عن النَّيبِّ  (3)اهلل

 ؟ (4)((ليس منَّا من  لم  ي  ت  غ نَّ بالقرآن  ))

َن بالعراق: عن  قال أبو زرعة: يف كتاب الليث يف أصله: سعيد بن أيب سعيد، ولكن لُقِّ
 .(7)سعٍد(

  ن يف الحافظ أبي زرعة إعًللبيان : ذهب أبو زرعة إىل أنَّ الليث بن سعد قد لُقِّ
هذا احلديث فتلقن، وأن احلديث كان يف أصل كتابه: عن سعيد بن أيب سعيد. وقد نصَّ 

                                                           

(، وقد 3731)4/285(، والدارمي 1419)2/54( هو هشام بن عبد امللك الطيالسي، أخرج روايته: أبو داود1)
(، والليث بن 1419)2/54امة، منهم: قتيبة بن سعيد، كما يف سنن أيب داودتابعه غري واحٍد من الرواة متابعة ت

(، وشبابة كما عند أيب عبيد القاسم بن سالم يف فضائل 1712)3/99سليم وأبو النظر كما يف مسند؛ أمحد 
 .212القرآن؛ له: 

بن صاحل كما عند أيب عبيد يف  (  بعد البحث مل أقف على روايته، واألمر نفسه حملققي العلل. وقد تابعه عبد اهلل2)
 .212فضائل القرآن: 

(  يف اإلسناد السابق )عبد اهلل(، وهنا وقع )عبيد اهلل(، وليس مثة خطأ؛ فهو يسمى بكال االمسني، مصغرًا وغري 3)
د (: )عبد اهلل بن أيب هنيك بفتح النون املخزومي املدين، ويقال: عبي3119مصغٍر، قال احلافظ يف التقريب ترمجة)

 اهلل مصغر...(.
(، من حديث أيب هريرة، وانفرد البخاري هبذا اللفظ 5725)9/174(  منت احلديث صحيح؛ فقد أخرجه البخاري4)

( 1215)2/182(، والنسائي1453)2/57(، وأبو داود 323)1/747من حديث أيب هريرة.  وأخرجه مسلم
ء  م ا أ ذ ن  ل ن ب يٍّ بلفظ: ))  (.912)2/477. وينظر: جامع األصول؛ البن األثري((ي  ت  غ نَّى ب ال ق ر آن  م ا أ ذ ن  اهلل  ل ش ي 

 (.738مسألة) 492-2/489علل احلديث؛ البن أيب حامت (5)
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 على هذا األمر غري واحد من األئمة:
 .(2)، عن سعيد بن أيب سعيد((1)ه(: ) هو يف كتايب242قال قتيبة بن سعيد)

ه(: ) وكان الليث بن سعد 271اإلمام البخاري)ه( عن شيخه 259ونقل الرتمذي)
يروي هذا عن ابن أيب مليكة, عن عبيد اهلل ابن أيب هنيك ويقول: عن سعيد ابن أيب سعيد, 

 .(3)مث رجع فقال: عن سعد بن أيب وقاص، هكذا قال عبد اهلل بن صاحل(

, عن ه(: )ورواه أبو صاحل عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث542وقال احلافظ املزي)
الليث, عن أيب مليكة, عن عبيد اهلل بن أيب هنيك, عن سعيد بن أيب سعيد عن رسول اهلل 

ا ههنا -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم- , وقال: قال لنا الليث بالعراق: عن سعد بن أيب وقاص, وأمَّ
 .(4)فكذا قال, وكذا يف أصل كتابه( -يعين مبصر  -

ليث بن سعد، وأنَّ االختالف سببه من الليث نفسه من هنا يتبني دقَّة إعالله لرواية ال
ثوا عنه  .(7)ال من الرواة الذين حدَّ

، وأنَّ هذا التلقني طارٌئ (1)وال شكَّ أنَّ الليث بن سعد ثقٌة ثبٌت فقيٌه إماٌم مشهورٌ 
ن يف هذا احلديث فتلقن.  عليه؛ لعد وجود الكتب معه يف مصر، فلقِّ

ا اقتصر على ببيان علَّة وملَّا كان هذا األمر طارئًا عل يه، مل يضعِّفه أبو زرعة، وإَّنَّ
 احلديث.

                                                           

 (  أي: عن الليث بن سعد.1)
 (.1419عقب حديث)2/54(  سنن أيب داود2)
 (.171(  العلل الكبري؛ للرتمذي)3)
 (.1324عقب) 3/345وينظر: شرح مشكل اآلثار؛ للطحاوي (. 3927)3/324( حتفة األشراف؛ للمزي4)
(: ) واختلف عن الليث يف ذكر سعد بن أيب وقاص، فأمَّا الغرباء، عن 149)4/389(  قال الدارقطين يف العلل5)

الليث، فرووه عنه على الصواب. وأما أهل مصر فرووه، =    = وقالوا: عن سعيد بن أيب سعيد كان سعد. ومنهم 
 عن سعيد، أو سعد. وقال قتيبة: عن الليث، عن رجل ومل يسم سعداً وال غريه.(.من قال: 

 (.7184ترمجة) 1/414(، وتقريب التهذيب؛ البن حجر 7211ترمجة)24/277( ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي6)
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ويف ضوء هذا احلديث التطبيقي يظهر أنَّ التلقني ال يستلزم التضعيف مطلقاً، بل ال بدَّ 
من النظر إىل كونه طارئاً أو غري طارئ، وإن كان طارئاً هل هو مالزم لصاحبه أم غري مالزم. 

م، فهذا ال يؤثر عليه مطلقًا إال يف فإن كن طارئاً غري مالزم  لصاحبه، وصاحبه ثقة كما تقدَّ
ا إن كان طارئًا عليه إال أنَّه الزمه بآخرة فهذا يعدُّ يف مجلة  ن فيه. أمَّ مرويِّه الذي لُقِّ

ه على تفصيل، كما يف رواية املختلطني  . (1)املختلطني، وقبول حديثه أو ردِّ

ا إن كان الراوي يقبل التلقني  مجلة ومن غري أمٍر طرأ عليه، فهذا ال خيلو من أحد أمَّ
ث مبا مل يسمع، أو يكون من الغفلة حبيث يكون الذاهل  ا أن يكون فاسقًا حُيدِّ أمرين، )إمَّ

 . (2)العقل املدخول الذهن، ومثل هذا ال يلتفت له؛ ألنَّه ليس من ذوي األلباب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (  سيأيت تفصيل رواية املختلطني يف غري هذا املبحث إن شاء اهلل.1)
 .143-1142؛ البن حزماألحكام يف أصول األحكام(  2)
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  بالتَّ قين؛ بأنَّ راويه ل قِّن في حديثه ع ى غير المثال الثاني: إعًلل الحديث؛
: قال ابن أيب حامت: ) وسئل وجه فت قَّن؛ وسببه ضعف هذا الراوي، وأنَّ الت قين مًلزٌم له

أبو زرعة عن حديث رواه حفص بن عمر احلوضي؛ قال: حدثنا أبو الغصن الدجني بن 
صلى اهلل عليه  –حدثنا عن النَّيبِّ ، عن أسلم موىل عمر؛ قال: كنا نقول لعمر: (1)ثابت

 -صلى اهلل عليه وسلم  –؛ يقول: إين أخشى أن أزيد أو أنقص، وقد مسعت النَّيبَّ  -وسلم 
 ((؟.من كذب ع ي، ف يتبوأ مقعده من الناريقول: ))

ن: أسلم موىل (2)قال أبو زرعة ث عن موىل لعمر بن عبد العزيز، فَ ُلقِّ : كان الدجني حيدِّ
 .(3)، فتلقن( -صلى اهلل عليه وسلم  –قن، مث لقن: عن عمر، عن النَّيبِّ عمر، فتل
 :أعل أبو زرعة حديث الدجني بالتلقني، بأنَّه كان  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة

يرويه يف بدء األمر عن موىل عمر بن عبد العزيز، فقيل له: أنَّ هذا غري صحيح؛ لعدم مساع 
نوه عن أسلم موىل عمر -صلَّى اهلل عليه وسلم–موىل عمر بن عبد العزيز من النَّيبِّ  –، فلقِّ

نوه ع-رضي اهلل عنه  به مرفوعاً، فتلقن ذلك أيضاً. -رضي اهلل عنه–ن عمر ، فتلقَّن، مثَّ لقَّ
 

                                                           

(، من طريق أيب سعيد عبد الرمحن بن عبد اهلل ابن عبيد موىل بين 321)1/142(  أخرج روايته: اإلمام أمحد1)
(، وابن عدي يف 417ترمجة)2/47(، والعقيلي يف= =الضعفاء279)1/221هاشم. وأبو يعلى يف مسنده

)  (، والطرباين يف جزء طرق حديث من141ترمجة) 3/784الكامل (، وابن حبان يف 3كذب عليَّ
 مجيعهم  من طريق مسلم بن إبراهيم.1/271(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة332ترمجة) 1/294اجملروحني

(، والقضاعي يف مسند 141تالمجة)3/784(، وابن عدي يف الكامل212)1/221وأخرجه: أبو يعلى يف مسنده
 (، كالمها عن وكيع.713)1/332الشهاب

)وأخرجه: الطرب  ، من طريق حجاج 1/271أبو نعيم يف معرفة الصحابة(، و 3اين؛ يف جزء طرق حديث من كذب عليَّ
 بن نصري.

 (، من طريق بشر بن حممد بن أبان.325وأخرجه: القطيعي يف جزء األلف دينار)
لفي يف الطيوريات51وأخرجه: ابن شاذان السكري يف الفوائد املنتقاة؛ للحريب) (،  328)2/315(، أبو طاهر السِّ

 كالمها من طريق ابن عيينة.
( أنَّه جاء عبد الصمد بن عبد الوارث، عن الدجني  به أيضاً. من هنا 141ترمجة) 784وذكر ابن عدي يف الكامل/

 يتبنيَّ اتفاق الرواة عن الدجني به مرفوعاً، ومل أجد من رواه عنه عن أسلم أو موىل عمر بن عبد العزيز.
 (.2215ترمجة)3/447، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت2/435له(  وينظر: الضعفاء؛ 2)
 (.2722مسألة)275-1/271( علل احلديث؛ البن أيب حامت3)
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وقد رواه عنه بعد التلقني مجٌع، منهم:)عبد الرمحن بن عبد اهلل، ومسلم بن إبراهيم، 
ووكيع، وحجاج بن نصري، وبشر بن حممد بن أبان، وابن عيينة، وعبدالصمد بن عبد 

وقبول التلقني يستوجب . وهذا يستوجب ضعف حديثه؛ ألنَّه مل يضبطه، (1)الوارث(
 الضعف كما سبق بيانه.

ولعلَّ احلافظ أبا زرعة حكم على الدجني يف احلديث هذا اعتمادًا على ما جاء عن 
ه( 234ه(، وهو ما رواه اإلمام علي بن عبد اهلل املديين)198اإلمام عبد الرمحن بن مهدي)

يروي عنه، عن أسلم قال: )مسعت عبد الرمحن بن مهدي، وسئل عن دجني بن ثابت الذي 
موىل عمر فقال: عبد الرمحن قال لنا مرَّة: حدثين موىل لعمر بن عبد العزيز، فقلنا له: إن 

فما زالوا يلقنونه حىت قال: أسلم  -عليه السالم-موىل لعمر بن عبد العزيز مل يدرك النَّيبَّ 
ومهه وال يدري ما هو، موىل عمر بن اخلطاب، مثَّ قال: عبدالرمحن فال تعتد به، قال: وكان يت

 .(2)ويقول: موىل لعمر بن عبد العزيز(
ويف رواية عن اإلمام ابن مهدي: )كان الدجني يقول: حدثين أسلم، موىل عمر ابن 

 .(3) عبد العزيز، فلما كان بآخرة لقنوه: موىل عمر بن اخلطاب(
غصن من طريق الدجني أيب ال -رضي اهلل عنه–ومدار هذا احلديث على سيدنا عمر 

. لذا يعدُّ هذا حديث ضعيفاً؛ لغربته من هذا (7)، جرَّحه األئمة(4)البصري، وهو ضعيف
متواترة عن نيف ومثانني  -صلى اهلل عليه وسلم-الوجه، مع أنَّ له طرقًا عن رسول اهلل 

 .(1)صحابياً 
                                                           

م ذلك يف التخريج.1)  ومل أقف على من رواه عنه كما ذكر أبو زرعة. (  كما تقدَّ
 (.887ترمجة)2/275وينظر: التأريخ الكبري؛ للبخاري ،2/47(  الضعفاء؛ للعقيلي2)
 (.887ترمجة)2/275وينظر: التأريخ الكبري؛ للبخاري. 2/47(  الضعفاء؛ للعقيلي3)
 (.319)1/227(  إحتاف اخلرية املهرة؛ للبوصريي4)
)شيخ ضعيف احلديث ليس بشيء(، وينظر: (: 553(  قال اإلمام حيىي بن معني كما يف سؤاالت ابن اجلنيد )5)

 ترمجة 447 /3 قال أبو زرعة وأبو حامت كما يف اجلرح والتعديل(، و 4114)4/324التأريخ؛ له؛ برواية الدوري
(: )قليل احلديث منكر الرواية 332ترمجة)1/294(: )ضعيف احلديث(، وقال ابن حبان يف اجملروحني2215)

(: )ومقدار ما 141ترمجة)3/781على قلته يقلب األخبار ومل يكن احلديث شأنه(، وقال ابن عدي يف الكامل 
 (.2114ترمجة)2/23حفوظ(. وينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيبيرويه ليس مب

 .2/123(  مسند الفاروق؛ البن كثري6)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
169 

 :غريٌب ال  -رضي اهلل عنه–إنَّ حديث الدجني عن سيدنا عمر  خًلصة القول
؛ لتفرد ن يف هذا احلديث، ومل يضبطه، كما بنيَّ ذلك  يصحُّ الدجني بإسناده، ولثبوت أنَّه لقِّ

 .-صلى اهلل عليه وسلم–أبو زرعة الرازي، مع القول بأنَّ احلديث صحيٌح متواتٌر عن النَّيبِّ 
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 المبحث السادس
 إعًلل الحديث بالق ب؛ وفيه مطالب:

 المط ب األول
 المق وب، وفيه مسألتان:تعريف الحديث 

 :القلب: حتويل الشيء عن وجهه. قلبه يقلبه قلباً، وقلب  األولى: المق وب لغة
، وكالم مقلوب مصروف عن وجهه، وقلبت الرداء حولته (1)الشيء، وقلبه: حوله ظهراً لبطن

 .(2)وجعلت أعاله أسفله
  :ه( بقوله: )هو ما 548املقلوب: عرفه احلافظ الذهيب) المق وب اصطًلحاً:الثنية

رواه الشيُخ بإسناٍد مل يكن كذلك، فَينقِلُب عليه ويَ ُنطُّ من إسناِد حديٍث إىل َمنْتٍ آَخر 
بعده. أو: أن ينقلب عليه اسُم راٍو، ِمْثل ُمرَّة بن كعب ب  كعب بن ُمرَّة، وسعد بن سنان ب  

 .(3)ِسَنان بن َسْعد(
ه( بقوله: )إبدال من يعرف برواية بغريه. فيدخل فيه 872افظ ابن حجر)وعرفه احل

 . (4)إبدال راو أو أكثر من راو حىت اإلسناد كله(
وأوجز تعريف فيه وأسهله هو: )احلديث الذي وقع تغيري يف متنه أو يف سنده بإبدال 

 .(7)أو تقدمي وتأخري وحنو ذلك(
 
 
 
 

                                                           

 مادة)قلب(.1/187(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور1)
 مادة)قلب(.2/712(  ينظر: املصباح املنري؛ للحموي2)
 .12(  املوقظة؛ للذهيب: 3)
 .2/814حجر(  النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن 4)
 .317(  الوسيط يف علوم احلديث ومصطلحه؛ أليب شهبة: 5)
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 المط ب الثاني
 وأسباب الق ب؛ وفيه مسألتان: أقسام الحديث المق وب

 ينقسم احلديث املقلوب على قسمني: قلب األولى: أقسام الحديث المق وب :
 يف املنت، وقلب يف اإلسناد، وقد جيتمعان مجيعاً يف حديث واحٍد.

: فحقيقته أن يعطي أحد الشيئني ما اشتهر لآلخر، أو هو (1)أواًل: القلب يف املنت
، أو إبدال الراوي  (2)فينقلب بعض لفظه على الراوي، فيتغري معناهالذي يكون على وجه، 

. ومن (3)كلمة يف املنت بكلمة أخرى، ال توافقها يف املعىن، أو قد تكون أعم منها أو أخص
رضي اهلل -صور القلب أن تنقلب مجلة من منت احلديث على الراوي، كحديث أيب هريرة 

. أنقلب (4)((حتى ال تع م شماله ما تنفق يمينه فأخفاهايف الصدقة: ))...،  -تعاىل عنه
 .(7)((حتى ال تع م يمينه ما تنفق شمالهعلى بعضهم: ))

 ثانياً: القلب يف اإلسناد، وله صورتان:
وهو أن يقلب الراوي اسم راو يف اإلسناد فيقول مثاًل: )معاذ بن سعد( بدل  األوىل:

 .ة()سعد بن معاذ(، أو )مرة بن كعب( بدل )كعب بن مر 
الثانية: وهي الصورة املشرتكة بني اإلسناد واملنت: وهي التحول من حديث إىل حديث، 

 . وله صورتان أيضاً:(1)وهو ما يسمى بدخول حديث يف حديث

                                                           

 : )وأمثلته يف املنت قليله(.1/282قال احلافظ السخاوي يف فتح املغيث .97(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 1)
 .1/282(  ينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي2)
 .283(  ينظر: تقريب علم احلديث؛ لطارق بن عوض اهلل: 3)
 (.1231)2/517(، ومسلمٌ 1423)2/112(  متفق عليه. البخاري4)
 (.1231)2/517(  أخرجه من هذه الوجه: مسلٌم 5)
 .2/1228(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع6)

مع مالحظة أنَّ دخول حديث يف حديث خيتص دخوله حتت مسميني من علم العلل، ومها املدرج واملقلوب. واهلل 
 أعلم.
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خرج؛ أي: يف الراوي الذي يُدوُر 
َ

األوىل: إبدال إسناد بإسناد آخر, مع اتفاقهما يف امل
عليه احلديث، وذلك؛ كأن يأيت أحد الرواة إىل حديث معروف بإسناد معني, حيث يرويه 
الناس. مثاًل: عن الزهري, عن سعيد بن املسيب, عن أيب هريرة؛ فريويه هو بغري إسناده 

 . مثاًل: عن الزُّهري, عن سامل بن عبداهلل ابن عمر, عن أبيه. املعروف به, فيقول
فهو مل خيطئ يف أن احلديث حديث الزهري, و إَّنا أخطأ فقط فيمن فوق الزهري من 

 اإلسناد.
الثانية: إبدال إسناد بإسناد آخر غريه متاًما؛ ال يتفق معه؛ ال يف خمرجه, وال يف واحد 

إىل حديث معروف بإسناد معني ورجال معينني، فإذا به من رجاله. وذلك كأن يأيت الراوي 
يروي املنت نفسه و لكن بإسناد آخر, ال يتفق مع اإلسناد األول يف َرُجل من رجاله، فهو 
ب له إسناًدا آخر متاًما, وهذا اإلسناد اآلخر قد يكون قد رويت به أحاديث أخرى,  ركَّ

 .(1)ولكّن هذا احلديث بعينه ليس يعرف هبذا اإلسناد
 :للقلب ثالثة أساب ال غري، وهي: ثانياً: أساب الق ب 

أواًل: يعمد بعضهم إىل القلب من أجل الغرابة والشهرة وحب الظهور، حنو حديث 
، أو إبدال إسناد ضعيف (2)مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصري بذلك غريبًا مرغوبًا فيه

 .(3)بإسناد صحيح، وهذا فعل الوضاعني
 .(4)السهو الذي يقع به الرواة، سواء كانوا ضعفاء أو ثقاتثانياً: الغلط و 

 
 
 

                                                           

 .282قريب علم احلديث؛ لطارق بن عوض اهلل: (  ينظر: ت1)
 .2/299(  النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي2)
 .1/322(  ينظر: شرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي3)
 .1/252، وفح املغيث؛ للسخاوي2/321(  ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي4)
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 .(2)، كما فُعل مع اإلمام البخاري يف قصة دخوله إىل بغداد(1)ثالثاً: لالختبار
ويكون ذلك كالوضع، إال أنَّ األئمة رخصوا فيه؛ الختبار حفظ احملدث، هل يقبل  

 .(3)التلقني أم ال
                                                           

ل ذلك لقصد االمتحان كان شعبة يفعله كثرياً؛ لقصد اختبار : )وممن كان يفع2/881قال احلافظ يف النكت(  1)
حفظ الراوي، فإن أطاعه على القلب عرف أنَّه غري حافظ وإن خالفه عرف أنه ضابط. وقد أنكر بعضهم على 
شعبة ذلك ملا يرتتب عليه من تغليط من ميتحنه. فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، وقد يسمعه من ال خربة 

 ويه ظنا منه أنه صواب، لكن مصلحته أكثر من مفسدته(.له فري 
: )مسعت 1/72أسامي من روى عنهم البخاري من مشاخيه يف جامعه الصحيح  قال احلافظ ابن عدي يف كتابه (2)

قدم بغداد فسمع به أصحاب احلديث فاجتمعوا  -رمحه اهلل-عدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل البخاري 
حديث، فقلبوا متوهنا وأسانيدها، ودخلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت وعمدوا إىل مئة 

آخر، ودفعوها إىل عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقوا ذلك على 
من أهل خراسان وغريها البخاري، وأخذوا املوعد للمجلس فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب احلديث من الغرباء 

ومن البغداديني فلما اطمأن اجمللس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث 
املقلوبة فقال البخاري: ال أعرفه! فسأله عن آخر فقال: ال أعرفه! مث سأله عن آخر فقال: ال أعرفه! فما زال يلقي 

ته، والبخاري يقول : ال أعرفه ! فكان الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت عليه واحداً بعد واحد حىت فرغ من عشر 
بعضهم إىل بعض ويقول : الرجل  فهم .ومن كان من غريهم يقضي على البخاري بالعجز والتقصري وقلة الفهم، 

له مث انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة فقال البخاري:  ال أعرفه ! وسأ
عن آخر فقال:  ال أعرفه! وسأله عن آخر فقال : ال أعرفه! فلم يزل يلقي عليه واحدًا بعد واحد حىت فرغ من 
عشرته، والبخاري يقول: ال أعرف، مث انتدب هل الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث 

لبخاري أهنم قد فرغوا، التفت إىل األول منهم فقال: أما املقلوبة، والبخاري ال يزيدهم على ال أعرفه، فلما علم ا
حديثك األول، فهو كذا، وحديثك الثاين فهو كذا، والثالث والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة، فرد كل 
منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه، وفعل باآلخرين مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل أسانيدها، 

نيدها إىل متوهنا، فأقر له الناس باحلفظ والعلم وأذعنوا له بالفضل( .وإسناد القصة فيه جهالة مشايخ ابن وأسا
يعرفون من هم ؟ وال يدرى هل مسعوا القصة بأنفسهم أم مسعوها بالواسطة ؟ وهلم جراً، ولكن  عدي إذا ال

سًا على أحاديث الرتغيب والرتهيب. وثبوت الرتاجم املنقبية يتساهل  يف إيرادها ما ال يتساهل يف غريها, قيا
القصة ليس مبستبعد، فالبخاري إمام الدنيا يف زمانه، ولكنَّ القصة من حيث الصناعة احلديثية فيها ما تقدم . 

 وكل من استبعد القصة أو أثبتها فمدار قوله على هذا السند .
ل: ما العجب من معرفة البخاري باخلطأ من : )مسعت شيخنا غري مرة يقو 2/819قال احلافظ ابن حجر يف النكت 

الصواب يف األحاديث التساع معرفته؛ وإَّنا يتعجب منه يف هذا؛ لكونه حفظ مواالة األحاديث على اخلطأ من 
 مرة واحدة(. وشيخه هو احلافظ العراقي.

 .1/321، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي 2/321ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي(  3)
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 المط ب الثالث
 وحكم ق ب األحاديث؛ وفيه مسألتان: فائدة معرفة الق ب

 ملعرفة ذلك فوائد عديدة، منها:األولى: فائدة معرفة الحديث المق وب : 
أواًل: أال يظن الراوي املقلوب امسه هو راٍو آخر غري األول؛ فيظن أن احلديث من رواية 

ا ألبيه رجلني، بينما هو من رواية راو واحد, انقلب امسه على بعض الرواة؛ فجعل امسه امسً 
 . وهذا يف اإلسناد.(1)واسم أبيه امسًا له

ثانياً: الوقوف على حقيقة اإلسناد، مبعرفة صورته احلقيقية، ومن مثَّ احلكم عليه على 
 حسب القواعد والضوابط احلديثية.

ثالثاً: حصر اخلالف وتقليله، فيمن اختلف يف امسه من الرواة، كما تراه يف ترمجة أيب 
 .- عنهرضي اهلل–هريرة 

رابعاً: كشف زيف تعدد الطرق لبعض األحاديث وعند التحقيق ليس للحديث إال 
 طريق واحد انقلب على بعض الرواة فُظن طريقان.

 .(2)خامساً: أن منت احلديث يُظن حديثاً آخر وهو حديث واحد انقلب على راويه
يبحث عن أخطاء  من هنا يتبنيَّ أنَّ معرفة قلب احلديث نوع من أنواع علم العلل؛ إذْ 

الرواة وأوهامهم، بل وعن عمد من يتعمد ذلك، وأنَّ له األثر الكبري يف حصر اخلالف 
 وتقليله، بكشف زيف تعدد الطرق، من الوقوف على حقيقة األسانيد.

 :م يف روايته، ومن كثر ذلك  الثانية: حكم ق ب الحديث فمن فعل ذلك خطًأ، وهِّ
ا َمن تع ب متناً على إسناٍد ليس له، فهو سارُق احلديث، منه ضعِّف حديثه،  أمَّ د ذلك وركَّ مَّ

ه: فالٌن يسرُِق احلديث . وقد استثىن من ذلك العلماُء القلب (3)وهو الذي يقال يف حقَّ

                                                           

 .284(  ينظر: تقريب علم احلديث؛ لطارق بن عوض اهلل: 1)
 .18(  ينظر: احلديث املقلوب؛ البن بازمول: 2)
 .12(  املوقظة؛ للذهيب: 3)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
175 

أن ال يستمر عليه, بل ينتهي  (1)-كما قال احلافظ ابن حجر-وشرط اجلواز ، لالختبار
 .(2)بانتهاء احلاجة

 
  إلعًلل الحديث بالق ب عند الحافظ أبي زرعة الرازي:أمث ة تطبيقية 
 :إعًلل الحديث بالق ب في إسناده؛ وفيه مثاالن 
  ،المثال األول: إعًلل الحديث؛ بالق ب في إسناده بإبدال راو  مكان راو  آخر

: قال ابُن مما دفع صاحبه إلى إدراج زيادة فيه وهماً؛ ليستقيم اإلسناد من حيث الظاهر
، عن مساك، عن القاسم بن (4): ) وسألت أبا زرعة عن حديث أيب األحوص(3)أيب حامت

:  -صلى اهلل عليه وسلم –عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بردة؛ قال: قال رسول اهلل 
 ((؟اشربوا في الظروف، وال تسكروا))

قال أبو زرعة: فوهم أبو األحوص، فقال: عن مساك، عن القاسم، عن أبيه، عن أيب 
ا القلب: فقوله: عن أيب بردة، أراد: بردة، ق ف يف موضع؛ أمَّ لب من اإلسناد موضعاً، وصحَّ

عن ابن بريدة، مث احتاج أْن يقول: ابن بريدة، عن أبيه، فقلب اإلسناد بأسره، وأفحش يف 
 ((.اشربوا في الظروف، وال تسكروا: تصحيفه يف متنه: ))اخلطإ، وأفحش من ذلك وأشنع

 

 

                                                           

، إْذ قال: )وقد يقع اإلبدال عمدًا ملن يراد اختبار حفظه امتحانًا من فاعله؛ كما وقع 91ينظر: نزهة النظر: (  1)
ريمها، وشرطه أْن ال يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء احلاجة. فلو وقع اإلبدال عمدًا ال للبخاري والعقيلي وغ

 ملصلحة، بل لإلغراب مثال؛ فهو من أقسام املوضوع، ولو وقع غلطا؛ فهو من املقلوب أو املعلل(.
 .317(  ينظر: الوسيط يف علوم احلديث؛ أليب شهبة: 2)
مت هذه املسألة يف مبحث3)  التصحيف. (  وقد تقدَّ
(، والطرباين يف 7115) 7/127النسائي يف الكربى(، و 24411)5/711(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف4)

 (.4151)7/411(، والدارقطين يف السنن722)22/198الكبري
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، وزبيد (1)عن ابن بريدة، عن أبيه: أبو سنان ضرار بن مرة وقد روى هذا احلديث
 ، عن حمارب بن دثار.(2)اليامي

، وعطاء (7)، والزبري بن عدي(4)، وعلقمة بن مرثد(3)ومساك بن حرب، واملغرية بن سبيع
صلى اهلل عليه  –، كلهم عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النَّيبِّ (5)، وسلمة بن كهيل(1)اخلراساين

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثًلث : )) -وسلم
فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إال في سقاء، فاشربوا في األسقية، وال 

 ((.تشربوا مسكراً 

وال ((، ومل يقل أحٌد منهم: ))واجتنبوا كل مسكر)) ويف حديث بعضهم قال:
أيب األحوص من اتفاق هؤالء املسمني؛ على ما ذكرنا من  ((، وقد بان وهم حديثتسكروا

 .(8)خالفه(

 

                                                           

 2/152 مسلم(، و 22978) 38/77(، واإلمام أمحد24413)5/715( أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف1)
 (.15942)8/311(، والبيهقي يف الكربى955)

(، والطرباين 4543) 12/182الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(، و 23223)38/111( أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
 (.1391)1/732(، واحلاكم يف املستدرك1398)1/254يف األوسط

 (.2151)2/417(، ويف الكربى؛ له2233)4/89(  أخرج روايته: النسائي3)
اإلمام (، و 2259) 328/ 1(، وعلي بن اجلعد يف مسنده991)1/227روايته: أبو يوسف يف اآلثار ( أخرج4)

(، 4353)12/251(، والبزار1819) 4/297(، والرتمذي 955)2/152(، ومسلمٌ 23211)38/122أمحد
 5/439(، وابن حبان يف صحيحه3)1/12(، والروياين يف مسنده813) 1/219وابن اجلارود يف املنتقى 

 (.15941)8/311(، والبيهقي يف الكربى1389)1/731(، واحلاكم يف املستدرك 3118)
 (.4432)1/234أخرج روايته: النسائي(  5)
الطرباين يف مسند (، و 23227)38/113(، واإلمام أمحد1528)3/719(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف6)

 (.2442)3/345الشاميني
 (.4431)12/313(، والبزار23217)38/122(  أخرج روايته: اإلمام أمحد7)
 (.1749مسألة)442-4438علل احلديث؛ البن أيب حامت (8)
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 أعل احلافظ أبو زرعة بيان إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة الرازي :
ا القلب فقوله: )عن  (1)حديث أيب األحوص عن مساك بعلتني، ومها القلب والتصحيف، أمَّ

القاسم بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بردة(، والصواب: )ابن بريدة، عن أبيه(، فبدل أْن 
يقول: )ابن بريدة( قال: )أيب بردة(، واحتاج أن يقول بعد ذلك: )عن أبيه( فأفسد إسناد 

  أبو زرعة الرازي. احلديث وأفحش يف الغط كما بنيَّ 
 

ف أبو األحوص )ابَن بريدة( إىل )أيب بردة(  وهذا القلب سببه التصحيف، فعندما صحَّ
احتاج أن يقلب من )عن ابن بريدة، عن أبيه( إىل : )عن أبيه، عن أيب بردة( حىت يستقيم 

 اإلسناد. فدخل عليه الوهم بسبب التصحيف واهلل أعلم.

ا التصحيف، فهو قوله: )ا فاشربوا شربوا يف الظروف، وال تسكروا(، والصواب: ))أمَّ
 ((.في األسقية، وال تشربوا مسكراً 

وقد استدل أبو زرعة على خطأ أيب األحوص مبخالفته ملا رواه غريه عن مساك ابن 
 حرب، ومبا رواه اجلمع عن القاسم بن عبد الرمحن. وبيان ذلك على ما يأيت:

ا رواية من خالفه عن مساك:   ، (2)فقد رواه شريك بن عبد اهللأمَّ
 

 

 

                                                           

أبو االحوص هو)سالم بن سليم احلنفي موالهم، أبو األحوص الكويف، ثقٌة، متقٌن، صاحب حديث، من (  1)
 (.2523ترمجة)211السابعة مات سنة تسع وسبعني ع(. التقريب: 

 يف الضعفاء العقيلي(، 7118)7/121(، والنسائي يف الكربى3427)2/1125اجه(  أخرج روايته: ابن م2)
1/377(1792.) 
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ابين جابر، عن مساك، عن القاسم، ابن بريدة، عن أبيه، أنَّ رسول  (2)وأيوب (1)وحممد
إني كنت هنى عن الدباء، واحلنتم، والنقري، واملزفت، مث قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 

 .((نهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر

ه(: )حديث أيب األحوص، عن مساك، عن القاسم 241قال اإلمام أمحد بن حنبل)
 ابن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب بردة: خطأ؛ اإلسناد والكالم:

فأما اإلسناد: فإن شريك وأيوب وحممد ابين جابر رووه عن مساك، عن القاسم ابن 
كما روى الناس:   -اهلل عليه وسلمصلى –عبد الرمحن، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النَّيبِّ 

 .(3)((( فانتبذوا في كل وعاء، وال تشربوا مسكراً ))

ه(: )وهم فيه أبو األحوص يف إسناده ومتنه. وقال غريه عن 287قال الدارقطين)
 .(4)(( (وال تشربوا مسكراً مساك, عن القاسم, عن ابن بريدة, عن أبيه: ))

 على مساك أيضاً.وقال يف العلل: )ووهم فيه أبو األحوص 

                                                           

كما عند الطرباين يف  –وقد اختلف على حممد بن جابر: فرواه إمساعيل بن إسحاق السراج النيسابوري (  1)
جابر، ، عن حممد بن -(.4155)7/411الدارقطين يف السننكما عند   –، ولوين -(2911)3/219األوسط

عن مساك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرمحن، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها، وال تقولوا هجرا، ونهيتكم عن الظروف فاشربوا فيما شئتم، وسلم: ))

((. وخالفهم اإلمام حيىي بن حيىي شئتم وال تسكروا، ونهيتكم عن لحوم األضاحي بعد ثًلث، فأمسكوا ما
النيسابوري، فرواه عن حممد بن جابر, عن مساك, عن القاسم بن عبد الرمحن, عن ابن بريدة, عن أبيه , عن النَّيبِّ 

كنا نهيناكم عن الشرب في األوعية فاشربوا في أي سقاء شئتم وال تشربوا : ))-صلى اهلل عليه وسلم قال-
 (: )وهذا هو الصواب واهلل أعلم(.4158عقب)7/411قطين ((. قال الدار مسكرا

 (.23215)38/124(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
 (.1771مسألة)4/443(  علل احلديث؛ البن أيب حامت3)
 (.4151)7/411(  سنن الدارقطين4)
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وإَّنا روى هذا احلديث مساك، عن القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه، ووهم أيضا يف 
 .(1)متنه، يف قوله: وال تسكروا، واحملفوظ عن مساك، أنه قال: وكل مسكر حرام(

ا خمالفته من رواه عن القاسم:  أمَّ

والزبري بن عدي، فقد خالفه )حمارب بن دثار، واملغرية بن سبيع، وعلقمة بن مرثد، 
كلهم عن ابن ،  (4). وأبو جناب(3)و يزيد بن أيب زياد (2)وعطاء اخلراساين، وسلمة بن كهيل(

نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، : )) -صلى اهلل عليه وسلم –يبِّ بريدة، عن أبيه، عن النَّ 
ذ إال ونهيتكم عن لحوم األضاحي فوق ثًلث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبي

 ((.في سقاء، فاشربوا في األسقية، وال تشربوا مسكراً 

فدل ذلك على أنَّ أبا االحوص قد وهم يف حديثه، مبخالفته ألصحاب مساك، 
 ومبخالفته من رواه عن القاسم.

ه(: )وهذا حديث له علل بينة، وقد طعن فيه أهل العلم قدمياً 211وقال األثرم)
أبا عبد اهلل يذكر أنَّ هذا احلديث إَّنا رواه مساك عن فبلغين أن شعبة طعن فيه. ومسعُت 

نهيتكم القاسم بن عبد الرمحن عن ابن بريدة عن أبيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))
عن ثًلث: عن الشرب في األوعية، وعن زيارة القبور، وعن لحوم األضاحي. فأما 

روها، وأشربوا في األوعية وال لحوم األضاحي فك وا وادخروا، وأما زيارة القبور فزو 
 ((.تشربوا مسكراً 

                                                           

 (.977مسألة)1/21(  1)
 (  كما سبق بيانه يف ختريج املسألة.2)
 (.27)1/51 يف مسنده(  أخرج روايته: الروياين3)
 (.23238)38/147(  أخرج روايته: اإلمام أمحد4)
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قال: فدرس كتاب أيب األحوص فلقنوه اإلسناد والكالم، فقلب اإلسناد والكالم، ومل 
يكن أبو األحوص، يقول أيب بردة بن نيار: كان يقول أبو بردة، وإَّنا هو عن ابن بريدة 

 فلقنوه أن أبا بردة إَّنا هو ابن نيار فقاله.

ليمان بن داود اهلامشي يذكر أنه قال أليب األحوص من أبو بردة؟ فقال وقد مسعت س 
 .(1)أظنه مث قال: يقولون ابن نيار(

ه(: )مسعت أمحد، يقول: روى أبو األحوص حديث 257وقال اإلمام أبو داود)
: صلى اهلل عليه وسلم-ن النَّيبِّ مساك، عن القاسم، يعين: حديثه عن ابن بريدة، عن أبيه، ع

نهيتكم عن ثًلث: عن نبيذ األوعية، وزيارة القبور، وعن لحوم األضاحي بعد ))
((. قال: كان خيطئ فيه، يعين: أبا األحوص، يقول: عن أيب بردة، فقالوا له: ابن نيار؟ ثًلث

فقال: نعم، ومر فيه، فاحتج به أصحاب األشربة، وإَّنا احلديث حديث ابن بريدة. قال أبو 
يف حديث مساك هو خالف لفظ أصحابه، رواه حمارب بن دثار،  داود السجستاين: ألنَّ 

(( ، مث أخطأ أبو األحوص يف وال تسكروامساك: )) ((. ورواهوال تشربوا مسكراً وغريه ))
احلديث، فصري ابن بريدة، عن أبيه أبا بردة، فقيل له: ابن دينار؟ فقال: نعم. فصار حديثاً 

 .(2)على حدة(

(: )هذا حديث منكر، غلط فيه أبو األحوص سالم ابن ه323وقال اإلمام النسائي)
، وكان  سليم، ال نعلم أنَّ أحداً تابعه عليه من أصحاب مساك بن حرب، ومساك ليس بالقويِّ
يقبل التلقني، قال: أبو عبد الرمحن: قال أمحد بن حنبل: كان أبو األحوص خيطئ يف هذا 

 .(3)احلديث(

                                                           

 .1/228(  ناسخ احلديث ومنسوخه؛ لألثرم1)
 .1/381(  مسائل أيب داود لإلمام أمحد2)
 (.7115)7/127(  السنن الكربى؛ للنسائي3)
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مسند  بريدة بن احلصيب، وليس من مسند فنخلص من ذلك: أنَّ هذا احلديث من 
 .(1)أيب بردة بن نيار، فمن جعل حديث ابن نيار حديثاً آخر يف هذا الباب فقد أخطأ

 حوص قد وهم يف إسناد احلديث ومتنه، فقلب يف : إن أبا األخًلصة القول
ة عن اإلسناد فأفحش يف اخلطأ، وصحف يف متنه فوهم فيه أيضاً، وأنَّ الصواب رواية اجلماع

القاسم، عن ابن بريدة، عن أبيه، وليس كما رواه أبو االحوص كما بنيَّ ذلك أبو زرعة، واهلل 
 أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .222(  ينظر: اإلرشادات؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: 1)
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  المثال الثاني: إعًلل الحديث بق ب الت ميذ شيخاً، والشيخ ت ميذاً، ممَّا أدى
زرعة عن حديث وسئل أبو : قال ابُن أيب حامت: )إلى تصير الراوي الضعيف )صحابياً( ثقة

صلى اهلل عليه –، عن عنبسة ابن سعيد، عن الشعيب، عن جابر، عن النيب (1)رواه ابن املبارك
 ((؟ال يستقاد من الجرح حتى يبرأقال: )) -وسلم

 .(2)قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب(
 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي هذا احلديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :
 ومها اإلرسال والقلب:بعلتني، 

أي أنَّ صواب يف هذا احلديث مرسٌل، وليس مسنداً، وأنَّ مثة قلب وقع يف إسناده، 
 وميكن بيان ذلك كما يأيت:

العلة األوىل من كالم أيب زرعة )إعالله باإلرسال(: عند التخريج تبنيَّ أنَّ حديث ابن 
م يف املسألة هو  -اهلل عنهرضي –عن عنبسة بن سعيد، عن الشعيب، عن جابر  املبارك، املتقدِّ

؛ فالرواية عن ابن املبارك غري (3)من رواية مهدي بن جعفر عنه، ومهدي بن جعفر فيه ضعفٌ 
صحيحة. وعند مجع الطرق واملوازنة بينها يظهر أنَّ هذا الطريق معلوٌل بثالثة علل، وهي كما 

 يلي:
ا سبق. وقد توبع مهدي العلة األوىل: ضعف إسناده؛ من أجل  مهدي بن جعفر كم

ها أهل العلم، وهي كما ا بن جعفر على روايته متابعات تامة ضعيفة، وأخرى قاصرة، وقد ومهَّ
 يأيت:

. -رضي اهلل عنه–، عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهلل (4)األوىل: من طريق جمالد

                                                           

(، كالمها 7228) 3/184(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار121)1/41(  أخرج روايته: الطرباين يف األوسط1)
 مهدي بن جعفر الرملي عن ابن املبارك به. 

 (.1351مسألة)4/229علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
أوهام، من العاشرة مات سنة  هو)مهدي بن جعفر بن حيَّهان بتشديد التحتانية، الرملي الزاهد، صدوق له(  3)

 (.1232ترمجة)748ثالثني متييز(. تقريب التهذيب: 
 (.23122)7/73(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف4)
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 .(1)وإسنادها ضعيف؛ من أجل جمالد
رضي –بن هليعة، عن أيب الزبري، عن جابر ، عن ا(2)الثانية: من طريق الوليد بن مسلم

. قال البيهقي: (4)، وقد عنعن، وابن هليعة ضعيف احلديث(3)به. والوليد مدلس -اهلل عنه
)كذلك رواه مجاعة من الضعفاء، عن أيب الزبري، ومن وجهني آخرين عن جابر، ومل يصح 

 .(7)شيء من ذلك(
عن عبد اهلل بن عبد اهلل األموي، ، (1)الثالثة:  من طريق يعقوب بن محيد بن كاسب

عن يعقوب بن عطاء، وابن جريج، وعثمان بن األسود، عن أيب الزبري، عن جابر: )أنَّ 
أن يستقاد من  -صلى اهلل عليه وسلم-رجالً، جرح رجالً، فأراد أن يستقيد، فنهى النَّيبُّ 

 اجلارح حىت يربأ اجملروح(.
لطرباين روايته بالغرابة فقال: )مل يرو ، وقد أعل ا(5)ويعقوب صدوق يف حفظه شيء

هذا احلديث عن يعقوب بن عطاء وعثمان بن األسود إال عبد اهلل بن عبد اهلل األموي، تفرد 
 .(8)به: يعقوب بن محيد(

                                                           

جمالد بضم أوله وختفيف اجليم بن سعيد بن عمري اهلمداين، بسكون امليم، أبو عمرو الكويف، ليس بالقوي، (  هو)1)
(. تقريب التهذيب: 4غار السادسة مات سنة أربع وأربعني م وقد تغري يف آخر عمره، من ص

 (.1458ترمجة)722
 (.11113)8/115(  أخرج روايته: البيهقي يف الكربى2)
 (.125(  ينظر: تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس؛ البن حجر ترمجة)3)
ة بفتح الالم وكسر اهلاء، ابن عقبة احلضرمي، أبو عبد اهلل بن هليع(: )3713ترمجة)319(  قال احلافظ يف التقريب:4)

عبد الرمحن املصري القاضي، صدوٌق، من السابعة، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه 
 أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعني وقد ناف على الثمانني م د ت ق(. 

 (.11113عقب)8/115؛ للبيهقي(  السنن الكربى5)
(، والبيهقي يف 3117)4/51(، والدارقطين يف السنن4218)4/234(  أخرجه: الطرباين يف األوسط6)

 (.11112)8/115الكربى
)يعقوب بن محيد بن كاسب املدين، نزيل مكة، وقد ينسب جلده، صدوق رمبا وهم، من العاشرة مات سنة (  هو7)

 (.5817ترمجة)125ق(. التقريب: أربعني أو إحدى وأربعني عخ 
 (.4218عقب)4/234(  األوسط8)
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ابين أيب شيبة, ابن علية, عن أيوب, عن  (2), وعثمان(1)الرابعة: من طريق أيب بكر
به. وروايتهما معلولة باملخالفة؛ قال احلافظ  -رضي اهلل عنه–عمرو بن دينار, عن جابر 

ه(: )قال أبو أمحد بن عبدوس: ما جاء هبذا إال أبو بكر, وعثمان. قال 387الدارقطين)
: أخطأ فيه ابنا أيب شيبة, وخالفهما أمحد بن حنبل وغريه, عن ابن علية, عن (3)الشيخ

ه, وهو احملفوظ أيوب, عن عمرو مرساًل, وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عن
 .(4)مرساًل(

، عن أيب الزبري به. وإسنادها ضعيف جداً إن مل (7)اخلامسة: من طريق يزيد بن عياض
 .(5). وقد أعلها الدارقطين به(1)يكن موضوعاً؛ وذلك أنَّ يزيد بن عياض متهم بالكذب

ابن سعيد  العلة الثانية: إنَّ جعفر اضطرب فيه، فرواه مرَّة، عن ابن املبارك، عن عنبسة
به. ومرة رواه جاء من طريق مهدي بن جعفر، ثنا ابن املبارك، عن أيب حنيفة، عن الشعيب، 

 . وهذا يدل على عدم حفظه واضطرابه يف حديثه هذا.(8)عن جابر
العلة الثالثة: إنَّه معلول باملخالفة، وهي علَّة اإلرسال اليت أشار إليها أبو زرعة الرازي؛ 

، عن حممد بن (12)، ومحاد بن زيد(11)، وسفيان بن عيينة(12)وابن جريج، (9)إْذ رواه أيوب

                                                           

، وينظر: معرفة السنن (3242)5/15(، والبيهقي يف الصغرى3115)4/52(  أخرج روايته: الدارقطين يف السنن1)
 .12/87واآلثار؛ للبيهقي

 (.17912) 12/84(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار؛ له3115)4/52(  أخرجه: الدارقطين يف السنن2)
 (  أي الدارقطين.3)
 (.3115عقب)4/52(  سنن الدارقطين4)
 (.3122)4/54(  أخرج روايته: الدارقطين يف السنن5)
يزيد بن عياض بن ُجْعُدبة بضم اجليم واملهملة بينهما مهملة ساكنة، الليثي، أبو احلكم (  قال احلافظ ابن حجر: )6)

به مالٌك وغريُه، من= =السادسة ت ق(. التقريب: املدين، نزيل البصرة، وقد ينسب جلده،   كذَّ
 (.5511ترمجة)124

 (.3119عقب)4/52(  ينظر: سنن الدارقطين7)
 (.352(  مسند أيب حنيفة)8)
 (.3247عقب )5/52(، وذكر روايته البيهقي يف السنن الصغرى3118)4/52(  سنن الدارقطين9)
 (.3243عقب)5/19يهقي يف السنن(، وذكر روايته الب3119)4/52(  سنن الدارقطين11)
 (.17979) 12/84يف معرفة السنن واآلثار؛ له(، و 3243)5/19(  أخرج روايته: البيهقي يف الصغرى11)
 (.3243عقب)5/19(  ذكر روايته: البيهقي يف السنن الصغرى12)
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 طلحة بن يزيد بن ركانة مرساًل. 
 .(1)ه(: )وهو احملفوظ مرساًل(387وقال الدارقطين)

ه(: )هذا هو األصل يف هذا احلديث, وهو مرسل, وكذلك رواه 478وقال البيهقي)
  .(2)أيوب, وابن جريج , عن عمرو بن دينار مرساًل(

 
 العلة الثانية من كالم أيب زرعة)إعالله بالقلب(، وهي موضوع مبحثنا:

أعل احلافظ أبو زرعة الرازي هذا احلديث بالقلب يف إسناده، ولكن هذه العلة خفية 
ا قوله: )مقلوب( فهو مشكل، لكن لعلَّه يعين أنَّ قال حمققو العللوغري واضحة، حىت  : )وأمَّ

وهذا  .(3)على الراوي عن ابن املبارك إىل )عنبسة بن سعيد( (اسم جمالد بن سعيد انقلب 
 بعيد.

وعند التأمل وإدمان النظر، يتبنيَّ دقة نظر أيب زرعة الرازي، وسعة علمه وقوة نقده، 
وبعد هذا التفسري من أنَّ الراوي عن ابن املبارك انقلب عليه اسم جمالد بن سعيد إىل عنبسة 

 بن سعيد.ا
أنَّ الصواب يف احلديث هو من رواية جابر عن الشعيب، وليس فمقصد أيب زرعة 

 الشعيب عن جابر.
 ، عن جابر اجلعفي، عن عامر الشعيب مرساًل.(4)كما رواه شريك

وهذا يعدُّ من أسوأ أمثلة القلب، أي أنَّ صوابه، جابر اجلعفي، عن الشعيب، فهذا قلب 
لشعيب تابعي، بل جابر هذا يف حال مفسد جداً، ليس يف تصيري املرسل موصواًل فقط؛ إذ ا

 .الوصل هو جابر بن عبد اهلل األنصاري
 
 
 

                                                           

 (.3115عقب)4/52(  سنن الدارقطين1)
 (.17912عقب)12/84(  معرفة السنن واآلثار؛ للبيهقي2)
 (.4حاشية)4/229(  علل احلديث؛ البن أيب حامت3)
 (.25581)7/438(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف4)
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أحد املتهمني  (1)ويف حال كونه الراوي عن الشعيب فهو جابر بن يزيد اجلعفي 
 .(2)بالكذب يف احلديث

ورواية شريك هي اليت دلت على مقصود أيب زرعة الرازي. لذا فجمع الطرق خري  
 ئمة وبيان العلل.وسيلة على فهم مراد األ

ه(: )وال  يصح 478هذا، واحلديث ال يصحُّ من مجيع طرقه؛ قال احلافظ البيهقي)
 .(3)شيء من ذلك(

 :إنَّ احلديث معلوٌل باإلرسال؛ لرواية الثقات له مرساًل، وبالقلب؛  خًلصة القول
ألنَّ راويه أفحش يف إسناده، بأن قلب التلميذ شيخاً، مما أدى إىل تصيري الضعيف صحابياً  

 كما سبق ! وإنَّ احلديث ال يصح من مجيع طرقه. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، من اخلامسة، مات سنة سبع (  هو )1) جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي، أبو عبد اهلل الكويف ضعيٌف، رافضيٌّ
 (.858مجة)تر 135وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتني وثالثني د ت ق( التقريب: 

 .2/1221(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع2)
 .8/115(، وينظر: السنن الكربى؛ له3244عقب)5/19(  السنن الصغرى؛ للبيهقي3)
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 يعرف بدخول حديث في  عًلل الحديث بالق ب في إسناده ومتنه وهو ما
 : حديث

 وفيه ثًلثة أمث ة:
  ًقال المثال األول: إعًلل متن الحديث؛ بالق ب، بجعل المقطوع موقوفا : 

، عن الزهري، عن القاسم بن (1)ابُن أيب حامت: ) وسألت أيب عن حديث رواه ابن أيب ذئب
حىت يبدئ اهلل حممد، عن أسلم موىل عمر؛ قال: قال عمر: ال أشرب خالً من مخر أفسدت 

إفسادها، فعند ذلك يطيب اخلل، فال بأس على امرئ يبتاع خاًل وقد وجده مع أهل 
 الكتاب، ما مل يعلم أهنم تعمدوا إفسادها بعدما صار مخراً؟

فقال أيب: يشبه أن يكون عامة هذا الكالم من كالم الزهري؛ ألنَّه قد روي هبذا 
 هذا الكالم. -قوله  -عن الزهري . وروي (2)اإلسناد عن عمر كالم يف الطالء

فاستدللنا: أنَّ هذا الكالم ليس هو من كالم عمر، وأنَّه كالم الزهري. وقد كان الزهري 
حيدث باحلديث، مث يقول على إثره كالم، فكان أقوام ال يضبطون، فجعلوا كالمه يف 

ا احلفاظ وأصحاب الكتب فكانوا مييزون كالم الزهري من احلد  يث.احلديث، وأمَّ

فذكرت هذا احلديث أليب زرعة؟ فقال: الذي عندي أنَّ هذا كلَّه كالم الزهري، وذكر 
 .(3)حنو ما قال أيب يف بيان علة هذا احلديث(

                                                           

(، والطحاوي يف شرح مشكل 483(، وابن زجنويه)15111)9/272(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف1)
 8/227(. وأشار إليه يف معرفة السنن واآلثار؛ له 11732) 1/35البيهقي يف الكربى، و 8/392اآلثار

( بقوله: )قد روينا، عن أسلم، موىل عمر، عن عمر بن اخلطاب، أنه قال: )ال تشرب خل مخر 11519)
 .1/212أفسدت حىت يبدي اهلل فسادها، فعند ذلك يطيب اخلل(. وابن عبد الرب يف التمهيد

(، وابن حزم يف احمللى 1879)4/192والنسائي يف الكربى(، 15111)9/274(  أخرجه: عبدالرزاق يف املصنف 2)
، مجيعهم من طريق معمر، عن الزهري، عن القاسم بن حممد، 8/339، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 5/498

عن أسلم قال: قدمنا مع عمر اجلابية فأيت بطالء مثل الّرب إَّنا خياض باملتخوض خوضًا فقال: إن يف هذا 
 انتهى إليه. الشراب ما

 (.1711مسألة)412-4/412علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
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 أعلَّ احلافظ أبو زرعة حديث ابن أيب ذئب بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :
رضي اهلل –عن عمر  بدخول حديث عليه يف حديث؛ بأنَّه وهم يف جعله احلديث موقوفاً 

 ، وإَّنا هو من كالم الزهري.-عنه
 -رضي اهلل عنه–ودخل الوهم على ابن أيب ذئب؛ أنَّ الزهري روى كالمًا عن عمر 

ث هبذا احلديث من قوله، ومل يفصله، فظن ابن أيب ذئب أنَّ هذا (1)يف الطالء ،  وأنَّه حدَّ
 .-رضي اهلل عنه–الكالم كله عن عمر 

عن ابن شهاب أنَّه كان يقول: )ال خري يف خل  رواه (2)ك أنَّ يونسومما يدل على ذل
من مخر أفسدت حىت يكون اهلل عز وجل يفسدها، عند ذلك يطيب اخلل، وال بأس على 
امرئ أن يبتاع خال وجده مع أهل الكتاب ما مل يعلم أهنا كانت مخرا فتعمدوا فسادها باملاء، 

 خال، فال خري يف أكل ذلك(. فإن كانت مخرا فتعمدوا فسادها فتكون 

ه( بأنَّ ابن أيب ذئب أخطأ فيه عندما وقف على رواية يونس 355وجزم أبو حامت)
هذه إْذ قال: )...، فتيقنت أنَّ حديث ابن أيب ذئب خطأ، والناس يروون عن الزهري ، عن 

 .(3)القاسم، عن أسلم، عن عمر، كالماً يف الطلى؛ ليس فيه شيء من هذا(

ه(: )فبان هبذا احلديث، أنَّ ما أضيف يف حديث ابن أيب 321وقال اإلمام الطحاوي)
ا هو قاله الذي قاله يف الشراب الذي أيت به يف  -رضي اهلل عنه-يعين إىل عمر -ذئب  إَّنَّ

                                                           

. 3/135قال ابن األثري يف النهاية (  1) : الّشراُب املطبوُخ من َعصري الِعَنب، وهو الرُّبُّ : ) الِطالء بالكسر واملدِّ
 وأصُله الَقِطراُن اخلاثِر الذي ُتْطلى به اإلِبُل(.

، وابن عبد الرب 112، واحلاكم يف معرفة علوم احلديث: 8/397 شرح مشكل اآلثار(  أخرج روايته: الطحاوي يف2)
 .1/212يف التمهيد

 (.1133مسألة)3/111(  العلل؛ البن أيب حامت3)
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ا هو من كالم ابن شهاب، ال  هذا الشراب ما انتهى إليه خاصة، وأنَّ ما فيه سوى ذلك إَّنَّ
 .(1)(من كالم من سواه

فقد كان من منهج الزهري أنَّه يدرج يف احلديث عندما يرويه؛ من باب التفسري 
ا هو من كالم الزهري، وصله بكالم عمر،  والبيان، قال الطحاوي: )ليس من كالم عمر، إَّنَّ

صلى -ملا أيت بالطالء...، والدليل على ذلك ما قال له موسى بن عقبة: افصل كالم النَّيبِّ 
 -صلى اهلل عليه وسلم-من كالمك. ملا كان حيدث به من أحاديث النَّيبِّ  -سلماهلل عليه و 

فيخلطه بكالمه. ومما يدل على ذلك أيضًا رواية غري ابن أيب ذئب هلذا احلديث عنه وهو 
 .(2)يونس بن يزيد(

 وتقدمي يونس يف روايته هذه عن الزهري يرجع إىل أموٍر:

ا ابن أيب ذئب فثقة إال أنَّه (3)مني يف الزهرياألول: إنَّه صحيح الكتاب، من املقد , أمَّ
 .(4)حفظ عليه بعض األوهام عن الزهري

 الثاين: إنَّ يونس فصل الرواية، وهذا يدل على مزيد تيقظ وحفٍظ.

، أنَّه مسع (7)وقد توبع ابن أيب ذئب على رواية متابعة قاصرة؛ فرواه عبد القدوس
ال حيل خل من مخر أفسدت حىت يكون اهلل هو مكحواًل يقول: قال عمر بن اخلطاب )

                                                           

 .8/397(  شرح مشكل اآلثار1)
 .8/893(  شرح مشكل اآلثار؛ للطحاوي2)
، وشرح علل 778-32/771، وهتذيب الكمال؛ للمزي 249-9/245اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت  (  ينظر:3)

 .2/798ابن رجب
عن بن أيب ذئب كيف هو؟ قال: ثقة، قلُت: يف  -يعين أمحد بن حنبل-قال أبو بكر املروذي : )وسألته (  4)

إلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل يف من كالم ا. الزهري؟ قال: كذا وكذا حّدث بأحاديث كأنه أراد: خولف(
 .72الرجال: 

 (.15112)9/272(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف5)
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الذي أفسدها(. وال يفرح هبا؛ ألنَّ إسنادها منقطٌع؛ وذلك أنَّ مكحواًل مل يسمع من سيدنا 
 .(1)-رضي اهلل عنه–عمر 

 :إنَّ ابن أيب ذئب قد وهم يف حديثه؛ بأنَّه جعل كالم الزهري لعمر  خًلصة القول
ذلك أنَّ للزهري روى عنه كالمًا مشاهبًا يف الطراء، ؛ وسبب -رضي اهلل عنه-بن اخلطاب ا

، فظن ابن أيب ذئب أنَّ الكالم  -رضي اهلل عنه–وأنَّ الزهري مل يفصل كالمه من كالم عمر 
 ، فقلب املقطوع إىل موقوف.-رضي اهلل عنه–كله موقوفاً على عمر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (، مع تعليق الدكتور بشار يف احلاشية.1118ترمجة)28/414(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي1)
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  له حديث في حديث، بجعل المثال الثاني: إعًلل الحديث؛ بأنَّ راويه دخل
: قال ابن أيب حامت: متن  ع ى غير إسناده والعكس، مع أنَّ راويه من كبار الحفاظ

، عن األعمش، عن عمارة، عن أيب (1))وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه ابن عيينة
 .الرمضاء، فلم يشكنا ؟  -صلى اهلل عليه وسلم–معمر، عن خباب؛ قال: شكونا إىل النَّيبِّ 

قال أيب: هذا خطأ؛ أخطأ فيه ابن عيينة، ليس هلذا أصل، ما ندري كيف أخطأ؟! وما 
 أراد؟!

: حديث األعمش، عن عمارة، عن أيب معمر، (2)وقال أبو زرعة: إَّنا أراد ابن عيينة
؟ قال: -صلى اهلل عليه وسلم –عن خباب؛ أنه قيل له: كيف كنتم تعرفون قراءة النَّيبِّ 

 باضطراب حليته.

 .(3)لت أليب زرعة: عنده احلديثني مجيعا؟ قال: أحدمها، واآلخر خطأ(ق

 :أعل احلافظ أبو زرعة حديث سفيان ابن  بيان إعًلل الحديث الحافظ أبي زرعة
عيينة باخلطأ، بأنَّه دخل له حديث يف حديث، وأنَّه وهم عن األعمش يف روايته؛ وذلك أنَّ 

(، رووه (1)، وحيىي بن عيسى، وعيسى بن يونس(7)، ووكيع(4)مجعًا من الرواة منهم: )حفص
به.  -رضي اهلل عنه–عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب 

م كانوا يعرفون قراءة النَّيبِّ  ا إسناد ابن عيينة فهو ملنت أهنَّ صلى –خبالف رواية ابن عيينة. أمَّ
 اهلل عليه وسلم باضطراب حليته. كما سبق خترجيه.

                                                           

(، والدارقطين يف 1482) 4/343(، وابن حبان يف صحيحه3181)4/54(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري1)
 (.357مسألة)2/284(. وينظر: العلل؛ البن أيب حامت357)3/78الغرائب واألفراد

الطرباين يف الكبري (، و 511)1/172(، والبخاري21211)24/741(  أخرج روايته من هذا الوجه: اإلمام أمحد2)
4/54(3188.) 

 (.198مسألة) 39-2/38علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
 .1/187رج روايته: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار(  أخ4)
(، 1215)2/414(، والشاشي يف مسنده 157)1/222(، وابن ماجه1113)1/83(  أخرج روايته: احلميدي5)

 (.277مسألة)2/122(، وينظر: العلل؛ البن أيب حامت 3151)4/52والطرباين يف الكبري
 (.87)1/31(  أخرج روايته: أبو الشيخ يف ذكر األقران6)
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ه( على هذه العلة إْذ قال: )غريب من حديث األعمش، 387نص الدارقطين) وقد
عن عمارة بن عمري، عن أيب معمر عبد اهلل بن سخربة عنه، تفرد به سفيان بن عيينة، وهو 
غريب من حديث سفيان، وغريه يرويه عن األعمش، عن أيب إسحاق، عن حارثة بن 

 .(1)مضرب، عن خباب(

ديث يتبنيَّ صحة ما قاله أبو زرعة الرازي، وكذا أبو حامت  وعند إمعان النظر يف احل
أنَّ العلة كما قالوا، إال أنَّ الوهم من  -واهلل أعلم–والدارقطين، إال أنَّ الذي يرتجح عندي 

 األعمش ال من سفيان بن عيينة؛ وذلك ما يأيت:

)عيسى ابن األول: إنَّ األعمش قد خولف يف روايته، فرواه مجٌع من الرواة منهم: 
 ، (1)، وزهري(7)، وأبو األحوص(4)، وشعبة(3)، وسفيان الثوري(2)يونس

 

 

 

                                                           

 (.2245)3/78(  أطراف الغرائب واألفراد1)
 (.2175)2/171(  أخرج روايته: البيهقي يف الكربى2)
(، 742)34/742(، واإلمام أمحد172)1/13(، واحلميدي338)1/224(  أخرج روايته: أبو نعيم يف الصالة3)

وابن حبان يف (، 1121)1/187(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار3198)4/58والطرباين يف الكبري
 (.1482)4/343صحيحه

 4/59(، والطرباين يف الكبري21272)34/732(، واإلمام أمحد1148)2/382( أخرج روايته: الطيالسي4)
(3199  .) 

 (.119)1/432(، ومسلمٌ 451)1/287(، ويف املصنف451)1/317(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف مسنده5)
(، والطرباين يف 1723) 2/192(، ويف الكربى؛ له495)1/275النسائي(، و 119)1/433( أخرج روايته: مسلمٌ 6)

 (.2217) 1/144(، والبيهقي يف الكربى3521)4/59الكبري
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(، مجيعهم عن (4)، وإسرائيل(3)، وزيد بن خيثمة(2)، وشريك(1)ويونس بن أيب إسحاق
 .(7)به. وهو الصواب -رضي اهلل عنه–أيب إسحاق، عن سعيد بن وهيب، عن خباب 

 حديثه عن أيب إسحاق.وهذا يدل على أنَّ األعمش وهم يف 

 .(1)الثاين: إنَّ األعمش مضطرب يف روايته عن الصغار، كأيب إسحاق السبيعي وحنوه

ه( أنَّ األعمش قد اضطرب يف 198الثالث: قد نص اإلمام حيىي بن سعيد القطان)
ه(: )مسعت حيىي قال: مسعت 234حديث أيب إسحاق هذا خاصة، قال اإلمام ابن املديين)

ا ذكره األعمش  : إَّنَّ ث حبديث أيب إسحاق شكونا. عن حارثة بن مضرب، قال عليٌّ حُيدِّ
فال مينع أْن يكون        .(5)حيىي؛ على أنَّ األعمش كان مضطربًا يف حديث أيب إسحاق(

 األعمش هو الذي اضطرب به، وأنَّ الوهم منه ال من ابن عيينة. واهلل أعلم.

 :طريق سفيان بن عيينة معلول؛ بدخول إنَّ حديث األعمش من  خًلصة القول
إسناد يف إسناد آخر؛ ملنت آخر، وهو ما يسمى بدخول حديث يف حديث، كما بنيَّ أبو 
زرعة الرازي، إال أنَّه نص على أنَّ الوهم من ابن عيينة، والذي ترجح عندي يف ضوء القرائن 

 أنَّ الوهم من األعمش، واهلل أعلم.

                                                           

 2/327(، والطرباين يف األوسط1223)2/415(، والشاشي يف مسنده2134)1/58( أخرج روايته: البزار1)
 (.2211) 8/148(، والبيهقي يف الكربى3523)4/59(، ويف الكبري؛ له227)

(، وابن 1372= =) 342/ 1(، وعلي بن اجلعد يف مسنده339)1/224(  أخرج روايته: أبو نعيم يف الصالة2)
 (.3158)4/55(، والطرباين يف الكبري747)2/112ماجه

 (.2121)1/517(  أخرج روايته: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار3)
 (.3522)4/59(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري4)
 (.357مسألة)2/284(  وينظر: العلل؛ البن أيب حامت5)
: )األعمش كثري الوهم يف أحاديث هؤالء الصغار، 2/822قال اإلمام علي بن املديين كما يف شرح علل الرتمذي(  6)

: 2/822مثل احلكم، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أيب ثابت، وأيب إسحاق، وما أشبههم(. وقال أيضاً 
 يث أيب إسحاق(. )األعمش يضطرب يف حد

 .1/235(  مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت7)
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 بالق ب؛ بأنَّ راويه دخل له حديث في حديث،  المثال الثالث: إعًلل الحديث
بأنَّ ركب متنًا ع ى غير إسناده أو العكس؛ وسببه ضعف الراوي؛ ف م يضبطه لتشابه 

: قال ابن أيب حامت: )ومسعت أبا زرعة وانتهى إىل حديث كتبته عن عبد الرمحن بن المخرج
ن زيد بن ثابت، عن هشام ، عن إمساعيل بن قيس بن سعد ب(1)عبد امللك ابن شيبة احلزامي

يصوم حىت  -صلى اهلل عليه وسلم–بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول اهلل ا
أقول: ال يفطر، ويفطر حىت أقول: ال يصوم. قالت: وكان أكثر صيامه يف شعبان. قالت: 

 فقلت: يا رسول اهلل، ما يل أرى أكثر صيامك يف شعبان؟ 
هر يكتب فيه لم ك الموت من يقبض؛ فأنا أحب أال يا عائشة، إن الشفقال: ))

 ((.ينسخ اسمي إال وأنا صائم

، عن أبيه، عن عائشة، عن (2)فسمعت أبا زرعة يقول: هو عندي: عن هشام بن عروة
ما من مس م تصيبه شوكة فما فوقها، إال حط أنه قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم– يبِّ النَّ 

 .(3)...(( إىل آخره منكر( أكثر صيامه في شعبان))((؛ هو الصحيح. وقوله: اهلل عنه

 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي حديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي : 
عبد الرمحن بن عبد امللك ابن شيبة احلزامي، عن قيس بن سعد بالنكارة؛ بتلفيق منت على 

اخلفية، اليت حيتاج غري إسناده، وهو ما يعرف بدخول حديث يف حديث، وهي من العلل 
 إىل كشفها من كانت بضاعته مثل أيب زرعة الرازي .

وقد كان إعالل أيب زرعة هلذا احلديث إعالٌل نفيٌس، يدل على سعة حفظه لطرق 
 األحاديث، وأنَّه أحفظ حلديث الراوي من نفس الراوي اليت بني جنبيه.

                                                           

، ويف تأريخ بغداد؛ 2/248اخلطيب البغدادي يف موهم أوهام اجلمع (، و 114(  أخرج روايته: احملاملي يف أماليه)1)
 (.1252)13/229له

(، 859)2/348بن راهويه(، وإسحاق 34547)5/131(  أخرج روايته من هذا الوجه: ابن أيب شيبة يف مصنفه2)
(، 5444)5/48النسائي يف الكربى(، و 2752)4/1992(، واإلمام مسلم21387)43/391واإلمام أمحد

 (.2223)7/453والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار
 (.558مسألة)115-3/111( علل احلديث؛ البن أيب حامت3)
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ه قد أبدل متنه مبنٍت آخر، فمنت فقد بنيَّ أبو زرعة أنَّ العلة يف هذا احلديث، أنَّ راوي
ما من مس م تصيبه شوكة )) -رضي اهلل عنها–رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 ((. وليس كما يف اإلسناد الذي أعله أبو زرعة.فما فوقها، إال حط اهلل عنه

ا املنت الذي رواه الراوي عن هشاٍم، عن عروة، عن عائشة ا إَّنَّ  -رضي اهلل عنها-أمَّ
-: )كان رسول اهلل  -رضي اهلل عنها–الصواب فيه هو من رواية أيب سلمة، عن عائشة 

يصوم حىت نقول: ال يفطر، ويفطر حىت نقول: ال يصوم، فما رأيت  -صلى اهلل عليه وسلم
استكمل صيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر صياماً  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 . (1)منه يف شعبان(

ذا اللفظ وهبذا اإلسناد، وليس كما جاء يف الرواية عبد الرمحن بن عبد امللك ابن هب
شيبة احلزامي، عن إمساعيل بن قيس بن سعد. وقد دل ذلك على أنَّ أحدمها قد دخل له 

 حديث يف حديث؛ وهذا األمر يدل على عدم الضبط.

 عيل بن قيس؛ وذلك ملا يأيت:وعند مجع الطرق واملوازنة بينها، يتبنيَّ أنَّ الوهم من إمسا

، عن (2)أواًل: أنَّ عبَد الرمحن، قد توبع يف روايته، فقد رواه بكر بن عبد الوهاب املدين
 إمساعيل بن قيس به. فدل على أنَّ عبد الرمحن قد حفظه عن إمساعيل بن قيس.

 

 

 

 
                                                           

 (.1171)2/812(، ومسلم1919)3/38متفٌق عليه: البخاري(  1)
 (.1928)2/145أخرج روايته: الشجري يف ترتيب األمايل(  2)
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ث باملقلوبات(1)ثانياً: إنَّ إمساعيل بن قيس منكر احلديث ة ما يرويه ، (2)، حُيدِّ وعامَّ
 . فهو مظنة الوهم واخلطأ.(3)منكر

هذا، وقد أعل احلديث غري واحٍد من األئمة، بعلل منها )الغرابة، واإلرسال، 
 والنكارة(، ومرجع ذلك مجيعه إىل دخول حديٍث يف حديث كما بنيَّ أبو زرعة.

 .(4)ه(: )هذا حديث منكٌر(255قال أبو حامت الرازي)

 .(7)ه(: )غريب من حديث هشام بن عروة هبذا اللفظ(194وقال احملب الطربي)

رضي اهلل –ه(: )فروي بإسناد فيه ضعف عن عائشة 597وقال احلافظ ابن رجب)
 .(1)... . قد روي مرسالً وقيل: إنَّه أصح(-عنها

 ق متناً خًلصة القول : إنَّ إمساعيل بن قيس قد وهم يف روايته هلذا احلديث، بأنَّه لفَّ
إسناده، وهو ما يعرف بدخول حديث يف حديث، وهذا العلة مل ينبه عليه أحٌد إال على غري 

 احلافظ أبا زرعة الرازي. واهلل أعلم.
 
 
 
 

                                                           

 (.18)(  الضعفاء الصغري؛ للبخاري1)
 (.41ترمجة)1/125ينظر: اجملروحني؛ البن حبان(  2)
 ترمجة 1/247 وينظر: ترمجته يف ميزان االعتدال؛ للذهيب (.128ترمجة)1/491( ينظر: الكامل؛ البن عدي3)

(925.) 
 (.535مسألة)3/117(  العلل؛ البن أيب حامت4)
 .11/83(  نقل قوله العيين يف عمدة القاري5)
. ومل أجد من رواه مرسالً، 5/35وينظر: مرعاة املصابيح؛ للمباركفوري .134(  لطائف املعارف؛ البن رجب: 6)

 وعلته احلقيقة هو دخول حديث يف حديث كما بنيَّ أبو زرعة الرازي عليه رمحات اهلل.
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 المبحث السابع
 إعًلل الحديث بالنكارة؛ وفيه مط بان:

 المط ب األول
 تعريف المنكر لغة واصطًلحاً؛ وفيه مسائٌل:

 :وقد ِنكره بالكسر نكرًا ونكوراً (1)املنكر لغة هو ضد املعرفة المنكر في ال غة ،
 .(2)بضم النون فيهما. وأنكره واستنكره كله مبعىن، نقيض عرفه

 
 ه( بقوله هو: )احلديث 321: عرفه أبو بكر الربدجيي)المنكر في االصطًلح

منه وال من وجه الذي يتفرد به الرجل وال يعرف متنه من غري روايته ال من الوجه الذي رواه 
م (3)آخر( . وهذا ال يظهر فيه فرق بينه وبني الشاذ، وهو مذهب عموم األئمة املتقدمني بأهنَّ

 ال يفرقون بني الشاذ واملنكر.
 

وعرفه بعض املتأخرين بأنَّه: )هو الذي انفرد به الراوي خمالفًا ملا رواه من هو أوىل منه 
فة ملا رواه أحد، لكن هذا التفرد نازل عن درجة باحلفظ واإلتقان، أو انفرد به من غري خمال

 .(4)احلافظ الضابط. يعرف من ذلك أن املنكر من أقسام الشاذ فلم حيتج إلفراده(
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مادة)نكر(.1/485احمليط؛ للفريوز آبادي(  ينظر: القاموس 1)
 مادة )نكر(. 7/233مادة)نكر(، ولسان العرب؛ البن منظور219( ينظر: خمتار الصحاح؛ للرازي: 2)
 .2/174وينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب  .2/177( النكت على كتاب ابن الصالح للزركشي3)
 .2/177( النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي4)
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 سبق بيان تعريف احلديث املنكر لغة اطًلق لفظ النكارة ع ى الحديث :
األئمة عليها لفظ واصطالحاً، ولكنهما ال يشفيان يف معرفة أوصاف األحاديث اليت يطلق 

النكارة، والذي يظهر أنَّ مصطلح املنكر ال ميكن أن ينضبط يف تعريف؛ الختالف اطالق 
م يطلقوهنم على مدلوالت واسعة ، ومن تلكم املدلوالت (1)املتقدمني من احملدثني له، ألهنَّ

 اليت وقفت عليها ما يأيت:
 .(2)احلديث الشاذأواًل: ما خالف فيه الثقة من هو أوىل منه، وهو مبعىن 

 
 .(3)ثانياً: الفرد، الذي خالف فيه الثقُة الثقاتَ 

ثالثاً: قد يطلق األئمة النقاد لفظ املنكر على جمرد التفرد، لكن حيث ال يكون املتفرد 
 . (4)يف وزن من حيكم حلديثه بالصحة بغري عاضد يعضده

 
الزهري يف كثرة  ه(: )إنَّ املنكر أن يعمد الرجل إىل مثل211قال اإلمام مسلم)

األصحاب، فينفرد من بينهم عنه برواية حرف ال يوجد عند أحد منهم، فمثل هذا يقوم يف 
 .(7)النفس فيه ريبة جملرد التفرد، وقد ال يقدر على التعبري عنها(

 
رابعاً: انفرد املستور أو املوصوف بسوء احلفظ أو املضعَّف يف بعض مشاخيه دون 

ال شاهد، فهذا من املنكر، وهو الذي يوجد يف إطالق كثري من بعض، بشيء ال متابع له و 
 .(1)أهل احلديث

 
 

                                                           

 .237ينظر: املنهج املقرتح لفهم املصطلح؛ للعوين:   (1)
 .1/272(  ينظر: شرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي2)
 .1/272(  ينظر: املصدر نفسه3)
 .2/154، والنكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر58(  ينظر: املوقظة؛ للذهيب: 4)
 .5/ 1مقدمة صحيح مسلم (  5)
 .2/157حجر(  ينظر: النكت؛ البن 6)
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خامساً: إذا خالف الضعيف ثقًة، فتعد خمالفته من مجلة احلديث املنكر، وهو الذي 
 .(1)ه( ومن وافقه من املتأخرين872استقر عليه اصطالح احلافظ ابن حجر)

الرواة، فزاد فيه ما مل حيفظ عند بقية الرواة، سادساً: إذا تفرد باحلديث راويه عن بقية 
 .(2)فإذا كان قد زاد ومل حيفظ استنكر عليه

فتفردهم باحلديث يعد  .(3)سادساً: اطالق النكارة على ما تفرد به اجملاهيل من الرواة
من منكرات حديثهم، ودليل على ضعفهم وعدم ثقتهم، وكلما كان التفرد أنزل كان الضعف 

 أحلق.
. فكثريًا ما يطلق األئمة (4): اطالق النكارة على ما تفرد به املرتوكون والكذابونسابعاً 

اب اليت يتفرد هبا النكارة.  على رواية املرتوك والكذَّ
هذه مجلة األمور اليت وقف عليها يف إطالق األئمة للفظ النكارة، لذا فأنا على إياس 

 واهلل أعلم.من أن يوضع ضابٌط حيد به تعريف احلديث املنكر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .52(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 1)
 .21(  ينظر: الشاذ واملنكر؛ للدكتور احملمدي: 2)
 .19املصدر نفسه: (  3)
 .2/1238، وحترير علوم احلديث؛ للجديع52ينظر: الشاذ واملنكر؛ للدكتور احملمدي: (  4)
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 المط ب الثاني
 :الفرق بين المنكر والشاذ مع بيان موطن النكارة ومضانها؛ وفيه مسائلٌ 

 :فرق بعض املتأخرين يف التعريف بني املنكر والشاذ،  الفرق بين المنكر والشاذ
بأن بني الشاذ واملنكر عمومًا وخصوصًا من وجه؛ ألن بينهما اجتماعًا يف اشرتاط املخالفة، 

 .(1)وافرتاقاً  يف أنَّ الشاذ راويه  ثقٌة أو صدوق، واملنكر راويه ضعيف
والشاذ على املنكر، واألمثلة أكثر إال أنَّ األئمة املتقدمني يطلقون املنكر على الشاذ، 

. وقد سبق بيان إطالق األئمة للفظ املنكر على شكل واسع غري منضبط، من أن حتصى
فعدم التفريق بينهما أوىل؛ بل هو الصواب؛ ألنَّ األئمة مل يفرقوا بينهما يف األعم األغلب، 

 صنعتهم وصنيعهم. ولكي ال يأيت بعض من ال يعرف فيحاكم األئمة املتقدمني وخيطئهم يف
 :تقع النكارة يف اإلسناد، بأْن خيالف الراوي الرواة يف مدار احلديث  موطن النكارة

أو حنو ذلك. وكذلك تقع يف املنت؛ بأنَّ يزيد الراوي يف احلديث خبالف غريه، أو أن خيالفهم 
ذلك يف  يف لفظه أو حنو ذلك. وقد جتتمع النكارة يف اإلسناد واملنت يف حديث واحد، وأكثر

 تفرد الضعفاء بأسانيد ومتوٍن ال يتابعون عليها.
 :ه( الكامل يف 317وكتاب احلافظ أيب أمحد بن عدي) مظان الحديث المنكر

 .(2)الضعفاء أصل نافع يف معرفة املنكرات من األحاديث
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .53(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 1)
 .2/175تاب ابن الصالح؛ للزركشيينظر: النكت على ك(  2)
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 وفيه  بالنكارة عند الحافظ أبي زرعة الرازي: عًلل الحديثأمث ة تطبيقية إل
 :مسائلثًلثة 
  :إعًلل الحديث بنكارة اإلسناد؛ وفيه أربع أمث ةاألولى: 
  المثال األول: إعًلل الحديث بالنكارة؛ لتفرد من ت ك ِّم فيه في رفعه، وأنَّه ال

:  قال ابن أيب حامت: ) ومسعت أيب وذكر حديثاً يصح إال مقطوعاً؛ لرواية الثقات ذلك
–عن عيت، عن أيب بن كعب، عن النَّيبِّ رواه خارجة بن مصعب، عن يونس، عن احلسن، 

 .(1)((الولهان، فاحذروه إنَّ ل وضوء شيطاٌن يقال له:: ))-صلى اهلل عليه وسلم
 فقال أيب: كذا رواه خارجة! وأخطأ فيه.

 .(2)ورواه الثوري، عن يونس، عن احلسن، قوله

مرسل.  يه وسلم...صلَّى اهلل عل–ورواه غري الثوري، عن يونس، عن احلسن: أنَّ النَّيبَّ 
 وسئل أبو زرعة عن هذا احلديث؟

 . (3)منكٌر( -صلى اهلل عله وسلم–فقال: رفعه إىل النَّيبِّ 

وقال موضع آخٍر من العلل: )وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، 
–عن خارجة بن مصعب، عن يونس، عن احلسن، عن عيت، عن أيب ابن كعب، عن النَّيبِّ 

 ((؟ل وضوء شيطان يقال له: الولهان: ))-هلل عليه وسلمصلى 

 .(4)فقال أبو زرعة: هو عندي منكر(

                                                           

(، وابن 421) 1/174(، وابن ماجه75)1/112(، وعنه أخرجه: الرتمذي749)1/442( أخرجه: الطيالسي1)
(، 122)1/13(، وابن خزمية21238) 37/112، وعبد اهلل يف زوائده على مسند أبيه 3/495عدي يف الكامل

(، وأبو نعيم يف معرفة 758) 1/215املستدرك  ، واحلاكم يف1/323والدارقطين يف املؤتلف واملختلف
 (.948) 1/323(، والبيهقي يف الكربى 575ترمجة)1/218الصحابة

 (.972)1/324( ينظر: السنن الكربى؛ للبيهقي2)
 (.132مسألة) 798-1/791علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
 (.178مسألة)1/131(  علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
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 ذهب احلافظ أبو زرعة إىل أنَّ هذا احلديث ال بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
 يصحُّ مرفوعاً، وأنَّ رفعه منكٌر.

 وعند النظر يف كالم أيب زرعة يتبنيَّ صحة قوله، وذلك ألمور:

 .(2)؛ وهو ضعيف احلديث يُدلِّس عن الكذابني(1)تفرد خارجة بهاألول: 

 الثاين: أنَّ الثقات قد رووه من قول احلسن البصري كما سيأيت.

 الثالث: إنكار األئمة هلذا احلديث على خارجة.

م قول أيب حامت الرازي يف إعالله للحديث-ه(259قال الرتمذي) : -ومن قبله تقدَّ
بن عمرو، وعبد اهلل بن مغفل. حديث أيب بن كعب حديث  )ويف الباب عن عبد اهلل

، والصحيح عند أهل احلديث، ألنا ال نعلم أحدًا أسنده غري  غريب، وليس إسناده بالقويِّ
خارجة، وقد روي هذا احلديث من غري وجه، عن احلسن قوله: وال يصحُّ يف هذا الباب عن 

يس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن شيٌء، وخارجة ل -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ  
 .(3)املبارك(

ث هبا خارجة إذ قال: )وقد روى 317وساقه ابن عدي) ه( يف مجلة املنكرات اليت حدَّ
خارجة بن مصعب أشياء، عن أبيه غري هذا احلديث...، وهذا يرويه عن يونس ابن عبيد 

 .(4)خارجة(

                                                           

كما رواه اهليثم بن كليب يف مسنده عن أيب بكر بن أيب خيثمة، عن موسى بن إمساعيل (  وقد توبع متابعة قاصرة  1)
املنقري، عن حممد بن دينار، عن يونس. وحممد بن دينار: ضعفه حيىي بن معني. وقال ابن عدي: جسن 

 (.11)25البن عبد اهلادي (، وشرح علل احلديث؛1249عقب ) 4/22احلديث. ينظر: املختارة؛ للمقدسي 
هو )خارجة بن مصعب، بن خارجة، أبو احلجاج، السرخسي، مرتوٌك، وكان يدلِّس عن الكذابني، ويقال: إنَّ (  2)

به. من الثامنة، مات سنة مثان وستني ت ق(. تقريب التهذيب؛ البن حجر ترمجة)  (.1112ابن معني كذَّ
 (.75عقب حديث)1/112(  السنن؛ للرتمذي3)
 .3/495الكامل يف الضعفاء؛ البن عدي  (4)
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)وهذا احلديث معلول برواية ه( إعالل متني هلذا احلديث إذ قال: 478وللبيهقي)
الثوري، عن بيان، عن احلسن، بعضه من قوله غري مرفوع، وباقيه عن يونس بن عبيد من 
قوله غري مرفوع، واهلل أعلم، وذلك مبا...، عن سفيان، عن بيان، عن احلسن، قال: شيطان 

قال: الوضوء يدعى الوهلان يضحك بالناس يف الوضوء. وعن سفيان، عن يونس قال: كان ي
إنَّ للماء وسواسًا فاتقوا وسواس املاء. وعن سفيان، عن حصني، عن هالل بن يساف، 
قال: كان يقال: يف كل شيء إسراف حىت الطهور وإن كان على شاطئ النهر. هكذا رواه 
غري خارجة بن مصعب، عن احلسن، ويونس بن عبيد، وخارجة ينفرد بروايته مسنداً، وليس 

 .(1)هلل أعلم(بالقوي يف الرواية، وا

ه(: )وقد تكلَّم يف خارجة خالئٌق من األئمة، كاإلمام 544وقال ابن عبد اهلادي)
عبد اهلل بن املبارك، ووكيع، وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وابن سعد، واجلوزجاين، 
والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وأيب حامت الرازي، وابن خراش، واحلاكم أيب أمحد، 

 .(2)بن حبان، واألزدي وغريهم، وصحح حديثه ابن خزمية واحلاكم(والدارقطين، وا

 .(3)ه(: )وال يثبت يف هذا شيء(538وقال ابن سيد الناس )

إنَّ ل وضوء شيطانًا يقال له ه(: )قلت: انفرد خبرب: ))548وقال الذهيب)
 .(4)(((الولهان

 

 

                                                           

 (.972)1/324(  السنن الكربى؛ للبيهقي1)
 (.11)28(  شرح علل ابن أيب حامت2)
 (.2394عقب)2/723(  فيض القدير؛ للمناوي3)
 (.2391ترمجة)1/127ميزان االعتدال؛ للذهيب(  4)
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ما ذهب إليه  . لكن الصواب هو(2)؛ وكذا احلاكم(1)واحلديث قد صححه ابُن خزمية
 احلافظ أبو زرعة الرازي وغريه كما سبق.

إال أنَّه  -رضي اهلل عنه-هذا، وإنَّ للحديث شاهد من حديث عمران بن ُحصن
 .(3)ضعيف منكر كما نص أهل العلم باحلديث

 إنَّ هذا احلديث ال يصح مرفوعاً، وأنَّ رفعه منكر كما هو قول خًلصة القول :
اليت ذكرهُتا من تفرد خارجة به، ولرواية الثقات له من قول احلافظ أيب زرعة؛ للقرائن 

 . واهلل أعلم.(4)احلسن
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

وإخراجه للحديث مقتض لصحته عنده وذلك أنَّه قد أخرجه يف صحيحه كما قد تقدم عند ختريج احلديث، (  1)
 بشروٍط أربعة: 

األول: أن ال ُيضعف احلديث. الثاين: أن ال يتوقف يف احلديث كقوله: إن صح اخلرب. الثالث: أن ال يعلق احلديث. 
الرابع: أن ال يقدم السند على املنت. وهذا مما استفدته من مشاخيي، وثبت ذلك عندي باملمارسة. لذلك تعقب 

إذ قال: )وخالف ابن خزمية فأورده يف صحيحه من جهة خارجة، وهو  2/122ابن امللقن يف البدر املنريتصحيحه 
عجيب منه، فكلهم ضعف خارجة، ونسبه إىل الكذب حيىي، وهذا احلديث من أفراده، وال أعلم فيه أحسن من 

 قول ابن عدي: إنه يكتب حديثه(.
 بإسناد آخر أصح من هذا(.(: )وله شاهد 758عقب)1/215( إال أنَّه قال2)
 (. 122)1/157(، وضعفه. وينظر: التلخيص احلبري؛ البن حجر971)1/324( ينظر: السنن الكربى؛ للبيهقي3)
( من قول سفيان الثوري. وسفيان من مجلة من ذكر 72(  وقد أخرجه أبو عبد القاسم بن سالم يف كتاب الطهور)4)

 أنَّه من رواه عن احلسن بالواسطة.
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  المثال الثاني: إعًلل الحديث بالنكارة؛ لضعف راويه، وبأنَّه  دخل ع يه
: قال ابن أيب حامت: )ومسعت أبا زرعة وانتهى حديث في حديث؛ بدليل ما رواه الثقات

، عن إمساعيل بن قيس (1)الرمحن بن عبد امللك ابن شيبة احلزاميإىل حديث كتبته عن عبد 
بن سعد بن زيد بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول ا

يصوم حىت أقول: ال يفطر، ويفطر حىت أقول: ال يصوم.  -صلى اهلل عليه وسلم–اهلل 
رسول اهلل، ما يل أرى أكثر صيامك قالت: وكان أكثر صيامه يف شعبان. قالت: فقلت: يا 

 يف شعبان؟ 
يا عائشة، إن الشهر يكتب فيه لم ك الموت من يقبض؛ فأنا أحب أال فقال: ))

 ((.ينسخ اسمي إال وأنا صائم

، عن أبيه، عن عائشة، عن (2)فسمعت أبا زرعة يقول: هو عندي: عن هشام بن عروة
من مس م تصيبه شوكة فما فوقها، إال حط ما أنه قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم– يبِّ النَّ 

 .(3)...(( إىل آخره منكر( أكثر صيامه في شعبان((؛ هو الصحيح. وقوله: ))اهلل عنه

 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي حديث عبدبيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي : 
على غري  الرمحن بن عبد امللك بن شيبة احلزامي، عن قيس بن سعد بالنكارة؛ بتلفيق منت

إسناده، وهو ما يعرف بدخول حديث يف حديث، وهي من العلل اخلفية، اليت حيتاج إىل  
 كشفها من كانت بضاعته مثل أيب زرعة الرازي .

وقد كان إعالل أيب زرعة هلذا احلديث إعالٌل نفيٌس، يدل على سعة حفظه لطرق 
 جنبيه. األحاديث، وأنَّه أحفظ حلديث الراوي من نفس الراوي اليت بني

                                                           

، ويف تأريخ بغداد؛ 2/248اخلطيب البغدادي يف موهم أوهام اجلمع (، و 114أخرج روايته: احملاملي يف أماليه)(  1)
 (.1252)13/229له

(، 859)2/348(، وإسحاق بن راهويه34547)5/131(  أخرج روايته من هذا الوجه: ابن أيب شيبة يف مصنفه2)
(، 5444)5/48النسائي يف الكربى(، و 2752)4/1992مسلم(، واإلمام 21387)43/391واإلمام أمحد

 (.2223)7/453والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار
 (.558مسألة)115-3/111علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
216 

فقد بنيَّ أبو زرعة أنَّ العلة يف هذا احلديث، أنَّ راويه قد أبدل متنه مبنٍت آخر، فمنت 
ما من مس م تصيبه شوكة )) -رضي اهلل عنها–رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 ((. وليس كما يف اإلسناد الذي أعله أبو زرعة.فما فوقها، إال حط اهلل عنه

ا املنت الذ ا  -رضي اهلل عنها-ي رواه الراوي عن هشاٍم، عن عروة، عن عائشةأمَّ إَّنَّ
-: )كان رسول اهلل  -رضي اهلل عنها–الصواب فيه هو من رواية أيب سلمة، عن عائشة 

يصوم حىت نقول: ال يفطر، ويفطر حىت نقول: ال يصوم، فما رأيت  -صلى اهلل عليه وسلم
صيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر صياماً استكمل  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

. هبذا اللفظ وهبذا اإلسناد، وليس كما جاء يف الرواية عبد الرمحن بن عبد (1)منه يف شعبان(
امللك ابن شيبة احلزامي، عن إمساعيل بن قيس بن سعد. وقد دل ذلك على أنَّ أحدمها قد 

 الضبط.دخل له حديث يف حديث؛ وهذا األمر يدل على عدم 

 وعند مجع الطرق واملوازنة بينها، يتبنيَّ أنَّ الوهم من إمساعيل بن قيس؛ وذلك ملا يأيت:

، عن (2)أواًل: أنَّ عبَد الرمحن، قد توبع يف روايته، فقد رواه بكر بن عبد الوهاب املدين
 إمساعيل بن قيس به. فدل على أنَّ عبد الرمحن قد حفظه عن إمساعيل بن قيس.

ث باملقلوبات(3)نَّ إمساعيل بن قيس منكر احلديثثانياً: إ ة ما يرويه (4)، حُيدِّ ، وعامَّ
 . فهو مظنة الوهم واخلطأ. (7)منكر

                                                           

 (.1171)2/812(، ومسلم1919)3/38متفٌق عليه: البخاري(  1)
 (.1928)2/145أخرج روايته: الشجري يف ترتيب األمايل(  2)
 (.18)اء الصغري؛ للبخاري(  الضعف3)
 (.41ترمجة)1/125ينظر: اجملروحني؛ البن حبان(  4)
 ترمجة 1/247 وينظر: ترمجته يف ميزان االعتدال؛ للذهيب (.128ترمجة)1/491(  ينظر: الكامل؛ البن عدي5)

(925.) 
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هذا، وقد أعل احلديث غري واحٍد من األئمة، بعلل منها )الغرابة، واإلرسال، 
 والنكارة(، ومرجع ذلك مجيعه إىل دخول حديٍث يف حديث كما بنيَّ أبو زرعة.

 .(1)ه(: )هذا حديث منكٌر(255حامت الرازي) قال أبو

 .(2)ه(: )غريب من حديث هشام بن عروة هبذا اللفظ(194وقال احملب الطربي)

رضي اهلل –عف عن عائشة ه(: )فروي بإسناد فيه ض597وقال احلافظ ابن رجب)
 .(3)قد روي مرسالً وقيل: إنَّه أصح( ...-عنها

 :إنَّ إمساعيل بن قيس قد وهم يف روايته هلذا احلديث، وأنَّ روايته  خًلصة القول
ق متناً على غري إسناده، وهو ما يعرف بدخول حديث يف حديث، وهذا العلة  منكرة بأنَّه لفَّ

 مل ينبه عليه أحٌد إال احلافظ أبو زرعة الرازي. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.535مسألة)3/117(  العلل؛ البن أيب حامت1)
 .11/83القاري(  نقل قوله العيين يف عمدة 2)
. ومل أجد من رواه مرساًل، 5/35وينظر: مرعاة املصابيح؛ للمباركفوري .134(  لطائف املعارف؛ البن اجلوزي: 3)

 وعلته احلقيقة هو دخول حديث يف حديث كما بنيَّ أبو زرعة الرازي عليه رمحات اهلل.
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  لجهالة راويه، وأنَّه روى عن الثقات المثال الثالث: إعًلل الحديث؛ بالنكارة؛
قال ابُن أيب حامت: ) ومسعت أبا زرعة وسئل  ما ليس من حديثهم، وأنَّ روايته ال تجيء:

، عن سليمان بن رجاء، عن عبدالعزيز بن (1)عن حديث رواه حممد بن عمران ابن أيب ليلى
 –الصديق، عن النَّيبِّ مسلم، عن أيب نصرية العبدي، عن أيب رجاء العطاردي، عن أيب بكر 

الوالي العادل المتواضع ظل اهلل ورمحه في أرضه، فمن قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم 
نصحه في نفسه وفي عباد اهلل؛ حشره اهلل في وفده يوم ال ظل إال ظ ه، ومن غشه في 

م نفسه وفي عباد اهلل خذله اهلل يوم القيامة، ويرفع ل والي العادل المتواضع في كل يو 
 ((؟ولي ة عمل ستين صديقا، ك هم عابد مجتهد في نفسه

قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، ال يعرف سليمان بن رجاء هذا، وال يعرف له أصل 
من حديث عبد العزيز بن مسلم، وال نعلم عبد العزيز بن مسلم روى عن أيب نصرية العبدي 

 .(2)شيئاً(
 :أعل احلافظ أبو زرعة الرازي هذا احلديث  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي

 بالنكارة؛ وذلك ملا يأيت:
، وقد جاء خبرب مل يتابع عليه، (3)أواًل: جلهالة سليمان بن رجاء، فهو جمهوٌل ال يعرف

 مع كونه منكراً، فاستحق مرتبة منكر احلديث.
ال الثاين: إنَّ احلديث منكٌر، ليس له أصل من حديث عبد العزيز بن مسلم، أي 

ب خطأ؛ بسبب  يعرف أنَّ عبد العزيز بن مسلم قد روى هذا احلديث، وإَّنا هو إسناد رُكِّ
معروف بالرواية، لو روى هذا احلديث لرواه  (4)ختاليط الضعفاء وأوهامهم، فعبد العزيز ثقة

                                                           

ن شاهني يف الرتغيب كما يف متهيد الفرش يف (، واب18(  أخرج روايته: أبو نعيم يف فضيلة العادلني من الوالة)1)
(، واجلرجاين 1872(، وأبو الشيخ كما يف الغرائب امللتقطة؛ البن حجر)8اخلصال املوجبة لظل العرش؛ للسيوطي)

 .52يف تأريخ جرجان: 
 (.2588مسألة)791-1/792علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
(، 827ترمجة)4/115يف اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(، و 122مسألة)3/828(  وكذا نص أبو زرعة يف الضعفاء3)

 (.3411ترمجة)2/225وقال أبو حامت: )شيخ جمهول(. وينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب
هو )عبد العزيز بن مسلم الَقْسَملي، بفتح القاف وسكون املهملة وفتح امليم خمففاً، أبو زيد املروزي، مث البصري، (  4)

 (.4122ترمجة)379مبا وهم، من السابعة مات سنة سبع وستني خ م د ت س(. التقريب: ثقٌة، عابٌد، ر 
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 الثقات ممَّن روى عنه، ولكن احلديث ليس من روايته، ومما يدل على ذلك:
ز بن مسلم مل يرو عن أيب نصرية العبدي شيئًا كما قال أبو زرعة، ثالثاً: إنَّ عبد العزي

وقد حبثت ذلك فلم أجد أي رواية لعبد العزيز بن مسلم عن أيب نصرة، ومل أجد أبا بصرية 
من مجلة شيوخ عبد العزيز أو ممن روى عنه، أو العكس، وملَّا جاء هذا اإلسناد املنكر من 

على أنَّ هذا اإلسناد غري صحيٍح، وإَّنا هو وهٌم، وهذه من  روايته عن أيب نصرية العبدي دلَّ 
 العلل اخلفية اليت كثرياً ما يتجاهلها املتأخرون واملعاصرون.

 :إنَّ احلديث منكر اإلسناد، بل واملنت؛ لعدم جميء ما يشهد له.  خًلصة القول
وإنَّ علته جهالة سليمان بن رجاء، كما بنيَّ أبو زرعة الرازي، فهو جمهوٌل ال يعرف، وقد 

 روى عن الثقات ما ال يعرف من حديثهم، فاستحق الرتك. واهلل أعلم.
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  بالنكارة؛ بأنَّه غير معروف من رواية الثقة، وإنما المثال الرابع: إعًلل الحديث
: قال ابن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديث رواه هو معروف برواية فًلن الضعيف

صلى اهلل –، عن عبد اهلل بن بشر، عن أبان ومحيد، عن أنس: أن النَّيبَّ (1)معمر بن سليمان
 ((؟هي ريحانة يشمها إذا شاءل: ))سئل عن الرجل يُ َقبِّل وهو صائم؟ فقا -عليه وسلم

ا من حديث محيد فمنكر، وأما أبان  .(3)فقد روي عنه( (2)قال أبو زرعة: أمَّ

  أنكر أبو زرعة الرازي ورود احلديث  من طريق بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
محيد، أي من وجه ثابت صحيح عنه، فال يعرف حلميد رواية هلذا احلديث. أي أنَّه ذُكر يف 
إسناد هذا احلديث خطأ؛ بسبب ختليط الضعفاء وأوهامهم، فحميد مل يرو هذا احلديث، 

ً ثقة ، ولكن مل يصح احلديث إليه، ومل يعرف (4)ولو رواه لكان احلديث صحيحاً؛ ألنَّ محيدا
بروايته إال من هذا الطريق الضعيف، لذا ال يعدُّ محيدًا من رواة هذا احلديث، وإَّنا ذكر يف 

 ومهاً؛ سببه ختليط الضعفاء.إسناده 
ا أبان، فقد روي عنه هذا احلديث وصح إسناده إليه، إال أنَّه مرتوك احلديث ال يعتدُّ  أمَّ
بروايته كما سيأيت، وإَّنا تذكر روايته من باب اإلعالل، فمقصد أيب زرعة أنَّ احلديث معروف 

 من رواية أبان ال محيد.

                                                           

 .7/423(  أخرج روايته: الكامل يف الضعفاء؛ البن عدي1)
(، من طريق مروان بن معاوية، 2159)1/132كما يف املطالب العالية  (  أخرج روايته:  حممد بن حيىي بن أيب عمر2)

 ، من طريق عبد الوارث، كالمها عن أبان به.1/112وأبو نعيم يف تأريخ أصبهان
 (.552مسألة)3/177علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
(  هو )محيد بن أيب محيد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف يف اسم أبيه على حنو عشرة أقوال، ثقٌة، مدلس، 4)

وعابه زائدٌة؛ لدخوله يف شيء من أمر األمراء، من اخلامسة مات سنة اثنتني، ويقال ثالث وأربعني وهو قائم 
 (. 1744)ترمجة181تقريب التهذيب؛ البن حجر: يصلي وله مخس وسبعون ع(. 

ومن نافلة القول أقوال: من منهج األئمة إذا وقع يف اسم والد الراوي اختالف أو جهالة يسمونه وينسبونه هكذا: فالن 
بن أيب فالٍن، يكون اسم أبيه مكنًا به، كما يف محيد بن أيب محيد، وقع اختالف يف اسم أبيه، فسمي محيد بن 

 أيب محيٍد.
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 زرعة الرازي، فلم يرو أحٌد احلديث عن محيد، وعند مجع الطرق يتبنيَّ صحة إعالل أيب
، وقد أُنكر عليه هذا (1)وإَّنا تفرد بذكره مقرونًا عبد اهلُل بن بشر كما سبق، وهو متكلم فيه

 .(2)احلديث من طريق محيٍد خاصة

ا أبان، فقد رواه عنه )مروان بن معاوية، وعبد الوارث( إضافة إىل رواية عبداهلل بن  (3)أمَّ
ا يدل على أنَّ احلديث معروف من رواية أبان، ومنكٌر من رواية محيد، فلم يصح بشر، فهذ

 أنَّ محيداً قد رواه، كما بنيَّ أبو زرعة الرازي.

ه( على بطالن احلديث، مع إنكار روايته من طريق 255وقد نص أبو حامت الرازي)
وليس هو من محيد، مشريًا إىل أنَّ احلديث حديث أبان إْذ قال: )هذا حديث باطل، 

ا هو من حديث أبان(  .(4)حديث محيد؛ إَّنَّ

 .(7)وعلى هذا، فاحلديث ضعيٌف جداً من أجل أبان

 من طرق أخرى: -رضي اهلل عنه–وقد جاء احلديث عن أنس 

                                                           

(، وضعفه يف رواية عنه. ينظر: إكمال هتذيب 2211)2/472رخيه؛ رواية الدوري(  وثقه ابن معني كما يف تا1)
(: )شيٌخ(، وقال أبو زرعة 321(. وقال اإلمام امحد يف سؤاالت أيب داود)2822ترمجة)5/211الكمال؛ ملغلطاي

(: 4221ترمجة )2/395)ال بأس به(، وقال عثمان بن سعيد الدارمي كما يف ميزان االعتدال3/885يف الضعفاء
(: )ليس به بأٌس(، وقال ابن 3182ترمجة )14/338)ليس بذاك(، وقال نسائي كما يف هتذيب الكمال

(: 712ترمجة)2/32قال ابن حبان يف اجملروحني(: )وأحاديثه عندي مستقيمة(، و 1254ترمجة)7/424عدي
إذا كان احلديث صناعته  )كان ممن يروي عن الثقات ماال يشبه حديث األثبات وينفرد بأشياء يشهد املستمع هلا

أهنا مقلوبة(. فهو صدوق حسن احلديث ما مل خيالف، إال يف روايته عن األعمش والزهري فيها ضعٌف. ينظر: 
 (.3231ترمجة )295(، وتقريب التهذيب؛ البن حجر:2822ترمجة)5/211إكمال هتذيب الكمال؛ ملغلطاي

 (.1255ترمجة)7/424ي احلديث يف مجلة منكراتهإضافة إىل قول أيب زرعة، وأيب حامت، ساق ابن عد(  2)
 (  تقدم ذكر روايتهما يف أول املسألة.3)
 (.523مسألة)3/95(  علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
أبان بن أيب عياش فريوز البصري، أبو إمساعيل العبدي، مرتوٌك، من اخلامسة مات يف حدود األربعني د(. (  هو )5)

 (.142ترمجة)85التقريب: 
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األول: رواه سلمان بن توبة، عن سالم بن سليمان املدائين، عن سلمان بن طريف أيب 
، وكذا (1)ناده مظلٌم؛ فسالم منكر احلديثبه. وإس -رضي اهلل عنه-عاتكة، عن أنس

 .(2)سلمان

، عن حممد بن عبداهلل الرازي، (3)الثاين: رواه عبد اهلل بن موسى بن أيب عثمان األَّناطي
به. وإسناده ثقات،  -رضي اهلل عنه–عن معتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن أنس 

 .(7). وقد صحح(4)وبه يعل احلديث عبد اهلل األَّناطي شيخ الطرباين فإنَّه مستور، إال

 

 

                                                           

هو )سالم بن سليمان بن سوار املدائين، ابن أخي شبابة، نزيل دمشق، وقد ينسب إىل جده، ضعيٌف، من (  1)
 (.2524ترمجة)211صغار التاسعة مات سنة عشر ومائتني أو بعدها ق(. التقريب: 

 فيه، من أبو عاتكة البصري، أو الكويف، امسه طريف ابن سلمان، أو بالعكس، ضعيٌف، وبالغ السليماين(  هو )2)
 (.8193ترمجة)173اخلامسة ت(. التقرييب:

 (.2113)1/112 (، ومن طريقه املقدسي يف املختارة4472)4/315(  أخرج روايته: الطرباين يف األوسط3)
عبد اهلل بن موسى بن أيب= =عثمان، أبو (: )7272ترمجة)11/381(  ترجم له اخلطيب يف تأريخ بغداد فقال4)

الدهقان، يعرف بابن بلعها، حدث عن حيىي بن معني، والربيع بن ثعلب، وموسى بن حممد بن حممد األَّناطي 
حيان، وسهل بن زجنلة، وحممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي، وحممد بن عبد اهلل األرزي، وإبراهيم بن حممد 

بن خالد، وما علمت من  بن عرعرة، وغريهم. روى عنه عبد الباقي بن قانع، ودعلج بن أمحد، وأمحد بن يوسف
. وقال صحاب كتاب إرشاد القاصي والداين إىل تراجم 8/172حاله إال خرياً(. ومل يعرفه اهليثمي يف جممع الزوائد

 (: )صدوق(.111شيوخ الطرباين ترمجة)
اين، أنَّ الرجل مستور احلديث، حديثه يقبل التحسني ما مل خيالف؛ فهو من شيوخ الطرب  -واهلل أعلم-والذي يظهر 

وقد روى عنه مجع، ورى عن مجع، ومل يعلم عنه اخلطيب إال خرياً، فالقول قوله؛ إْذ مل خيالفه أحٌد، ولكن حديثه 
هذا أعله الطرباين بالغرابة؛ إْذ قال: )مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال معتمر، تفرد به: حممد بن عبد 

 اهلل األرزي(. 
ة، فالعلة متوجهة إىل شيخ الطرباين، هو من تفرد به، لذا فاحلديث هبذا اإلسناد ال يصح، قلت: معتمر ثقة، واألرزي ثق

 واهلل أعلم.
 : )ورجاله ثقات(.11/12وقال العيين يف عمدة القاري. 1/112(  صحح إسناده املقدسي يف املختارة5)
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رضي اهلل -، عن ثابت بن زيد، عن التيمي، عن أنس(1)الثالث: رواه سليمان بن الربيع
 .(2)به. وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك أنَّ سليمان بن الربيع مرتوك احلديث -عنه

اهلل  رضي–، عن حممد بن جادة، عن أنس (3)الرابع: رواه حيىي بن عقبة بن أيب العيزار
 .(4)به. وإسناده مرتوك أو موضوع؛ من أجل حيىي بن عقبة -عنه

من أي طريق، لتفرد  -رضي اهلل عنه–من هنا يتبنيَّ أنَّ احلديث مل يصح عن أنس 
الضعفاء واملرتوكني به، فاحلديث باطل بالكلية كما نص أبو حامت الرازي، ومنكر من رواية 

 .محيد نسبياً كما نص أبو زرعة وأبو حامت

  :احلديث منكر مل يصح من حديث محيد كما بنيَّ أبو زرعة  إنَّ خًلصة القول
الرازي، لعدم وروده من طريق صحيح عنه، ومل يروه غري عبد اهلل بن بشر مقرونًا مع أبان، 
وقد أنكر األئمة احلديث عليه من طريق محيد، وذلك أنَّ احلديث معروف من رواية أبان، 

 لم.ن كل الوجوه واهلل أعوأبان مرتوك احلديث، فاحلديث باطل ال يصح م
 
 
 

                                                           

 (.1515(  أخرج روايته: احلافظ ابن حجر يف الغرائب امللتقطة)1)
(: )سليمان 3479ترمجة) 2/325(. وقال الذهيب يف امليزان4792ترمجة)12/53ترمجته يف تأريخ بغداد(  ينظر: 2)

بن الربيع النهدي الكويف. عن أيب نعيم، ومجاعة. تركه أبو احلسن الدارقطين، وقال: غري أمساء مشايخ، وروى 
 (.1724)ترمجة1/299الربقاين عن الدارقطين: ضعيف(. وينظر: موسوعة أقول الدارقطين

 .1/157، والذهيب يف السري11/152اخلطيب يف تأريخ بغداد (  أخرج روايته:3)
: )كذاب خبيث عدو هلل كان يسخر به ليس ممكن يكتب 1/11(  قال ابن معني يف تأرخيه؛ رواية ابن حمرز4)

(: )منكر احلديث(، = =وقال أبو زرعة يف 1242ترمجة)4/585حديثه(، وقال البخاري يف األوسط
(: )مرتوك 542ترمجة)9/159: )ضعيف احلديث(، وقال أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل2/433لضعفاءا

(وقال: )ليس 128أورده النسائي يف الضعفاء واملرتوكون ترمجة)احلديث، ذاهب احلديث، كان يفتعل احلديث(، و 
عات عن أقوام أثبات ال جيوز (: )وكان ممن يروي املوضو 1227ترمجة)3/115بثقة(، وقال ابن حبان يف اجملوحني

 االحتجاج به حبال من األحوال(.
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  :إعًلل الحديث بالنكارة من قبل متنهالثانية: 
  إعًلل الحديث بالنكارة؛ لعدم مجيء ما يشهد لمتنه، مع عدم التعّرض

: قال ابُن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن إلسناده، مع كون إسناده ضعيف؛ لظهور ذلك
عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين، ، (1)حديث رواه ابن عائشة، عن حممد ابن احلارث

 ((؟ال ش فعة لغائب  وال لصغير  عن أبيه، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول اهلل: ))
فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر؛ ال أعلم أحداً قال هبذا، الغائب له شفعة، والصيب 

 .(2)حىت يكرب. فلم يقرأ علينا هذا احلديث(

 :علَّ احلافظ أبو زرعة هذا احلديث بالنكارة؛ مثَّ راح أ بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
معاًل متنه بأنَّ مل يقله أحٌد، ومل يأت يف السنة النبوية الصحيحة ما يؤيده، إْذ قال: )ال أعلم 
أحداً قال هبذا، الغائب له شفعة، والصيب حىت يكرب(، أي أنَّ متنه باطٌل مل يقل به أحٌد، ومل 

من هنا يتبنيَّ أنَّ األئمة النقاد مل يهملوا نقد املنت كما يزعم يصّح يف ذلك حديث يروى، و 
ه من النقد املعترب، وتوسعوا يف اإلسناد؛ ألنَّ العلة  املغرضون، بل أعطوا للمنت حقَّه ومستحقَّ
منه. فمنت احلديث إذا كان منكرًا ال بدَّ أن يكون اخللل آت من اإلسناد، وصحة اإلسناد 

 .(3)تقتضي صحة املنت

                                                           

(، 14144)13/337(، والطرباين يف الكبري 7427)12/32(، البزار2721)2/837(  أخرج روايته:  ابن ماجه1)
 (.11922)2/837، والبيهقي يف الكربى2/211، وابن حبان يف اجملروحني5/381وابن عدي يف الكامل

 (.1437مسألة)4/298ن أيب حامتعلل احلديث؛ الب (2)
(  العلل كلُّها مرجعها إىل إسناد احلديث، حىت علل املنت، مرجعها إىل أسانيد األحاديث، فقاعدة)صحة اإلسناد ال 3)

ا جاءت من اإلسناد، فإْن أعل املنت  تقتضي صحة املنت( غري سليمة، إْذ من أين أتت العلة إىل املنت ؟! فقطعاً أهنَّ
فال بدَّ أنَّ أحد رجال اإلسناد= =وهم يف لفظ املنت، وبال شك. وميكن تصحيح هذه القاعدة  وإسناده ثقات

بقولنا: )ثقة رجال اإلسناد مع مساع بعضهم من بعض ال تقتضي صحة املنت(؛ إْذ أنَّ الثقة معرض للخطأ والوهم. 
 واهلل أعلم.
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وعند دراسة اإلسناد يتبني لنا أنَّ مصدر نكارة املنت جاءت من رواية حممد بن 
، روى عن ابن البيلماين أحاديثًا منكرة. إضافة إىل ابن (1)احلارث؛ فهو ضعيف احلديث

 .(2)البيلماين منكر احلديث

وسلسلة حممد بن احلارث، عن حممد بن عبد الرمحن البيلماين، عن أبيه، عن ابن 
 .(3)أكثرها مناكريعمر، 

 واحلديث ضعَّفه وأنكره غري واحٍد من أهل العلم:

 .(4)ه( يف مجلة منكرات حممد بن احلارث317فقد ساقه احلافظ ابن عدي)

ه(: )باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء يف 478وقال احلافظ البيهقي)
 .(7)مسائل الشفعة...(

 

 
                                                           

س، وضعَّفه أبو حامت الرازي وا(  1) بن معني، وغريهم، ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن أيب تركه أبو زرعة، والفالَّ
(: )وعامة ما يرويه غري حمفوظ(. 11112ترمجة ) 5/384(، وقال ابن عدي يف الكامل212ترمجة)5/434حامت

 (.7129ترمجة) 27/38وينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي
، وقال البخاري يف التأريخ ( رواية الدوري: )ليس بشيء(542ترمجة)1/221(  قال حيىي بن معني يف تأرخيه2)

كان احلميدي ُيضعِّف حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين موىل عمر(، وقال يف (: )583ترمجة)3/722األوسط
(: )منكر 1194ترمجة)5/331(: )منكر احلديث(، وقال أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل334الضعفاء ترمجة)

(: )منكر 721النسائي يف الضعفاء واملرتوكون ترمجة)احلديث، ضعيف احلديث، مضطرب احلديث(، وقال 
ث عن أبيه بنسخة شبيها مبائيت حديث، كلها 945ترمجة)2/214احلديث(، وقال ابن حبان يف اجملروحني (: )حدَّ

موضوعة، ال جيوز االحتجاج به، وال ذكره يف الكتب، إال على جهة التعجب(. وينظر: هتذيب الكمال؛ 
 (.7392ترمجة)27/794للمزي

 (.311ترمجة)12/441(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب3)
 .5/381وابن عدي يف الكامل(  4)
 (.11922قُبيل)5/384(  السنن الكربى؛ للبيهقي5)
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 .(1)اإلسناد، فيه البيلماين وغريه( ه(: )حديث ضعيف128وقال ابن القطان)

 إنَّ منت احلديث معٌل بالنكارة، وأنَّه مل يقله أحٌد من أهل العلم، خًلصة القول :
ومل يروه أحٌد من الثقات كما نص أبو زرعة الرازي، وأنَّه ضعيف من حيث نكارة متنه 

 وإسناده. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، والتلخيص احلبري؛ البن 5/13. وينظر: البدر املنري؛ البن امللقن3/129(  بيان الوهم واإليهام؛ البن القطان1)
 .3/135حجر
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  :بالنكارة إجماالً إعًلل الحديث الثالثة: 

 قال ابُن أيب حامت: إعًلل الحديث بالنكارة مع قصر العبارة في معرفة ع ته :
، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّيبِّ (1))وسألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية

 (؟يرى بالقز واحلرير للنساء بأساً  أنَّه مل يكن: )-عليه وسلَّم صلى اهلل–
 .(2)رعة: هذا حديٌث منكٌر. قلُت: تعرف له علة؟ قال: ال(فقال أبو ز 

 ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل إعالل حديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
هبذا احلديث عن عبيد اهلل بن عمر العمري؛  (3)بقية بن الوليد بالنكارة؛ لتفرد بقية بن الوليد

وذلك أنَّ بقية بن الوليد ممَّن ال حيتمل تفرده هبكذا خرب عن عبيد اهلل، وذلك أنَّ عبيد اهلل 
العمري من األئمة املكثرين الذين كان هلم أصحاب، حرصوا على مجع حديثهم؛ كأيوب 

، وعبداهلل بن املبارك، وعبد اهلل بن السختياين، وشعبة، والثوري، وابن جريج، وحيىي القطان
َُّنري، وعبد الوهاب الثقفي، ومحاد بن زيد، وغريهم، فكيف غاب هذا احلديث عنهم حىتَّ 

 يأيت بقيُة وينفرد عن أصحابه البقيِة!  
ا عدم معرفة أيب زرعة علة هذا احلديث، املقصود بذلك املخالفة اليت تنكشف بعد  وأمَّ

 .(4)ال، أو الوقف، وحنومها من العللمجع طرق احلديث؛ كاإلرس

وقد أنكر هذا احلديث غري أيب زرعة مقتصرين على إعالله بتفرد بقية، وال شك أنَّ 
 تفرده يعد علَّة حبد ذاته:

                                                           

(، والدارقطين كما 13422) 12/358(، والطرباين يف الكبري9728)8/395النسائي يف الكربى(  أخرج روايته: 1)
 (.3385)1/782يف أطراف الغرائب

 هنى عن القز واحلرير( !. -صلى اهلل عليه وسلم-( بلفظ مغاير: )أنَّ النَّيبَّ 7575)12/175وأخرجه البزار يف مسنده
 (.1412)مسألة4/334علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
)بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي، أبو حُيِْمد، بضم التحتانية وسكون املهملة وكسر امليم، امليتمي، هو(  3)

(. تقريب 4صدوٌق، كثري التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعني وله سبع ومثانون خت م 
 (.534ترمجة)121التهذيب:

 (.7حاشية)4/334علل احلديث؛ البن أيب حامت (  ينظر: تعليق حمققي4)
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ه(، فقال: )وهذا احلديث ال نعلم رواه عن  عبيد اهلل بن عمر 292قال احلافظ البزار)
 .(1)إال بقية(

 .(2) )هذا منكر من حديث عبيد اهلل بن عمر(ه(: 323وقال اإلمام النسائي)

 .(3)(: )تفرَّد به بقية عنه(387وقال احلافظ الدارقطين)

وقد كشف الدارقطين علَّة احلديث اليت خفيت على احلافظ أيب زرعة وغريه، فقال 
صلى اهلل عليه -، أنَّ النَّيبَّ -رضي اهلل عنهما–عندما سئل حديث نافع، عن ابن عمر 

((: )فقال: يرويه (4)أحل الذهب والحرير إلناث أمتي، وحرم ع ى ذكورهاقال: )) -وسلم
عبيد اهلل، واختلف عنه، فرواه حيىي بن سليم الطائفي، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن 

 .-صلى اهلل عليه وسلم-عمر، عن النَّيبَّ 

 احلرير، والقز.وتابعه بقية بن الوليد، عن عبيد اهلل، على معىن هذا القول يف 

ومل يذكر: الذهب، وكالمها وهٌم؛ والصحيح: عن عبيد اهلل، عن نافع، عن سعيد ابن 
 أيب هند، عن أيب موسى.

وسعيد مل يسمعه من أيب موسى... . وروى طلق بن حبيب، قال: قلُت البن عمر: 
 يف احلرير شيئاً؟ قال: ال. -صلى اهلل عليه وسلم-مسعت من النَّيبَّ 

                                                           

 (.7575عقب)12/175يف مسنده(  1)
 (.9728عقب)8/395(  يف الكربى2)
 (.3385)1/782أطراف الغرائب(  3)
 7/171 (، وابن أيب شيبة يف املصنف728)1/425(، والطيالسي19932)11/18(  أخرجه: معمر بن راشد4)

(، 3258) 8/82(، والبزار1522)4/215والرتمذي (،19147)32/417(، واإلمام أمحد24147)
(، 8924)8/315(، والطرباين يف األوسط 9385) 8/378(، ويف الكربى؛ له7148)8/111والنسائي

(. وهو حديث 4391) 2/427(، والبيهقي يف الكربى 4823) 12/312والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار
 معلول؛ النقطاعه  كما قال الدارقطين.
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-على وهم حيىي بن سليم، وبقية يف حكايتهما، عن ابن عمر، عن النَّيبِّ وهذا يدل 
 .(1)(-صلى اهلل عليه وسلم

من هنا يتبنيَّ لنا أنَّ بقية وهم يف احلديث إْذ جعله عن عبيد اهلل، عن نافع عن ابن 
، وأنَّ الصواب فيه عن عبيد اهلل، عن نافع، عن سعيد ابن أيب -رضي اهلل عنهما–عمر 

. وهذه العلة هي اليت خفيت على أيب زرعة الرازي، -رضي اهلل عنه–عن أيب موسى هند، 
ً للحديث بشكل عام وإن غابت عنه علَّته  إال أنَّ نكارة احلديث مل ختف عليه، فراح معالَّ

 التفصيلية.

  :إنَّ حديث بقية بن الوليد منكٌر كما قال أبو زرعة الرازي؛ لتفرد  خًلصة القول
يد به، وهو ممن ال حيتمل تفرده عن عبيد اهلل، وقد كشف لنا الدارقطين علته، بقية بن الول

ة ممارستهم ألحاديث الرواة ال خيفى عليهم نكارة  ومن هنا يتبنيَّ أنَّ األئمة النقاد لشدَّ
 احلديث من صالحه، إال أنَّ عبارهتم قد تقصر يف كشف العلة التفصيلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2911مسألة)55-13/51للدارقطينالعلل؛ (  1)
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 المبحث الثامن
 الحديث باالختًلط؛ وفيه ثًلثة مطالب:إعًلل 

 المط ب األول
 تعريف االختًلط؛ وفيه ثًلثة مسائل:

 :من خلطت الشيء بغريه خلطًا فاختلط. وخالطه  أواًل: االختًلط في ال غة
، وأصل (1)خمالطة وخالطاً. واختلط فالٌن، أي فسد عقُله. والتخليط يف األمر: اإلفساد فيه

 .(2)شياء بعضها يف بعضاخللط: تداخل أجزاء األ
 :ًوهو آفٌة عقليٌة تورث فساداً يف اإلدراك. تصيب  ثانياً: تعريفه االختًلط اصطًلحا

، أو احرتاق  (3)اإلنسان يف آخر عمره، أو تعرض له بسبب حادث لفقد عزيٍز، أو ضياع مال
 .(4)كتباً، أو بسبب آفة الكرب. ومن تصبه هذه اآلفة لكرب سنه يقال فيه: اختلط بأخرة

 عالقة املعىن اللغوي ثالثاً: عًلقة المعنى ال غوي بالمعنى االصطًلحي :
باالصطالحي ظاهرة جداً، وهي إفساد الشيء وعدم التمييز؛ ملا حصل من اخللط 

 والتداخل.
، ولكنَّ بعضهم فرَّق بني التغريُّ وبني االختالط، فيطلق  واالختالط هو مرادف للتغريُّ

الفاحش للراوي، ويطلق التغري على ضعف نسيب يصيب حفظ االختالط على االختالل 
 .(7)الراوي

وجيدر بالذكر أنَّ االختالط قد يكون علَّة ظاهرة يف حديث املختلط، لكن وقت مساع 
الراوي ممن اختلط رمبا كان خفياً، وهو العلة اخلفية، وال يتعرف على ذلك إال بالضوابط 

 .-إن شاء اهلل-اآليت ذكرها 
 

                                                           

 مادة)خلط(.191مادة)خلط(، وخمتار الصحاح؛ للرازي:3/1124(  ينظر: الصحاح؛ للجوهري1)
 مادة )خلط(.185ح املنري؛ للحموي:(  ينظر: املصبا 2)
 .494(  ينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 3)
مقدمة احملقق. وينظر: الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية؛ . 1/123ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب(  4)

 .131للسخاوي:
 .2/343(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة5)
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 الثانيالمط ب 
 أهمية معرفة االختًلط

إنَّ معرفة االختالط فنٌّ جليل؛ إْذ له أثٌر كبري يف علم العلل، ومعرفة صحيح مرويِّ 
الراوي من ضعيفه. فاالختالط قد يطرأ على كثري من رواة احلديث النبوي، ممَّا يؤثر على 

لماء العلل، فكان روايته فتصبح فيها علة. ومعرفة املختلطني من غريهم أمٌر شاقٌّ على ع
ثون يسمعون احلديث من الراوي مراراً؛ حىت يعرفوا هل خلط فيه أو ال  .احملدِّ

ه(: )ما أبايل من خالفين إذا وافقين شعبة؛ ألنَّ شعبة كان ال 159قال محاد بن زيد) 
؛ ليعرف هل ما زال حافظًا أم (2)أي: يعاود صاحبه مراراً  (1)يرضى أْن يسمع احلديث مرَّة(

والكشف عن االختالط يلقي على الناقد، مهمة عسرية وشاقة، إىل جانب خلط يف حديثه. 
ث يف فرتة دون فرتة، أو مكان دون  ا دقيقة وخطرية، فهي ال تقتصر على متابعة احملدِّ أهنَّ

ضع النقد آخر، أو عن شيخ دون سواه، بل متتدُّ مهمة رجل العلل حىت وفاة الرجل مو 
 .(3)والعلة

وال بدَّ من القول من أنَّ بصرية الناقد ويقظة اجملتمع، ليس هلما تلك القدرة اليت حتدد 
ساعات بدء االختالط، إذ االختالط حالة عقلية تبدأ خفية، مثَّ يتعاظم أمرها بالتدريج، 

ت، وما دورا وبني اخلفاء والظهور يكون املختلط قد روى أحاديث تناقلها الثقات عن الثقا
م أخذوها عن الثقة، ولكن يف اختالطه.  أهنَّ

وهكذا تدخل العلة من هذا الطريق، الذي هو طريق االختالط، ولكن رجال هذا 
راية، يقفون باملرصاد لتمييز الصحيح من السقيم . إْذ (4)العلم مبا لديهم من وسائل الدِّ

ثني حتديد الفرتة الزمنية الَّيت  دخل فيها االختالط على هذا الرَّاوي أو استطاع جهابذة احملدِّ
 ذاك بشكل تقرييب إىل حٍد كبري، إضافة إىل من أمور أخرى سيأيت بياهنا.

 
 

                                                           

 .1/171(  اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت1)
 .1/17(  ينظر: اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر2)
 احملقق.. مقدمة 1/123ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب(  3)
 ينظر: املصدر نفسه.(  4)
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 المط ب الثالث
 أقسام المخت طين

ثون املختلطني من حيث تأثري االختالط يف قبول مروياهتم على ثالثة   م احملدِّ قسَّ
ا الرواة الذين حصل هلم االختالط يف آخر عمرهم 511أقسام، قال احلافظ العالئي) ه(: )أمَّ

 :(1)فهم على ثالثة أقسام
ا لقصر مدَّ  ة أحدها: من مل يوجب ذلك له ضعفًا أصاًل، ومل حيط من مرتبته؛ إمَّ

، ومها من أئمة (3)، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه(2)االختالط وقلته، كسفيان بن عيينة
اإلسالم املتفق عليهم؛ وإمَّا ألنَّه مل يرو شيئًا حال اختالطه، فسلم حديثه من الوهم كجرير 

 ، وحنومها.(7)، وعفان بن مسلم(4)بن حازما
حيصل من االختالط إال زيادة يف  ثانيها: من كان ُمتكلمًا فيه قبل االختالط، فلم

 ، وحنومها.(5)، وحممد بن جابر السحيمي(1)ضعفه؛ كابن هليعة
                                                           

 .494(  وينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 1)
هو)سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف، مثَّ املكي، ثقٌة، حافٌظ فقيٌه، إماٌم، حجٌة إال (  2)

 (.2471ترمجة ) 247أنَّه تغري حفظه بأخرة...ع(. تقريب التهذيب؛ البن حجر: 
هو)إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي، أبو حممد، ابن راهويه املروزي، ثقٌة، حافٌظ، جمتهٌد، قرين أمحد بن (  3)

حنبل، ذكر أبو داود أنَّه تغري قبل موته بيسري، مات سنة مثان وثالثني وله اثنتان وسبعون خ م د ت س(. تقريب 
 (.332ترمجة)99التهذيب؛ البن حجر:

هو)جرير بن حازم بن زيد بن عبد اهلل األزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقٌة لكن يف حديثه عن قتادة (  4)
ث يف  ث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة سبعني بعد ما اختلط، لكن مل حيدِّ ضعف، وله أوهاٌم إذا حدَّ

 .(911ترمجة)  138حال اختالطه ع(. تقريب التهذيب؛ البن حجر: 
هو)عفان بن مسلم بن عبد اهلل الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، ثقٌة، ثبٌت، قال ابن املديين كان إذا شك (  5)

ا وهم، وقال ابن معني: أنكرناه يف صفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بيسري من   يف حرف من احلديث تركه، ورمبَّ
 (.4127ترمجة) 393كبار العاشرة ع(. تقريب التهذيب :

هو)عبد اهلل بن هليعة، بفتح الالم وكسر اهلاء بن عقبة احلضرمي، أبو عبد الرمحن املصري القاضي، صدوق، من (  6)
السابعة، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء 

 (.3713ترمجة)319ت ق(. تقريب التهذيب: مقرون، مات سنة أربع وسبعني، وقد ناف على الثمانني م د 
هو)حممد بن جابر بن سيار بن طارق، احلنفي اليمامي، أبو عبد اهلل، أصله من الكوفة، صدوق ذهبت كتبه (  7)

فساء حفظه، وخلط كثرياً وعمي، فصار يلقن ورجحه أبو حامت على ابن هليعة، من السابعة مات بعد السبعني د 
 (.7555ترمجة)451ت ق(. تقريب التهذيب:
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ر يف آخر عمره، فحصل االضطراب فيما  ا به، مثَّ اختلط، أو عمَّ ثالثها: من كان حمتجَّ
ث به قبل االختالط عما رواه  روى بعد ذلك، فيتوقف االحتجاج به على التمييز بني ما حدَّ

   .(1)(بعد ذلك
 

ا بالنسبة إىل اعتبار الرواة الذين رووا عن املختلط فقد قسموهم على ما يأيت:   أمَّ
 أواًل: الذين رووا عن املختلط قبل اختالطه.

 ثانياً: الذين رووا عنه بعد اختالطه.
 ثالثاً: الذين رووا عنه قبل االختالط و بعده ومل مييزوا هذا من هذا.

 .(2)بل اختالطه وبعده وميزوا هذا من هذارابعاً: الذين رووا عنه ق
 

م: فمن روى عن املختلط قبل االختالط، قبلت روايته عنه، ومن روى  تفصيل ما تقدَّ
عنه قبل االختالط وبعده وُميَّز ما مسع قبل االختالط قُِبَل، ومل يقبل ما مسع بعد االختالط، 

 روايته.ومن مل مييز حديثه أو مسع بعد االختالط مل تقبل 
ث 821قال احلافظ العراقي) ه(: )احلكم فيمن اختلط أنَّه ال يقبل من حديثه ما حدَّ

ث به قبل االختالط أو  به يف حال االختالط، وكذا ما أهبم أمره وأشكل، فلم ندر أحدَّ
ا يتميز ذلك باعتبار الرواة عنهم ث به قبل االختالط قبل، وإَّنَّ ، فمنهم من (3)بعده؟ وما حدَّ

نهم قبل االختالط فقط، ومنهم من مسع بعده فقط، ومنهم من مسع يف احلالني، ومل مسع م
 .(4)يتميَّز(

                                                           

 .3(  املختلطني؛ للحافظ العالئي:1)
هناك قسم من الرواة حاهلم مغاير متامًا حلال املختلط، بأن حديثهم اجلديد أصح من حديثهم القدمي، خبالف رواية 
املختلط؛ كهمام بن حيىي العوذي، حديثه اجلديد أصح من القدمي؛ وذلك أنه كان حيدث من حفظه فيخطئ، 

لك، فقام بآخرة ال حيدث إال من كتابه، فأصبحت روايته األخرية قوية. قال اإلمام أمحد كما يف فنبهوه على ذ
شرح علل الرتمذي؛ البن رجب: )ومن مسع من مهام بأخرة فهو أجود، ألنَّ مهامًا كان يف آخر عمره أصابته 

 لما كان خيطىء(.زمانة، فكان يقرب عهده بالكتاب، فق
 .1/51علل(  ينظر: اجلامع يف ال2)
 .127نزهة النظر؛ للحافظ ابن حجر: (  ينظر:3)
 .442.  وينظر: التقييد واإليضاح؛ له:2/329(  شرح التبصرة والتذكرة؛ للحافظ العراقي4)
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وال بدَّ من معرفة أنَّ كل من احتجا بروايته يف الصحيحني، أو أحدمها، فإنَّا نعرف  
 .(1)على اجلملة: أنَّ ذلك مما متيَّز وكان مأخوذاً عنه قبل االختالط، واهلل أعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، والتقييد واإليضاح؛ 2/342، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي139( املنهل الروي؛ لبدر الدين ابن مجاعة:1)
 .4/315، وفتح املغيث للسخاوي1/137ب ابن الصالح؛ للحافظ ابن حجر، والنكت على كتا411له:
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 عند الحافظ أبي زرعة الرازي؛ وفيها  عًلل رواية المخت طأمث ة تطبيقية إل
 :مسألتان

  :إعًلل رواية المخت ط؛ لكونه حدَّث بها بعد االختًلط، ولمخالفتها األولى
قال ابُن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث  روايته القديمة؛ ولما رواه الجماعة:

  ؛ فقاال: عن قتادة، عن احلسن، عن عقبة بن عامر.(2)، وأبان(1)رواه سعيد بن أيب عروبة
وسعيد بن ، (7)الدستوائي ومحاد بن سلمة (4)وهشام (3)قال أبو حممد: ورواه مهام

قال:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم–النَّيبِّ ؛ فقالوا: عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة، عن (1)بشري
 ((؟ .إذا زوج الوليان، فهو لألول))

 

 

 

                                                           

 2/13 (، والدارمي5157)4/139(ابن أيب شيبة12129)7/347( أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف1)
الطرباين يف (، و 4747)5/141(، 1259)3/471(، والنسائي يف الكربى2192) 3/12(، وابن ماجه2199)

(. )ابن أيب شيبة والطرباين من طريق 14151) 5/142(، والبيهقي يف الكربى 979و)(، 912)15/349الكبري
إمساعيل بن عليه، وعبد الرزاق من طريق عثمان بن مطر، الطرباين والبيهقي من طريق أيب حبر البكراوي(. فهؤالء 

 .-رضي اهلل عنه-رووه عن سعيد بن أيب عروبة من مسند عقبة بن عامر
 (.14115)5/139البيهقي يف الكربى(، و 4433)4/149اإلمام أمحد( أخرج روايته: 2)
 (2288)2/232أبو داود( أخرج روايته: 3)
(، 2288) 2/232(، وأبو داود22111)33/324اإلمام أمحد(، و 947)2/222( أخرج روايته: الطيالسي4)

(، وابن 822)2/41والروياين(، 122)1/178(، وابن اجلارود يف املنتقى7351)7/182والنسائي يف الكربى
(، والبغوي يف شرح 2274)2/41(، واحلاكم يف املستدرك1839)5/222(، والطرباين يف الكبري2األعرايب)

 (.14118)5/139(، والبيهقي يف الكربى 2252)9/71السنة
 (.2288) 2/232(، وأبو داود 2242)3/1421(، والدرامي1751)7/18( أخرج روايته: اإلمام أمحد5)
 (، واحلاكم يف املستدرك2171)4/31(، والطرباين يف مسند الشاميني2191)2/538أخرج روايته: ابن ماجه ( 6)

2/191(2522.) 
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ث  -صلى اهلل عليه وسلم–فقاال: عن مسرة، عن النَّيبِّ  ؛ ألنَّ ابن أيب عروبة حدَّ : أصحُّ
 .(3)((2)، وبأخرة شك فيه(1)به  قدمياً فقال: عن مسرة

 زرعة إىل ترجيح رواية سعيد ابن : ذهب احلافظ أبو بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
أيب عروبة األخرية؛ وعلَّل ذلك بأنَّ سعيداً رواه قدمياً ومل يشك فيه، ورواية سعيد القدمية أصحُّ 

–. وروايته القدمية جعل فيها احلديث من مسند مسرة (4)من األخرية؛ وذلك أنَّه اختلط بآخرةٍ 
م يف التخريج، خبالف األخرية، فإنَّه شكَّ ، كما رواه غريه من الثقات كما تقدَّ -رضي اهلل عنه

ح أبو زرعة رواية سعيد بن  -وكذا أبو حامت مجيعاً -فيها عن مسرة أو عقبة بن عامٍر، لذلك رجَّ
 أيب عروبة األخرية.

ويف ضوء ختريج احلديث يتبنيَّ أنَّ رواية سعيد بن أيب عروبة مرت بثالث مراحل:      
صلى اهلل عليه -احلديث من رواية مسرة بن جندب، عن النَّيبِّ  املرحلة األوىل: اجلزم بأنَّ 

ث هبذا قدميًا قبل أْن َيْضُعَف ِحْفظُُه وخيتلط. بدليل من رواه -وسلم ، وهي اليت حدَّ

                                                           

(، ويف 4182)5/314(، والنسائي 1112)2/429(، والرتمذي22287)33/251أخرج روايته: اإلمام أمحد( 1)
 (، واحلاكم يف املستدرك1842) 5/223(، والطرباين يف الكبري1234)1/81الكربى؛ له من طريق 

 (.14155)5/142(، والبيهقي يف الكربى 2521)2/191
)اإلمام أمحد والرتمذي والنسائي يف الكربى من طريق حممد بن جعفر غندر، والطرباين من طريق احلسن بن صاحل، 

يب عروبة، عن واحلاكم والبيهقي من طريق حيىي بن أيب طالب، عن عبد الوهاب بن عطاء، مجيعهم عن سعيد بن أ
 قتادة، عن احلسن، عن مسرة به(.

(، 4773)12/412البزار (، و 2192)3:174(، وابن ماجه2239)3/1421( أخرج رواية الشك: الدارمي2)
 (.14158) 5/142(، والبيهقي يف الكربى 1237)1/81والنسائي يف الكربى

ث، والنسائي من طريق إبراهيم بن طهمان، )الدارمي من طريق يزيد بن هارون، وابن ماجه من طريق خالد بن احلار 
والبيهقي من طريق أيب عاصم وحممد بن إسحاق، عن عبد الوهاب بن عطاء، مجيعهم عن سعيد بن أيب عروبة، 

 عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة أو عقبة به(.
 (.1212مسألة)11-4/9علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)

(، وشرح علل الرتمذي؛ البن 2325ترمجة)11/7وهتذيب الكمال(، 18(  ينظر: املختلطني؛ للعالئي)4)
 (.43، واالغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط؛ لسبط ابن العجمي)2/543رجب
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عنه)حممد بن جعفر غندر، احلسن بن صاحل، وعطاء(، فهؤالء قد مسعوا من ابن أيب عروبة 
ح أبو زرعة(1)قبل االختالط  روايتهم عن سعيد. ؛ لذلك رجَّ

املرحلة الثانية: مرحلة الشك، وفيها كان سعيد يروي احلديث على الشك فكان يقول: 
، وقد رواه عنه)يزيد ابن هارون، -رضي اهلل عنهم-عن مسرة بن جندب أو عقبة بن عامر

، وهذا يدل على أنَّ (2)وخالد بن احلارث، وإبراهيم بن طهمان، وعبد الوهاب بن عطاء(
ا قريبة من اختالطه الفاحش.هؤالء   قد رووا عن يزيد قبل قدمياً، إال أهنَّ

صلى اهلل عليه -املرحلة الثالثة: اجلزم بأنَّ احلديث من رواية عقبة بن عامر، عن النَّيبِّ 
، وحّدث هبذا ملَّا َتغريَّ حفظه واختلط. وقد رووه عنه بعد االختالط)إمساعيل بن -وسلم

 .(3)بو حبر البكراوي(عليه، وعثمان بن مطر، وأ

وقد صرَّح سعيد بن أيب عروبة مبا يؤيد كالم أيب زرعة؛ إذ قال فيما روي عنه: )ما أراه 
 .(4)إال عن عقبة. الشك من سعيد(

)هذا االختالف وقع من ابن أىب عروبة يف إسناد هذا احلديث. ه(: 478قال البيهقي)
بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن  وقد تابعه أبان العطار، عن قتادة يف قوله عن عقبة

 .(7)مسرة بن جندب(

 

 

                                                           

 .2/534ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب(  1)
 .2/534ينظر: املصدر السابق(  2)
 .2/534الرتمذي؛ البن رجب : شرح علل (  ينظر: تفصيل من روى عنه قبل االختالط من بعده3)
 (.14158)5/142السنن الكربى؛ للبيهقي(  4)
 (.1459عقب)5/141(  السنن الكربى؛ للبيهقي5)
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وقد توبع سعيد بن أيب عروبة على روايته األخرية يف جعل احلديث من مسند عقبة بن 
م خترجيها يف املسألة: (1)متابعات تامة إضافة إىل متابعة أبان -رضي اهلل عنه-عامرٍ   اليت تقدَّ

قتادة، عن احلسن، عن عقبة بن عامر، عن  فرواه إبراهيم املختار، عن شعبة، عن 
 .(3). ولكن إسنادها ضعيف؛ لضعف إبراهيم املختار(2) -صلى اهلل عليه-النَّيبِّ 

. ولكن عبد (4)وتابعه عبد اهلل بن حمرر، عن قتادة، عن احلسن، عن عقبة بن عامر 
 .(7)اهلل بن حمرر مرتوك احلديث

سعيد، عن قتادة، عن احلسن، عن عقبة، وأيضًا جاء من طريق عثمان بن مطر، عن 
 .(5). وإسنادها ضعيف؛ لضعف عثمان(1)-صلى اهلل عليه وسلم-عن النَّيبِّ 

-ومن طريق معمر عن قتادة عن احلسن قال: أحسبه عن عقبة بن عامر أن النَّيبِّ 
 . (8)-صلى اهلل عليه وسلم

 

                                                           

أبان ابن يزيد العطار البصري أبو يزيد ثقة له أفراد من السابعة مات يف حدود الستني خ م د ت س(. (  هو )1)
 (.143ترمجة)85تقريب التهذيب:

 (.911)15/349(، والطرباين يف الكبري4343)5/314يف الكربى(  أخرجه: النسائي 2)
( هو)إبراهيم بن املختار التميمي، أبو إمساعيل الرازي، يقال له حبويه، صدوٌق ضعيف احلفظ، من الثامنة يقال 3)

وقد خالف إبراهيم بن املختار حممد بن (، 247ترمجة)93مات سنة اثنتني ومثانني بخ ت ق(، تقريب التهذيب: 
 عفر غندر فرواه عن شعبة عن قتادة عن احلسنج

 .(12128)1/231(  أخرجه: عبد الرازق4)
عبد اهلل بن حمرر، مبهمالت، اجلزري، القاضي، مرتوٌك، من السابعة، مات يف= =خالفة أيب جعفر ق(. (  هو )5)

 (.3753ترمجة)322تقريب التهذيب؛ البن حجر:
 .(12129)1/231أخرجه: عبد الرازق(  6)
هو)عثمان بن مطر الشيباين أبو الفضل أو أبو علي البصري ويقال اسم أبيه: عبد اهلل، ضعيف من الثامنة ق(.   (7)

 (.4719ترمجة)381تقريب التهذيب:
 (.12137)3/12(  أخرجه: عبد الرزاق8)
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 ، وللشك الذي فيها.(1)ولكن ال تصلح لالعتبار؛ للكالم يف رواية معمر عن قتادة

ح العلماء رواية سعيد بن أيب عروبة ومن وافقه عن قتادة، عن احلسن، عن  وقد رجَّ
 ؛ ألمور:-رضي اهلل عنه-مسرة

م أحفظ ممن جعلوه من مسند عقبة بن عامر رضي اهلل -األول: كثرة من رواه، وأهنَّ
 (2). وهم من أحفظ الناس حلديث قتادة بن دعامة-عنه

، -رضي اهلل عنه-وبع قتادة على روايته يف جعل احلديث من مسند مسرةالثاين: قد ت
عن احلسن به. وهذا ما يعدُّ (4)، ويونس بن عبيد(3)فقد تابعه أشعث بن عبد امللك احلمراين

 من املتابعات النازلة حلديث هشام، ومهام، وسعيد بن بشري، ومن وافقهم.

رضي اهلل -مسند عقبة بن عامر الثالث: ضعف مجيع األسانيد يف جعل احلديث من
 إال من طريق أبان، فهو ثقٌة ولكن كما سبق له غرائب.(7)-عنه

ح العلماء حديث من رواه عن مسرة  ، كما هو قول أيب -رضي اهلل عنه–لذلك رجَّ
 حامت الرازي كما يف املسألة.

كان ابن . وقال مرَّة: )و (1)ه(: )هكذا رواية اجلماعة، وهو احملفوظ(471وقال البيهقي)
أيب عروبة يشك فيه، فتارة يرويه عن عقبة بن عامر، وتارة عن مسرة بن جندب وتارة عن 

                                                           

وينظر: (: )ومعمر سيئ احلفظ حلديث قتادة واألعمش(. 2142مسألة)12/221قال الدارقطين يف العلل(  1)
 (.5)28/312حاشية الدكتور بشار يف حتقيقه لتهذيب الكمال

 .2/191(  ينظر: شرح علل الرتمذي2)
 (.2321)5/141(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى 3233)2/154أخرجه: احلاكم يف املستدرك(  3)
 (.7457) 1/227له(، ويف املعجم األوسط؛ 1924)5/218أخرجه: الطرباين يف املعجم الكبري( 4)
)ومساع احلسن من مسرة خمتلٌف فيه، ومل يسمع من عقبة (: 2533)4/342( قال ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق5)

 بن عامر شيًئا قاله ابن املديينِّ(.
 (.14115)5/139السنن الكربى؛ للبيهقي (6)
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أحدمها بالشك. والصحيح رواية مهام، وهشام، ومحاد بن سلمة، وغريهم عن قتادة، عن 
 .(1)(-صلى اهلل عليه وسلم-احلسن، عن مسرة بن جندب، عن النَّيبِّ 

د روي عن احلسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح ه(: )وق544وقال ابن عبد اهلادي)
 .(2)رواية من روامها عن مسرة(

هذا، وال بدَّ من معرفة أنَّ ترجيح رواية من رواه عن مسرة، ال يعين تصحيح احلديث، 
، فرتجيح الرواية ال يعين أنَّ مرادهم تصحيح احلديث، فكما (3)خبالف ما فهمه بعضهم

رسٌل، أو أنَّ الصحيح موقوٌف، وهكذا، فتصحيحهم هذا يقولون أحياناً: أنَّ الصحيح م
نسيب من حيث الطرق األصح عن راوي احلديث ومداره. لذا فاحلديث الراجح فيه أنَّه من 

. لذلك (4)حديث احلسن عن مسرة، ولكن يف مساع احلسن من مسرة خالف بني أئمة احلديث
مذي إْذ قال: )هذا حديث جند أنَّ بعضهم حسن احلديث، كما هو صنيع أيب عيسى الرت 

 .(1). وجوَّد إسناده ابن امللقن، فقال: )هذا احلديث جيد((7)حسن(

 :إنَّ من روى احلديث عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن  خًلصة القول
ح ذلك أبو زرعة  -رضي اهلل عنه-احلسن، عن مسرة هو الصحيح من حديث سعيد كما رجَّ

من الرواة.  وأنَّ روايته يف جعل احلديث من مسند عقبة بن وغريه، وبدليل من تابعه عليه 
ه فيه مرجوحة؛ وذلك أنَّه اختلط بآخرة. واهلل أعلم.  عامر أو َشكِّ

 
 

                                                           

 (.4114عقب)7/231( معرفة السنن واآلثار؛ للبيهقي1)
  (.999حلديث)(  احملرر يف ا2)
وتبعه ، وأبو زرعة الرازيان: حديث صحيح(إْذ قال: )قال أبو حامت  5/792( وهو ابن امللقن رمحه اهلل يف البدر املنري3)

 ! 3/375بن حجر يف التلخيص املنرياحلافظ ا
 ، فينظر هناك.1/88وقد خلَّص ذلك الزيلعي يف نصب الراية(  4)
 (.1112عقب)3/412(  سنن الرتمذي5)
 .3/378والتلخيص احلرب؛ البن حجر، 5/789البدر املنري؛ البن امللقن(  6)
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  المثال الثاني: إعًلل رواية المخت ط المسندة، بروايته المرس ة، ألنَّ من أسنده
قال ابُن أيب حامت: : عنه سمع منه بعد االختًلط، ومن أرس ه سمع منه قبل االختًلط

، فقال أحدمها: عن (2)، وزهريٌ (1))وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه زكريا بن أيب زائدة
، -صلى اهلل عليه وسلم  –، عن النَّيبِّ (3)أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اهلل

أنَّه  : ))- صلى اهلل عليه وسلم –وقال اآلخر: عن عمرو بن ميمون، عن عمر، عن النَّيبِّ 
: من البخل، والجبن، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب  كان يتعوَّذ من خمس 

 ((.القبر
 فأيُّهما أصح؟

، فقال: عن أيب إسحاق، عن (4)فقاال: ال هذا وال هذا؛ روى هذا احلديث الثوري
والثوري ...((، مرسل، يتعوَّذ)) –صلى اهلل عليه وسلم  –عمرو بن ميمون؛ قال: كان النَّيبُّ 

 أحفظهم.
 وقال أيب: أبو إسحاق كرب وساء حفظه بأخرة؛ فسماع الثوري منه قدمياً.

ر مساع زهري وزكريا من أيب إسحاق(  .(7)وقال أبو زرعة: تأخَّ
 ذهب احلافظ أبو زرعة إعالل رواية من رواه عن بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :

ح رواية سفيان الثوري املرسلة عن أيب إسحاق؛ وعلل ذلك  أيب إسحاق موصواًل مسنداً، ورجَّ
بأنَّ زهريًا وزكريا قد مسعا من أيب إسحاق السبيعي بعد االختالط، وأنَّ سفيان الثوري مسع 

                                                           

(، ويف عمل اليوم والليلة؛ 5832)5/212(، ويف الكربى؛ له7441)8/271( أخرج روايته: النسائي1)
 .-رضي اهلل عنه–( عن ابن مسعود5882)4/455(، والبيهقي يف الكربى133)1/99له

ت ابن أيب2)  حامت يف قوله هذا، ولكن مهابة له، ولتقرير شيخيه أيب زرعة وأيب حامت له أيضاً؛ إْذ أنَّ (  لوال املهابة لومهَّ
د احلديث. ومل يقل  -صلى اهلل عليه وسلم-زهريًا رواه عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن أصحاب حممَّ

كربى؛ (، ويف ال9881)9/78كما عند النسائي  -رضي اهلل عنهما-فيه عن عمر أو ابن مسعود
 (.137)1/199(، ويف عمل اليوم والليلة؛ له9918)1/39له

ولكن لعلَّ احلديث روي عن زهري من وجهيني تبعاً أليب إسحاق السبيعي؛ إْذ أنَّ أبا إسحاق السبيعي قد اضطرب فيه   
 كما سيأيت يف دراسة هذه املسألة.

 كما سبق بيانه يف احلاشية السابقة.  دة، والقائل هو زكريا بن أيب زائ-رضي اهلل عنه-(  هو ابن مسعود3)
 (.133)1/199(، ويف عمل اليوم والليلة؛ له9881)9/78(، ويف الكربى7483) 4/34(  أخرج روايته: النسائي4)
 (.2271مسألة)357-7/354علل احلديث؛ البن أيب حامت (5)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
232 

 أحفظهم نسبياً ومطلقاً كما سيأيت.منه قبل االختالط، أضف إىل ذلك أنَّ الثوري 
-ومل يبنيِّ ابن أيب حامت من رواه عن أيب إسحاق، عن عمر، ومن رواه عن ابن مسعود 

م يف املسألة.  -رضي اهلل عنهما  كما تقدَّ
رضي اهلل –وعند التخريج تبنيَّ أنَّ زكريا بن أيب زائدة هو من رواه عن ابن مسعود 

 .-رضي اهلل عنه–عمر  ، لذا فزهري هو من رواه عن-عنه
، ويونس بن أيب (1)-يف رواية-وقد توبع زهري على روايته، فقد تابعه، مسعر

د عنه- (4)، وسفيان الثوري(3)، وإسرائيل بن يونس(2)إسحاق ، عن -يف رواية سيف بن حممَّ
 به. -رضي اهلل عنه–أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر 

ح الدارقطين) املسندة، فقال: )رواه يونس بن أيب إسحاق، وابنه ه( روايته 387ورجَّ
 إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر.

وخالفهما شعبة، والثوري، ومسعر، فرووه عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون 
 .(7)، واملتصل صحيح(-صلى اهلل عليه وسلم-مرسال، عن النَّيبِّ 

 هب إليه أبو زرعة هو الصواب؛ وذلك ملا يأيت:أنَّ ما ذ -واهلل اعلم-والذي يظهر 
أواًل: أنَّ زهرياً ويونس وزكريا قد مسعا من أيب إسحاق بعد االختالط، وأنَّ مساع سفيان 

 .(1)الثوري من أيب إسحاق قبل االختالط

                                                           

 (.1285)1/372أخرج روايته: اخلرائطي يف مكارم االخالق(  1)
(، 7481)8/215(، والنسائي324)1/477(، والبزار21117)7/332ه: ابن أيب شيبة يف املصنفأخرج روايت(  2)

(، وابن حبان يف 7182)3/158(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار5881)5/221ويف الكربى؛ له
(، 311)1/451(، ويف الدعوات الكبري؛ له5934) 4/479(، والبيهقي يف الكربى1242)3/322صحيحه

 (.279)1/351ملختارةواملقدسي يف ا
(، والبخاري يف األدب 147)1/292(، واإلمام أمحد12231)3/72أخرج روايته: ابن أيب شيبة( 3)

(، 7182)13/158(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 1739)2/92(، وأبو داود152)1/233املفرد
(، 9912)1/39الكربى، والبيهقي يف 3/172(، وأبو نعيم يف احللية1943)1/512واحلاكم يف املسنتدرك

 (.275)1/35واملقدسي يف املختارة
 (.117)1/138(  ذكرها الدارقطين يف أطراف الغرائب4)
 (.229مسألة)2/185(  العلل؛ للدارقطين5)
 .2/512(  ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب6)
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ثانياً: أنَّ رواية سيف بن حممد عن سفيان الثوري يف جعل احلديث مسندًا باطلة؛ 
 .(1)حممد متهم بالكذبسيف بن وذلك أنَّ 

 فيما ذكر الدارقطين. (3)وِمْسَعر، (2)ثالثاً: إنَّ سفيان الثوري قد تابعه شعبة بن احلجاج
، وشعبةُ   (4)وقد نص أئمة احلديث على أنَّ أوثق الناس يف أيب إسحاق السبيعيِّ الثوريُّ

ا احلديث. فكيف وقد اتفقا على أيب إسحاق يف هذ -على اختالفهم يف التقدمي بينهما-
فاتفاق مثل شعبة وسفيان على حديٍث، واتفاق مثل أيب زرعة وأيب حامت معهما كاٍف يف 

 ترجيح روايتهما واهلل أعلم. 
وال بدَّ من القول، أنَّ ترجيح رواية سفيان وشعبة املرسلة ال يعين ختطئة من رواه مسنداً، 

يه؛ الختالطه، قال اإلمام بل اخلطأ راجٌع إىل أيب إسحاق السبيعي، فهو الذي اضطرب ف
ه(: )أبو إسحاق اهلمداين مضطرب يف هذا احلديث، يقول: عن عمرو بن 277الدرامي)

 .(7)ميمون، عن عمر، ويقول عن غريه، ويضطرب فيه(
 :إن الصحيح يف رواية أيب إسحاق هذه هو اإلرسال؛ ألنَّه من رواية  خًلصة القول

سفيان وقد تابعه شعبة وغريه، وأنَّ من رواه عن أيب إسحاق مسندًا ال يقوى ترجيحها على 
رواية سفيان وشعبة؛ وذلك أنَّ من رواه عن أيب إسحاق مسنداً قد مسع منه بعد اختالطه إال 

إال أنَّ روايته مرجوحة؛ ملخالفتها ملا رواه سفيان وشعبة. واهلل  ،(1)إسرائيل، وهو وإن كان ثقة
 أعلم.

 
                                                           

بوه، من صغار قال احلافظ ابن حجر: )سيف بن حممد الكويف، ابن أخت سفيان الثوري، نزل بغداد(  1) ، كذَّ
 (.2521ترمجة)212الثامنة، مات يف حدود التسعني ت(. تقريب التهذيب: 

 2/423 (، والشجري يف ترتيب األمايل7182)13/158(  أخرج روايته: الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار2)
 (.229)2/115(، وذكرها الدارقطين يف العلل2983)

(.  وجاء 117)1/138(، ويف أطراف الغرائب واالطراف؛ له229مسألة)2/115العلل(  ذكر روايته الدارقطين يف 3)
 . فاهلل أعلم.-رضي اهلل عنه–عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر  عنه،

 .2/512(  ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب4)
 (.3715عقب)7/712(  نقل قوله الرتمذي يف السنن5)
بن أيب إسحاق السبيعي، اهلمداين، أبو يوسف الكويف، ثقٌة، تكلم فيه بال حجة، من هو )إسرائيل بن يونس (  6)

 (.421ترمجة)142السابعة مات سنة ستني وقيل بعدها ع(. تقريب التهذيب: 
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 المبحث التاسع
 إعًلل الحديث بالتدليس؛ وفيه ثًلثة مطالب:

 المط ب األول
 معنى التدليس وأنواعه

 :من دلس، والدال والالم والسني أصل يدل على سرت وظلمة.  التدليس في ال غة
َلس بالتحريك: دلس الظالم. ومنه قوهلم: ال يدالس، أي ال خيادع.  فالدَّ

لسة: الظلمة(1)واملدالسة: املخادعة . والتدليس يف البيع، وهو كتمان عيب (2). والدُّ
وأخذ اصطالحًا يف رواية . (4)، فكأنه خادعه وأتاه به يف ظالم(3)السلعة عن املشرتي

 .(7)احلديث؛ لتغطية وجه الصواب فيه
  ًال ميكن تعريف التدليس من حيث االصطالح إال بذكر التدليس اصطًلحا :

 أنواعه، وبذكر األنواع يتبنيَّ معناه جبميع أقسامه، وميكن حصر أنواعه على يأيت:
 :أهم صوره وأشهرها  هو املراد بالتدليس عند اإلطالق، وهو أواًل: تدليس اإلسناد

 .(1)وأكثرها وجوداً، وهو أن يروي عمن لقيه ما مل يسمعه منه، مومها أنه مسعه منه
                                                           

 مادة)دلس(. 2/1428مادة)دلس(. ولسان العرب؛ البن منظور 2/291مقاييس اللغة؛ البن فارس ينظر:(  1)
 مادة)دلس(.2/1428البن منظور (  ينظر: لسان العرب؛2)
 مادة)دلس(.121(  ينظر: خمتار الصحاح؛ للرازي: 3)
 مادة)دلس(.2/291(  ينظر: مقاييس اللغة؛ البن فارس4)
 .2/114(  ينظر: النكت؛ البن حجر5)
. مع مالحظة أنَّ رواية 175معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: ، و 22(  ينظر: الكفاية؛ للخطيب: 6)

ما مل يسمعه من مباشرة ال تدخل يف باب التدليس، وإَّنا تدخل يف  -صلى اهلل عليه وسلم–الصحايب عن النَّيبِّ 
. ويف ضوء هذا التعريف يتبنيَّ أنَّ  2/19ينظر: النكت؛ للزركشي. رواية املرسل، ومراسيل الصحابة مقبولة اتفاقاً 

ليس خيتص مبن روى عمن  عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره الفرق بني املدلس واملرسل اخلفي دقيق؛ وهو أن التد
ومل يعرف أنه لقيه؛ فهو املرسل اخلفي. ومن أدخل يف تعريف التدليس املعاصرة ، ولو بغري لقي؛ لزمه دخول 

وحدها  والصواب التفرقة بينهما؛ ويدل على أن اعتبار اللقي يف التدليس دون املعاصرة املرسل اخلفي يف تعريفه.
إطباق أهل العلم باحلديث على أن رواية املخضرمني كأيب عثمان النهدي، وقيس بن أيب حازم عن النَّيبِّ  د منهالب

صلى اهلل عليه وسلم  من قبيل اإلرسال ال من قبيل التدليس. ولو كان جمرد املعاصرة يكتفى هبا يف التدليس؛ -
قطعاً، ولكن مل يعرف هل لقوه أم ال. ومل يقل  -عليه وسلمصلى اهلل -لكان هؤالء مدلسني؛ ألهنم عاصروا النَّيبِّ  

 .2/117، والنكت؛ له85أحٌد بذلك. ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 
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 .(1)حكمه: وهو مكروه جداً 
 :وهو أن يروي عن شيخ حديثا مسعه منه، فيسميه، أو يكنيه  ثانياً: تدليس الشيوخ

للمروي عنه، وتوعري . ويف ذلك تضييع (2)أو ينسبه، أو يصفه مبا ال يعرف به كي ال يعرف
 لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته.

حكمه: وهو مكروه، إال أنَّ أمره أخف من تدليس اإلسناد، وخيتلف احلال يف كراهة 
، فقد حيمله على ذلك كون شيخه الذي غري مسته غري (3)ذلك حبسب الغرض احلامل عليه

َماع ِمْنُه مَجَاَعة دونه، أو   ، أو أصغر من الرَّاِوي َعْنُه، أوثقة متأخر الوفاة َقْد شاركه يف السَّ
 .(4)كونه كثري الرَِّوايَة َعْنُه فال حيب تكرار شخص عَلى صورة واحدة 

 أن جييء الراوي إىل حديث قد ثالثاً: تدليس اإلسقاط أو التسوية أو التجويد :
اسطة حمتملة، فيصري مسعه من شيخ، ومسعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الو 

. وإَّنا يفعل من يفعله منهم يف راويني علم التقاؤمها (7)اإلسناد عالياً، وهو يف احلقيقة نازل
واشتهرت رواية أحدمها عن اآلخر حىت يصري معلوم السماع منه مث يتفق له يف حديث أن 

اهر يرويه عن رجل عنه فيعمد ذلك املسوي إىل ذلك الرجل فيسقطه فيبقى اإلسناد ظ
االتصال فيسوي اإلسناد كله ثقات وهذا شر أقسام التدليس؛ ألن الثقة األول قد ال يكون 
معروفا بالتدليس وجيده الواقف على املسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم 

 .(1)له بالصحة
ه(: )وهو مذموم جدًا من وجوه كثرية منها: أنَّه غش 511حكمه: قال العالئي)

 ة حلال احلديث الضعيف، وتلبيس على من أراد االحتجاج به.وتغطي
ومنها: أنَّه يروي عن شيخه ما مل يتحمله عنه؛ ألنَّه مل يسمع منه احلديث إال بتوسط 

 الضعيف، ومل يروه شيخه بدونه.

                                                           

 .179ينظر: عرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: (  1)
 .178ينظر: املصدر نفسه: (  2)
 م، كما إذا كان غري ثقة فدلسه؛ لئال يعرف حاله(.وتارة حير : )77(  قال احلافظ ابن كثري يف اختصار علوم احلديث3)
 .232، واختصار علوم احلديث؛ البن كثري: 111ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: ( 4)
 .1/221، وتدريب الراوي؛ للسيوطي 2121، والنكت؛ البن حجر2/122(  ينظر: النكت؛ للزركشي5)
 182/ 1ح املغيث، السخاوي وفت، 2/127(  ينظر: النكت؛ للزركشي6)
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ومنها: أنَّه يصرف على شيخه بتدليس مل يأذن له فيه ورمبا أحلق بشيخه وصمة 
أنَّه رواه عن الواسطة الضعيف، مث يوجد ساقط يف هذه الرواية فيظن التدليس إذا اطلع عليه 

 .(1)أنَّ شيخه الذي أسقطه َوَدلَّس احلديث وليس كذلك(
 :كما إذا قال حدثين فالن حبلب يريد موضعًا بالقاهرة، أو   رابعاً: تدليس البًلد

باألندلس يريد موضعًا بالقرافة. أو قوله: حدثنا فالن فيما وراء النهر، ويقصد به هنر دجلة، 
فيوهم أنه قد رحل إىل تلك األماكن البعيدة . وليس فيه إسقاٌط لراٍو. وقد يكون القصد: أن 

 .(2)يوهم أنه أطال يف الرحلة
حكمه: فهذا أخف األقسام إال أنه ال خيلو عن كراهة إليهامه الكذب والتشبع مبا مل 

 .(3)يعط
 :وهو أن يقول الراوي: حدثنا فالن وفالن، وهو مل يسمع  خامساً: تدليس العطف

 .(4)من الثاين
 وهو أن يقول الراوي: )حدثنا أو مسعت(، مث سادساً: تدليس القطع أو السكت :

ول: )هشام بن عروة أو األعمش( مومها أنه مسع منهما، وليس  يسكت برهة، مث يق
. وهذا الصنيع يليق أن يسمى التدليس حبذف الصيغة، أي: أن يسقط الراوي أداة (7)كذلك

 .(1)الرواية مقتصراً على اسم الشيخ أو يأيت هبا مث يسكت ناوياً القطع
 قوله مثالً: : وهو أن حيذف الصيغة ويقتصر على سابعاً: تدليس حذف الصيغ

 .(5))الزهري عن أنس(
 وهو ما يقع من احملدثني من التعبري ثامناً: تدليس صيغ األداء أو صورة التحمل :

                                                           

 ..122جامع التحصيل؛ للعالئي: (  1)
 .1(  اخلالصة يف التدليس؛ للشيخ عبد اهلل السعد: 2)
 .2/129(  النكت؛ للزركشي3)
 .2/115، والنكت؛ البن حجر131(  ينظر: معرفة علو احلديث؛ للحاكم: 4)
 .2/115(  ينظر: النكت؛ البن حجر5)
، وحبث الوجيز النفيس يف معرفة التدليس؛ للدكتور عبد القادر 5/291الكربى؛ البن سعد(  ينظر: الطبقات 6)

 .13احملمدي: 
 .351/ 1، توضيح األفكار ؛ للصنعاين 115/ 2ينظر: نكت ابن حجر (  7)
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بالتحديث أو اإلخبار عن اإلجازة مومهًا للسماع، ومل يكن حتمله لذلك املروي عن طريق 
وهو: أن  السماع. ومن العلماء من مل يرض بتسمية هذا الصنيع تدليساً، وفيه نوع آخر

يقول الراوي أشهد على فالن أنه قال كذا، وهي منحطة عن رتبة حدثنا أو أخربنا الحتمال 
 .(1)الواسطة
 :وهو أن جيمع الراوي عدة شيوخ يف إسناد واحد، تكون  تاسعاً: تدليس المتابعة

ألفاظهم خمتلفة، وال يبني ذلك، ومثل هذا إن كان من غري إمام كبري ال يقبل، بل هو علة، 
وقد قبل احملدثون مجع الزهري شيوخه يف حديث اإلفك؛ إلمامته وجاللته، ومل يقبل مثل هذا 

 .(2)ممَّن دونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .114جامع التحصيل؛ للعالئي: ( ينظر: 1)
 .1/255للدكتور ماهر، واجلامع يف العلل؛ 2/813(  ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب2)
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 الثانيالمط ب 
 األغراض الحام ة ع ى التدليس ومفاسد ذلك؛ وفيه مسألتان:

للمدلس أغراض جعلته يدلس يف حديثه، وميكن إمجاهلا على   أواًل: أغراض التدليس:
 ما يأيت:

ثه؛ فإن  صرح مبن حدثه عن املسمى، لعرف ضعفه: فهذا  أواًل: لكي ال يعرف من حدَّ
 .(1)يعاين ذلك، جرح به، فإن الدين النصيحةغرض مذموم، وجناية على السنة. ومن 

 .(2)ثانياً: طلباً للعو فقط، كما إذا كان أصغر سناً منه، أو نازل الرواية، وحنو ذلك
 .(3)ثالثاً: إيهاماً بتكثري الشيوخ. والورع تركه

رابعاً: االختصار، وكأن تدليسهم مبنزلة روايتهم املرسل وهلذا كانوا إذا سئلوا أحالوا على 
 .(4)لثقات، فلم يكن ذلك قادحاً ا

فيحمله على إهبامه وأال يصرح بامسه املشهور،  خامساً: ضغينة بينه وبني املرويِّ عنه،
 .(7)ومل حتمله ديانته على ترك احلديث

 :وللتدليس مفاسٌد، منها: ثانياً: مفاسد التدليس 
لكون الراوي جمهوالً أواًل: إنه قد خيفى ويصري الراوي جمهواًل، فيسقط العمل باحلديث؛ 

 عند السامع، مع كونه عدالً معروفاً يف نفس األمر، وهذه جناية عظمى ومفسدة كربى.
ثانياً: ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها باب أرباب الصالح والقلوب وهو ما يف 

 .(1)التدليس من التزين
 
 
 

                                                           

 .45(  ينظر: املوقظة؛ للذهيب: 1)
 .77(  ينظر: اختصار علوم احلديث؛ البن كثري: 2)
 .48(  ينظر: املوقظة؛ للذهيب: 3)
 .2/132( ينظر: النكت؛ للزركشي4)
 .2/132(  ينظر: املصدر السابق5)
 .72، واملوقظة؛ للذهيب: 22(  ينظر: االقرتاح؛ البن دقيق العيد: 6)
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 المط ب الثالث
 طبقات المدلسين وحكم روايتهم؛ وفيه مسألتان:

إنَّ املدلسني ليسوا على طبقة واحدة يف التدليس، من  األولى: طبقات المدلسين:
حيث الكثرة والقلة، ومن حيث القبول وعدم. قال احلافظ العالئي: )هذه أمساء من ظفرت 
به أنَّه ذكر بالتدليس، مث ليعلم بعد ذلك أن هؤالء كلهم ليسوا على حد واحد حبيث أنَّه 

 يه واحد منهم عن ومل يصرح بالسماع بل هم على طبقات: يتوقف يف كل ما قال ف
أوهلا: من مل يوصف بذلك إال نادرًا جداً، حبيث أنَّه ال ينبغي أْن يعد فيهم: كيحىي  

 بن سعيد األنصاري، وهشام بن عروة، وموسى بن عقبة.ا
وثانيها: من احتمل األئمة تدليسه، وخرجوا له يف الصحيح وإْن مل يصرح بالسماع؛ 

ا إلمامته؛ أو لقلة تدليسه يف جنب ما روى؛ أو ألنَّه ال يدلس إال عن ثقة، وذلك   وذلك إمَّ
 كالزهري، وسليمان األعمش، وإبراهيم النخعي... .

وثالثها: من توقف فيهم مجاعة، فلم حيتجوا هبم إال مبا صرحوا فيه بالسماع، وقبلهم  
آخرون مطلقاً، كالطبقة اليت قبلها، ألحد األسباب املتقدمة، كاحلسن، وقتادة، وأيب إسحاق 

 السبيعي، وأيب الزبري املكي، وأيب سفيان طلحة بن نافع، وعبد امللك بن عمري.
على أنَّه ال حيتج بشيء من حديثهم إال مبا صرحوا فيه بالسماع؛ ورابعها: من اتفقوا  

لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء واجملهولني، كابن إسحاق، وبقية، وحجاج بن أرطأة، 
وجابر اجلعفي، والوليد بن مسلم، وسويد بن سعيد، وأضراهبم ممن تقدم، فهؤالء هم الذين 

 كما تقدم.  حيكم على ما رووه بلفظ عن حبكم املرسل
وخامسها: من قد ُضعِّف بأمر آخر غري التدليس، فرد حديثهم به ال وجه له إذ لو 
صرح بالتحديث مل يكن حمتجًا به، كأيب جناب الكليب، وأيب سعد البقال، وحنومها فليعلم 

 .(1)ذلك(
 :تدليس اإلسناد بأنواعه مكروه جداً، وقد ذم التدليس كبار  الثانية: حكم التدليس

ه(، فله فيه إفراٌط حممول 112النقاد، وبالغوا يف ذمه، ال سيما ما جاء عن اإلمام شعبة)

                                                           

 .13، وينظر: تعريف أهل التقديس؛ للحافظ ابن حجر: 113(  جامع التحصيل؛ للعالئي:1)
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. وقال مرَّة: (2)؛ إْذ قال: )ألْن أزين أحّب إيل من أَُدلِّس((1)على املبالغة يف الزجر عنه والتنفري
. وأيضاً: )التدليس يف احلديث أشد من الزنا، وألن أسقط من (3))التدليس أخو الكذب(

 . (4)السماء أحب إيل من أن أدلس(
. وقال أيضاً: )خرَّب اهلل بيوت (7)ه(: )التدليس كذب(159وقال محاد بن زيد)

 .(1)املدلسني؛ ما هم عندي إال كذابون(
واًل شديداً وأنشد ه( رجل ممن كان يدلس، فقال فيه ق181وذكر لعبد اهلل بن املبارك)

 .(5) فيه: )دلَّس للناس أحاديثه واهلل ال يقبل تدليساً(
 

دلِّس على أقوال، ميكن إمجاهلا على ما يأيت:
ُ

 وقد اختلف العلماء يف قبول رواية امل
أواًل: ال تقبل رواية املدلس حبال، بني السماع أو مل يبني؛ ألنَّه جمروح بالتدليس، وهو 

. وهذا القول باطٌل؛ إذ يقتضي رد رواية أئمة  (8)وبعض الفقهاءمذهب بعض أهل احلديث 
 .(9)كبار، ورد جل أحاديث السنة النبوية

ثانياً: قبول رواية املدلس مطلقًا ما دام ثقة، ومل يتبني فيها علة قادحة، وإن مل يبني 
 مساعه. وهذا ميكن أن تنزل عليه مذاهب من رأى قبول املراسيل؛ ألنه يف التحقيق أوىل

بالقبول من املرسل، فاملرسُل قد عمل يف االنقطاع جزماً، واملدلس انقطاعه على سبيل املظنة 
 .(12)الواردة بسبب العنعنة

ثالثاً: أن ما رواه املدلس بلفظ حمتمل مل يبني فيه السماع واالتصال، حكمه حكم 
                                                           

 .179(  ينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 1)
 .371. وينظر: الكفاية؛ للخطيب: 1/153(  مقدمة اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت2)
 .377البغدادي:  ، وينظر: الكفاية؛ للخطيب1/125(  الكامل؛ البن عدي3)
 .377(  الكفاية؛ للخطيب: 4)
 .2/81(  النكت؛ للزركشي5)
 .371(  الكفاية؛ للخطيب: 6)
 .371(  املصدر السابق: 7)
 .74، واختصار علوم احلديث؛ البن الصالح: 179(  ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: 8)
 .2/52(  ينظر: النكت؛ للزركشي9)
 .2/952، وحترير علو احلديث؛ للجديع2/142حكام يف أصول األحكام؛ البن حزم(  ينظر: اإل11)
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نا، وأشباهها، املرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبني لالتصال، حنو: مسعت، وحدثنا، وأخرب 
 .(1)فهو مقبول حمتج به

رابعاً: أنَّ من كانت عادته ال يدلس إال عن ثقة، فحديثه مقبول، وبذلك صرح أبو 
ه(، وإىل ذلك أشار أبو بكر 292ه(، ومن قبله أبو بكر البزار)315الفتح األزدي)

ل حدثين ه(، وأنَّ كل من ظهر تدليسه عن غري الثقات مل يقبل خربه حىت يقو 332الصرييف)
 .(2)أو مسعت

خامساً: رد رواية من شاع عنه التدليس واشتهر به وكثر منه، حىت يبني مساعه صرحياً. 
دون من ذكر به، ومل يعرف له كبري أثر على صحة حديثه وروايته يف اجلملة، فهذا يقبل 
حديثه وإن عنعن فيه، من أجل ضعف مظنة التدليس، خصوصاً وأن حديث الراوي معروض 

لعادة على املعروف من حديث الثقات املتقنني، فلدينا هبذا االعتبار ميزان لكشف أثر يف ا
 تدليسه إن وجد.

كذلك يقال كما سبق: التدليس قدح نسيب يف الراوي، مظنته فيمن استقرت ثقته ومل 
يكثر منه شبيهة مبظنة خطئه، فمع احتمال وقوع ذلك منه، إال أن روايته مقبولة ما مل يثبت 

 فيها. خطؤه
 .(3)وعلى هذا املذهب عمل الشيخني، وعليه دلَّت عبارات كبار أئمة احلديث
 القول الراجح: هو املذهب اخلامس، وميكن تفصل القول فيه على ما يأيت:

أواًل: إذا كان الراوي مكثرًا جدًا من التدليس واشتهر به كثرياً، وبالذات إذا توفرت 
.س هنا، أو احُتمل احتماٌل كبري أنَّه قد دلس، فهنا ال قرائن قد يستأنس هبا أنَّ فالناً ق د دلَّ

 تقبل عنعنته حىت يصرح بالتحديث.
 ومن القرائن مثاًل: غرابة املنت، غرابة اإلسناد.

ثانياً: إذا  مل يشتهر الراوي باإلكثار من التدليس، وبالذات إذا كان من احلفاظ، وروى 
يف روايٍة ما، واملنت مستقيم، ومل خيالف أحداً، عن راٍو قد مسع منه الكثري، وعنعن عنه 

                                                           

 .179ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: (  1)
 .2/52، والنكت؛ للزركشي2/951(  ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب2)

وحترير علوم احلديث؛  ،718، والكفاية؛ للخطيب: 322(  ينظر: مسائل اإلمام أمحد؛ أليب داود: 3)
 .2/953للجديع
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فتحمل روايته على السماع واالتصال، وهذا جرى عليه العمل يف كتب احلديث كثرياً، 
وبالذات يف الصحيحني، وغريمها ممن ألَّف يف الصحيح، ولكن ينبغي مالحظة عدة أشياء، 

 وهي قرائن على عدم التدليس:
الراوي بالثقة واحلفظ، كقتادة واألعمش وأيب  تأكيد على أنَّ ذلك إذا اشتهر .1

 إسحاق السبيعي، فهؤالء من احلفاظ، وأكثروا من السماع .
أن ال يكثروا من التدليس وإن اشتهروا به، لكن تدليسهم ليس مثل تدليس بقية  .2

 ابن الوليد، بل بقية مكثر، وهؤالء أحفظ وأوثق منه، والغالب عليهم هو السماع.
–اشتهروا بالرواية عنه وبالسماع منه، كرواية قتادة عن أنس  أن يرووا عمن قد .3

، أو روايته  -رضي اهلل عنه-، وكرواية أيب إسحاق عن أصحاب ابن مسعود-رضي اهلل عنه
 ، وكرواية األعمش عن إبراهيم النخعي. -رضي اهلل عنه-عن الرباء بن عازب

راوي املوصوف أنه ينبغي أن جنمع طرق احلديث، فإذا مجعناها نبحث هل ال .4
بالتدليس عندما يروي بالعنعنة، قد بان أنَّه قد دلس، كأن يذكر واسطًة بينه وبني الشيخ، أو 
ُث، فإذا وجد ذلك أفاد أن الراوي قد دلس وأنه مل يسمع من  يقول: ُأخربت، أو: ُحدِّ

عل هذا الشيخ، وكثرياً ما يبني الثقة احلافظ املوصوف بالتدليس تدليسه يف مكان آخر، أو يف
بعض املرات، فأحيانًا ال يذكر من حدثه، فيبني يف روايٍة أنه حدثه فالن عن فالن، فإذا بان 
ذلك ومتيز وُعرف احملذوف منه: ُعومل احملذوف حبسب حاله؛ فإن كان ثقة كان حديثه 
، و إن كان ضعفه  صحيًحا حُمتًجا به، و إن كان ضعيًفا نُظر: فإن كان ضعفه شديًدا مل يتقوَّ

 .(1)سوء حفظه، أو كان مستورًا؛ تقوى. على حسب قواعد وضوابط أهل احلديثل
ا إذا كان املنت منكراً أو حنو ذلك  .7 وهذا األربعة يضاف إليها شرط استقامة املنت، أمَّ

 وال علَّة ظاهرة يف اإلسناد إال عنعنة املدلس فهنا يعل احلديث بعنعنة املدلس.
ن اخلمسة، فنحمل رواية املوصوف بالتدليس فإذا اجتمعت هذه الشروط أو القرائ

 . واهلل أعلم.(2)وعنعنته على السماع واالتصال

                                                           

 .121(  تقريب علم احلديث؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: 1)
، وتقدميه لكتاب منهج املتقدمني يف التدليس؛ للشيخ ناصر 12(  ينظر: اخلالصة يف التدليس؛ للشيخ السعد: 2)

 وما بعدها. 11الفهد: 
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 ،ا وفيه أمث ة تطبيقية إلعًلل الحديث بالتدليس عند الحافظ أبي زرعة الرازي
:  ثًلثة مسائل 

 :إعًلل الحديث بتدليس التسوية؛ وفيه مثاالن 
  في تدليس التسوية، بدليل رواية المثال األول: إعًلل الحديث بأنَّ راويه دلَّس

: قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة غيره، وأنَّ الحديث معروف من رواية الم دلَّس
، عن معاوية بن حيىي األطرابلسي، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن (1)عن حديث رواه بقية

نة تنزل من اهلل ع ى قدر إنَّ المعو قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم  – أيب هريرة، عن النيب
 ((؟المؤونة، وإنَّ الصبر ينزل من اهلل بقدر الشكر

قال أيب: كنت معجباً هبذا احلديث حىت ظهرت يل عورته؛ فإذا هو: معاوية، عن عباد 
 بن كثري، عن أيب الزناد.ا

، عن عباد بن كثري، عن أيب الزناد، فبني (2)قال أبو زرعة: الصحيح ما روى الدراوردي
 .(3)معاوية بن حيىي وأيب الزناد: عباد بن كثري(

 :أعل احلافظ أبو زرعة الرازي حديث بقية  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
بالتدليس، بأنَّ بقية دلس يف حديثه وأسقط من إسناده عباد بن كثري؛ ليجود إسناده، وعلل 
ذلك مبا رواه الدراوردي، عن عباد بن كثري، عن أيب الزناد، فرواية الدراوردي كشفت لنا ما 

 سناد. وهو معروف بتدليس التسوية.أخفاه بقية بن الوليد، وهو إسقاط عباد بن كثري من اإل
 

 وعند مجع الطرق يتبنيَّ أن احلديث اختلف فيه على بقية على ثالثة وجوه:
، عن بقية، عن (7)، وإسحاق بن راهويه(4)الوجه األول: ما رواه احلسني بن احلسن

معاوية بن حيىي األطرابلسي، عن أيب الزناد به. وهذا الوجه هو الذي أسقط بقيُة عباد ابن  
                                                           

 (.47طريق احلسني بن احلسن، وابن فيل يف جزئه) ( من111(  أخرج روايته: ابن أيب الدنيا يف الصرب)1)
، والبيهقي يف شعب 4/117(، وابن عدي8858)17/325البخاري يف التاريخ الكبري، والبزار ( أخرج روايته:2)

 (.9974)3/434اإلميان
 (.1892مسألة)119-7/118علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
 (.111الصرب)(  أخرج روايته ابن أيب الدنيا يف 4)
 .2/228(  ذكر روايته ابن عدي يف الكامل5)
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 كثري. فهو معلول بالتدليس.
، عن بقية، عن معاوية بن حيىي، ثنا (1)الوجه الثاين: ما رواه عمار بن نصر أبو ياسر

أبو أمحد احلاكم: )هذا حديث منكر  أبو بكر القتيب، عن أيب الزناد، به. وإسناده منكٌر، قال
. أضف إىل ذلك (2)ال حيتمله أبو الزناد، َوأبُو بكر القتيب رجل جمهول ال يدري من هو(

 تدليس بقية.
، عن بقية، ثنا معاوية بن حيىي، وأبو بكر ابن (3)الوجه الثالث: رواه اليسري بن موسى

به. وهو خطأ؛ قال احلافظ ابن عدي: أيب مرمي، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، 
)وأبو بكر بن أيب مرمي يف هذا اإلسناد غري حمفوظ...، وإَّنا رواه عن بقية مجاعة مثل 

. (4)إسحاق بن راهويه وغريه عن معاوية بن حيىي، عن أيب الزناد ومل يذكروا بن أيب مرمي(
ىي األطرابلسي، عن أيب وأرجح وجوه الرواية عن بقية من رواه عن بقية، عن معاوية ابن حي

 ه(.317الزناد به؛ جلاللة من رواه عن بقية، ولكثرهتم كما قال ابن عدي)
بقية  أنَّ الصواب ما قاله قال أبو زرعة أنَّ  -واهلل أعلم-فإذا تبنيَّ هذا، فالذي يظهر 

ردي، أسقط من إسناده عباد بن كثري، فرواه عن معاوية، عن أيب الزناد به؛ بداللة رواية الدراو 
 .(1). وعباد بن كثري مرتوك احلديث(7)وحيىي بن حممد احلارثي

 ،(5)واألصل أنَّ احلديث معروف برواية طارق بن عمار، كما رواه عن عباد بن كثري
 وغريه.

، عن أيب الزناد به. (8)إذن، فمرجع احلديث إىل عباد بن كثري، عن طارق بن عمار
                                                           

، وابن شاهني يف 2/215، وأبو أمحد احلاكم يف األسامي والكىن4/117ابن عدي غي الكامل(  أخرج روايته: 1)
 (.9971)4/343(، والبيهقي يف شعب اإلميان252فضائل األعمال)

 2/215(  األسامي والكىن؛ أليب أمحد احلاكم2)
 .2/35أخرج روايته: ابن عدي يف الكامل(  3)
 .2/228(  الكامل؛ البن عدي4)
 (.9974)5/192(، والبيهقي يف الشعب8858)17/325(  أخرج روايته: البزار5)
هو )عباد بن كثري الثقفي، البصري، مرتوك، قال أمحد: روى أحاديث كذب. من السابعة مات بعد األربعني د (  6)

 (.3139ترمجة)292ق(. التقريب: 
 .4/117، وابن عدي2/225العقيلي يف الضعفاء( أخرج روايته: 7)
 .4/117، وابن عدي4/377أخرج روايته: البخاري يف التاريخ الكبري(  8)
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 .(2)ه(: )وال يتابع عليه(271البخاري). قال اإلمام (1)واآلفة من طارق بن عمار
ه(: )وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن أيب هريرة إال هبذا 292وقال احلافظ البزار)

 .(3)اإلسناد(
ه(: )تفرد به طارق بن عمار، وعباد، وقد قيل: عن عباد، 478وقال احلافظ البيهقي)

 .(4)عن طارق, وهو األصح وطارق يعرف هبذا احلديث(
  إنَّ بقية بن الوليد أسقط من إسناده عباد بن كثري فجوَّد إسناده   القول:خًلصة

كما بنيَّ ذلك أبو زرعة الرازي وغريه من األئمة، وقد بان ذلك من رواية عبد العزيز وغريه؛ 
إْذ رووه عن عباد به. ففسد حديث بقية وبانت عورته. لذا فحديث بقية معلول بتدليس 

 . واهلل أعلم.التسوية شر أنواع التدليس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.919ترمجة )3/224(، لسان امليزان3915ترمجة)2/333( ينظر: ميزان االعتدال1)
ثه(، ووقع احلافظ ابن حجر فقلده يف ذلك يف اللسان، وقد أبعد الذهيب إْذ قال: )وقال البخاري: ال يتابع على حدي

والصواب أنَّ البخاري قال يف التأريخ على حديث املسألة اليت أنا يف صدد بيان إعالل احلافظ أيب زرعة 
: )وال يتابع عليه(، أي على حديثه هذا، وليس هذا حكمًا عامًَّا على مجيع حديثه كما قال الذهيب 4/377هلا

 داً له، ومن هنا يتبنيَّ أنَّ الرجوع على املصادر األصلية ال بدَّ منه عن نقل أقوال األئمة.وابن حجر مقل
  (.553ترمجة)2/225. وينظر: الضعفاء؛ للعقيلي4/377(  التأريخ الكبري2)
 (.8858عقب)2/452(  مسند البزار3)
 (.9481عقب)12/335(  شعب اإلميان؛ للبيهقي4)
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  ،المثال الثاني: إعًلل الحديث بأنَّ فًلنًا لم يسمعه من فًلن، وإنما دلَّسه
وأسقط الواسطة، بدليل تنصيص أهل الع م، وتصريح الم دلَّس بأنَّه هو الذي حدَّث به 

قال ابُن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج، عن أيب : المدلس
ليس ع ى مخت س وال : ))-صلى اهلل عليه وسلَّم–الزبري، عن جابر بن عبد اهلل، عن النَّيبِّ 

 .(1)((خائن وال منتهب قطع
فقاال: مل يسمع ابن جريج هذا احلديث من أيب الزبري، يُقال: إنَّه مسعه من ياسني 

ثت به ابَن جريج، فقاال: قال زيد بن حباب، عن ياسني: أنا  ، عن أيب الزبري.(2)الزيات حدَّ
 عن أيب الزبري.

 فقلت هلما: ما حال ياسني؟

 .(3)فقاال: ليس بقوي(

 :ذهب احلافظ أبو زرعة إىل إعالل هذا احلديث؛  بيان إعًلل الحافظ أبو زرعة
 ، وياسني الزيات(4)بأنَّ ابن جريج مل يسمعه من أيب الزبري؛ وإَّنا مسعه من ياسني الزيات

 
 

                                                           

 (، واإلمام أمحد28112)7/725(، وابن أيب شيبة18844)12/221املصنف( أخرجه: عبد الرزاق يف 1)
 4/138(، وأبو داود 2791) 2/814(، وابن ماجه 2371)3/1485(، والدارمي17252)23/323

(، والدارقطين 445)12/31(، وابن حبان5421) 5/39(، ويف الكربى؛ له 4952)8/88(، والنسائي4391)
(، 7185)1/422(، ويف معرفة السنن واآلثار؛ له15292)8/484ى (، والبيهقي يف الكرب 3411)4/272

 (.32ترمجة)2/15واخلطيب يف تأريخ بغداد 
 (.2294ترمجة) 8/734(، وابن عدي يف الكامل18844)12/221(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف مصنفه2)
 (.1373مسألة)188-4/185علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
(: )وكل ما وقع يف نسخة بن جريج=   = عن أيب الزبري من 1248ترمجة)3/142اجملروحني (  قال ابن حبَّان يف4)

 املناكري كان ذلك مما مسعه بن جريج عن ياسني الزيات عن أيب الزبري فدلس عنه(.



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
247 

، وهذا يعد من تدليس التسوية من (1)ضعيف احلديث إن مل يكن مرتوك احلديث 
 حيث االصطالح.

وقد نص مجٌع من أهل العلم على أنَّ ابن جريج مل يسمع احلديث من أيب الزبري،  
ه(: )أهل مكة يقولون إنَّ ابن جريج مل يسمع من أيب الزبري 211فقال عبد الرزاق الصنعاين)

ا مسع من ي  .(2)اسني(إَّنَّ

ه(: )هذان احلديثان مل يسمعهما ابن جريج، من أيب الزبري، 257وقال أبو داود)
ا مسعهما ابن جريج من ياسني الزيات(  . (3)وبلغين عن أمحد بن حنبل أنَّه قال: إَّنَّ

 .(4)ه(: )ابن جريج مل يسمعه من أيب الزبري عندنا واهلل أعلم(323وقال النسائي)

)ويقال: إن هذا مل يسمعه من أيب الزبري؛ لكنه أخذه عن ه(: 441وقال اخلليلي)
ياسني الزيات، وهو ضعيف جداً، عن أيب الزبري، وابن جريج يدلِّس يف أحاديث، وال خيفى 

 .(7)ذلك على احلفاظ(

                                                           

وقال ، : )ياسني الزيات، و... ال حيتج حبديثهم(2/258( تكلَّم فيه مجٌع من أهل العلم، فقال أبو زرعة يف الضعفاء1)
(: )ليس حديثه بشيء(، وقال ابن أيب حامت يف اجلرح 2241ترمجة)3/415ابن معني كما يف تأرخيه برواية الدوري

ث به، 1372ترمجة)9/313والتعديل (: )سألت اىب عن ياسني الزيات فقال: كان رجاًل صاحلًا ال يعقل ما حيدِّ
(: )وكان ممن يروي املوضوعات 1245ترمجة)3/142ليس بقوي، منكر احلديث(، وقال ابن حبان يف اجملروحني

عن الثقات ويتفرد باملعضالت عن األثبات ال جيوز االحتجاج به حبال وكل ما وقع يف نسخة بن جريج عن أيب 
الزبري من املناكري كان ذلك مما مسعه بن جريج عن ياسني الزيات عن أيب الزبري فدلس عنه(، حىت قال ابن عدي 

 (: )وكل رواياته أو عامتها غري حمفوظة(.2274ترمجة)8/735يف الكامل
 (.2294ترمجة)8/737(  الكامل؛ البن عدي2)
 (.4393عقب)4/138(  سنن أيب داود3)
 (.5412عقب)5/39(  السنن الكربى النسائي4)
 .1/372اإلرشاد؛ للخليلي(  5)
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ه(: )وكان أهل العلم، يقولون: مل يسمع ابن جريج هذا احلديث 413وقال اخلطيب)
سني الزيات عنه فدلسه يف روايته عن أيب الزبري، واهلل من أيب الزبري، وإَّنا مسعه من يا

 .(1)أعلم(

ه(: )هذا احلديث رواه عشرة من احلفاظ الكبار عن ابن جريج، 554وقال ابن كثري)
عن أيب الزبري، عنه، وقد قال اإلمام أمحد، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حامت، وغريهم: إَّنا 

 .(2)يات، عن أيب الزبري، وياسني ضعيف(مسعه ابن جريج من ياسني بن معاذ الز 

ومما يؤيد كالم أهل العلم أنَّ هذا احلديث مروى فعالً عن ياسني الزيات عن أيب الزبري، 
 .(3)فقد روى عبد الرزاق عن ياسني أن أبا الزبري أخربه... احلديث

ما ولكن قد وقع التصريح بالسماع يف رواية بعضهم عن ابن اجلريج  عن أيب الزبري، ك
، وعند (4)عند الدارمي عن أيب عاصم، قال: )عن ابن اجلريج، قال: أنبأنا أبو الزبري(

 ،(7)النسائي: )أخربنا سويد، قال: أخربنا عبد اهلل، عن ابن جريج، قال: أخربين أبو الزبري(
 

 

 

                                                           

 .2/15( تأريخ بغداد 1)
 .3/353(  إرشاد الفقيه؛ البن كثري2)
 (.2294ترمجة) 8/734(، وابن عدي يف الكامل18844)12/221الرزاق يف مصنفهأخرجه: عبد (  3)
 (.2371)3/1458(  سنن الدرامي4)
 (.5421)5/39السنن الكربى؛ للنسائي(  5)
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م األئمة هذه الرواية اليت فيها ذكر التصريح بالسماع، ورأوا أهنا غلط ؛ لذا (1)وقد وهَّ
قال النسائي بعد أن أخرج الرواية اليت فيها التصريح بالسماع: )ما عمل شيئاً، ابُن جريج مل 

. مث قال: )وقد روى هذا احلديث عن ابن جريج، (2)يسمعه من أيب الزبري عندنا، واهلل أعلم(
 عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، وحممد بن ربيعة، وخملد بن يزيد، 

                                                           

قد يكون احلديث معروفًا من رواية راٍو معروف بالتدليس، وقد رواه بالعنعنة، فإنَّ هذا يقتضي (  حترير ذلك: 1)
وعدم االحتجاج هبا حىت يصرح بالسماع، ال سيما إذا كان الراوي يدلس تدليس تسوية، وهذا  التوقف يف روايته،

. ولكن اإلشكال أنَّ بعض الضعفاء أو الثقات ممَّن مل حيفظ اإلسناد على وجهه، فيذكر يف اإلسناد  واضح بنّيٌ
رواية، إلثبات مساع هذا فيجيء بعض الباحثني، فيعتمد على هذه ال لفظ السماع بني ذاك املدلِّس وشيخه.

ولكن ذلك ال يقبل؛ ألنَّ  املدلِّس هلذا احلديث من ذاك الشيخ، ويدفع عنه مبقتضاها شبهة تدليسه حلديثه هذا.
فهو متفرد  -أو الثقة على سبيل اخلطأ-لفظ السماع مل يذكر إال يف هذه الرواية اليت تفرد هبا ذاك الضعيف، 

 ظ السماع؛ وذلك ألمور:بتلك الزيادة، أعين بالزيادة: لف
األول: ألنَّ زيادة التصريح بالسماع ضعيفة؛ لتفرد ذلك الضعيف هبا، فمن يثبت مبقتضاها السماع ويدفع التدليس، 

 فهو بذلك حيتج بالضعيف.
ذاً الثاين: أنَّ ذكر السماع يف هذا املوضع، مما زاده بعض الرواة الثقات خطأ وومهاً، فيكون ذلك لفظ السماع حينئذ شا

 غري حمفوظ، ويكون احملفوظ عدم ذكره.
 وألئمة احلديث يف إدراك ذلك طرق متعددة، ال يدركها إال نقاد احلديث وجهابذته، كمخالفة األوثق، أو األكثر عدداً.

وليس هذا من باب االستشهاد حىت يتسامح يف إسناده، بل من باب االحتجاج؛ ألنَّ لفظ السماع مل جييء إال يف 
 ية اليت جاء هبا ذاك الضعيف.تلك الروا

عندما يريدون أن يتحققوا من مساع راو من شيخه يف حديث معني؛ ينظرون هل  -عليهم رمحة اهلل-وأئمة احلديث 
 صرح ذلك الراوي بالسماع من ذاك الشيخ يف هذا احلديث؛ أم ال؟

د إىل هذا الراوي الذي يريدون التحقق من فإن وجدوا تصرحياً بالسماع منه، مل يعتدوا به، إال بعد التحقق بصحة اإلسنا
 مساعه هذا احلديث من شيخه.

وهذا شرط واضح ال خفاء به، وال ختفى ضرورته وأمهيته؛ فإن اإلسناد الضعيف ال تقوم به احلجة إلثبات الرواية، 
 فكيف بإثبات السماع، الذي هو أخص من جمرد الرواية؟!

وإن اختلفوا يف إثبات مساعه ونفيه، إال أنَّ املثبت منهم والنايف، إَّنا يعتمد  -عليهم رمحة اهلل-وهبذا؛ يظهر أنَّ األئمة 
يف إثبات السماع أو نفيه، على صحة اإلسناد أو عدمه كما يف= =مع املثال التطبيقي أليب زرعة الرازي. وينظر: 

، ومنهج 427 -397، واإلرشادات يف تقوية األحاديث بالشواهد واملتابعات: 9/472هتذيب التهذيب؛ 
 .121املتقدمني يف التدليس؛ لناصر بن محد الفهد: 

 (.5412عقب)5/39(  السنن الكربى النسائي2)
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سعيد فلم يقل أحد منهم فيه: حدثين أبو الزبري، وال أحسبه مسعه من أيب الزبري، بن اوسلمة 
 .(1)واهلل أعلم(

 فرواية التصريح بالسماع تعدُّ ومهاً ألمرين: 

األول: أنَّ الرواة مل يرووه بالتحديث إال عند النسائي والدارمي، وقد نص النسائي على 
 اية الدارمي على الوهم. توهيم الرواية اليت أخرجها، وكذا حتمل رو 

ه( وأيب 255ه( وأيب زرعة وأيب حامت)241الثاين: تصريح أهل العلم كاإلمام أمحد)
ه( بأنَّ ابن جريج مل يسمعه من أيب الزبري، وتوهيم رواية فيها 323ه( والنسائي)257داود)

وله: تصريح بالسماع، أوىل من توهيم أئمة أهل الشأن؛ سيما وقد روي عن ياسني الزيات ق
ثت به ابَن جريج، عن أيب الزبري(  .(2))أنا حدَّ

ه(: )هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم 259قال الرتمذي)
وقد رواه مغرية بن مسلم، عن أيب الزبري، عن جابر، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حنو 

ملي كذا قال علي بن حديث ابن جريج. املغرية بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القس
 .(3)املديين(

 

                                                           

 (.5424عقب)5/39(  السنن الكربى النسائي1)
 (.1373مسألة)188-4/185علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
 (.1448عقب)4/72(  سنن الرتمذي3)
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مجيعها  إال أنَّ ، (3)، وأشعث بن سوار(2)، واملغرية بن مسلم(1)قد تابعه سفيان الثوريو 
. ولكن مبجموعها يدل على أنَّ للحديث أصٌل، سيما وأنَّ للحديث ما يشهد (4)معلولة

 واهلل أعلم. (7)له

 أيب الزبري، وإَّنا مسعه من : إنَّ ابن جريج مل يسمع احلديث من خًلصة القول
ياسني الزيات، ولكن دلَّسه عنه، كما نص على ذلك أبو زرعة ومجع من احملدثني، وأنَّ رواية 
التصريح بالسماع تعد ومهاً؛ وذلك ملخالفتها نص األئمة، وملخالفتها ما رواه مجٌع من 

ث املدلِّس هبذا احلديث.  دلَّس بأنَّه قد حدَّ
ُ

 واهلل أعلم.الثقات، مع تصريح امل
 

 

 

 

 

 

                                                           

( وقال عقيبه: )مل يسمعه سفيان من أيب 5422)5/38(، ويف الكربى؛ له4951)8/88النسائي(  أخرج روايته: 1)
 (.4478)12/311الزبري(، وابن حبَّان 

(، ويف الكربى؛ 4975)8/89(، والنسائي422(، ويف العلل الكبري؛ له)1448)4/72(  أخرج روايته: الرتمذي2)
س بالقوي يف أيب الزبري، وعنده غري حديث منكر(، (، وقال عقيبه: )املغرية بن مسلم لي5427) 5/42له

 (.15273)12/429(، ويف معرفة السنن واآلثار؛ له1529)8/487والبيهقي يف الكربى
(، وقال عقيبه: )أشعث بن سوار ضعيف 5425)5/42، ويف الكربى؛ له49519)8/19(  أخرج روايته: النسائي3)

 ال حيتج حبديثه(.
 ( من الصفحة نفسها.4و) (،3(، و)2(  ينظر: حاشية)4)
، 12/91، وفتح الباري؛ البن حجر8/32، وطرح التثريب؛ للعراقي3/313ينظر: نصب الراية؛ للزيلعي(  5)

 .4/182والتلخيص احلبري
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  :إعًلل رواية المدلِّس التي دلَّس فيها عن الضعفاءالثانية: 

  المثال: إعًلل الحديث بالتدليس؛ ألنَّ راويه يدلس عن الضعفاء إضافة ع ى
، (1)قال ابن أيب حامت: )ومسعت أيب وأبا زرعة يف حديث حجاج بن أرطاة أنَّه متك ٌم فيه:

صلى اهلل عليه  –السهمية، عن عائشة، عن رسول اهلل عن عمرو بن شعيب، عن زينب 
 : أنَّه كان يتوضأ، ويقبل، ويصلي، وال يتوضأ. -وسلم

لس يف حديثه عن الضعفاء، وال حيتج حبديثه(  .(2)فقاال: احلجاج يُدِّ

 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي حديث بيان إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة :
مدلس عن الضعفاء، ومل يصرح بالسماع يف حديثه هذا، فخربه غري  احلجاج بن أرطاه؛ بأنَّه

، ولكن إعالل أيب (3)مقبول؛ على الرغم من أنَّ أصل احلديث ثابت خمرج يف الصحيحني
زرعة ينصرف إىل إسناد احلجاج خاصة؛ فالراوي يروي إسنادًا ومتناً، فال بدَّ من صحة  

ن زينب السهمية به. غري مقبول؛ ألنَّه كليهما، فإسناد احلجاج، عن عمرو بن شعيب، ع
، وقد يكون أسقط من اإلسناد من (7)، إضافة إىل ضعفه يف نفسه(4)يدلس عن الضعفاء

اباً، وإذا كان ذلك، فيكون هذا اإلسناد ال قيمة له.  ضعيفاً أو كذَّ

                                                           

 1/278 ، والدارقطين يف السنن(723)1/18(، وابن ماجه24329)42/387(  أخرج روايته: اإلمام أمحد1)
(، واملزي يف هتذيب 441)2/151(، والبيهقي يف اخلالفيات 3922لة)مسأ17/112(، ويف العلل؛ له721)

 .58. وذكر ابن عبد اهلادي يف تعليقة على العلل أنَّ أبا يوسف القاضي رواه عن احلجاج: 37/92الكمال 
 (. 129مسألة) 1/711علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
 به. -رضي اهلل عنها–أمِّ املؤمنني (، من طرق عن 1121)2/551(، ومسلم1925)3/32(  البخاري3)
(  وكذا نص األئمة: ابن املبارك، وحيىي القطان، وأمحد بن حنبل، وابن معني، والنسائي، أنَّ حجاج بن أرطاة يدلس 4)

: )مشهور 127وقال العالئي يف جامع التحصيل (.118عن الضعفاء. ينظر: تعريف أهل التقديس؛ البن حجر)
 به عن الضعفاء وغريهم(.

(  هو )حجاج بن أرطاة، بفتح اهلمزة، بن ثور بن هبرية النخعي، أبو أرطاة الكويف، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق  5)
 (.1119ترمجة)172(، التقريب: 4كثري اخلطأ والتدليس، من السابعة مات سنة مخس وأربعني بخ م 
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ه(: )هذا إسناد ال تقوم به احلجة؛ فإنَّ حجاج بن 427قال أبو عبد اهلل احلاكم)
على جاللة قدره غري مذكور يف الصحيح، وزينب السهمية ليس هلا ذكر يف حديث أرطأة 

 .(1)آخر(

ه(: )يف إسناده حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد رواه 842قال البوصريي)
 .(2)بالعنعنة(

وتكمن علة حديث حجاج أنَّه مل يسمع من عمرو بن شعيب إال أربعة أحاديث، عن 
 .(3)بينهما مرتوك احلديث، وهو العرزميعمرو بن شعيب، وأنَّ الوسطة 

ه(: )مل يسمع احلجاج من عمرو بن شعيب إال 219قال أبو نعيم الفضل بن دكني)
 .(4)أربعة أحاديث، والباقي عن حممد بن عبيد اهلل العرزمي(

، قال الدارقطين: )زينب (7)وأضف إىل أنَّ احلديث معل بعلة أخرى وهي جهالة زينب
. وقال ابن عبد الرب: )وهذه املرأة اليت روى عمرو بن (1)وم هبا حجة(هذه جمهولة، وال تق

 .(5)شعيب عنها هذا احلديث، جمهولة، قيل: هي زينب السهمية، وال تعرف أيضاً(

 وقد )خولف( و)توبع( حجاج بن أرطاة على حديثه هذا:

                                                           

 (.441عقب)2/151(  نقل قوله هذا البيهقي يف اخلالفيات1)
 .1/182الزوائد حباشية سنن ابن ماجه(  2)
هو حممد بن عبيد اهلل بن أيب سليمان العرزمي، بفتح املهملة والزاي، بينهما راء ساكنة، الفزاري، أبو عبد الرمحن (  3)

 (.1128ترمجة)494الكويف، مرتوٌك، من السادسة مات سنة بضع ومخسني ت ق(. تقريب التهذيب:
 (.117)(  املراسيل؛ البن أيب حامت4)
ترمجة 2/128(، وميزان االعتدال؛ للذهيب5872ترمجة)37/189(  ينظر: ترمجتها يف: هتذيب الكمال؛ للمزي5)

 (: )ال يعرف حاهلا(.8795ترمجة)545(، وقال ابن حجر يف التقريب3239)
 (.727عقب)1/275(  سنن الدارقطين6)
 .1/722جه؛ ملغلطاي. وينظر: شرح سنن ابن ما1/275(  االستذكار؛ البن عبد الرب7)
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ا املخالفات:  فقد خالفه حفص بن غياث ، عن عمرو بن شعيب، عن زينب (1)أمَّ
 مرساًل.

، فرواه عن عمرو بن شعيب، فقال: عن جماهد، عن (2)وكذا خالفه حممد بن إسحاق
 به. -رضي اهلل عنها–عائشة 

 أما املتابعات: فقد تابعه األوزاعي؛ واختلف عليه:

، عن (7)، وعثمان بن عمرو بن ساج(4)، وابن أيب العشرين(3)فرواه عبد احلميد
 نب به. األوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن زي

، فرواه عن األوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن امرأة مسَّاها، (1)وخالفهم عبد الرزاق
 به . -رضي اهلل عنها–عن عائشة 

ح احلافظ الدارقطين)  .(5)ه( رواية ابن إسحاق387وقد رجَّ

ه. وإسناده ضعيف جداً، (8)ورواه العرزمي ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ
 فالعرزمي مرتوك.

وهذه املتابعات ال تقوي حديث حجاج؛ ألنَّ حديثه أعل خاصة؛ لتدليسه عن 
 الضعفاء، وأنَّه مل يسمع من عمرو بن شعيب إال أربعة أحاديث.

                                                           

 (. 9131)8/395( أخرجه روايته: الطربي يف تفسرية1)
 (.3922مسألة)17/112الدارقطين يف العلل(  ذكر روايته: 2)
 (.727)1/275أخرج روايته: الدارقطين يف السنن(  3)
 (.3922مسألة)17/112(  ذكر روايته: الدارقطين يف العلل4)
 (.3922مسألة)17/112العلل(  ذكر روايته: الدارقطين يف 5)
 (.729)1/137املصنف؛ لعبد الرزاق(  6)
 (.3922مسألة)17/112(  العلل؛ للدارقطين7)
 (.448)2/155أخرج روايته: البيهقي يف اخلالفيات(  8)
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 :إنَّ حديث املدلس عن الضعفاء ال حيتجُّ به إذا عنعن، ويعد يف  خًلصة القول
مجلة األحاديث الضعيفة، حىت ولو كان املنت صحيحًا من غري وجه كما سبق يف املثال 

 التطبيقي. واهلل أعلم.
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  :إعًلل الحديث؛ باالنقطاع والتدليس بين الواسطتين؛ ع ى الرغم من الثالثة
 مثاالن: ا؛ وفيهالتصريح بينهما بالتحديثوقوع 
 :إعًلل رواية التصريح بالسماع  بين ثقتين؛ وذلك ألنَّهما لم  المثال األول

 : قال يقارب لقاء أحدهما اآلخر فضًًل عن السماع، وأنَّ التصريح وقع وهماً 
ن ابن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديث رواه إسحاق بن سليمان بالري، عن جعفر ب

، قال: حدثين محيد بن عبد الرمحن احلمريي، منذ أكثر من (1)سليمان، عن أيب التياح
مخسني سنة؛ قال: مسعت أبا بكر الصديق خيطب الناس فقال يف خطبته: يا أيها الناس، إن 

س وا اهلل العافية؛ فإنه لم يعط أحد مثل عام أول، وهو يقول يف خطبته: )) عهدكم نبيكم
اليقين، فع يكم بالصدق والبر؛ فإنهما في الجنة، وإياكم والفجور العافية، ليس 

 ((؟والكذب؛ فإنهما في النار
قال أبو زرعة: هذا حديث وهم عندنا، ومحيد بن عبد الرمحن مل يلق أبا بكر، ومل 

 .(2)يقارب لقاءه(
 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي هذا احلديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :

بالوهم، بأنَّ مثة سقط من اإلسناد؛ وذلك أنَّ محيد بن عبد الرمحن مل يلق أبا بكر ومل يقارب 
لقاءه، فكيف جييء هذا اإلسناد عن محيد: مسعت أبا بكٍر ! فهذا األمر ال يستقيم، ويدل 

 على أحد أمرين:
ا أنَّ اإلسناد فيه سقٌط.  األول: إمَّ

ا أن يكون محيدًا قد كذب يف هذا احلديث؛ وذلك أنَّه يقول: مسعُت أبا  الثاين: وإمَّ
، حاشاه أن يكذب، وكذا من روى عن محيد، (3)بكر وهو مل يلق أبا بكر، ولكن محيداً ثقة

 .رضي اهلل عنه–محيد وبني الصديق  فدلَّ على أنَّ يف اإلسناد سقٌط، أي أنَّ مثة واسطة بني
 
 

                                                           

 (.4)1/111(  ذكر روايته الدارقطين يف العلل1)
 (.2124مسألة)471-7/472علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
 (.1774ترمجة)182يد بن عبد الرمحن احلمريي البصري، ثقٌة، فقيٌه، من الثالثة ع(. تقريب التهذيب: (  هو )مح3)
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عة، مع تنصيص على الواسطة اليت وقد نص أبو حامت الرازي إىل ما ذهب إليه أبو زر 
ا هو: محيد، عن ابن عباس؛ -رضي اهلل عنه–بني محيد وأيب بكر  ؛ إْذ قال: )هذا خطأ؛ إَّنَّ

 .(1)قال: مسعت أبا بكر(
؛ إْذ خالفه قتادة ابن (2)وتثبته وعند ختريج املسألة تبنيَّ أنَّ الوهم من أيب التياح مع ثقته

، عن محيد، عن ابن عباس، عن عمر ابن (4)فيما رواه عنه سليم بن حيان- (3)دعامة
 .-رضي اهلل عنهم-اخلطاب، عن أيب بكر 

يف احلديث: )ورواه أبو التياح  (7)ه( بعد اْن بنيَّ االختالف387قال الدارقطين)
فخالف قتادة، فرواه عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي، عن أيب بكر، ومل يذكر عمر، وال ابن 

 عباس.
 وقول سليم بن حيان فيه أصح؛ ألنَّه ثقٌة، وزاد فيه عمر، وزيادته مقبولة(.

؛ وذلك أنَّه من هنا يتبنيَّ صحة قول أيب زرعة الرازي؛ بإنَّ حديث أيب التياح وهمٌ 
، فأفسد قول محيد: )مسعت أبا -رضي اهلل عنهم-أسقط من إسناده ابن عباس، وعمر 

 بكر(.
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2124مسألة)471-7/472علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
 (.5524ترمجة)122ينظر: التقريب؛ البن حجر: (  2)
 (.4مسألة)1/111أخرج روايته: الدارقطين يف العلل( 3)
هو )سليم بفتح أوله ابن حيان، مبهملة = =وحتتانية، اهلذيل، (. وسليم 4)1/11؛ للدارقطين(  كما يف العلل4)

 (.2731ترمجة )249البصري، ثقٌة، من السابعة ع(. التقريب: 
( ومن االختالف، رواية علقها الدارقطين عن سليم بن حيان، عن قتادة، عن محيد بن عبد الرمحن، أنَّ عمر بن 5)

(. وقد أخرجه من هذا الوجه عن سليم: اإلمام 4)1/111أيب بكر. ينظر: العلل اخلطاب قال: إنَّ 
(، 8)1/22(، وأبو يعلى يف مسنده12177)9/321(، ومن طريقه أخرجه النسائي يف الكربى49)1/219أمحد

 (.1524) 5/11والطرباين يف األوسط
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، فقد جاء من (1)-رضي اهلل عنه-هذا، وقد جاء احلديث من طرق كثرية عن الصديق
 ، ورفاعة بن(7)، وجبري بن نفري(4)، وأوسط بن عامر البجلي(3)، وأيب هريرة(2)طريق أيب عبيدة

، (9). وصححه من طرق ابن حبان(8)، وقيس بن أيب حازم(5)، واحلسن البصري(1)رافع
 . إضافة إىل ترجيح الدارقطين طريق سليم.(11)، وحسنه املقدسي(12)واحلاكم
 :إن احلديث وهم فيه أبو التياح؛ إلسقاطه الواسطة بني محيٍد  خًلصة القول

، وإنَّ إعالل أيب زرعة الرازي كان يف حملِّه، إال أنَّه مل يبنيِّ -رضي اهلل عنه-والصديق 
 الصحيح، وقد بنيَّ ذلك الدارقطين رمحه اهلل.

 
 

                                                           

ثابت مبجموع طرقه، وقد صحح بعض طرقه (  ومل أذكر درجة هذه الطرق؛ ألمرين؛ األول: إنَّ احلديث صحيح 1)
ابن حبان واحلاكم وغريمها. الثاين: طلبًا لالختصار، وإن ذكر ذلك نصب ليس وراءه إرب؛ وذلك إن أبا زرعة 

 تكلم عن إسناد خاص، ومل يضعف احلديث جبملته، لذلك كانت دراسيت له متوجه إىل كالم أيب زرعة حصراً.
 (.11)1/11(، وعبد اهلل ابنه يف زوائده على املسند41)1/218(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
(، والفاكهي يف 54) 1/57(، وأبو يعلى يف مسنده24)1/59(، والبزار12)1/188(  أخرج روايته: اإلمام أمحد3)

 (.1352)3/42(، والبيهقي يف الشعب224فوائده)
(، والبخاري يف 7)1/184واإلمام أمحد(، 1522)1/271(، وعلي بن اجلعد7)1/5(  أخرج روايته: الطيالسي4)

(، والنسائي يف 57) 1/141(، والبزار3849)2/1271(، وابن ماجه524)1/272األدب املفرد
(، والطحاوي يف شرح مشكل 121)1/112(، وأبو يعلى يف مسنده12149) 9/324الكربى

(، 972)3/232ه(، = =وابن حبان يف صحيح759(، والطرباين يف مسند الشاميني )473)1/395اآلثار
 (.4449)1/435(، والبيهقي يف الشعب1938)1/511واحلاكم يف املستدرك

(، وأبو نعيم 911) 2/725(، والدواليب يف األمساء والكىن12174)9/321(  أخرج روايته: النسائي يف الكربى5)
 (.53)8/114، واملقدسي يف املختارة7/137يف احللية

(، والرتمذي 1)1/187(، واإلمام أمحد29182)1/23مصنفه(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف 6)
 (.81)1/85(، وأبو يعلى يف مسنده34)1/92(، والبزار3778)7/775

 .-رضي اهلل عنه–(. وإسناده منقطٌع، احلسن مل يسمع من أيب بكر 38)1/212(  أخرج روايته: اإلمام أمحد7)
 (.113)1/113يف الصغري ، والطرباين4/311(  أخرج روايته: العقيلي يف الضعفاء8)
 (.972)3/232يف صحيحه(  9)
 (.1938)1/511يف املستدرك(  11)
 (.53)1/114(  يف املختارة11)
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  َّالتصريح المثال الثاني: إعًلل رواية المدلس التي صرح فيها بالسماع، ألن
قال ابُن أيب حامت: ) وسئل أبو  بالسماع جاء من رواية من ال يميِّز ويضبط صيغ السماع:

؛ قال: حدثين بقية؛ قال: حدثين عبد العزيز بن أيب رواد، (1)زرعة عن حديث رواه أبو تقي
ال تبدؤوا بالكًلم )): -صلى اهلل عليه وسلم  –يبُّ عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال النَّ 

 ((؟قبل السًلم، فمن بدأ بالكًلم قبل السًلم فًل تجيبوه
قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل؛ مل يسمع بقية هذا احلديث من عبدالعزيز؛ 

 .(2)إَّنا هو عن أهل محص، وأهل محص ال مييزون هذا(
 :يف البدء أقول: من املعلوم عند أهل احلديث أمهية  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة

الراوي بالسماع، سيما إذا كان مدلساً؛ لكي نأمن من تدليسه بانتفاء شبهة تصريح 
 التدليس.

ولكن اإلشكال أنَّه قد يوجد يف اإلسناد تصرحيًا بالسماع بني املدلس وبني من روى 
عنه، إال أنَّ هذا التصريح ليس صحيحاً. وهذا يكون يف األعم األغلب عند الشاميني وبعض 

 املصريني.
ه(: )...، وقد نازعه يف ذلك اإلمساعيلي، وقال: 597احلافظ ابن رجب احلنبلي)قال 

إَّنا مسعه محيد من ميمون بن سياه، عن أنس، قال: وال حيتجُّ بيحىي بن أيوب يف قوله: 
ثنا أنس؛ فإنَّ عادة الشاميني، واملصريني جرت على ذكر اخلرب فيما يروونه؛ ال يطوونه  حدَّ

 طي أهل العراق.
إىل أن الشاميني واملصريني يصرحون بالتحديث يف رواياهتم، وال يكون اإلسناد يشري 

 . (3)متصال بالسماع(
وقال أيضاً: )وكان أمحد يستنكر دخول التحديث يف كثري من األسانيد، ويقول هو 
خطأ، يعين ذكر السماع...، وحينئذ فينبغي التفطن هلذه األمور، وال يغرت مبجرد ذكر السماع 

                                                           

ثنا بقية بن الوليد، عن عبد العزيز(، من غري أن يصرح 8/199(  أخرج روايته: أبو نعيم يف احللية1) ، وجاء فيه: )حدَّ
 بقية بالتحديث.

 (.2711مسألة)251-1/252علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
 من الكتاب نفسه. 1/28، و4/398، و3/94وينظر:  .3/74(  فتح الباري؛ البن رجب3)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
261 

 .(1)والتحديث يف األسانيد(
وميكن تقسيم وقوع تغيري صيغة التصريح بالتحديث أو السماع يف موضع مل يصرح فيه 

 :(2)احملدث من الرواة على قسمني
األول: وقوع ذلك من خفيفي الضبط، ومن عرف عنهم بالتساهل، وهذا حيصل منهم  

 كثرياً، ومن أمثلة ذلك: 
) كان مبارك يرفع ابن مغفل كثرياً ويقول يف  ه(:241قال اإلمام أمحد بن حنبل) .1

غري حديث عن احلسن قال: نا عمران، قال: نا ابن مغفل، وأصحاب احلسن ال يقولون 
 ذلك غريه(.

ه(: ) مسعت حيىي ابن معني يقول: كان جرير بن حازم حيدث 251وقال الدوري) .2
: وكان محاد بن زيد فيقول: حدثنا، فكان محاد بن زيد يقول له: عن، عن، عن. قال حيىي

 .(3)يقول جلرير بن حازم فيما بينه وبينه(
 ما جاء يف سؤال ابن أيب حامت الرازي ألبيه وجواب أبيه: .3

ه(: )هذا حديث موضوع، ال أصل له، وكان بقية يدلس، فظنوا 255قال أبو حامت)
 .(4)أنَّه يقول يف كل حديث: حدثنا، وال يفتقدون اخلرب منه(

 ع ذلك من الثقات احلفاظ:القسم الثاين: وقو 
وهذا قد حيصل قلياًل، ويكون من األوهام اليت تعرض للثقة، وتدخل يف احلديث املعل، 

 ومن أمثلة ذلك:
ه(:) أخطأ عبد الرمحن بن مهدي يومًا فقال: 233قال اإلمام حيىي بن معني) .1

 .(7)حدثنا ُهشيم قال: حدثنا منصور، ومل يكن ُهشيم مسعه من منصور(
ه(: )قد ذكر ابن املديين: أنَّ شعبة وجدوا عليه غري 597افظ ابن رجب)وقال احل .2

                                                           

 .2/739؛ البن رجب(  شرح علل الرتمذي1)
 .88(  ينظر: منهج املتقدمني يف التدليس؛ للشيخ ناصر الفهد: 2)
 .4/335(  تأريخ ابن معني؛ رواية الدوري3)
 مسألة7/144(، و1171مسألة)2/335(، وينظر: 2394مسألة)1/142أيب حامت(  علل احلديث؛ البن 4)

 (.1975مسألة)17/272(، و1851)
 .4/147؛ رواية الدوري(  تأريخ ابن معني5)
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 .(1)شيء يذكر فيه األخبار عن شيوخه، ويكون منقطعاً(
ومن هنا يتبنيَّ أنَّ التحديث قد يكون من تصرف الرواة عن املدلس، ال من قول 

 هذااملدلس، وعندها فال ميكن احلكم بأن املدلس قد صرح بالتحديث جملرد وجود 
التصريح يف بعض الطرق، فهذا يعد من اخلطأ، إذ ال بد من معرفة ذلك جيدًا ممن 

 روى الصيغة.
واألمر يعود يف ذلك كله إىل النظر يف األسانيد والرجال، واالعتبار والقرائن، وهذا ال 
ينضبط بضابط مطلق. وهذا كله يؤكد أن األخذ بالضوابط فقط من دون نظر يف الطرق 

اعتبار الروايات ومقارنتها كما هو منهج كثري من املعاصرين يف احلكم على رواية واألسانيد و 
 .(2)املدلس خطأ

 
أعل أبو زرعة حديث أيب تقي بأنَّه ال أصل له، وأنَّ  ولنرجع إىل مثالنا التطبيقي، فقد

ما وقع فيه من التصريح بالتحديث بني بقية وابن أيب رواد غري صحيح؛ وذلك أنَّ من رواه 
عن بقية هو أبو تقي هشام عبد امللك، وهو من أهل احلمص، وأهل محص ال مييزون بني 

م يتصرفون يف صيغ األداء،(3)صيغ السماع كأن يروون العنعنة حتديثاً، وهذه من   ، أي أهنَّ
القواعد احلديثية اليت نص عليها أبو زرعة، واليت تدل على خربته بالرواة وأحاديثهم. وقد نص 

، بأنَّ بقية بن الوليد، كان يروي (4)على عدم ضبط رواة أهل محص عن بقية أبو حامت الرازي
ون عنه تلك األحاديث، ويصرحون عن شيوخ ما مل يسمعه، فيظن أصحابه أنَّه مسعه، فريو 

بسماعه هلا، من شيوخه، وال يضبطون ذلك. فالتحديث ال قيمة له هنا؛ ألنَّه من طريق أهل 
                                                           

 .1/221(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب1)
 .91(  ينظر: منهج املتقدمني يف التدليس؛ للشيخ ناصر الفهد: 2)
به، ويعدُّ صحيحًا ملن مل يرو عن مدلِّس، أمَّا الرواية عن املدلسني فيشرتط نقل الصيغة  ( عدم التمييٌز أمٌر ال بأس3)

: )قال احلاكم: قرأت خبط حممد بن حيىي: سألت أبا الوليد هشام 2/788نفسها، قال ابن رجب يف شرح العلل
لماء وهم ال يفرّقون )أخربين( و )عن( ؟ فقال: أدركت العبن عبد امللك الطيالسي: أكان شعبة يقّرق بنيا

بينهما(. ومحله البيهقي على من ال يُعرف بالتدليس؛ ألّن عدم التفريق بني صيغ السماع والعنعنة إَّنَّا هو يف َحّق 
 .94غري املدلس، وهذا موطن إمجاع. ينظر: جهود احملدثني؛ لعلي الصياح: 

مسألة 7/144(، و1171مسألة)2/335(، و2394مسألة )1/142(  ينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
 (.1975مسألة)17/272(، و1851)
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 محص، وهم ال يضبطون ذلك.
 ومبعىن أنَّ بقية دلَّس يف حديثه، ومل يسمعه من عبد العزيز بن أيب رواد.

 مة، وأخرى نازلة:إال أنَّ أبا تقي هشام قد توبع على حديثه، متابعات تا
: حدثنا كثري بن عبيد احلمصي: ثنا بقية بن (1)األوىل: فرواه العباس بن أمحد احلمصي

الوليد: ثنا ابن أيب رواد به. وإسنادها ثقات؛ ولكن ال قيمة هلا؛ ألنَّ التصريح جاء من طريق 
 .(2)أهل محص، وأهل محص ال مييزون بني صيغ كما سبق

ثنا عبد العزيز بن أيب روادالثانية: تابعه حفص بن  ، (3)عمر األبلي، عن بقية: قال: حدَّ
 .(4)به. وهي متابعة ضعيفة جداً؛ من أجل حفص بن عمر األبلي

، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر (7)الثالثة، متابعة نازلة: رواه هارون السرخسي
قبل السالم فال جتيبوه((.  : ))من بدأ بالسؤال-صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال النَّيبُّ 

 . (1)إسنادها مظلٌم، فهارون متهٌم بالكذب
 .(5)ه(: )هذا حديث باطل، ليس من حديث ابن أيب رواد(255قال أبو حامت الرازي)

أبو -ه(: )رواه الطرباين يف األوسط، وفيه هارون بن حممد 825قال اهليثمي)و  
 .(8)وهو كذاب( -الطيب

 عن عبد العزيز بن أيب رواد، أنكر أهل العلم احلديث: وملَّا كان اإلسناد ال يصح
                                                           

 (.214)1/151أخرج روايته: ابن السين يف عمل اليوم والليلة(  1)
 479 /2 الشيخ األلباين؛ إْذ راح حماكمًا قول أيب زرعة الرازي؛ إْذ قال السلسلة الصحيحةالعالمة  وقد أبعد (  2)

ال مييز بني قول بقية عن وبني قوله  -مع كونه ثقة  -(: )ومن الصعب االقتناع بأن جمرد كونه محصيًا 815)
 )حدثنا( ! ولذلك فإينِّ أذهب إىل أنَّ احلديث هبذا اإلسناد حسن على أقل الدرجات(. 

 .2/323(  الكامل؛ البن عدي3)
ثه كلها إما منكر املنت أو منكر اإلسناد، وهو إىل (: )وأحادي711ترمجة)3/288(  قال ابن عدي يف الكامل4)

به أبو حامت وغريه. ينظر: لسان امليزان؛ البن حجرالضعف أقرب(  (.1325ترمجة)2/327، وكذَّ
(، والطرباين 2715مسألة) 1/251(،  وابن أيب حامت يف العلل882اخلرائطي يف مكارم األخالق) أخرج روايته:( 5)

لفي يف الطيوريات (، وأب429)1/131يف األوسط  (.1885)3/1244و طاهر السِّ
به ابن معني، وقال ابن عدي يف الكامل(  6) (: )وهارون ليس مبعروف ومقدار ما يرويه ليس 2241ترمجة)8/441كذَّ

 (.142ترمجة)1/182مبحفوظ(. وينظر: لسان امليزان؛ البن عدي
 (.3292مسألة)1/135(  علل احلديث؛ البن أيب حامت7)
 .8/32الزوائد؛ للهيثمي (  جممع8)
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ه(: )غريب من حديث عبد العزيز، مل نكتبه إال من 432قال أبو نعيم األصبهاين)
م قول أيب حامت الرازي.(1) حديث بقية(  . وتقدَّ

 :إنَّ احلديث معلول بالتدليس وعدم السماع، ألنَّ بقية مل يسمعه  خًلصة القول
من ابن أيب رواد، وأنَّ ما وقع من تصريح بالتحديث بني بقية وابن أيب رواد ال قيمة له؛ ألنَّه 
من رواية أهل محص، وأهل محص ال مييزون بني صيغ السماع. ومن هنا ميكن تقرير قاعدة: 

دلس صرح فيها بالسماع بينه وبني من روى عنه، فال يعتدُّ )إذا روى احلمصي رواية عن م
بذلك التصريح حىت يتحقق ثبوت السماع من طرق أخرى، سيما إذا كان اخلرب منكراً 

 غريباً(. وهذه من نفائس القواعد املستنبطة من كالم أيب زرعة وكالم غريه. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .8/199(  احللية1)
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 المبحث العاشر
 باالضطراب؛ وفيه مط بان:إعًلل الحديث 

 المط ب األول
 تعريف الحديث المضطرب لغة واصطًلحاً، وفيه مسائلٌ 

 :اسم فاعل من اضطرب، مأخوذ لغة من االضطراب مبعىن: احلركة  المضطرب لغة
. ويقال: (1)واالختالف، واضطرب أمره اختل، واملوج يضطرب: أي يضرب بعضه بعضاً 

 .(2)اختلفت كلمتهماضطرب احلبل بني القوم إذا 
 
 
 :ًميكن أن يعرف بأنَّه: وهو ما روي من وجوه خمتلفة متساوية  المضطرب اصطًلحا

 .(3)يف القوة على وجه يؤثر، مع عدم التمكن من الرتجيح بني تلك األوجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مادة)ضرب(.183(  ينظر: خمتار الصحاح؛ للرازي: 1)
 مادة)ضرب(.1/744(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور2)
 .1/292، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي2/224، والنكت؛ للزركشي22(  وينظر: االقرتاح؛ البن دقيق العيد: 3)
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 المط ب الثاني
 شرط االضطراب وأنواعه وحكمه

 :إذا تساوت الروايات، واختلفت اختالفاً يؤثر قدحاً، فهنا حيكم  شرط االضطراب
. أما إذا ترجحت إحدامها حبيث ال تقاومها األخرى، بأن يكون راويها (1)باالضطراب

أحفظ، أو أكثر صحبة للمروي عنه، أو غري ذلك من وجوه الرتجيحات املعتمدة،  فاحلكم 
. وكذلك إذا أمكن (2)وال له حكمهللراجحة، وال يطلق عليه حينئذ وصف املضطرب، 

اجلمع بني تلك الوجوه، حبيث ميكن أن يكون املتكلم معربًا باللفظني الواردين عن معىن 
واحد فال إشكال أيضا مثل: أن يكون يف أحد الوجهني قد قال الراوي عن رجل ويف الوجه 

عارض إىل غري اآلخر مسى رجاًل، فهذا ميكن أن يكون ذلك املسمى هو ذلك املبهم فال ت
 .(3)ذلك من التعارض غري احلقيقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/553البن حجر (  ينظر: النكت؛1)
 .22، واالقرتاح؛ البن دقيق العيد: 192ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: (  2)
 .2/221، والنكت؛ للزركشي22(  ينظر: االقرتاح؛ البن دقيق العيد: 3)
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 :وهو  ،(1)يقع االضطراب يف منت احلديث يف لفظه ومعناه رابعاً: أنواع االضطراب
. وقد جيتمع االضطراب يف اإلسناد واملنت (4)، وهو األكثر(3)، وقد يقع يف اإلسناد(2)نادرٌ 

 .(7)بني رواة له مجاعةمجيعاً، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع 
خامساً: حكم احلديث املضطرب: واالضطراب القادح موجب لضعف احلديث؛ 

. لكن هناك اضطراب ال يضر وال يقدح يف صحة احلديث، وذلك (1)إلشعاره بأنه مل يضبط
بأن يقع االختالف يف اسم راٍو أو اسم أبيه أو نسبته وحنو ذلك مع كون ذلك الراوي ثقة 

 .(5)حينئذ بالصحة، وال يضر االختالف فيما ذكر مع تسميته مضطرباً فيحكم للحديث 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/238(  ينظر: النكت؛ للزركشي1)
 .129(  ينظر: حتقيق الرغبة؛ للشيخ اخلضري: 2)
يقع من راو واحد، فيختلف يف احلديث على نفسه، وذلك بأن حيدث باحلديث مرة على وجه، ومرة أخرى  (  وقد3)

على وجه آخر خمالف له، وقد يقع من عدد من الرواة، كأن يروي احلديث بعض الرواة على وجه، والبعض اآلخر 
املخرج؛ ألنَّ هذا الراوي هو خمرج على وجه آخر خمالف له. وإذا كان االختالف من راو واحد، فال بد وأن يتحد 

احلديث، الذي تلتقي عنده األسانيد. وأما إذا كان االختالف من عدد من الرواة، فقد يتحد املخرج، كأن يقع 
اخلالف بينهم على شيخ واحد هو خمرج هذا احلديث. وقد يتعدد؛ مبعىن أن كل راو من هؤالء الرواة روى احلديث 

اإلسناد الذي ذكره غريه ترجع إىل خمرج واحد، وعليه يعتربون تلك األسانيد املتعددة  نفسه بإسناد آخر خيتلف عن
خمتلفة، ويعلون بعضها ببعض، وحيكمون على من غري املخرج باخلطإ والوهم. ينظر: تقريب علم احلديث؛ للشيخ 

 .271طارق بن عوض اهلل: 
 .129(  ينظر: حتقيق الرغبة؛ للشيخ اخلضري: 4)
 .311، والوسيط يف علوم احلديث؛ أليب شهبة: 193معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: (  ينظر: 5)

 ، فقد أجاد وأفاد.2/558وينظر تفصل صور اضطراب املنت واإلسناد يف النكت على كتاب ابن الصالح
 .1/293، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي 193ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: (  6)
 .112، وحتقيق الرغبة؛ للشيخ اخلضري: 2/553(  ينظر: النكت؛ للحافظ ابن حجر7)
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 عند الحافظ أبي زرعة الرازي: عًلل الحديث باالضطرابأمث ة تطبيقية إل 
  المثال: إعًلل إسناد الحديث باالضطراب، لًلختًلف في إسناده مع عدم

: قال ابُن أيب رووه عنهإمكان الترجيح، وأنَّه االضطراب من مدار الحديث؛ لثقة من 
، عن عبد اهلل بن حممد (1)حامت: )وسألُت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه املبارك بن فضالة

ضحى بكبشني  -صلى اهلل عليه وسلم  –ابن عقيل، عن جابر بن عبد اهلل: أنَّ رسول اهلل 
 أملحني موجوءين...احلديث. 

بن حممد بن عقيل، عن  ، عن عبد اهلل(2)وروى هذا احلديث: محاد بن سلمة
. وروى -صلى اهلل عليه وسلم–عبدالرمحن بن جابر بن  عبد اهلل، عن أبيه جابر، عن النَّيبِّ 

، فقال: عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل، عن أيب سلمة، عن أيب (3)هذا احلديث: الثوري
 .-صلى اهلل عليه وسلم  –عن النَّيبِّ  -أو عائشة  -هريرة 

 ؟(7)، وسعيد بن سلمة(4)بن عمرو ورواه عبيد اهلل

، عن علي بن حسني، عن أيب رافع، عن (1)فقاال: عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل
 . -صلى اهلل عليه وسلم  –النَّيبِّ 

 قلت أليب زرعة: فما الصحيح؟ قال: ما أدري، ما عندي يف ذا شيء.

                                                           

 (.1159مسألة)5/19ذكر روايته الدارقطين يف العلل(  1)
 (.7153) 5/233(، ومعرفة السنن واآلثار؛ له19722)9/215(  ذكره روايته البيهقي يف الكربى2)
احلاكم يف (، و 27241)41/495(، واإلمام أمحد8132)4/359(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف3)

 5/223(، ويف معرفة السنن واآلثار؛ له19722)9/251(، والبيهقي يف الكربى5745)4/273املستدرك
  (.1481)3/171(، ويف شعب اإلميان؛ له7152)

الدارقطين يف (، و 19482) 9/279، والبيهقي يف الكربى 1/328(  أخرج روايته: ابن أيب خيثمة يف التأريخ الكبري4)
 (.1592مسألة)9/319العلل

 (.922)1/311أخرج روايته: الطرباين يف الكبري(  5)
( كالمها من طريق 19482) 9/279(، والبيهقي يف الكربى923)1/312(  أخرج روايته هذه: الطرباين يف الكبري6)

 زهري بن حممد.
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 قلت أليب: فما الصحيح؟ قال أيب: ابن عقيل ال يضبط حديثه.

 فأيهما أشبه عندك؟ قال: اهلل أعلم. قلت:

 .(1)وقال أبو زرعة: هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات(

  :ذهب أبو زرعة الرازي إىل أنَّ االختالف يف هذا بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
رووه  احلديث من ابن عقيل نفسه بعد أن توقف يف بادئ األمر؛ وعلل ذلك بأنَّ الرواة الذين

عن ابن عقيل كلهم ثقات، فهذا يدل على أنَّ االختالف منه ال منهم، وختطئته أوىل من 
 .(2)ختطئة اجلمع، سيما وأنَّه متكلٌَّم فيه

وعند ختريج احلديث، يتبنيَّ أنَّ ابن عقيل قد اضطرب يف روايته هلذا احلديث على ستة 
 أوجه، ميكن تلخيصها على ما يأيت:

، عن ابن عقيل، عن أيب سلمة، عن (3)واه سفيان الثوري، ومعتمرالوجه األول: ما ر 
 .  بالشك وعدم اجلزم به.(4)-رضي اهلل عنهما-أيب هريرة أو عائشة

. -رضي اهلل عنهما–الوجه الثاين: اجلزم أنَّه من رواية أيب هريرة، عن أم املؤمنني عائشة 
أنَّ  -رضي اهلل عنه-ن أيب هريرة، عن ابن عقيل، عن أيب سلمة، ع(7)ما رواه سفيان الثوري

 رضي اهلل عنها بال شك.–عائشة 

                                                           

 (.1799)مسألة499-4/495علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
وضعفه ابن عيينة، واإلمام أمحد، وابن أيب خيثمة، (  ضعفه ابن سعد، ومل يرو عنه اإلمام مالك وحيىي القطان، 2)

 ترمجة11/58 وعلي بن املديين، وأبو زرعة، وأبو حامت، وابن خزمية وغريهم. ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي
ترمجة)عبد اهلل بن حممد بن عقيل بن أيب 321قريب(، وخلص احلافظ ابن حجر القول فيه فقال يف الت3743)

طالب اهلامشي، أبو حممد، املدين، أمُّه زينب بنت علي، صدوٌق، يف حديثه لنٌي، ويقال: تغريَّ بأخرٍة، من الرابعة 
 مات بعد األربعني بخ د ت ق(.

 (.1159مسألة)5/19(  ذكر روايته: الدارقطين يف العلل3)
 (.1592مسألة)9/319قطين(  وينظر: العلل؛ للدار 4)
 (.7152)5/223(  أخرج روايته: البيهقي يف معرفة السنن واآلثار5)
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رضي اهلل عنهم، ومل -الوجه الثالث: أنَّه جعل احلديث من مسند جابر بن عبد اهلل
يذكر الواسطة بينه وبني جابر بن عبد اهلل: وهو ما رواه املبارك بن فضالة، عن ابن عقيل، 

 .(1)-رضي اهلل عنهما-عن جابر

ابع: أنَّه جعله من حديث عبد الرمحن بن جابر، عن أبيه: وهو ما رواه محاد الوجه الر 
رضي اهلل –بن سلمة، عن ابن عقيل، عن عبد الرمحن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد اهلل ا

 .(2)-عنهما

بن وزهري  (3)الوجه اخلامس: أنَّه جعل احلديث من مسند أيب رافع: وهو ما رواه شريك
، عن ابن عقيل، (5)، وقيس بن الربيع(1)، وسعيد بن سلمة(7)اهلل بن عمرو، وعبد (4)حممد

 .(8)-رضي اهلل عنه–عن علي بن احلسني، عن أيب رافع 

. (9)الوجه السادس: من رواه عنه مرسالً: وهو ما رواه معمر، عن ابن عقيل مرسالً 
ا نص عليه أبو زرعة فمن هنا يتبنيَّ أنَّ ابن عقيل قد اضطرب يف حديثه ومل حيفظه، وهذا م

                                                           

 (.1592مسألة)9/319(  وينظر: العلل؛ للدارقطين1)
 (.1592مسألة)9/319(  وينظر: العلل؛ للدارقطين2)
 (.23812)8/1(  أخرج روايته: اإلمام أمحد3)
 مسألة 9/319(، والدارقطين 923)1/312(، والطرباين يف الكبري25192)1/391أمحد( أخرج روايته: اإلمام 4)

(، ويف شعب 19482)99/279(، والبيهقي يف الكربى3432)2/391(، واحلاكم يف املستدرك1159)
 (.1941)9/435اإلميان؛ له

 (  تقدم ذكر روايته عند ختريج املسألة.5)
 (  تقدم ذكر روايته عند ختريج املسألة.6)
 (.19482)9/279(  البيهقي يف الكربى7)
 (.1592مسألة)9/319(  وينظر: العلل؛ للدارقطين8)
 (.3921مسألة)17/141(  ذكر روايته الدارقطين يف العلل9)
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. وإىل هذا (1)الرازي بقوله: )هذا من ابن عقيل، الذين رووا عن ابن عقيل كلهم ثقات(
 .    (2)ه( بقوله عن هذا احلديث: )ابن عقيل، ال يضبط حديثه(255ذهب أبو حامت الرازي)

ه( فيما رواه عنه ابن أيب خيثمة، قال 111وقد أنكر هذا احلديث سفيان الثوري)
ه(: )مسعت حيىي بن معني يقول: ملا دخل الثوري اليمن؛ أتاه 259ظ ابن أيب خيثمة)احلاف

ث يوماً حبديث عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل: أنَّ النَّيبَّ  صلى اهلل -معمر يسلم عليه؛ فحدَّ
 ضحي بكبشني. -عليه وسلم

اخلطأ من ابن عقيل, فقال له الثوري:  (3)وهو حديث خيطئ فيه ابن عقيل، وإَّنا
. فهذا نٌص (4)تعست يا أبا عروة، فغضب معمر من ذاك فما أتاه حىت خرج، وال سلَّم عليه(

من الثوري يف إنكار هذا احلديث بشكل عاٍم، وقد بنيَّ ابن أيب خيثمة أنَّ الوهم من ابن 
 عقيل.

يل فيه بقوله: )واالضطراب ه( على اضطراب ابن عق387وقد نصَّ احلافظ الدارقطين)
ه( إىل أنَّ االختالف من ابن 478. وأشار البيهقي)(7) فيه من جهة ابن عقيل، واهلل أعلم(

 .(1)عقيل

ة اضطرابه، ولتساوي الوجوه،  وال ميكننا ترجيح رواية من الروايات عن ابن عقيل؛ لشدَّ
بو زرعة وأبو حامت وكذا أ -كما سيأيت-لذا مل يرجح  البخاري طريقًا على طريق آخر 

 والدارقطين.
                                                           

 (1799مسألة)499-4/495علل احلديث؛ البن أيب حامت(  1)
 (  املصدر نفسه واملسألة نفسها.2)
. وينظر: سري أعالم النبالء؛ 79/427من تأريخ دمشق؛ البن عساكر(  مثة سقط وخطأ يف األصل، وأصلحته 3)

 .5/18للذهيب
 .1/235(  التأريخ الكبري؛ البن أيب خيثمة4)
 (.1159مسألة)5/22(  ينظر: العلل؛ للدارقطين5)
 .5/223(  ينظر: معرفة السنن واآلثار؛ للبيهقي6)
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ه( أنَّه قال: )وسألت حممدًا عن حديث عبداهلل 259وجاء يف العلل الكبري للرتمذي)
ضحى بكبشني. قلت إنَّه يقول: عن  -صلى اهلل عليه وسلم-بن حممد بن عقيل، أنَّ النَّيبَّ ا

عن عبد الرمحن أيب سلمة, عن أيب هريرة , وقال: عن أيب سلمة, عن عائشة. ويروى عنه, 
بن جابر, عن أبيه, فقلت له: أي الروايتني أصح؟ فلم يقض فيه بشيء, وقال: لعلَّه مسع ا

 .(1)من هؤالء(

إال أنَّ هذا غري صريح من اإلمام البخاري يف تصحيحه حلديث ابن عقيل وكأنَّه توقف 
 حامت، وابن فيه. وعلى فرض أنَّ البخاري يرى صحة احلديث، فقول اجلماعة أيب زرعة، وأيب

 أيب خيثمة، والدارقطين، والبيهقي أوىل بالرتجيح، واهلل أعلم.

اظ ك )الزهري وقتادة وأضراهبم( حىتَّ يقال: أنَّه مسع منهم  مثَّ إنَّ ابن عقيل ليس من احلفَّ
 مجيعاً. 

 ، منها:(2)وللحديث شواهٌد كثرية:

 -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبَّ أنَّ  -مرسالً -األول: عن عبد الرمحن بن السابط  
واحد عني، وواحد عمن شهد أال إله إال اهلل ضحى بكبشني أملحني أجذعني، قال: ))

 .(3)((. واسناه ضعيف؛ إلرسالهمن أمتي

 

 

                                                           

 (.244(  العلل الكبري؛ للرتمذي)1)
(: )ويف الباب عن علي، 1494)3/131-مذي عقب أن أخرج حديث أنس رضي اهلل عنهقال احلافظ الرت (  2)

 وعائشة، وأيب هريرة، وأيب أيوب، وجابر، وأيب الدرداء، وأيب رافع، وابن عمر، وأيب بكرة(.
الرب : )وهذا أبلغ ما يكون من 3/47(. قال احلليمي فيما نقله عنه البيهقي325 اآلثار)(  أخرجه: أبو يوسف يف3)

 والشفقة(.
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ضحى بكبشني  -صلى اهلل عليه وسلم-أنَّ النَّيبَّ  -رضي اهلل عنه-الثاين: حديث أنس
 .(1)رأيته واضعاً صفاحهما على قدميهأملحني أقرنني، ويسمي ويكرب، ولقد 

 -صلى اهلل عليه وسلم-، )أنَّ رسول اهلل -رضي اهلل عنها–الثالث: حديث عائشة 
فقال: «. أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد، وينظر يف سواد، ويربك يف سواد، فأيت به فضحى به

خذ . ففعلت، فأخذها وأ((اشحذيها بحجر((. مث قال: ))يا عائشة ه مي المدية)
))بسم اهلل، ال هم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة الكبش، فأضجعه وذحبه وقال: 

 .(2)((. مث ضحى به صلى اهلل عليه وسلم(محمد

صلى اهلل -قال: )ضحى رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-حديث أيب الدرداءالرابع: 
 .(7)، والدارقطين(4). وضعفه أبو حامت(3)بكبشني جذعني موجيني( -عليه وسلم

 

 

 

 

 

                                                           

(، 1911)3/1771(، ومسلٌم 5399)9/122(، و7717)122(، و7778)5/121البخاري (  متفق عليه:1)
 وما بعده.

(، واللفظ له، 2592) 3/94(، وأبو داود 1915)3/1775(، ومسلٌم 24491)41/39(  أخرجه: اإلمام أمحد2)
 (.74717)9/215والبيهقي يف الكربى

  (.21513)31/44(، واإلمام أمحد29)1/234يف املسند (  أخرجه: ابن أيب شيبة3)
 (.1122مسألة)4/725كما علل احلديث؛ البن أيب حامت(  4)
 (.1255مسألة)1/229(  كما يف العلل5)
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صلى -قال: )ضحى رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-سعيد اخلدري اخلامس: حديث أيب 
 .(1)بكبش أقرن فحيل ميشي يف سواد ويأكل يف سواد وينظر يف سواد( -اهلل عليه وسلم

 .(3)، وابن حبان(2)وصححه الرتمذي

ني ضحى بكبش -صلى اهلل عليه وسلم-السادس: حديث أيب طلحة، )أنَّ النَّيبَّ 
(( وقال، عند الذبح الثاين: عن محمد وآل محمدأملحني، فقال، عند الذبح األول: ))

 .(7). وفيه انقطاع(4)((عمن آمن بي وصدق من أمتي))

إال أنَّ هذه الشواهد ال تقوي حديث ابن عقيل، وذلك أنَّ حديثه أعل به خاصة؛ 
 الضطرابه فيه.

 :إنَّ إسناد احلديث معلول؛ وذلك أنَّ ابن عقيل اضطرب به ومل  خًلصة القول
ة  حيفظه كما بنيَّ ذلك أبو زرعة الرازي وغريه، وال ميكن الرتجيح يف روايته هلذا احلديث؛ لشدَّ
اضطرابه فيه، مع القول بأنَّ منت احلديث ثابت مبعناه عن غري واحد من الصحابة مرفوعاً. 

 واهلل أعلم.
 
 

                                                           

(، وابن 1491) 3/135(، والرتمذي3128)2/1214(، وابن ماجه11271)15/123(  أخرجه: اإلمام أمحد1)
(، واحلاكم يف 4579) 7/712(، والدارقطين7157)7/232ألوسط(، والطرباين يف ا7922) 13/223حبان

(، 1942)9/431، والبيهقي يف شعب اإلميان3/227أبو نعيم يف احللية(واللفظ له، و 5748)4/274املستدرك 
(: )سألت حممدًا عن هذا احلديث 447(. وجاء يف العلل الكبري؛ للرتمذي)19281)9/475ويف الكربى؛ له

بن غياث, ال أعلم أحدا رواه غريه, وحفص هو من أصحهم كتاباً. قلت له: حممد بن فقال: هذا حديث حفص 
 .4/22علي أدرك أبا سعيد اخلدري؟ قال: ليس بعجب(. وينظر: جممع الزوائد؛ للهيثمي

(: )هذا حديث حسن صحيح غريب، ال نعرفه إال من حديث حفص 1491)3/135(  إْذ قال بعد أن أخرجه2)
 بن غياث(.

 (.7922)13/223صحيحه(  يف 3)
 .3/173ينظر: نصب الراية؛ للزيلعي (.1415)3/11(  أبو يعلى يف مسنده4)
 .4/22(  ينظر: جممع الزوائد؛ للهيثمي5)
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 الحادي عشرالمبحث 
 إعًلل الحديث بالجهالة؛ وفيه ثًلثة مطالب:

 المط ب األول
 معنى الجهالة؛ وفيه مسألتان:

 له فالن جهالً (1): من اجلهل، وهو ضد العلماألولى: الجهالة في لغة ، وقد جهَّ
. وجتاهل: أرى من نفسه ذلك وليس به. (2)وجهالة. واجلهالة: أن تفعل ِفعاًل بغري العلم

ه جاهالً واستخفه أيضاً، والتجهيل: النسبة إىل اجلهل واستجهله:  .(3)عدَّ
 :ه( بأنَّه: )هو 413عرفه اخلطيب) الثانية: أمَّا المجهول في اصطًلح المحدثين

كل من مل يشتهر بطلب العلم يف نفسه, وال عرفه العلماء به, ومن مل يعرف حديثه إال من 
جمهول العني كما سيأيت، ولعل التعريف . وتعريف اخلطيب يتجه إىل (4)جهة راو واحد(

 .(7)األمشل للمجهول: هو من ال يعرف فيه تعديل وال جتريح معنيَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مادة)جهل(.1/492(  ينظر: مقاييس اللغة؛ البن فارس1)
 مادة)جهل(.11/129(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور2)
 مادة)جهل(.13(  ينظر: خمتار الصحاح؛ للرازي: 3)
 .88(  الكفاية؛ للخطيب: 4)
 .195، وتقريب علم احلديث؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: 115(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 5)
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 المط ب الثاني
 أقسام المجاهيل من حيث حالهم مع ذكر ما ترتفع الجهالة به؛ وفيه مسائل:

  :بالنظر يف كالم أهل العلم ميكن تقسيم اجلهالة على أربعة  أقسام المجاهيل:أواًل
 أقسام، وهي على ما يأيت: 

األول: اجملهول العدالة من حيث الظاهر والباطن مجيعاً، وروايته غري مقبولة عند 
والعدالة الباطنة: . والعدالة الظاهرة: هي اإلسالم، والسالمة من القادح يف الدين، (1)اجلماهري

 .(2)ة الراوي يف النقل من جهة ضبطه، وإتقانه ملا يرويه وتعين أهلي
الثاين: اجملهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل يف الظاهر وهو املستور، فقد 
قال بعضهم: املستور من يكون عداًل يف الظاهر، وال تعرف عدالة باطنه. فهذا اجملهول حيتجُّ 

بعض الشافعيني، وبه قطع اإلمام سليم بن أيوب بروايته بعض من رد رواية األول، وهو قول 
ه(؛ ألنَّ أمر األخبار مبين على حسن الظن بالراوي؛ وألن رواية األخبار تكون 445الرازي)

ر عليه معرفة العدالة يف الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك يف الظاهر،  عند من يتعذَّ
عليهم ذلك، فاعترب فيها العدالة يف  وتفارق الشهادة، فإهنا تكون عند احلكام، وال يتعذر

الظاهر والباطن. ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي يف كثري من كتب احلديث املشهورة، 
 .(3)يف غري واحد من الرواة الذين تقادم العهد هبم وتعذرت اخلربة الباطنة هبم

. وقد يُقبل (7)وثَّق، وهو من مل يرو عنه إال راٍو واحٍد ومل يُ (4)الثالث: اجملهول العني
. ومن روى عنه عدالن وعيَّناه، فقد (1)رواية اجملهول العدالة من ال يقبل رواية اجملهول العني

                                                           

 .95(  وينظر: اختصار علوم احلديث؛ البن كثري: 1)
 .249(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع: 2)
 .228-221معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح:  (  ينظر:3)
: )فأمَّا املبهم الذي مل ُيسمَّ، أو مْن مُسِّي وال تُعرف عينه، فهذا ممَّن 95(  قال ابن كثري يف اختصار لعلوم احلديث4)

 ال يقبل روايته أحٌد علمناه(.
 .121(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 5)
: )وإَّنا جعل مثل هذا جمهول العني؛ 1/127ه البقاعي يف تسمية جمهول العني بذلكومن غريب القول ما ذكر (  6)

ألنه ملا كان مبىن الدين على االحتياط والتحري، عد تعريف الواحد الذي مل يتأيد بغريه عدماً؛ ألنَّ الشياطني 
ثه شيطاناً(.  أعداء الدين، وهلم قوة التشكل، فيحتمل أن يكون هذا الذي حدَّ
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 .(1)ارتفعت عنه هذه اجلهالة
الرابع: جهالة اإلهبام: كقول الراوي: عن رجل، أو حدثين رجٌل. وال يقبل حديث 

ه، ومن أهبم امسه ال تعرف عينه، فكيف املبهم ما مل يسم؛ ألن شرط قبول اخلرب عدالة راوي
 . وستأيت مسألة اإلهبام على التوثيق.(2)تعرف عدالته

 :أقل ما ترتفع به اجلهالة أن يروي عن الرجل اثنان  ثانياً: أقل ما ترتفع به الجهالة
ا جهالة احلال فرتتفع (4)، فبذلك ترفع عنه جهالة العني(3)فصاعدًا من املشهورين بالعلم ، أمَّ

. ويكفي يف رفع جهالة احلال (7)بتوثيق أحد العلماء على الصحيح من كالم أهل العلم
 .(1)تعديل أحد األئمة على الصحيح

َهم، بوروده من طريق أخرى  ُب ْ
ا جهالة اإلهبام، فرتتفُع بأْن ُيستدل على معرفة اسم امل أمَّ

؛ لكن هذا مشروط بأن مسمى فيها؛ فتكون هذه الرواية مفسرة لتلك، ومبينة ملا أهبم فيها
تكون تلك الرواية املبينة صحيحة حمفوظة، وال تكون من قبيل أخطاء الرواة؛ فقد يصرح 
باسم الراوي املبهم يف إحدى الروايات، ويكون احملفوظ عدم التسمية، ومن مساه أخطأ يف 

 .(5)ذلك
 (8)قوالثالثاً: رواية العدل عن غيره هل تعد تعديًلً لمن روى عنه: وفيه أربعة أ: 

األول: إن رواية العدل عن غريه تعدُّ تعدياًل له, بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً 
, وهذا القول فيه بعٌد؛ ألنَّه جيوز أن يكون العدل ال يعرف عدالته, فال تكون روايته (9)لذكره

 عنه تعدياًل وال خرباً عن صدقه, بل يروي عنه ألغراض يقصدها, كيف وقد وجد مجاعة من
العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا يف بعضها عن ذكر أحواهلم, مع علمهم بأهنا 

                                                           

 .228-221ظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: ين(  1)
 .121(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 2)
 .88(  ينظر: الكفاية؛ للخطيب: 3)
 .122(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 4)
 .1/127ينظر: النكت الوفية؛ للبقاعي(  5)
 .91(  ينظر: اختصار علوم احلديث؛ البن الصالح: 6)
 .199، وتقريب علم احلديث؛ لطرق بن عوض اهلل: 121نزهة النظر؛ البن حجر: (  ينظر: 7)
 .91(  ينظر: اختصار علوم احلديث؛ البن كثري: 8)
 .222(  ينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 9)
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 .(1)غري مرضية, ويف بعضها شهدوا عليهم بالكذب يف الرواية وبفساد اآلراء واملذاهب
الثاين: إن كان ال يروي إال عن ثقة فتوثيق، وإال فال. والصحيح أنه ال يكون توثيقاً له، 

ممن ينص على عدالة شيوخه. ولو قال: حدثين الثقة، ال يكون ذلك توثيقاً له حىت ولو كان 
 .(3)، وهذا على األصح يف املسألة(2)على الصحيح، ألنه قد يكون ثقة عنده، ال عند غريه

 .(4)الثالث: وقيل: إن كان القائل عاملاً أجزأ ذلك يف حق من يوافقه يف مذهبه
ال تعدُّ تعديالً ملن روى عنه، وهو املذهب الذي رجحه  الرابع: إنَّ رواية العدل عن غريه

 ، لألسباب اليت تقدم ذكرها يف مناقشة األقوال األخرى.(7)مجهور األئمة
 ل، رابعاً: التعديل ع ى اإلبهام َعدَّ

ُ
: ال جيزئ التعديل على اإلهبام من غري تسمية امل

به فيما ذكره اخلطيب فإذا قال: حدثين الثقة أو حنو ذلك مقتصرًا عليه مل يكتف 
ه( وغريمها، خالفًا ملن اكتفى بذلك؛ 332، ومن قبله الصرييف الفقيه)(1)ه(413احلافظ)

وذلك ألنه قد يكون ثقة عنده، وغريه قد اطلع على جرحه مبا هو جارح عنده، أو باإلمجاع، 
فيحتاج إىل أن يسميه، حىت يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع يف القلوب فيه تردداً؛ 

                                                           

  .222، وينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 89(  ينظر: الكفاية؛ للخطيب: 1)
 .91ينظر: اختصار علوم احلديث؛ البن كثري: (  2)
ويل حبث يف ذلك، وملخص نتائجه: )أن قاعدة ال يروي إال عن ثقة قاعدة ليست  .121(  ينظر: نزهة النظر: 3)

مطَّردة، وقد استقراءها العلماء ومل ينص عليه من ُوصف هبا، فال ينتقد الشيخ املوصوف بأنَّه ال يروي إال عن ثقة، 
. إهنا من باب التوثيق اإلمجايل . 2استقراء العلماء غري التام، أو كما بينت أنَّ املراد الغالب يف روايته. بل ينتقد 

. إهنا قاعدة غري مطَّردة إذ قد يروي من وصف هبا عن الضعفاء ألغراض، منها: لكي يعرف حال الراوي، 3
العلماء بعض احملدثني بأنَّه ال يروي إال عن . وصف 4وللشواهد واملتابعات إذ ليس كل ما يرويه الضعيف خطأ.  

. بعض الرواة 1. ال يشرتط يف الراوي أن ال يروي إال عن الثقات. 7ثقة لشدته يف باب الرواية وانتقاءه لشيوخه . 
ش وإذا  واحملدثني يكتبون عن الضعفاء واهللكى والثقات؛ وسبب ذلك أهنم يسريون على مقولة : )إذا كتبت فقمِّ

. إنَّ العلماء يسريون يف أحكامهم على الرواة على قواعد وضوابط ليس هلا نظري يف العلوم 5ش(. حدثت ففت
. إنَّ الرواة املوسومون 8األخرى، فال حيكمون على الراوي إال بعد سرب أحاديثه وعرضها على امليزان النقدي . 

 بقاعدة )ال يروي إال عن ثقة ( عدد يسري ليس بالكثري(.
 .121زهة النظر: (  ينظر: ن4)
، واختصار علوم احلديث؛ البن 222،  ومعرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 89(  الكفاية؛ للخطيب: 7)

 .121. نزهة النظر: 95الصالح: 
 .92ينظر: الكفاية؛ للخطيب: (  6)
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أجزأ ذلك يف حق من يوافقه يف مذهبه، على ما اختاره بعض فإن كان القائل لذلك عاملًا 
 .(1)احملققني

وقد ذهب اخلطيب إىل أنَّ العامل إذا قال: كل من أروي لكم عنه وأمسيه فهو عدل 
رضا مقبول احلديث, كان هذا القول تعدياًل منه لكل من روى عنه ومساه, وقد كان ممن 

. والصواب عدم قبول ذلك؛ فإنه (2)ه(198سلك هذه الطريقة عبد الرمحن بن مهدي)
يطرقه احتمال أن ال يكون أراد توثيقه؛ لكونه قال ذلك على سبيل األغلب، أو لكونه ذاهالً 

 .(3)عما التزمه من ذلك، أو طرأ له ما غري االلتزام ألجله، وحنو ذلك
 ذهب اخلطيب إىل أنَّ خامساً: عمل الراوي بالحديث وأثره في تعديل رواته :

العامل خبرب من روى عنه ألجله, فإن ذلك يكون تعدياًل له يعتمد عليه, ألنه مل يعمل عمل 
، وخالفه (4)خبربه إال وهو رضا عنده عدل, فقام عمله خبربه مقام قوله: هو عدل مقبول اخلرب

ه( فقال: )والصواب عدم قبول ذلك؛ ألنَّ ليس حكمًا منه بصحة ذلك 143ابن الصالح)
 .(7)خمالفته للحديث ليست قدحاً منه يف صحته وال يف راويه، واهلل أعلم(احلديث، كما أنَّ 

ه( ابَن الصالح فقال: )ويف هذا نظر، إذا مل يكن يف الباب 554وتعقب ابُن كثري)
غري ذلك احلديث، أو تعرض لالحتجاج به يف فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل 

 .(1)مبقتضاه(
 ؛ (5)وجهالة الصحايب أو إهبامه ال تضر، خبالف غريه: سادساً: جهالة الصحابي

 .(8)ألنَّ الصحابة كلهم عدولٌ 
                                                           

 .222(  ينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 1)
 .92(  ينظر: الكفاية؛ للخطيب: 2)
 .1/114(  ينظر: النكت الوفية؛ للبقاعي3)
 .92(  ينظر: الكفاية؛ للخطيب: 4)
: )وأما إعراض 95قال ابن كثري يف اختصاره لعلوم احلديث. 222(  معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 5)

نه ملعارض أرجح عنده، العامل عن احلديث املعني بعد العلم به، فليس قادحاً يف احلديث باتفاق، ألنه قد يعدل ع
 مع اعتقاد صحته(.

 .95(  اختصار علوم احلديث؛ البن الصالح: 6)
 .99(  ينظر: اختصار علوم احلديث؛ البن كثري: 7)
 .1/388(  ينظر: النكت الوفية؛ للبقاعي8)
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 المط ب الثالث
 أسباب الجهالة وحكم رواية المجهول؛ وفيه مسألتان:

 :للجهالة أسباٌب، ترجع إىل أمرين اثنني: األولى: أسباب الجهالة 
صفة أو حرفة أو  أحدمها: أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو

نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغري ما اشتهر به لغرض من األغراض، فَ ُيَظنُّ أنَّه آخر، 
 فيحصل اجلهل حباله.

واألمر الثاين: أنَّ الراوي قد يكون ُمِقاًل من احلديث، فال يكثر األخذ عنه، أو ال 
ً أو تدليسًا من الراوي عنه؛ كقوله: أخ ربين فالن، أو شيخ، أو رجل، ُيسمى الراوي اختصارا

 .(1)أو بعضهم، أو ابن فالن
 :اجلهالة سبب لرد حديث الراوي، وإىل هذا ذهب  الثانية: حكم رواية المجهول

 مجهور األئمة:
ه(: )ال نكتب احلديث إال ممَّن كان عندنا معروفاً 171قال اإلمام عبد اهلل بن عون)

 .(2)بالطلب(
)ال نقبل خرب من جهلناه، وكذلك ال نقبل خرب من مل ه(: 224وقال اإلمام الشافعي)
 .(3)نعرفه بالصدق وعمل اخلري(

وقال أيضاً: )كان ابن سريين، والنخعي، وغري واحد من التابعني، يذهب هذا 
ن عرف، وما لقيت وال علمت أحداً من أهل العلم باحلديث  املذهب، يف أن ال يقبل إال عمَّ

 .(4)خيالف هذا املذهب(
 .(7)ه(: )ال جيوز االحتجاج بأخبار اجملهولني(478حلافظ البيهقي)وقال ا

ه(: )ال حجة فيمن ليس مبعروف العدالة، وال انتفت عنه 548وقال احلافظ الذهيب)

                                                           

 .121(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 1)
 .427احملدث الفاصل:   ، والرامهرمزي يف1/28اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت( 2)
 .47اختالف احلديث؛ لإلمام الشافعي:  (3)
 .12/319الشافعي (  األم؛ لإلمام4)
 .158/ 2اخلالفيات؛ للحافظ البيهقي(  5)
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 .(1)اجلهالة(
ه(: )ظاهر كالم اإلمام أمحد أنَّ خرب جمهول احلال ال 597وقال احلافظ ابن رجب)

 .(2)يصح وال حيتج به(
ث مبا ال (3)باجلهالة، وردوا هبا الكثري من احلديث وقد جرح األئمة ؛ سيما إن حدَّ

يُعرف وْجُهُه إال من طريقه، ولكون الشبهة يف ضعفه قد قويت من جهة ما تفرَّد به إسناداً 
 .(4)أو متناً أو كليهما، فقد صار يف عداد اجملروحني

 
 ولكن ال بدَّ من مًلحظة ما يأتي:

، قال (7)التابعني أخف من جهالة غريهم؛ لندرة الكذب يومئذٍ أواًل:  إنَّ جهالة كبار 
ه( عند كالمه عن جهالة العني: )ولكنه إذا كان يف عصر التابعني 554احلافظ ابن كثري)

والقرون املشهود هلم باخلري، فإنَّه يستأنس بروايته، ويستضاء هبا يف مواطن. وقد وقع يف 
  ؛ (1)كثري، واهلل أعلم(مسند اإلمام أمحد وغريه من هذا القبيل  

ا حيث يتابع عليه أو  ثانياً: إنَّ املقصود برد رواية اجملهول؛ حيث يتفرد باحلديث، أمَّ
 يوجد له شاهد مبعناه، فالعلماء حينئذ يقبلونه وحيتجون به .

ه(: )واجلمهور على أنَّه من كان من املشايخ قد 128قال اإلمام ابن القطان الفاسي)
 .(5)مل يأت مبا يُنكر عليه أنَّ حديثه صحيح(روى عنه مجاعة و 

ا خيشى من تفرده مبا 571وقال احلافظ ابن القيم) ه(: )والراوي إذا كان هذه حاله، إَّنَّ
ال يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس، وكانت لروايته شواهد ومتابعات؛ فإن أئمة 

باجلهالة، فإذا صاروا إىل معارضة ما  احلديث يقبلون حديث مثل هذا، وال يردونه وال يعللونه

                                                           

 .2/234ميزان االعتدال؛ للحافظ الذهيب(  1)
 .345/ 1شرح علل الرتمذي(  2)
 .1/481(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع3)
 .1/492رير علوم احلديث؛ للجديع(  ينظر: حت4)
 .1/491(  ينظر: املصدر نفسه5)
 .1/117وينظر: النكت الوفية؛ للبقاعي .95(  اختصار علوم احلديث؛ البن كثري: 6)
 .3/421(  ذكر قوله احلافظ الذهيب يف ميزان االعتدال7)
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رواه مبا هو أثبت منه وأشهر عللوه مبثل هذه اجلهالة وبالتفرد، ومن تأمَّل كالم األئمة رأى فيه 
ذلك، فيظن أنَّ ذلك تناقض منهم، وهو حمُض العلم والذوق والوزن املستقيم؛ فيجب التنبه 

 .(1)يقع الغلط بسببها(هلذه النكتة، فكثرياً ما مترُّ بك يف األحاديث، و 
: يقل يف النساء من روين احلديث، ويقل فيمن رواه (2)المجهوالت من النساءثالثاً: 

منهن من ُعرِْفَن، ومن عرفن فقد عرفن بالثقة، وندر يف النساء من جرحت بسبب من 
 أسباب اجلرح املتقدمة، لكن أكثرهن جمهوالت.

الطبقات املتقدمة، من الصحابيات ومن قرب وأكثر من ذكرن بالرواية منهن كن من 
ولعل ما ذُكرت من غلبة اجلهالة على النساء أهنم مل يكونوا يرغبون يف الرواية ، من عهدهن

 .(3)عنهن؛ ألهنا رواية عن اجملهوالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لة الرواة؛ للشيخ عبد اهلل السعد، . وينظر تفصيل ذلك يف حبث جها1/151(   هتذيب سنن أيب داود؛ البن القيم1)
 املنشور على الشبكة العنكبوتية.

مت حاشية مهمة يف جهالة النساء2)  . فلرتاجع.175عند كالمنا عن حديث الرباب: ص (  وقد تقدَّ
 وما بعدها.1/419(  ينظر: وقد أجاد الشيخ اجلديع يف بيان ذلك يف كتابه املاتع حترير علوم احلديث3)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
282 

 نماذجأربعة  اعًلل الحديث بالجهالة؛ وفيهأمث ة تطبيقية إل: 
  بالجهالة؛ ألنَّ المجهول أتى بخبر  منكر لم يتابع ع يه، األول: إعًلل الحديث

: قال ابُن أيب حامت: وأنَّه روى عن الثقات ما ليس من حديثهم، وأنَّ روايته ال تجيء
، عن سليمان بن (1))ومسعت أبا زرعة وسئل عن حديث رواه حممد بن عمران ابن أيب ليلى

عبدي، عن أيب رجاء العطاردي، عن أيب رجاء، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أيب نصرية ال
الوالي العادل المتواضع ظل قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم  –بكر الصديق، عن النَّيبِّ 

اهلل ورمحه في أرضه، فمن نصحه في نفسه وفي عباد اهلل؛ حشره اهلل في وفده يوم ال 
، ويرفع ل والي ظل إال ظ ه، ومن غشه في نفسه وفي عباد اهلل خذله اهلل يوم القيامة

 ((؟العادل المتواضع في كل يوم ولي ة عمل ستين صديقا، ك هم عابد مجتهد في نفسه
قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، ال يعرف سليمان بن رجاء هذا، وال يعرف له أصل 
من حديث عبد العزيز بن مسلم، وال نعلم عبد العزيز بن مسلم روى عن أيب نصرية العبدي 

 .(2)شيئاً(
 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي هذا احلديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :

 بالنكارة؛ وذلك ملا يأيت:
، وقد جاء خبرب مل يتابع عليه، (3)أواًل: جلهالة سليمان بن رجاء، فهو جمهوٌل ال يعرف

 مع كونه منكراً، فاستحق مرتبة منكر احلديث.
صل من حديث عبد العزيز بن مسلم، أي ال الثاين: إنَّ احلديث منكٌر، ليس له أ

ب خطأ؛ بسبب  يعرف أنَّ عبد العزيز بن مسلم قد روى هذا احلديث، وإَّنا هو إسناد ركِّ

                                                           

(، وابن شاهني يف الرتغيب كما يف متهيد الفرش يف 18روايته: أبو نعيم يف فضيلة العادلني من الوالة)(  أخرج 1)
(، واجلرجاين 1872(، وأبو الشيخ كما يف الغرائب امللتقطة؛ البن حجر)8اخلصال املوجبة لظل العرش؛ للسيوطي)

 .52يف تأريخ جرجان: 
 (.2588ة)مسأل791-1/792علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
(، 827ترمجة)4/115يف اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(، و 122مسألة)3/828(  وكذا نص أبو زرعة يف الضعفاء3)

 (.3411ترمجة)2/225وقال أبو حامت: )شيخ جمهول(. وينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
283 

معروف بالرواية، لو روى هذا احلديث لرواه  (1)ختاليط الضعفاء وأوهامهم، فعبد العزيز ثقة
 على ذلك:الثقات ممن روى عنه، ولكن احلديث ليس من روايته، ومما يدل 

ثالثاً: إنَّ عبد العزيز بن مسلم مل يرو عن أيب نصرية العبدي شيئًا كما قال أبو زرعة، 
وقد حبثت ذلك فلم أجد أي رواية لعبد العزيز بن مسلم عن أيب نصرة، ومل أجد أبا بصرية 
من مجلة شيوخ عبد العزيز أو ممن روى عنه، أو العكس، وملَّا جاء هذا اإلسناد املنكر من 
روايته عن أيب نصرية العبدي دلَّ على أنَّ هذا اإلسناد غري صحيٍح، وإَّنا هو وهٌم، وهذه من 

 العلل اخلفية اليت كثرياً ما يتجاهلها املتأخرون واملعاصرون.
 :إنَّ احلديث منكر اإلسناد، بل واملنت؛ لعدم جميء ما يشهد له.  خًلصة القول

وإنَّ علته جهالة سليمان بن رجاء، كما بنيَّ أبو زرعة الرازي، فهو جمهوٌل ال يعرف، وقد 
 روى عن الثقات ما ال يعرف من حديثهم، فاستحق الرتك. واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

امليم خمففاً، أبو زيد املروزي، مث البصري، هو )عبد العزيز بن مسلم الَقْسَملي، بفتح القاف وسكون املهملة وفتح (  1)
 (.4122ترمجة)379ثقٌة، عابٌد، رمبا وهم، من السابعة مات سنة سبع وستني خ م د ت س(. التقريب: 
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  طرقها؛ ألنَّ أسانيدها دارت بين الثاني: إعًلل أحاديث الباب مع تعدد
: قال ابن أيب حامت: المجهولين والضعفاء، وأنَّ متنها يخالف المتن الثابت عن الصحابي

 )وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود يف الوضوء بالنبيذ؟
، عن أيب زيد. ومحاد ابن (1)فقاال: هذا حديث ليس بقوي؛ ألنَّه مل يروه غري أيب فزارة

، وأبو (3)، عن علي بن زيد، عن أيب رافع عن ابن مسعود. وعلي بن زيد ليس بقوي(2)سلمة
صلى اهلل عليه  –، وعلقمة يقول: مل يكن عبد اهلل مع النَّيبِّ (4)زيد شيٌخ جمهوٌل ال يُعرف

، فوددت أنَّه كان معه -وسلم   .(7)ليلة اجلنِّ

                                                           

(، واإلمام 214) 1/7(، وابن أيب شيبة يف املصنف214أخرج روايته: القاسم بن سالم يف الطهور)(  1)
 (، والرتمذي84)1/21(، وأبو داود 384)1/137ن ماجه(، واب7231)5/332(، و3812)1/379أمحد

(، 118)1/215(، وابن املنذر يف األوسط1289ترمجة ) 9/193(، وابن عدي يف الكامل88)1/145
 (.21)1/9والبيهقي يف الكربى

(، وقال: )ال يثبت من= =وجهني ونكتة 245)1/132(، والدارقطين4373)5/315أخرج روايته: اإلمام أمحد(  2)
(: )علي بن زيد ضعيف, وأبو رافع مل يثبت مساعه من ابن مسعود, 248)1/132ا فيه(، وقال أيضاً عقبذكرهت

 وليس هذا احلديث يف مصنفات محاد بن سلمة, وقد رواه أيضا عبد العزيز بن أيب رزمة، وليس هو بقوي(.
عود ما مل يتابع عليه، ليس (: )أبو زيد، يروي عن بن مس1259ترمجة)3/178قال ابن حبان يف اجملروحني (  3)

يدري من هو، ال يُعرف أبوه، وال بلده، واإلنسان إذا كان هبذا النعت، مث مل يرو إال خربًا واحدًا خالف فيه 
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس والنظر والرأي، يستحق جمانبته فيها، وال حيتج ب،ه روى عن بن مسعود أنَّ 

(، واملغين يف 5357ترمجة)33/332توضأ بالنبيذ(. وينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي -مصلى اهلل عليه وسل-النَّيبِّ 
 (.12229ترمجة)4/721(، وميزان االعتدال؛ له5849ترمجة) 2/818الضعفاء؛ للذهيب

(، وترمجة 5319ترمجة )33/321(، وهتذيب الكمال؛ للمزي888ترمجة)7/23ينظر: الكامل؛ البن عدي( 4)
 (.12229ترمجة ) 4/721ال (، وميزان االعتد5375)

(، وقد جاء فيه: من طريق حممد بن املثىن: عن       عبد األعلى، عن داود، 472)1/332ينظر: صحيح مسلم( 5)
ومن طريق علي بن حجر، عن إمساعيل بن إبراهيم، عن داود، ومن طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن عبد اهلل بن 

حيىي بن حيىي، عن خالد بن عبد اهلل، عن خالد، عن أيب معشر، عن إدريس، عن داود،  عن عامر، ومن طريق 
صلى اهلل –أنَّه مل يكن مع النَّيب  -رضي اهلل عنه–إبراهيم، كالمها)إبراهيم، وداود( عن علقمة، عن ابن مسعود 

(، وسنن 1289ترمجة )9/193(، والكامل؛ البن عدي87)1/21ليلة اجلن. وسنن أيب داود -عليه وسلم
(. 5)1/9(، وقال: )هذا الصحيح عن ابن مسعود(، سنن البيهقي يف الكربى247(، و)243)1/128طينالدارق

 (.119)1/218وينظر: األوسط؛ البن املنذر
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ث عن أخيه، (1)قلت هلما: فإنَّ معاوية بن سالم عن جده، عن ابن غيالن، عن  حُيدِّ
 ابن مسعود ... ؟

 .(3)، وال َيصحُّ يف هذا الباب شيء((2)قاال: وهذا أيضاً ليس بشيء؛ ابن غيالن جمهولٌ 

 ذهب احلافظ أبو زرعة إىل إعالل حديث ابن بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
معلوٌل بعلل عدٍة، وهي: يف الوضوء بالنبيذ، بأنَّه غري ثابت، وأنَّه  -رضي اهلل عنه-مسعود 

 األوىل: جهالة أيب زيد، فإنَّه جمهول احلال.
 الثانية: ضعف علي بن زيد، ومثله ال حيتمل تفرده.

–كان مع النَّيبِّ   -رضي اهلل عنه-الثالثة: إنَّ هذا احلديث والذي فيه أنَّ ابن مسعود
د من أنَّه مل يكن مع ليلة اجلن خمالٌف ملا هو ثابٌت عن ابن مسعو  -صلى اهلل عليه وسلم

 كما روى ذلك الثقات عنه.  -صلى اهلل عليه وسلم–النَّيبِّ 

ا غري  مثَّ ذهب أبو زرعة الرازي إىل تضعيف املتابعات اليت ذكرها له ابن أيب حامت، وأهنَّ
صحيحة، مث نص على تضعيف أحاديث الباب كلها؛ وذلك أنَّ مدار أسانيد أحاديث 

 الضعفاء واجملهولني كما يأيت:الوضوء بالنبيذ دارت على 

 

 

                                                           

(، وقال: )الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود جمهول, 272)1/132أخرج حديثه: الدارقطين يف السنن(  1)
 و بن غيالن(.قيل: امسه عمرو وقيل: عبد اهلل بن عمر 

(، ولسان 12882ترمجة ) 4/794(، وميزان االعتدال؛ للذهيب1422)9/321اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  2)
 (.1519ترمجة)5/144امليزان؛ البن حجر

(: )ومسعت أبا زرعة 14مسألة)1/419(، وقال يف99مسألة) 772-1/749علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
يس بصحيح، وأبو زيد جمهول. يعين: يف الوضوء بالنبيذ(. وإَّنا اخرتت النص السابق؛ يقول: حديث أيب فزارة ل

 للتفصيل الذي فيه.
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رضي اهلل عنها، عن ابن مسعود –فقد جاء من طريق  حنش الصنعاين عن ابن عباس 
 .(2). ويف إسناده ابن هليعة، وهو ضعيفٌ (1)به -رضي اهلل عنه–

رضي اهلل -وجاء من طريق أيب معاوية عن األعمش، عن أيب وائل، عن ابن مسعود
 .(4)عبيد اهلل العجلي؛ وهو كذابٌ  . وفيه احلسني بن(3)به -عنه

وجاء من طريق احلسن بن قتيبة، عن يونس بن أيب إسحاق, عن أيب إسحاق, عن 
 .(1). وال يصحُّ أيضاً (7)به -رضي اهلل عنه-عبيدة, وأيب األحوص, عن ابن مسعود

، فقد جاء من حديث  املسيب -رضي اهلل عنهما-وله شاهد من حديث ابن عبَّاس
مبشر بن إمساعيل احلليب, عن األوزاعي, عن حيىي بن أيب كثري, عن عكرمة,  ابن واضح، عن

النبيذ : ))-صلى اهلل عليه وسلم-, قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس

                                                           

 ترمجة9/197(، وابن عدي يف الكامل 387)1/137(، وابن ماجه3582)1/323أخرجه: اإلمام أمحد(  1)
 (.243)1/128(، والدارقطين يف السنن2192)

وقد رواه ابن هليعة عن حبيش، عن أيب هبرية، عن= = ابن عباس، عن (: )2192ترمجة)9/197قال ابن عدي(  2)
(: )ابن هليعة ال حيتج حبديثه, 243)1/128ابن مسعود شبه من هذا املنت، وهو غري حمفوظ أيضاً(، الدارقطين 

وأبو ليلة اجلن, كذلك رواه علقمة بن قيس,  -صلى اهلل عليه وسلم-وقيل: إن ابن مسعود مل يشهد مع النَّيبِّ 
 عبيدة بن عبد اهلل وغريمها عنه أنه قال: ما شهدت ليلة اجلن(.

 (.272)1/131سنن الدارقطين (  3)
 (: )احلسني بن عبيد اهلل هذا يضع احلديث على الثقات(.272)1/131قال الدارقطين بعد أْن أخرجه(  4)
 (.1184ترمجة ) 3/194(، واخلطيب يف تأريخ بغداد271)1/132( أخرجه: الدارقطين يف السنن5)
(  قال الدارقطين بعد أن أخرجه: )تفرد به احلسن بن قتيبة, عن يونس, عن أيب إسحاق, واحلسن بن قتيبة, وحممد 6)

 بن عيسى ضعيفان(.ا
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كما   (2). وهو حديث باطل، الصواب أنَّه من قول عكرمة(1)((وضوء لمن لم يجد الماء
 .(3)بني ذلك الدارقطين

إىل تضعيف أحاديث الوضوء بالنبيذ أئمة احلديث، وحكى بعضهم اإلمجاع وقد ذهب 
 على القول بتضعيفها كما سيأيت:

ا الذي روي عن ابن مسعود يف ليلة اجلن، فإنَّا ال 224قال القاسم بن سالم) ه(: )وأمَّ
بن نثبته؛ من أجل أنَّ اإلسناد فيه ليس مبعروف، وقد وجدنا مع هذا أهل اخلربة واملعرفة با

, منهم: -صلى اهلل عليه وسلم-مسعود، ينكرون أْن يكون حضر يف تلك الليلة مع النَّيبِّ 
ابنه أبو عبيدة بن عبد اهلل, وصاحبه علقمة بن قيس, مع هذا كله، أنَّه لو كان له أصل 

 .(4)لكان منسوخاً؛ ألنَّ ليلة اجلن كانت مبكة يف صدر اإلسالم قبل اهلجرة بدهر(

ا روي هذا احلديث عن أيب زيد، عن عبداهلل، عن 259رتمذي)وقال اإلمام ال ه(: )وإَّنَّ
، وأبو زيد رجٌل جمهوٌل عند أهل احلديث، ال تعرف له رواية -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ 

 .(7)غري هذا احلديث(

ه(: )وهذا احلديث مداره على أيب فزارة، عن أيب زيد 317وقال احلافظ ابُن عدي)
حريث، عن ابن مسعود، وأبو فزارة مشهوٌر، وامسه راشد بن كيسان، وأبو زيد موىل عمرو بن 

                                                           

 (.31)1/11(، والبيهقي من طريق ابن عدي237)1/121أخرجه: الدارقطين يف السنن(  1)
 (.211)1/21(  أخرجه: ابن أيب شيبة2)
صلى اهلل -(. : )واحملفوظ أنه من قول عكرمة غري مرفوع إىل = =النيب 237عقب)1/121يف السنن قال إذْ (  3)

 .1/51وال إىل ابن عباس, واملسيب ضعيف(. وينظر: اخلالفات؛ للبيهقي -عليه وسلم
 (.211(  الطهور؛ للقاسم بن سالم عقب)4)
 (.88عقب)1/145(  سنن الرتمذي5)
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، -صلى اهلل عليه وسلم-موىل عمرو بن حريث جمهوٌل، وال يصح هذا احلديث عن النَّيبِّ 
 .(1)وهو خالف القرآن(

ه(: )فقد روي من أوجه كّلها ضعيف، وأشهرها رواية أيب 478وقال احلافظ البيهقي)
 .(2)رو بن حريث، عن ابن مسعود. وقد ضعفها أهل العلم باحلديث(زيد، موىل عم

ه( االتفاق على تضعيف أحاديث النبيذ إْذ قال: )وحديث 151ونقل اإلمام النووي)
 .(3)النبيذ ضعيٌف باتفاق احملدثني(

 .(4)ه(: )وحكى بعضهم اإلمجاع على ضعفه(544وقال احلافظ ابُن عبد اهلادي)

ه(: )وهذا احلديث أطبق علماء السلف على 872حجر)وقال احلافظ ابن 
 .(7)تضعيفه(

رضي اهلل -فيتلخص من أقول العلماء مع قول أيب زرعة إىل أنَّ حديث ابن مسعود
 معلول بستة علٍل:  -عنه

 .(1)-رضي اهلل عنه–األوىل: إنَّ أبا زيد مل يسمع من ابن مسعود 

 

 
                                                           

 (.2192ترمجة)9/197(  الكامل؛ البن عدي1)
 (.27)1/141(  معرفة السنن واالثار؛ للبيهقي2)
 .4/119شرح النووي على مسلم(  3)
 .1/12(  تنقيح التحقيق؛ البن عبد اهلادي4)
 .1/374(  فتح الباري؛ البن حجر5)
عن عبد اهلل عن أيب زيد موىل عمرو ابن حريث،  -رمحه اهلل-(: )سألت أيب 915قال ابن أيب حامت يف املراسيل)(  6)

. وينظر: العلل؛ (6)بن مسعود يف قصة الوضوء بالنبيذ؟ فقال: مل يلق أبو زيد عبداهلل(ا
 (.914(، وجامع التحصيل؛ للعالئي )942مسألة)7/374للدارقطين
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 . (1)الثانية: جهالة أيب زيد

الرتدد يف أيب فزارة، هل هو راشد بن كيسان أو غريه، والصواب أنَّه راشد ابن  الثالثة: 
 ، فانتفت هذه العلة.(2)كيسان

ليلة اجلن، خبالف  -صلى اهلل عليه وسلم-والرابعة: إنَّ ابن مسعود، مل يشهد مع النَّيبِّ 
 .(3)هذا احلديث

 .(4)وخهاخلامسة: النسخ، لذلك جعله ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنس

 .(7)السادسة: خمالفة احلديث لصريح القرآن

 :ال يصح كما بنيَّ ذلك  -رضي اهلل عنه–إنَّ حديث ابن مسعود  خًلصة القول
أبو زرعة، بل وكذلك أحاديث الوضوء بالنبيذ كلها، فمدارها على الضعفاء واملرتوكني، وقد 

 أمجع العلماء على أنَّ الباب ال يصح فيه شيءٌ كما هو قول أيب زرعة الرازي، واهلل أعلم.
 
 

                                                           

(، 888ترمجة) 7/23(، والكامل؛ البن عدي 99مسألة) 772-1/749ينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت( 1)
ترمجة  4/721(، وميزان االعتدال 5375(، وترمجة )5319ترمجة )33/321للمزيوهتذيب الكمال؛ 

(12229.) 
 (.1828ترمجة) 9/14(، وهتذيب الكمال؛ للمزي 2192ترمجة)3/487(  اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت2)
ترمجة 9/193(، والكامل؛ البن عدي 87)1/21(، وسنن أيب داود472)1/332( ينظر: صحيح مسلم3)

 (.5)1/9(، وسنن البيهقي يف الكربى247(، و)243)1/128(، وسنن الدارقطين1289)
(، وفتح الباري؛ البن 211(، وينظر: الطهور؛ للقاسم بن سالم)94(  ناسخ احلديث ومنسوخه؛ البن شاهني)4)

 .1/374حجر
 {.وافإن لم تجدوا ماء فتيمم(؛ وذلك أنَّ اهلل يقول: }2192ترمجة)9/197(  الكامل؛ البن عدي5)

(، والعلل املتناهية؛ البن 939مسألة)7/347(، والعلل؛ للدارقطين888ترمجة)7/22وينظر: الكامل؛ البن عدي
وما بعدها، وتعليقة على العلل؛ البن عبد  1/73(، والتحقيق يف مسائل اخلالف؛ له785)1/275اجلوزي

وما بعدها، ورسالة يف بيان  1/18هيبوما بعدها، وتنقيح التحقيق؛ للذ 1/77(، وتنقيح التحقيق؛ له99اهلادي)
 .22ما مل يثبت فيه حديث من األبواب؛ لإلمام: للفريوز آبادي:
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 :يه ال ي عرف، مع أنَّ من روى عنه هم من كبار إعًلل الحديث بأنَّ راو  الثالث
األئمة، مع ترجيح الرواية التي فيها جهالة؛ من أجل تضعف الحديث، ع ى الرواية التي 

: قال ابن أيب حامت: )وسئل إسنادها ثقات، ألنَّ الحديث معروف من رواية هذا المجهول
عن عبد العزيز بن رفيع،  أبو زرعة عن حديث رواه جرير بن عبد احلميد وسفيان الثوري،

، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب صاحل، عن أيب الدرداء، عن النَّيبِّ (1)فاختلفا؛ فروى جرير
 .(2)-صلى اهلل عليه وسلم  –

 –عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب عمر، عن أيب الدرداء، عن النَّيبِّ  (3)وروى الثوري
 ؟-صلى اهلل عليه وسلم 
 .( 4)حديث الثوري أصح، وأبو عمر ال يعرف إال يف هذا احلديث( فقال أبو زرعة:

 :ح احلافظ أبو زرعة الرازي رواية سفيان الثوري  بيان إعًلل أبي زرعة الرازي رجَّ
على رواية جرير بن عبد احلميد، بقوله: )حديث الثوري أصح(؛ وهذا الرتجيح واألصحية 

يت، أما رواية جرير املرجوحة، فهي من طريق هي اإلعالل حبد ذاته، جلهالة أيب عمر كما سيأ
، إال أنَّ أبا زرعة حكم (7)أيب صاحل، عن أيب هريرة، وأبو صاحل من األئمة املشهورين املكثرين

لسفيان على جرير، وهذا احلكم فيه إعالل للحديث، ألنَّه من طريق جرير إسناده ثقات، 
 كما سيأيت.أما من طريق سفيان ففي إسناد جهالة ودعوى انقطاع  

 وقد توبع جرير على روايته متابعة تامة، وأخر نازلة، أمَّا التامة:
 ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب صاحل به.(1)فقد تابعه أبو األحوص سالم

                                                           

(، ويف عمل اليوم والليلة 9899)9/14النسائي يف الكربى(، و 31188)13/473(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة1)
1/227(145.) 

بالدنيا واألجر؛ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، (  ومتنه: )قال: قلت: يا رسول اهلل، ذهب أهل األموال 2)
 (.2112مسألة)7/479وجياهدون...(. كما جاء يف الكتاب نفسه

 والنسائي يف الكربى، 9/71(، والبخاري يف التأريخ الكبري31181)13/473(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة3)
 (.528( ، والطرباين يف الدعاء )9955)3/473

 (.2218مسألة)393-7/392البن أيب حامت علل احلديث؛ (4)
ذكوان أبو صاحل السمان الزيات املدين، ثقٌة، ثبٌت، وكان جيلب (: )1841ترمجة)322(  قال احلافظ يف التقريب 5)

 الزيت إىل الكوفة، من الثالثة مات سنة إحدى ومائة ع(.
 (.1529الطرباين يف الدعاء)(، و 1257)2/327(  أخرج روايته: الطيالسي6)
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ا النازلة، فقد رواه الليث بن أيب سليم ، عن حممد بن عجالن، عن مسي، عن أيب (1)أمَّ
 .(2)جل الليث، فهو مرتوك احلديثصاحل به. وإسنادها ضعيف جداً؛ من أ

قال: حدثين أيب، عن ابن عجالن عن مسي ورجاء، يعين ابن  (3)ورواه خالد بن يوسف
 حيوة عن أيب صاحل به.

 عن عبيد اهلل بن عمر عن مسي، عن أيب صاحل به. (4)ورواه املعتمر
ا سفيان الثوري، فقد توبع على روايته متابعات قاصرة:  أمَّ

 ، عن يونس بن خباب، عن أيب عمر به.(7)ثابتفرواه عمرو بن 
 ، عن أيب عمر به.(9)عن احلكم بن عتيبة (8)، ومالك بن مغول(5)، وزيد(1)ورواه شعبة

، فجعله من مسند أم الدرداء، عن أيب الدرداء. ومل يتابع (12)وروى هذا احلديث شريك
 .(11)عليه

ح األئمة رواية سفيان الثوري ورواية شعبة بن  احلجاج على رواية غريمها، وال يبعد ورجَّ
؛ وذلك أنَّ جرير قد توبع على (12)أْن يكون االختالف من عبد العزيز بن رفيع مع ثقته

 روايته كما سبق ذكره.

                                                           

 (.522)1/228(، والطرباين يف الدعاء8973)17/311(  أخرج روايته: البزار1)
 (  سبقت ترمجته.2)
  .8974)17/311(  أخرج روايته: البزار3)
 (.141) 1/224(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة8912)17/352( أخرج روايته: البزار4)
 (.513(  أخرج روايته: الطرباين يف الدعاء)5)
 (.29855)12/237أخرج روايته: ابن أيب شيبة(  6)
 (.171)1/225(  أخرج روايته: النسائي يف عمل اليوم والليلة7)
 (.1281مسألة)1/214(  ذكر روايته: الدارقطين يف العلل8)
 .9/77(  وينظر: التأريخ الكبري؛ للبخاري9)

 (، ويف عمل اليوم والليلة9922)9/14النسائي يف الكربى(، و 4171)12/84(  أخرج روايته: البزار11)
1/227(148.) 

 .1/214(  ينظر: العلل؛ للدارقطين11)
(: )عبد العزيز بن رفيع بفاء مصغر األسدي، أبو عبد اهلل املكي، 4297ترمجة)375قال احلافظ يف التقريب(  12)

 نزيل الكوفة، ثقٌة، من الرابعة مات سنة ثالثني ومائة، ويقال بعدها وقد جاوز التسعني ع(.
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ح رواية سفيان الثوري اإلماُم البخاري)  .(1)ه(271وقد رجَّ
ه( االختالف يف هذا احلديث فأجاد وأفاد، مث قال: 387وساق الدارقطين)

الصحيح من ذلك قول شعبة، ومالك بن مغول، عن احلكم، عن أيب عمر الصيين، عن )و 
 أيب الدرداء.

 .(2)وقول الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب عمر، عن أيب الدرداء(
 

، (3)فمن هنا يتبني أنَّ الصحيح هو من حديث أيب عمر، وهو الصيين؛ جلهالته
 . لذا فاحلديث من مسند أيب الدرداء ال يصح.(4)الدرداءولدعوى أنَّه مل يسمع من أيب 

 
 ويرجع ترجيح أيب زرعة لرواية سفيان الثوري على ما يأيت:

أواًل: إنَّ سفيان من األئمة الكبار، وهو ُمقدم على غريه عند االختالف، اللهم إال إذا 
 وجدت قرائن قوية خبالف ذلك.

تابعة قاصرة، ولكنها من رواية شعبة بن احلجاج، ثانياً: إنَّ سفيان قد توبع على روايته م
 وهو من هو يف القوة.

ح  ثالثاً: إنَّ احلديث معروف بأيب عمر، وليس معروفًا من طريق أيب صاحل، وقد رجَّ

                                                           

 .9/77التأريخ الكبري(  1)
 .1/214(  العلل؛ للدارقطين2)
(، 1979ترمجة) 9/425(، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت 484ترمجة)9/77(  ينظر: التأريخ الكبري؛ للبخاري3)

 (.5728ترمجة)34/112وهتذيب الكمال؛ للمزي
امسه: نشيط، روى عن أيب الدرداء، وقيل: هو : )أبو عمر الصيين هو، قيل 314(  قال العالئي يف جامع التحصيل4)

، 352مرسٌل، بل عن أم الدرداء عن أيب الدرداء رضي اهلل عنه(، وتبعه أبو زرعة العراقي يف حتفة التحصيل: 
 ( إْذ قال: )وروايته عن أيب الدرداء مرسلة(.8211ترمجة)112واحلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب   

ا رواه شريك   وفيما قالوا نظر، فدعوى أنَّه مل يسمع احلديث من أيب الدرداء إَّنا مسعه من أم الدرداء ال تصح؛ وذلك أَّنَّ
م أنَّ رواية شريك وهٌم، وأنَّ الصواب هو من حديث  القاضي من طريقه عن أم الدرداء، عن أيب الدرداء، وقد تقدَّ

ترمجة أيب 34/112خل الوهم عليهم أنَّ أبا احلجاج املزي قال يف هتذيبهأيب عمر عن أيب الدرداء. واهلل أعلم. ود
(: )روى عن: أيب الدرداء )سي( وقيل: عن أم الدرداء )سي( عن أيب الدرداء(، أي يف رواية أخرى، 5728عمر)

 وهي رواية شريك املعلولة،  ومل ينف مساعه، وإَّنا أشار إىل اختالف طرق الرواية.
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 ه(.387ه(، والدارقطين)271ذلك اإلمام البخاري)
– هذا، وقد صحَّ احلديث من مسند غري واحٍد من الصحابة، منها حديث أيب هريرة

صلى اهلل عليه وسلم، فقالوا: ذهب أهل -قال: )جاء الفقراء إىل النَّيب  -رضي اهلل عنه
الدثور من األموال بالدرجات العال، والنعيم املقيم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، 

أال أحدثكم وهلم فضل من أموال حيجون هبا، ويعتمرون، وجياهدون، ويتصدقون، قال: ))
تم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إن أخذتم أدرك

((، إال من عمل مث ه، تسبحون، وتحمدون، وتكبرون خ ف كل صًلة ثًلثًا وثًلثين
فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثالثا وثالثني، وحنمد ثالثا وثالثني، ونكرب أربعًا وثالثني، 

سبحان اهلل، والحمد هلل، واهلل أكبر، حتى يكون منهن  ))فرجعت إليه، فقال: تقول: 
 .(1)((ك هن ثًلثا وثًلثين

 :إنِّ احلديث من مسند أيب الدرداء ال يصح؛ جلهالة أيب عمر  خًلصة القول
الصيين، وإنَّ ترجيح أيب زرعة لرواية سفيان الثوري هو بقوله )أصح(؛ املقصود هبا اإلعالل؛ 

أيب عمر، لذلك أعقبه بقوله: )وأبو عمر ال يعرف إال يف هذا ألنَّ هذا الطريق فيه جهالة 
 احلديث(. واهلل أعل  م.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.797)1/411(، ومسلمٌ 843)1/118لبخاري(  متفق عليه: ا1)
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  الرابع: إعًلل الحديث بالتعديل ع ى اإلبهام؛ ألنَّه لو كان ثقة لما كنَّاه؛ لذا
: قال ابن أيب حامت: )وسألت أيب وأبا رجَّح أبو زرعة رواية اإلرسال ع ى الرواية المسندة

عن حديث رواه عبُد الرزاق، عن َمْعَمٍر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يساٍر، عن زرعة 
ال تحلُّ الصدقة إال لخمسة: رجل قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم –أيب سعيد، عن النَّيبِّ 

اشتراها بماله، أو رجل عامل ع يها، أو غارم، أو غاز في سبيل اهلل تعالى، أو رجل له 
 ؟(1)((فيهدي لهجار فيتصدق ع يه 

فقاال: هذا خطأ؛ رواه الثوري، عن زيد بن أسلم؛ قال: حدثين الثبت؛ قال: قال النَّيبُّ 
 . وهو أشبه.(2)-صلى اهلل عليه وسلم–

وقال أيب: فإْن قال قائٌل: الثبت من هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان 
 عطاء بن يسار، مل ُيَكنِّ عنه.

 أليس الثبت هو عطاٌء؟قلت أليب زرعة: 

 قال: ال! لو كان عطاء، ما كان ُيَكينِّ عنه.

 .(3)مرسل-صلى اهلل عليه وسلَّم-وقد رواه ابن عيينة، عن زيد، عن عطاء، عن النَّيبِّ 

 .(4)قال أيب: والثوري أحفُظ(

 ذهب احلافظ أبو زرعة إىل أنَّ هذا احلديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
 معلول؛ وذلك أنَّ الثقات مل يسندوه؛ بل قد رووه مرساًل، كما سيأيت. 

                                                           

(، 541)1/792(، وابن ماجه11738)18/91(، ومن طريقه أخرجه: أمحد5171)4/19( أخرجه عبد الرزاق1)
(، والبيهقي يف 1482)1/711(، واحلاكم يف املستدرك2354)4/51(، وابن خزمية1131)2/44وأبو داود

 (.3115)5/23الكربى
 (.2259مسألة)11/252(، والعلل؛ للدارقطين1131عقب)2/119( ينظر:  سنن أيب داود2)
 (.13111عقب)5/23(، والكربى؛ للبيهقي1131عقب)2/119( ينظر: سنن أيب داود3)
 (.142مسألة) 118-2/111علل احلديث؛ البن أيب حامت (4)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
295 

وكذلك أشار إىل اإلعالل بالتعديل على اإلهبام، وأنَّه غري مقبول؛ وذلك لو مل يكن 
وقع يف القلوب إضرابه عن تسميته مريب ي، وأنَّ مثة علة ما كىن عنه بقوله: )حدثين الثبت(

 فيه تردداً.

ه( يف 311إال أنَّ احلديث قد صححه بعض العلماء: فقد صححه ابن خزمية)
ه( بعد أن أخرجه: )هذا حديث صحيح على شرط 427. وقال احلاكم)(1)صحيحه

الشيخني، ومل خيرجاه؛ إلرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم... . هذا من شرطي 
حيٌح؛ فقد يرسل مالك يف احلديث، ويصله أو يسنده ثقة، والقول يف خطبة الكتاب، أنَّه ص

 .(2)فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده(

 إال أنَّ الراجح فيه أنَّه حديث ضعيف؛ وذلك ألمور:

، وهم أثبت (3)ه( قد رووه مرسالً 198ه( وابن عيينة)159األول: أنَّ اإلمام مالك)
 وأحفظ ممن رواه مسنداً.

ضعَّف احلديث أخرب باحلديث وعلله ممن صححه، فقد اتفق األئمة أبو  الثاين: أنَّ من
 ه( على ضعفه.387ه( والدارقطين)214ه(، وأبو زرعة)255حامت)

ه( فيها التعديل على اإلهبام، وهذا غري مقبول  111الثالث: أنَّ رواية سفيان الثوري)
 كما تقدم ذكره، وأنَّه علة من علل احلديث.

(: )وروى هذا احلديث عبد الرمحن بن مهدي، عن الثوري، عن ه387قال الدارقطين)
، ومل يسم رجالً، وهو -صلى اهلل عليه وسلم-زيد بن أسلم، قال: حدثين الثبت، عن النَّيبِّ 

 .(4)الصحيح(

                                                           

(1 )4/51(2354) 
 (.1482)1/711(  املستدرك2)
(، ومن طريقه أبو 288إلمام مالك فقد أخرجها يف املوطأ)رواية ابن عيينة تقدم خترجيها، أما رواية ا(  3)

 (.13111)5/23(، والبيهقي1382)1/711(، واحلاكم1137)2/119داود
 (.2259مسألة)11/251(  العلل؛ للدارقطين4)
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 أنَّ احلديث ال يصح كما بني أبو زرعة الرازي، وأنَّ التعديل على خًلصة القول :
 مذهب احملققني من أهل احلديث. واهلل أعلم. اإلهبام غري مقبول عنده، كما هو
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 المبحث الثاني عشر

 تعارض الوقف والرفع، وتعارض الوصل واإلرسال؛ وفيه خمسة مطالب:

 المط ب األول

 معنى الوقف والرفع، وفيه مسائٌل:

 :هو مصدر للفعل وقف، وهو مصدر مبعىن املفعول, أي: املوقوف,  الموقوف لغة

 . (1)واملوقوف من احلديث: خالف املرفوع، وهو جماز

 :ًرضي اهلل -عند االطالق يطلق بأنَّه: ما يروى عن الصحابة  الموقوف اصطًلحا
صلَّى  -من أقواهلم أو أفعاهلم وحنوها، فيوقف عليهم، وال يتجاوز به إىل رسول اهلل  -عنهم

 .(2)-اهلل عليه وسلَّم
وأحيانًا يطلق مقيدًا فيقصد به ما يروى عن التابعني، مثَّ اصطالح أهل العلم تسمية 

:  وهو ما جاء عن -وهو غري املنقطع، ويقال يف مجعه: املقاطيع، واملقاطع على-املقطوع 
 .(3)التابعني موقوفاً عليهم من أقواهلم أو أفعاهلم

 

 

 
                                                           

مادة )وقف(,  24/457مادة)وقف(, وتاج العروس؛ للزبيدي  9/312ينظر: لسان العرب؛ البن منظور (1)
 . 1/942املصطلحات والفروق اللغويةوالكليات معجم يف 

, وشرح التبصرة 1/33, والتقريب والتيسري؛ للنووي1/41( ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح 2)
 .139, ونزهة النظر؛ البن حجر: 1/184والتذكرة؛ للعراقي

 .139نزهة النظر؛ البن حجر: (  3)
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  الرفع يف لغة: خالف الوضع، يقال: رفعته فارتفع, وهو لغةالحديث المرفوع  :

 .(1)تقريب الشيء من الشيء

  ًخاصَّة،  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-: )هو ما أضيف إىل رسول اهلل المرفوع اصطًلحا

 .(2)وال يقع مطلقه على غري ذلك(

  :ًمل أجد من عرَّف تعارض الوقف والرفع  تعارض الوقف والرفع اصطًلحا

، وميكن أْن يُعرَّف  ا تكلَّموا عنه على سبيل البيان ال احلدِّ باعتباره لقبًا لعلٍم خمصوص، وإَّنَّ

-مع غريه، فريويه واحٌد أو أكثر  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-بأنَّه: هو تعارض ما أضيف للنَّيبِّ 

سواءٌ  -، وخيالفه غريه -صلَّى اهلل عليه وسلِّم-يبِّ حممد فيضيفه للنَّ  -سواء كان ثقًة أو ضعيفاً 

 فينسبه لغريه. -كان ثقة أو ضعيفاً 

 

 

 

 

 
                                                           

 مادة )رفع(.  2/423مادة )عرض(, ومعجم مقاييس اللغة؛ البن فارس  3/1221( ينظر: الصحاح؛ للجوهري1)
, وفتح املغيث 1/47, واختصار علوم احلديث؛ البن كثري1/47( ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح2)

 .1/131بشرح ألفية احلديث للعراقي؛ للسخاوي
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 المط ب الثاني

 معنى الوصل واإلرسال، وفيه مسائٌل:

 :وصل إليه  وصلت الشيء وصاًل وصلة، والوصل ضد اهلجران. أواًل: الوصل لغة

واتصل الشيء بالشيء:  خالف الفصل،. وهو (1)يصل وصواًل: أي بلغ. وصل مبعىن: اتصل

 .(2)مل ينقطع

 وهي أمساء مرتادفة، املراد أو الموصول اصطًلحاً  ،(3)ثانياً: المتصل أو المؤتصل :

هبا اصطالحًا يقع مطلقه على املرفوع، واملوقوف واملقطوع: وهو الذي اتصل إسناده، فكان   

 .(4)هاهكل واحد من رواته قد مسعه ممن فوقه حىت ينتهي إىل منت

 مشتق من اإلرسال، وهو اإلطالق، والتسليط، واإلمهال، ثالثاً: المرسل في ال غة :
 .( 7)والتوجيه. فأرسل الشيء: أطلقه وأمهله

 .( 1)واإلرسال: التسليط واإلطالق واإلمهال والتوجيه
وحديث مرسل مل يتصل إسناده بصاحبه، وأرسلت الكالم إرسااًل أطلقته من غري 

ل فيهاتقييد  ل يف قراءته مبعىن متهَّ  .(5)وترسَّ
                                                           

 مادة)وصل(.342ح؛ للرازي: (  ينظر: خمتار الصحا 1)
 مادة)وصل(.11/525(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور2)
كما نقله   -عنه  -رضي اهلل تعاىل-قلت: واملؤتصل وهي عبارة الشافعي : )1/412(  قال الزركشي يف النكت3)

 وقال ابن حاجب يف تصريفه: هي لغة الشافعي(. -البيهقي 
 .1/412، والنكت؛ للزركشي111ث؛ البن الصالح: (  ينظر: معرفة أنواع علم احلدي4)
 مادة)رسل(.11/287( ينظر: لسان العرب؛ البن منظور7)

 مادة)رسل(.4/384( ينظر: القاموس احمليط؛ للفريوز آبادي1)

 مادة)رسل( .1/221( ينظر: املصباح املنري؛ لفيومي5)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
311 

 للحديث املرسل تعاريف عديدة سوف انقل ما استقر المرسل في االصطًلح :
 عليه اصطالح املتأخرين، وهو التعريف الذي جيمع بني التعاريف املختلف فيها .

 .(1)-صلى اهلل عليه وسلم–هو ما أضافه التابعي إىل النَّيبِّ  المرسل اصطًلحاً:
من  -صلى اهلل عليه وسلم–وهذا من أجود التعاريف؛ ألنَّه يعم ما أضيف إىل النَّيبِّ 

–ما قال فيه التابعي قال رسول اهلل ير أو صفه؛ فعلى هذا فمن عرفه: )قول أو فعل أو تقر 
فتعريفه قاصر؛ ألنَّه ال يشمل التقرير أو الصفة أو الفعل، وكذا من  -صلى اهلل عليه وسلم

ما سقط منه الصحايب، فتعريفه غري جيد؛ ألنا لو كنا نعلم أن الصحايب وحده  عرفه بأنه:
هو الذي سقط ذكره ملا ضعفنا احلديث، إذ العلة باملرسل: خشية أن يكون التابعي قد مسعه 

 من تابعي آخر، وال نعلم هلذا التابعي اآلخر عدالة وضبطاً .
ض الصحابة، ومسع منهم أحاديث، وأما التابعي الذي يروي املرسل: فهو الذي لقي بع

 .(2)وال يشرتط فيه أن يكون كبرياً كما اشرتطه بعضهم( 
 عًلقة المعنى ال غوي باالصطًلحي( ه(: ) فكأنه 511: قال احلافظ  العالئيُّ

تصور من هذا اللفظ االنقطاع، فقيل للحديث الذي قطع إسناده وبقي غري متصل: مرسل، 
 . (3)ى وال حلقتها (أي كل طائفة منهم مل تلق األخر 

 :اإلرسال يف اصطالح احملدثني على أربعة أنواع من احلديث، وهي  معاني اإلرسال
 على ما يأيت:

النوع األول: مرسل الصحايب: وهو احلديث الذي يرويه الصحايب، عن صحايب آخر،  
، إمَّا -عليه وسلمصلى اهلل –. وسبب روايته عن غري النَّيبِّ -صلى اهلل عليه وسلم–عن النَّيبِّ 

لصغر سنه، أو تأخر إسالمه، أو غيابه عن شهود ذلك، فهذا يكون حجة باالتفاق، وهو 
 .(4)يف عداد املوصول؛ ألنَّ الصحابة كلهم عدول

                                                           

 . 1/319( ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ للحافظ ابن حجر1)
 . 1/321( اجلامع يف العلل والفوائد؛ للدكتور ماهر2)
 . 1/23( جامع التحصيل يف أحكام املراسيل؛ للعالئي:3)

 .  71( ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: 4)
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 .(1)النوع الثاين: املرسل اخلفي: وهو رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه
ي االنقطاع، فيقول قائلهم: هذا النوع الثالث: يطلق احملدثون القدامى اإلرسال على أ

 حديث مرسل، أي منقطع.
ه(: )وأما املرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب األصول 251قال احلافظ النووي)

واخلطيب احلافظ أيب بكر البغدادي ومجاعة من احملدثني ما انقطع إسناده على أي وجه كان 
 .(2)انقطاعه فهو عندهم مبعىن املنقطع(

,  -صلى اهلل عليه وسلم-التابعي: وهو ما أضافه التابعي إىل النَّيبِّ  النوع الرابع: مرسل
 كما سبق تعريفه سابقاً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 124( ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 1)

 . 1/32شرح النووي على مسلم ((2
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 المط ب الثالث
 أساب تعارض إرسال الموصول أو وقف المرفوع

 لوقف املرفوع، أو العكس، وإرسال املوصول أو العكس أسباٌب، وهي على ما يأيت: 
حفظه وضبطه، فمرَّة يرويه كذا، ومرة يرويه كذا، أو أنَّه أواًل: ضعف الراوي من حيث 

لضعفه جعله يصل ما أرسله غريه خطأ أو العكس، أو رفع ما وقفه غريه خطأ، أو العكس. 
ا إذا كان ثقة:  وهذا األمر إذا كان الراوي ضعيفاً. أمَّ

ا وقف الثقات للمرفوع أو العكس، وكذلك إرساهلم للموصول أو ال عكس ثانياً: أمَّ
 فعلى أمرين اثنني:

األول: من باب الوهم واخلطأ الذي مل يسلم منه أحٌد، قال اإلمام أمحد بن 
ه(: ) ما رأيت أحدا أقلَّ خطأ من حيىي بن سعيد، ولقد أخطأ يف أحاديث، 241حنبل)

ه(: )من مل خيطئ فهو  233. وقال اإلمام ابن معني)(1)ومن يعرى من اخلطأ والتصحيف(
ا أعجب ممن حيدث فيصيب(. وقال(2)كذاب( . (3): )لست أعجب ممن حيدث فيخطئ إَّنَّ

ه(: )مل يسلم من اخلطأ والغلط كبري أحد من األئمة مع 259وقال احلافظ الرتمذي)
 .(4)حفظهم(

الثاين: تعمدهم يف ذلك؛ ومذهبهم يف التعمد يقتصر على القصر، بأن يرسلوا 
 :(7)أساب، وهي على ما يأيت املوصول أو يقفوا املرفوع ال العكس، ولتعمدهم

ه(: )احلامل عليه وعلى العدول عن 922أواًل: الشك، قال احلافظ السخاوي)
التصريح باإلضافة، إما الشك إما الشك يف الصيغة اليت مسع هبا أهي )قال رسول اهلل(، أو 

                                                           

 .1/79للعجليتأريخ أمساء الثقات؛ (  1)
 .1/431(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب2)
 .1/431(  املصدر نفسه3)
 .1/431(  املصدر نفسه4)
 .12(  ينظر: الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع أو إرسال املوصول؛ للدكتور الصياح: 5)
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)نيب اهلل(، أو حنو ذلك; كسمعت أو حدثين، وهو ممن ال يرى اإلبدال، كما أفاد حاصله 
 .(1)املنذري(

 .(2)ثانياً: طلباً للتخفيف وإيثاراً لالختصار
 .(3)ثالثاً: الشك يف ثبوت احلديث

 رابعاً: الورع.
 خامساً: أن يعرف عن الصحايب هتيب الرفع أو قلته.

 سادساً: ورود احلديث بروايتني.
 سادساً: املذاكرة.

رسل غري راٍض عن الرا
ُ

 وي الرافع أو عمن أسقطه.سابعاً: أن يكون الراوي الواقف أو امل
ومعرفة من كان يتعمد ذلك تكون بالرجوع إىل األقوال املنقولة عن الرواة أنفسهم، 

سرب أحاديثهم وتتبعها واملقارنة بينها ودراستها بعمق بوبنص األئمة النقاد على ذلك، و 
 .(4)وتوسع، وتأمل تطبيقات أئمة احَلديث والعلل لرواياهتم، وما أحتف هبا من قرائن

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/178(  فتح املغيث؛ للسخاوي1)
 .1/178سخاوي، وفتح املغيث؛ لل2/735ينظر: النكت؛ البن حجر (  2)
 .1/178، وفتح املغيث؛ للسخاوي2/735ينظر: النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر(  3)
-12(  ينظر تفصيل ذلك يف كتاب: الرواة الذي تعمدوا وقف املرفوع أو إرسال املوصول؛ للدكتور علي الصياح: 4)

 ، فقد نقل نصوصاً نفيسة عن أهل العلم يف ذلك.22
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 المط ب الرابع
 منهج أئمة الحديث الع ماء تجاه تعارض الوقف والرفع أو الوصل واإلرسال

 ميكن حصر مذاهب العلماء عند تعارض الوقف والرفع إىل مخسة مذاهب:   

وهو قول كثري من احملدثني وبعض الفقهاء  :المذهب األول: يحكم ل حديث بالرفع
صلى اهلل عليه -ه(: )إذا رفع بعضهم احلديث إىل النَّيبِّ 143واألصوليني, قال ابن الصالح)

ووقفه بعضهم على الصحايب، أو رفعه واحٌد يف وقت ووقفه هو أيضاً يف وقت آخر،  -وسلم
لرفع؛ ألنَّه مثبت وغريه ساكت، فاحلكم على األصح يف كل ذلك ملا زاده الثقة من الوصل وا

م عليه؛ ألنَّه علم ما خفي عليه(  .(1)ولو كان نافياً فاملثبت مقدَّ
: ) الصحيح الذي عليه  -فيما نقله عنه السخاوي-ه( 821وقال احلافظ العراقي)

 اجلمهور، أنَّ الراوي إذا روى احلديث مرفوعًا وموقوفاً، فاحلكم للرفع; ألنَّ معه يف حالة الرفع
 . (2)زيادة، هذا هو املرجح عند أهل احلديث!(

ه(: )زيادات الثقة مقبولة مطلقًا عند اجلماهري من أهل 151قال احلافظ النووي)     
ا اذا رواه بعض الثقات الضابطني متصاًل وبعضهم مرساًل أو  احلديث والفقه واألصول...، أمَّ

 وقت وأرسله أو وقفه يف وقٍت، بعضهم موقوفًا وبعضهم مرفوعًا أو وصله هو أو رفعه يف
فالصحيح الذى قاله احملققون من احلديث وقاله الفقهاء وأصحاب األصول وصححه 
اخلطيب البغدادي: أنَّ احلكم ملن وصله أو رفعه سواء كان املخالف له مثله، أو أكثر 

 .(3)وأحفظ، ألنَّه زيادة ثقٍة وهى مقبولة(
 حجة من استدل هبذا املذهب:     

                                                           

, وشرح 1/173, واملقنع يف علوم احلديث؛ البن امللقن1/52أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح( ينظر: معرفة 1)
 . 1/233التبصرة والتذكرة؛ للعراقي

 .1/142, واملقرتب يف بيان املضطرب؛ البن بازمول1/222( ينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي2)

 . 1/32ينظر: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (3)
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استدل من ذهب هبذا املذهب بنقوٍل لبعض األئمة ُفِهَم منها اطالق قبول زيادة  
ه(: ) والزيادة مقبولة، واملفسر يقضي على املبهم، إذا رواه أهل 271الثقة, كقول البخاري)

 .(1) الثبت...(
ه(: ) فإذا زاَد حافٌظ ممن يُ ْعَتمد على حفظه قبل ذلك 259وقول الرتمذي)     

 .(2)عنه(
ث باحلديث ثقٌة فأسنده، كان عندي هو 292قول البزار)و  ه(: ) وإذا حدَّ

 . (3)الصواب(
م رأوا أنَّ من رفع  والذي جعل أصحاب هذا املذهب حيكمون للحديث بالرفع هو أهنَّ
احلديث قد أتى بزيادة علم، ) فصاحب الزيادة معه زيادة حفظ وعلم, وال سيما أنَّه عدٌل 

ى من مل حيفظ، ولو كان الذي مل حيفظ أوثق وأضبط الحتمال ضابٌط, ومن حفظ حجٌة عل
عروض مالبسات أو ظروف متنعه من مساع الزيادة اليت مسعها هذا املنفرد؟ كما أنَّ رواية 

 . (4)اإلرسال والوقف ال تعارض رواية الوصل والرفع أو تنافيها حىت تقدم عليها...(
 مناقشة هذا القول:

إنَّ مذهب احلفاظ األوائل ال يقبلون الرفع مطلقًا كما فهم أصحاب هذا       
املذهب، فقد: ) ذكر اخلطيب يف كتابه الكفاية، حكاية عن البخاري: أنَّه سئل عن حديث 

فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. وهذا  (7)((في النكاح بًل ولي))أيب إسحاق 
 اإلسناد مقبولة على اإلطالق من الثقة عند البخاري ولكن ابن رجب يعين أنَّ الزيادة يف

يعرتض على هذا بقوله: )وهذه احلكاية إن صحت فإن مراده الزيادة يف هذا احلديث، وإال 
فمن تأمل كتاب البخاري يتبنيِّ له قطعًا أنَّه مل يكن يرى أنَّ زيادة كل ثقة يف اإلسناد 

ذكر يف بعض املواضع أنَّ الزيادة من الثقة مقبولة، مث يورد يف مقبولة...، وهكذا الدارقطين ي
                                                           

 ( .1483، كتاب الزكاة,  باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وباملاء اجلاري, عقب حديث )يف صحيحه (1)
 . 2/131ينظر: شرح علل الرتمذي (2)

 . 1/214( وقد نقل هذا القول احلافظ السخاوي يف: فتح املغيث3)
 . 714( التفرد يف رواية احلديث ومنهج احملدثني يف قبوله أو رده؛ لعبد اجلواد محام: 4)
 ( . 1881(, وابن ماجه )1121(, والرتمذي )2258أخرجه: أبو داود ) (5)
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أكثر املواضع زيادات كثري من الثقات، ويرجح اإلرسال على اإلسناد املتصل، فدل على أن 
 . (1)مرادهم زيادة الثقة يف مثل تلك املواضع اخلاصة، وهي إذا كان الثقة مربزاً يف احلفظ(

 
) أن احلكم ملن وقف، حكاه اخلطيب  :ه(922قال السخاوي) الثاني: المذهب

ٌن؛ وألنَّ الرافع رمبا تبع العادة، وسلك  ؛(3()2)أيضًا عن أكثر أصحاب احلديث( ألنَّه متيقِّ
 اجلادة، وإليه ذهب أكثر أهل احلديث .

 حجة من استدل هبذا املذهب: 
لنسائي, وقيل: إنَّ اإلرسال )سلوك غري اجلادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه ا

 .(4)نوع قدٍح يف احلديث، فرتجيحه وتقدميه من قبيل تقدمي اجلرح على التعديل(
 مناقشة هذا القول:

أواًل: إنَّ صاحب الزيادة ثقة ضابط ومعه زيادة علم وحفظ, ومن حفظ حجة على 
 من مل حيفظ, وعدم العلم أو عدم احلفظ ال يطعن يف العامل أو احلافظ .

ثانياً: إنَّ اجلرح ال يقدم مطلقًا على التعديل, بل هناك شروط اشرتطها العلماء حىت 
ل على سبب اجلرح, وأن ال يكون  يقدم اجلرح, كأن يكون اجلرح مفسراً, وأن ال يطلع املعدِّ

                                                           

 .  1/211شرح علل الرتمذي (1)
 .1/142بن بازمول, واملقرتب يف بيان املضطرب؛ ال1/219ينظر: فتح املغيث بشرح ألفية احلديث؛ للسخاوي (2)
م يرجحون رواية اإلرسال على  (3) ا نسب اىل أكثر احملدثني أهنَّ وفيما قاله السخاوي نظٌر؛ ) وذلك أنَّ اخلطيب إَّنَّ

. -باب القول فيما روي من األخبار مرساًل ومتصاًل هل يثبت وجيب العمل به ؟-الوصل, وعقد باباً لذلك مساه 
الباب إَّنا هي يف وصل السند وإرساله, أمَّا مسألة الرفع والوقف فلم يتكلَّم عليها وكل األمثلة اليت أوردها يف هذا 

ا عقد هلا بابًا مستقاًل بعد ذلك بأربعة أبواب فقال: )باب يف احلديث يرفعه الراوي تارًة ويقفه يف هذا الباب ؛ إَّنَّ
برتجيح رواية الرفع على الوقف, وال تارة أخرى ما حكمه؟(, ويف هذا الباب كالم اخلطيب السابق الذي صرح فيه 

يوجد يف هذا الباب كله ما نسبوه إليه من أنَّ اجلمهور يقولون بالوقف, فاملسألة قد اشتبهت على السخاوي, 
-748لتفرد؛ لعبد اجلواد محام:فادخل مسألة الوصل واإلرسال يف مسألة الوقف والرفع. واهلل تعاىل أعلم( . ا

749. 
 . 1/217( فتح املغيث؛ للسخاوي 4)
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اجملروح ممن اشتهرت عدالته... وغري ذلك من الشروط, فإن مل تتحقق هذه الشروط فال 
 لتعديل . يقدم اجلرح على ا

ثالثاً: أما ما يستشهد به من عمل احلفاظ برتجيحهم لرواية املرسل على الواصل 
والوقف على الرافع, فهذا ليس حكمًا ُمطَّرداً, بل نراهم كذلك حيكمون يف مواضع كثرية 

 . (1)لرتجيح الوصل والرفع على اإلرسال والوقف, فاألمر ليس باإلطالق إذاً 
وقوف على مذهب الراوي، واملسند على أنَّه روايته، يعين حيمل امل المذهب الثالث:

فال تعارض حينئذ, وحنوه قول اخلطيب: اختالف الروايتني يف الرفع والوقف ال يؤثر يف 
صلى اهلل عليه  -احلديث ضعفاً; جلواز أن يكون الصحايب يسند احلديث ويرفعه إىل النَّيبِّ 

توى بدون رفع، فيحفظ احلديث عنه على الوجهني مرَّة، ويذكر مرَّة على سبيل الف -وسلم 
مجيعاً(,  ) لكن خصت بأحاديث األحكام، أمَّا ما ال جمال للرأي فيه فيحتاج إىل نظر; 
م أن حكمه الرفع ال سيما وقد رفعه أيضاً, مث إن حمل  يعين يف توجيه اإلطالق، وإال فقد تقدَّ

ند، أما إذا اختلف فال يقدح أحدمها يف احتد الس -كما قاله ابن عبداهلادي إذا   -اخلالف 
 .(2)اآلخر إذا كان ثقة جزماً(

ا اذا رواه 151وقد رجح النووي) ه( من هذه املذاهب املذهب األول إْذ قال: ) وأمَّ
بعض الثقات الضابطني متصاًل وبعضهم مرساًل أو بعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً أو وصله 

يف وقت، فالصحيح الذى قاله احملققون من احلديث هو أو رفعه يف وقت وأرسله أو وقفه 
وقاله الفقهاء وأصحاب األصول وصححه اخلطيب البغدادي: أنَّ احلكم ملن وصله أو رفعه، 

 . (3)سواء كان املخالف له مثله أو أكثر وأحفظ؛ ألنَّه زيادة ثقة، وهى مقبولة(
األصوليني إْذ ه( عن 922وهذا املذهب نقله احلافظ السخاوي) المذهب الرابع:

أنَّ االعتبار يف  -كاإلمام فخر الدين وأتباعه   -قال: )وأما األصوليون فصحح بعضهم 

                                                           

 .  771-772( ينظر: التفرد؛ لعبد اجلواد محام: 1)
 .  1/221ينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي (2)
 . 1/33ينظر: مقدمة شرح النووي على مسلم (3)
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املسألتني مبا وقع منه أكثر، وزعم بعضهم أنَّ الراجح من قول أئمة احلديث يف كليهما 
 .(1)التعارض...(

حه كبار األئمة، وهو مذهب  المذهب الخامس: أئمة وهو املذهب الراجح الذي رجَّ

وحيىي بن  ه(،198ه(، وعبد الرمحن بن مهدي)198احلديث كيحىي ابن سعيد القطان)

 ه(،274ه(، والبخاري)241ه(، وأمحد بن حنبل)234ه(، وعلي بن املديين)233معني)

ه(، 323ه(، والنسائي)255ه(، وأيب حامت)259ه(، والرتمذي)214وأيب زرعة)

فيما يتعلق بالزيادة وغريها، من قبول الزيادة ه( وغريهم، اعتبار الرتجيح 387والدارقطين)

وردها حبسب القرائن والرتجيحات، وال يُعرف عن أحٍد منهم إطالق قبول الزيادة، وال 

ا حيكمون مبا تدلُّ عليه القرائن  .(2)حيكمون يف املسألة حبكم كليٍّ يعم مجيع األحاديث، وإَّنَّ

الكتاب ذكر االختالف يف ه(: )وقد تكرر يف هذا 597قال احلافظ ابُن رجب)

الوصل واإلرسال، والوقف والرفع، وكالم أمحد وغريه من احلفاظ يدور على اعتبار قول 

األوثق يف ذلك واألحفظ، وذكر احلاكم أنَّ أئمة احلديث على أن القول قول األكثرين، 

 الذين أرسلوا احلديث. وهذا خيالف تصرفه يف املستدرك. 

أبو بكر اخلطيب مصنفًا حسناً مساه )متييز املزيد يف متصل وقد صنَّف يف ذلك احلافظ 

األسانيد(، وقسمه قسمني: أحدمها: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة يف اإلسناد، وتركها. 

 والثاين: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبوهلا.

                                                           

 .1/143, واملقرتب يف بيان املضطرب؛ البن بازمول1/222ينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي (1)

 .  3/115العلل والفوائد؛ للدكتور ماهر الفحل  ينظر: اجلامع يف( 2)
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اة مثَّ إنَّ اخلطيب تناقض، فذكر يف كتاب الكفاية للناس مذاهب يف اختالف الرو      

ا هي مأخوذة  يف إرسال احلديث ووصله، كلها ال تُعرف عن أحد من متقدمي احلفاظ، إَّنَّ

من كتب املتكلِّمني، مثَّ إنَّه اختار أنَّ الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً، كما نصره املتكلمون وكثري 

ز املزيد من الفقهاء. وهذا خيالف تصرفه يف كتاب متييز املزيد. وقد عاب تصرفه يف كتاب متيي

ثي الفقهاء، وطمع فيه ملوافقته هلم يف كتاب الكفاية...(  .(1)بعض حمدِّ

مني يرى أنَّ هؤالء العلماء مل حيكموا على  والذي يطَّلع على صنيع العلماء املتقدِّ
احلديث من أول وهلة؛ بل ينظرون اىل كل حديث على حدٍة, وحيكمون على هذا احلديث 

ح هلم من ترج من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم أنَّه يحات وقرائن, )و حبسب ما يرتجَّ
إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أنَّ احلكم للزائد فلم يصب يف 

ذلك ليس قانونًا ُمطَّردًا ومبراجعة أحكامهم اجلزئية، يعرف صواب ما  ألنَّ  هذا اإلطالق؛
م يروون احلديث من رواية  الثقات العدول مثَّ تقوم هلم علل فيه متنعهم من احلكم نقول؛ فإهنَّ

بصحته ملخالفة مجع كثري لألقل ومن هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر يف أنفسهم غلبة ظن 
بغلطه وإن كان هو الذي وصل أو رفع ومل جيروا يف ذلك على قانون واحد يستعمل يف مجيع 

 .(2)(قواعد بعض أهل الظاهراألحاديث قال: وأقرب الناس إىل إطراد هذه ال
اظ ال يقبلون بزيادة الثقة رفع احلديث أو وقفه مطلقاً, وال يردوهنا  وعلى كل حال فاحلفَّ

 مطلقاً, وإَّنا يقبلون هذه الزيادة بشرطني: 
أن يكون الراوي ثقًة ضابطاً, ال يذكر بلني يف حديثه, وحتتمل منه  :الشرط األول

 .(3)الزيادة
                                                           

 .481/ 1, والنكت الوفية مبا يف شرح األلفية؛ للبقاعي2/132( شرح علل الرتمذي1)

, ونقله أيضاً 2/12( هذا الكالم النفيس البن دقيق العيد نقله الزركشي يف النكت على مقدمة ابن الصالح: 2)
 . 2/124الصالح احلافظ ابن حجر يف النكت على كتاب ابن

 . 777, والتفرد يف رواية احلديث؛ لعبد اجلواد محام: 2/189( ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع: 3)
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تسلم الرواية من قرينة أو مرجح يرد هذه الزيادة وال يقبلها, أو أن يربأ الشرط الثاين: أن 
 .(1)من قيام حجة على خطئه فيما زاد

)ال جند أحدًا من أهل الفن إال وقد قبل زيادة الثقات، ولو يف  قال احلافظ البقاعي:
ل، فتجد مكان من األماكن، فهم جممعون هبذا االعتبار بالفعل ولكنهم خمتلفون يف التفاصي

هذا يقبل يف مكان وال يقبل فيه اآلخر،... ومن تأمل تصرفاهتم حق التأمل علم أهنم ال 
حيكمون يف هذه املسألة حبكم كلي، ولكنهم دائرون يف أفرادها مع القرائن، فتارة يرجحون 
الوصل، وتارة رواية من زاد، وتارة رواية من نقص، وحنو ذلك، وهذا هو املعتمد، وهو فعل 

 .(2)ذة النقد وأعالمهم(جهاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 777, والتفرد: 2/189( ينظر: حترير علوم احلديث1)
 .481/ 1(  النكت الوفية مبا يف شرح األلفية؛ للبقاعي2)
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 عند الحافظ  تعارض الوقف والرفع وتعارض الوصل واإلرسالأمث ة تطبيقة ل
 :أبي زرعة الرازي: وفيها نموذجان

  :تعارض الوقف والرفع أو المقطوع والموقوف؛ وفيه ثًلثة أمث ة:األول 

  قال الصحابيالمثال األول: إعًلل الحديث المرفوع؛ بأنه موقوف من فعل :
، عن نافٍع، عن ابن (1)وسألت أبا زرعة عن حديٍث رواه حممد بن ثابتٍ ابن أيب حامت: )

ا (2)في التيمم ضربتين: ))-صلَّى اهلل عليه وسلم–عمَر، عن النَّيبِّ  ((؟. قال: هذا خطأ؛ إَّنَّ
 .(3)هو موقوف(

 :ذهب احلافظ أبو زرعة إىل أنَّ الصحيح يف  بيان إعًلل أبي زرعة لهذا الحديث
مجاعة من الرواة،  (4)هذا احلديث الوقف، وأنَّ رفعه منكٌر؛ وذلك أنَّ حممد بن ثابت خالفه

                                                           

(، وابن املنذر يف 1781ترمجة)4/38يف الضعفاء(، والعقيلي 332)1/92( أخرج روايته: أبو داود1)
حممد بن ثابت العبدي، أخربنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر يف (. ولفظ أيب داود: )...742)2/49األوسط

صلى -حاجة إىل ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل على رسول اهلل 
السكك، وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه، فلم يرد عليه، حىت إذا كاد  يف سكة من -اهلل عليه وسلم

الرجل أن يتوارى يف السكة، ضرب بيديه على احلائط ومسح هبما وجهه، مث ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، مث 
 ((.إنه لم يمنعني أن أرد ع يك السًلم إال أني لم أكن ع ى طهررد على الرجل السالم، وقال: ))

(( مبتدأ مؤخر، وما يف العلل خيرَّج على وجهني صحيحني يف العربية. ينظر: ضربتانكذا يف األصل، واجلادة: ))( 2)
 (.1حاشية)1/123تعليق حمققي العلل

 (.131مسألة) 123-1/122( علل احلديث؛ البن أيب حامت3)
رضي اهلل –بن ظبيان متابعة قاصرة؛ إْذ قد رواه عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر  (  وكذلك قد تابعه علي4)

ترمجة  1/322(، وابن عدي يف الكامل 13311)12/315مرفوعاً. كما عند الطرباين يف األوسط -عنهما
 بن (، وقال: )كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاً, ووقفه حيىي13311)1/332(، والدارقطين يف السنن1341)

(، وقال: )وال أعلم أحدًا أسنده عن 131)1/385القطان وهشيم وغريمها وهو الصواب(، واحلاكم يف املستدرك
عبيد اهلل، غري علي ابن ظبيان، وهو صدوق، وقد أوقفه حيىي بن سعيد وهشيم بن بشري وغريمها، وقد أوقفه مالك 

تصح كما تقدم ذكره؛ لضعف علي بن ظبيان، وإنكار ابن أنس، عن نافع يف املوطأ( إال أهّنا متابعة منكرة ال 
(، ونصب 77)1/82(، وتنقيح التحقيق؛ للذهيب3414)3/281األئمة عليه. وينظر: فيض القدير؛ للمناوي

 .1/172الراية؛ للزيلعي
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، (7)، ويونس(4)، وُهشيم(3)، وحيىي بن سعيد القطان(2)، والعمري(1)منهم: اإلمام مالك
، وابن أيب (12)، وابن عجالن(9)، وابن إسحاق(8)وعبيد اهلل، (5)، وأيوب(1)وقيس بن سعد

 . (11)رواد
، وأنَّ الوهم من حممد بن -رضي اهلل عنهما–إذا قد رووه موقوفًا على ابن عمر 

 .(12)ثابت

 

 

 

                                                           

 (.51)1/31(  املوطأ1)
 (.171)(  كما عند أيب نعيم الفضل بن دكني يف كتاب الصالة2)
(، ويف معرفة السنن 995)1/318(، ومن طريقه البيهقي يف الكربى187)1/332الدارقطين(  أخرجه روايته: 3)

 (.1777)2/11واآلثار؛ له
(، ويف معرفة السنن 995)1/318(، ومن طريقه البيهقي يف الكربى187)1/332( أخرج روايته: الدارقطين4)

 (. 1774)2/11واآلثار؛ له
(، ويف معرفة 995) 1/318(، ومن طريقه البيهقي يف الكربى187)1/332الدارقطين( كذلك أخرج روايته: 5)

 (.1774)2/11السنن واآلثار؛ له
 (.8422)1/221كما نقل املزي يف حتفة األشراف عن كتاب التفرد أليب داود(  6)
 (1275ترمجة)4/159التأريخ األوسط( كما ذكر البخاري يف 7)
 (.187)1/322والدارقطين يف السنن(، 229)2/9(  أخرج روايته: ابن املنذر يف األوسط8)
 (1275ترمجة)4/159التأريخ األوسط( كما ذكر البخاري يف 9)
 (.1781ترمجة)4/38كما ذكر العقيلي يف الضعفاء(  11)
 (.8422)1/221كما نقل املزي يف حتفة األشراف عن كتاب التفرد أليب داود(  11)
صدوٌق، لنُي احلديث، من الثامنة د ق( ؛ تقريب التهذيب؛ (  هو )حممد بن ثابت العبدي، أبو عبد اهلل البصري، 12)

 (.7551البن حجر)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
313 

 وإىل هذا ذهب أئمة احلديث من املتقدمني واملتأخرين:

ه(: )خيالف يف حديثه عن نافع، عِن ابن ُعَمر مرفوعًا يف 271قال اإلمام البخاري)
، وخالفه أيوب، وُعَبيد اهلل ، وابن إسحاق، َوحَيىي بن سعيد عن نافع، عِن ابن ُعَمر التيمم

 . (1)فعله(

ه(: )مسعت حيىي بن معني يقول: حممد بن ثابت ليس 335وقال ابُن أيب حامت)
بشيء. مسعُت أيب يقول وسألته عن حممد بن ثابت العبدي؟ فقال: ليس هو باملتني، يكتب 

. ونقل (2)إيلَّ من أيب أمية بن يعلى وصاحل املري، روى حديثًا منكراً(حديثه، وهو أحبُّ 
ه( قوله: )ليس به بأٌس، ينكر عليه 233ه( يف الضعفاء عن ابن معني)322العقيلي)

حديث ابن عمر يف التيمم ال غري، وهذا احلديث...، ورواه عبد اهلل بن عمرو، وحيىي بن 
 وهذا الصواب. سعيد، وابن عجالن، عن نافع كذا موقوف،

حدثين احلسن بن عبد اهلل الذارع، قال: مسعت أبا داود السجستاين قال: حممد ابن 
ث حديث نافع عن بن عمر يف التيمم(  .(3)ثابت العبدي ليس بشيء، هو الذي حُيدِّ

ه(: ) ووقفه حيىي بن القطان، وهشيم، وغريمها، وهو 387قال احلافظ الدارقطين)
 .(4)الصواب(

 
                                                           

 (.1275ترمجة)4/159(  التأريخ األوسط؛ للبخاري1)
 (.1221ترمجة)5/211(  اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت2)
حلديث: )قال وأيضًا جاء يف السنن؛ أليب داود بعد أن أخرج ا (.1781ترمجة)4/38(  الضعفاء الكبري؛ للعقيلي3)

أبو داود: مسعت أمحد بن حنبل يقول: روى حممد بن ثابت حديثًا منكرًا يف التيمم. قال ابن داسة: قال أبو 
، ورووه فعل ابن -صلى اهلل عليه وسلم-داود: مل يتابع حممد بن ثابت يف هذه القصة على ضربتني عن النَّيبِّ 

 عمر(.
 (.134) 1/285املستدرك على الصحيحني؛ للحاكم (، وينظر: 187)1/332( السنن؛ للدارقطين4)
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 .(1)ه(: )والصواب هبذا اللفظ عن ابن عمر موقوف(478البيهقي) احلافظ وقال

قال أبو داود يف كتاب التفرد: مل يتابع أحٌد حممد بن  ه(: )542وقال احلافظ املزي)
، ورووه فعل ابن عمر. -َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-ثابت يف هذه القصة على ضربتني عن النيّب 

َبيد اهلل، وقيس بن سعد، ويونس األيلي، وابن أيب رواد، عن قال: وروى أيوب، ومالك، وعُ 
م ضربتني للوجه واليدين إىل املوفقني. قال أبو داود: جعلوه فعل  نافع، عن ابن عمر: أنَّه تيمَّ
ابن عمر. قال أبو داود: مسعت أمحد بن حنبل يقول: روى حممد بن ثابت حديثًا منكرًا يف 

 .(2)التيمم(

ه(: )وقد أنكر بعض احلافظ رفع هذا 544عبد اهلادي احلنبلي)وقال احلافظ ابن 
 .(3)احلديث على حممد بن ثابت العبدي؛ فقد رواه مجاعة عن نافع من فعل ابن عمر(

ه(: )ورفعه منكر عند أئمة احلفاظ، وإَّنا هو موقوف 597وقال احلافظ ابن رجب)
وأبو حامت، وأبو داود، والبخاري، عندهم: كذا قاله اإلمام أمحد، وحيىي بن معني، وأبو زرعة، 

 .(4)والعقيلي، واألثرم. وتفرد برفعه حممد بن ثابت العبدي، عن نافع. والعبدي ضعيف(

 :أنَّ الراجح يف هذا احلديث الوقف، وهو كما ذهب إليه احلافظ  خًلصة القول
 أبو زرعة الرازي؛ وذلك من أمور:

                                                           

 (.1211)1/327( السنن الكربى؛ للبيهقي1)
 (.8422)1/221( حتفة األشراف؛ للمزي2)
 .35( شرح علل ابن أيب حامت؛ البن عبد اهلادي: 3)
، وجممع 1/172(. وينظر: نصب الراية؛ للزيلعي335عقب شرحه حديث) 2/237فتح الباري؛ البن رجب( 4)

(، والتلخيص احلبري؛ البن 11)2/138( وما بعده، والبدر املنري؛ البن امللقن1411)1/212وائد؛ للهيثميالز 
 ،1/424حجر
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ايته؛ إذ قد رووه موقوفاً. وهذا ما يعرف األول: إنَّ حممد بن ثابت خالفه اجلماعة يف رو 
 برتجيح رواية اجلماعة أو رواية األكثر.

الثاين: إن من أوقف احلديث أوثق وأحفظ ممن رفعه. وهذا ما يعرف برتجح رواية 
 األوثق واألحفظ.

الثالث: اتفاق احلفاظ من املتقدمني واملتأخرين على إنكار احلديث مرفوعاً، وأنَّ رفعه 
 د هذا احلديث من مجلة منكرات حممد بن ثابت ومن وافقه. منكٌر، وع

 ويف ضوء ما تقدم يتبني دقة إعالل أيب زرعة هلذا احلديث، ورجحان قوله.
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 :قال ابن أيب حامت:  المثال الثاني: إعًلل وجه من رواية الموقوف بالمقطوع
، عن (1))وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حممد بن أيب بكر املقدمي، عن احلارث بن وجيه

تتجافى جنوبهم عن يف قول اهلل عز وجل: } -مالك بن دينار، عن أنس بن مالك 
يصلُّون بني املغرب  -صلى اهلل عليه وسلم–{، قال: كان أصحاب رسول اهلل المضاجع

 والعشاء؟
 .(2)أبو زرعة: هذا يروى: مالك بن دينار، عن سامل(فقال 

 :أنكر أبو زرعة الرازي حديث احلارث ابن  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي
وجيه يف جعل احلديث عن مالك بن دينار، عن أنٍس موقوفاً، وأنَّ الصواب فيه: )عن 
مالك، عن سامل( مقطوعاً، وليس ألنس فيه ذكر من طريق مالك بن دينار. على الرغم من 

أنَّ أبا زرعة أنكر روايته  أنَّ احلديث ثابٌت عن أنس موقوفاً من غري رواية مالك بن دينار، إال
، وملخالفته من روى عنه (3)من طريق مالك بن دينار خاصة؛ لضعف احلارث بن وجيه

 مالك؛ إْذ قد رووه عن مالك، عن سامل مقطوعاً كما ذكر أبو زرعة.
رضي اهلل –وهو إعالل بالنسبة لوجه دون آخر، فاحلديث ثابت عن أنس بن مالك 

ت من طريق مالك بن دينار، وأنَّ الصواب فيه: عن سامل ابن عبد اهلل ، إال أنَّه ال يثب(4)-عنه
 . وهذا ما يسمى إعالل املوقوف باملقطوع.-رضي اهلل عنهما–بن عمر ا

                                                           

(، والشجري يف 351ترمجة )2/413(، وابن عدي يف الكامل4347)18/112(  أخرج روايته: الطربي يف تفسريه1)
 .3/81ه الزيلعي يف ختريج أحاديث الكشاف(، وابن مردويه يف تفسريه فيما ذكر 941)1/255ترتيب األمايل

 (. 714مسألة) 411-2/412علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
هو)احلارث بن وجيه، بوزن عظيم، وقيل: بفتح الواو، وسكون اجليم، بعدها موحدة، الراسيب، أبو حممد البصري، (  3)

 (.1271ترمجة )148ضعيف من الثامنة د ت ق(. تقريب التهذيب: 
(، والبيهقي يف 7932) 2/17(، وابن أيب شيبة يف املصنف2959)3/231أخرجه: عبد الرزاق يف تفسريه(  4)

. وأخرجه: -رضي اهلل عنه–( بإسناد صحيح عن قتادة، عن أنس 4549)3/29الكربى
(، والشجري يف ترتيب 47(، واآلجري يف فضل قيام الليل)175(، ويف العلل الكبري؛ له)3191)7/341الرتمذي

 -رضي اهلل عنه–(، من طريق سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد االنصاري، عن أنٍس 942)1/255مايلاأل
 به. وقال الرتمذي عقيبه: )هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه(.
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ه(؛ إْذ قال: )وهذان احلديثان بأسانيدمها عن 317وقد وافق أبا زرعة ابُن عدي)
 .(1)مالك بن دينار، ال حيدث عن مالك غري احلارث بن وجيه(

 إنَّ أبا زرعة أعل املوقوف من طريق احلارث بن وجيه باملقطوع؛ خًلصة القول :
لضعف احلارث بن وجيه، وملخالفته ما هو ثابت من طريق مالك بن دينار، وهو إعالل 

 نسيب بالنسبة لوجه دون آخر. واهلل أعلم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/413(  الكامل؛ البن عدي1)
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  قال (1)قصَّر بهالمثال الثالث: ترجيح الموقوف ع ى المقطوع؛ ألنَّ راويه : 
ابُن أيب حامت: ) وسألت أبا زرعة عن حديث رواه حيىي بن زكريا ابن أيب زائدة، عن الثوري، 

{؛ قال: الذين آمنوا ولم ي بسوا إيمانهم بظ معن نسري بن ذعلوق، عن كردوس: }
 بشرك؟

 .(2)قال أبو زرعة: إَّنا هو: عن كردوس، عن حذيفة؛ وابن أيب زائدة قصَّر به(
 ر يف بيان إعًلل أبي زرعة الرازي : يرى احلافظ أبو زرعة أنَّ ابن أيب زائدة قد قصَّ

، أي أنَّه أوقف احلديث على كردوس، والصواب أنَّه من قول (3)روايته هلذا اخلرب مع ثقته
 .-رضي اهلل عنه-حذيفة

ه موقوٌف وأطلق أبو زرعة الرازي لفظة )قصَّر(؛ للتعبري على أنَّ الصواب يف احلديث أنَّ 
 على الصحايب، فجعله ابن أيب زائدة من كالم التابعي.

وما ذهب إليه أبو زرعة هو الصواب؛ وذلك أنَّه خالف اإلمام الكبري عبدالرمحن ابن 
مهدي فيما رواه عنه حممد بشار وابن وكيع؛ عن سفيان الثوري، عن نسري ابن ذعلوق، عن  

 .(4){، قال: بشركانهم بظ مولم ي بسوا إيمكردوس، عن حذيفة يف قوله: }
 وهذا إسناد عن الثوري كالشمس، رواته كلهم أئمٌة. 

وقد توبع ابن مهدي متابعة قاصرة، فرواه املثىن، عن عمرو بن عون، عن ُهشيم، عن 
                                                           

للتعبري عن إسقاط الراوي بعض من فوق (  يستعمل بعضهم كما هو احلال مع احلافظ أيب زرعة لفظة )قّصر(؛ 1)
شيخه يف السند، حبيث يصري السند بعد ذلك منقطعاً، وهو يف احلقيقة موصوٌل، أو موقوفاً والصواب أنَّه مرفوٌع، 
ه فيه،  أو مقطوعاً، وهو موقوٌف. وقد يكون ذلك اإلسقاط عمداً مع ضبط فاعله ملا مسعه، أو يفعله من أجل شكِّ

ً أو أكثر، ومعلوٌم أنَّ هذا ليس من التدليس  وعدم ضبطه له، أو يفعله خطأ، وقد يكون الذي سقط ذكره واحدا
 يف شيء.

ومنهم أيضًا من كان يستعمل لفظة )قصََّر( للتعبري عن وقف الراوي احلديث الذي رفعه غريه أو رفعه هو يف وقت 
 .2/279ثني؛ حملمد خلف سالمةينظر: لسان احملدآخر، وغالباً ما يطلق هذا اللفظ على حديث الثقة. 

 (.1113مسألة)4/792علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
(  هو)حيىي بن زكريا بن أيب زائدة اهلمداين، بسكون امليم، أبو سعيد، الكويفُّ، ثقٌة، متقٌن، من كبار التاسعة، مات 3)

 (.5748ترمجة)792البن حجر:سنة ثالث أو أربع ومثانني ومائة، وله ثالث وستون سنة ع(. تقريب التهذيب؛ 
 (.13488)11/498(  تفسري الطربي4)
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، ولكن يف إسنادها مبهٌم، ولكن (1)أيب إسحاق الكويف، عن رجل، عن عيسى، عن حذيفة
 تتقوى باليت قبلها.
م يتبني لنا دقة أيب زرعة رمحه اهلل، ومدى قوة حفظه واطالعه، وكيف يف ضوء ما  تقدَّ

. وأنَّ ترجيح الوقف والرفع -رضي اهلل عنه–أنَّه مل خيف عليه هذا اإلسناد العزيز عن حذيفة 
ح أبو زرعة رواية املوقوف على املقطوع جزافاً، وإَّنا حكم  يكون حبسب القرائن، فلم يرجِّ

، رضي اهلل عنه–وونه من قول حذيفة بأنَّه قصَّر به؛ ملعرفته بأنَّ الثقات ير  على ابن أيب زائدة
 لذلك حكم عليه بأنَّه قصَّر يف روايته هلذا اخلرب.

 إنَّ زيادة الثقة مقبولة إذا زادها حافٌظ، وإنَّ رواية املقطوعات خًلصة القول :
أنَّ راويه قصَّر به وأوقفه واملوقوفات يشملها النقد احلديثي، وإن سبب التعارض قد يكون 

على الصحايب أو التابعي، ولكن بعد مجع الطرق يتبني الصواب يف ذلك، هذا بالنسبة 
ة  م يدركون ذلك على الفوِر؛ وذلك حلدَّ ا األوائل من أهل العلم فإهنَّ للباحثني أمثايل، أمَّ

 ذكائهم، وسعة حفظهم، فهم حيفظون ماليني األسانيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.13489)11/498املصدر السابق(  1)
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  :تعارض الوصل واإلرسال؛ وفيه ستة أمث ة:الثاني 
  المثال األول: إعًلل الرواية المسندة بالمرس ة؛ لضعف من أسنده، ولثقة من

، عن عنبسة ابن (1): قال ابُن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن املباركأرس ه
ال يستقاد من قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم–سعيد، عن الشعيب، عن جابر، عن النيب 

 ((؟الجرح حتى يبرأ
 .(2)قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب(

 أعل احلافظ أبو زرعة الرازي هذا احلديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :
 بعلتني، ومها القلب واإلرسال.

أي أنَّ صواب يف هذا احلديث مرسٌل، وليس مسنداً، وأنَّ مثة قلب وقع يف إسناده، 
 يان ذلك كما يأيت:وميكن ب

بيان العلة األوىل من كالم أيب زرعة )إعالله باإلرسال(: عند التخريج تبنيَّ أنَّ حديث 
م يف  -رضي اهلل عنه–عن عنبسة بن سعيد، عن الشعيب، عن جابر  ابن املبارك، املتقدِّ

ابن ؛ فالرواية عن (3)املسألة هو من رواية مهدي بن جعفر عنه، ومهدي بن جعفر فيه ضعفٌ 
املبارك غري صحيحة. وعند مجع الطرق واملوازنة بينها يظهر أنَّ هذا الطريق معلوٌل بثالثة 

 علل، وهي كما يلي:

العلة األوىل: ضعف إسناده؛ من أجل  مهدي بن جعفر كما سبق. وقد توبع مهدي 
ها أهل العلم، ا وهي  بن جعفر بن على روايته متابعات تامة ضعيفة، وأخرى قاصرة، وقد ومهَّ

 كما يأيت:
                                                           

(، كالمها 7228) 3/184(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار121)1/41(  أخرج روايته: الطرباين يف األوسط1)
 مهدي بن جعفر الرملي عن ابن املبارك به. 

 (.1351مسألة)4/229متعلل احلديث؛ البن أيب حا (2)
هو)مهدي بن جعفر بن حيَّهان بتشديد التحتانية، الرملي الزاهد، صدوق له أوهام، من العاشرة مات سنة (  3)

 (.1232ترمجة)748ثالثني متييز(. تقريب التهذيب: 
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. -رضي اهلل عنه–، عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهلل (1)األوىل: من طريق جمالد
 .(2)وإسنادها ضعيف؛ من أجل جمالد

 ، عن ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن جابر(3)الثانية: من طريق الوليد بن مسلم
. قال (7)حلديث، وقد عنعن، وابن هليعة ضعيف ا(4)به. والوليد مدلس -رضي اهلل عنه– 

ه(: )كذلك رواه مجاعة من الضعفاء، عن أيب الزبري، ومن وجهني آخرين عن 478البيهقي)
 .(1)جابر، ومل يصح شيء من ذلك(

، عن عبد اهلل بن عبد اهلل األموي، (5)الثالثة:  من طريق يعقوب بن محيد بن كاسب
ري، عن جابر: )أنَّ عن يعقوب بن عطاء، وابن جريج، وعثمان بن األسود، عن أيب الزب

أن يستقاد من  -صلى اهلل عليه وسلم-رجالً، جرح رجالً، فأراد أن يستقيد، فنهى النَّيبُّ 
 اجلارح حىت يربأ اجملروح(.

                                                           

 (.23122)7/73(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف1)
سعيد بن عمري اهلمداين، بسكون امليم، أبو عمرو الكويف، ليس بالقوي،  جمالد بضم أوله وختفيف اجليم بن(  هو)2)

(. تقريب التهذيب: 4وقد تغري يف آخر عمره، من صغار السادسة مات سنة أربع وأربعني م 
 (.1458ترمجة)722

 (.11113)8/115(  أخرج روايته: البيهقي يف الكربى3)
 (.125بالتدليس؛ البن حجر ترمجة) (  ينظر: تعريف اهل التقديس مبراتب املوصوفني4)
عبد اهلل بن هليعة بفتح الالم وكسر اهلاء، ابن عقبة احلضرمي، أبو (: )3713ترمجة)319(  قال احلافظ يف التقريب:5)

عبد الرمحن املصري القاضي، صدوٌق، من السابعة، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه 
 يف مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعني وقد ناف على الثمانني م د ت ق(.  أعدل من غريمها، وله

 (.11113عقب)8/115(  السنن الكربى؛ للبيهقي6)
 (، والبيهقي يف الكربى3117)4/51(، والدارقطين يف السنن4218)4/234(  أخرجه: الطرباين يف األوسط7)

8/115(11112.) 
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ه( روايته بالغرابة فقال: 312، وقد أعل الطرباين)(1)ويعقوب صدوق يف حفظه شيء
ال عبد اهلل بن عبد اهلل )مل يرو هذا احلديث عن يعقوب بن عطاء وعثمان بن األسود إ

 .(2)األموي، تفرد به: يعقوب بن محيد(

ابين أيب شيبة, ابن علية, عن أيوب, عن  (4), وعثمان(3)الرابعة: من طريق أيب بكر
به. وروايتهما معلولة باملخالفة؛ قال احلافظ  -رضي اهلل عنه–عمرو بن دينار, عن جابر 

ه(: )قال أبو أمحد بن عبدوس: ما جاء هبذا إال أبو بكر, وعثمان. قال 387الدارقطين)
ه, عن ابن علية, عن : أخطأ فيه ابنا أيب شيبة, وخالفهما أمحد بن حنبل وغري (7)الشيخ

أيوب, عن عمرو مرساًل, وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه, وهو احملفوظ 
 .(1)مرساًل(

 

 

 

 

                                                           

ملدين، نزيل مكة، وقد ينسب جلده، صدوق رمبا وهم، من العاشرة مات سنة )يعقوب بن محيد بن كاسب ا(  هو1)
 (.5817ترمجة)125أربعني أو إحدى وأربعني عخ ق(. التقريب: 

 (.4218عقب)4/234(  األوسط2)
، وينظر: معرفة السنن (3242)5/15(، والبيهقي يف الصغرى3115)4/52(  أخرج روايته: الدارقطين يف السنن3)

 .12/87بيهقيواآلثار؛ لل
 (.17912) 12/84(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار؛ له3115)4/52(  أخرجه: الدارقطين يف السنن4)
 (  أي الدارقطين.5)
 (.3115عقب)4/52(  سنن الدارقطين6)
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، عن أيب الزبري به. وإسنادها ضعيف جداً إن مل (1)اخلامسة: من طريق يزيد بن عياض
 .(3). وقد أعلها الدارقطين به(2)يكن موضوعاً؛ وذلك أنَّ يزيد بن عياض متهم بالكذب

العلة الثانية: إن جعفر اضطرب فيه، فرواه مرَّة، عن ابن املبارك، عن عنبسة بن سعيد 
به. ومرة رواه جاء من طريق مهدي بن جعفر، ثنا ابن املبارك، عن أيب حنيفة، عن الشعيب، 

 . وهذا يدل على عدم حفظه واضطرابه يف حديثه هذا.(4)عن جابر

الفة، وهي علَّة اإلرسال اليت أشار إليها أبو زرعة الرازي؛ العلة الثالثة: إنَّه معلول باملخ
، عن حممد بن طلحة (8)، ومحاد بن زيد(5)، وسفيان بن عيينة(1)، وابن جريج(7)إْذ رواه أيوب

 .(9)ه(: )وهو احملفوظ مرساًل(387بن يزيد بن ركانة مرسالً.  قال الدارقطين)

حلديث, وهو مرسل, وكذلك رواه ه(: )هذا هو األصل يف هذا ا478وقال البيهقي)
 . (12)أيوب, وابن جريج , عن عمرو بن دينار مرساًل(

 

                                                           

 (.3122)4/54(  أخرج روايته: الدارقطين يف السنن1)
بضم اجليم واملهملة بينهما مهملة ساكنة، الليثي، أبو احلكم يزيد بن عياض بن ُجْعُدبة (  قال احلافظ ابن حجر: )2)

به مالٌك وغريُه، من السادسة ت ق(. التقريب:   (.5511ترمجة)124املدين، نزيل البصرة، وقد ينسب جلده، كذَّ
 (.3119عقب)4/52(  ينظر: سنن الدارقطين3)
 (.352(  مسند أيب حنيفة)4)
 (.3247عقب )5/52روايته البيهقي يف السنن الصغرى(، وذكر 3118)4/52(  سنن الدارقطين5)
 (.3243عقب)5/19(، وذكر روايته البيهقي يف السنن3119)4/52(  سنن الدارقطين6)
 (.17979) 12/84يف معرفة السنن واآلثار؛ له(، و 3243)5/19(  أخرج روايته: البيهقي يف الصغرى7)
 (.3243عقب)5/19(  ذكر روايته: البيهقي يف السنن الصغرى8)
 (.3115عقب)4/52(  سنن الدارقطين9)
 (.17912عقب)12/84(  معرفة السنن واآلثار؛ للبيهقي11)
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 العلة الثانية من كالم أيب زرعة)إعالله بالقلب(:

أعل احلافظ أبو زرعة الرازي هذا احلديث بالقلب يف إسناده، ولكن هذه العلة خفية 
ا قوله: )مقلوب( قال حمققو العللوغري واضحة، حىت  فهو مشكل، لكن لعلَّه يعين أنَّ : )وأمَّ

. وعند (1)اسم جمالد بن سعيد انقلب على الراوي عن ابن املبارك إىل )عنبسة بن سعيد( (
التأمل وإدمان النظر، يتبنيَّ دقة نظر أيب زرعة الرازي، وسعة علمه وقوة نقده، وبعد هذا 

 ن سعيد إىل عنبسة بن سعيد.التفسري من أنَّ الراوي عن ابن املبارك انقلب عليه اسم جمالد ب

فمقصد أيب زرعة أنَّ الصواب يف احلديث هو من رواية جابر عن الشعيب، وليس من 
 الشعيب عن جابر.

 ، عن جابر اجلعفي، عن عامر الشعيب مرساًل.(2)كما رواه شريك

وهذا يعدُّ من أسوأ أمثلة القلب، أي أنَّ صوابه، جابر اجلعفي، عن الشعيب، فهذا قلب 
جداً، ليس يف تصيري املرسل موصواًل فقط؛ إذ الشعيب تابعي، بل جابر هذا يف حال  مفسد

الوصل هو جابر بن عبد اهلل األنصاري، ويف حال كونه الراوي عن الشعيب فهو جابر بن 
 .(4)أحد املتهمني بالكذب يف احلديث (3)يزيد اجلعفي

ذا فجمع الطرق خري ورواية شريك هي اليت دلت على مقصود أيب زرعة الرازي. ل 
 وسيلة على فهم مراد األئمة وبيان العلل.

                                                           

 (.4حاشية)4/229(  علل احلديث؛ البن أيب حامت1)
 (، 25581)7/438(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف2)
ضعيٌف...، من اخلامسة، مات سنة سبع وعشرين جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي، أبو عبد اهلل الكويف (  هو )3)

 (.858ترمجة)135ومائة وقيل سنة اثنتني وثالثني د ت ق( التقريب:
 .2/1221(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع4)
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ه(: )وال  يصح 478هذا، واحلديث ال يصحُّ من مجيع طرقه؛ قال احلافظ البيهقي)
 .(1)شيء من ذلك(

 :إنَّ احلديث معلوٌل باإلرسال؛ لرواية الثقات له مرساًل، وبالقلب؛  خًلصة القول
 ألنَّ راويه أفحش يف إسناده كما سبق، وإنَّ احلديث ال يصح من مجيع طرقه واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .8/115(، وينظر: السنن الكربى؛ له3244عقب)5/19(  السنن الصغرى؛ للبيهقي1)
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  المثال الثاني: إعًلل الحديث؛ إلكثار من ال يحتمل تفرده في رفع الحديث
: قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث نفسهبهذه الس سة عن الصحابي 

صلى  –، عن جعفر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النَّيبِّ (1)رواه يعقوب األشعري
 اهلل عليه وسلم: أنَّه كان إذا صلى املغرب، صلى ركعتني يطيلهما حىت يصدع أهل املسجد؟

هذه األحاديث اليت أحدثكم به عن قال أيب: حكي عن يعقوب األشعري أنه قال: 
؛ فإن كان هذا  -صلى اهلل عليه وسلم –جعفر، عن سعيد، كلها عن ابن عباس، عن النَّيبِّ 

 الذي حكي حق، فهو صحيح، وإن مل يكن حق، فهو عن سعيد قوله.

وقال أبو زرعة: هذا عندي: عن سعيد قوله؛ ألنَّه حمال أن يكون هذه األحاديث كلها 
 .(2)، قريب من أربعني حديثاً أو أكثر( -صلى اهلل عليه وسلَّم–س، عن النَّيبِّ عن ابن عبا

 :أعل احلافظ أبو زرعة حديث يعقوب األشعري  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
بأنه ال يصحُّ مرفوعاً، وأنَّ الصواب فيه هو أنَّه من قول سعيد بن جبري، وعلل ذلك بأنَّه 

 ، (4): يعقوب(3)املروية هبذه السلسلة يستحيل أن تكون هذه األحاديث

                                                           

 2/259(، والبيهقي يف الكربى 358)1/225لنسائي يف الكربى(، وا1321)2/31أخرج روايته: أبو داود(  1)
 (.95)12/121(، املقدسي يف املختارة3242)

 (.224مسألة) 57-2/52علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
 ، فقد أخرج كثرياً من أحاديث هذه السلسلة.12/12(  ينظر: املعجم الكبري؛ للطرباين3)
ص القول يف يعقوب األشعري:4) قال النسائي: )ليس به بأس(، وقال الطرباين: )كان ثقة(. هتذيب الكمال؛  (  ملخَّ

: )لس بالقوي(،  وذكره ابن حبان يف 3/92(، وقال الدارقطين يف العلل5293ترمجة)32/344للمزي
(، وخلَّص احلافظ ابن حجر القول فيه فقال: )يعقوب بن عبد اهلل بن سعد األشعري، 11882)5/147الثقات

(. تقريب 4القمي، بضم القاف وتشديد امليم، صدوٌق يهٌم، من الثامنة مات سنة أربع وسبعني خت أبو احلسن 
 (.5822ترمجة)128التهذيب:
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 رضي اهلل عنه.–، عن سعيد بن جبري، كلها عن ابن عباس (1)عن جعفر
لذا فإنَّ أبا زرعة عدَّ تفرد رواية من ال حيتمل تفرده بأحاديث كثرية هي مظنَّة للخطأ 

يعقوب يف هذا والوهم. وعند ختريج احلديث يتبنيَّ أنَّ الرواة قد اختلفوا يف روايتهم عن 
 احلديث على وجهني:

، عن يعقوُب بُن (4)، وحيىي احلماين(3)، ونصر اجملدر(2)الوجه األول: رواه: طلق بن غنام
 به. -رضي اهلل عنهما-عبد اهلل، عن جعفر بن أيب املغرية، عن سعيد بن ُجبري عن ابن عباس

، عن يعقوُب، عن (1)، وسليمان بن داود العتكي(7)الوجه الثاين: رواه أمحد بن يونس
 جعفر، عن سعيد بن جبري به مرسالً.

، وهذا يدل على أنَّ االختالف من يعقوب نفسه، ال (5)وكال الوجهني رواهتما ثقات
سيما وأنَّه صدوق يهم كما سبق القول فيه، فهذا يدل على أنَّه مل حيفظ حديثه جيداً، فمرَّة 

                                                           

: )ثقة(، ووثقه ابن شاهني كما يف إكمال هتذيب 3/122(  قال عنه اإلمام أمحد يف العلل ومعرفة الرجال1)
(، وقال ابن منده كما 5248ترمجة)1/134الثقات (، وذكره ابن حبان يف1229ترمجة)3/233الكمال؛ملغلطاي

(: )ليس هو بالقوى يف سعيد بن جبري(، وخالف الذهيب يف تأريخ 1731ترمجة )1/415يف ميزان االعتدال
وخلص احلافظ ابن حجر  بن جبري...، وكان صدوقاً(. ( فقال: )وكان خمتصًا بسعيد47ترمجة)3/388اإلسالم

املغرية اخلزاعي، القمي بضم القاف، قيل اسم أيب املغرية: دينار. صدوٌق يهٌم، من القول فيه فقال: )جعفر بن أيب 
 (.912ترمجة)141اخلامسة بخ د ت س فق(. التقريب:

 2/252(، والبيهقي يف الكربى358)1/225(، والنسائي يف الكربى1323)2/31(  أخرج روايته أبو داود2)
 (، من طريق أيب داود.3242)

 (، من طريق أيب داود.3242)2/252(، والبيهقي يف الكربى1323)2/31أبو داودأخرج روايته (  3)
 (.12323)12/12(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري4)
 (، من طريق أيب داود.3242)2/252والبيهقي يف الكربى(، 1324)2/31(  أخرج روايته أبو داود5)
 (، من طريق أيب داود.3242)2/252كربىوالبيهقي يف ال(، 1324)2/31(  أخرج روايته أبو داود6)
 (  ومل أضع ترمجتهم طلباً لالختصار.7)
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الوجهني على اآلخر. فبذلك يضعف أسنده، ومرة أرسله، وليس مثة قرائن ترجح أحد 
 احلديث واهلل أعلم.

ا قول أيب حامت الرازي) ه(: )حكي عن يعقوب األشعري أنَّه قال: هذه 255أمَّ
صلى  –األحاديث اليت أحدثكم به عن جعفر، عن سعيد، كلها عن ابن عباس، عن النَّيبِّ 

مل يكن حق، فهو عن .  فإْن كان هذا الذي حكي حق، فهو صحيح، وإن -اهلل عليه وسلم
. فقول أيب حامت مشعر بعدم ثبوت الرواية، ال سيما وأنَّه قال: )ُحكي(، وهذا (1)سعيد قوله(

يدل على التمريض. ولعل الصواب عدم ثبوت ذلك واهلل أعلم كما بنيَّ ذلك أبو زرعة، من 
جاء ذلك . وقد -رضي اهلل عنهما-أنَّه يستحيل أْن تكون هذه الكثرة كلها عن ابن عباس

عن يعقوب مسندًا من رواية أيب داود قال: )مسعُت حممد بن محيد، يقول: مسعت يعقوب 
صلى -يقول: كل شيء حدثتكم، عن جعفر بن أيب املغرية، عن سعيد بن جبري، عن النَّيبِّ 

. إال أنَّ (2)(-صلى اهلل عليه وسلم-فهو مسند عن ابن عباس، عن النَّيبِّ  -اهلل عليه وسلم
 ضعيٌف ال يعتمد على نقله. (3)يب داود حممد بن حننيشيخ أ

 :إن احلديث معلول؛ الضطراب يعقوب القمي فيه، فمرة رواه  خًلصة القول
مسنداً، ومرة مرساًل، وليس مثة قرائن يرتجح هبا أحد الوجهني على اآلخر. وأنَّ الصواب يف 

ذه السلسلة واليت تبلغ قرابة احلديث أنَّه من قول سعيد بن جبري؛ ألنَّه يستحيل أن تكون ه
أربعني حديثًا كلها عن ابن عباس مرفوعة؛ ألنَّ رواهتا ممن ال حيتمل تفردهم بذلك. واهلل 

 تعاىل أعلم.
 
 

                                                           

 (.224مسألة) 57-2/52علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
 (.1323عقب)2/31(  سنن أيب داود2)
حممد بن محيد بن حيان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معني حسن الرأي فيه، من العاشرة مات سنة (  هو )3)

 (.7834ترمجة)457وأربعني د ت ق(. تقريب التهذيب: مثان 
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  المثال الثالث: إعًلل الحديث؛ بأنَّه غير محفوظ من رواية صحابي عن
: قال ابُن وس مص ى اهلل ع يه –صحابي، وأنَّ الصواب هو من رواية صحابي عن النَّبيِّ 

، عن سفيان بن (1)أيب حامت: ) ومسعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن موسى، عن هشيم
صلى اهلل عليه –يبِّ حسني، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب، عن النَّ 

 (( .أنَّه قال: من باع عبداً وله مال، فماله ل بائع، إال أن يشترط المبتاع: ))-وسلم
–فقال أبو زرعة: ليس هذا احلديث مبحفوظ؛ والصحيح: سامل، عن أبيه، عن النَّيبِّ 

 .(2)(-صلى اهلل عليه وسلَّم

 :أعلَّ أبو زرعة حديث سفيان بن حسني،  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي
. أعلَّه -رضي اهلل عنهما–عن الزهري، عن سامل، عن أبيه وهو عبد اهلل بن عمر، عن عمٍر 

. -صلى اهلل عليه وسلم–بأنَّه غري حمفوٍظ، وأنَّ الصواب فيه: عن سامل، عن أبيه، عن النَّيبِّ 
مرفوعاً.  -صلى اهلل عليه وسلَّم–يبِّ عن النَّ  -رضي اهلل عنه–أي أنَّه من رواية ابن عمر 

 .-رضي اهلل عنهما–وليس من رواية، ابن عمر، عن أبيه 
ح أبو زرعة-وقد رواه   ، (3)كبار أصحاب الزهري، وهم: )ابن أيب ذئب  -كما رجَّ

 

 

 

 

                                                           

النسائي يف (، و 112)1/224(، والبزار14122)8/137(  أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف1)
 (.122مسألة)2/71(، والدارقطين يف العلل 7728)9/381(، وأبو يعلى يف مسنده4951)7/42الكربى

 (.1157لة)مسأ111-3/117علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
 (.2123)3/1115الدارمي(، و 1914)3/3448(  أخرج روايته: الطيالسي3)
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(، (7)، وسليمان بن أيب داود(4)، ويونس(3)، والليث بن سعد(2)، ومعمر(1)عيينة وابن
 .-صلى اهلل عليه وسلم–ي، عن سامل، عن أبيه، عن النَّيبِّ ستتهم عن الزهر 

عن سامل، عن  واخلطأ من سفيان بن حسني؛ إْذ مل يتابعه أحٌد يف روايته عن الزهري،
 أبيه، عن عمر بن اخلطاب مرفوعاً.

ومدخل الوهم على سفيان بن حسني أنَّ احلديث جاء من رواية نافع، عن ابن عمر، 
 إال أنَّه موقوفاً كما سيأيت. -عنهرضي اهلل –عن عمٍر 

الزهري، عن سامل، عن أبيه، عن النَّيبِّ  فالصواب أنَّ الصحيح يف احلديث أنَّه من رواية
. كما رواه األئمة، خبالف رواية سفيان بن حسني. قال احلافظ -صلى اهلل عليه وسلم–

ن سامل، عن أبيه، عن ه(: )وهذا احلديث ال نعلم أحدًا قال فيه عن الزهري، ع292البزار)
إال سفيان بن حسني، وأخطأ فيه، واحلفاظ يروونه  -صلى اهلل عليه وسلم-عمر، عن النَّيبِّ 

 .(1)وهو الصواب( -صلى اهلل عليه وسلم-عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر، عن النَّيبِّ 

                                                           

احلميدي (، و 194)1/249(، ويف السنن املأثورة؛ له1319)3/112(  أخرج روايته: اإلمام الشافعي يف املسند1)
(، 4772)8/173(، واإلمام أمحد35454) 14/221(، وابن أيب شيبة يف املصنف 113)2/255

 7/42(، ويف الكربى؛ له4131)5/295(، والنسائي3433) 3/218(، وأبو داود 1743)3/1153ومسلم
(، والبيهقي يف 4923) 11/292(، وابن حبان يف صحيحه 129) 1/179(، وابن اجلارود يف املنتقى4952)

 (.11254)7/324 الكربى
 (.4953) 7/41، والكربى(1743)3/1153النسائي(، و 7742)9/358(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
الطحاوي يف شرح (، و 1244)3/738والرتمذي 3(، ومسلم2359)3/117(  أخرج روايته: اإلمام البخاري3)

 (.4922) 11/289(، وابن حبان يف صحيحه7787)4/21اآلثار معاين
 (.2259)3/31(، النسائي يف الكربى1743)3/1153(  أخرج روايته: مسلمٌ 4)
 (.13132)12/284اين يف الكبري(  أخرج روايته: الطرب 5)
 (.112عقب)1/224(  مسند البزار6)
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، ه(: )هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد، وعبيداهلل323قال اإلمام النسائي)
 .(1)وأيوب(

ويظهر أّن سفيان بن حسني يضطرب يف رواية هذا احلديث، فتارًة خيطأ فيه، فيجعله 
–، وتارًة يرويه على الصواب؛ فيجعله من مسند ابن عمر -كما تقدم-من مسند عمر 

، قال: )أخربنا سفيان بن (2)؛ يدل على ذلك ما رواه عنه يزيد بن هارون-رضي اهلل عنهما
...(.  -صلى اهلل عليه وسلم -ي، عن سامل، عن ابن عمر، عن النَّيبِّ حسني، عن الزهر 

. وهذا (3)فهذا يدل على اضطرابه فيه. ال سيما وأنَّه ثقة إال عن الزهري، فرواية فيها ضعفٌ 
 . (4)احلديث من روايته عن الزهري

 على أنَّ هذا احلديث من األحاديث اليت اختلف فيها نافعٌ  (7)هذا، وقد نص األئمة
م أنَّ ساملاً رواه عن أبيه، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنهما–وساملٌ عن ابن عمر  صلى اهلل –، فتقدَّ

 مرفوعاً. -عليه وسلم

 

 

                                                           

 (،11199عقب)12/311(  السنن الكربى؛ للنسائي1)
 (.522)1/235(  أخرج روايته: عبد بن محيد يف مسنده2)
(: )سفيان بن حسني بن حسن أبو حممد، أو أبو احلسن 2435ترمجة)244(  قال احلافظ ابن حجر يف التقريب3)

الواسطي، ثقٌة يف غري الزهري باتفاقهم، من السابعة مات بالري مع املهدي وقيل يف أول خالفة الرشيد خت 
 (.4م

م سربوا أحاديث كل الراوي عن شيوخه مجيعاً، (  4) ويف ذلك يتبنيَّ ثقب وقوة كالم األئمة رمحهم اهلل، وكيف أهنَّ
م أعطوا للرواة وصف هم الدقيق، من توثيق وتضعيف نسيبٍّ وغري نسيبٍّ، فلله در هؤالء مساعاً، وقوَّة، وضعفاً، وأهنَّ

 األئمة األعالم ! .
 (.122مسألة)2/71(  وينظر: العلل؛ للدارقطين5)
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(، (4)، وابن إسحاق(3)، وأيوب(2)، وعبيد اهلل(1)وخالفه نافٌع فيما رواه عنه )رواه مالكٌ 
 موقوفاً. -عنهرضي اهلل –فرواه عن عبد اهلل بن عمر؛ أنَّ عمر بن اخلطاب 

وقد اختالفا –وقد اختلف األئمة يف تقدمي رواية نافع أم سامل، عند االختالف عموماً 
ه(: 257ويف هذا احلديث خصوصاً، قال اإلمام أبو داود) -يف أربعة أحاديث فقط

 .(1)أحاديث هذا أحدها( (7))واختلف الزهري، ونافع، يف أربعة

إىل أنَّه ال يقضى  (5)ه(233معني) ه( ومن قبله ابن241فذهب اإلمام أمحد)
. إال أنَّ اإلمام أمحد مال إىل (9)من حيث العموم؛ أي أنَّه ال بد من الرتجيح بدليل (8)ألحدٍ 

ه(: )وذكرت له حديث نافع عن ابن 257حديث نافع يف هذا احلديث؛ قال املروذي)
ا رواه الزهري، عن سامل، عمر: من باع عبداً وله ماٌل فماله للبائع. فقال: خالفه ساملٌ، هكذ

                                                           

(، 2359)3/117(، والبخاري 1318)3/112من طريقه الشافعي يف املسند(، و 2214)4/882(  يف املوطأ1)
 (، و11255)7/324(، والبيهقي يف الكربى7418)9/379(، وأبو يعلى يف مسنده3434)3/218وأبو داود

(. وينظر بال بد: العلل؛ 4915)7/39النسائي يف الكربى(، و 22919)5/114(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة2)
 .2/72للدارقطين

 (.4918)7/39(  أخرج روايته: النسائي يف الكربى3)
 (.4952)7/42(  أخرج روايته: النسائي يف الكربى4)
ا ثالثة أحاديث. ينظر: السنن الكربى(  أمَّ 5) وينظر: التمهيد؛  (.2259عقب )3/31ا اإلمام النسائي فذهب إىل أهنَّ

 .9/212البن عبد الرب
 (.3434)3/218(  سنن أيب داود6)
 .1/245مذي(  ينظر: شرح علل الرت 7)
 (.9(  العلل ومعرفة الرجال مسألة)8)
 .1/347(  فتح الباري؛ البن رجب9)
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م، وقال: اهلل -صلى اهلل عليه وسلم-عن ابن عمر، عن النَّيبِّ  ا أثبت، فتبسَّ . فقلت: فأميُّ
 .(1)إىل نافع( -واهلل أعلم-أعلم. قلت: ما الذي مييل إليه قلبك منهما؟ قال: أرى 

عن أبيه،  ه( أنَّه قال مرَّة: )حديث الزهري، عن سامل،271وجاء عن اإلمام البخاري)
 .(2)أصح ما جاء يف هذا الباب( -صلى اهلل عليه وسلم-عن النَّيبِّ 

ه( له قال: )إنَّ نافعا خيالف ساملًا يف أحاديث, وهذا 259ويف سؤال اإلمام الرتمذي)
. وقال نافع: -صلى اهلل عليه وسلم-من تلك األحاديث. روى سامل, عن أبيه, عن النَّيبِّ 

 .(3)نَّه رأى احلديثني صحيحني، أنَّه حيتمل عنهما مجيعاً(عن ابن عمر, عن عمر. كأ

 .(4)ه(: )القول ما قال نافع وإن كان سامل أحفظ منه(211وقال اإلمام مسلٌم)

ح النسائي)  .(7)ه( رواية نافع على سامل فيما اختلفا فيه مطلقاً 323ورجَّ

 .(1)امله(؛ فمال إىل تصحيح رواية س234وخالف يف ذلك اإلمام ابن املديين)

ه(: )والقول فيها قول سامل، ومل يلتفت النَّاس فيها إىل 413وقال ابن عبد الرب)
 . (5)نافع(

                                                           

 (.218لل ومعرفة الرجال مسألة)(  الع1)
 (.1244)3/738(  سنن الرتمذي2)
 (.325(  العلل الكبري؛ للرتمذي مسألة)3)
 (.11255عقب)7/324( نقل قوله البيهقي يف السنن الكربى4)
 (.147وينظر: التتبع؛ للدارقطين) (.2259عقب)3/31( ينظر: السنن الكربى؛ للنسائي5)
 .1/254عبد الرب(  ينظر: االستذكار؛ البن 6)
 .9/212(  التمهيد؛ البن عبد الرب7)
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ويسعين التوقف أو امليل إىل صحة الوجهني، واهلل أعلم بالصواب؛ فهذا من دقيق العلم 
إال  الذي ال يعطاه إال أكابر احملدثني. مع القول إنَّ نافع قد روجع يف حديثه، فقال: )ما هو

 . وهذا يدل على أنَّه حافٌظ حلديثه. واهلل أعلم.(1)عن عمر يف شأن العبد(

 :إنَّ حديث سفيان بن حسني عن الزهري وهٌم غري حمفوظ؛ إْذ قد  خًلصة القول
خالف األمة يف روايته عن الزهري. وإنَّ هذا احلديث من مجلة األحاديث اليت اختلف فيها 

 اختلف األئمة يف الرتجيح بينهما،  فاهلل أعلم. نافٌع وساملٌ يف روايتهما، وقد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.14123)8/137(  مصنف عبد الرزاق1)
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  الراوي إال المثال الرابع: إعًلل الرواية المسندة بالمرس ة؛ ألنَّه ال يصح عن
، عن (1): قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه اليمان بن عديمرسًلً 

قال:  -صلى اهلل عليه وسلَّم– هريرة، عن النيبالزبيدي، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب 
 ...(( ؟إذا أف س الرجل فوجد ماله بعينه))

 فقاال: هذا خطأ.

، عن (3)، عن الزبيدي، وموسى بن عقبة(2)قال أبو زرعة: رواه إمساعيل بن عياش
 الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة.

ث عن الزبيدي؟ فقال: ما هذا من حديث بقية أصال! من روى  (4)قلت: فإن بقية حُيدِّ
 هذا احلديث عن بقية؟

 قلت: نُعيم بن محاد.

قال: روى نعيم بن محاد عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية أصاًل، ما أعلم 
 روى هذا احلديث غري إمساعيل بن عياش.

                                                           

 (، والطرباين يف األوسط1143)3/129(، وابن أيب حامت يف العلل2927)3/129(  أخرج روايته: ابن ماجه1)
البيهقي (، و 2927)3/432(، والدارقطين يف السنن1535)2/25(، ويف مسند الشاميني؛ له8274)8/177

 .8/428(، وابن عبد الرب يف التمهيد11751)1/48يف الكربى
(، والطحاوي يف شرح مشكل 132)1/112(، وابن اجلارود يف املنتقى3722)3/181أخرج روايته: أبو داود(  2)

، وابن اجلوزي يف 8/425(، وابن عبد الرب يف التمهيد2924)3/432(، والدارقطين4128)12/19اآلثار
 (.1734) 212/ 2سائل اخلالفالتحقيق يف م

 (  أي: رواه إمساعيل بن عياش عن كليهما مسنداً.3)
 112/ 1(، وابن اجلارود يف املنتقى2379)2/592أخرج رواية إمساعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة: ابن ماجه

(، والدارقطين يف 4125)12/19، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار1/89(، والعقيلي يف الضعفاء131)
 .8/425(، وابن عبد الرب يف التمهيد2923)3/432السنن

 (  مل أقف على روايته.4)
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ل فيه: عن أيب بكر ابن عبد قال أيب: روى نُعيم بن محاد هذا احلديث عن بقية، فقا
 الرمحن، عن أيب هريرة؛ ومل يتابع نعيم عليه.

–وقاال: الصحيح عندنا من حديث الزهري: عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن النَّيبِّ 
 . (2)((1)، مرسل -صلى اهلل عليه وسلَّم

 ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل ترجيح رواية بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
اإلرسال على رواية الوصل، ومل يعتدَّ برواية من رواه موصواًل، وميكن تلخيص ما ذهب إىل 

 أبو زرعة كما يأيت: 
ة يف روايته هذه. وحكم عليه (3)األول: إنَّ اليمان بن عدي ضعيف احلديث . فال ُحجَّ

قال أبو   اية الثقات عن الزهري كما سيأيت يف الفقرة اخلامسة.أبو زرعة باخلطأ؛ ملخالفتها لرو 
ا هو: الزهري، عن أيب بكر بن عبدالرمحن: أن النَّيبَّ 255حامت) صلى –ه(: )هذا خطأ؛ إَّنَّ

 . (4). واليمان هذا شيخ ضعيف احلديث(-اهلل عليه وسلم

إال الزبيدي،  ه(: )مل يرو هذا احلديث عن الزهري، عن أيب سلمة312قال الطرباين)و 
ه( عن رواية اليمان: )اليمان 387. وقال الدارقطين)(7)وال عن الزبيدي إال اليمان بن عدي(

 .(1)بن عدي ضعيف احلديث(

                                                           

 (  سيأيت بيان من رواه مرساًل.1)
 (.1112مسألة)171-3/149علل احلديث؛ البن أيب حامت 2))
 ترمجة112هو )ميان بن عدي احلضرمي، أبو عدي احلمصي، لنُي احلديث، من الثامنة ق(. تقريب التهذيب : (  3)

(5873.) 
 (.1143مسألة)3/129(  علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
 (.8274عقب)8/177(  املعجم األوسط5)
 (.2921عقب)3/432سنن الدارقطين(  6)
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ه(: )وقد روى هذا احلديث عن الزبيدي عن الزهري عن أيب 413وقال ابن عبد الرب)
أيب بكر ابن عبد الرمحن ال سلمة عن أيب هريرة وهو خطأ واهلل أعلم؛ وإَّنا حيفظ للزهري عن 

 .(1)عن أيب سلمة(

الثاين: إنَّ رواية إمساعيل بن عيَّاش عن موسى بن عقبة ال تصحُّ أيضاً، وذلك أنَّ 
إمساعيل متكلٌم فيه، باستثناء حديثه عن أهل الشام فال بأس به، وما رواه عن غريهم فليس 

ة، وحديثه هذا ليس عن أهل الشام ا خمالفة ملا رواه الثقات عن . إضافة إىل أ(2)حبجَّ هنَّ
ه(: )إمساعيل بن عياش مضطرب احلديث, وال يثبت هذا عن 387قال الدارقطين)الزهري.  

ا هو مرسل(  .(3)الزهري مسنداً، وإَّنَّ

ه(: )وإمساعيل بن عياش فيما روى عن أهل املدينة ليس 413قال ابن عبد الرب)
 .(7)ل بلده فيه ختليط كثري فهم ال يقبلونه(. وقال أيضاً: )وحديثه عن غري أه(4)بالقوي(

ا خمالفة  الثالث: إنَّ رواية إمساعيل بن عياش عن الزبيدي وإن كان من الشاميني إال أهنَّ
ملا هو أرجح منها، وقد حكم عليها األئمة باخلطأ. وهو الواضح من ترجيح أيب زرعة وأيب 

 حامت وغريهم لرواية اإلرسال عليها.

                                                           

 .8/429(  التمهيد؛ البن عبد الرب1)
بن أيب وغريهم من األئمة. ينظر: سؤاالت ا( نص على ذلك علي بن املديين، واإلمام أمحد، وابن معني، وأبو زرعة 2)

(، والضعفاء؛ 244مسألة)1/124(، العلل؛ لإلمام أمحد رواية املروذي233مسألة)1/111شيبة لعلي بن املديثين
(، وشرح علل الرتمذي؛ البن 122ترمجة)1/88(، والضعفاء؛ للعقيلي49مسألة)3/845أليب زرعة

ث عن غ1/321رجب ث عن الشاميني فحديثه عنهم جيٌد، وإذا حدَّ ريهم فحديثه مضطرب، ، وقال: )ذا حدَّ
 هذا مضمون ما قاله األئمة فيه(.

 (.1724) 2/221وينظر: التحقيق يف مسائل اخلالف (.2923عقب)3/432(  سنن الدارقطين3)
 .8/428(  التمهيد؛ البن عبد الرب4)
 .8/428(  املصدر نفسه5)
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ه(: )وإَّنا ذكر أبو داود روايته عن الزبيدي؛ ألنَّه من أهل 413)قال ابن عبد الرب
بلده، وحديثه عنهم مقبوٌل عند أكثر أهل العلم باحلديث، وحديثه عن غري أهل بلده فيه 

 .(1)ختليط كثري فهم ال يقبلونه(

ه( الرواية بقوله: )الزبيدي شيخ إمساعيل شامي، وقد 522وعلل ابن دقيق العيد)
حديث إمساعيل بن عياش عن الشاميني إال إنَّه شامي روى عن  اشتهر تصحيح

 .(2)احلجازيني(

ا ال أصل له؛ وذلك أنَّ نعيم بن  الرابع: حكم أبو زرعة على رواية نعيم بن محاد بأهنَّ
محاد روى بعض األحاديث عن بقية، وهي ليست من أحاديث بقية، ولنعيم ابن محاد 

ه(: )عند نعيم ابن محاد حنو 257ال اإلمام أبو داود)منكرات يتفرَّد هبا عن األثبات. ق
، وقال أبو علي (3)ليس هلا أصل( -صلَّى اهلل عليه وسلم–عشرين حديثًا عن النَّيبِّ 

ه(: )مسعت أبا عبدالرمحن النسائي يذكر فضل نعيم بن محاد وتقدمه يف 349النيسابوري)
فقال: قد كثر تفرده عن األئمة املعروفني العلم واملعرفة والسنن، مثَّ قيل له يف قبول حديثه 

. (7). وهذه منها كما جزم أبو زرعة الرازي(4)بأحاديث كثرية، فصار يف حد من ال حيتج به(

                                                           

 .8/428(  املصدر نفسه1)
 .2/727(  اإلملام بأحاديث األحكام2)
 .29/411، وهتذيب الكمال؛ للمزي13/321بغداد؛ للخطيب تأريخ (  3)
 .29/411، وهتذيب الكمال؛ للمزي13/321تأريخ بغداد؛ للخطيب (  4)
خلَّص ابن حجر قول األئمة فيه فقال: )نعيم بن (. و 1214مسألة)4/51(  وينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت5)

 املروزي، نزيل مصر، صدوق خيطىء كثرياً، فقيٌه، عارف محاد بن معاوية بن احلارث، اخلزاعي، أبو عبد اهلل
بالفرائض، من العاشرة مات سنة مثان وعشرين على الصحيح، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه 

 مستقيم خ مق د ت ق(.
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فروايته هذه كأن ال وجود هلا؛ لعدم صحتها عن بقية، وهذا إعالل من أيب زرعة الرازي يدل 
 .(1)فالن، وهذا ليس من حديثعلى قوَّة معرفته ألحاديث الرواة، وأنَّ هذا من حديث 

مون من أصحاب الزهري؛ فرواه  اخلامس: إنَّ رواية الوصل خمالفة ملا رواه األثبات املقدَّ
مرساًل ومل يوصلوه.  (7)، ومعمر بن راشد(4)، وصاحل بن كيسان(3)، ويونس(2)اإلمام مالك

 .(1)وهم من هم يف التثبُّت. وإىل هذا ذهب غري وحد من األئمة

ه(: )رواه مالك، وصاحل بن كيسان، 278افظ حممد بن حيىي الذهلي)وقال احل
وهم أوىل  -صلى اهلل عليه وسلم-ويونس، عن الزهري، عن أيب بكر مطلٌق، عن رسول اهلل 

 .(5)باحلديث. يعين: عن طريق الزهري(

 .(8) ه(: )حديث مالك أصح(257قال اإلمام أبو داود)

 .(9)أسند من وجه غري قوي(ه(: )وقد 544قال ابن عبد اهلادي)

                                                           

 : .(  ينظر ما كتبته يف الفصل االول فقرة: األئمة النقاد أحفظ حلديث الراوي من الراوي نفسه1)
، وعبدالرزاق يف 3/214وأخرجه عن مالك اإلمام الشافعي يف األم(، 2495)4/958( كما يف املوطأ2)

(، والطحاوي يف 122ترمجة)1/89(، والضعفاء؛ للعقيلي 3722)3/281(، وأبو داود17178)8/214مصنفه
 (.4127)12/15شرح مشكل اآلثار

 ( تعليقاً.122ترمجة)1/89يف الضعفاءالعقيلي (، و 3721)3/181(  أخرج روايته: أبو داود3)
 (.122ترمجة)1/89الضعفاء؛ للعقيلي(  4)
 .8/425(  ذكر روايته ابن عبد الرب يف التمهيد5)
 (.2199مسألة)11/115وينظر: العلل؛ للدارقطين .8/425(  ينظر: التمهيد؛ البن عبد الرب6)
 (.133عقب)1/112(  املنتقى؛ البن اجلارود7)
 (.3722عقب)3/181: أبو داودأخرج روايته(  8)
 (.922(  احملرر يف احلديث)9)
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، ولكن ال يصح عنه، (1)وقد جاء احلديث عن اإلمام مالك مسندًا كرواية اليمان
ملخالفته مجيع رواية املوطأ عن اإلمام مالك، وملخالفته مجيع من روى عن اإلمام مالك، قال 

الرواة عن ه(: )هكذا هو يف مجيع املوطئات اليت رأينا، وكذلك رواه مجيع 413ابن عبد الرب)
مالك فيما علمنا مرسالً إال عبد الرزاق؛ فإنَّه رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أيب بكر، 

فأسنده. وقد اختلف يف ذلك عن عبد  -صلى اهلل عليه وسلم-عن أيب هريرة، عن النَّيبِّ 
اب . فبعضهم رواه كرواية اجلماعة عن اإلمام مالك مرساًل، وبعضهم أسنده، والصو (2)الرزاق(

 .(3)مرسالً ملا سبق قوله

من رواية مجع -رضي اهلل عنه–هذا، وقد جاء احلديث مسندًا من حديث أيب هريرة 
، وبشري بن (1)، وعطاء بن يسار(7)، وعراك(4)من الرواة، منهم: هشام بن حيىي املخزومي

 ..........................................................................،(5)هنيك

                                                           

 .8/421(، وابن عبد الرب يف التمهيد4121)1/473(  أخرجه: الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار1)
 .8/421(  التمهيد؛ البن عبد الرب2)
 .8/425(  املصدر نفسه3)
(، 1237)2/488(، واحلميدي 17112)8/214الزاق(، وعبد 914)1/171(  أخرج روايته: علي بن اجلعد4)

(، والدارقطين يف 7931)11/417(، وابن حبان 8548)17/291(، والبزار1439)2/344وعبد بن محيد
 (.11783) 1/41(، والبيهقي يف الكربى 2921)3/433السنن

 (.11782)1/47(، والبيهقي يف الكربى 8143)14/395(، والبزار1779)3/1194(  أخرج روايته: مسلم5)
(، وقال عقيبه: )وهذا احلديث أخطأ فيه أشعث بن سعيد، وهو لني 8548)17/291(  أخرج روايته: البزار6)

احلديث إذ رواه عن عمرو، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، والصواب ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار، 
 وسلم(.عن هشام بن حيىي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهلل عليه 

 1/112(، وإسحاق بن راهويه912)1/171(، وعلي بن اجلعد2752)4/198( أخرج روايته: الطيالسي7)
(، وشرح مشكل 4781)12/429(، والبزار 1779)3/1194(، ومسلمٌ 45)11/87(، واإلمام أمحد124)

 (.11781) 1/41(، والبيهقي يف الكربى4122) 12/11اآلثار؛ للطحاوي 
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، وعمر بن خلدة (1)وأبو بكر عبد الرمحن بن احلارث فيما رواه عنه عمر ابن عبد العزيز 
 .(2)األنصاري

وهذا األمر ال خيفى على أيب زرعة واألئمة، ولكن مل ُيصحح حديث الزهري هبذه 
أنَّ األصل يف رواية الزهري اإلرسال ال الوصل كما رواه األئمة األثبات عن  املتابعات، وذلك

الزهري، فاحلديث صحيٌح، ولكن ال يصح عن الزهري إال مرسالً. وهذا األمر خيالف فيه 
، (3)ه(321املتأخرون، إْذ جيعلون هذا شاهداً هلذا، فيصححون اجلميع كما فعل الطحاوي)

 وفيه نظر من وجهيني:

م يعاملون كالً على حدة.  األول:  أنَّه خبالف صنيع األئمة، من أهنَّ

والثاين: تصحيح رواية الزهري يف جعله موصواًل فيه توهيم لرواية األثبات عن الزهري، 
م قصَّروا به، وهذا األمر غري صحيح.  وأهنَّ

 :إنَّ احلديث ال يصح عن الزهري إال مرساًل كما بنيَّ ذلك أبو زرعة  خًلصة القول
الرازي، ملا رواه األثبات عن الزهري، وأنَّ من رواه عن الزهري موصواًل ضعفاء، أو ال تقوى 
روايتهم على معارضة رواية األئمة األثبات عن الزهري. وأنَّ احلديث ال يصح عن بقية؛ لتفرد 

 نعيم بن محاد به، وأنَّه يروي عن بقية ما ليس من حديثه ومهاً. واهلل أعلم.
 
 

                                                           

 (.1779)3/1193(، ومسلمٌ 2422)3/118اري(  متفق عليه: البخ1)
(، وابن 29194) 12/151(، وابن أيب شيبة 1484)3/219(  أخرج روايته: اإلمام الشافعي يف مسنده2)

(، 134)1/112(، وابن اجلارود يف املنتقى3723)3/285(، وأبو داود2312)2/592ماجه
ل عقيبه: )هذا حديث عال صحيح (، وقا2314)2/78(، واحلاكم يف املستدرك2922)3/432والدارقطين

 اإلسناد ومل خيرجاه هبذا اللفظ(.
 (.4127)12/15(  ينظر: شرح مشكل اآلثار؛ للطحاوي3)
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  الخامس: إعًلل رواية المسندة، بالرواية المرس ة؛ الختًلط صاحبها؛ المثال
: قال ألنَّ من أسنده عنه سمع منه بعد االختًلط، ومن أرس ه سمع منه قبل االختًلط

، (1)ابُن أيب حامت: )وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه زكريا بن أيب زائدة
، (3)اق، عن عمرو ابن ميمون، عن عبد اهلل،.......... فقال أحدمها: عن أيب إسح(2)وزهريٌ 

، وقال اآلخر: عن عمرو بن ميمون، عن عمر، عن -صلى اهلل عليه وسلم  –عن النَّيبِّ 
: من البخل، والجبن، وسوء : -صلى اهلل عليه وسلم  –النَّيبِّ  ))أنَّه كان يتعوَّذ من خمس 

 ((.العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر
 فأيُّهما أصح؟

، فقال: عن أيب إسحاق، عن (4): ال هذا وال هذا؛ روى هذا احلديث الثوريفقاال
...((، مرسل، والثوري يتعوَّذ)) –صلى اهلل عليه وسلم  –عمرو بن ميمون؛ قال: كان النَّيبُّ 

 أحفظهم.
 وقال أيب: أبو إسحاق كرب وساء حفظه بأخرة؛ فسماع الثوري منه قدمياً.

ر مساع   .(7)زهري وزكريا من أيب إسحاق(وقال أبو زرعة: تأخَّ
 
 

                                                           

(، ويف عمل اليوم والليلة؛ 5832)5/212(، ويف الكربى؛ له7441)8/271(  أخرج روايته: النسائي1)
 .-اهلل عنهرضي –( عن ابن مسعود5882)4/455(، والبيهقي يف الكربى133)1/99له

ت ابن أيب حامت يف قوله هذا، ولكن مهابة له، ولتقرير شيخيه أيب زرعة وأيب حامت له أيضاً؛ إْذ أنَّ 2) (  لوال املهابة لومهَّ
د احلديث. ومل  -صلى اهلل عليه وسلم-زهريًا رواه عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن أصحاب= =حممَّ

(، ويف الكربى؛ 9881)9/78كما عند النسائي  -اهلل عنهمارضي -يقل فيه عن عمر أو ابن مسعود
 (.137)1/199(، ويف عمل اليوم والليلة؛ له9918)1/39له

ولكن لعلَّ احلديث روي عن زهري من وجهيني تبعاً أليب إسحاق السبيعي؛ إْذ أنَّ أبا إسحاق السبيعي قد اضطرب فيه   
 كما سيأيت يف دراسة هذه املسألة.

 كما سبق بيانه يف احلاشية السابقة.  ، والقائل هو زكريا بن أيب زائدة-رضي اهلل عنه-ود(  هو ابن مسع3)
 (.133)1/199(، ويف عمل اليوم والليلة؛ له9881)9/78(، ويف الكربى7483) 4/34(  أخرج روايته: النسائي4)
 (.2271مسألة)357-7/354علل احلديث؛ البن أيب حامت (5)
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 ذهب احلافظ أبو زرعة إعالل رواية من رواه عن بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
ح رواية سفيان الثوري املرسلة عن أيب إسحاق؛ وعلل ذلك  أيب إسحاق موصواًل مسنداً، ورجَّ

سفيان الثوري مسع بأنَّ زهريًا وزكريا قد مسعا من أيب إسحاق السبيعي بعد االختالط، وأنَّ 
 منه قبل االختالط، اضف إىل ذلك أنَّ الثوري أحفظهم نسبياً ومطلقاً كما سيأيت.

 
-ومل يبنيِّ ابن أيب حامت من رواه عن أيب إسحاق، عن عمر ومن رواه عن ابن مسعود 

م يف املسألة.  -رضي اهلل عنهما  كما تقدَّ
 

رضي اهلل –من رواه عن ابن مسعود وعند التخريج تبنيَّ أنَّ زكريا بن أيب زائدة هو 
 .-رضي اهلل عنه–، لذا فزهري هو من رواه عن عمر -عنه

 
، ويونس بن أيب (1)-يف رواية-وقد توبع زهري على روايته، فقد تابعه، مسعر

د عنه- (4)، وسفيان الثوري(3)، وإسرائيل بن يونس(2)إسحاق ، عن -يف رواية سيف بن حممَّ
 به. -رضي اهلل عنه–أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر 

 
 

                                                           

 (.1285)1/372يف مكارم االخالق أخرج روايته: اخلرائطي(  1)
(، 7481)8/215(، والنسائي324)1/477(، والبزار21117)7/332أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف(  2)

(، وابن حبان يف 7182)3/158(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار5881)5/221ويف الكربى؛ له
(، 311)1/451 الدعوات الكبري؛ له(، ويف5934) 4/479(، والبيهقي يف الكربى1242)3/322صحيحه

 (.279)1/351واملقدسي يف املختارة
 (، والبخاري يف األدب املفرد147)1/292(، واإلمام أمحد12231)3/72أخرج روايته: ابن أيب شيبة(  3)

(، واحلاكم يف 7182)13/158(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار1739)2/92(، وأبو داود152)1/233
(، واملقدسي يف 9912)1/39، والبيهقي يف الكربى3/172(، وأبو نعيم يف احللية1943)1/512املسنتدرك

 (.275)1/35املختارة
 (.117)1/138(  ذكرها الدارقطين يف أطراف الغرائب4)
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ح الدارقطين) ه( رواية املسندة، فقال: )رواه يونس بن أيب إسحاق، وابنه 387ورجَّ
 إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر.

 
أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون وخالفهما شعبة، والثوري، ومسعر، فرووه عن 

 .(1)، واملتصل صحيح(-صلى اهلل عليه وسلم-مرسال، عن النَّيبِّ 
 

 أنَّ ما ذهب إليه أبو زرعة هو الصواب؛ وذلك ملا يأيت: -واهلل اعلم-والذي يظهر 
أواًل: أنَّ زهرياً ويونس وزكريا قد مسعا من أيب إسحاق بعد االختالط، وأنَّ مساع سفيان 

 .(2)من أيب إسحاق قبل االختالطالثوري 
 

ثانياً: أنَّ الرواية سيف بن حممد عن سفيان الثوري يف جعل احلديث مسندًا باطلة؛ 
 .(3)سيف بن حممد متهم بالكذبوذلك أنَّ 

 
 فيما ذكر الدارقطين. (7)ومسعر، (4)ثالثاً: أنَّ سفيان الثوري قد تابع شعبة ين احلجاج

 (1)أوثق الناس يف أيب إسحاق السبيعي الثوري، وشعبة وقد نص أئمة احلديث على أنَّ 
فكيف وقد اتفقا على أيب إسحاق يف هذا احلديث.  -على اختالفهم يف تقدمي بينهما-

فاتفاق مثل شعبة وسفيان على حديٍث، واتفاق مثل أيب زرعة وأيب حامت معهما كاٍف يف 
                                                           

 (.229مسألة)2/185(  العلل؛ للدارقطين1)
 .2/512(  ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب2)
بوه، من صغار الثامنة،  قال احلافظ ابن حجر: )سيف بن(  3) حممد الكويف، بن أخت سفيان الثوري، نزل بغداد، كذَّ

 (.2521ترمجة)212مات يف حدود التسعني ت(. تقريب التهذيب: 
(، والشجري يف ترتيب 7182)13/158(  أخرج روايته: الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار4)

 (.229)2/115(، وذكرها الدارقطين يف العلل2983)2/423األمايل
(.  وجاء 117)1/138(، ويف أطراف الغرائب واالطراف؛ له229مسألة)2/115(  ذكر روايته الدارقطين يف العلل5)

 . فاهلل أعلم.-رضي اهلل عنه–عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر  عنه،
 .2/512(  ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب6)
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 ترجيح روايتهما واهلل أعلم. 
 

ترجيح رواية سفيان وشعبة املرسلة ال يعين ختطئة من رواه مسنداً، وال بدَّ من القول، أنَّ 
بل اخلطأ راجٌع إىل أيب إسحاق السبيعي، فهو الذي اضطرب فيه؛ الختالطه، قال اإلمام 

ه(: )أبو إسحاق اهلمداين مضطرب يف هذا احلديث، يقول: عن عمرو بن 277الدرامي)
 .(1)ميمون، عن عمر، ويقول عن غريه، ويضطرب فيه(

 :إن الصحيح يف رواية أيب إسحاق هذه هو اإلرسال؛ ألنَّ رواية  خًلصة القول
سفيان ومتابعة شعبة وغريه، وأنَّ من رواه عن أيب إسحاق مسنداً ال تقوى على ترجيح رواية 
سفيان وشعبة؛ وذلك أنَّ من رواه عن أيب إسحاق مسندًا قد مسع منه بعد اختالطه إال 

 ، إال أنَّ روايته مرجوحة ملا رواه سفيان وشعبة.(2)ثقة إسرائيل، وهو وإن كان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.3715عقب)7/712السنن(  نقل قوله الرتمذي يف 1)
هو )إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي، اهلمداين، أبو يوسف الكويف، ثقٌة، تكلم فيه بال حجة، من (  2)

 (.421ترمجة)142السابعة مات سنة ستني وقيل بعدها ع(. تقريب التهذيب: 
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  َّالمثال السادس: ترجيح رواية المسندة ع ى المنقطعة؛ ألنَّ راويها قد عرف أن
: قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه يزيد من عادته إرسال المسند

، وأبو بكر بن (3)، وحيىي بن أيوب(2)معاوية ، وزهري بن(1)بن زريع، وخالد الواسطي
 -صلى اهلل عليه وسلم  –؛ فقالوا كلهم: عن محيد، عن أنس؛ قال: عاد النَّيبُّ (4)عياش

هل كنت تدعو اهلل رض، فقال: ))رجاًل قد جهد حىت صار مثل الفرخ؛ من شدة امل
فعجله يل يف  ((؟ ، قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقيب به يف اآلخرةبشيء

 الدنيا... ، احلديث؟
 فقاال: الصحيح: عن محيد، عن ثابت، عن أنس.

 قلت: من روى هكذا؟
 ، وغريمها.(1)، واألنصاري(7)فقاال: خالد بن احلارث

 قلت: فهؤالء أخطؤوا؟
 .(5)قاال: ال، ولكن قصروا، وكان محيداً كثرياً ما يرسل(

 هذا احلديث مما وقع االختالف على محيد به، بيان ترجيح الحافظ أبي زرعة :
فرواه مرساًل )زهري بن معاوية، وحيىي بن أيوب، وأبو بكر بن عياش، ويزيد بن زريع، وخالد 

                                                           

 (.3579)1/424(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده1)
 (.528)1/273بخاري يف األدب املفرد(  أخرج روايته: ال2)
 .9/78ابن عدي يف الكامل(، و 2218(  أخرج روايته: الطرباين يف الدعاء)3)
 (.525)1/273(  أخرج روايته: البخاري يف األدب املفرد4)
(، 12827) 9/385(، والنسائي يف الكربى3489)1/721الرتمذي(، و 23)4/2219(  أخرج روايته: مسلم5)

(، وأبو الفضل الزهري يف 931) 3/215(، وابن حبان يف صحيحه1237)1/752والليلة؛ لهويف عمل اليوم 
 (.9152) 12/422(، والبيهقي يف الشعب154حديثه)

(، 2248) 7/291(  هو حممد بن عبد اهلل األنصاري. وقد أخرج روايته: الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار6)
 (.1383)7/182واملقدسي يف املختارة

 (.2251مسألة)398-7/395ديث؛ البن أيب حامتعلل احل (7)
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، (2)، وإمساعيل بن جعفر(1)الواسطي( كما يف املسألة، إضافة إىل رواية)يزيد بن هارون
به. وعلى هذا يكون  -رضي اهلل عنه–(، مجيعهم عن محيٍد، عن أنس (3)ومعتمر بن سليمان

إال بعض األحاديث  -رضي اهلل عنه–احلديث معلٌّ؛ وذلك أنَّ محيدًا مل يسمع من أنٍس 
 القليلة.

: )عامة (4)وهو أعلم الناس وأصحهم حديثًا عن محيد-ه( 115قال محاد بن سلمة)
ا عامتها مسعه من ثابت(  .(7) ما يروي محيد عن أنس مل يسمع منه، إَّنَّ

ا روى محيد عن أنس ما مسعه منه مخسة 112وقال اإلمام شعبة بن احلجاج) ه(: )إَّنَّ
 .(1)أحاديث(

 .(5) ويف رواية عنه: )مل يسمع محيد من أنس إال أربعة وعشرين حديثاً(
ه(: )ما مسع محيد عن أنس إال مثانية عشر حديثاً، واألخر 374وقال ابن حبان)

 هذا يكون احلديث معل بعنعنة محيد، ومل يصرح يف . فعال(8)مسعها من ثابت، عن أنس(
رواية هؤالء بالسماع، وال يعلم إن كان هذا احلديث من مجلة األحاديث اليت مسعها من أنس 

 .-رضي اهلل عنه–
ولكن روى هذا احلديث مجٌع من الرواة، وهم: )خالد بن احلارث، واالنصاري( كما يف 

                                                           

املقدسي (، و 1399) 1/411(، وعبد بن محيد يف املنتخب3835)1/448(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده1)
 (.2398مسألة) 12/48(، وذكرها الدارقطين يف العلل1383)7/183يف املختارة

 (.2398مسألة)12/48(  ذكر روايته: الدارقطين يف العلل2)
 (.3822)1/429(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده3)
. ومحاد بن سلمة هو ابن اخت محيد. ينظر: هتذيب الكمال؛ 2/581(  ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب4)

 (.1727ترمجة)5/337للمزي
 .2/845، وينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب5/312(  هتذيب الكمال؛ للمزي5)
 .2/845البن رجب(  شرح علل الرتمذي؛ 6)
 .2/845(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب7)
 (.941)3/221يف صحيحه ( 8)
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، (3)، وسهل بن يوسف(2)بن سلمة ، ومحاد(1)يب عدياملسألة، إضافة إىل رواية)حممد بن أ
( (5)، ومعاذ بن معاذ(1)، وعبد اهلل بن أيب بكٍر السهمي(7)، واملثىن(4)وبشر بن مفضل

به. فتبنيَّ أنَّ الواسطة هو ثابت،  -رضي اهلل عنه–مجيعهم عن محيد، عن ثابت، عن انٍس 
 .(8)وثابت البناين من األئمة الثقات األثبات

ح أبو زرعة الرواية املسندة على الرواية املرسلة ، وحكم بصحتها، ألنَّ هذا (9)ورجَّ
، والواسطة هو -رضي اهلل عنه–االختالف من محيٍد نفسه، فهو كثري اإلرسال عن أنٍس 

ثابت البناين يف األعم األغلب، وكما هو يف هذا احلديث. وهذا الرتجيح يكون خاصة 
 .(12)ون إرسال املوصول، أو وقف املرفوعحبميد وأمثاله، ممن يتعمد

 
                                                           

(، 2188)4/2218مسلم (، و 12249)19/127(، واإلمام أمحد953(  أخرج روايته: ابن املبارك يف الزهد)1)
 (، 1237)1/752(، ويف عمل اليوم والليلة؛ له12827)9/385والنسائي يف الكربى

(، والطرباين يف 2249)7/291الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(، و 2189)4/1281: مسلمٌ (  أخرج روايته2)
(، وابن عساكر 289)1/353، والبيهقي يف الدعوات الكبري2/329(، وذكرها أبو نعيم يف احللية2215الدعاء)

 (.742)1/472يف معجمه
 2/329وذكرها أبو نعيم يف احللية(، 3489)7/721(  أخرج روايته: الرتمذي3)
(، وقال: )وهذا احلديث قد رواه عن محيد، عن ثابت مجاعة ورواه، عن 1834)13/255(  أخرج روايته: البزار4)

(، وذكرها أبو نعيم يف 941) 3/221ابن حبان يف صحيحهثابت غري واحد فاجتزينا مبن مسينا(، و 
 .2/329احللية

 (.2211(  أخرج روايته: الطرباين يف الدعاء)5)
ذكرها الدارقطين يف (، و 82)1/22، وأبو عوانه يف مسنده2/329روايته: أبو نعيم يف احللية(  أخرج 6)

 (.2398مسألة)12/48العلل
 .2/329ذكر روايته: أبو نعيم يف احللية(  7)
(  قال احلافظ ابن حجر: )ثابت بن أسلم البناين، بضم املوحدة ونونني خمففني، أبو حممد البصري، ثقٌة، عابٌد، من 8)

 (.812ترمجة)132لرابعة، مات سنة بضع وعشرين وله ست ومثانون ع(. التقريب:ا
 (  أي املنقطعة، وكثرياً ما يعرب املتقدمون باإلرسال، ويعنون به االنقطاع.9)
(  ينظر أسباب تعمد ذلك: كتاب )الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع، أو إرسال املوصول(؛ للدكتور علي 11)

 محيد بن أيب محيد الطويل صاحبنا.الصياح. وقد فاته 
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فإذا كان الراوي عرف من منهجه أنَّه يرسل املوصول، أو يقف املرفوع، وجاء ذلك عنه 
 بأسانيد معتربة، يرجح ما فيه زيادة؛ ملا علم من منهجه يف ذلك.

 
ه( وقال: )هذا 259، والرتمذي)(1)ه(255وكذا صحح الطريق املسندة أبو حامت)

 .(2)صحيح غريب من هذا الوجه(حديث حسن 
 

ه(: )يرويه إمساعيل بن جعفر، ويزيد بن هارون، عن محيد، عن 387وقال الدارقطين)
 .(3)أنس. ورواه عبد اهلل بن بكر السهمي، عن محيد، عن ثابت، عن أنس، وهو الصحيح(

 
ه(: )هذا حديث صحيح ثابت حدث به اإلمام أمحد 432وقال أبو نعيم األصبهاين)

حنبل عن ابن أيب عدي، وعن عاصم بن النضر وعن خالد بن احلارث مجيعاً عن محيد، بن ا
وممن رواه عن محيد من األعالم بشر بن املفضل، ومعاذ بن معاذ، وسهل بن يوسف ورواه 

 .(4)محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، ورواه قتادة، عن أنس(
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (  كما يف أصل املسألة؛ إذ كان السؤال لكليهما.1)
 (.3485عقب)7/399(  سنن الرتمذي2)
 (.2398مسألة)12/48(  العلل؛ للدارقطين3)
 .2/329احللية؛ أليب نعيم(  4)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
351 

 طرق أخرى:من  -رضي اهلل عنه–وقد جاء احلديث عن أنس 
 . -رضي اهلل عنه–، عن أنس (1)فجاء من طريق: قتادة

 .-رضي اهلل عنه–, عن احلسن، عن أنس (2)وجاء من طريق مبارك بن فضالة
 .-رضي اهلل عنه–، عن ثابت، عن أنس بن مالك(3)عباد بن كثري

 .  -رضي اهلل عنه–، عن أنس بن مالك(4)سليمان األعمش
 
 :إنَّ أبا زرعة واألئمة رجحوا الطريق املوصولة من رواية محيد عن  خًلصة القول

على الطريق املنقطعة؛ ألنَّ االختالف من محيد نفسه، وإنَّ من عادته  -رضي اهلل عنه–أنس 
 إرسال املسند. واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

أبو نعيم يف وذكرها (، 12825)9/388والنسائي يف الكربى (،2189)4/1281أخرج روايته: مسلمٌ (  1)
 .2/329احللية

(، وقال عقيبه: )وهذ احلديث ال نعلم رواه عن مبارك، عن احلسن، عن 1159)13/228(  أخرج روايته: البزار2)
 (.2219أنس إال عبد الصمد ومل نسمعه إال من ابنه عنه تفرد به أنس(، والطرباين يف الدعاء)

 (.1113) 4/311وكما يف الزوائد؛ للهيثمي(، 3429)1/172(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده3)
 (.4212)5/81(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده4)
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 المبحث الثالث عشر
 إعًلل الحديث بس وك الجادة؛ وفيه ثًلثة مطالب:

 األولالمط ب 
 معنى س وك الجادة ومرادفاتها في االطًلق؛ وفيه ثًلثة مسائل:

 :اجلادة لغة: سواء الطريق، وقيل: معظمه، وقيل: وسطه،  األولى: معنى الجادة لغة
، وقيل: جادة الطريق: (1)وقيل: هي الطريق األعظم الذي جيمع الطرق وال بد من املرور عليه

 .(2)مسلكه وما وضح منه
 
  :وهو أنَّه سار على ما هو أغلب وأشهر. اصطالحاً: الجادة اصطًلحاً:الثانية 

فهذه الكلمة )سلك اجلادة( تقال ملن ذهب يف روايته أو حكمه إىل ما غلب يف ذلك 
 .(3)الباب من الروايات أو األحكام

 
كأن يروي احلديث ثقتان، فيجريه أحدمها على املعتاد يف أسانيد شيخه، بيان ذلك:   

على غري املعتاد منها. فالطريق املعتاد يسمى جادَّة. وكذلك رواية األبناء عن اآلباء، واآلخر 
والصحابة عن التابعني، والتلميذ عن شيخه، جادة مسلوكة، وعكس ذلك هو سلوك غري 

الذي هو أكثر الصحابة رواية؛ فإنَّ بعض تالميذه  -رضي اهلل عنه–. فأبو هريرة (4)اجلادة
عنه، وبعض تالميذهم أكثروا من الرواية عنهم، ورمبا تالميذهم أيضا،  أكثروا من الرواية

 وهكذا.
ً مشهوراً، ويسمى عندهم:  فكثرة تداول أحد هذه األسانيد بصورة واحدة جتعله إسنادا
طريقاً، أو جادة، أو جمرَّة؛ يسهل حفظه كما يسهل سلوك الناس للجادة اليت ميشون 

 .(7)عليه
                                                           

 مادة)جدد(.3/129(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور1)
 مادة)جدد(.5/483(  ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي2)
 .3/245(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة3)
 .119حجر: (  ينظر: نزهة النظر؛ البن 4)
 .1/118ينظر: مقدمة شرح العلل ابن أيب حامت؛ للدكتور سعد احلميد(  5)
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  ومن عباراهتم يف ذلك:  اإلعًلل بس وك الجادة:الثالثة: مرادفاتهم في 
  .(1))أخذ اجلادة( -
 . (2)لزم فالن الطريق() -
 . (4)فيه( (3)و)أخذ طريق اجملرة -
 ،(7)و)وهذا الطريق كان أسهل عليه( -
 . (1)و)تبع العادة(  -
 ، (5)و)تبع الطريق( -
ة( -  ،(8)و)سلك احملجَّ
 .(9)و)سلك السهولة(  -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3/245(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة1)
 (.41مسألة)1/342(  ينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت2)
راءت من األرض(. ولعل جمموعة كبرية من النجوم تركزت حىت ت: )115(  اجملرَّة لغة:  جاء يف املعجم الوسيط3)

 اشتهارها ووضوحها يف كبد السماء أطلق على األسانيد املشهورة ذلك واهلل أعلم.
 .118ينظر: معرفة علوم احلديث للحاكم : (  4)
 .427/ 7ينظر: الكامل، البن عدي(  5)
 .2/112(  ينظر: النكت؛ البن حجر6)
 .3/245(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة7)
 .1/51(  ينظر: اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر8)
 .4/315(  ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب9)
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 المط ب الثاني
 أقوال األئمة الريحة في اإلعًلل بس وك الجادة؛ وفيه مسألتان:من 

 :من  األولى: من األقوال المتقدمة الصريحة التي فيها اإلعًلل بس وك الجادة
مة اليت تدل على وقوع الوهم بسلوك اجلادة قول اإلمام أمحد بن  األقوال املتقدِّ

بن املنكدر عن جابر، وأهل ه(: )أهل املدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ا241حنبل)
 .(1)البصرة يقولون: ثابت عن أنس، حييلون عليهما(

وقال أيضاً: )كان محاد ثبتًا يف حديث البُناين، وكان بعده سليمان بن املغرية، وكان 
، وكانوا حييلون ثابت عن أنس، وكل -رضي اهلل عنه-ثابت حييلون عليه يف حديث أنس 

 .(2)ون: ثابت عن أنس(شيء لثابت روى عنه كانوا يقول
ه(: )ومراد أمحد هبذا، كثرة من يروي عن ابن املنكدر من 597قال احلافظ ابن رجب)

ضعفاء أهل املدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيئ احلفظ 
واجملهولني منهم، فإنَّه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب، فوقعت املنكرات يف حديثه، 

 ا أيت من جهة من روى عنه من هؤالء، وذكر هذا املعىن ابن عدي وغريه.وإَّنَّ 
وملَّا اشتهرت رواية ابن املنكدر عن جابر، ورواية ثابت عن أنس صار كل ضعيف 

صلى اهلل عليه -وسيئ احلفظ إذا روى حديثًا عن ابن املنكدر جيعله عن جابر عن النَّيبِّ 
?، هذا -صلى اهلل عليه وسلم–أنس عن النَّيبِّ ?، وإن رواه عن ثابت جعله عن  -وسلم

 .(3)معىن كالم اإلمام أمحد واهلل أعلم(
، (4)كثريًا ما ينبِّه احملدثون القدامى على هذه القرينة، ويستعملوهنا يف إعالل األخبارو 

ه(: )بسر قد مسع من واثلة، وكثرياً ما 255ومن تلكم النصوص أيضاً قول احلافظ أيب حامت)
ث بسر عن أيب إدريس فغلط ابن املبارك، وظنَّ أنَّ هذا مما روى عن أيب إدريس عن  حُيدِّ

 واثلة(.
ه(: )واملقدمي مع ضعفه أخطأ على محاد بن زيد فقال: 317وقول احلافظ ابن عدي)

                                                           

 .321/ 2الكامل؛ البن عدي( 1)
 .2/193وينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب، 2/195(  مسائل اإلمام أمحد؛ البن هانئ2)
 .2/193(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب3)
 .19لى الزىن؛ للدكتور علي الصياح: (  ينظر: أحاديث تعظيم الربا ع4)
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عن ثابت عن أنس، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإَّنا هو ثابت عن عبد اهلل ابن رباح، 
 عن أيب قتادة(.

ه(: 198قول اإلمام حيىي القطَّان) (1)م النُّصوص اليت أشارت إىل هذه القرينةومن أقد
ث يومًا عن عبيد اهلل بن  : أخطأت يا حيىي، فحدَّ )كنت إذا أخطأت، قال يل سفيان الثوريُّ

صلى اهلل عليه وسلم...، قال حيىي بن –عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل 
با عبد اهلل، هذا أهون عليك، قال: فكيف هو يا حيىي؟ قال: سعيد: فقلت: أخطأت يا أ

فقلت أخربنا عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبد اهلل بن عمر، عن أمِّ سلمة، أنَّ 
 .(2)... فقال يل: صدقت يا حيىي( -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

اجلادة يدل على مزيد ومن النصوص العزيزة الصرحية اليت تدل على أنَّ سلوك غري 
 .(3)ه(:)فسلوك غري اجلادة دال على مزيد التحفظ(323حفظ، ما جاء عن اإلمام النسائي)

( : إن عبدالرمحن -أي ابن عيينة  -ه(: )قيل لسفيان 219وأقدم منه قول احلميديُّ
بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب يف هذا احلديث من مالك! قال: سفيان: وما يدريه؟ 

ن؟ قالوا: ال، لكنه قال: إن مالكًا قال: عن صفوان، عن عطاء ابن يسار، وقال أدرك صفوا
سفيان: عن أنيسة عن أم سعيد بنت ُمرَّة عن أبيها. فمن أين جاء هبذا اإلسناد؟ فقال 
سفيان: ما أحسن ما قال! لو قال لنا: صفوان، عن عطاء بن يسار، كان أهون علينا ِمن أْن 

 .(4)ديد(جنيء هبذا اإلسناد الشَّ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .51(  ينظر: قواعد العلل؛ لعادل الزرقي: 1)
 .14/135(  تأريخ بغداد؛ للخطيب2)
 .1/217(  فتح املغيث؛ للسخاوي3)
 .2/528شرح علل الرتمذي؛ البن رجب(  4)
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 :الثانية: من األقوال المتأخرة الصريحة التي فيها اإلعًلل بس وك الجادة 
ه(: )أنَّ الطريقة املعروفة: عروة عن عائشة، وعروة 522قول احلافظ ابن دقيق العيد)

عن فاطمة نادٌر، وأقرب عند التحديث من احلفظ، سبق الوهم إىل الغالب املشهور، فعدوله 
 النادر أقرب إىل أن يكون عن تثبت، وقد رجح بعض الروايات مبثل هذا(.عنه إىل 

ه(: )قول أيب حامت: مبارك لزم الطَّريق، يعين به أنَّ رواية 597وقول احلافظ ابن رجب)
ثابت عن أنس، سلسلة معروفة مشهورة، تسبق إليها األلسنة واألوهام، فيسلكها من قلَّ 

لمة، فإن يف إسناده ما يستغرب، فال حيفظه إال حافظ، حفظه، خبالف ما قاله محَّاد بن س
ة(  .(1)وأبو حامت كثرياً ما يعلِّل األحاديث مبثل هذا، وكذلك غريه من األئمَّ

مجاعٌة  -رضي اهلل عنه  -وقال أيضاً: )ال ريب أنَّ الذين قالوا فيه عن أيب هريرة 
 -رواية سعيد املقربي عن أيب هريرة حفاٌظ، لكنَّ الوهم يسبق كثريًا إىل هذا اإلسناد، فإنَّ 

، سلسلة معروفة تسبق إليها -رضي اهلل عنه  -، أو عن أبيه، عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه 
ا سلسلة غريبة، ال  األلسن، خبالف رواية سعيد، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان، فإهنَّ

ئشة، سلسلة معروفة يسبق إليها . وقال أيضاً: )عروة، عن عا(2)يقوهلا إال حافٌظ هلا متقٌن(
لسان من ال يضبط وومهه، خبالف عروة عن ابن عمر؛ فإنَّه غريب ال يقوله إال حافظ 

 .(3)متقن(
وقوله أيضاً: )فإْن كان املنفرد عن احلفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق املشهور، 

يق املشهور تسبق إليه واحلفاظ خيالفونه، فإنَّه ال يكاد يُرتاب يف ومهه وخطئه؛ ألنَّ الطر 
 .(4)األلسنة واألوهام كثرياً، فيسلكه من ال حيفظ(

ه(: )فكأن الراوي عنه سلك اجلادة، ألنه مشهور 872وقول احلافظ ابن حجر)
. وقال أيضاً: )حكم عليه بالوهم؛ (7)(-واهلل أعلم  -بالرواية عن األوزاعي ال عن مالك 

وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سامل أو من دونه سلك اجلادة؛ ألنَّ العادة والغالب 
                                                           

 .2/521(  املصدر نفسه1)
 .8/111(  فتح الباري؛ البن رجب2)
 .7/37(  املصدر نفسه3)
 .2/841شرح علل الرتمذي؛ البن رجب  (4)
 .2/111النكت؛ البن حجر(  5)
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صلى  -قيل بعده: عن النَّيبِّ  -رضي اهلل تعاىل عنه  -أنَّ اإلسناد إذا انتهى إىل الصحايب 
كان -واحلديث من قوله فلما جاء هنا بعد الصحايب ذكر صحايب آخر،  -اهلل عليه وسلم 

 .(1)(-واهلل أعلم  -الظن غالباً على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطاً 
ه(: )وعلم بالتأمل، أنَّ سبب وهم يعلى؛ أنَّه سلك اجلادة 887وقول احلافظ البقاعي)

 .(2)يف عمرو بن دينار، فوهم(
جل ه(: )ونبهه على عثوره حيث سلك اجلادة; ألنَّ 922وقول احلافظ السخاوي)

 .(3)رواية نافع هي عن ابن عمر، فكان قول الذي يسلك غريها إذا كان ضابطاً أرجح(
ه(: )أن تكون طريقة معروفة يروي أحد رجاهلا حديثاً 911وقول احلافظ السيوطي)

 .(4)من غري تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على اجلادة يف الوهم(
)وهكذا أخطاء يف األسانيد أغلب ما يقع بسلوك ه(: 1381وقال املعلمي اليماين)

اجلادة، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة، وقد يروى عن وهب بن كيسان، 
عن عبيد بن عمري، فقد يسمع رجل من هشام خربًا بالسند الثاين، مث مضي على السامع 

األول على ما هو الغالب زمان، فيشبه عليه، فيتوهم أنه مسع ذاك اخلرب من هشام بالسند 
املألوف، ولذلك جتد أئمة احلديث إذا وجدوا راويني اختلفا بأن رويا عن هشام خربًا واحداً 
جعله أحدمها عن هشام، عن وهب، عن عبيد، وجعله اآلخر عن هشام، عن أبيه، عن 

يث عائشة، فالغالب أن يقدموا األول وخيطؤوا الثاين، هذا مثال ومن راجع كتب علل احلد
. وقال أيضاً: )واملعروف عندهم، أنَّه إذا وقع االختالف على (7)وجد من هذا ماال حيصى(

 .(1)وجهني فأقرهبما أن يكون خطأ، هو اجلاري على اجلادة، أي اجلاري على الغالب(
 
 

                                                           

 .1/258، وينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي2/514(  النكت؛ البن حجر1)
 .1/728(  النكت الوفية؛ للبقاعي2)
 .1/347(  فتح املغيث؛ للسخاوي3)
 .1/211(  تدريب الراوي؛ للسيوطي4)
 .2/825(  التنكيل؛ للمعلمي اليماين5)
 (.1حاشية)1/25يف تعليقه على موضح أوهام اجلمع والتفريق(  6)
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 ويتلخص مما سبق نقله من كالم األئمة املتقدمني واملتأخرين ما يأيت: 
اية حديث إسنادًا ومتناً، وخيالفهم من هم أوىل باحلفظ قد يتتابع بعض الرواة على رو 

 .(1)منهم، فريجح األئمة رواية احلفاظ، وإن كان األولون مجاعة يبعد على مثلهم اخلطأ عادة
إال أنَّ األئمة يرون أنَّ هؤالء اجلماعة وإن اتفقوا، إال أنَّ ما اتفقوا عليه ممَّا يسهل أْن 

يتفق على اخلطأ فيه اجلماعة، كأن تكون روايتهم جارية على تتوارد عليه األذهان، وأْن 
 اجلادة املعهودة، ورواية احلفاظ على خالف اجلادة.

فحماد بن سلمة مثاًل؛ إذا روى عن ثابت البناين، غالباً ما يكون احلديث: عن ثابت، 
 عن أنس، فإذا روى حافظ أو أكثر عن محاد بن سلمة حديثًا عن ثابت مرساًل، ووجدنا

عددًا من الضعفاء، أو ممن ليسوا مربزين يف احلفظ؛ رووا احلديث، فقالوا: عن محاد، عن 
ثابت، عن أنس، عرفنا أنَّ من وصل احلديث بذكر أنس إَّنا سلك اجلادة، فأخطأ، وأن من 

 مل يسلكها إَّنا حفظ احلديث على وجهه.
عمش، عن أيب ويقع ذلك أيضًا بكثرة يف مثل: حممد بن املنكدر، عن جابر، واأل

صاحل، عن أيب هريرة، ومالك، عن نافع، عن ابن عمر، والزهري، عن سامل، عن ابن عمر، 
فإذا توارد عدد من الرواة، السيما إذا كانوا  وأمثلة هذا كثرية، يعرفها من له اعتناء هبذا الباب.

جلادة الغالبة، ضعفاء، أو ليسوا من املربزين يف احلفظ، وكان ما تواردوا عليه مما جيري على ا
وخالفهم حافظ أو أكثر، كان الغالب أنَّ الصواب مع من ُعِرَف باحلفظ واإلتقان، وأن ما 

 .(2)تتابع عليه هؤالء خطأ (
فمن خرج من احلفاظ بروايته عن املعتاد، فذلك قرينة على إتقانه للرواية، إذ مثل ذلك 

 .(3)متيقظ، خبالف ما جاء على اجلادةحيتاج حفظه إىل مزيد احتياط، وال يتفطن إليه إال 
فأحيانا تكون هذه الطرق املشهورة دلياًل على العلة، ويقال عندئذ بأنَّ الراوي وهم 

                                                           

وقد يقع يف سلوك اجلادَّة مجاعة عن راٍو : )12/441(  ومن أمثلة ذلك ما قاله احلافظ ابن حجر يف فتح الباري1)
ر واحد(. وقال يف موضع آخر: )ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان وحممد ابن عبيد عن عبيد اهلل بن عم

 بإسقاطه وكأهنم سلكوا اجلادَّة، ألن عبيد اهلل بن عمر معروف بالرِّواية عن نافع مكثر عنه(.
 .295(  اإلرشادات؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: 2)
 .2/543(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع3)
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؛ إذا خالفه من هو أحفظ منه، بل أحيانًا يعل احلديث بسلوك اجلادة حىت (1)وسلك اجلادة
بسلسلة مشهورة، عن وإن مل يكن مثة خمالفة؛ كأن يكن يف املنت نكارة؛ وقد روي املنت 

صحايب معنيَّ معروف باألخذ عن أهل الكتاب، فتحمل نكارة احلديث على أنَّ أحد رواته 
قد سلك فيه اجلادة يف رفعه، وأنَّ الصواب موقوٌف عن الصحايب من حديثه عن أهل 

 ، ومل أر من نبيه على هذه النكتة، واحلمد هلل.(2)الكتاب
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .149(  شرح املوقظة؛ للشيخ عبد اهلل السعد: 1)
بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النَّيبِّ: )حيشر املتكربون يوم القيامة  عمروحممد بن عجالن، عن  كحديث(  2)

أمثال الذر يف صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إىل سجن يف جهنم يقال له بولس، تعلوهم 
(، 191ابن املبارك يف الزهد) نار األنيار، يسقون من عصارة أهل النار؛ طينة اخلبال(. أخرجه:

، والبخاري يف 2/159(، واإلمام أمحد 21993)1/234(، وأبن أيب شيبة= =798)1/432يواحلميد
 1/82(، والنسائي يف الكربى  كما يف حتفة األشراف 2492)1/347( الرتمذي 775)1/347األدب

 وقال الرتمذي عقيبه: )هذا حديث حسن(. (.8183)3/237(، والبيهقي يف  شعب اإلميان8822)
والصحيح يف هذا احلديث أنَّه من األحاديث اليت كان حيدث هبا عبد اهلل بن عمرو عن أهل الكتاب، ويكون حممد بن 
عجالن أخطأ يف رفعه؛ بأنَّه سلك اجلادة يف ذلك واهلل أعلم. فلفظة: )بولس( منكرة؛ ليس هلا نظائر من كالم 

( من حديث أيب 3432)2/347كما يف كشف األستار  العرب، ونكارة املنت علة عند املتقدمني. وأخرجه البزار
( : ) قلت: هل تعرف عن عطاء بن 219هريرة. وحديث أيب هريرة أنكره اإلمام أمحد كما نقل عنه املروذي )

: )) حيشر -صلى اهلل عليه وسلم–مسلم اخلفاف، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن النَّيبِّ 
 فأنكره، وقال : ما أعرفه، عطاء بن مسلم مضطرب احلديث ( . املتكربون ...(( ؟ 

، من قول كعب بن مالك. وأخرجه البيهقي أيضًا يف شعب 7/352وأخرجه أبو نعيم يف احللية 
( من طريق عطاء بن أيب مروان أنَّ كعباً قال: ) حيشر املتكربون يوم القيامة رجاال يف صور 8187)3/432اإلميان

 من كل مكان ( . الذر يغشاهم الذل
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 المط ب الثالث
 اإلعًلل بس وك الجادةأنواع 

 بالنظر إىل أوهام الرواة يتبنيَّ أنَّ أوهامهم تتنوع على نوعني اثنني: 
األول: سلوك للجادة يف املنت، وهو قليل، فإن األصل يف األحاديث املروية الرفع، فإذا 
جاء تفصيل من بعض الثقات، برفع بعضه ووقف بعضه اآلخر، فإن هذا قرينة على سلوك 

 .(1)ة برفعه كلهغريه للجاد
 -الثاين: سلوك للجادة يف السند، وهو األعم األغلب. فإنَّه إذا اختلف على قَتادة 

رضي اهلل  -فرواه بعض أصحابه عنه بسند غري مشهور، وآخر رواه عنه عن أنس  -مثاًل 
، فإنَّ جانب من رواه بالوجه األخري يضُعف، الحتمال أن يكون وهم بسبب شهرة -عنه 
ند عن قَتادةهذا   .(2)السَّ

فالنظر يف اإلسناد الذي روي به احلديث مهم جدًا فمعلوم أيًضا أنَّ هناك سالسالً 
معروفة تروى هبا األحاديث، وإذا روي احلديث بسلسلة مشهورة فهذا ممَّا يقوي احلديث إال 

ة، إذا وقعت خمالفة من أحد األثبات، فقد يرجح النقاد الطريق املخالف لتلك السلسل
ويعدون من روى احلديث بتلك السلسة خمطًئا، وهو ما يسمى ب  سلوك اجلادة كما سبق 

 ذكره.
مع مالحظة أنَّ سلوك اجلادة يقع يف األعم األغلب من الرواة الضعفاء وخفيفي 
الضبط؛ قال الشيخ الطريفي: )وجرى يف ذلك على اجلادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط، 

 فيكون قرينة على ترجيح غريه من الثقات عليه، وهذا قليٌل(. ورمبا وقع ذلك من حافظ
فاإلعالل بسلوك اجلادة من القرائن املرجحة عند احلفاظ، وإن مل يصرحوا بذلك، وهو 

ه(، ومسلم 214ه(، وأيب زرعة)241ظاهر معموٌل به عند مجاعة كاإلمام أمحد بن حنبل)
ه(، وأيب عبد اهلل 387ه(، والدارقطين )255ه(، وأيب حامت)211بن احلجاج)

 ه(، وغريهم.478ه(، والبيهقي)427احلاكم)
 

                                                           

 .53ينظر: قواعد العلل؛ وقرائن الرتجيح؛ لعادل الزرقي:(  1)
 .53املصدر السابق: (  ينظر: 2)
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ويف كتب العلل كثري من هذا النوع ملن تأمله ودقَّق فيه، فاحلفاظ يُ ْعملون هذه القرينة 
 .(1)وال ينصون عليها يف الغالب، ورمبا نصو عليها

تعلقه بذهن وأنَّ أكثر وقوع اخلطأ يف األسانيد املشهورة كان بسبب سلوك اجلادة، ل
 .(2)الرواة، خصوصاً ممن خفَّ ضبطه عن املكثرين، فكيف بالضُّعفاء إذا رووا عنهم

ر للحكم على احلديث أن يلحظ قرينة سلوك اجلادة يف حكمه  فال بد للباحث املتصدِّ
على احلديث، فإذا رأى راويًا ثقة متقنًا سلك اجلادة يف حديث يرويه، ومل خيالفه يف روايته 

من أقرانه فإننا ال نعل حديثه بأنَّه سلك اجلادة، سواء وافقه أحد من أقرانه على هذه أحد 
روايته أم تفرد هبا وحده؛ ولكن إذا روى مثل ذلك احلديث سالكاً فيه اجلادة وخالفه من هو 
أحفظ منه فرواه من طريق أخرى خمالفة للجادة: صار سلوك ذلك الراوي األول للجادة قرينة 

هم يف روايته هذه، وحتقق باجتماع هذه املخالفة وهذه القرينة ترجيح رواية مرجحة لكونه و 
 .(3)الراوي اآلخر عليها وإعالل هذه هبا

 
 ويمكن ت خيص ما سبق ذكره ع ى ما يأتي:

ى باجلادة.  أواًل: إنَّ السالسة املشهورة، والطرق املعروفة املسلوكة هي ما تسمَّ
 سببه اخلطأ والوهم؛ ألنَّه أسبق إىل الذهن.ثانياً: إنَّ سلوك اجلادة قد يكون 

ثالثاً: إنَّ األخطاء احلاصلة بسلوك اجلادة هي يف األعم األغلب واقعة من الضعفاء 
 وخفيفي الضبط، خبالف األئمة احلفاظ؛ فيقل الوهم منهم وإن مل يسلموا من ذلك.

 نان أو أكثر.رابعاً: إنَّ سلوك اجلادة قد يقع من راٍو واحٍد، وقد يشرتك معه اث
خامساً: إنَّ سلوك غري اجلادة دليل حفظ، ويدل على مزيد ضبط؛ ألنَّه أشق من 

 اجلادة، ويف ذلك داللة على حفظ الراوي.
سادساً: ال بدَّ من النظر يف األسانيد قوَّة وضعفاً، فرواية الضعيف غري السالك للجادة 

دَّ أن يكون الراوي غري السالك للجادة ال ترجح على رواية الثقة الذي سالك اجلادة؛ إْذ ال ب

                                                           

 .1/35(  ينظر: التحجيل؛ للشيخ الطريفي1)
 .82(  قواعد العلل؛ وقرائن الرتجيح؛ لعادل زرقي: 2)
 .42ينظر: علم العلل؛ دالئله وقرائنه؛ حملمد خلف سالمة: (  3)
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 حافظاً ضابطاً.
غري السالك للجادة على رواية من هو مثله اليت  -نسبياً -سابعاً: ترجح رواية الضعيف 

 سلك فيها اجلادة.
ثامناً: ال يشرتط التنصيص بالقول على أنَّ راويه سلك اجلادة، بل قد يفهم من 

 ب.صنيعهم وترجيحهم، كما هو األعم األغل
تاسعاً: األكثر يف سلوك اجلادة هو واقٌع يف األسانيد؛ لتشعبها وكثرهتا، ويندر يف 

 املتون.
عاشراً: إنَّ أخطاء األسانيد يف األعم األغلب مرجعها إىل سلوك اجلادة، سيما يف 

 أحاديث الضعفاء؛ لسبق الذهن إىل الطرق املشهورة. واهلل أعلم.
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 عند الحافظ أبي زرعة الرازي: عًلل الحديث بس وك الجادةأمث ة تطبيقية إل 

  المثال: إعًلل الحديث بأنَّ راويه وهم فيه؛ إذ  س ك فيه الجادة المعروفة؛
وسألت أيب وأبا زرعة عن : قال ابُن أيب حامت: )بدليل مخالفة من هو أرجح وأحفظ منه

، عن مثامة، عن أنس، (2)املثىن، عن عبد اهلل ابن (1)حديث رواه سهل بن محاد أبو عتاب
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ف يغمسه قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم –عن النَّيبِّ 

 ((.فيه؛ فإنَّ في أحد جناحيه داء، وفي اآلخر شفاء
، عن مثامة بن عبد اهلل، عن أيب (3)فقال أيب وأبو زرعة مجيعاً: رواه محاد بن سلمة

 هريرة.

 وهذا الصحيح.قال أبو زرعة: 

وقال أيب: هذا أشبه: عن أيب هريرة، عن النَّيبِّ، ولزم أبو عتاب الطريق؛ فقال: عن عبد 
 اهلل، عن مثامة، عن أنس.

وقال أبو زرعة: هذا حديث عبد اهلل بن املثىن، أخطأ فيه عبد اهلل؛ والصحيح: مثامة، 
 .(4)(-رضي اهلل عنه –عن أيب هريرة 

  أعل أبو زرعة الرازي حديث عبد اهلل بن رعة الرازيبيان إعًلل الحافظ أبي ز :
 املثىن بسلوك اجلادة؛ وذلك أنَّ محاد بن سلمة رواه عن مثامة بن عبد اهلل بن أنس، عن 

، وإىل هذا ذهب أبو حامت الرازي، إال أنَّ أبا حامت جعل الوهم -رضي اهلل عنه–أيب هريرة 
من سهل بن محاد أيب عتاب، إْذ قال أبو حامت: )ولزم أبو عتاب الطريق(، أي سلك اجلادة 

                                                           

عقب  2/1295وأشار الدارمي إىل رواية مثامة عن أنس (.5323)13/722أخرج روايته: البزار يف مسنده(  1)
(2282) 

 (.1711مسألة)8/259(  ذكر روايته الدارقطين يف العلل2)
 2/1295(، والدارمي5752)13/19(، واإلمام أمحد127)1/155(  أخرج روايته: إسحاق بن راهويه يف مسنده3)

 (.3291)8/342وي يف شرح مشكل اآلثار(، والطحا2282)
 (.41مسألة) 418-1/415علل احلديث؛ البن أيب حامت (4)
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 يف حديثه.
أنَّ ما ذهب إليه أبو زرعة هو الصواب، وذلك أنَّ أبا  -واهلل أعلم-والذي يظهر 

، عن عبد اهلل بن املثىن به. وهذا (1)د توبع يف روايته، فقد تابعه مسلم بن إبراهيمعتاب ق
 يدل على أنَّ الوهم من عبد اهلل بن املثىن كما قال أبو زرعة. 

ه( حديث عبد اهلل بن املثىن بقوله: )وهذا احلديث ال 292وقد أستغرب احلافظ البزار)
 .(2)اإلسناد( نعلمه يروى عن أنس إال من هذا الوجه هبذا

ه( قوالن يف هذه املسألة، فمرَّة وافق أبا زرعة وأبا حامت 387وللحافظ الدارقطين)
بقوله:)فرواه محاد بن سلمة، عن مثامة، عن أيب هريرة.  وخالفه عبد اهلل بن املثىن ابن أنس 

دالل، صلى اهلل عليه وسلم. وكذلك قال أبو عتاب ال-فرواه عن مثامة، عن أنس، عن النَّيبِّ 
. (3)ووقفه مسلم بن إبراهيم، عن عبد اهلل بن املثىن، وقول محاد بن سلمة أشبه بالصواب(

 .(4)ومرَّة قال: )والقوالن حمتمالن(

ح  قول أيب زرعة وأيب حامت والبزار والدارقطين يف رواية، على  -واهلل أعلم-والذي يرتجَّ
 رواية الدارقطين اليت قال فيها)القوالن حمتمالن(.

ترجيح رواية محاد على رواية عبد اهلل مل تأت من فراغ وهوى، بل من قرائن قوية و  
 دلَّت على سلوكه للجادة عند مجع طرق احلديث، وميكن تلخيصها على مخسة أموٍر:

أواًل: أنَّ رواية محاد بن سلمة هي سلوك غري طريق اجلادة؛ وهذا يدل على مزيد من 
 خبالف رواية عبد اهلل بن املثىن، فإنَّه سلك الطريق احملفوظ.احلفظ كما سبق بيانه يف التنظري. 

                                                           

 (.1711مسألة)8/259(  ذكر روايته الدارقطين يف العلل1)
 (.5323عقب)13/799(  مسند البزار2)
 (.1711مسألة)8/259(  العلل؛ للدارقطين3)
 (.2391مسألة)12/44املصدر نفسه(  4)
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الثاين: اتفاق األئمة، أيب زرعة وأيب حامت، والبزار، والدارقطين يف رواية عنه على ضعف 
 ، وترجيح رواية محاد بن سلمة.(1)طريق أنس بن مالك

تبني أنَّ محاد بن الثالث: عند املوازية بني مرتبة محاد بن سلمة، وعبد اهلل بن املثىن ي
 يف احلفظ والرتجيح. (3)فوق عبد اهلل بن املثىن (2)سلمة

كما سيأيت، وال يُعلم   -رضي اهلل عنه–الرابع: إنَّ احلديث مشهور من رواية أيب هريرة 
 .-صلى اهلل عليه وسلم–فيه شيء عن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه–ألنس بن مالك 

بن مالك خالف رواية عبد اهلل بن املثىن؛ إْذ اخلامس: إنَّ الصحيح يف حديث أنس 
، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن كعب؛ قال: إذا وقع الذباب يف (4)رواه ابن أيب عروبة

إناء أحدكم؛ فليغمسه، فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء. وهذا أصحُّ طريق إىل 
 .(7)-رضي اهلل عنه-أنس

زرعة وأيب حامت والدارقطين لرواية محاد بن سلمة  وال بدَّ من معرفة أنَّ تصحيح أيب
تصحيٌح نسيب، ال مطلق التصحيح، واملقصود يف التصحيح هو )الصواب(، أي أنَّ الصواب 

                                                           

عند خترجيه للحديث إْذ قال: )وله طريق ثالث ضعيفة، ال بأس  1/474فها ابن امللقن يف البدر املنري(  وكذا ضعَّ 1)
 بالتنبيه عليها، وهي عن مثامة، عن أنس مرفوعاً...(.

خلَّص احلافظ ابن حجر القول فيه فقال: )محاد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقٌه، عابٌد أثبت الناس (  2)
 (.1499ترمجة)158(. التقريب: 4وتغري حفظه بأخرة، من كبار الثامنة مات سنة سبع وستني خت م  يف ثابت،

(  خلَّص احلافظ ابن حجر القول فيه فقال: )عبد اهلل بن املثىن بن عبد اهلل ابن أنس بن مالك األنصاري، أبو املثىن، 3)
 (.7351ترمجة)322يب: البصري، صدوٌق، كثري الغلط، من السادسة خ ت ق(. تقريب التهذ

 .2/817(  التأريخ الكبري؛ البن أيب خيثمة4)
 .1/113( وقد صححه احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري5)
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رضي اهلل عنه؛ وذلك أنَّ حديث محاد بن –رواية محاد بن سلمة، عن مثامة، عن أيب هريرة 
 .-رضي اهلل عنه-أبا هريرة (1)يدرك سلمة ضعيٌف؛ النقطاعه؛ فثمامة بن عبد اهلل بن أنس مل

ة عن أيب هريرة  ، منها:-رضي اهلل عنه-وجاء جاء احلديث من طرق عدَّ

 به. -رضي اهلل عنه-، عن أيب هريرة(2)فصحَّ حديث عبيد بن حنني

 ، عن أيب صاحل به.(3)وجاء من طريق القعقاع

 به. -رضي اهلل عنه–، عن أيب هريرة (4)وصحَّ من حديث حممد بن سريين

ح من حديث حممد بن عجالن  ، عن سعيد املقربي به.(7)وُصحِّ

 

 

 

                                                           

ترمجة 4/427(، واملزي يف هتذيب الكمال1893ترمجة)2/411(  نص على ذلك ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل1)
 .(49ترمجة)2/28(، وابن حجر يف هتذيب التهذيب874)

(، 2281) 2/1295(، والدارمي 3322)4/132(، والبخاري9118)17/88(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
(، 3291)8/342(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار77)1/21(، وابن اجلارود8583)17/58والبزار 

(، 1237)1/272(، ويف الكربى؛ له7125) 8/171(، ويف شعب اإلميان؛ له472)1/87والبيهقي يف اآلداب
 (.2814)11/212والبغوي يف شرح السنة 

(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 8929)17/371(، والبزار8487)14/185أخرج روايته: اإلمام أمحد(  3)
 (.355)8/315(، ويف معرفة السنن واآلثار؛ له1231)1/272(، والبيهقي يف الكربى2817)11/211

(، 3727) 2/1179(، وابن ماجه3321)4/132والبخاري (،9231)17/3(  أخرج روايته: اإلمام أمحد4)
 8/342(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار2398) 13/38(، والطرباين يف األوسط9853)15/211والبزار

(3292). 
 (، وصححه ابن خزمية يف صحيحه8344)3/317(، وأبو داود5141)12/41(  أخرج روايته: اإلمام أمحد5)

1/71 (127.) 
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 .(1)-رضي اهلل عنه-وله شاهٌد صحيح من حديث أيب سعيد اخلدري 

 :م بيانه،  خًلصة القول إنَّ حديث عبد اهلل بن املثىن معلول بسلوك اجلادة كما تقدَّ
  -رضي اهلل عنه-وأنَّ الصواب رواية محاد بن سلمة يف جعل احلديث من مسند أيب هريرة 

 كما بنيَّ ذلك أبو زرعة الرازي وأبو حامت ومن وافقهم. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، 3724) 2/1179(، وابن ماجه11189)15/284(، واإلمام أمحد2322)3/142طيالسي(  أخرجه: ال1)
 8/339(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار4754)4/389(، ويف الكربى؛ له4212)5/158والنسائي

(، والبيهقي يف 1245) 4/71، وصححه ابن حبان يف صحيحه(981)2/253(، وأبو يعلى يف مسنده3289)
، والتلخيص 1/474، والبدر املنري؛ البن امللقن1/117وينظر: نصب الراية؛ للزيلعي(. 1235)1/273الكربى

 .1/112احلبري؛ البن حجر
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 المبحث الرابع عشر
 بالوضع؛ وفيه ثمانية مطالب: إعًلل الحديث

 المط ب األول
 تعريف الحديث الموضوع لغة واصطًلحاً 

 :من وضع، الواو والضاد والعني: أصل واحد يدل على اخلفض  الموضوع لغة
للشيء وحطه. ووضعته باألرض وضعاً، ووضعت املرأة ولدها، وضع يف جتارته يوضع: 

والدابة تضع يف سريها وضعاً، وهو سري  والوضيع: الرجل الدين. خسر. فهو موضوع فيها.
 .(1)سهل، خيالف املرفوع

 
 :ًصلى -وهو الكذب املختلق املصنوع املفرتى على رسول اهلل  الموضوع اصطًلحا

 .(2)؛ عمدا أو خطأ-اهلل عليه وسلم
 
 :العالقية بينهما واضحة، وهو احلط  العًلقة بين المعنى ال غوي واالصطًلحي

 .(3)والسفول، وأنَّ رتبة املوضوع أن يكون دائماً ملقى مطرحاً ال يستحق الرفع أصالً 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مادة)وضع(.  3/1299، والصحاح؛ للجوهريمادة)وضع(1/115(  ينظر: مقاييس اللغة؛ البن فارس1)
 .321(  ينظر: تقريب علم احلديث؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: 2)
 .1/741النكت الوفية؛ للبقاعي(  ينظر: 3)
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 المط ب الثاني
 -ص ى اهلل ع يه وس م–إثم من كذب في حديث النَّبيِّ 

صلى اهلل عليه وسلم كذٌب على اهلل، فالكذب على اهلل –الكذب على الرسول 
ق ل  ورسوله من أكرب الكبائر، فمن وقع فيه فقد أوقع نفسه يف عظيم، قال اهلل عزَّ وجل :﴿

ر ك وا  ه ا و م ا ب ط ن  واإلثم و ال ب  غ ي  ب غ ي ر  ال ح قِّ و أ ن  ت ش  ن   ش  م ا ظ ه ر  م  إ نَّم ا ح رَّم  ر بِّي  ال ف و اح 
. فهذه اآلية سيقت (1)﴾أ ن  ت  ق ول وا ع   ى ال َّه  م ا ال ت  ع   م ون  ب ال َّه  م ا ل م  ي  ن  زِّل  ب ه  س   ط انًا و  

على الرتتيب من أدناها إىل أعالها، َفُجِعَل التقول على شرع اهلل أكرب وأخطر من الشرك 
الذي توعد اهلل من وقع فيه نارًا تلظى ال يصالها إال األشقى. فأي شقاٍء أوقع نفسه فيه 

 هذا الكذاب.
وقد جاء يف احلديث اجلليل املتواتر، املقطوع به، والذي ال يوجد له مشابه يف طرقه  

 بيان امث الكذب، ومن تلكم الروايات: (2)وكثرهتا
ال  ))قال:  -صلى اهلل عليه وسلم–أنَّ النَّيبُّ  -رضي اهلل عنه–ما ورد عن علي  

، فإ نَّه  م ن  ك ذ ب  ع يَّ  ذ ب وا ع يَّ  (( .ف    ي   ج  النَّار  ت ك 
، قال: قلت للزبري: إين ال -رضي اهلل عنه–وحديث عبد اهلل بن الزبري، عن أبيه 

ث عن رسول اهلل  كما حيدث فالن وفالن؟ قال: أمَّا إينِّ   -صلى اهلل عليه وسلم–أمسعك حُتدِّ
 .(3)((ه  م ن  النَّارم ن  ك ذ ب  ع   يَّ ف    ي ت ب  وَّأ م ق ع د  مل أفارقه، ولكن مسعته يقول: ))

قال: )إنَّه ليمنعين أن أحدثكم حديثًا كثرياً؛ أنَّ النَّيبَّ  -رضي اهلل عنه–وحديث أنس 
 (( .م ن  تعمَّد ع يَّ ك ذ بًا، ف    ي ت ب  وَّأ  مق ع ده  م ن  النَّار  قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم–

                                                           

 .33سورة األعراف:(  1)
، وقد مجع طرق هذا احلديث غري واحد من العلماء  منهم: احلافظ الطرباين يف 3/744( ينظر: التوضيح؛ البن امللقن 2)

جزٍء أمساه: طرق حديث من كذب عليَّ متعمداً، وهو مطبوع . وقد أورد ابن اجلوزي طرق هذا احلديث يف مقدمة 
، وشرح التبصرة والتذكرة؛ للحافظ 353، وينظر: معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 21املوضوعات:

 .2/52العراقي
( مل خيف الزبري على نفسه من احلديث أن يكذب فيه عمداً، ولكنَّه خاف أن يزلَّ أو خيطئ، وإن كان ال إمث عليه 3)

–ن ما جيري من الغلط فيه كذبًا إذا مل يتيقن أنَّ رسول اهلل يف اخلطأ فقد ينسب إىل تفريط أو حنو ذلك، فيكو 
قد قاله ومن هنا يتبنيَّ لنا ورع الصحابة يف الرواية، وأنَّ ما رووه قد فهموه وحفظوه وبلغوه  -صلى اهلل عليه وسلم

 . 1/11طَّايب إىل من بعدهم ، فالسنَّة حمفوظة كما أنَّ القرآن حمفوظ، واحلمد هلل. وينظر: أعالم السنن؛ للخ
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م ن  يَ ُقوُل: )) -اهلل عليه وسلمصلى –وحديث سلمة بن األكوع، قال: مِسعُت النَّيبَّ 
ه  م ن  النَّار  ((.ي  ق ل  ع يَّ ما ل م  أ ق ل  ف    ي ت ب  وَّأ  م ق ع د 

ا قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم–عن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه–وحديث َأيب ُهَريْ َرَة  ت س مَّو 
ي ت ي، و م ن  ر آن ي ف ي  ت  ن وا ب ك ن   م ي و ال  ت ك  ن ام  ف  ق د  ر آن يب اس  ف إ نَّ الشَّي ط ان  ال  ي  ت م ثَّل   ،(1)الم 

ه  م ن  النَّار    ((.ف ي ص ور ت ي، و م ن  ك ذ ب  ع   يَّ م ت  ع مًِّدا ف    ي ت ب  وَّأ  م ق ع د 
 (( على أوجه:ف يتبوأ)) -صلى اهلل عليه وسلم–وقد اختلف يف تفسري قوله 

ه(: )ظاهره أمر ومعناه خرب، يريد 388ظ اخلطَّايب)الوجه األول: اإلخبار، قال احلاف
أنَّ اهلل يبوئه مقعدًا من النَّار. يقال تبوأ الرجل املكان: إذا اختذه موضعًا ملقامه. وأصله من 

 .(2)مباءة اإلبل وهي أعطاهنا(
ه(: )وقد يكون ظاهر اللفظ اخلرب، ومعناه األمر، كقوله تعاىل 795وقال ابن اجلوزي)

ه نَّ :﴿ ع ن  ﴿ (3)﴾و ال م ط  َّق ات  ي  ت  ر بَّص ن  ب أ ن  ف س   .(7)(4)﴾و ال و ال د ات  ي  ر ض 
                                                           

احلديث ذكرها أهل العلم  قد رآين (( مسائل تتعلق مبصطلح: ))ف -صلى اهلل عليه وسلم–( فائدة حديثية: يف قوله 1)
 منها:

: ) فإن قلت: إذا قلنا إنَّه رآه حقيقة يف املنام هل يطلق عليه 2/122أواًل: قال الكرماينُّ يف شرح صحيح البخاري
إذ املراد  -صلى اهلل عليه وسلم–ذ ال يصدق عليه الصحايب، وهو مسلٌم رأى النَّيبَّ صحايب أم ال ؟ قلت: ال؛ إ

هو املخرب  -صلى اهلل عليه وسلم–منه الرؤية املعهودة اجلارية على العادة، أي الرؤيا يف حياته الدنيا؛ ألنَّ النَّيبَّ 
ً للناس عنه يف الدنيا ال يف القرب  -صلى اهلل عليه وسلم–، وهلذا يقال مدة نبوته عن اهلل تعاىل، وهو ما كان خمربا

ثالث سنوات وعشرين سنة، على أنا  لو التزمنا إطالق لفظ الصحايب عليه جلاز، وهذا أحسن وأوىل(، هذا  
: )خالف ما أمجع عليه األئمة فكيف  1/232كالمه وغلطه ظاهر! لذا غلَّطه صاحب الكوثر اجلاري إذ قال 

 يكون أحسن ؟!(.
احلديث املسموع يف املنام ليس حبجة؛ الشرتاط الضبط عند السماع، وال يكون الراوي ضابطاً عند النوم؛ وكذلك ثانياً: 

املنامات ال يرتتب عليها حكم شرعي، وأمَّا إذا كان يطابق األحكام الشرعية اليت يف اليقظة فال بأس أن يأخذ 
ونبهه هبا،  -صلى اهلل عليه وسلم–الرجل الذي رأى النَّيبَّ هبا، ويكون هذا من باب التنبيه أنَّ اهلل منَّ على هذا 

؛ للكوراين، وشرح 1/232، والكوثر اجلاري2/122وإال فال يؤخذ . ينظر : شرح صحيح البخاري؛ للكرماين
 .1/189صحيح البخاري؛ البن عثيمني 

 .1/347أعالم السنن يف شرح صحيح البخاري؛ للخطايب(  2)
 .228:اآلية( سورة البقرة، من 3)
 .233: ( سورة البقرة، من اآلية4)
 .1/57( كشف املشكل على صحيح البخاري؛ البن اجلوزي5)
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ه(: )وهو مبعىن الدعاء عليه خرج خمرج 449قال ابن بطال)الوجه الثاين: الدعاء: 
 . (1)األمر له به. وذلك كثرٌي يف كالم العرب(

(: )وقيل: معناه التهديد ه824الوجه الثالث: التهديد والوعيد: قال ابن امللقن)
ا أبرزه يف صورة األمر داللًة على التحقيق، كأنَّه مأمورًا بذلك حتماً ؛ (2)والوعيد( )وإَّنَّ

 . (3)واجباً(
ه(: )مثَّ معىن احلديث، أنَّ هذا جزاؤه، وقد جيازى به، وقد 151قال احلافظ النووي)

وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد يعفو اهلل الكرمي عنه، وال يقطع عليه بدخول النار, 
بالنار ألصحاب الكبائر غري الكفر، فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه، وقد جيازى، وقد يعفى 
عنه، مثَّ إْن ُجْوزَِي َوأُْدِخَل النَّار، فال خيلد فيها، بل ال بد من خروجه منها بفضل اهلل تعاىل 

وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل  ورمحته، وال خيلد يف النار أحٌد مات على التوحيد،
 .(4)السنة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/183شرح صحيح البخاري؛ البن بطال( 1)
 .1/741التوضيح؛ البن امللقن(  2)
 .1/371وينظر: فتح الباري؛ البن حجر. 1/221( الكوثر اجلاري؛ للكوراين3)
 . املقدمة.1/234(  شرح النووي على مسلم4)
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 المط ب الثالث
:  معنى الكذب وهل هو مط ق أم مقيد بأمر مخصوص؛ وفيه ثًلثة مسائل 

 :الكذب هو اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو عمداً   األولى: معنى الكذب
إىل أنَّ شرطه العمدية، ودليل (1)كان أو سهواً، هذا مذهب أهل السنة، وذهبت املعتزلة

بالعمد لكونه  -صلى اهلل عليه وسلم–خطاب هذه األحاديث خبالف ما قالوا؛ فإنَّه قيده 
قد يكون عمداً، وقد يكون سهواً، مع أنَّ اإلمجاع والنصوص املشهورة يف الكتاب والسنة، 

 -يه الصالة والسالمعل-متوافقة متظاهرة على أنَّه ال إمث على الناسي والغالط، فلو أطلق 
ا الروايات املطلقة فمحمولة على املقيدة  الكذب لتوهم أنَّه يأمث الناسي أيضًا فقيده، وأمَّ

 .(2)بالعمد، واهلل أعلم
 ؟: اختلف الثانية: هل أحاديث النهي عن الكذب المتقدمة مط قة أم مقيدة

يف أمر الدين،  السلف يف مراد الكذب الذي جاء يف احلديث، هل ذلك عاٌم يف كل كذب
 وغريه، أو يف بعض األمور؟  

فقال بعضهم: معناه اخلصوص، واملراد من كذب عليه يف الدين، فنسب إليه حترمي 
 حالل، أو حتليل حرام متعمًدا. 

يف رجل بعينه كذب عليه يف  -صلى اهلل عليه وسلم–وقال آخرون: بل كان ذلك منه 
صلى اهلل عليه –ليحكم يف أمواهلم ودمائهم. فأمر  حياته، وادَّعى عند قوم أنَّه بعثه إليهم

 . (3)بقتله إن وجد، أو بإحراقه إن ُوِجد ميًتا  -وسلم
 وقال آخرون: ذلك عاٌم فيمن تعمد عليه كذبًا يف دين أو دنيا.

                                                           

( املعتزلة: فرقة من الفرق الكالمية، وهم أصحاب األصول اخلمسة وهي: التوحيد: الذي هو عندهم نفي الصفات، 1)
والعدل، والوعد والوعيد: ويقصدون به أن اهلل ال يغفر ملرتكب الكبرية، بل هو خملد يف النار، واملنزلة بني املنزلتني: 

ً بل هو يف منزلة بني املنزلتني، واألمر باملعروف والنهي وهو أن مرتكب الكبرية ال يسم ى يف الدنيا مؤمنًا وال كافرا
 . 1/43عن املنكر. ينظر يف آرائهم : امللل والنحل؛ للشهرستاين:

 . 1/232( ينظر: شرح النووي على مسلم؛ للنووي2)
 2/318ملعجم األوسط له، (؛ وا1217)1/255( ينظر : ختريج هذه القصة يف املعجم الكبري؛ للطرباين3)

، البن اجلوزي . وضعفَّ إسنادها 21واملوضوعات: 82-7/81(، والكامل يف الضعفاء؛ البن عدي2291)
 . 2/123احلافظ ابن حجر يف النكت على كتاب ابن الصالح
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والصواب يف ذلك: أنَّ قوله على العموم يف كل من تعمد عليه كذبًا يف دين أو دنيا؛ 
ص فيه من كذب   -وسلم صلى اهلل عليه–ألنَّه  كان ينهى عن معاين الكذب كلها إال ما رخَّ

الرجل المرأته، وكذلك يف احلرب؛ إذ احلرب خدعة، واإلصالح بني الناس؛ ألمهية إصالح 
ذات البني، وأنَّه من الضروريات، وإذا كان الكذب ال يصلح يف شيء إال يف هذه الثالث، 

أجدر أال يصلح يف دين وال دنيا، إْذ  -وسلمصلى اهلل عليه –فالكذب على رسول اهلل 
الكذب عليه ليس كالكذب على غريه. وأن الدعاء الذي دعا على من كذب عليه الحق 

 . (1)مبن كذب عليه يف كل شيء
(( عاٌم يف مجيع أنواع الكذب؛ كذباً :))-عليه الصالة والسالم–مع مالحظة أنَّ قوله 

صلى اهلل –، وقوله (2)يف سياق النفي يف إفادة العمومألنَّ النكرة يف سياق الشرط كالنكرة 
(( اللفظ خاٌص بالقوِل لكن ال شك أنَّ الفعل يف معناه ما لم أقل: )) -عليه وسلم

 -صلى اهلل عليه وسلم–الشرتاكهما يف علة االمتناع، وهو اجلسارة على الشريعة ومشرعها 
 .(4)احلديث، وأشدها القول  ، وكذا من نسب إليه اإلقرار، وهو كاذٌب فيدخل يف(3)

 مما يظنُّ دخوله يف النَّهي: اللحن وشبهه وهلذا قال العلماء: ينبغي للراوي الثالثة :
 .(7)أن يعرف من النحو واللغة واألمساء ما يسلم به من قول ما مل يقل

                                                           

 باختصار.184 -1/183ينظر: شرح ابن بطال(  1)
 .2/13ر؛ البن قدامة، وروضة الناظ2/343( ينظر يف هذا: احملصول؛ للرازي: 2)
 ، بتصرف . 2/115( ينظر: شرح الكرماين3)
: ) أمَّا الكذب على من 1/282. وقال أيضًا رمحه اهلل 1/283( ينظر: شرح صحيح البخاري؛ البن عثيمني 4)

سوامها فيختلف، فالكذب على علماء الشريعة ليس كالكذب على غريهم من العلماء، أو من غري العلماء؛ ألنَّ 
من حيث إنَّه يريد أن يثبت  -صلى اهلل عليه وسلم–على علماء الشريعة ُيشبه الكذب على رسول اهلل  الكذب

مبا نقله عن العلماء الشريعة ليست من شرائع اهلل، وبعد ذلك كلَّما كان الكذب أعظم ومفسدته أكرب كان أشدَّ 
 إمثاً( .

بعنوان: )التسميع  1/711حلافظ العراقي بوب باباً يف ألفيته . ولذا جند أنَّ ا3/772( ينظر: التوضيح؛ البن امللقن 7)
 بقراءة اللحان واملصحف( .
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ه(: )إنَّ أخوف ما أخاف على طالب العلِم إذا مل يعرف النَّْحَو 211قال األصمعي)
ه  م ن  : ))-صلى اهلل عليه وسلم–يف مجلة قوِل النيبِّ  أن يدخل م ن  ك ذ ب  ع يَّ ف يتبوَّأ  مقع د 

 .(1)((؛ ألنَُّه مل يكن يَ ْلَحُن، فإذا رويَت عنُه وحلنَت فيه، كذبَت عليِه(النَّار  
ه(: )مثل الذي يطلب احلديث وال يعرف النحو، مثل 115وقال محاد بن سلمة)

 .( 2)ال شعري فيها(احلمار عليه خمالة 
وإذا صح يف الرواية ما يعلم أنَّه خطأ فالصواب الذي عليه اجلماهري من السلف 
واخللف أنَّه يرويه على الصواب، وال يغريه يف الكتاب، لكن يكتب يف احلاشية أنَّه وقع يف 

أو يف الرواية كذا، وأن الصواب خالفه وهو كذا، ويقول عند الرواية كذا وقع يف هذا احلديث 
روايتنا والصواب كذا، فهذا أمجع للمصلحة، فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غريه، 
ولو فتح باب تغيري الكتاب لتجاسر عليه غري أهله. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ 

 . (3)احلديث إذا اشتبهت عليه لفظة فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 1/711( ينظر: شرح التبصرة والتذكرة؛ للعراقي 1)
: ) الرتغيب يف 244. وبوب قبل ذلك بابًا بعنوان241( أخرجه: اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي والسامع: 2)

تعلم النحو والعربية ألداء احلديث بالعبارة السويَّة(، وذكر أقوال أهل العلم يف هذه املسألة. فكان كما قال ابن 
ٌل على كتبه(. ذكر قوله احلافظ ابن حجر يف نزهة نقطة: ) كُل من أنصف علم أنَّ احملدثني بعد اخلطيب عيا

 .  39النظر: 
 . 1/232( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم3)
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 الرابعالمط ب 
 أصناف الوضاعين، والبواعث التي أدت إلى الوضع؛ وفيه مسألتان:

 :ة، منهم: الزنادقة. ومنهم:  األولى: أصناف الكذابين الكذابون أصناف عدَّ
وأرباب األهواء والبدع. ومنهم: املتعصبون جلنس أو بلد أو إمام. ومنهم: املتعصبون 

صاص. ومنهم: الزهاد واملغفلون من للمذاهب الفقهية مع جهل وقلة دين. ومنهم: الق
الصاحلني. ومنهم: املتملقون للملوك. والطالبون الزلفى إليهم. ومنهم: املتطفلون على 

 احلديث ممن يفاخرون بعلو اإلسناد وغريب احلديث.
وأعظمهم ضررًا قوٌم من املنسوبني إىل الزهد؛ وضعوا احلديث احتسابًا فيما زعموا،  

م ثقة منهم هبم وركونا إليهم، مثَّ هنضت جهابذة احلديث بكشف فتقبل الناس موضوعاهت
 .(1)عوارها وحمو عارها، واحلمد هلل

من أشهر الفرق الذين جوَّزوا وضع احلديث يف باب الرتغيب (2)وتعد الكرَّاميِّةِ 
 .(3)والرتهيب

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 224( ينظر: معرفة أنواع علم احلديث: 1)
ِجْسَتاينُّ املبتدع شيخ الَكرَّاِميَِّة، خذل، حىت التقط من املذاهب أرداها، ومن 2) األحاديث ( نسبة إىل حممد بن َكرَّاٍم السِّ

أوهاها، مث جالس اجلويباري، وابن متيم، ولعلهما قد وضعا مائة ألف حديث. ينظر: سري أعالم النبالء؛ 
 .11/723للذهيب

. واستدلوا بزيادة باطلة وردت يف حديث ))من كذب عليَّ 227( ينظر: معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح :3)
ً فليتبوأ مقعده من النار(( الزيادة ب عد متعمداً: )ليضل الناس(، وقد فنَّد هذه الزيادة النووي يف شرحه على متعمدا

 املقدمة. 1/231صحيح مسلم
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 :الثانية: البواعث التي أدت إلى الوضع في الحديث 
 السياسية.أواًل: اخلالفات 

ثانياً: الزندقة، واملقصود به هنا الداخلون يف اإلسالم كراهية، عندما فتح املسلمون 
 بلداهنم.

 ثالثاً: لعصبية للجنس والقبيلة واللغة والبلد واإلمام.
 رابعاً: القصص والوعظ.

 خامساً: اخلالفات الفقهية والكالمية.
 سادساً: اجلهل بالدين مع الرغبة يف اخلري.

 .(1): التقرب للملوك واألمراء مبا يوافق أهواءهمسابعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . فقد أجاد وأفاد.88-75: (  ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي؛ للدكتور مصطفى السباعي1)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
376 

 المط ب الخامس
 أمارات الحديث الموضوع

وضع العلماء ملعرفة اخلرب املوضوع، وذكروا له أمارات يعرف هبا، وميكن تقسمها على 
 قسمني:
 :القسم األول: أمارات خاصة بالسند 

 بالكذب، وال يرويه ثقة غريه.أواًل: أن يكون راويه كذاباً معروفا 
 ثانياً: أن يعرتف واضعه بالوضع.

عن شيخ مل يثبت لقياه له، أو ولد  -ليس على سبيل الوهم–ثالثاً: أن يروي الراوي 
 بعد وفاته، أو مل يدخل املكان الذي ادعى مساعه فيه.

 رابعاً: وقد يستفاد الوضع من حال الراوي وبواعثه النفسية.
 مارات خاصة بالمتن: القسم الثاني: أ 

أواًل: ركاكة اللفظ: حبيث يدرك العليم بأسرار البيان العريب أن مثل هذا اللفظ ركيك ال 
 ؟.-صلى اهلل عليه وسلم  -يصدر عن فصيح وال بليغ فكيف بسيد الفصحاء 

ثانياً: فساد املعىن: بأن يكون احلديث خمالفا لبدهيات العقول من غري أن ميكن تأويله، 
خمالفًا للقواعد العامة يف احلكم واألخالق، أو داعيا إىل الشهوة واملفسدة، أو  كونبأْن ي

خمالفا للحس واملشاهدة، أو خمالفا لقواعد الطب املتفق عليها، أو خمالفا ملا يوجبه العقل هلل 
من تنزيه وكمال، أو يكون خمالفا لقطعيات التاريخ أو سنة اهلل يف الكون واإلنسان، أو يكون 

 تمال على سخافات ومساجات يصان عنها العقالء.مش
ثالثاً: خمالفته لصريح القرآن: حبيث ال يقبل التأويل. أو لصحيح صريح السنة النبوية، 

 أو خمالفاً لإلمجاع.
 .-صلى اهلل عليه وسلم-رابعاً: خمالفته حلقائق التاريخ املعروفة يف عصر النَّيبِّ 

ي: وهو متعصب مغال يف تعصبه، كأن يروي خامساً: موافقة احلديث ملذهب الراو 
 رافضي حديثا يف فضائل أهل البيت، أو مرجئ حديثا يف اإلرجاء.

سادساً: أن يتضمن احلديث أمرا من شأنه أن تتوفر الدواعي على نقله: ألنه وقع 
 مبشهد عظيم مث ال يشتهر وال يرويه إال واحد.
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ظيم: على الفعل الصغري، واملبالغة سادساً: اشتمال احلديث على إفراط يف الثواب الع
 .(1)بالوعيد الشديد على األمر احلقري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

يث من فنون مصطلح ، وما بعدها، وقواعد التحد1/177( ينظر تفصيل ذلك يف: فتح املغيث؛ للسخاوي1)
وما بعدها، والسنة ومكانتها يف التشريع 172احلديث؛ حملمد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي

 .7/278، ولسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة122-95اإلسالمي؛ للدكتور مصطفى السباعي
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 المط ب السادس
 رواية الحديث الموضوع

حيرم رواية احلديث املوضوع على من عرف كونه موضوعاً، أو غلب على ظنه وضعه، 
فمن روى حديثًا علم أو ظنَّ وضعه ومل يبني حال روايته وضعه فهو داخل يف هذا الوعيد، 

ويدل عليه أيضًا حديث:  -صلى اهلل عليه وسلم–مندرج يف مجلة الكاذبني على رسول اهلل 
. وهلذا قال العلماء: (1)((رى أنَّه كذب فهو أحد الكاذبينمن حدَّث عني بحديث ي  ))

ينبغي ملن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحًا أو حسنًا قال: قال رسول 
كذا . أو فعله، أو حنو ذلك من صيغ اجلزم، وإن كان ضعيفاً   -صلى اهلل عليه وسلم–اهلل 

ذلك من صيغ اجلزم، بل يقول: روي عنه كذا أو فال يقل: قال أو فعل أو أمر أو هنى وشبه 
جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو حيكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه ذلك واهلل سبحانه 

 .(2)أعلم
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ينظر : حتفة األشراف مبعرفة األطراف؛ بشرح النووي، و  1/223( حديٌث مشهوٌر كما قال مسلٌم يف مقدمته 1)
8/195(11731 .) 

بعد أن نقل كالم النووي  3/749.  قال ابن امللقن يف التوضيح1/231( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم2)
ومل يشر إليه: )ينعطف على ما مضى: قال أبو العباس القرطيب يف املفهم: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة 

سبة قولية وحكاية نقلية، فنقول يف ذلك:  -صلى اهلل عليه وسلم–لذي دلَّ عليه القياس إىل رسول اهلل احلكم ا
كذا وكذا ! قال: ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث موضوعة تشهد   -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  

ا تشبه فتاوى الفقهاء، وال تليق جبزالة   ا موضوعة؛ ألهنَّ م ال يقيمون هلا سنداً متوهنا بأهنَّ كالم سيد املرسلني، مع أهنَّ
 صحيحاً، فهوالء مشلهم النَّهُي والوعيُد ( .
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 المط ب السابع
 حكم رواية من عرف بالكذب ثم تاب

ذهب العلماء إىل أنَّ من كذب يف حديث النَّاس، مثَّ تاب وثبتت توبته جيب أن يقبل 
بوضع احلديث، وادِّعاء  -صلى اهلل عليه وسلم–حديثه، فأمَّا الكذب على رسول اهلل 

 . (1)السماع، فقد ذكر غرُي واحٍد من أهل العلم أنَّه يوجب ردَّ احلديث أبداً، وإْن تاب فاعله
                                                           

 بتصرف .137( ينظر: الكفاية؛ للخطيب: 1)
صلى اهلل –وذكر آثارًا عن أهل العلم منها: عن اإلمام أمحد عندما ُسئل عن توبة من كذب يف حديث رسول اهلل  

يما بينه وبني اهلل تعاىل, وال يكتب حديثه أبداً(، وعن ابن املبارك قال: )من عقوبة قال: ))توبته ف -عليه وسلم
الكذاب أن يرد عليه صدقه(، وعن أيب نعيم الفضل بن دكني قال: قال سفيان الثوري: )من كذب يف احلديث 

ميدي: ) فإن قال افتضح(، قال أبو نعيم: )وأنا أقول: من هم أن يكذب افتضح(، وعن عبد اهلل بن الزبري احل
قائل: فما الذي ال يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قلت: هو أن حيدث عن رجل أنَّه مسعه ومل يدركه، أو عن رجل 
ً ملا أدرك عليه من  أدركه مثَّ وجد عليه أنَّه مل يسمع منه، أو بأمر يتبني عليه يف ذلك كذب, فال جيوز حديثه أبدا

ب: )هذا هو احلكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به( ، مثَّ ذكر آثاراً عن أهل الكذب فيما حدث به(. مثَّ قال اخلطي
العلم منها: عن علي بن املديين  قال: مسعت حيىي, وهو ابن سعيد القطان حيدث عن سفيان, قال: )قال يل 

 الكليب: قال يل أبو صاحل: )كل ما حدثتك به كذب(. 
رويته, ومل أتعمد الكذب, فإن ذلك يقبل منه، وجتوز روايته بعد قال اخلطيب: ) فأما إذا قال: كنت أخطأت فيما 

. وقد تعقب هذا القول احلافظ النووي يف 131توبته(، وذكر آثاراً يضيق املقام بذكرها. ينظر: الكفاية، وما بعدها
ختار بقوله: )وهذا الذي ذكره هؤالء األئمة ضعيٌف؛ خمالٌف للقواعد الشرعية، وامل 1/232شرحه لصحيح مسلم

القطع بصحة توبته يف هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها املعروفة، وهي اإلقالع عن املعصية، 
والندم على فعلها، والعزم على أن ال يعود إليها، فهذا هو اجلاري على قواعد الشرع، وقد أمجعوا على صحة رواية 

الصفة، وأمجعوا على قبول شهادته، وال فرق بني الشهادة والرواية من كان كافراً فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا هبذه 
 يف هذا، واهلل أعلم(.

أنَّه ال يلتزم التقليد يف كثرٍي من املسائل، فنراه يرجح ينب أقوال أهل العلم،  -رمحه اهلل-قلت: مما ينماز به إمامنا النووي 
وليس األمر على ذلك ملن حقق نظره، ومل  : ))...،1/185وكيف ال وهو القائل يف شرحه  على صحيح مسلم

يتقيَّد بالتقليد(، ولكن لو التزم التقليد يف هذه املسألة لكان أوىل، ولو مل ينسب قول فحول احلديث وجهابذته 
إىل الضعف لكان أسلم، فإنَّه خيطأ اإلمام أمحد بن حنبَّل، وسفيان الثوري، وابن املبارك، وأيب نعيم الفضل بن 

ميدي، وحيىي القطَّان، وحيىي بن معني، وغريهم من احملدثني، الذين ذكر قوهلم اخلطيب، وقول أحدهم دكني، واحل
يأخذ بنظر االعتبار إذا تفرَّد، فكيف وقد اجتمعوا، وهم الذين عاصروا الرواة، وهم أعلم بالقواعد احلديثية من 

 عالل والنقد واحلكم على الرواة؟يف اإلغريهم، وهل للمتأخر إال سرب أقواهلم وفهمها؛ لكي يعرف طريقتهم 
له يف زمن كفره فغري مسلَّم؛ وذلك أنَّ اإلمجاع حاصٌل  -رمحه اهلل-وأمَّا قياسه  على إسالم الكافر وتوبته وقبول ما حتمَّ

  =بعلى قبول إسالمه، وقبول ما حتمله، ومل أجد خمالفًا لذلك؛ ألنَّ اإلسالم جيبَّ ما قبله، أمَّا التوبة من الكذ
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 الثامنالمط ب 
 -ص ى اهلل ع يه وس م–حكم إسًلم من كذب في حديث النَّبيِّ 

ال خالف أنَّ الكذب  يف احلديث النبوي جرمية عظيمة، وموبقة كبرية، ولكن ال  
يكفر هبذا الكذب؛ إال أْن يستحله، هذا هو املشهور من مذاهب العلماء من الطوائف، 

افعية: )يكفر بتعمد وقال الشيخ أبو حممد اجلويين، والد إمام احلر  مني أيب املعايل من أئمة الشَّ

                                                                                                                                                                      

فضاًل عن الكذب يف حديثه، من ذلك:  -صلى اهلل عليه وسلم–فقد اختلف يف قبوهلا فيغري حديث النَّيبِّ = 
و الَّذ ين  ي  ر م ون  ال م ح ص ن ات  ث مَّ اختالفهم يف القذفة، هل تقبل شهادهتم إن تابوا وأنابوا  أم ال، قال اهلل تعاىل : ﴿

ق ون  إ الَّ الَّذ يل م  ي أ ت وا ب أ ر ب  ع ة  ش ه د   ب    وا ل ه م  ش ه اد ًة أ ب دًا و أ ول ئ ك  ه م  ال ف اس  ًة و ال ت  ق  ن  اء  ف اج   د وه م  ث م ان ين  ج   د 
يمٌ  )فذهب اإلمام مالك، 1/13[. قال ابن كثري 4﴾ ]النور: ت اب وا م ن  ب  ع د  ذ ل ك  و أ ص   ح وا ف إ نَّ ال َّه  غ ف وٌر ر ح 

ي، وأمحد بن حنبل، إىل أنَّه إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعيد بن والشافع
ا يعود االستثناء إىل اجلملة األخرية ، املسيب سيد التابعني، ومجاعة من السلف أيضاً  وقال اإلمام أبو حنيفة: إَّنَّ

هب إليه من السلف القاضي شريح، وإبراهيم فقط، فريتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبداً. وممن ذ
النخعي، وسعيد بن جبري، ومكحول، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقال الشعيب والضحاك: ال تقبل شهادته 

 وإن تاب، إال أن يعرتف على نفسه بأنَّه قد قال البهتان، فحينئٍذ تقبل شهادته(. 
غري واحد  -مث تاب -صلى اهلل عليه وسلم–ب يف حديث النَّيب يف عدم قبول رواية من كذ-لذلك قال بقول األئمة 

، ومل يعرِّج على ما 3/745من أهل العلم، وهو بعدم قبول رواية الكاذب مطلقاً، منهم ابن امللقن يف التوضيح 
م أهل الشأن .  قاله النووي بقبوٍل وال ردٍّ، وقوهلم ليس حباجة إىل من يرجحه؛ ألهنَّ

دُّ أن أقول: إنَّ هذه املسألة تنظريية، ليس هلا تطبيٌق عمليٌّ على ما تبنيَّ يل، وذلك أينَّ مل أجد من  وبعد هذا التنظري أو 
كان هذا حاله، بأنَّه وسم مبيسم الكذب مثَّ تاب إال شيخًا واحدًا من شيوخ اخلطيب البغدادي، وهو علي بن 

ه  قال اخلطيب: )حدثين األزهري، 423النعيميأمحد بن احلسن بن حممد بن نعيم أبو احلسن البصري، املعروف ب
قال: وضع النعيمي على أيب احلسني بن املظفر، حديثًا لشعبة، مث تنبه أصحاب احلديث على ذلك، فخرج 
النعيمي، عن بغداد هلذا السبب، وأقام حىت مات ابن املظفر، ومات من عرف قصته يف وضعه احلديث، مث عاد 

..،احلافظ الشاعر يف زمن الصوري ، قد بدت منه هفوة يف صباه، واهتم بوضع إىل بغداد(. قال الذهيب : ).
 احلديث، مث تاب إىل اهلل واستمر على الثقة(.

 والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت املسألة تنظريية فلماذا قال من تقدم ما قال ؟ 
ن القواعد، ويؤصلون ملن يأيت بعدهم، وكان  أقول: إنَّ كالم املتقدمني من أهل العلم مل يأِت عبثاً، بل كانوا يضعو 

كالمهم يف ذلك يف زمن كثر فيه الكذب، فوضعوا القواعد حفظاً؛ للدين من عبث العابثني، ولكي ينتبه من 
ثه نفسه، وتزين له وضع احلديث، فإذا عرف أنَّ هذا حاله من اخلزيِّ الدنيوي، والعذاب املوعود اآلخروي،  حتدِّ

 ه وشهوته إن كان له قلب يفقه، أو عني تبصر، أو إمياٌن يردعه. واهلل أعلم .قطع هذا احلكم شبهت
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ه( 438ه( عن والده)458، حكى إمام احلرمني)(1)(-صلى اهلل عليه وسلم–الكذب عليه 
صلى اهلل عليه –هذا املذهب، وأنَّه كان يقول يف درسه كثرياً: )من كذب على رسول اهلل 

هذا القول؛ بإنَّه مل يره ألحد من ، وضعَّف إمام احلرمني (2)عمدًا كفر، وأريق دمه( -وسلم
 .(3)األصحاب، وإنَّه هلفوة عظيمة. والصواب قول  اجلمهور

ه( يف املسألة فقال: ) قد ذهبت طائفٌة من العلماء إىل 548وفصل احلافظ الذهيب)
د   -صلى اهلل عليه وسلم–أنَّ الكذب على رسول اهلل  كفٌر ينقل عن امللة، وال ريب أنَّ تعمَّ

ا الشأُن يف الكذب  الكذب على اهلل ورسوله يف حتليل حرام أو حترمي حالل: كفٌر حمض، وإَّنَّ
 . (4)عليه يف سوى ذلك(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( .3حاشية)41( قال الشيخ أمحد شاكر يف تعلقه على اختصار علوم احلديث؛ البن كثري1)  (: )َوُهَو احلقُّ
 . 1/374. وفتح الباري؛ البن حجر1/232شرح النووي على صحيح مسلم(  2)
. ولذا قال احلافظ يف نزهة 1/374، وفتح الباري؛ البن حجر1/232( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم3)

ر من تعمد الكذب على النَّيبِّ   (.  -صلى اهلل عليه وسلم–النظر: )وبالغ أبو حممد اجلويين فكفَّ
: )ذا قصد من 1/287. قال الشيخ ابن عثيمني يف شرح صحيح البخاري2221 53 -52( الكبائر؛ للذهيب: 4)

ً فقد يقال بكفره(، وملزيد من  -صلى اهلل عليه وسلم–يكذب على الرسول  رع أو استحل ذلك أيضا أنَّه يُغري الشَّ
 .  158 -152التفصيل يف هذه املسألة ينظر: الصارم املسلول على شامت الرسول؛ لإلمام أيب العباس: 
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 ا ؛ وفيهعند الحافظ أبي زرعة الرازي عًلل الحديث بالوضعإل أمث ة تطبيقية
 :نموذجان
  :إعًلل الحديث ب فظة: شبه موضوع؛ ألنَّ راويه منكر الحديث،المثال األول 

: قال ابن أيب حامت: ) وكان يف كتاب أيب زرعة: عن (1)وقد أتى بخبر منكر ال يصح
سليمان بن شرحبيل، عن حممد بن غزوان، عن الوضني بن عطاء، عن سامل، عن أبيه، عن 

 .(2)((من ص َّى بعد المغرب ستاً، غفر له بها؛ قال: ))  -صلى اهلل عليه وسلم –النَّيبِّ 
 اضربوا على هذا احلديث؛ فإنه شبه موضوع.فقال أبو زرعة: 

 .(3)قال أبو زرعة: وحممد بن غزوان الدمشقي منكر احلديث(

 ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة لهذا الحديث :
أنَّ هذا احلديث شبه املوضوع، وهو ما يعربِّ عنه املتأخرون بلفظ: )ضعيف جداً(؛ وذلك 

                                                           

ديث بعد لفظة)موضوع(، وكأنَّ املوسوم هبذا اللفظ كذب يف ولفظة)شبه موضوع( من أشد أنواع إعالل احل(  1)
احلديث إال أنَّه غري متعمد، أو ال يقطع بكذبه، ومن كانت روايته كذلك فال يستشهد هبا وال يعترب هبا؛ بل 

 يضرب على روايته وال كرامة!.
 ً يرتدد، وال جيزم بوضعه، فيقف فيقول:  فاألئمة النقاد قد يقول أحدهم: هذا حديث منكر. مث يقول: موضوع، وأحيانا

كأنَّه موضوع، أو شبه موضوع، وهذا حصل من اإلمام البخاري، وأيب حامت، واإلمام أمحد، فكلهم قال يف بعض 
 األحاديث: هذا كأنه موضوع؛ ألنَّه مل يتحقق من الوضع متاماً، لكنه مييل إىل أنه قريب من املوضوع.

هذا اللفظ يف إعالل احلديث يف موضع واحٍد فقط كما يف املثال التطبيقي. ومل  وقد وجدت أبا زرعة استخدم     
أجد من أطلق هذا املصطلح)شبه موضوع( من املتقدمني إال أبو زرعة الرازي كما يف املثال التطبيقي، وأبو حامت 

(، وابُنه كما يف اجلرح 957عقب مسألة)3/514الرازي كما يف علل احلديث؛ البن أيب حامت
(، ومن 1774ترمجة)5/113الكامل يف الضعفاءكما يف   (، وابن عدي1172عقب ترمجة)4/218التعديلو 

، 12/342(، وتأريخ اإلسالم؛ له3828عقب)2/737املتأخرين الذهيب كما يف التلخيص حباشية املستدرك؛ له
 11/338هرة؛ له امل كما يف احتاف، وابن حجر  3/19فيما نقل ذلك عنه الشوكاين يف نيل االوطار والعراقي
 ( على ندرة اطالقهم ذلك.14149عقب )

(، وابن عساكر يف تأريخ 1224ترمجة2/299، وابن حبان يف اجملروحني85(  أخرجه: املروذي يف قيام الليل:2)
 (.1891ترمجة)77/54دمشق

 (.228مسألة) 71-2/72علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
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د بن غزوانلكون راويه  منكر احلديث على وصف أيب زرعة الرازي له، وأنَّه  قد جاء  (1)حممَّ
 خبرب منكٍر ال حيتمل أن يتفرَّد به.

ا ال تصح، فقد جاء من حديث أيب هريرة  رضي اهلل –وللحديث شواهٌد ثالثة إال أهنَّ
ا(4)، ومن مرسل مكحول(3)-رضي اهلل عنه–، وعمار بن ياسر (2)-عنه ال تصح   . إال أهنَّ

 كما سبق ذكره.

 :إنَّ إعالل أيب زرعة للحديث بشبه موضوع؛ من أشد أنواع  خًلصة القول
 االعالل؛ بعد قوله موضوع، بل هو من مجلته. واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(: )شيخ من أهل الشام يقلب األخبار ويسند املوقوف ال حيل 1224ة)ترمج2/299قال ابن حبان يف اجملروحني(  1)
( عقب نقله كالم ابن حبان: )الظَّاهر أَنه 514االحتجاج(، قال سبط ابن العجمي يف الكشف احلثيث ترمجة)

ساكر (، وتأريخ دمشق؛ البن ع271ترمجة)8/74يَ ْفَعله عمداً(. وينظر يف ترمجته: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت
(، واملغين يف الضعفاء؛ للذهيب 3172ترمجة)3/92(، والضعفاء واملرتوكون؛ البن اجلوزي1891ترمجة) 77/54

 5/437(، ولسان امليزان؛ البن حجر8244ترمجة ) 3/181(، وميزان االعتدال؛ له7892ترمجة)2/123
 (.5291ترمجة)

عقيبه: )حديث أيب هريرة حديث غريب (، وقال 437)2/298(، والرتمذي1115)1/319أخرجه: ابن ماجه( 2)
ال نعرفه إال من حديث زيد بن احلباب، عن عمر بن أيب خثعم، ومسعت حممد ابن إمساعيل: يقول: عمر بن عبد 

( 8129)7/211(، والبزار122)12/413اهلل بن أيب خثعم منكر احلديث وضعفه جداً( وأبو يعلى املوصلي
 ( وضعَّفه أيضاً.819) 1/272وضعَّفه، والطرباين يف األوسط

(. وينظر: جممع الزوائد؛ 922)2/25( وضعَّفه، ويف الصغري؛ له5247)5/191أخرجه: الطرباين يف األوسط(  3)
 (.3382)2/232للهيثمي

 (.12437)1/115.  وينظر: فيض القدير؛ للمناوي1/83( أخرجه املروزي يف قيام الليل4)
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  المثال الثاني: إعًلل الحديث الموضوع؛ باالقتصار ع ى الضعف، المراد به
قال ابن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن  ل صحة:الع ة العامة المانعة من قبوله، المباينة 

؛ قال: حدثنا صفوان بن سليم، عن عبد الرمحن بن أيب (1)حديث رواه حممد بن داب املديين
من كتم ع مًا مما ينفع قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم  – سعيد، عن أيب سعيد: أنَّ النَّيبَّ 

 ((؟ب جام من ناراهلل به في أمر الدين؛ ألجمه اهلل يوم القيامة 
 .(3): حممد هذا ضعيف احلديث؛ كان يكذب((2)قال أبو زرعة

 :أعل احلافظ أبو زرعة حديث أيب سعيد  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي
. ومن املعلوم إذا وسم الراوي (4)بضعف راويه، وبأنَّه كان يكذب -رضي اهلل عنه–اخلدري 

بالكذب فإنَّ حديثه يكون موضوعاً، ولكن قد يطلق األئمة املتقدمون الضعف على احلديث 
 ويقصدون به العلة العامة اليت متنع قبوله، من نكارة أو كذب، أو تفرد وحنو ذلك. 

ا يقتصرون على لفظ الضعف لبيان أمر احلديث عندهم. وخري دليل على ذل ك أنَّ وإَّنَّ
أبا زرعة أعقب قوله)ضعيف احلديث( ب     )كان يكذب(، فدل على أنَّ مقصده بالضعف 

 األمر العام املانع من قبول احلديث.
ه( قال عن إسناد هذا احلديث: )إسناده 432وكذا جند أبا نعيم األصبهاين)

 . (7)ضعيٌف(
ا الدارقطين) ل: )تفرد به حممد ابن ه(، فقد اقتصر على بيان علَّة التفرد، فقا387أمَّ

 .(1)داب، عن صفوان بن سليم(
ه(: )هذا إسناد ضعيف؛ فيه حممد بن داب، كذبه أبو زرعة 842وقال البوصريي)

                                                           

(، وأبو نعيم يف 4521)7/52والدارقطين كما يف أطراف الغرائب(، 217)1/95أخرج روايته: ابن ماجه( 1)
 (.127)1/92(، وابن اجلوزي يف العلل املتناهية11)1/42املستخرج

 (.1352ترمجة)5/272، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت3/827(  وينظر: الضعفاء؛ له2)
 (.2818مسألة)1/131علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
به خلف 4) (، وهتذيب 2918ترمجة )3/71والضعفاء واملرتوكون؛ البن اجلوزياألمحر، وابن حبان. ينظر: ( وكذَّ

 (.5498ترمجة) 3/742(، وميزان االعتدال؛ للذهيب7222ترمجة )27/152الكمال؛ للمزي
 (.11عقب)1/42(  املستخرج5)
 (.4521عقب)7/52(  أطراف الغرائب واألفراد6)
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 .(1)وغريه، ونسب إىل وضع احلديث(
فدل قوهلم إسناده ضعيف على ما سبق بيانه، وهو العلة العامة املانعة من العمل به، 

باب احلكم على احلديث على حسب مصطلح املتأخرين  املباينة لقوهلم صحيح. وليس من
 من صحيح وحسن وضعيف وضعيف جداً وموضوع.

، عن (2)هذا، وقد توبع حممد بن داب متابعة قاصرة على روايته؛ فرواه حيىي بن العالء
به.  وهذه متابعة  -رضي اهلل عنه–شعيب بن خالد، عن صاحل بن كيسان، عن أيب سعيد 

 .(4)مرتوك احلديث (3)وذلك أنَّ حيىي بن العالءتالفة اإلسناد؛ 
. ولكن قال اإلمام -رضي اهلل عنهم–وقد جاء احلديث عن غري واحد من الصحابة 

 .(7)أمحد: )ال يصح يف هذا الباب شيء(
ه( األحاديث يف هذا الباب من مجيع طرقها، مثَّ أعلها 795وقد ذكر ابن اجلوزي) 

 .(1)مجيعها
 صلى –ال يصحُّ عن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه–حديث أيب سعيد : إنَّ خًلصة القول

؛ لنكارة إسناده، وإنَّ إطالق أيب زرعة الضعف على إسناد هذا احلديث، -اهلل عليه وسلم
املراد به املانع من قبوله، املباين للصحة، وليس هو على اصطالح املتأخرين من التقسيم، 

 بدليل قوله)كان يكذب(. واهلل أعلم.
 
 
 

                                                           

 .1/42(  مصباح الزجاجة؛ للبوصريي1)
 (.127)1/92(  أخرج روايته: ابن اجلوزي يف العلل املتناهية2)
(، 9791ترمجة) 4/395(، وميزان االعتدال؛ للذهيب2124ترمجة)9/23ينظر ترمجته: يف الكامل؛ البن عدي(  3)

(: )حيىي بن العالء البجلي، أبو عمرو، أو أبو 5118ترمجة )797وخلص احلافظ القول يف فقال يف التقريب
 الرازي، رمي بالوضع، من الثامنة مات قرب الستني د ق(. سلمة،

 .1/271، وينظر: ختريج أحاديث الكشاف؛ للزيلعي 1/127(  ينظر: العلل املتناهية؛ البن اجلوزي4)
، وابن اجلوزي يف العلل املتناهية؛ البن 127(  نقله عنه أبو حفص احلنفي يف املغين عن احلفظ والكتاب:5)

 .11ظر: رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديثه؛ للفريوز آبادي: وين .1/125اجلوزي
 .1/273(، وختريج أحاديث الكشاف؛ للزيلعي3255مسألة)13/387(  العلل املتناهية، وينظر: العلل؛ للدارقطين6)
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 المبحث الخامس عشر
 إعًلل الحديث بأنَّه ال أصل له

)ال أصل له، أو ليس له أصٌل(، : من االصطالحات اليت يستخدمها احملدثون عبارة
 ويتلخص معناها عندهم على ما يأيت: 

؛ إْذ قد يكون -صلى اهلل عليه وعلى وسلم-األول: أنَّه ال إسناد له يُرفع إىل النَّيبِّ 
 اً أو حكاية.موقوفاً أو مقطوع

الثاين: قد يكون مبعىن ال إسناد له أصاًل، إَّّنا عرف يف الكتب، واشتهر على ألسنة 
 األطباء، أو ألسنة القصاصني، أو على ألسنة العباد والوعَّاظ.

( اشتهر بني أ مرت أن أحكم بالظاهر واهلل يتولى السرائر): قال السخاوي: حديث
يف كتب احلديث املشهورة، وال األجزاء املنثورة، وجزم األصوليني والفقهاء، وال وجود له 

 .(2) بأنه ال أصل له( (1)العراقي
قال الشيخ بكر أبو زيد: )وينبغي معرفة أُن معىن قوهلم )ال أصل له( يطلقونه لواحد 

: )قوهلم: هذا احلديث (3)من معنيني األول: ال إسناد له، قال السيوطي يف تدريب الراوي
ال ابن تيمية: معناه: ليس له إسناد. ومنه ما استقرأه السبكي يف طبقات ليس له أصٌل، ق

الشافعية الكربى؛ فإنَّه ملّا ترجم للغزايل وذكر كتابه إحياء علوم الّدين، سرد األحاديث اليت مل 
 .( 4)جيد هلا أصالً وهي حنو ألف حديث(

ن كان له ، وإ-أي: ليس له سند صحيح  –الثالث: قد يكون مبعىن ال أصل له 
أسانيد ضعيفة، لكن ال تتقوى مبجموع طرقه. قال الشيخ بكر أبو زيد: )ال أصل له 
صحيحاً، فله إسناد، لكن ال يصح، وهذا مستفاد من الواقع فيما ينفيه احلّفاظ من احلديث، 
ويف الرتاجم ما يفيد هذا املعىن كثرياً، ومنه قول العقيلي يف عليِّ بن قتيبة: ) حيدث عن 

 .(7)ت بالبواطيل ومبا ال أصل له(الثقا
                                                           

 : )مل أجد له أصاًل، وكذا قال املزي ملا سئل عنه(.1781إْذ قال يف ختريج أحاديث اإلحياء:(  1)
 (. 185( كما يف املقاصد احلسنة)2)
 . 1/295( تدريب الراوي3)
 . وسيأيت تتمة كالم بكر أيب زيد يف الرقم ثالثة.11التحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث: (  4)
 .11التحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث: (  5)
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الرابع: لقوهلم: ) ال أصل له (، أي: ال أصل له من هذا الطريق، فيعنون به أنَّ الرواية 
غري صحيحة من هذا الطريق، ولو كانت متوهنا ثابتة من طرق أخرى، فتوصف تلك 

نفسها؛ الروايات املعللة بأهنا ال أصل هلا، على معىن أهنا خطأ، أي: غري صحيحة يف 
مبخالفة لألصول الصحيحة، وال يوجد يف الروايات الصحيحة أصل هلا يطابقها مطابقة تامة، 
أو يتابعها متابعة تامة، بال خمالفة ضارة، وإَّنا كان ذلك كذلك بسبب خطأ وقع فيه بعض 
رواهتا، سواء كان اخلطأ يف املنت أو السند، فمثل هذا النوع من الروايات يطلق عليه علماء 

 .(1)لعلل هذا االسم )ال أصل له(ا
 
 
 
 
 

                                                           

. وأشار إىل تعليق العالمة عبد الفتاح أيب غدة يف تعليق على 4/239(  ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة1)
: )قال عبد الفتاح أبو غدة يف 15املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع؛ أليب احلسن القاري اهلروي ما حاصله 

وما بعدها( : )قوهلم يف احلديث:  15لقاري )صمقدمته على كتاب )املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع( لعلي ا
 )ال أصل له(، له إطالقات متعددة أوجزها فيما يلي:

أ. تارًة يقولون: هذا احلديث ال أصل له، أو : ال أصل له هبذا اللفظ، أو: ليس له أصل، أو: مل يوجد له أصل، أو: مل 
 ليس له إسناد يُنَقل به... .يوجد، أو حنَو هذه األلفاظ، يريدون بذلك أن احلديث املذكور 

صلى -وتارة يقولون يف احلديث املسند: هذا احلديث ال أصل له، يعنون به أنه موضوع مكذوب على رسول اهلل  -ب
أو على الصحايب، أو التابعي الذي ُأسِند قولُه إليه، وذلك بأن يكون للحديث سند مذكور  -اهلل عليه وسلم

اللة صرحية أو قرينة ناطقة بكذب املنقول به، فقوهلم فيه حينئذ : ال أصل ولكن يف سنده كذاب أو وضاع أو د
 له، يعنون به َكِذب احلديث، ال نفَي وجود إسناد له... .

وحينًا يقولون: هذا احلديث ال أصل له يف الكتاب وال يف السنة الصحيحة وال الضعيفة، يعنون بذلك أن معناه  -ج
 ل الغرابة، ليس فيها ما يشهد ملعناه يف اجلملة.ومضمونه غريب عن نصوص الشريعة ك

وتارة يقولون هذا احلديث ال أصل له يف الكتاب وال يف السنة الصحيحة، يعنون أن معناه وما يتضمنه لفظه مل يرد  -د
؛ فالنفي منهم يف هذا -صلى اهلل عليه وسلم-يف القرآن الكرمي وال يف احلديث الصحيح الثابت عن رسول اهلل 

ه إىل نفي ثبوت مضمون احلديث يف= =نصوص الشريعة الثابتة ال الضعيفة. والتمييز بني هذه اإلطالقات متوج
 يعرفه أهل املمارسة، ويعرف أيضاً بالقرائن كما تقدم يف األمثلة السابقة(.
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 عند الحافظ أبي زرعة الرازي: بأنَّه ال أصل له أمث ة تطبيقية إلعًلل الحديث 

 قال ابُن أيب حامت: المثال: إعًلل الحديث بأنَّه ال أصل له؛ لتفرد الضعفاء به :
النرسي، عن حيىي بن ميمون بن عطاء،  )سئل أبو زرعة عن حديٍث رواه العبَّاس بن الوليد
: أنَّه توضأ مرَّة  -صلى اهلل عليه وسلم–عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة، عن النَّيبِّ 

هذا وضوءنا م ع ش ر األن بياء ، ف م ن  زاد  : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم–مرَّة، مثَّ قال رسول اهلل 
 ؟(1)((ع ى ذلك، ف  ق د  أساء وأربى

 .(2)أبو زرعة: ليس هلذا احلديث أصل. وامتنع من قراءته، ومل يقرأ علينا(فقال 

 أعل احلافظ أبو زرعة هذا احلديث بأنَّه ال بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :
منكر  (3)أصل له، وكذا امتنع من قراءته هنا، ومرَّة أعله بقوله: )هذا حديث واهي

يدة هلذا احلديث، وذلك أنَّ راويه العباس بن الوليد ، وهذا يدل على النكارة الشد(4)ضعيف(
به بعضهم كما سيأيت، ومل يتابع على روايته هلذا احلديث(7)مرتوك احلديث  .(1)، وكذَّ

قال العالمة القيسراين: )ورواه حيىي بن ميمون بن عطاء البصري: وقال يف روايته: هذا 
 .(5)ىي هذا كذبه عمرو بن علي(فرض الوضوء، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة. وحي

قال احلافظ ابن عبد اهلادي: )ومل خيرج أحد من أصحاب السنن هذا احلديث. وحيىي 
: كتبت عنه، وكان كذاباً، (8)بن ميمون: هو أبو أيوب التمار البصري، قال عمرو بن عليا

                                                           

 .(. بإسناده عن حيىي بن ميمون2124ترمجة)9/55(  أخرجه: ابن عدي يف الكامل1)
 (.152مسألة) 2/7أيب حامت علل احلديث؛ البن (2)
 (.2( حاشية)141مسألة)1/115(  اجلادة: )واٍه(، ولكن ينظر توجيهها يف علل ابن أيب حامت3)
 (.141مسألة)1/115(  علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
حدود هو )حيىي بن ميمون بن عطاء القرشي، أبو أيوب التمار البصري، نزيل بغداد، مرتوك من الثامنة، مات يف (  5)

 (.5171ترمجة)795التسعني د(. التقريب؛ البن حجر: 
 .1/294(  وينظر: شرح سنن ابن ماجه؛ ملغلطاي6)
 (.1312)2/512(  ذخرية احلفاظ؛ للقيسراين7)
(، 587ترمجة)9/189(، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت1251ترمجة)4/812(  ينظر: التأريخ األوسط؛ للبخاري8)

 (.2274ترمجة)4/421للعقيليوالضعفاء؛ 
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ث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة، وقال أمحد بن حنبل: ليس بشيء خرقنا  حيدِّ
 .(2)(، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غري حمفوظ(1)حديثه

وقال احلافظ ابن حبان: )قدم بغداد سنة تسعني ومائة وحدثهم هبا، فعند أهل العراق 
عنه العجائب اليت يرويها، مما مل يتابع عليها، حىت إذا مسعها: من احلديث صناعته، مل يشك 

 .(4)((3)تجاج به حبالأهنا معمولة، ال حتل الرواية عنه، وال االح

فمن هنا يتبني سبب تعليل أيب زرعة حلديث حيىي بن ميمون؛ وذلك أنَّه تفرَّد باحلديث 
 سنداً ومتناً، وهو مرتوك احلديث، فكان تعليل أيب زرعة للحديث بأنَّه ال أصل له.

 إنَّ حيىي بن ميمون تفرَّد بروايته هلذا احلديث، ومل أجد من تابعه، خًلصة القول :
ا ال أصل هلا كما بني أبو زرعة. به بعضهم، لذا فإنَّ روايته تعد بأهنَّ  وهو مرتوك احلديث كذَّ

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.7311)3/771(  ينظر: العلل؛ لإلمام أمحد1)
 (.2124ترمجة)9/55ابن عدي يف الكامل(  2)
 (.1213ترمجة)3/121(  ينظر: اجملروحني؛ البن حبان3)
 (.145)224(  تعليقة على العلل؛ البن أيب حامت:4)
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 المبحث السادس عشر
 تقديم ضبط الكتاب ع ى ضبط الصدر؛ وفيه ثًلثة مطالب:

 المط ب األول
 تعريف الضبط وأقسامه؛ وفيه مسائٌل:

 :فالضبط هو لُُزوم َشْيء ال (1)صحيحالضاد والباء والطاء أصل  أواًل: الضبط لغة ،
. وضبط الشيء: حفظه (2)يُ َفارِقُه يف كل شْيء، ورجل َضاِبط: َشِديد الَبْطش، َواْلُقوَّة واجلسم

 .(3)باحلزم، والرجل ضابط، أي حازم
 :ًحفظ املسموع وتثبيته من اْلَفوات واالختالل، حِبَْيُث  ثانياً: الضبط اصطًلحا

ن من استحضاره  .(4)يَتَمكَّ
والضبط أن يتقن الراوي ما يرويه، بأن يكون متيقظًا ملا يروي، غري مغفٍل، وذلك بأن 
يكثر صوابه على خطئه وغفلته، حافظًا لروايته إْن حدث من حفظه، ضابطًا لكتابه إْن 

مبا حييل املعىن عن املراد إْن روى باملعىن حىت يثق املطلع على روايته،  حدث من كتابه، عاملاً 
 .(7)واملتتبع ألحواله بأنَّه أدى األمانة كما حتملها مل يغري منها شيئاً 

 يقسم الضبط من حيث احلفظ والصيانة على قسمني (1)ثالثاً: أقسام الضبط :
 اثنني:

ديث ورواته، حبيث يتمكن من األول: ضبط صدر: وهو أن يثبت ما مسعه من احل
ث به  .(5)استحضاره إذا شاء، أي حني يريد أْن حيدِّ

ا كيفية معرفة ضبط الصدر فقد ذكر أهل العلم أموراً يعرف هبا كون الراوي ضابطاً  أمَّ
                                                           

 مادة)ضبط(.3/381(  ينظر: مقاييس اللغة؛ البن فارس1)
 مادة)ضبط(.11/339ينظر: هتذيب اللغة؛ أليب منصور اهلروي ( 2)
 مادة)ضبط(.3/1139(  ينظر: الصحاح؛ للجوهري3)
 .12(  ينظر: مقدمة يف أصول احلديث؛ للدهلوي: 4)
 .92، والوسيط يف علوم احلديث؛ أليب شهبة: 1/28(  ينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي5)
: )ينقسم الضبط باعتبار احلفظ والصيانة إىل ضبط صدر، 54احلديث قال الشيخ السماحي يف كتابه املنهج(  6)

وضبط كتاب، وباعتبار اللفظ واملعىن إىل ضبط لفظ، وضبط معىن، وباعتبار قوته وضعفه إىل مرتبة عليا، 
 ووسطى، ودنيا(.

 .248، وشرح النخبة؛ لعلي القاري: 79(  ينظر: نزهة النظر؛ للحافظ ابن حجر: 7)
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 حلديثه يف صدره، وميكن إمجاهلا على ما يأيت:
واإلتقان، فإن وجدنا روايته موافقة أواًل: أن تعترب روايته برواية الثقات املعروفني بالضبط 

 .(1)ولو من حيث املعىن لرواياهتم ويف األغلب واملخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه حافظا ثبتاً 
 ثانياً: استفاضة ضبط الراوي بني األئمة، وهذه الصورة هي أعلى الصور يف هذا الباب.

 .(2)حديثه ويتقنهثالثاً: تزكية بعض أئمة اجلرح والتعديل للراوي بأنه حيفظ 
 رابعاً: االختبار، وله صوٌر، منها:

أن يأيت إليه أحد أئمة اجلرح والتعديل، فيسأله عن بعض األحاديث، فيحدثه هبا  - أ
على وجه ما، مث يأيت إليه بعد زمن، فيسأله عن األحاديث نفسها، فإن أتى هبا كما مسعها 

ر؛ منه يف املرة األوىل؛ علم أن الرجل ضابط حلديثه، ومت م وَأخَّ قن له، أما إذا َخلَّط فيها، وَقدَّ
ُعَرَف أنه ليس كذلك، وتكلم فيه على قدر خطئه، ونوعه، فإن كانت هذه األخطاء يسرية 

 عدداً ونوعاً؛ احتملوها له إذا كان مكثراً، وإال طُِعن فيه.
 وهناك صورة أخرى الختبار الرواة ملعرفة ضبطهم، وهي أن يُْدِخل اإلمام منهم يف - ب

حديث الراوي ما ليس منه، مث يقرأ عليه ذلك كله، مومهًا أن اجلميع حديثه، فإن أقره وقبله، 
 مع ما أُدخل فيه؛ طعن يف ضبطه، وإن ميَّز حديثه من غريه؛ علم أن الرجل ضابط.

أن يلقن اإلمام منهم الراوي بقصد اختباره شيئًا يف  -أيًضا  -ومن صور االختبار  - ت
َنه، أو ال مييز؛ فيقبل ما أُدخل عليه، السند أو يف املنت،  لينظر هل سيعرف ومييز؛ فريد ما لُقِّ

 فإن ميز؛ فهو ضابط، وإال فغري ضابط.
إغراب إمام من األئمة على الراوي باحلديث، فيقلب سنده، أو متنه، أو يركب سند  - ث

حديث على منت حديث آخر، أو العكس، ليعرف ضبط الراوي من عدمه أو قلته، وحيكم 
ليه مبا يستحق حسب ِحْذقه، وفطنته، وضبطه، أو غفلته، وعدم فهمه، وهذا يفعله ع

 .(3)الشيوخ مع تالميذهم ملعرفة نباهتهم وتيقظهم، والعكس

                                                           

 .2/85ضيح األفكار؛ للصنعاين(  ينظر: تو 1)
 .21(  ينظر: االرشادات؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: 2)
، نقاًل عن شرح املوقظة؛ للباحث حممود املنياوي: 11ينظر: اجلواهر السليمانية شرح املنظومة البيقونية؛ للمأريب: (  3)

15. 
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قال احلافظ أبو زرعة: )كان أمحد بن حنبل . (1)خامساً: ويعرف الضبط باملذاكرة
 .(2)ذت عليه األبواب(حيفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرتُه، فأخ

 إىل غري ذلك من األمور اليت ذكرها أهل العلم.
 

: وهو صيانته لديه منذ مسع فيه وصححه، إىل أن يؤدي (3)الثاني: ضبط كتاب
 .(4)منه

 ويعرف ضبط الكتاب بأمور، وهي على ما يأيت:
كتابه هو أواًل: تنصيص إمام من أئمة احلديث على أنَّ فالنًا صحيح الكتاب، أو أنَّ  

احَلَكم بني احملدثني، أو أن كتابه كثري العجم والتنقيط، وحنو ذلك مما يدل على ضبطه 
ث منه ُمَقابٌل على أصل شيخه، أو على نسخة  لكتابه. أو أنَّ أصل الراوي الذي حُيدِّ
معتمدة منه. أو التنصيص على أنه مل يكن يُعري كتابه، وال خُيْرِج أصله من عنده؛ ألن فاعل 

لك قد ينسى املعار إليه، وقد يعريه للمأمون وغري املأمون؛ فيؤدي ذلك إىل إدخال شيء يف  ذ
كتابه، وهو ليس من حديثه، وقد ال مييز ذلك، ال سيما إذا مل يكن عنده حفظ وإتقان 

 حلديثه، فيسقط حديثه.
أبايل  ثانياً: أْن يصرح الراوي الثقة بضبطه لكتابه، كأن يقول: إذا كان كتايب معي فال

 أن يكون فالن من األئمة عن مييين، واآلخر عن مشايل.
ثالثاً: أن يوافق حديثُُه الذي يرويه من كتابه حديَث الثقات، فإن هذا يدل على ضبطه 

 .(7)لكتابه، وقد يكون عنده ضبط صدر، وقد ال يكون
ى ضبطه رابعاً: االختبار، بأْن يقحم يف كتابه ما ليس يف حديثه، فإن تنبَّه دلَّ عل

                                                           

  وتفصيالً.(  سيأيت الكالم عن املذاكرة يف املبحث القادم إمجاالً 1)
 .87(  مناقب اإلمام أمحد؛ البن اجلوزي: 2)
(  وقد منع بعضهم الرواية من الكتاب، ومل أشر إىل هذا اخلالف، ألنَّه خيالف املعمول به عند األئمة قدمياً وحديثاً، 3)

 .949، وشرح النخبة؛ للقاري1/28فال قيمة هلذا اخلالف. وينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي
 .248، وشرح النخبة؛ لعلي القاري: 79هة النظر؛ للحافظ ابن حجر: (  ينظر: نز 4)
، نقاًل عن شرح املوقظة؛ للباحث حممود املنياوي: 17ينظر: اجلواهر السليمانية شرح املنظومة البيقونية؛ للمأريب: (  5)

52. 
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 لكتابه، وإن مل يتنبه دل على أنَّه غري ضابط لكتابه.
 :إنَّ توف َُّر الضبط يف الراوي شرط أساسي يف قبول حديثه، فال  رابعاً: أهمية الضبط

يكفي أن يكون ديّنًا مستقيمًا حىت يضاف إىل ذلك حفظه وعلمه مبا حيدث، وتثبته يف 
 .(1)بباً يف رد املروياألخذ والرواية. ومن هنا كان اختالل الضبط س

ه(: )ال تقبل رواية من عرف بالتساهل يف 143ويف ذلك يقول احلافظ ابن الصالح)
ث بأصل  مساع احلديث أو إمساعه، كمن ال يبايل بالنوم يف جملس السماع، وكمن ال حُيدِّ

مقابل صحيح، ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقني يف احلديث، وال تقبل رواية من  
الشواذ واملناكري يف حديثه...، وال تقبل رواية من عرف بالسهو يف رواياته إذ مل كثرت 

 .(2)حيدث من أصل صحيح. وكل هذا خيرم الثقة بالراوي وضبطه(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .132(  ينظر: منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليلها؛ أليب بكر كايف: 1)
 .242(  معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 2)
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 المط ب الثاني
 تقديم رواية الراوي التي حدَّث بها من كتابه ع ى التي حدَّث بها من حفظه

يولون هذه املسألة عناية كبرية، يظهر ذلك من تفتيشهم ألصول إنَّ األئمة النقاد كانوا 
الرواة، ومقارنة ما رووه حفظاً مبا هو مثبت يف كتبهم، وكثرة إعالهلم ألحاديث كثري من الرواة 

 مبخالفتها ما رووه حفظاً ملا هو مثبت يف كتاهبم أو العكس.
ديث هذا خطأ، ه(: )كان حيىي بن معني يقول: يف احل224قال سليمان بن حرب)

 .(1)فأقول: كيف صوابه؟ فال يدري، فأنظر يف األصل فأجده كما قال(
ه( يف سؤاله أليب زرعة عن سويد بن سعيد: )ايش حاله؟ قال: أما 292قال الربذعي)

 .(2)كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله، وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فال(
ه إىل الراوي  انتقاداً من أئمة اجلرح والتعديل أخرج أصول مروياته؛ فمن هنا كان إذا وجِّ

ليدفع ما أنكر عليه األئمة. وخري دليل على ذلك ما رواه عبداهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل: 
)حدثين أيب: نا حجاج بن حممد الرتمذي، عن ابن جريج، قال: أخربين أبو جعفر حممد بن 

ملا مات محل إىل قربه على منسج  - عليه وسلمصلى اهلل-علي، أنَّ  إبراهيم ابن النَّيبِّ 
 الفرس.

قال عبد اهلل: قال أيب: كان حيىي وعبد الرمحن أنكراه عليه، فأخرج إلينا كتابه األصل 
 .(3)قرطاس، فقال: ها أخربين حممد بن علي(

ه( أحد األحاديث بقوله: )فهذا أصُح؛ ألنَّ الكتاب 271وقد أعلَّ اإلمام البخاري)
أهل العلم، ألنَّ الرجل حُيدث بشيء مث يرجع إىل الكتاب فيكون كما يف أحفظ عند 

 .(4)الكتاب(
ه(: )واعلم أنَّ املتقدمني كانوا يعتمدون على 1381قال احلافظ املعلمي اليماين)

احلفظ، فكان النقاد يعتمدون يف النقد عدالة الراوي، واستقامة حديثه، فمن ظهرت عدالته 
قوه، مثَّ صاروا يعتمدون الكتابة عند السماع، فكان النقاد إذا وكان حديث مستقيمًا وثَّ 

                                                           

 .1/219شرح علل الرتمذي؛ البن رجب (  1)
 .2/429أجوبة أيب زرعة الرازي على أسئلة الربذعي(  2)
 (.1114)2/38رواه اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (  3)
 .117كتاب رفع اليدين؛ لإلمام البخاري: (  4)
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استنكروا شيئًا من حديث الراوي طالبوه باألصل، مث بالغوا يف االعتماد على الكتابة وتقيد 
السماع، فشدد النقاد، فكان أكثرهم ال يسمعون من الشيخ حىت يشاهدوا أصله القدمي 

ا مل يكن للشيخ أصل مل يعتمدوا عليه، ورمبا صرح بعضهم املوثوق به، املقيد مساعه فيه، فإذ
 .(1)بتضعيفه(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/222التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل؛ للمعلمي(  1)
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 المط ب الثالث
 تقديم رواية الراوي التي في كتابه ع ى الراوية التي ن سبت إليه

، أنَّ كتاب الراوي الذي دون فيه حديثه الذي مسعه،  ال شك عند املشتغلني هبذا الفنِّ
يف علم العلل والنقد، وتأثري جوهري على روايات املروية عن الراوي صحة  له أمهيٌة كبريةٌ 

 وضعفاً.
ومن طالع كتب املتقدمني من أئمة العلل والنقد، َعِلَم مدى أمهية كتاب الراوي عندهم 

 يف احلكم على حديثه.
فإذا كان عند الراوي كتابًا صحيحًا يعتمد احلفاظ عليه، وكتابه مشتهر ومتداول بني 

ل العلم باألخبار، مث جتيئ رواية عن هذا الراوي ختالف ما يف كتابه املعتمد، فهنا يرجح أه
؛ ألنَّ الكتاب الصحيح (1)األئمة ما يف الكتاب، ويعد ما ُروي خبالف الكتاب غري صحيح

م األئمة الرواية املوجودة يف كتاب الراوي على الرواية  أصٌل يف معرفة حديث الراوي، لذا يقدِّ
 نسبت إليه. اليت

 وسيأيت بيان ذلك يف األمثلة التطبيقية إن شاء اهلل.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ث من حفظه فالواجب عليه أْن يكون حافظاً (  1) مع القول أنَّ الراوي يكفيه أحد نوعي الضبط، فإن كان حُيدِّ
ث من كتابه فالواجب عليه أن يكون ضابطًا لكتابه، وقد جيتمع للراوي الضبطان، و  هو حلديثه، وإن كان حُيدِّ

األكمل، وقد يكون ضابطًا ألحدمها، وال شكَّ أنَّ ضبط احلفظ مقدم على ضبط الكتاب، فقد يسافر الراوي 
ث وهم، فيلزمه هنا السكوت وعدم التحديث. مثَّ ال شكَّ أنَّ ضبط الكتاب مهٌم جداً؛  وليس مع كتبه، فإن حدَّ

 تاب فبما يدفع الشكَّ الذي خياجله؟.فقد يشك الراوي يف حديث ما من حمفوظه، فإذا مل يكن صحيح الك
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 عند الحافظ أبي زرعة  تقديم ما في الكتاب ع ى الحفظأمث ة تطبيقية ل
:؛ وفيهالرازي  ا أربعة نماذج 

  المثال األول: إعًلل الحديث؛ بأنَّ راويه خالف لما هو في أصل كتاب الذي
حامت: )وسئل أبو زرعة عن حديث رواه مصعب بن سعيد : قال ابن أيب روى عنه

املصيصي، وأمحد بن سليمان بن أيب الطيب، كالمها عن عيسى بن يونس، عن األحوص بن 
–احتجم النَّبيُّ حكيم، عن أيب الزاهريَّة، عن جبري بن نفري، عن معاذ بن جبل؛ قال: ))

 ((؟وهو صائم -ص ى اهلل ع يه وس م
خطأ؛ يف كتاب عيسى بن يونس: عن األحوص بن حكيم، عن فقال أبو زرعة: هذا 

 .(1)احتجم ... مرسل( -صلى اهلل عليه وسلم–أيب الزاهرية، عن جبري بن نفري: أنَّ النَّيبَّ 

 أعلَّ احلافظ أبو زرعة رواية )مصعب بن بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :
طأ؛ وذلك أنَّ روايتهما خمالفة ملا يف  سعيد املصيصي، وأمحد بن سليمان بن أيب الطيب( باخل

كتاب عيسى بن يونس، فتقدمي رواية الراوي الضابط لكتابه أوىل من رواية من رواه عنه 
 خبالف ذلك.

فهذه قرينة من قرائن الرتجيح اليت يصار إليها عند االختالف كما هو بنيِّ من كالم أيب 
 زرعة.

 

 

 

                                                           

 (.517مسألة)147-3/142علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
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أمحد بن سنان ال يفهم منها أنَّ الوهم وختطئة أيب زرعة  لرواية مصعب بن سعيد و 
منهما؛ بل املقصود الراجح من حديث عيسى جعل احلديث مرساًل؛ وذلك ملا هو حمفوظ 

م على احلفظ، سيما وأنَّ مصعب  .(2)وأمحد (1)عنه يف كتابه، والكتاب مقدَّ

ما قد  ما وإن كانا متكلم فيهما، إال أهنَّ توبعا على وعدم الذهاب إىل توهيمها؛ ألهنَّ
ة، فقد رواه الوليد بن صاحل ار بن كعب أبو كعب(3)حديثهما متابعة تامَّ ، عن (4)، وعمَّ

 عيسى بن يونس به.

ه( أعلَّ حديثه بالغرابة؛ إْذ قال:)وهذا 292، إال أنَّ البزار)(7)والوليد بن صاحل ثقةٌ 
ال من هذا الوجه، وال إ -صلى اهلل عليه وسلم-احلديث ال نعلمه يروى عن معاذ، عن النَّيبِّ 

ث به عن عيسى بن يونس إال الوليد بن صاحل( . وفيما قال نظٌر، فقد توبع على (1)نعلم حدَّ
م.  روايته كما تقدَّ

ا متابعة عمار بن كعب أيب كعب، فال تصح؛ جلهالته . إال أنَّ روايته تتقوى مبتابعة (5)أمَّ
 اجلماعة واهلل أعلم.

 زرعة لرواية اإلرسال على رواية الوصل ال يفهم منها ختطئة من هنا يتبنيَّ أنَّ ترجيح أيب
ا هو الراجح من حديث عيسى، وقد يكون الوهم من عيسى بن  من رواه عن عيسى، وإَّنَّ

                                                           

(، وميزان 442ترمجة)7/941(، وينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب 1841ترمجة)8/91(  ضعَّفه ابن عدي يف الكامل 1)
 (.115ترمجة)1/43(، ولسان امليزان؛ البن حجر8711ترمجة)4/119االعتدال؛ له

(. وينظر: وتأريخ بغداد؛ 78ترمجة)2/72(  ضعَّفه أبو زرعة، وتركه أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل2)
 (.72ترمجة)1/397(، وهتذيب الكمال؛ للمزي2121ترمجة )7/284للخطيب

 (.2178)5/122(  أخرج روايته: البزار3)
 (.182)22/93(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري4)
صاحل النخاس، بنون ومعجمة، مث مهملة، الضيب، أبو حممد اجلزري، نزيل بغداد، ثقٌة، من صغار لوليد بن ( هو )ا5)

 (.5429ترمجة)782التاسعة خ م(. تقريب التهذيب:
 (.2178)5/122مسند البزار(  6)
 (  مل أقف له على ترمجة.7)
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ار بن كعب( عن  يونس؛ التفاق)مصعب بن سعيد، وأمحد بن سنان، والوليد بن صاحل، وعمَّ
 .-رضي اهلل عنه–عيسى به موصوالً عن معاذ 

رواه عن األحوص بن  (1)يؤيد أنَّ الوهم من عيسى بن يونس، أنَّ أبا أسامة وممَّا
حكيم، عن أيب الزاهرية، عن جبري بن نفري؛ أنَّ معاذًا احتجم وهو صائم. فجعله من فعل 

 .-رضي اهلل عنه–معاذ 

م يتبنيَّ أنَّ احلديث ال يصحُّ مسندًا موصواًل، وعلى فرض ترجيح املسند  وفيما تقدَّ
 .(2)صول، فال يصحُّ أيضاً، وذلك أنَّ  جبرياً مل يلحق معاذاً، فهو منقطعٌ املو 

 إن احلديث معلوٌل باإلرسال؛ وذلك أنَّ الصحيح عن عيسى بن خًلصة القول :
ٌم على احلفظ، وأنَّ رواية الضابط  يونس مرسالً؛ ملا هو ثابت عن يف كتابه، وأنَّ الكتاب مقدَّ

مة على من رواه   عنه خبالف ذلك كما هو مفهوٌم من كالم أيب زرعة. واهلل أعلم.لكتابه مقدَّ
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.9422)3/72(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف1)
 .1/331بزار؛ للحافظ ابن حجر(  خمتصر زوائد ال2)
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  المثال الثاني: إعًلل الرواية عن اإلمام مالك؛ لمخالفتها لما هو في بعض
قال ابُن أيب حامت: ) ومسعت أبا زرعة وذكر حديثاً حدثنا به عن األويسي، روايات الموطأ: 

ضرب لليهود والنصارى واجملوس إقامة ثالث  عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ عمر
 .(1)لياٍل باملدينة، يتسوَّقون، ويقضون حوائجهم

... والصحيح ما يف (2)قال أبو زرعة: يف املوطأ: مالك، عن نافع، عن أسلم: أنَّ عمر
 .(3)املوطأ(

 وهم يف  (4): يرى احلافظ أبو زرعة الرازي أنَّ األويسيبيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
، وكأنَّه -رضي اهلل عنهما-روايته هلذا احلديث؛ وذلك أنَّه جعل شيخ نافع فيه ابن عمر

 رضي اهلل–، وأنَّ الصواب فيه عن أسلم بدل ابن عمر (7)سلك اجلادَّة يف ذلك
 . (1)كما رواه مالٌك يف موطئه  -عنهما 

                                                           

جاء أيضًا عن اإلمام مالك يف املوطأ برواية حممد بن احلسن  -رضي اهلل عنهما–(  احلديث من طريق ابن عمر 1)
(، وكذا جاء 852)3/333د. تقي الدين الندوي(، وحتقيق: 853الشيباين بتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف )

(. وينظر: إحتاف املهرة؛ البن 1415)11/21ا عند ابن املنذر يف األوسطيف رواية القعنيب عن اإلمام مالك كم
 (.17147)12/91حجر

 (، وبرواية سويد بن سعيد احلدثاين1814)2:13أخرجه: اإلمام مالك برواية أيب مصعب الزهري (2)
 ( من طريق ابن بكري، عن مالك به.1124)2/431(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار142)2/419

 (.831مسألة)342-3/341علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
عبد العزيز بن عبد اهلل بن حيىي ابن عمرو ابن أويس بن سعد ابن أيب سرح األويسي، العامري، أبو القاسم (  هو )4)

 (.4121)375املدين، ثقٌة، من كبار العاشرة خ د ت كن ق(. تقريب التهذيب
سلك اجلَّادة: تقال ملن ذهب يف روايته أو حكمه إىل ما غلب يف ذلك الباب من الروايات أو األحكام. ومبعناها (  5)

قوهلم )أخذ اجملرة( و )اتبع اجملرة( و )لزم الطريق( و )سلك الطريق( وحنو ذلك. وسلوك اجلادة يكون يف أحياٍن  
أنه إذا وقع م. ولذلك كان املعروف عند احملققني من العلماء كثريٍة نوعًا من أنواع وقوع الرواة أو النقاد يف الوه

فأقرهبما أن يكون خطأ هو اجلاري على اجلادة ، أي اجلاري على الغالب. وقد نبه  االختالف على وجهني
. وقد أفردُت هلا 3/245العلماء على هذه املسألة، وعملوا مبقتضاها. ينظر: لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة

 وقد تقدم. مستقالً من هذه االطروحة.حبثاً 
 (، وبرواية سويد بن سعيد احلدثاين1814)2:13كما سبق عند اإلمام مالك برواية أيب مصعب الزهري(  6)

( من رواية حيىي بن بكري، عن مالك به، وكذا 1124)2/431(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار142)2/419
 هو يف رواية القعنيب املطبوعة .
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أنَّ األويسي قد تفرَّد  كذا يرى أبو زرعة الرازي، وهذا اإلعالل من أيب زرعة يستقيم لو
يف حديثه هذا، ولكن قد تابعه عليه اإلمام حممد بن احلسن الشيباين يف روايته ملوطأ 

 .(2)، وكذا القعنيب يف روايته للموطأ عن اإلمام مالك به أيضاً (1)مالك

رضي اهلل –وأيضًا قد جاء من حديث عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 
. فهذا يدلُّ على أنَّ األويسي مل يتفرَّد (3)به -رضي اهلل عنه-بن اخلطاب ، أنَّ عمر-عنهما

ْعه إياه، قال ابن  باحلديث، وهو من الذين هلم عناية باملوطأ؛ حىت أنَّ اإلمام مالكًا كان ُيَسمِّ
أيب حامت: )مسعت أيب يقول: هو أحبُّ إىل من حيىي بن عبد اهلل بن بكري، ويذكر أنَّه مسع 

 من املوطأ من مالك، يعىن: ومسع بقية املوطأ قراءة على مالك(.الكثري 

فمجموع روايات عبد العزيز األويسي، وحممد بن احلسن الشيباين، والقعنيب إضافة إىل 
م قد حفظوا احلديث، وأنَّ عبد العزيز مل خيطئ  املتابعة النازلة لعبيد اهلل بن عمر تدلُّ على أهنَّ

خبالف ما يرى أبو زرعة واهلل  -رضي اهلل عنهما–عمر  يف جعل احلديث من حديث ابن
 .(4)أعلم

رضي -ولعل االختالف من نافٍع، إْذ قد يكون مسع مرَّة من أسلم، ومرَّة من ابن عمر
ث به مالكًا مرَّة عن أسلم ومرَّة عن نافع. أو الوهم من اإلمام مالك، -اهلل عنهما ، فحدَّ

                                                           

اإلمام مالك يف املوطأ برواية حممد بن احلسن الشيباين  جاء عن -رضي اهلل عنهما–(  احلديث من طريق ابن عمر 1)
(. وينظر: إحتاف 852)3/333د. تقي الدين الندوي(، وبتحقيق: 853بتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف )

 (.17147)12/91املهرة؛ البن حجر
 (. 1415)11/21( أخرجه: ابن املنذر يف األوسط2)
(، بإسناٍد كالشمس، 35)-رضي اهلل عنه-(، والنجاد يف مسند عمر415(  أخرجه: ابن زجنويه يف األموال )3)

( تعليقاً عن الشافعي؛ إذ قال: )ورواه الشافعي يف القدمي: 1113)4/219وذكرها البيهقي يف معرفة السنن واآلثار
 وإسنادها ضعيف؛ جلهالة شيخ الشافعي، ولكن هي صحيحة برواية ابن زجنويه، والنجاد هلا. ...(.عن الثقٍة عنده

(  إال إذا محلنا قول أيب زرعة على الرتجيح ال على التفرد، ولكن هذا يبُعد بقوله: )يف املوطأ...، والصحيح ما يف 4)
 املوطأ(.
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قرائن قوية يف توهيم مثل اإلمام مالك )رأس املتقنني، وكبري وهذا ما ال أقول به؛ إْذ ال بدَّ من 
 .(1)املتثبتني(

 :يرى أبو زرعة الرازي أنَّ عبد العزيز األويسي وهم يف حديثه هذا؛  خًلصة القول
، ولكن قد توبع عبد العزيز على روايته، -رضي اهلل عنهما–إْذ جعله من حديث ابن عمر 

 فاهلل أعلم بالصواب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1427ترمجة)711تقريب التهذيب؛ البن حجر:(  1)
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  المثال الثالث: إعًلل إسناد الحديث المروي عن مالك؛ لشذوذه، ولمخالفته
: قال ابُن أيب حامت: ) ومسعت أبا زرعة وذكر حديثًا رواه ابن لما هو ثابٌت في الموطأ

، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، (1)وهب
قًا حلاطب بن أيب بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، عن أبيه، عن عمر: أنَّ رقي

فرفع ذلك إىل عمر، فأمر كثري بن الصلت أْن يقطع أيديهم، مثَّ قال عمر: إينِّ أراك جتيعهم، 
واهلل! ألغرمنَّك غرماً يشّق عليك، مثَّ قال للمزين: كم مثن ناقتك؟ قال: أربع مئة درهم؛ قال: 

 أعطه مثان مئة درهم.
الرمحن، عن عن أبيه، عن حيىي بن عبد  : عن هشام،(2)قال أبو زرعة: ويف موطأ مالك

 .(3)عمر، ومل يقل: عن أبيه، وهذا الصحيح(

 :يرى احلافظ أبو زرعة أنَّ رواية ابن وهب عن اإلمام  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
ه(، وأنَّ الصحيح هو ما يف املوطأ، وكأنَّه يقرر 159مالك ختالف ما يف موطأ اإلمام مالك)

لنا قاعدًة يف حديث اإلمام مالك، بأْن إذا كان مثة اختالف على مالك، فإنَّ ما يف املوطأ 
 جيح هبا عند االختالف على اإلمام مالك.هو الراجح، وهذه قاعدة ال بدَّ من الرت 

 
وإعالل أيب زرعة لرواية ابن وهب عن اإلمام مالك صحيٌح؛ إْذ قد خالف ابَن وهٍب 

، (7)، وسويد بن سعيد(4)ه(241مجٌع من الرواة عن اإلمام مالك، منهم: اإلمام الشافعي)
)أبيه( بني حيىي بن عبد الرمحن، ؛ فلم يذكروا (5)، وأبو مصعب الزهري(1)وحيىي بن حيىي الليثي

                                                           

 .13/317ذكره ابن عبد الرب يف االستذكار(  1)
 (.2551)4/1283(  املوطأ بتحقيق األعظمي2)
 (.1374مسألة)192-4/189علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
(، ومن طريقه البيهقي يف معرفة السنن 1792)3/281، ويف املسند؛ له5/244(  األم؛ لإلمام الشافعي4)

 (.7184)1/422واآلثار
 (.282واية سويد بن سعيد احلدثاين)(  املوطأ؛ بر 5)
 (.1431)2/548ة حيىي بن حيىي الليثي(  املوطأ؛ برواي6)
 (.2799)12/311(. ومن طريقه البغوي يف شرح السنة2927)2/452( املوطأ برواية أيب مصعب الزهري7)
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، وعلى هذا يعدُّ اخلرب ضعيفاً؛ النقطاعه، فيحىي بن -رضي اهلل عنه–وبني عمر بن اخلطاب 
 .(1)رضي اهلل عنه-عبد الرمحن مل يسمع من عمر

م يتبنيَّ أنَّ ابن وهٍب وهم يف روايته عن اإلمام مالك.    وفيما تقدَّ

أنَّه مجع بني رواية اإلمام مالك، ورواية الليث ولعل مدخل الوهم على ابن وهب؛ هو 
وسعيد بن عبد الرمحن اجلمحي يف موطن واحٍد؛ إْذ قال: )وحدثين مالك بن ، بن سعدا

أنس، والليث بن سعد، وسعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
 .(2)حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن أبيه(

د هذا ل ؛ وذلك أينَّ وجدت أنَّ ابن وهب رواه عن اإلمام مالك، ومل يقل: وقد تأكَّ ديَّ
 عن ابن وهٍب. (3))عن أبيه(، كما يف رواية يونس

فمن هنا يتبني أنَّ ابن وهب وهم عندما مجع بني الروايات، وهذا األمر كثرياً ما يقع به 
 أئمة من الثقات.

ا املتابعات، وقد توبع اإلمام مالك على روايته هلذا احلديث، وأ يضاً قد خالفه غريه، فأمَّ
، عن هشام، عن أبيه، عن حيىي بن عبد (7)، وجعفر بن عون(4)فقد رواه معمر بن راشد

 الرمحن ومل يذكرا )عن أبيه(.

                                                           

حيىي بن عبد الرمحن مل يلق : )قد جوَّده من قال فيه عن أبيه؛ فإنَّ 13/317قال ابن عبد الرب يف االستذكار(  1)
 عمر، وال مسع منه، وأبوه عبد الرمحن مسع من عمر...(.

 .22/212االستذكار؛ البن عبد الرب(  2)
 .13/317(  أخرج روايته: الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار3)
 (.18958)12/239(  مصنف عبد الرزق4)
 (.15285)8/483(  السنن الكربى؛ للبيهقي5)
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ا املخالفات، فقد خالفه الليُث بن سعد، وسعيُد بن عبد الرمحن اجلمحي ، وابُن (1)وأمَّ
، ثالثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن (2)جريج

 )أبيه( به. 

وكذلك رواه ابن وهب عن أيب الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبري، عن حيىي عبد 
الرمحن بن حاطب، عن أبيه، وساقه بنحو سياقة مالك يف معىن الغرم، وتصديق املزين يف مثن 

 .(3)يمة لهناقته، وتضعيف الق

، أنَّ رواية اإلمام مالك ومعمر بن راشد وجعفر بن عوان مل يُذكر فيها  وعلى هذا يتبنيَّ
)عن أبيه(، ورواية الليث بن سعد، وابن جريج، وسعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، وكذا 

ا فإنَّ املتابعة النازلة اليت رواها ابُن وهب عن أيب الزناد قد جاء فيها )عن أبيه(. فإذا تبني هذ
االختالف حيمل على هشام بن عروة، فيكون مرَّة رواه كذا، ومرَّة رواه كذا، والقول بأنَّ هذا 

 أوىل من ختطئة أئمة من الثقات، واهلل أعلم. (7)من هشام وإْن كان ثقة (4)االختالف

                                                           

 .22/212االستذكار؛ البن عبد الربوهب عنهما كما يف  ( كما رواه ابن1)
 (.18955)12/238(  مصنف عبد الرزاق2)
 .22/212(  االستذكار؛ البن عبد الرب3)
(  كما تبنيَّ أنَّ احلديث مضطرب، فليس مثة قرائن ترجيح ترجح بني الروايات، والقول بضعفه أوىل؛ وذلك أنَّ 4)

: )أدخل 22/729ليس عليه بعد أن أخرجه، وقال ابن عبد الرب يف االستذكاراإلمام مالك صرَّح بأنَّ العمل 
مالك هذا احلديث يف كتابه املوطأ، وهو حديث مل يتوطأ عليه، وال قال به أحٌد من الفقهاء، وال رأى، والعمل به 

 لظاهر القرآن والسنة اجملتمع عليها(.  -واهلل أعلم-إَّنا تركوه 
ال يستلزم ضعف احلديث، وإَّنا هو قرينة من القرائن اليت تدل على علَّة ما، وإال كيف يصح  لذا أقول: إنَّ عدم العمل

 ومل يعمل به أحٌد من الفقهاء مطلقاً؟! -رضي اهلل عنه–ذلك عن عمر 
، وقد فصل 2/123(، وشرح علل الرتمذي؛ البن رجب1787ترمجة)32/232ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي(  5)

 (.5322ترمجة) 453أفاد، وتقريب التهذيب؛ البن حجر :القول فيه، فأجاد و 



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
417 

ه(: )هكذا قال ابن وهب يف هذا احلديث أيضًا عن 413قال احلافظ ابن عبد الرب)
ذكر معه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حيىي بن عبد الرمحن ابن حاطب، مالك، ومن 

 عن أبيه.

وليس يف املوطأ عن أبيه عند مجهور الرواة له عن مالك، وأظن ابن وهب وهم فيه عن 
مالك؛ لرواية الليث وغريه له، كذلك إذ مجعهم يف حديث واحٍد، وكان عنده أيضًا فيه عن 

ذلك عن أبيه، فأجرى مالكا جمراهم يف ذلك، فوهم، واهلل أعلم. ابن أيب الزناد بإسناده ك
ولعله دخل عليه الوهم مذاكرة، فمال إىل ذكره; ألنَّه كذلك رواه عنه يف موطئه دون سائر 

 .(1)الرواة(

 :إنِّ رواية ابن وهب عن اإلمام مالك مرجوحة؛ ملخالفتها ما رواه  خًلصة القول
ذلك مجٌع من رواة املوطأ، بل وكما رواه ابن وهب نفسه عن اإلمام مالك يف املوطأ كما روى 

اإلمام مالك خبالف روايته اليت أعلَّها أبو زرعة، وتبنيَّ أنَّ مدخل الوهم على ابن وهب هو 
 اجلمع بني األحاديث، واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 وما بعدها. 22/212(  االستذكار؛ البن عبد الرب1)
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  روايته المثال الرابع: إعًلل رواية الراوي التي حدَّث بها من حفظه، لمخالفتها
: قال ابن أيب حامت: )وسئل أبو زرعة الصحيحة التي حدَّث بها من حفظه، ولرجوعه عنها

، عن عبد اهلل بن رجاء، عن عبيداهلل، عن (1)عن حديث رواه أمحد بن شبيب بن سعيد
الحًلل بين، ؛ قال: ))-صلى اهلل عليه وسلم  –نافع، عن ابن عمر، عن رسول اهلل 

 ...(( فذكر احلديث؟ شبهات والحرام بين، وبين ذلك
قال أبو زرعة: هكذا حدثنا أمحد من حفظه، مث رجع أمحد ابن شبيب عنه؛ فقال: عن 

 .(3)؛ وهو الصحيح((2)عبد اهلل بن عمر
 رجح احلافظ أبو زرعة الرازي رواية أمحد بيان ترجيح الحافظ أبي زرعة الرازي :

به. على روايته  -وهو العمري-عمرابن شبيب، عن عبد اهلل بن رجاء، عن عبد اهلل بن 
األوىل واليت جعل احلديث عن عبد اهلل بن رجاء، عن عبيد اهلل؛ وقال: )وهو الصحيح(، أي 
الصحيح يف طريق هذا احلديث أنَّه من حديث عبد اهلل بن عمر العمري، وليس من حديث 

 (4)عمر العمري عبيد اهلل، وهذا التصحيح حقيقته إعالل احلديث؛ وذلك أنَّ عبد اهلل بن
 .(7)ضعيف احلديث خبالف عبيد اهلل فهو من األئمة الثقات

 
ا هو من رواية عبد اهلل  فالصواب أنَّ احلديث هو ليس من رواية عبيد اهلل بن عمر، وإَّنَّ

بن عمر العمري؛ يؤيد ذلك رجوع أمحد بن شبيب عن ذكر عبيد اهلل بن عمر يف اإلسناد، ا
عمر العمري، وأن ذلك كان ألجل حتديثه باحلديث يف أول األمر من واستبداله بعبد اهلل بن 

 حفظه. مث رجع أمحد بن شبيب إىل الكتب فتبني له اخلطأ فعاد إىل الصواب.

                                                           

(، 2971مسألة) 13/52، والدارقطين يف العلل 2/274(  أخرج روايته من هذا الوجه: العقيلي يف الضعفاء1)
 (.815)2/382والبيهقي يف الزهد

 (.857)2/381البيهقي يف الزهد(  أخرج روايته من هذا الوجه: 2)
 (.1923مسألة)7/223علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
هو )عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن العمري، املدين، ضعيٌف، (  4)

 (.3489ترمجة)314(. التقريب: 4عابٌد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعني وقيل بعدها م 
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب، العدوي، املدين، أبو بكر، شقيق سامل، ثقٌة، من الثالثة مات هو ) ( 5)

 (.4312ترمجة)352سنة ست ومائة ع(. التقريب: 
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 وسبب ترجيح أيب زرعة لرواية أمحد بن شبيب الثانية مرجعه إىل ثالثة أمور:
 صحة قوله. األول: إنَّه أقر خبطئه وأنَّه يرجع عنه، وهذه قرينة تدل على

ا رجوعه كان باالعتماد على كتبه،  الثاين: إن روايته األوىل كانت من حفظه، أمَّ
م على احلفظ.  والكتاب مقدَّ

الثالث: إنَّ الصواب يف هذا احلديث هو من رواية عبد اهلل بن عمر العمري، واحلمل 
 .(1)عليه يف نكارة إسناد هذا احلديث
 فبذلك يرتجح الوجه الثاين.

؛ لفقده كتبه؛ فقد رواه (2)نَّ احلديث قد اضطرب فيه عبد اهلل بن رجاء مع ثقتهوكما أ
، عن عبد اهلل بن رجاء، عن عبيداهلل. وسعد (4)، وإبراهيم بن حممد الشافعي(3)سعد بن زنبور

. ولكن متابعة إبراهيم بن حممد داللة على أنَّه حفظه عن ابن (7)جمهوٌل بن زنبور جمهولٌ 
 ن رجاء هو الذي اضطرب فيه.رجاء، وأنَّ اب

وإال أنَّ الصحيح يف احلديث هو من رواية )عبد اهلل بن عمر العمري(، وأنَّ النكارة منه 
 يف إسناد هذا احلديث.

حتفظ عن عبداهلل  (1)ه( قال: )قلت أليب عبد اهلل211قال أمحد بن حممد بن هانئ)
قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ بن رجاء، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ ا

(( ؟ فقال: هذا حديث منكر، ما أرى هذا بشيء. وقال يل أبو الحًلل بين والحرام بين))
عبد اهلل: ابن رجاء هذا زعم أنَّ كتبه كانت ذهبت، فجعل يكتب من حفظه، ولعله توهم 

                                                           

ونكارة اإلسناد تكمن يف تفرده، فكيف يتفرد هبكذا حديث عن نافع موىل ابن عمر؟ وهو أي نافع من األئمة (  1)
الرواية، وله أصحاب حرصوا على مجع حديثه، فرواية مثل هؤالء الضعفاء عن إمام مثل نافع دليل  املكثرين من

 على نكارة روايتهم. وسيأيت بيان ذلك يف مبحث التفرد إن شاء اهلل.
(: )عبد اهلل بن رجاء املكي، أبو عمران البصري، نزيل 3313ترمجة)322(  قال احلافظ ابن حجر يف التقريب2)

 ٌة تغري حفظه قلياًل، من صغار الثامنة مات يف حدود التسعني رم د س ق(.مكة، ثق
 (.2971)13/52(، والدارقطين يف العلل818)3/183(  أخرج روايته: الطرباين يف األوسط3)
 (.4يف أمثال احلديث) (، والرامهرمزي32)1/41(  أخرج روايته: الطرباين يف الصغري4)
 ، فقد أعل الرواية به.4/54(. وينظر: جممع الزوائد؛ للهيثمي3125ترمجة)2/122(  ميزان االعتدال؛ للذهيب5)
 .-رضي اهلل عنه–(  هو اإلمام املبجل أمحد بن حنبل 6)
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 .(1)هذا(
مسعت من عبد اهلل ابن  ه(: )حدثنا عبد اهلل قال: مسعت أيب يقول:322قال العقيلي)

رجاء املكي حديثني، أحدمها عن عبيد اهلل بن عمر واآلخر عن هشام، عن احلسن، وحممد، 
قال أيب: فقلت البن رجاء قل: حدثنا عبيد اهلل، قال أيب: وكان يقول: قال عبيد اهلل، قال 

 .(2)نافع، قال ابن عمر، كذا كان يقول(
 بن رجاء املكي، يشبه أن تكون رواية أيب ه(: )تفرد به عبد اهلل478قال البيهقي)

 .(3)حامت عنهما، عن ابن رجاء، عن عبد اهلل بن عمر، أصحُّ من رواية من قال: عبيداهلل(
ه( اخلالف عن ابن رجاء فقال: )يرويه عبد اهلل بن رجاء 387وحكى الدارقطين)

ن رجاء، عن عبيد املكي، واختلف عنه؛ فرواه أبو إسحاق: سعد بن زنبور، عن عبد اهلل ب
 اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

وخالفه أمحد بن شبيب، رواه عن عبد اهلل بن رجاء، عن عبد اهلل بن عمر، عن نافع، 
 .(4)عن ابن عمر، وهذا أشبه من الذي قبله(

 :ث  خًلصة القول إنَّ الراجح يف حديث أمحد بن شبيب هو رواية األخرية اليت حدَّ
هبا من حفظه، بدليل رجوعه وأمور أخرى سلف ذكرها، وتصحيح أيب زرعة لرواية األخرية 
ليس مقصوده تصحيح احلديث، وإَّنا هو الراجح من حديثه، وبالنسبة لوجه رواية أمحد بن 

 شبيب هو اإلعالل حبد ذاته. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2/272(  الضعفاء؛ للعقيلي1)
 .2/274(  املصدر نفسه2)
 (.851عقب)2/381(  الزهد؛ للبيهقي3)
 (.2971مسألة)13/52(  العلل؛ للدارقطين4)
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 المبحث السابع عشر

 ، فغ ط فيه(1)إعًلل الحديث؛ ألنَّ راويه أخذه حال المذاكرة

كان العلماء يعقدون جمالس للتحديث، وأخرى ملذاكرة احلديث، وكانوا يتساحمون يف 
جمالس املذاكرة خبالف جمالس التحديث وإمساع احلديث، وقد يذكر الشيخ بعض األحاديث 

ا تعجبًا من أسانيدها؛ أو لبيان خطأ من رواها، فيذكرها للمذاكرة مع غريه من  العلماء؛ إمَّ
من غري أن يتحرى يف تأدية احلديث كما مسعه، فيظن من مسعها أن تلك األحاديث من 
ث هبا عنه، فتظهر روايات يتفرد هبا بعض الرواة، أو خيالفون هبا  مرويات ذلك الشيخ، فُيحدِّ

 جمالس التحديث.الروايات اليت ساقها الشيخ يف 

ث يف املذاكرة شيئاً، وأراد السامع له أن يدونه 413قال اخلطيب) ه(: )إذا أورد احملدِّ
ث؛ ذلك ليتحرى يف تأدية لفظه وحصر معناه، مثَّ حكى عن  حدِّ

ُ
عنه، فينبغي له إعالم امل

ألين  عبد الرمحن بن مهدي أنَّه كان يقول: حرام عليكم أن تأخذوا عين يف املذاكرة حديثاً؛
 .(2)إذا ذاكرت تساهلت يف احلديث(

وكان علماء احلديث يدركون ما يقع يف جمالس املذاكرة من تساهل قد يفضي إىل وقوع 
ه( 349اخلطأ، دفع ذلك بعضهم إىل التشدد يف تلك اجملالس، فكان أبو علي النيسابوري)

 .(3)ه(321بني عبدان)مثالً ال يسامح يف املذاكرة، بل يواجه بالرد يف املأل، فوقع بينه و 

                                                           

ع. وقد املذاكرة عند احملدثني؛ حملمد ابن عبداهلل السريِّ (  وهناك حبث خمتصر يف شبكة األلوكة، يقع حتت عنوان: 1)
 ، فجزاه اهلل خريًا، وجزى القائمني على موقع األلوكة كل خري.اطلعت عليه واستفدُت منه

 .2/31اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (  2)
 .14/152سري أعالم النبالء (  3)
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وكان التساهل املفضي إىل الوهم واخلطأ ممَّا يؤثر يف احلكم على الراوي، قال ابن 
ه( عن داود بن الزبرقان: )كان شيخاً صاحلًا حيفظ احلديث، ويذاكر به، ولكنه  374حبان)

 .(1)كان يهم يف املذاكرة(

طئ الرواة عليهم يف فكان احملدثون ينهون عن احلمل عنهم يف املذاكرة؛ لئال خي 
 احلديث، ومن ذلك:

 .(2)ه(: )ال حتملوا عين يف املذاكرة شيئاً(181قال اإلمام عبد اهلل بن املبارك) 
ه(: )حراٌم عليكم أن تأخذوا عين يف املذاكرة 198وقال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي)

 .(3)حديثًا؛ ألين إذا ذاكرت تساهلت يف احلديث(
زرعة: )ال تكتبوا عين باملذاكرة؛ فإين أخاف أن حتملوا خطًأ، هذا ابن وقال اإلمام أبو  

املبارك َكرِه أن حُيَمل عنه باملذاكرة، وقال يل إبراهيم بن موسى: ال حتملوا عين باملذاكرة 
  .(4)شيئاً(

س َمرجعه من عباراهتم ومنهجهم يف املذاكرة، وردُّه إىل  وميكن تعليل هنيهم هذا، وتلمُّ
 ا:أمور منه

  أواًل: التساهل يف املذاكرة:
ه(: )وكان مجاعٌة من حفاظهم مينعون من أن حيمل 143قال احلافظ ابن الصالح)

  .(7)عنهم يف املذاكرة شيء...؛ وذلك ملا قد يقع فيها من املساهلة(
سبق قول أيب زرعة الرازي: )ال تكتبوا عين  ثانياً: التحديث من احلفظ، وقرب اخلطأ:

 .(1)إين أخاف أن حتملوا خطًأ(باملذاكرة؛ ف
 ، أو ُعسر ذلك:-إذا وقع-ثالثاً: عدم إمكان تصحيح اخلطأ 

                                                           

 .1/292اجملروحني (  1)
 .2/35اجلامع ألخالق الراوي؛ للخطيب(  2)
 .2/35املصدر نفسه(  3)
 .13/82سري أعالم النبالء؛ للذهيب ( 4)
 .342(  معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: 5)
 .13/8سري أعالم النبالء(  6)
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فكيف  ه( حملمد بن املثىن: )لو كنَت وحدك حلدثتك به،198قال اإلمام ابن مهدي)
؟ كان أبو موسى من املالزمني لعبد الرمحن، فقوله: )لو كنت وحدك حلدثتك (1)أصنع هبؤالء(

 بَاَن له أن احلديث على غري ما حدثه به؛ أمكنه استدراكه إلصالح به(؛ أراد: أنه مىت
 .(2)غلطه، وال ميكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده

كان املتحرُّون من احملدثني ال يرضون أن يُكَتب عنهم يف املذاكرة إال  وألجل كل ذلك؛
 من كتبهم.

م:  خالصة ما تقدَّ
ث به مذاكرًة، فإن من الواجب التحرِّي أواًل: إذا تبنيَّ من حديث بعض الر  واة أنه حدَّ

، وُتضعَّف إن -ما مل تدلَّ القرائن على صحتها-والتدقيق يف روايته، فيَُتوقَّف يف تصحيحها 
 خولف فيها، أو دلَّت القرائن على غلطه فيها.

ثني يف املذاكرة ما يلزم معه هذا التحرِّي؛ ِمن تساهلهم فيها،  وقد سبق من عادات احملدِّ
ن ال يرضون، وغري ذلك.  واختصارهم يف اإلسناد واملنت، وروايتهم عمَّ

ه(: )إذا قال: حدثنا فالن مذاكرًة؛ دلَّ على وهٍن ما؛ إذ 548قال احلافظ الذهيب)
ح فيها(  .(3)املذاكرة يُ َتسمَّ

ومما يدخل يف ذلك: التحرِّي يف صحة مساع الرواة من بعضهم إذا روى أحدهم عن 
  كرًة، أو ورد مساع راٍو من آخر يف املذاكرة.شيخه مذا 

ثانياً: إرجاع ما مل تتبنيَّ ِعلَّته إىل املذاكرة: قد يتبنيَّ لدى الناقد أنه قد وقع يف احلديث 
ث  ث، فرمبا أرجع ذلك إىل أنه حدَّ غلٌط ما، وأنه ال ميكن أن يكون من صحيح حديث احملدِّ

 به مذاكرًة.
الرمحن بن مهدي وأيب عوانة، حيث فتَّش عن احلديث الذي  مرَّ يف مذاكرة اإلمام عبد

: من أين أُتِيت يا أبا -يعين: أبا عوانة-ذاكر به، فلم جيده يف كتبه، قال ابن مهدي: )فقال 
 .(4)سعيد؟ فقلت: هذا ذوكرت به وأنت شاب، فَعِلق بقلبك، فظننَت أنَّك قد مسعته(

                                                           

 .2/31جلامع ألخالق الراوي؛ للخطيب(  ا1)
 .2/31املصدر نفسه(  ينظر: 2)
 .14ملوقظة؛ للحافظ الذهيب:(  ا3)
 .1/74اجملروحني؛ البن حبان( 4)
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ي بن عاصم على اجلسر، ه(: )لقيت عل233وقال اإلمام حيىي بن معني)
فقال: حدثنا ُمطرِّف، عن  كيف حديث ُمطرِّف، عن الشعيب من زوج كرميته؟ فقلت:

 الشعيب، فقلت: مل تسمع هذا من مطرٍف قّط، وليس هذا من حديثك. قال: فَأكذب؟!
فاستحييت منه، وقلت: ذوكرت به، فوقع يف قلبك، فظننت أنَّك مسعته، ومل تسمعه، 

 .(1)(وليس من حديثك
 ثالثاً: محل رواية املتثبِّتني من األئمة عن الرواة الواهني على املذاكرة:

: تتمة: ممن كان ال يروي (2)ه(: )ويف فتح املغيث1381قال احلافظ املعلمي اليماين)
  إال عن ثقة إال يف النادر: اإلمام أمحد، وبقي بن خملد... .

ا احرتز هبا؛ ألنَّ بعض أولئك احملتاطني قد خُيطئ يف  وقوله: إال يف النادر ال يضرُّنا، إَّنَّ
ن ليس بثقة،  ن يراه ثقة وهو غري ثقة، وقد يضطر إىل حكاية شيٍء عمَّ التوثيق، فريوي عمَّ
فيحكيه، ويبني أنه ليس بثقة، واحلكم فيمن روى عنه أحد أولئك احملتاطني: أن يُبَحث عنه؛ 

وايته عنه كانت على وجه احلكاية، فال فإن ُوجد أن الذي روى عنه قد جرحه؛ تبنيَّ أن ر 
 .(3)تكون توثيقاً(

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/397سؤاالت الربذعي؛ أليب زرعة( 1)
 .2/47(  ينظر: فتح املغيث2)
 .2/179التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل؛ للمعلمي(  3)
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 بالمذاكرة عند الحافظ أبي زرعة الرازي: عًلل الحديثأمث ة تطبيقية إل 

  المثال: إعًلل الحديث؛ بالبطًلن؛ ألنَّ راويه ذكره مذاكرة تعجبَّاً، فوهم من
وسألت أبا زرعة عن حديث : قال ابُن أيب حامت: ) سمعه منه فرووه ع ى غير ما سمعوا

 –، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أيب مسعود: أنَّ النَّيبَّ (1)حيىي بن ميان
))عطش حول الكعبة، فاستسقى، فأيت بشراب من السقاية، فشمه،  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم

 فقطب، فقال: علي ذنوبا من زمزم، فصبه عليه، مث شربه((؟.
ا قال أبو زرعة:  هذا إسناد باطٌل عن الثوري، عن منصور؛ وهم فيه حيىي بن ميان؛ وإَّنَّ

، عن أيب صاحل، عن املطلب بن أيب وداعة، مرسل. ولعلَّ (3)، عن الكليب(2)ذاكرهم سفيان
ث هبذا احلديث؛ مستنكراً على الكليب( باً من الكليب حني حدَّ ا ذكره َتعجُّ  .(4)الثوري إَّنَّ

 أعلَّ أبو زرعة حديث حيىي بن ميان بالوهم؛ أبي زرعة بيان إعًلل الحديث عند :
 بأنَّ الثوري ذكره مذاكرة عن الكليب، عن أيب صاحل به؛ متعجبَّاً به؛ لنكارته !

ا دخل  فوهم حيىي بن ميان، فرواه عن الثوري، عن أيب صاحل به، فأفسد احلديث، وإَّنَّ
، صاحب مناكري عن الثوري، قال (7)الوهم عليه من باب املذاكرة، سيما وأنَّه لني احلديث

ث هبا حيىي بن ميان ليست من أحاديث 195وكيع) ه(: )هذه األحاديث اليت حُيدِّ

                                                           

 (، والنسائي787والفاكهي يف أخبار مكة) (،24339)5/498(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف1)
(، وأبو عوانه 2217ترمجة)4/434(، والعقيلي يف الضعفاء7193)7/114(، ويف الكربى؛ له7523)8/327

(، وابن عدي يف 1451) 4/219الطحاوي يف شرح معاين اآلثار(، و 1139)1/313يف مسنده
(، ويف 4577)11/71والدارقطين يف السنن(، 157)15/243(، والطرباين يف الكبري792ترمجة)3/474الكامل

 (.1211مسألة)1/193العلل؛ له
 (.15897)8/324، والبيهقي يف الكربى3/425(  أخرج روايته: اإلمام البخاري يف األوسط2)
 (، و15894)8/324(  أخرج روايته: البيهقي يف الكربى3)
 (.1772مسألة)442-4/442علل احلديث؛ البن أيب حامت (4)
، من كبار التاسعة احلافظ ابن حجر)(  قال 5) حيىي بن ميان العجلي، الكويف، صدوٌق، عابٌد، خيطىء كثرياً، وقد تغريَّ

 (.5159ترمجة )798(. التقريب: 4مات سنة تسع ومثانني ومائة بخ م 
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ه(: )وقد ذكرُت لوكيع شيئًا من حديثه عن سفيان، 233. وقال حيىي بن معني)(1)سفيان(
 !!.(2)فقال وكيع: ليس هذا سفيان الذي مسعنا حنن منه(

ا متابعات منكرة ال وقد توبع حيىي بن ميان  على روايته عن سفيان الثوري، إال أهنَّ
، فرواه زيد بن حباب، فيما رواه عنه اليسع بن إمساعيل، عن الثوري . وإسنادها (3)تصحُّ

ه(: )ال يصح هذا عن زيد بن 387منكر، ال تصح عن زيد بن حباب، قال الدارقطين)
ل وهو ضعيف, وهذا حديث معروف احلباب, عن الثوري, ومل يروه غري اليسع بن إمساعي

بيحىي بن ميان ويقال: إنَّه انقلب عليه اإلسناد واختلط عليه حبديث الكليب, عن أيب صاحل 
 .(4)واهلل أعلم(

به. فعلى هذا، يبقى حيىي ابن ميان هو  (7)وله متابعة تالفة من طريق عبد العزيز بن أبان
ري هو الذي دلَّ إىل كشف خطئه هذا، الذي تفرَّد باحلديث عن الثوري، وتفرده عن الثو 

 ألنَّه ليس ممن حيتمل منه مثل هذا التفرد عن الثوري؛ لسوء حفظه.

؛ ألنَّ الكليب مرتوك احلديث  إذن، فالصواب أنَّ احلديث حديث الكليب، وال يصحُّ
 .(1)متهمٌ 

 

 

                                                           

 (.181(  سؤاالت ابن اجلنيد ليحىي بن معني مسألة)1)
 (.1725مسألة)3/319(  تأريخ ابن معني؛ برواية الدوري2)
 (.4195)7/457(  السنن؛ للدارقطين3)
 (.1211مسألة)1/193(، وينظر: العلل؛ له4195عقب)7/457السنن؛ للدارقطين(  4)
 (، وقال: )وقد تابعه عبد العزيز بن أبان، وهو مرتوك(.1211مسألة)1/193(  ذكرها الدارقطين يف العلل5)
الكويف، النسابة، املفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، من حممد ابن السائب بن بشر الكليب أبو النضر (  هو )6)

 (.7921ترمجة ) 459السادسة مات سنة ست وأربعني ت فق(. تقريب التهذيب: 



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
417 

 وقد أنكر األئمة هذا احلديث:

ديث سفيان, عن منصور عن ه(: )ذكرت لعبد الرمحن ح272قال حممد بن املثىن)
عن النبيذ,  -صلى اهلل عليه وسلم-خالد بن سعد, عن أيب مسعود قال: سئل رسول اهلل 

ث هبذا(  .(1)أحرام هو؟ فقال: ال حُتدِّ

ه(: )أخطأ بن ميان على الثوري فقال: عن منصور، عن خالد بن 234وقال ابن َّنري)
ا هو الثوري، عن  الكليب، عن أيب صاحل، عن املطلب قال عطش سعد، عن أيب مسعود وإَّنَّ

 .(2)فذكره( -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبُّ 

 .(3)هذا( -صلى اهلل عليه وسلم–ه(: )ومل يصح عن النَّيب 271وقال اإلمام البخاري)

ه( بعد أن أخرجه: )وهذا خرب ضعيف؛ ألنَّ حيىي ابن ميان 323وقال اإلمام النسائي)
 .(4)ان، وحيىي بن ميان ال حيتج حبديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه(انفرد به دون أصحاب سفي

ه(: )وهذا حديث معروف بيحىي بن ميان، ويقال: إنَّه 387قال احلافظ الدارقطين)
 .(7)انقلب عليه اإلسناد، واختلط عليه حبديث الكلىب، عن أىب صاحل، واهلل أعلم(

ا روى الثوري ، يعين هذا، عن الكليب، عن أيب وقال أيضاً: )أن حيىي وهم فيه، وإَّنَّ
، والكليب مرتوك -صلى اهلل عليه وسلم-صاحل، عن املطلب بن أيب وداعة، عن النَّيبَّ 

 احلديث، وال حيفظ هذا من حديث منصور إال من رواية حيىي بن ميان، عن الثوري(.

                                                           

 (.2217ترمجة)4/433(  الضعفاء؛ للعقيلي1)
 .3/477(  الكامل؛ البن عدي2)
 .3/477عديالكامل؛ البن . وينظر: 3/424( التأريخ االوسط؛ لإلمام البخاري3)
 (.7523عقب)5/327( السنن؛ للنسائي4)
 (.4575عقب)11/78(  السنن؛ للدارقطين5)
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إسناده....، ه(: )ورواه حيىي بن ميان عن سفيان فغلط يف 478قال احلافظ البيهقي)
هذا حديث معروف بيحىي بن ميان ويقال إنه انقلب عليه اإلسناد واختلط حبديث الكلىب 

 .(1)عن أىب صاحل...(

 :إن حديث حيىي بن ميان معلول، وأنَّ العلة دخلت عليه؛ ملذاكرة  خًلصة القول
فأفحش يف الثوري به عن الكليب؛ تعجبًا من نكارته، فوهم حيىي بن ميان، فرواه عن الثوري 

 اخلطأ كما بنيَّ أبو زرعة. واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.15891عقب)8/324(  السنن الكربى؛ للبيهقي1)
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 المبحث الثامن عشر

 نقد متن الحديث؛ وفيه مط بان:

 المط ب األول
 تعريف المتن لغة واصطًلحاً مع ذكر أنواعه؛ وفيه مسائل:

 :ة، فاملنت مْن ُكلِّ شْيٍء: ما صُلب  أواًل: المتن في ال غة املنت يف اللغة له معان عدَّ
 َظْهرُه، واجلمُع ُمُتون وِمَتاٌن.

ومنْتُ كلِّ شيٍء: ما َظَهَر منه. واملنْت: َما اْرتَ َفَع ِمَن اأَلرض واستوى، وقيل: ما ارتفع 
 .(1)َجَلُدهاوَصُلَب. واملتون جوانُب اأَلرض يف ِإْشراف. َويُ َقاُل: َمنْتُ اأَلرض 

 ه( بقول: 533: عرَّفه بدر الدين ابن مجاعة)ثانياً: المتن في اصطًلح المحدثين
 .(2))ما ينتهي إليه غاية السند من الكالم(

ه( بأنَّه: )هو غاية ما ينتهي إليه اإلسناد من 872وكذا عرَّفه احلافظ ابن حجر)
. واإلسناد الطريق املوصلة إىل (4)املعاين(. أو أنَّه: )ألفاظ احلديث اليت تتقوم هبا (3)الكالم(

ثنا فالٌن، عن فالٍن، عن فالن.(7)املنت  ، كقوهلم: حدَّ
واملنت هو املقصود من أحباث املصطلح واجلرح والتعديل وعلم العلل؛ ليعرف ما تقبل 

 نسبته إىل قائله، وماال يقبل.
 :تتضح العالقة بني املعىن اللغوي  ثالثاً: العًلقة بين المعنى ال غوي واالصطًلحي

واالصطالحي إما أخذه من املماتنة، وهي: املباعدة يف الغاية؛ ألنَّه غاية السند، أو من متنت 
الكبش: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأنَّ املسند استخرج املنت بسنده؛ أو من 

سند ويرفعه إىل قائله؛ أو من املنت وهو: ما صلب وارتفع من األرض؛ ألنَّ املسند يقويه بال
                                                           

 مادة)منت(.1233مادة)منت(، والقاموس احمليط؛ لفريوز آبادي: 13/398(  ينظر: لسان العرب؛ البن منظور1)
 .29يث النبوي؛ البن مجاعة: (  املنهل الروي يف خمتصر علوم احلد2)
، وينظر: منهج النقد يف علوم احلديث؛ للدكتور نور 132(  نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر؛ للحافظ ابن حجر: 3)

 .19، وتيسري مصطلح احلديث؛ للدكتور حممود الطحان: 33الدين عرت:
 .1/28(  تدريب الراوي؛ للسيوطي4)
 .132 (  نزهة النظر؛ للحافظ ابن حجر:5)
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 .(1)متنت القوس أي شدها بالعصب؛ ألنَّ املسند يقوي احلديث بسنده
 :يقسم املنت من حيث نسبته إىل قائله على  رابعاً: أقسام المتن من حيث قائ ه

 ، وهي كما يلي:(2)أربعة أقسام
وأسنده  -مصلى اهلل عليه وسل-أواًل: احلديث القدسي: هو ما أضيف إىل رسول اهلل 

وأسنده إىل ربه عز  -صلى اهلل عليه وسلم-. مثل: قال رسول اهلل -عز وجل-إىل ربه 
أو قال اهلل تعاىل  -فيما يروى عن ربه -صلى اهلل عليه وسلم-وجل: مثل: قال رسول اهلل 

. ويقال له أيضاً: احلديث اإلهلي، أو -صلى اهلل عليه وسلم-فيما رواه عنه رسول اهلل 
 .(3)الرباين

 -صلى اهلل عليه وسلم  -ثانياً: احلديث املرفوع: )وهو ما أضيف إىل رسول اهلل 
 .(4)خاصة، وال يقع مطلقه على غري ذلك(

من أقواهلم،  -رضي اهلل عنهم  -ثالثاً: احلديث املوقوف: وهو ما يروى عن الصحابة 
 .(7)-اهلل عليه وسلم صلى  -أو أفعاهلم وحنوها، فيوقف عليهم وال يتجاوز به إىل رسول اهلل 

رابعاً: احلديث املقطوع: وهو غري املنقطع، ويقال يف مجعه: املقاطيع، واملقاطع، وهو ما 
 .(1)جاء عن التابعني موقوفاً عليهم من أقواهلم أو أفعاهلم

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/29، وتدريب الراوي؛ للسيوطي29(  ينظر: املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي؛ البن مجاعة:1)
 .321(  ينظر: منهج النقد؛ للدكتور نور الدين عرت: 2)
 .323(  ينظر: املصدر نفسه: 3)
 .111معرفة أنواع علم احلديث؛ البن الصالح: (  4)
 .115(  ينظر: املصدر نفسه:5)
 . 115( ينظر: املصدر نفسه:6)
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 المط ب الثاني
 القواعد والضوابط التي ينقد متن الحديث من أج ها

عند احملدثني تشمل كل ما يطرأ على منت أو نص  إنَّ مفهوم العلة من جهة املنت
احلديث، مما يقدح فيه من أسباب الوهم واخلطأ والقلب أو إدخال حديث يف حديث، أو 
اضطراب، أو إدراج وغريه، وكل ذلك داخل يف العلة وال شك أنَّ النُّقاد املتقدمني كان هلم 

 قد اإلسناد كان األكثر.جهد عظيم يف نقد املنت جبانب نقد اإلسناد، إال أنَّ ن
وهذا املطلب سيوضح مدى اهتمامهم البالغ بنقد املتون، وبذهلم اجلهد اجلهيد لتصفية 

مما شاهبا من املوضوع والباطل واملعلول. فمن  -صلى اهلل عليه وسلم  -أحاديث رُسول اهلل 
 أبرز القواعد والضوابط اليت يعل منت احلديث؛ ألجلها هي ما يأيت:

 .(1)الفاً لصريح القرآن الكرميإذا كان خم .1
 .(2)كم السنة النبويةإذا كان احلديث خمالفاً حمل .2
 .(3)يعل منت احلديث إذا كان ركيك اللفظ، حبيث ال يقوله بليغ أو فصيح .3
 .(4)إذا كان فاسد املعىن .4
 .(7)إذا كان خمالفاً للحس الصحيح واملشاهدة .7
 .(1)إذا كان خمالفاً األمر البديهي يف الطب واحلكمة .1
 .(5)إذا مناقضاً ما ثبت عن الراوي نفسه .5
 .(8)إذا داعية إىل رذيلة تتربأ منها الشرائع .8
 

                                                           

 .171(  ينظر: أثر اختالف األسانيد واملتون؛ للدكتور ماهر:1)
لبسام ابن عبد اهلل بن صاحل ، واألحاديث اليت أعل اإلمام البخاري متوهنا؛ 48(  وينظر: املنار املنيف؛ البن القيم: 2)

 .119الغامن العطاوي: 
 .98اإلسالمي؛ للدكتور مصطفى السباعي:(  السنة ومكانتها يف التشريع 3)
 .98(  املصدر نفسه: 4)
 .212ألحاديث اليت أعلها اإلمام البخاري؛ لبسام بن عبد اهلل: ، وا41(  وينظر: املنار املنيف؛ البن القيم: 5)
 .123(  املنار املنيف؛ البن القيم: 6)
 .193اإلمام البخاري؛ لبسام بن عبد اهلل:  ، واألحاديث اليت أعلها2/822(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب7)
 .98(  السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي؛ للدكتور مصطفى السباعي:8)
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 .(1) ومنها مساجة احلديث وكونه مما يسخر منه .9
 .(2)إذا كان خمالفاً لسنة اهلل يف الكون واإلنسان .12
 .(3)إذا كان مشتمالً على سخافات يصان عنها العقالء .11
 .(4)وإمجاعهمإذا كان مناقضاً لعمل الصحابة  .12
صلى اهلل عليه  –إذا  كان خمالفًا للحقائق التارخيية املعروفة عن عصر النيب  .13

 .(7) -وسلم
 .(1)وقد يعل املنت ملخالفة رأي صاحبه ومذهبه الثابت عنه .14
 .(5)وقد يعل املنت إذا كان موافقاً ملذهب الراوي املبتدع، الداعية إىل مذهبه .17
 .(8)عظيم مث ينفرد رَاٍو َواِحدٌ إذا احتوى  على أمر وقع مبشهد  .11
إذا كان مشتماًل على إفراط يف الثواب العظيم على الفعل الصغري، واملبالغة  .15

 .(9)بالوعيد الشديد على األمر احلقري
 
 
 
 
 

                                                           

 .124ينظر: مباين نقد منت احلديث؛ لقاسم البيضاين: (  1)
 .337: ، والوسيط يف علوم احلديث؛ أليب شهبة115(  ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي؛ للسباعي: 2)
 .2/847وينظر: النكت؛ البن حجر .1/255(  تدريب الراوي؛ للسيوطي3)
، واألحاديث اليت أعل اإلمام البخاري متوهنا؛ لبسام عبد اهلل: 2/77ينظر: التأريخ األوسط؛ لإلمام البخاري( 4)

221. 
 .175مباين نقد منت احلديث؛ لقاسم البيضاين: (  5)
ظر: منهج احملدثني يف اإلعالل مبخالفة الراوي ملا روى؛ لعادل بن سعد. رسالة . وين1/178(  شرح علل الرتمذي6)

 ماجستري. وسوف يأيت ذكرها يف قائمة املصادر واملراجع.
 .122(  السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي: 7)
 .121(  املصدر نفسه:8)
 .42(  وينظر: املنار املنيف؛ البن القيم: 9)
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جردوا أنفسهم لنقد األحاديث، ومتييز صحيحها  (1)فعلى هذه األسس الرصينة احملكمة
من سقيمها، وال شك أهنا أسس سليمة ال يستطيع املنصف أن يكابر يف قوهتا وعمقها 
وكفايتها، ومل يكتف علماؤنا هبذا، بل نقدوا املنت بعد سالمته من العلل السابقة كلها، نقدوه 

ا ميكن أن يقع فيه من قلب أو غلط من ناحية اضطرابه أو شذوذه أو إعالله، كما حبثوا فيم
 .(2)أو إدراج
 

 

 

 

 

                                                           

(  وهناك شبهة أثارها املستشرقون، بأنَّ احملدثني أمهلوا نقد منت احلديث، وهي شبهة أوهن من بيت العنكبوت، 1)
يكفي يف ردِّها هذا املبحث. أضف إىل ذلك أنَّ هناك دراسات خاصة اعتنت ببيان اهتمام احملدثني بنقد منت 

ديث؛ للباحث قاسم البيضاين، وجهود احملدثني مباين نقد منت احلاحلديث، فلينظر على سبيل الذكر ال احلصر: 
يف نقد منت احلديث النبوي الشريف؛ حملمد طاهر اجلوايب، ومنهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي؛ للدكتور 
صالح الدين بن أمحد األدليب، ونقد املنت عند اإلمام النسائي يف السنن الكربى؛ حملمد مصلح حممد الزعيب، 

عند احملدثني نشأته وتارخيه؛ حملمد مصطفى األعظمي، ومقاييس نقد متون السنة؛ ملسفر بن غرم اهلل ومنهج النقد 
ثني  ؛  -دراسة نقدية مقارنة حول أسباب االختالف يف قبول األحاديث ورّدها -الدميين، وأسباب اختالف احملدَّ

يث عند علماء اجلرح والتعديل؛ خلالد بن خللدون حممد سليم األحدب، ونقد املنت وعالقته باحلكم على رواة احلد
 منصور الدريس.

 .252(  ينظر: السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي؛ للسباعي: 2)
 وميكن حصر أسباب العلة يف متون األحاديث على ما يأيت:

ملذاكرة. خامساً: ضعف الراوي، ثالثاً: خفَّة الضبط نسبياً، رابعاً: أخذ احلديث حال ا أواًل: كذب الراوي، ثانياً:
التصحيف، سادساً: انتقال البصر، سابعاً: التلقني، ثامناً: اإلدخال على الشيوخ، تاسعاً: اختصار احلديث، 
عاشراً: الرواية باملعىن، حادي عشر: مجع حديث الشيوخ بسياق واحد، ثاين عشر: اإلدراج، ثالث عشر: القلب، 

 رابع عشر: االضطراب.
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 عند الحافظ أبي زرعة الرازي، وفيها نماذج نقد متن الحديثل أمث ة تطبيقية: 

  المثال األول: إعًلل لفظة في متن الحديث؛ لمخالفتها ما صحَّ من الروايات
: قال ابُن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديٍث أخرى، مع أنَّ راوي هذه ال فظة ثقة

رواه سليماُن بن حرب، عن شعبة، عن القاسم بن مهران، عن أيب رافع، عن أيب هريرة: أنَّ 
إذا كان أحدكم في صًلته؛ فًل يبزقنَّ عن يمينه، قال: ))  -صلَّى اهلل عليه وسلم –النَّيب 

 ((؟اليسرى، فإن لم يستطع ففي ثوبهوال عن يساره، وال بين يديه، ولكن تحت قدمه 
(( بأن يبزق عن  يساره)) -صلى اهلل عليه وسلم–فقال أبو زرعة: ما روي عن النَّيبِّ 

 .(1)((وال يبزق عن يسارهأصحُّ من هذا الذي ذكر: ))

 :ذهب احلافظ أبو زرعة إىل نقد كلمة يف  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي
؛ وذلك أنَّ وال عن يسارههذا احلديث، وهو قوله: )) ((؛ وعلل ذلك بأنَّ عدم ذكرها أصحُّ

، (3)، ووكيع(2)((، كما رواه عبد الوارث، وحممد بن جعفروال عن يسارهالرواة مل يذكروا))
ان ، مجيعهم عن شعبة به. خالفًا لسليمان بن حرب؛ وأنَّ العلة يف هذا (7)، وشبابة(4)وعفَّ

األحاديث؛ العتماده على  وأنَّه صاحب أوهام يف متوناخلرب من سليمان نفسه؛ سيما 
 .(5)، مع ثقته وجاللته(1)حفظه

                                                           

 (. 749مسألة) 723-2/722( علل احلديث؛ البن أيب حامت1)
 (.772)1/389(  أخرج رواية )عبد الوارث، وحممد بن جعفر( مسلم يف صحيحه2)
 (.35)1/122(  أخرج روايته إسحاق بن راهويه يف مسنده3)
 (.9311)17/211(  أخرج روايته أمحد يف مسنده4)
 (.3792)2/414(  أخرج روايته البيهقي يف الكربى5)
ُث به كأنه ليس ذاك(.6) ُث حبديث مث حُيَدِّ  ( قال أبو داود: )كان ُسليمان بن حرب حُيَدِّ

قال احلافظ أَبو بكر: )كان ُسَليمان يروي احلديث على املعىن فتتغري ألفاظه يف روايته(. ينظر: هتذيب الكمال؛ 
 (.2722ترمجة)11/393للمزي

حي، مبعجمة مثَّ مهملة، البصري، قاضي مكة، ثقٌة إماٌم حافٌظ، من هو: )سليمان بن حرب األزدي الواش(  7)
 (.2747التاسعة، مات سنة أربع وعشرين، وله مثانون سنة ع(. تقريب التهذيب؛ البن حجر ترمجة)
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ه(: )أخطأ سليمان بن حرب فيما روى من منت  هذا 335قال ابُن أيب حامت)
، (1)((؛ فقد حدثنا أيب، عن أيب الوليد، وآدم العسقالينال يبزق عن يسارهاحلديث: بأن ))

صلى اهلل عليه –عن أيب رافع، عن أيب هريرة، عن النَّيبَّ  عن شعبة، عن القاسم ابن مهران،
إذا كان أحدكم يص ي فًل يبزق بين يديه وال عن يمينه، ولكن عن أنَّه قال: )) -وسلم

 ((.يساره تحت قدمه

هكذا منت حديث أيب الوليد وآدم عن شعبة. ورواه هشيم، عن القاسم بن مهران، عن 
، واتفق متون سائر األحاديث (2)-صلى اهلل عليه وسلم–يبِّ أيب رافع، عن أيب هريرة، عن النَّ 

 .(4)((3)مثل ذلك سواء -صلى اهلل عليه وسلم–عن النَّيبِّ 

 :تبني لنا دقة إعالل أيب زرعة لرواية سليمان بن حرب هذه، بأنَّه قد  خًلصة القول
 وهم يف مجلة من هذا احلديث، وأنَّ الصواب ما رواه اجلماعة. واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( مل أقف على روايتهما.  1)
 (.772)1/389(  أخرجه مسلم يف صحيحه2)
(، 771)1/392(، ومسلم      413)1/92أخرجه البخاري: -رضي اهلل عنه-( كما هو حديث أنس بن مالك3)

 (.748)1/389(، ومسلم414) 1/92، أخرجه البخاري أيضاً -رضي اهلل عنه-وحديث أيب سعيد اخلدري
 (.749مسألة)723-2/722(  علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
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  المثال الثاني: إعًلل متن بالنكارة؛ لعدم وجود ما يشهد له، وأنَّه لم يقل به
قال ابُن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن عائشة، عن حممد ابن  أحٌد:

ابن عمر؛ قال: قال رسول ، عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين، عن أبيه، عن (1)احلارث
 ((؟ال ش فعة لغائب  وال لصغير  اهلل: ))

شفعة، والصيب فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر؛ ال أعلم أحداً قال هبذا، الغائب له 
 .(2)حىت يكرب. فلم يقرأ علينا هذا احلديث(

 :أعلَّ احلافظ أبو زرعة هذا احلديث بالنكارة؛ مثَّ راح  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
معاًل متنه بأنَّ مل يقله أحٌد، ومل يأت يف السنة النبوية الصحيحة ما يؤيده، إْذ قال: )ال أعلم 
أحداً قال هبذا، الغائب له شفعة، والصيب حىت يكرب(، أي أنَّ متنه باطٌل مل يقل به أحٌد، ومل 

ومن هنا يتبنيَّ أنَّ األئمة النقاد مل يهملوا نقد املنت كما يزعم  يصّح يف ذلك حديث يروى،
ه من النقد املعترب، وتوسعوا يف اإلسناد؛ ألنَّ العلة منه. فمنت  املغرضون، بل أعطوا للمنت حقَّ
احلديث إذا كان منكرًا ال بدَّ أن يكون اخللل آت من اإلسناد، وصحة اإلسناد تقتضي 

 صحة املنت.
اإلسناد يتبني لنا أنَّ مصدر نكارة املنت جاءت من رواية حممد بن وعند دراسة 

 أنَّ ابن ، روى عن ابن البيلماين أحاديثًا منكرة. إضافة إىل(3)احلارث؛ فهو ضعيف احلديث
 

 

 
                                                           

(، 14144)13/337الكبري(، والطرباين يف 7427)12/32(، البزار2721)2/837(  أخرج روايته:  ابن ماجه1)
 (، 11922)2/837، والبيهقي يف الكربى2/211، وابن حبان يف اجملروحني5/381وابن عدي يف الكامل

 (.1437مسألة)4/298( علل احلديث؛ البن أيب حامت2)
س، وضعَّفه أبو حامت الرازي وابن معني، وغريهم، ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن (  3)  أيب حامت تركه أبو زرعة، والفالَّ

(: )وعامة ما يرويه غري حمفوظ(. وينظر: 11112ترمجة)5/384(، وقال ابن عدي يف الكامل212ترمجة)5/434
 (.7129ترمجة)27/38هتذيب الكمال؛ للمزي
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 .(1)البيلماين منكر احلديث

وسلسلة حممد بن احلارث، عن حممد بن عبد الرمحن البيلماين، عن أبيه، عن ابن 
 .(2)أكثرها مناكريعمر، 

 واحلديث ضعَّفه وأنكره غري واحٍد من أهل العلم:

 .(3)ه( يف مجلة منكرات حممد بن احلارث317فقد ساقه احلافظ ابن عدي)

ه(: )باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء يف 478وقال احلافظ البيهقي)
 .(4)مسائل الشفعة...(

 .(7)إلسناد، فيه البيلماين وغريه(ه(: )حديث ضعيف ا128وقال ابن القطان)

 :إن منت احلديث معٌل بالنكارة، وأنَّه مل يقله أحٌد من أهل العلم،  خًلصة القول
ومل يروه أحٌد من الثقات كما نص أبو زرعة الرازي، وأنَّه ضعيف من حيث نكارة متنه 

 إسناده. واهلل أعلم.
 

                                                           

( رواية الدوري: )ليس بشيء(، وقال البخاري يف التأريخ 542ترمجة)1/221(  قال حيىي بن معني يف تأرخيه1)
كان احلميدي ُيضعِّف حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين موىل عمر(، وقال يف (: )583ترمجة)3/722األوسط

(: )منكر 1194ترمجة)5/331(: )منكر احلديث(، وقال أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل334الضعفاء ترمجة)
كر (: )من721احلديث، ضعيف احلديث، مضطرب احلديث(، وقال النسائي يف الضعفاء واملرتوكون ترمجة)

ث عن أبيه بنسخة شبيها مبائيت حديث، كلها 945ترمجة)2/214احلديث(، وقال ابن حبان يف اجملروحني (: )حدَّ
موضوعة، ال جيوز االحتجاج به، وال ذكره يف الكتب، إال على جهة التعجب(. وينظر: هتذيب الكمال؛ 

 (.7392ترمجة)27/794للمزي
 .(311ترمجة)12/441(  تأريخ اإلسالم؛ للذهيب2)
 .5/381وابن عدي يف الكامل(  3)
 (.11922قُبيل)5/384(  السنن الكربى؛ للبيهقي4)
، والتلخيص احلبري؛ البن 5/13. وينظر: البدر املنري؛ البن امللقن3/129(  بيان الوهم واإليهام؛ البن القطان5)

 .3/135حجر
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 لثقة بها عن شيخه الذي المثال الثالث: إعًلل لفظة في متن الحديث؛ لتفرد ا
: قال ابن أيب حامت: ) وسألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو مع            اوية، في روايته عنه مقالٌ 

ال ي بس قال: )) -صلى اهلل عليه وسلَّم– عن عب   يد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّيبِّ 
 ؟(1)((غسيًلً المحرم ثوباً مسه الورس، وال الزعفران، إال أن يكون 

 .(2)(( (إال أن يكون غسيًلً طأ أبو معاوية يف هذه اللفظة: ))قال: أخ

 :إال أن ذهب احلافظ أبو زرعة إىل إعالل لفظة)) بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
((، وأنَّ الوهم من أيب معاوية. وعند البحث والتخريج جند أنَّ أبا معاوية تفرَّد يكون غسيًلً 

يتابعه عليها أحٌد، فهو وإن كان ثقة إال أنَّه أخطأ يف قوله هذا؛ وذلك أنَّ هبذه اللفظة، ومل 
عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن  (4)، وعبد اهلُل بن َّنري(3)احلديث قد رواه بشُر بن املفضل

 ((.إال أن يكون غسيًلً . ومل يذكروا ))(7)به -رضي اهلل عنهما-عمر 
؛ إْذ قد -رضي اهلل عنهما– حديث ابن عمر وهو الصواب، وال معىن هلذه اللفظة يف

. من غري (12)، عن نافع به(9)، وأيوب(8)، وعمر بن نافع(5)، ومالك(1)رواه موسى بن عقبة
 ذكرها.

 
                                                           

(. وينظر: شرح ابن 3131)2/131(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار7223)9/49(  أخرجه: اإلمام أمحد1)
 .17/122، والتمهيد؛ له4/22، واالستذكار؛ البن عبد الرب4/22بطال

 (.598مسألة)221-3/222( علل احلديث؛ البن أيب حامت2)
 (.2795)4/112(  أخرج روايته: ابن خزمية يف صحيحه3)
 (.3977)9/219(  أخرج روايته: ابن حبان يف صحيحه4)
 (.2937مسألة)13/43للدارقطين(  وينظر: العلل؛ 5)
 (.2799)4/131(  أخرج روايته: ابن خزمية يف صحيحه6)
(، وابن 1743) 2/135(، والبخاري7828)9/227(، ومن طريق مالك أخرجه أمحد1179(  املوطأ)7)

 (.9278)7/55(. وينظر: السنن الكربى؛ للبيهقي3584)9/97(، وابن حبان2929)2/955ماجه
 (.3141)4/54(، ويف الكربى؛ له2157)7/134(، والنسائي1839)2/1133لدارميا(  أخرج روايته: 8)
 (.2182)4/222(، وابن خزمية 7594)5/143(، والبخاري13221)2/727(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة9)
 (.2937مسألة)13/43(  وينظر: العلل؛ للدارقطين11)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
429 

 به.  -رضي اهلل عنهما-، عن ابن عمر(2)، وعبد اهلل بن دينار(1)وكذا رواه ساملٌ 

عمران: ورأيت حيىي بن  وقد أبعد الطحاوي إذ صحح احلديث، إذ قال: )قال ابن أيب
هذا  (3)معني وهو يتعجب من احلماين أن حيدث هبذا احلديث! فقال له       عبد الرمحن

عندي. مثَّ وثب من فوره، فجاء بأصله فأخرج منه هذا احلديث عن أيب معاوية كما ذكره 
لى اهلل ص-حيىي احلماين، فكتبه عنه حيىي بن معني، فقد ثبت مبا ذكرنا استثناء رسول اهلل 

 .(4)الغسل( -عليه وسلم

ه( غري ثابتة، فابن معني ال 233والذي يظهر واهلل أعلم أنَّ هذا الرواية عن ابن معني)
م ذكره  خيفى عليه حديث أيب معاوية، كيف ذلك وقد رواه عنه اإلمام أمحد مباشرة كما تقدَّ

 عند ختريج احلديث!. 

ال: )هي زيادة شاذة؛ ألنَّ أبا ه( إذ ق872وهذا ما ذهب إليه احلافظ ابن حجر)
، قال أمحد: أبو معاوية (7)معاوية وإن كان متقناً، لكن يف حديثه عن غري األعمش مقالٌ 

. ومل جييء هبذه الزيادة غريه. قلت: واحلماين ضعيف، (1)مضطرب احلديث يف عبيد اهلل
 .(5)وعبد الرمحن الذي تابعه فيه مقال(

                                                           

 (.1155)2/837(، ومسلمٌ 7821)5/147(  أخرج روايته: البخاري1)
 (.1155)2/37(، ومسلمٌ 7244)2/79(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
 (  وهو احلماين نفسه، راويه عن أيب معاوية.3)
 (.3131عقب)2/131(  شرح معاين اآلثار؛ للطحاوي4)
(: )حممد بن خازم، مبعجمتني، أبو معاوية الضرير، الكويف، لقبه فافاه، 7841(  قال احلافظ يف التقريب ترمجة)5)

 .عمي وهو صغري، ثقٌة، أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد يهم يف حديث غريه(
(. وينظر: هتذيب الكمال؛ 521مسألة)1/358(  ينظر: العلل ومعرفة الرجال؛ لإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهلل6)

 (.7153ترمجة)27/123للمزي
. وقد انتقد العيين ابن 2/341املوطأ (؛ وشرح الزرقاين على1743عقب شرحه)3/424(  فتح الباري؛ البن حجر7)

 .2/323حجر يف تضعيفه للحديث، وذهب إىل تقوية احلديث، ومل يأت بربهان! ينظر: عمدة القاري؛ للعيين
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أنَّه مل يتابع على قوله هذا، وعلى فرض ثبوت القصة مث أبو معاوية وإن كان ثقة إال 
عن ابن معني ال يعين أنَّ ابن معني ذهب إىل قبول احلديث، فكتابة احلديث شيء، وقبول 
شيء آخر، بل إنَّ استغراب ابن معني قرينة تدلُّ على نكارة هذه اللفظة واهلل أعلم.  لذا قال 

راً، فإن صح وجب الوقوف عنده، وال نعلمه ه(: )روى بعض الناس يف هذا أث471ابن حزم)
 .(1)صحيحاً(

 :(( كما قال إال أن يكون غسيًلً إنَّ أبا معاوية قد أخطأ يف قوله)) خًلصة القول
احلافظ أبو زرعة الرازي؛ إذا مل يتابع على قوله هذا، وهو ثقة يف األعمش إال أنَّ روايته عن 

زرعة هلذا احلديث عزيٌز؛ إذا مل حيفظ عن املتقدمني غريه فيها أوهام، وهذا منها. وإعالل أيب 
 إعالهلم هلذا احلديث إال ما ذكر عن ابن معني من استغرابه إن صح. واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .7/72(  نقله عن العراقي عنه يف طرح التثريب يف شرح التقريب 1)
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  املثال الرابع: إعالل منت احلديث؛ بأنَّه مل يأت معناه يف شيء من األحاديث: قال
؛ يعين: حديث أيب هريرة، (1)حديث أيب غطفانابن أيب حامت: )ومسعت أبا زرعة يقول  يف 

 ((. من أشار في صًلته إشارة تفهم عنه، ف يعد لها: ))-صلى اهلل عليه وسلم –عن النَّيبِّ 
ا رواه  قال: ليس يف شيء من األحاديث هذا الكالم، وليس عندي بذاك الصحيح؛ إَّنَّ

 ابن إسحاق.

 .(2)ته يف غري جنس الصالة(قلت: وقال أبو زرعة: واحتمل أن يكون أراد إشار 

 :أعلَّ احلافظ أبو زرعة هذا احلديث بالنكارة؛ بأنَّه  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
ليس له نظريًا ملتنه يف األحاديث الصحيحة، بل أنَّه خمالٌف ملا هو ثابٌت يف صحيح السنة  

كما سيأيت، وهذا مقصود أيب زرعة الرازي، وهذا اإلعالل من مجلة نقد املنت عند احملدثني، 
قيل: إذا أردت أن يصح لك احلديث  بعرض متون األحاديث بعضها على بعض، كما

فاضرب بعضه ببعٍض. أي اعرض منت احلديث على متون األحاديث الثابتة؛ لتعرف صحة 
 هذا املنت من ضعفه، ألنَّ السنة وحي من اهلل، ليس فيها أي تعارض.

 
 
 
 

                                                           

(، والبيهقي يف 1811)2/477(، ومن طريقه الدارقطين يف السنن944)1/248(  أخرج حديثه: أبو داود1)
( من طريق عبد اهلل بن سعيد، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن يعقوب 3777)2/212الكربى

 بن عتبة، عن أيب الغطفان به.
( من طريق: حممد بن َّنري، وحممد بن عمر الكندي، قاال: ثنا يونس بن بكري، 987وجاء عند ابن بشران يف أماليه)

 عن يعقوب بن عتبة، عن أيب غطفان ! وحممد بن إسحاق،
(، من طريق إمساعيل بن حفص، 211(، وابن شاهني يف ناسخ احلديث ونسوخه)8411)17/111وأخرجه: البزار

 عن يونس بن بكري، به.
(، مقروناً من حديث احلسن بن منصور، وحممد بن رافع، عن حفص بن عبد الرمحن، 525وأخرجه: السراج يف حديثه)

 ق، به.عن ابن اسحا
 (.199مسألة) 42-2/39( علل احلديث؛ البن أيب حامت2)
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ا رواه ابن إسحاق( حيتمل أمرين:   وقول أيب زرعة)إَّنَّ

، وهو مدلس، فعلته قد تكون من التدليس، بأنَّه (1)األول: أنَّه من رواية ابن إسحاق
 أسقط الواسطة، أو أنَّه أخطأ فيه، فهو صاحب أوهاٍم مع إمامته يف السرية.

خطأ، أي  -صلى اهلل عليه وسلم–الثاين: أنَّه من قول ابن إسحاق، وإَّنا رفع للنَّيبِّ 
 الوهم ممن رواه عن ابن إسحاق.

راويه عن ابن إسحاق وإن كان يف حفظه  (2)يونس بن بكريوالثاين فيه بعٌد؛ وذلك أنَّ 
تابعه متابعة تامة، إضافة إىل متابعة ابن بشران كما  (3)إال أنَّ حفص بن عبد الرمحن شيءٌ 

سبق يف ختريج املسألة. فهذا يدلل على أنَّ العلة من ابن إسحاق أو ممن فوقه، وهو أبو 
 الغطفان، وهو جمهوٌل كما سيأيت.

ة علٍل:وقد أعل   احلديث بعدَّ

ه( يف رواية ابن هانئ: )ال يثبت هذا 241األوىل: ضعف إسناده: قال اإلمام أمحد)
 .(7)ه(: )أنه ليس بقوي اإلسناد(253. وقال األثرم)(4)احلديث، إسناده ليس بشيء(

 

                                                           

حممد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر املطليب، موالهم املدين، نزيل العراق، إمام املغازي، صدوٌق، يدلس، (  هو )1)
(. تقريب التهذيب: 4ورمي بالتشيع والقدر، من صغار اخلامسة، مات سنة مخسني ومائة، ويقال: بعدها خت م 

 (.7527ترمجة)415
يونس بن بكري بن واصل الشيباين، أبو بكر اجلمال، الكويف، صدوٌق، خيطىء، من التاسعة مات سنة تسع (  هو )2)

 (.5922ترمجة) 113وتسعني ومائة خت م د ت ق(. تقريب التهذيب:
، عابٌد، رمي (  هو )حفص بن عبد الرمحن بن عمر، أبو عمر البلخي، الفقيه، النيسابوري قاضيها، صدوقٌ 3)

 (.1412ترمجة)152باإلرجاء، من التاسعة مات سنة تسع وتسعني ومائة قد س(. تقريب التهذيب: 
 .9/493(  فتح الباري؛ البن رجب احلنبلي4)
 (.4(  ناسخ احلديث ونسوخه؛ لألثرم: )5)
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. وقد (1)ه(: )ال أعلم رواه غري ابن إسحاق(241الثانية: التفرد: قال اإلمام أمحد)
م قو   ل أيب زرعة يف ذلك.تقدَّ

 (7)، وعائشة(4)، وابن عمر(3)، وصهيب(2)الثالثة: باملعارضة، بأنَّه خمالف ملا رواه أنس
ه(: 253، وقد تقدم قول أيب زرعة يف ذلك. وقال األثرم)(1)وغريهم -رضي اهلل عنهم–

 .(5))فهذا احلديث يف ظاهره خمالف لتلك األحاديث(

ه(: )إن صح، فيحتمل أن يكون منسوخاً؛ ألنَّ 387شاهني)الرابعة: النسخ، قال ابن 
 .(8)معروفة هبذه األحاديث وغريها...( -صلى اهلل عليه وسلم-حديث إشارة النَّيبِّ 

 

 
                                                           

 .9/493(  فتح الباري؛ البن رجب احلنبلي1)
(، وأبو داود 12425) 19/398(، واإلمام أمحد3251)2/278املصنف( أخرجه حديثه: عبد الرزاق يف 2)

(، وابن حبان يف 887)2/48(، ابن خزمية يف صحيحه3719) 1/211(، وأبو يعلى يف مسنده943)1/248
(، والدارقطين يف 197(، ويف الصغري؛ له)1187)2/42(، والطرباين يف األوسط 2214)1/42صحيحه

 (.3418)2/351الكربى (، والبيهقي يف1818)2/471السنن
 (.325)3/7(، والنسائي315)2/322(، والرتمذي927)1/243أخرج حديثه: أبو داود(  3)
(، 7512)14/399(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار 3797)2/337أخرج حديثه: عبد الرزاق يف املصنف(  4)

والبيهقي يف (، 1815)2/477(، والدارقطين يف السنن2114)1/473ويف شرح معاين اآلثار؛ له
 (.121(. وصححه الرتمذي يف العلل الكبري)3415)2/351الكربى

 (.412)1/329(، ومسلم1231)2/52(  أخرج حديثها: البخاري5)
 .2/89(  ينظر: نصب الراية؛ للزيلعي6)
 .2/477وينظر: سنن الدارقطين (.4(  ناسخ احلديث ونسوخه؛ لألثرم: )7)
  (.211ني)(  ناسخ احلديث ومنسوخه؛ البن شاه8)

وال حيتاج هذا احلديث إىل دعوى النسخ؛ فهو باطل سندًا ومتناً، ومن طالع كتب ناسخ احلديث ومنسوخه جيد من 
ذلك الشيء الكثري، والصواب أنَّه ال يقال باملعارضة والنسخ إال إذا ثبت إسناد مجيع األحاديث اليت يوهم ظاهرها 

سناد، فاحلق أن يقال أنَّه باطٌل؛ لضعف إسناده؛ وملخالفته صحيح التعارض، أمَّا إن كان أحدمها غري ثابت اإل
 السنة. واهلل تعاىل أعلم بالصواب.
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ه(: )قال لنا ابن أيب داود: 387اخلامسة: معلول باجلهالة، قال أبو احلسن الدارقطين)
 .(1)أبو غطفان هذا رجل جمهول(

ه( عن ابن أيب داود: )وآخر احلديث 387إلدراج، قال الدارقطين)السادسة: معلول با
. قال ابن رجب معلقًا على كالم (2) زيادة يف احلديث، ولعله من قول ابن إسحاق(

 .(3) الدارقطين: )عين: أن آخره مدرج، ليس هو من متام احلديث املرفوع. وهذا هو الظاهر(

(: )وابن إسحاق، مدلس، ومل ه597السابعة: معلول بالتدليس، قال ابن رجب)
 .(4)يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة، فلعله دلسه عن ضعيف(

هذه مجلة األمور اليت أعل هبا هذا احلديث، ومن هنا يتبنيَّ ضعفه ونكارة متنه 
 وإسناده، وأنَّه ال يثبت.

 . (7)ه(: )هذا احلديث وهم(257قال اإلمام أبو داود)

، (5)ه(544. وضعفه ابن عبداهلادي )(1)ال يصح(ه(: )478وقال احلافظ البيهقي)
 .(12)، وغريهم(9)ه(1882، والصنعاين)(8)ه(821والعراقي)

 :إنَّ احلديث باطٌل؛ ملخالفته صحيح السنة، وعدم جميء معناه يف  خًلصة القول
                                                           

 (.1815عقب)2/477(  سنن الدارقطين1)
 (.1815عقب)2/477(  سنن الدارقطين2)
 .1/72. وينظر: حتفة األحوذي؛ للمباركفوري9/493(  يف فتح الباري؛ البن رجب3)
 .9/493البن رجب(  يف فتح الباري؛ 4)
 (.944عقب)1/248(  سنن أيب داود5)
 (.1234عقب)2/112(  معرفة السنن واألثار؛ للبيهقي6)
 .2/322(  يف تنقيح التحقيق؛ البن عبد اهلادي7)
 .2/271(  يف طرح التثريب8)
 .1/212(  يف سبل السالم؛ للسمعاين9)
 .2/92؛ للزيلعي(  ينظر: نصب الراية11)
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 األحاديث الثابتة، كما بني أبو زرعة الرازي، إضافة إىل العلل األخرى اليت أعل هبا احلديث.
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 المبحث التاسع عشر

 ؛ لنكارتها جميعاً (1)القسم النظري: إعًلل الحديث وإن تعددت طرقه وشواهده

ي للحكم على احلديث   -زيادة  على أهليته العلمية والدينية -ال بدَّ للباحث املتصدِّ
األسانيد وبكثرة ، وأْن ال يغرت بظواهر (2)أْن يكون له حرٌص يف نقد األحاديث صحًة وضعفاً 

الطرق، بل عليه أْن مييِّز ويدقِّق، وأْن ال يأيت بأحكام ختالف أحكام األوائل يف حكمهم على 
احلديث؛ مغرتًا بكثرة الطرق والشواهد، بل عليه أْن ينظر يف كل الروايات وحيكم عليها قبل 

ي أي رواية من العلل أْن يذهب إىل تقوية احلديث؛) فإن املتابعات والشواهد، تعرتيها ما يعرت 
الظاهرة واخلفية، ما قد يُفضي إىل اطراحها وعدم االعتداد هبا من باب االعتبار، وإن كانت 

 قبل ظهور هذه العلل فيها صاحلة لالعتبار.

                                                           

أن يوافق الراوي راو آخر يف روايته للحديث عن الصحايب، فإن وافقه يف الرواية عن ش يخه املباشر املتابعة هي (  1)
مسيت متابعة تامة، وإن وافقه يف األخذ عن شيخ غري مباشر فهي متابعة قاصرة. واملتابعات هي تع دد ط رق 

واهد فهي رواية احلديث من غري احل ديث، وق د تق ع للح ديث ال صحيح وق د تق ع للح ديث الضعيف، أما الش
مع مالحظة أنَّ )ثبوت املتابعة؛ يشرتط له  طريق الصحايب األول، وقد يكون الشاهد باللفظ، وقد يكون باملعىن.

 أمور: 
 األول: صحة اإلسناد إىل املتاِبع واملتابَع. 

و أحدمها؛ فتكون منكرة ال أصل الثاين: أن تكون الرواية حمفوظة إليهما، وليس ذلك من خطأ بعض الرواة عنهما، أ
 هلا. 

الثالث: أن يكون كل من املتاِبع واملتابَع قد مسع هذا احلديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه...فهذه؛ هي 
شروط إثبات املتابعة، بصرف النظر عن كون هذه املتابعة مما ترقى إىل التقوية، فيعتد هبا يف دفع اخلطأ عن املتابَع، 

  .14. اإلرشادات:أو ال(
واملتابعة والشاهد يفيدان تقوية احلديث الضعيف غري املنكر، بوروده من جهة أخرى صاحلة لالعتبار، إن غلب على 

  .35الظن أنَّ تعدد الطرق يفيد صحته. ينظر: اخلرب الثابت؛ ليوسف اللحيناين: 
: ليحرص الباحث أشدَّ احلرص من أْن يدخل  -ال أذكر من قاله إال أنَّ قوله معلق يف ذاكريت-حىت قال بعضهم (2)

إىل السنة ما ليس منها، أو أْن خيرج من السنة ما هو منها؛ وذلك بتضعيف صحيح، أو تصحيح ضعيف. وعزائي 
 على ذلك كلِّه أنَّنا يف زمن السرعة يف كل شيء، حىت يف احلكم على احلديث!!.



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
437 

كما أنَّ احلديث املتصل برجال ثقات، إذا ظهر فيه علة خفية، تبني أنَّه غري صاحل 
 العلة صاحلاً لالحتجاج. لالحتجاج به، وإن كان قبل ظهور هذه 

فمن اخلطأ اجلسيم، واخلطر العظيم، االكتفاء بظواهر األسانيد، لتقوية بعضها ببعض، 
 من غري اْلِتَفات إىل العلل اليت تعرتيها، فُتسِقطها عن حد االعتبار.

فإن االغرتار بظواهر األسانيد، ليس من شأن العلماء العارفني، وال من شيمة النقاد 
بل هو مسة املقصرين يف تعلم العلم ومعرفة أغواره، وصفة العاجزين عن مسايرة  احملققني،

 .(1)أهله، وجماراة أربابه(

يقوي بعضها   –إن كانت ضعيفة  -إذْن، ال بدَّ من معرفة أنَّ تعدد طرق احلديث 
بعضاً  هكذا من غري قيد، فإنَّ احلديث إذا كانت له طريق ضعيفة جداً فيها سندها كذاٌب، 
أو متهم بالكذب، فإنَّه ال ينجرب وال يقوى بتعدد طرقه إذا كانت ضعيفة جدًا أو يف 
أسانيدها من هو متهم بالكذب، أو أنَّ حديثهم خيالف ما هو الثابت يف صحيح السنة، أو 

 ما هو وارد يف القرآن الكرمي.

ه(: )وجواب ذلك أنَّه ليس كل ضعف يف احلديث 143يقول احلافظ ابن الصالح)
زول مبجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه صنٌف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ي

ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه 
آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ومل خيتل فيه ضبطه، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث اإلرسال 

املرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من  زال بنحو ذلك، كما يف
وجه آخر، ومن ذلك ضعف ال يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف؛ وتقاعد هذا اجلابر عن 

                                                           

 .33اإلرشادات؛ لطارق بن عوض اهلل: (1)
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جربه، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون احلديث شاذاً، 
 . (1)ذلك، فإنَّه من النفائس العزيزة(وهذه مجلة تفاصيلها تدرك باملباشرة والبحث فاعلم 

نعم، إْن تعددت طرق احلديث وكثرت، ال تعين كثرهتا يف التحقيق شيئاً؛ جلواز التواطؤ 
من قبل الكذابني واملتهمني على تنويع األسانيد للحديث الواحد، فرمبا نتج تعدد الطرق عن 

تداولوه بينهم، يسرقه رواية رجل من الضعفاء، عرف بذلك احلديث، فسرقه املتهمون و 
 .(2)بعضهم من بعض

ه( اتفاق احلفاظ على ضعف بعض األحاديث مع كثرة 151وقد نقل احلافظ النووي)
 .(3)طرقها

ه(: )والضعف لكذب راويه وفسقه فال ينجرب بتعدد 533ويقول احلافظ ابن مجاعة)
 .(4)طرقه(

وتعددت طرقه، وهو ه(: )وكم من حديث كثرت رواته 512ويقول احلافظ الزيلعي)
 .(7)حديث ضعيف(

ه(: )وأما الضعيف لكذب راويه وفسقه ال ينجرب بتعدد 811ويقول احلافظ اجلرجاين)
 .(1)طرقه(

ه(: )ال يلزم من ورود احلديث من وجوه متعددة أن 554ويقول احلافظ ابن كثري)
زول باملتابعة،  يكون حسنا؛ ألنَّ الضعف يتفاوت: فمنه ما ال يزول باملتابعات، ومنه ضعف ي

                                                           

 .124ة أنواع علوم احلديث؛ البن الصالح: (  معرف1)
 .2/1283( ينظر: حترير علو احلديث؛ للجديع2)
 .1/51(  ينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي3)
 . 35املنهل الروي؛ البن مجاعة(  4)
 .1/379(  نصب الراية؛ للزيلعي5)
 .51رسالة يف علوم احلديث؛ للجرجاين: (  6)
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كما اذا كان راويه سيئ احلفظ أو روى احلديث مرساًل فانَّ املتابعة تنفع حينئذ، فريفع 
 .(1)احلديث عن حضيض الضعف اىل أوج احلسن أو الصحة(

ه( بعبارات موجزة ما يصلح من الطرق للتقوية، 544وقد بني احلافظ ابن عبد اهلادي)
: )وكم -السبكي طرقًا ضعيفة وواهية ال تصلح لتقويتهوهو يضعف حديثًا أورد له -فقال 

من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق اليت ذكرها املعرتض، وهو موضوع عند أهل هذا 
ا االعتماد على ثبوهتا وصحتها، واحلاصل أنَّ ما  الباب، فال يعترب بكثرة الطرق وتعددها، وإَّنَّ

يح بعضها واعتماده عليه، وجعل سلكه املعرتض من مجيع الطرق يف هذا الشأن وتصح
 .(2)بعضها شاهداً لبعض ومتابعاً له، هو ممَّا تبني خطؤه فيه(

وقال أيضاً: )وكم من حديث كثرت طرقه وهو حديث ضعيف، بل قد ال يزيد 
 .(3)احلديث كثرة الطرق إال ضعفاً(

وتعددها، ويستفاد من كالم احلافظ ابن عبد اهلادي أنَّ العربة ليست بكثرة الطرق 
ولكن العربة بكوهنا حمفوظة ساملة من العلل القادحة، والوهم، واخلطأ، وعلى هذا فيتعنيَّ عند 
النظر يف الطرق متحيصها والتدقيق فيها، والتأكد من سالمتها من النكارة والعلل القادحة 

 قبل االعتداد هبا واالستفادة منها يف تقوية األحاديث .

ند بعض أهل العلم من املشتغلني باحلديث ال سيما عند وملَّا وقع التساهل ع   
ْحَدِثنْي من أبناء عصرنا، جند أنَّ هناك من العلماء من نبَّه على التساهل يف 

ُ
املتأخرين، وامل

                                                           

 .42كثري: (  اختصار علوم احلديث؛ البن  1)
 .184الصارم املنكي؛ البن عبد اهلادي:(  2)
 .112(  املصدر نفسه:3)
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ه(: )حتسني املتأخرين فيه 1381احلكم على احلديث، فقال احلافظ املعلمي اليماين)
 .(1)نظر(

مة أمحد شاكر) ا إذا كان ضعف احلديث لفسق الراوي،  (: )ه1355ويقول العالَّ أمَّ
أو اهتامه بالكذب، مثَّ جاء من طرق أخرى من هذا النوع؛ فإنَّه ال يرقى إىل احلسن، بل يزداد 
ضعفًا إىل ضعف؛ إذ أنَّ تفرد املتهمني بالكذب، أو اجملروحني يف عدالتهم حبديث ال يرويه 

ح عند الباحث احملقق التهمة، ي ؛ وبذلك يتبني خطأ (2)ؤيد ضعف روايتهمغريهم، يرجِّ
هنا، وخطؤه يف كثري من كتبه يف احلكم على أحاديث ضعاف  -يعين السيوطي -املؤلف

 .(3)بالرتقي إىل احلسن، مع هذه العلة القوية(

ه(: )ال بدَّ ملن يريد أن يُقوي احلديث بكثرة طرقه أْن 1422ويقول الشيخ األلباين)
ا، حىت يتبني له مبلغ الضعف فيها، ومن املؤسف أنَّ القليل يقف على رجال كل طريق منه

جدًا من العلماء من يفعل ذلك، والسيما املتأخرين منهم؛ فإهنم يذهبون إىل تقوية احلديث 
جملرد نقلهم عن غريهم أن له طرقاً، دون أن يقفوا عليها، ويعرفوا ماهية ضعفها! واألمثلة على 

 األقوال اليت تعىن هبذا املوضوع. ، إىل غري ذلك من(4)ذلك كثرية(

                                                           

 .29األنوار الكاشفة: (1)
: )الثقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه 3/142قال الذهيب يف امليزان (2)

م إال أن يتبني غلطه وومهه يف الشيء، فيعرف ذلك، فانظر بعلم االثر، وضبطه دون أقرانه ألشياء ما عرفوها، الله
الكبار والصغار، ما فيهم أحد إال وقد انفرد بسنة،  -صلى اهلل عليه وسلم-أول شيء إىل أصحاب رسول اهلل 

فيقال له: هذا احلديث ال يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند اآلخر من العلم، وما الغرض 
ً غريباً. وإن تفرد الصدوق  هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي يف علم احلديث، وإنَّ تفرد الثقة املتقن يعد صحيحا

 ومن دونه يعد منكراً، وإن إكثار الراوي من األحاديث اليت ال يوافق عليها لفظاً أو إسناداً يصريه مرتوك احلديث(.
 . 11د شاكر: شرح ألفيَّة احلديث؛ للسوطي بتحقيق الشيخ أمح (3)
 .31، وينظر: اإلرشادات:31)متام املنة يف التعليق على فقه السنة(: (4)
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فإذا تبني هذا وتقرر من أنَّ كثرة الطرق ال تدل على أنَّ للحديث أصٌل إذا دارت بني 
الضعفاء واملرتوكني واجملاهيل، لذلك جند احلافظ أبا زرعة يعل أحاديث الباب كلِّها إذا دارت 

مهم، إذ حىت لو قويت طرقها وهذا الضابط ، بني أولئك الرواة، ال سيما إذا عارضت أصالً 
 واستقامت مبفردها، فإذا عارضت أصالً ُتطرح.
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 عددت طرقه؛ لنكارتها جميعاً؛ وفيها عًلل الحديث وإن تأمث ة تطبيقية إل
 :نموذجان

  المثال األول: إعًلل الحديث مع تعدد طرقه وكثرتها؛ ألنَّ مدارها ع ى
وسألت أيب وأبا زرعة عن أحاديث تروى عن حامت: )قال ابن أيب الضعفاء والمتروكين: 

يف: إسباغ الوضوء يزيد يف العمر؟  -صلى اهلل عليه وسلم–أنس بن مالك، عن النَّيبِّ 
وذكرت هلما األسانيد املروية يف ذلك؟ فضعفاها كلها، وقاال: ليس يف: إسباغ الوضوء يزيد 

 .(1)يف العمر حديث صحيح(
  رضي اهلل –: أعل احلافظ أبو زرعة حديث أنس زرعةبيان إعًلل الحافظ أبي

يف إسباغ الوضوء يطيل يف العمر، بأنَّه غري ثابت، على الرغم  من كثرة طرقه؛ وذلك  -عنه
أنَّ أسانيد احلديث كلها منكرة، وتفرد الضعفاء باحلديث دليل على نكارته، أو عدم رواية 

 الثقات للحديث دليل على عدم صحته.
رق يتبنيَّ صحة ما ذهب إليه أبو زرعة الرازي، وكذا أبو حامٍت، فقد جاء وعند مجع الط

، وقد وقف على عشرة منها، وهي كما ما -رضي اهلل عنه-احلديث من طرق كثرية عن أنس
 يلي:

رضي اهلل عنه. –، عن ثابت، عن أنس (2)أواًل: جاء من رواية الفضل بن العباس
احلديث، وقد ساقه العقيلي يف مجلة منكراته، وقال: وإسناده منكٌر؛ وذلك أنَّ الفضل منكر 

 .(3))لرواية يف هذا متقاربة يف الضعف(

 

 
                                                           

 (.128مسألة) 1/792علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
 (، وابن عساكر يف تأريخ دمشق199، وابن األعرايب يف معجمه)2/444(  أخرج روايته: العقيلي يف الضعفاء2)

9/378. 
 (.1493ترمجة)2/444الضعفاءالعقيلي يف (  3)
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، بن أيب مزاحم، عن عمر بن أيب خليفة، عن ضرار بن مسلم به. (1)ثانياً: منصور
 .(2)وعمر بن أيب خليفة جمهولٌ 

ثه (3)ثالثاً: رواه ابن أيب عمر ن حدَّ رضي -عن أنس، عن شيخ، عن عمر الذكواين، عمَّ
به. وإسناده معلول باجلهالة؛ فشيخ ابن أيب عمر ال يعرف، وكذا الواسطة بني عمر  -اهلل عنه

 .-رضي اهلل عنه–الذكواين وبني أنس 

به.  -رضي اهلل عنه–، عن التيمي، وثابت، عن أنس (4)رابعاً: جاء من طريق األزور
ه( به إْذ قال: )مل يأت به عن 322، وقد أعله العقيلي)(7)وإسناد منكر؛ من أجل األزور

. وأعله (1)سليمان التيمي غري األزور هذا وهلذا احلديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت(
 .(5)ه( به وقال: )هذا حديث ال يصح(795ابن اجلوزي)

 

 

 

                                                           

 (.4293)5/252(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده1)
 (.4891ترمجة)412(  ينظر: تقريب التهذيب:2)
 (.173)4/718(  كما يف املطالب العالية؛ البن حجر3)
، والقضاعي يف مسند الشهاب 2/124، وابن عدي يف الكامل1/118(  أخرج روايته: العقيلي يف الضعفاء4)

 (، من طريق ابن عدي.8389)11/191(، والبيهقي يف الشعب149)1/351
 (.522ترمجة)1/153(  ينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب5)
(، وابن اجلوزي يف 231ترمجة)2/124وينظر: الكامل؛ البن عدي (.143ترمجة)1/118(  الضعفاء؛ للعقيلي6)

 (.755)1/372العلل املتناهية
 (.755)1/372العلل املتناهية(  7)
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به.  -رضي اهلل عنه-، عن ثابت، عن أنس(1)خامساً: جاء من طريق أشعث بن براز
، وساقه ابن عدي يف مجلة (2)عث بن براز، فهو مرتوك احلديثوهو إسناد تالف؛ ألجل أش

 .(3)منكراته

–، عن أيب عمران اجلوين، عن أنس (4)سادساً: جاء من طريق عويد بن أيب عمران
ه( يف 317، وقد ساقه ابن عدي)(7)به. وإسناده منكر من أجل عويد هذا -رضي اهلل عنه

 .(1)مجلة منكراته

–، عن علي بن اجلعد، عن عمرو بن دينار، عن أنس (5)سابعاً: جاء من طريق مسدد
ه(: )وإَّنا يعرف من حديث 478. وقال البيهقي)(8)به. وهو معلول بالغرابة -رضي اهلل عنه

 . وستأيت رواية ابن زون.(9)سعيد بن زون، عن أنس بن مالك(

-أنس، عن سعيد بن املسيب، عن (12)ثامناً: جاء من طريق علي بن زيد بن جدعان
 .(11)به. وإسناده ضعيٌف؛ لضعف علي بن زيد -رضي اهلل عنه

                                                           

 .2/41(  أخرج روايته: ابن عدي يف الكامل1)
 (.994ترمجة)1/212(  ينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب2)
 (.755)1/372العلل املتناهيةوينظر:   (.199ترمجة)2/41الكامل؛ البن عدي(  3)
عدي يف (، وابن 2828) 113/ 3(، والطرباين يف األوسط4183)5/195(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده4)

 (.37، وابن شاهني يف الرتغيب)2/192، وابن حبان يف اجملروحني5/121الكامل
 (.1721)3/324(  ينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب5)
 (. 1741ترمجة)5/121(  ينظر: الكامل؛ البن عدي6)
تأريخ (، وأبو نعيم يف 819)2/81(، ويف الصغري؛ له7473)7/328(  أخرجه روايته: الطرباين يف األوسط7)

 .2/132أصبهان
 .7/328(  ينظر: املعجم األوسط؛ للطرباين8)
 (.8381عقب)11/192(  شعب اإلميان؛ للبيهقي9)
 (.871)2/122(، ويف الصغري له7991)1/123(  أخرج روايته: الطرباين يف األوسط11)
 .(4534ترمجة)421(  ينظر: تقريب التهذيب؛ البن حجر: 11)
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رضي اهلل –، عن سعيد بن زون، عن أنس (1)تاسعاً: جاء من طريق مسلم بن إبراهيم
، وقد ساقه ابن عدي (2)به. وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك أنَّ سعيدًا مرتوك احلديث -عنه

 .(3)يف مجلة منكراته

به.  -رضي اهلل عنه–، عن ثابت، عن أنس (4)عنقعاشراً: جاء من طريق بكر األ
ه( يف 322وإسناده ضعيف جداً؛ فبكر األعنق مرتوك احلديث، وقد ساقه له العقيلي)

 .(7)ترمجته منكراً عليه وقال: )قال ليس هلذا املنت عن أنس إسناد صحيح(

م يتبنيَّ صحة كالم أيب زرعة، وأيب حامت، والعقيلي يف ضعف هذا  احلديث. وفيما تقدَّ
وال عربة بكثرة أسانيده؛ فمدارها على الضعفاء واملرتوكني، مما يزيد روايتهم ضعفًا على 

 ضعف. فالرواية يف هذا الباب غري ثابتة.

 يف زيادة العمر هو ما جاء من طريق -رضي اهلل عنه–واملنت احملفوظ عن أنس 
صلى اهلل عليه -هلل قال: مسعت رسول ا -رضي اهلل عنه-، عن أنس بن مالك (1)الزهري

 ((.من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، ف يصل رحمهيقول: )) -وسلم

 :إنَّ احلديث معلول ال يصح من مجيع طرقه كما بنيَّ أبو زرعة  خًلصة القول
ة ضعفها ونكارهتا. واهلل أعلم.  الرازي، وأنَّ كثرة طرقه ال تقويه؛ لشدَّ

 
 

                                                           

(، والبيهقي يف 844)1/254، واخلرائطي يف مكارم األخالق4/421الكامل (  أخرج روايته: ابن عدي يف1)
 (.8385)11/192الشعب

 (.3181ترمجة)2/135(  ينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب2)
 (.823ترمجة)4/421(  الكامل؛ البن عديث3)
 .1/148(  أخرج روايته: العقيلي يف الضعفاء4)
 .1/148الضعفاء(  5)
 (.2775)4/1982(، ومسلم2215)3/71البخاري( متفٌق عليه:  6)
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  أحاديث الباب مع تعدد طرقها؛ ألنَّ أسانيدها دارت بين المثال الثاني: إعًلل
: قال ابن أيب المجهولين والضعفاء، وأنَّ متنها يخالف المتن الثابت عن الصحابي نفسه

 وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود يف الوضوء بالنبيذ؟حامت: )
ن أيب زيد. ومحاد ابن ، ع(1)فقاال: هذا حديث ليس بقوي؛ ألنَّه مل يروه غري أيب فزارة

 .(3)، عن علي بن زيد، عن أيب رافع عن ابن مسعود. وعلي بن زيد ليس بقوي(2)سلمة

صلى  –، وعلقمة يقول: مل يكن عبد اهلل مع النَّيبِّ (4)وأبو زيد شيٌخ جمهوٌل ال يُعرف 
، فوددت أنَّه كان معه -اهلل عليه وسلم   .(7)ليلة اجلنِّ

                                                           

(، واإلمام 214) 1/7(، وابن أيب شيبة يف املصنف214أخرج روايته: القاسم بن سالم يف الطهور)(  1)
(، 84)1/21(، وأبو داود384)1/137(، وابن ماجه7231)5/332(، و3812)1/379أمحد

 215 /1 وابن املنذر يف األوسط (،1289ترمجة ) 9/193(، وابن عدي يف الكامل88)1/145والرتمذي
 (.21)1/9(، والبيهقي يف الكربى118)

(، وقال: )ال يثبت من وجهني ونكتة 245)1/132(، والدارقطين4373)5/315أخرج روايته: اإلمام أمحد(  2)
(: )علي بن زيد ضعيف, وأبو رافع مل يثبت مساعه من ابن مسعود, 248)1/132ذكرهتا فيه(، وقال أيضاً عقب

 س هذا احلديث يف مصنفات محاد بن سلمة, وقد رواه أيضا عبد العزيز بن أيب رزمة، وليس هو بقوي(.ولي
(: )أبو زيد يروي عن بن مسعود ما مل يتابع عليه ليس يدري 1259ترمجة)3/178قال ابن حبان يف اجملروحني (  3)

ً خالف فيه الكتاب والسنة  من هو ال يعرف أبوه وال بلده واإلنسان إذا كان هبذا النعت مث مل يرو ً واحدا إال خربا
واإلمجاع والقياس والنظر والرأي يستحق جمانبته فيها وال حيتج به روى عن بن مسعود أن النيب صلى اهلل عليه 

(، واملغين يف الضعفاء؛ 5357ترمجة)33/332وسلم توضأ بالنبيذ(. وينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي
 (.12229ترمجة)4/721ان االعتدال؛ له(، وميز 5849ترمجة) 2/818للذهيب

(، وترمجة 5319ترمجة )33/321(، وهتذيب الكمال؛ للمزي888ترمجة)7/23ينظر: الكامل؛ البن عدي( 4)
 (.12229ترمجة ) 4/721(، وميزان االعتدال 5375)

اود، ومن (، وقد جاء فيه: من طريق حممد بن املثىن: عن  عبد األعلى، عن د472)1/332ينظر: صحيح مسلم( 5)
طريق علي بن حجر، عن إمساعيل بن إبراهيم، عن داود، ومن طريق أيب بكر بن أيب شيبة، عن عبد اهلل بن 
إدريس، عن داود،  عن عامر، ومن طريق حيىي بن حيىي، عن خالد بن عبد اهلل، عن خالد، عن أيب معشر، عن 

صلى اهلل –أنَّه مل يكن مع النَّيب  -ي اهلل عنهرض–إبراهيم، كالمها)إبراهيم، وداود( عن علقمة، عن ابن مسعود 
(، وسنن 1289ترمجة )9/193(، والكامل؛ البن عدي87)1/21ليلة اجلن. وسنن أيب داود -عليه وسلم

(. 5)1/9(، وقال: )هذا الصحيح عن ابن مسعود(، سنن البيهقي يف الكربى247(، و)243)1/128الدارقطين
 (.119)1/218وينظر: األوسط؛ البن املنذر
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ث عن أخيه، عن جده، عن ابن غيالن، عن  (1)بن سالمقلت هلما: فإنَّ معاوية  حُيدِّ
 ابن مسعود ... ؟

 .(3)، وال َيصحُّ يف هذا الباب شيء((2)قاال: وهذا أيضاً ليس بشيء؛ ابن غيالن جمهولٌ 

 :ذهب احلافظ أبو زرعة إىل إعالل حديث ابن  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
 بأنَّه غري ثابت، وأنَّه معلوٌل بعلل عدٍة، وهي: يف الوضوء بالنبيذ، -رضي اهلل عنه–مسعود 

 األول: جهالة أيب زيد، فإنَّه جمهول احلال.

 الثاين: ضعف علي بن زيد، ومثله ال حيتمل تفرده.

–كان مع النَّيبِّ   -رضي اهلل عنه-الثالث: إنَّ هذا احلديث والذي فيه أنَّ ابن مسعود
ملا هو ثابٌت عن ابن مسعود من أنَّه مل يكن مع ليلة اجلن خمالٌف  -صلى اهلل عليه وسلم

 كما روى ذلك الثقات عنه.  -صلى اهلل عليه وسلم–النَّيبِّ 

ا غري  مثَّ ذهب أبو زرعة الرازي إىل تضعيف املتابعات اليت ذكرها له ابن أيب حامت، وأهنَّ
صحيحة، مث نص على تضعيف أحاديث الباب كلها؛ وذلك أنَّ مدار أسانيد أحاديث 

 الوضوء بالنبيذ دارت على الضعفاء واجملهولني كما يأيت:

 

 
                                                           

(، وقال: )الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود جمهول, 272)1/132أخرج حديثه: الدارقطين يف السنن(  1)
 قيل: امسه عمرو وقيل: عبد اهلل بن عمرو بن غيالن(.

(، ولسان 12882ترمجة ) 4/794(، وميزان االعتدال؛ للذهيب1422)9/321اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(  2)
 (.1519ترمجة)5/144البن حجر امليزان؛

(: )ومسعت أبا زرعة 14مسألة)1/419(، وقال يف99مسألة) 772-1/749علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
يقول: حديث أيب فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد جمهول. يعين: يف الوضوء بالنبيذ(. وإَّنا اخرتت النص السابق؛ 

 للتفصيل الذي فيه.
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رضي اهلل عنها، عن ابن مسعود –فقد جاء من طريق  حنش الصنعاين عن ابن عباس 
 .(2). ويف إسناده ابن هليعة، وهو ضعيفٌ (1)به -رضي اهلل عنه–

رضي اهلل -وجاء من طريق أيب معاوية عن األعمش، عن أيب وائل، عن ابن مسعود
 .(4). وفيه احلسني بن عبيد اهلل العجلي؛ وهو كذابٌ (3)به -عنه

وجاء من طريق احلسن بن قتيبة، عن يونس بن أيب إسحاق, عن أيب إسحاق, عن 
 .(1). وال يصحُّ أيضاً (7)به -رضي اهلل عنه-عبيدة, وأيب األحوص, عن ابن مسعود

حديث  املسيب  ، فقد جاء من-رضي اهلل عنهما-وله شاهد من حديث ابن عبَّاس
بن واضح، عن مبشر بن إمساعيل احلليب, عن األوزاعي, عن حيىي بن أيب كثري, عن عكرمة, 

النبيذ : ))-صلى اهلل عليه وسلم-, قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس

                                                           

 ترمجة 9/197(، وابن عدي يف الكامل 387)1/137(، وابن ماجه3582)1/323أخرجه: اإلمام أمحد(  1)
 (.243)1/128(، والدارقطين يف السنن2192)

(: )وقد رواه ابن هليعة عن حبيش، عن أيب هبرية، عن ابن عباس، عن ابن 2192ترمجة)9/197قال ابن عدي(  2)
(: )ابن هليعة ال حيتج حبديثه , 243)1/128 مسعود شبه من هذا املنت، وهو غري حمفوظ أيضاً(، الدارقطين

ليلة اجلن, كذلك رواه علقمة بن قيس, وأبو  -صلى اهلل عليه وسلم-وقيل: إن ابن مسعود مل يشهد مع النَّيبِّ 
 عبيدة بن عبد اهلل وغريمها عنه أنه قال: ما شهدت ليلة اجلن(.

 (.272)1/131سنن الدارقطين (  3)
 (: )احلسني بن عبيد اهلل هذا يضع احلديث= =على الثقات(.272)1/131ْن أخرجهقال الدارقطين بعد أ(  4)
 (.1184ترمجة) 3/194(، واخلطيب يف تأريخ بغداد271)1/132(  أخرجه: الدارقطين يف السنن5)
د (  قال الدارقطين بعد أن أخرجه: )تفرد به احلسن بن قتيبة, عن يونس, عن أيب إسحاق, واحلسن بن قتيبة, وحمم6)

 بن عيسى ضعيفان(.ا
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كما   (2). وهو حديث باطل، الصواب أنَّه من قول عكرمة(1)((وضوء لمن لم يجد الماء
 .(3)ه(387بني ذلك الدارقطين)

وقد ذهب إىل تضعيف أحاديث الوضوء بالنبيذ أئمة احلديث، وحكى بعضهم اإلمجاع 
 على القول بتضعيفها كما سيأيت:

ا الذي روي عن ابن مسعود يف ليلة اجلن، فإنَّا ال 224قال القاسم بن سالم) ه(: )وأمَّ
، وقد وجدنا مع هذا أهل اخلربة واملعرفة بابن نثبته؛ من أجل أنَّ اإلسناد فيه ليس مبعروف

, منهم: -صلى اهلل عليه وسلم-مسعود، ينكرون أْن يكون حضر يف تلك الليلة مع النَّيبِّ 
ابنه أبو عبيدة بن عبد اهلل, وصاحبه علقمة بن قيس, مع هذا كله، أنَّه لو كان له أصل 

 .(4)سالم قبل اهلجرة بدهر(لكان منسوخاً؛ ألنَّ ليلة اجلن كانت مبكة يف صدر اإل

ا روي هذا احلديث عن أيب زيد، عن عبد اهلل، عن النَّيبِّ 259وقال الرتمذي) ه(: )وإَّنَّ
، وأبو زيد رجٌل جمهوٌل عند أهل احلديث، ال تعرف له رواية غري -صلى اهلل عليه وسلم-

 .(7)هذا احلديث(

أيب فزارة، عن أيب زيد ه(: )وهذا احلديث مداره على 317وقال احلافظ ابُن عدي)
موىل عمرو بن حريث، عن ابن مسعود، وأبو فزارة مشهوٌر، وامسه راشد بن كيسان، وأبو زيد 

                                                           

 (.31)1/11(، والبيهقي من طريق ابن عدي237)1/121أخرجه: الدارقطين يف السنن(  1)
 (.211)1/21(  أخرجه: ابن أيب شيبة2)
صلى اهلل عليه -(. : )واحملفوظ أنه من قول عكرمة غري مرفوع إىل النَّيبِّ 237عقب)1/121يف السنن إْذ قال(  3)

 .1/51عباس, واملسيب ضعيف(. وينظر: اخلالفات؛ للبيهقيوال إىل ابن  -وسلم
 (.211(  الطهور؛ للقاسم بن سالم عقب)4)
 (.88عقب)1/145(  سنن الرتمذي5)
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، -صلى اهلل عليه وسلم-موىل عمرو بن حريث جمهوٌل، وال يصح هذا احلديث عن النَّيبِّ 
 .(1)وهو خالف القرآن(

عيف، وأشهرها رواية أيب ه(: )فقد روي من أوجه كّلها ض478وقال احلافظ البيهقي)
 .(2)زيد، موىل عمرو بن حريث، عن ابن مسعود. وقد ضعفها أهل العلم باحلديث(

ه( االتفاق على تضعيف أحاديث النبيذ إْذ قال: )وحديث 151ونقل اإلمام النووي)
 .(3)النبيذ ضعيٌف باتفاق احملدثني(

 .(4)ه(ه(: )وحكى بعضهم اإلمجاع على ضعف544وقال ابُن عبد اهلادي)

 .(7)ه(: )وهذا احلديث أطبق علماء السلف على تضعيفه(872وقال ابن حجر)

رضي اهلل -فيتلخص من أقول العلماء مع قول أيب زرعة إىل أنَّ حديث ابن مسعود
 معلول بستة علٍل:  -عنه

 .(1)-رضي اهلل عنه–أحدمها: إنَّ أبا زيد مل يسمع من ابن مسعود 

 

 

                                                           

 (.2192ترمجة)9/197(  الكامل؛ البن عدي1)
 (.27)1/141(  معرفة السنن واالثار؛ للبيهقي2)
 .4/119شرح النووي على مسلم(  3)
 .1/12البن عبد اهلادي(  تنقيح التحقيق؛ 4)
 .1/374(  فتح الباري؛ البن حجر5)
عن أيب زيد موىل عمرو ابن حريث، عن عبد اهلل  -رمحه اهلل-(: )سألت أيب 915قال ابن أيب حامت يف املراسيل)(  6)

. وينظر: العلل؛ (6)بن مسعود يف قصة الوضوء بالنبيذ؟ فقال: مل يلق أبو زيد   عبد اهلل(
 (.914(، وجامع التحصيل؛ للعالئي )942سألة)م7/374للدارقطين



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
451 

 . (1)الثانية: جهالة أيب زيد

الثالثة: الرتدد يف أيب فزارة، هل هو راشد بن كيسان أو غريه، والصواب أنَّه راشد بن  
 ، فانتفت هذه العلة.(2)كيسان

ليلة اجلن، خبالف  -صلى اهلل عليه وسلم-والرابعة: إنَّ ابن مسعود، مل يشهد مع النَّيبِّ 
 .(3)هذا احلديث

 .(4)احلديث ومنسوخهاخلامسة: النسخ، لذلك جعله ابن شاهني يف ناسخ 

 .(7)السادسة: خمالفة احلديث لصريح القرآن

 ال يصح كما بنيَّ ذلك  -رضي اهلل عنه–: إنَّ حديث ابن مسعود خًلصة القول
أبو زرعة، بل وكذلك أحاديث الوضوء بالنبيذ كلها، فمدارها على الضعفاء واملرتوكني، وقد 

 كما هو قول أيب زرعة الرازي، واهلل أعلم.أمجع العلماء على أنَّ الباب ال يصح فيه شيءٌ  
 
 

                                                           

(، 888ترمجة) 7/23(، والكامل؛ البن عدي 99مسألة) 772-1/749ينظر: علل احلديث؛ البن أيب حامت( 1)
ترمجة  4/721(، وميزان االعتدال 5375(، وترمجة )5319ترمجة )33/321وهتذيب الكمال؛ للمزي

(12229.) 
 (.1828ترمجة) 9/14(، وهتذيب الكمال؛ للمزي 2192ترمجة)3/487مت(  اجلرح والتعديل؛ البن أيب حا2)
ترمجة 9/193(، والكامل؛ البن عدي 87)1/21(، وسنن أيب داود472)1/332( ينظر: صحيح مسلم3)

 (.5)1/9(، وسنن البيهقي يف= =الكربى247(، و)243)1/128(، وسنن الدارقطين1289)
(، وفتح الباري؛ البن 211، وينظر: الطهور؛ للقاسم بن سالم)(94(  ناسخ احلديث ومنسوخه؛ البن شاهني)4)

 .1/374حجر
 (؛ وذلك أنَّ اهلل يقول: }فإن مل جتدوا ماء فتيمموا{.2192ترمجة)9/197(  الكامل؛ البن عدي5)

(، والعلل املتناهية؛ البن 939مسألة)7/347(، والعلل؛ للدارقطين888ترمجة)7/22وينظر: الكامل؛ البن عدي
وما بعدها، وتعليقة على العلل؛ البن عبد  1/73(، والتحقيق يف مسائل اخلالف؛ له785)1/275اجلوزي

وما بعدها، ورسالة يف بيان  1/18وما بعدها، وتنقيح التحقيق؛ للذهيب 1/77(، وتنقيح التحقيق؛ له99اهلادي)
 .22ما مل يثبت فيه حديث من األبواب؛ لإلمام: للفريوز آبادي:
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 المبحث العشرون
 إعًلل حديث الراوي الثقة بمخالفة أصحاب الراوي له؛ وفيه مسائٌل:

 :عند استقراء أقوال علماء احلديث ملفهوم أصحاب  أواًل: مفهوم أصحاب الراوي
 :(1)الراوي فإنَّه ال خيرج عن ثالثة أوجه

الراوي، الذين شاركوه يف األخذ عن الشيوخ أو اللقي، أو الوجه األول: مبعىن أقران 
 .(2)قرب السن بينهما

الوجه الثاين: شيوخ الراوي، وهو اطالق غري مشهور كثرياً، إال أنَّ بعض األئمة قد 
 أطالقه.

الوجه الثالث: وهو موضوع حبثي هنا، فقد جاء الغالب العام يف استخدام لفظة 
، غري أنَّ الناظر يف هذا الوجه من االطالق جيده األصحاب؛ للداللة على رواة  ٍ شيٍخ معنيَّ

 جاء على نوعني اثنني:
 أواًل: العام، ويشمل كل راٍو روى عن الشيخ باختالف مراتبهم يف احلفظ والتيقظ.

مني فيه، الذي فهموا وحفظوا حديث  ثانياً: اخلاص، ويقصد به تالمذة الراوي املقدَّ
هم  -القسم اخلاص–أحدهم شيء من حديثه أبداً، فهؤالء شيخهم، حىت ال يكاد يفوت 

وإْن قصرت مرتبتهم يف  -القسم العام-املقدمون يف شيخهم عند اختالف األصحاب  
م أخرب حبديث شيخهم وأعرف من غريهم فيه.  احلفظ عمن خالفهم؛ ألهنَّ

 :ميكن حصر معرفة أمهية ذلك على ما يأيت ثانياً: أهمية معرفة أصحاب الرواة: 
أواًل: أمهية معرفة األصحاب يف التعليل: كالوقوف على مدارات الرواية والتعليل، ومتييز 

 خطأ الشيخ من خطأ أصحابه، والوقوف على علل أصحاب الشيخ.
 ثانياً: معرفة أحديث الشيخ وعلمه بعد وفاته عند كبار أصحابه.

 ثالثاً: معرفة ختصصات الرواة يف شيخهم.
 الشيخ، فمن األصحاب من كفى الناس مؤونة تدليس شيوخه.رابعاً: معرفة تدليس 

                                                           

دراسة نظرية وتطبيقية يف علل أصحاب األعمش؛ للدكتور أيب –: معرفة أصحاب الرواة وأثرها يف التعليل (  ينظر1)
 .12مسحة: 

 .118(  ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: 2)
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 خامساً: معرفة جادة الطرق عن كل شيخ.
 سادساً: معرفة أصح األسانيد وعكس ذلك.

 سابعاً: معرفة آراء الشيوخ وفقههم.
 ثامناً: قبول عنعنة املدلس املكثر عن شيوخه.

 تاسعاً: معرفة حال الرواة جرحاً وتعديالً.
فائدة معرفتهم يف بيان حكم مساعهم من شيخهم إذا كان ممن حلقه عاشراً: ترجع 

 .(1)االختالط
وقد دلت نصوص كثرية من أئمة العلل على تقدمي رواية األصحاب على غريهم، ومن 

 تلكم النصوص ما يأيت:
ه( عن أحدهم: )هذا كذاب، ليس بشيء، أصحاب 233قال اإلمام ابن معني)

 .(2)مالك يروونه من كالم مالك(
ه(: )أصحاب أيب هريره هؤالء الستة سعيد بن 234وقال اإلمام علي بن املديين)

املسيب وأبو سلمه واألعرج وأبو صاحل وحممد بن سريين وطاوس وكان مهام ابن منبه يشبه 
 .(3)حديثه حديثهم اال أحرف(

ه(: )هؤالء أصحاب قتادة الذين ال خُيتلف فيهم: شعبة، 241وقال اإلمام أمحد)
. وقال أيضاً: )أبو معاوية من أحفظ أصحاب األعمش. (4)، وسعيد بن أيب عروبة(وهشام

قلت له: مثل سفيان؟ قال: ال، سفيان يف طبقة أخرى، مع أنَّ أبا معاوية خيطىء يف 
 .(7)أحاديث من أحاديث األعمش(

. (1)ه(: )هذا خطأ؛ أصحاب محيد يقولون: عن محيد...(271وقال اإلمام البخاري)

                                                           

 .35-25(  انتهى ملخصاً من كتاب الدكتور عبد السالم أيب مسحة معرفة أصحاب الرواة وأثرها يف التعليل: 1)
 (.481اجلنيد مسألة)(  سؤالت ابن 2)
 (.54(  سؤالت ابن أيب شيبة لعلي بن املديين مسألة)3)
 (.111مسألة)1/372(  العلل ومعرفة الرجال؛ لعبد اهلل بن اإلمام أمحد4)
 ذ(.1281ألة)مس1/741(  املصدر نفسه5)
 (.221(  العلل؛ الكبري؛ للرتمذي)6)
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 .(1)وشريك وإسرائيل مها من أثبت أصحاب أيب إسحاق بعد شعبة والثوري(وقال: )
لِيل على خطئه؛ ات َِّفاق احْلفاظ من َأصحاب نَاِفع 211وقال اإلمام مسلم) ه(: )والدَّ

على ذكرهم يف احَلِديث ...، َوخالف احلفاظ املتقنني حلفظهم يبني ضعف احَلِديث من 
اَلف من قدمَنا رَِوايَته يف َهَذا َغريه، َوَسنذكر ان َشاء اهلل ما  روى احلفاظ من اصحاب نَاِفع خِبِ

 .(2)اخَلرَب(
. (3)ه(: )أصحاب شعبة ال يرفعون هذا احلديث(257وقال اإلمام الرتمذي)

 والنصوص يف ذلك مستفيضة.
مني  حون بالنظر إىل أصحاب الراوي املقدَّ م يتبنيَّ أنَّ األئمة يرجِّ ففي ضوء ما تقدَّ

 .(4)فيه
مون بعض األحاديث هي تفرد من مل  فمن قرائن اإلعالل اليت يعل هبا األئمة املتقدِّ
يشتهر بالرواية عن مكثر، مث يتفرَّد باحلديث عن هذا املكثر دون أصحابه املشهورين مبعرفة 
حديث سربًا وحفظاً، فهذا األمر يدل على أنَّ تفرد هذا الراوي باحلديث خطأ يف األعلم 

 األغلب. 
كن التنظري لذلك على سبيل املثال: أنَّ الثوري من األئمة املكثرين، له أصحاٌب ومي

معروفون، حفظوا حديثه وكتبوه، فإذا جاء راٍو مل يشتهر بالرواية عن الثوري، فريوي حديثاً 
عن الثوري ليس عند أصحابه، أو أنَّه خيالفهم يف رفعه أو وقفه أو وصله وإرساله، فهنا يقال: 

حلديث ثابتًا عن الثوري الشتهر عنه بني أصحابه الكبار، ولرووه عنه، أو لو حفظ لو كان ا
احلديث جيدًا لوافق أصحاب سفيان على حديثهم عن سفيان، فتفرد غري أصحاب الراوي 

                                                           

 (.211(  املصدر نفسه)1)
 (.11(  التمييز؛ إلمام مسلم)2)
 (.759(  العلل الكبري؛ للرتمذي)3)
. والرتجيح بالنظر إىل أصحاب الراوي املقدمني 82ينظر: أحاديث تعظيم الربا إىل الزنا؛ للدكتور علي الصياح: (  4)

-1151-1133-1125-1111-1127-1123-1122فيه، ينظر: العلل؛ البن أيب حامت مسائل)
 ( وغريها.1193-1227
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م هو مظنة للخطأ أو الوهم  .(1)الكبار حبديث عنه مبا تقدَّ
ملعروفني بالكثرة والتثبت وقد يستنكر بداهة أْن يروي ثقة ليس من أصحاب الراوي ا

 فيه، فينفرد عن اجلميع بشيء يرويه عنه .
ه( وقد سئل عن 293ومن هذا الباب قول صاحل بن حممد البغدادي احلافظ)

ه( ) قد روى عن أبيه أشياء مل يروها غريه، وتكلم فيه مالك 154عبدالرمحن بن أيب الزناد)
 .(2)ل أين كنا حنن من هذا(بن أنس بسبب روايته كتاب )السبعة( عن أبيه، وقا

صلى اهلل -وروى قران بن متام، عن أمين بن نابل، عن قدامة بن العمري ) رأيت النَّيبَّ 
. قال أبو حامت: ) مل يرو هذا (3)يطوف بالبيت يستلم احلجر مبحجنه ( -عليه وسلم

هذا احلديث احلديث عن أمين إال قران، وال أراه حمفوظاً، أين كان أصحاب أمين بن نابل عن 
 .(4)؟(

ه( 279وبرد هذا وثقه األئمة ولكنه ليس من أصحاب الزهري، ولذا قال اجلوزجاين)
بعد كالمه عن أصحاب الزهري املعروفني: ) قوم رووا عن الزهري قلياًل، أشياء يقع يف قلب 

 .(7)املتوسع يف حديث الزهري أهنا غري حمفوظة، منهم برد بن سنان، وروح بن جناح وغريمها(
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/853املرفوعة املعلة يف كتاب احللية؛ لسعيد الغامدي(  ينظر: األحاديث 1)
 (4/317الضعفاء الكبري )(  2)
 .325سؤاالت اجلنيد ص (  3)
 (.881مسألة)3/322العلل(  4)
 .2/598شرح علل الرتمذي (  5)
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 عند  عًلل حديث الراوي الثقة بالمخالفة أصحاب الراوي لهأمث ة تطبيقية إل
 الحافظ أبي زرعة الرازي، وفيها نموذجان: 

 :إعًلل رواية الجمع لمخالفتها رواية األوثق في شيخه؛ وفيه ثًلثة أمث ة 
  ألنَّه مقدم المثال األول: إعًلل رواية جمع  من الثقات؛ لمخالفتها رواية ثقة ؛

: قال ابُن أيب في شيخه الذي روى عنه، وأنَّ شيخه كان يرويه قديمًا ع ى روايته كذلك
، عن األعمش، عن عمارة، عن وهب بن (1)حامت: )وسئل أبو زرعة عن حديث رواه الثوري

ربيعة، عن عبد اهلل ابن مسعود قال: إين ملسترت بأستار الكعبة؛ إذ جاء ثالثة نفر: ثقفي، 
اه قرشيان، كثري شحم بطوهنم، قليل فقه قلوهبم، فقال أحدهم: أترى اهلل يسمع ما وختن

قلنا؟ فقال اآلخر: إذا رفعنا مسع، وإذا خفضنا مل يسمع، فقال اآلخر: إن كان يسمع إذا 
فذكرت ذلك له، فأنزل  -صلى اهلل عليه وسلم  –رفعنا إنه يسمع إذا خفضنا. فأتيت النَّيبَّ 

 َما ُكْنُتم َتْسَترتُْوَن أْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم مَسُْعُكْم َواَل أَْبَصْارُِكْم ... { اآلية.اهلل تعاىل: }وَ 
؛ عن األعمش، عن عمارة (4)، وابن أيب زائدة(3)، وعلي بن مسهر(2)ورواه أبو معاوية

 بن عمري، عن عبد الرمحن بن يزيد؛ قال: قال عبد اهلل ...، وذكر احلديث؟ا
كان األعمش قدميًا قال: عن وهب بن ربيعة. والثوري أحفظهم  قال أبو زرعة:  

 .(7)كلهم(
 :أعلَّ احلافظ أبو زرعة رواية اجلماعة اليت سبق  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة

ح رواية سفيان عليهم يف اختالفه معهم على األعمش، وقبل بيان قرائن الرتجيح  ذكرها، ورجَّ
                                                           

 (، وابن أيب شيبة يف املصنف2521)3/172(، ومن طريقه عبد الرزاق يف تفسريه875(  يف تفسريه)1)
 7/357 (، والرتمذي2557)2142/ 4(، ومسلمٌ 3857)1/419(، واإلمام أمحد يف تفسريه274)1/157

(،  والطربي يف 7247)9/112(، وأبو يعلى يف مسنده 121)1/258(، وابن أيب عاصم يف السنة3249)
(، والطرباين يف 391)2/115، وابن حبان يف صحيحه2/891ابن خزمية يف التوحيد، و 22/412تفسري
 .8/113(. وذكرها البخاري يف التأريخ الكبري12132) 12/112الكبري

 9/132(، وأبو يعلى يف مسنده3249)7/357الرتمذي(، و 3141)1/128(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
 (.12134)12/113(، والطرباين يف الكبري7224)

 (.12137)12/113(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري3)
 روايته.(  مل أقف على من أخرج 4)
 .(1592مسألة)43-7/41( علل احلديث؛ البن أيب حامت5)
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ح هبا أبو زرعة رواية سفيان، سأشري إىل وجه االختالف اليت أشار إليها ابن أيب حامت  اليت رجَّ
 يف سؤاله أليب زرعة، فأقول:

 األعمش يف حديثه هذا على وجهني:اختلف على 
األول: رواه سفيان الثوري، عن األعمش، عن عمارة بن عمري، عن وهب بن ربيعة، 

. أدخل فيه وهب بن ربيعة بني عمارة بن عمري وعبداهلل بن -رضي اهلل عنه–عن عبداهلل 
 . -رضي اهلل عنه–مسعود 

، وأبو نعيم الفضل ابن (1)ائدة(الثاين: ورواه )أبو معاوية، وعلي بن مسهر، وابن أيب ز 
: مجيعهم رووه عن األعمش، عن عمارة، عن عبد الرمحن (3)، وقطبة بن عبد العزيز(2)دكني

بن يزيد، عن عبداهلل، فأدخلوا عبد الرمحن بن يزيد بداًل من وهب بن ربيعة. خبالف رواية ا
 سفيان الثوري.

ح أبو زرعة رواية سفيان الثوري على رواية  هؤالء الثقات أمجع؛ وذلك ألمرين فرجَّ
 اثنني:

األول: إنَّ سفيان الثوري من أوثق الناس يف األعمش، فهو املقدم يف األعمش عند 
االختالف، فأصحاب األعمش ينقسمون على سبِع طبقات، وسفيان الثوري من الطبقة 

من روى هذا  األوىل وهو على رأسهم، مث يأيت غريه؛ لذا كانت رواية سفيان مقدمة على كلِّ 
ه(: )قال ابن أيب حامت 597احلديث؛ ألنَّه أوثق الناس يف األعمش، قال احلافظ ابن رجب)

ومسعت أيب يقول: أحفظ أصحاب األعمش الثوري. وقال أيضاً: قال ابن أيب خيثمة مسعت 
 .(4)حيىي بن معني يقول: مل يكن أحد أعلم حبديث األعمش من سفيان الثوري(

ا كرب، رواه كما رواه الثاين: إنَّ  األعمش كان يرويه قدميًا كما رواه سفيان الثوري، فلمَّ
عنه أبو معاوية وغريه، فهذا األمر يدل على أنَّ االختالف من األعمش نفسه، إال أنَّ 

 الراجح من حديثه هو ما رواه سفيان الثوري؛ ويدل على ذلك ما جاء عن األعمش نفسه:
                                                           

م يف ختريج املسألة.1)  (  كما تقدَّ
 .8/113(  ذكر روايته: البخاري يف التأريخ الكبري2)
 (.881مسألة)7/258(  ذكر روايته: الدارقطين يف العلل3)
يف إعالل احلديث؛ ليوسف بن جودة:  . وينظر: منهج اإلمام الدارقطين2/517( شرح علل الرتمذي؛ البن رجب4)

127. 
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ا هذا ه(: 271قال اإلمام البخاري) )قال قبيصة: قيل لألعمش: إنَّ سفيان يقول: إَّنَّ
عن وهب بن ربيعة، فجعل األعمش يهمهم يف نفسه، كأنه يعد حديث عمارة، فقال: 

 .(1)صدق سفيان(
ه(: )هكذا رواه سفيان الثوري، وخالفه أبو معاوية وأصحاب 312وقال الطرباين)

مد بن عبد اهلل بن َّنري، ثنا قبيصة، األعمش. حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، حدثين حم
عن قطبة قال: قال فالن لألعمش: حدث حبديث عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهلل: كنت 
مسترتا بأستار الكعبة، إن سفيان حيدث به عنك، عن عمارة بن عمري، عن وهب بن ربيعة 

 .(2)قال: فهمهم األعمش ساعة مث قال: هو كما قال سفيان(
ه(، عن قطبة بن عبد العزيز قوله: )كنت أنا وسفيان، نتذاكر 321ونقل الطحاوي)

حديث األعمش، فذكرت حديث عبد اهلل كنت متعلقًا بأستار الكعبة فقلت: عن عمارة 
عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهلل فقال يل سفيان: عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد 

مد عندك حديث عبد اهلل كنت متعلقاً اهلل فقمُت من فوري إىل األعمش فقلت: يا أبا حم
بأستار الكعبة فقال عمارة: عن عبد الرمحن بن يزيد فقلت: إنَّ سفيان يقول: عمارة عن 
وهب بن ربيعة فقال يل: أمهل فجعل يهمهم كما يهمهم البعري, مثَّ قال: أصاب 

 .(3)سفيان(
 .(4)بد اهلل بن بشرأضف إىل ذلك أنَّ سفيان قد توبع على روايته أيضاً، فقد تابعه ع

فالصواب إن احلديث حديث الثوري؛ ألنَّه أحفظ أصحاب األعمش؛ وبدليل رجوع 
 األعمش إىل رواية سفيان؛ عندما ذكر له أنَّ سفيان يرويه عن)وهب بن ربيعة(.

 .(7)ه(: )والقول قول سفيان الثوري، وعبد اهلل بن بشر(387قال الدارقطين)

                                                           

 .8/113(  التأريخ الكبري1)
 (.12133)12/112(  املعجم الكبري؛ للطرباين2)

 عقب 12/112(، وينظر: املعجم الكبري؛ للطرباين132عقب)1/118شرح مشكل اآلثار؛ للطحاوي (3)
اد كانوا = =أحفظ حلديث الراوي من وهذا ما يدل على أنَّ األئمة النق .7/259(، والعلل؛ للدارقطين12132)

 نفسه اليت بني جنبيه، وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك يف الفصل األول.
 (.881مسألة)7/258(  ذكر روايته: الدارقطين يف العلل4)
 (.881مسألة)7/259(  العلل؛ للدارقطين5)
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 :إن الصواب يف حديث األعمش هو ما رواه سفيان الثوري عنه؛  خًلصة القول
ألنَّه من أحفظ الرواة عن األعمش، وبدليل أنَّ األعمش كان يرويه قدميًا كما رواه سفيان  

كما بنيَّ أبو زرعة. إضافة إىل تصويب األعمش رواية الثوري عنه، ورجوعه عن الوجه 
 املخالف. واهلل أعلم.
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 ،المثال الثاني: إعًلل رواية أربعة من الثقات؛ لمخالفتها رواية األوثق في شيخه
: قال ابن أيب حامت: ) وسألت أبا زرعة عن حديث رواه حيىي بن ولكون روايته فيها غرابة

، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن متيم، عن (2)، وأبو داود(1)زكريا بن أيب زائدة
أنَّه أتي بإناء فيه ماء قدر : ))-صلى اهلل عليه وسلم  –زيد، عن النَّيبِّ  عمه عبد اهلل بن

 ((.ث ثي المد؛ فتوضأ به
، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن متيم، عن جدته أمِّ عمارة، (3)ورواه غندر

 ؟-صلَّى اهلل عليه وسلَّم –عن النَّيبِّ 

 .(4)فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر(

 :أعلَّ احلافظ أبو زرعة الرازي رواية مجع من الثقات،  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
 وحكم لغندر منفرداً، وهذا األمر سببه مزية غندر يف شعبة بن احلجاج.

 وسأبنيِّ ذلك مستشهداً بكالم أهل العلم بعد ذكر االختالف على شعبة بن احلجاج:

، (1)، وحيىي بن سعيد القطان(7)خالد األمحرفرواه: ابن أيب زائدة، والطيالسي، وأبو 
عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن متيم، عن عمه عبد  (5)العنربي ومعاذ بن معاذ

 به. -رضي اهلل عنه–اهلل بن زيد 

                                                           

(، وابن حبان يف 118)1/12صحيحه(، وابن خزمية يف 1229)2/181(  أخرج روايته: الروياين يف مسنده1)
 (.942)1/322(، والبيهقي يف الكربى751)1/211(، واحلاكم يف املستدرك1283)3/314حهيصح

 (.11441)21/352(، ومن طريقه اإلمام أمحد1197)2/423(  يف مسنده مسند الطيالسي2)
=والبيهقي يف  (،=51)1/122(، ويف الكربى؛ له54)1/78(، والنسائي94)1/343(  أخرج روايته: أبو داود3)

 (.941)1/322الكربى
 (.39مسألة ) 1/478( علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
 (.943)1/322(  أخرج روايته: البيهقي يف الكربى5)
 (.1282)3/314(  أخرج روايته: ابن حبان يف صحيحه6)
(، وذكرها 338)9/318(، واملقدسي يف املختارة141)1/32( أخرج روايته: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار7)

 (.943)1/322البيهقي يف الكربى
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وخالفهم: حممد بن جعفر غندر، فرواه عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد ابن 
 احلديث. -صلَّى اهلل عليه وسلَّم – متيم، عن جدته أمِّ عمارة، عن النَّيبِّ 

ح رواية غندر على هؤالء األئمة ؛ ألنَّه من أوثق (1)وكما سبق أنَّ أبا زرعة الرازي رجَّ
ه(: )إذا اختلف الناس 181الناس يف شعبة بن احلجاج، قال اإلمام ابن عبد اهلل بن املبارك)

 .(2)يف حديث شعبة فكتاب ُغْندر حكٌم بينهم(

 .(3)ه(: )ُغْندر يف شعبة أثبت مين(198اإلمام ابن مهدي) حىتَّ قال

ه(: )ما يف أصحاب شعبة أقل خطأ من حممد بن جعفر، وال 241وقال اإلمام أمحد)
 .(4)يقاس بيحىي بن سعيد يف العلم أحد(

ه(: )كان حيىي، وعبد الرمحن ومعاذ، وخالد، وأصحابنا إذا 249وقال الفالس)
 .(7)جعوا إىل كتاب غندر فحكم عليهم(اختلفوا يف حديث عن شعبة ر 

 

 

                                                           

ح رواية غندر على رواية ابن أيب زائدة والطيالسي فقط، ولو 1) (  لعل الناظر يف هذا البحث يقول: إنَّ أبا زرعة رجَّ
ح غري ذلك.   علم أنَّ من ذكرهتم قد خالفوا شعبة لرجَّ

كرواية حيىي بن سعيد، ومعاذ العنربي عن شعبة، فقد حرص   واجلواب على ذلك أنَّ أبا زرعة الرازي ال ختفى عليه رواية
أسانيده وطرقه، وعلى مجع حديث غريه من األئمة  حديث شعبة بن احلجاج جبميع األئمة كأيب زرعة على مجع

الثقات املكثرين، فمن غري املعقول أن تذهب رواية حيىي بن سعيد اإلمام احلافظ، املعلوم حديثه واملشهور، على 
رعة، وكذلك على ابن أيب حامت، ومل تذهب عليهم رواية اهللكى والضعفاء وأضراهبم. فقد كان واحدهم أيب ز 

 حيفظ ألف ألف حديث وأكثر.
 (.7529ترمجة)1/217هتذيب الكمال؛ للمزي(  2)
 (.7529ترمجة)1/217املصدر نفسه(  3)
 .2/522(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب4)
 وينظر تفصيل ذلك فيه.. 2/523(  املصدر نفسه5)
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ومل يكن تفضيل غندر على غريه يف شعبة بسبب احلفظ، وإَّنا بسبب صحة الكتابة 
 .(1)وإتقاهنا

ا هو على وفق قواعد احملّدثني، وإال فإنَّ مثل هذا االختالف  والذي رجحه أبو زرعة إَّنَّ
اهلل بن زيد وأُّم عمارة كالمها ممن ال يقدح يف صحة احلديث كما استقر عليه مؤخراً، فعبد 

، وال مانع من أْن يكون شعبة رواه على -صلى اهلل عليه وسلم  -ثبتت صحبته للنَّيبِّ 
الوجهني، وذلك أنَّ غالب من روى عنه هذا احلديث هم من أوثق الناس فيه، قال ابن 

ارث، ه( )وإذا جاوزت يف أصحاب شعبة من معاذ بن معاذ، وخالد بن احل317عدي)
فهؤالء أيضًا من األئمة الثقات املقدمون يف  (2)وحيىي القطان وغندر فأبو داود خامسهم(

 شعبة.

 وترجيح احلافظ أيب زرعة لرواية غندر مرجعها إىل أمرين:

األول: إنَّ غندر من أوثق الناس يف شعبة، وهو املقدم عند االختالف على شعبة؛ 
  واحد من األئمة كما سبق بيانه.لصحة واتقان كتابه، وقد نص على ذلك غري

الثاين:، إنَّ رواية غندر غري مطروقة كثرياً، وفيها غرابة؛ وذلك أن ما أسند عن أُّم عمارة  
قليل جداً، فروايته حلديث أُّم عمارة دليل على حفظه لذلك السند؛ وذلك أنَّ غرابة املتقن 

 دليل حفظه.

ح أبو زرعة روا  ية غندر ألجلها.هذه أبرز القرائن اليت رجَّ

                                                           

 .4/411(  ينظر: اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر1)
 .258/ 4الكامل (  2)
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مع القول إنَّ اتفاق أربعة من الرواة، وهم من هم على رواية واحدة، لدليل على صحة 
 ، واهلل أعلم.(1)خمرج هذا احلديث من الوجه اآلخر

 إنَّ أبا زرعة رجح رواية غندر على رواية أئمة ثقات كبار؛ لقرينة أنَّ خًلصة القول :
حافظ، وقد جاء بطريق غري مسلوك، وهذا األمر  غندر من أوثق أصحاب شعبة فيه، وأنَّه

يدل على حفظه حلديثه كما سبق. لذا فإنَّ معرفة أصحاب الرواة من أقوى القرائن اليت يرجح 
 هبا عند االختالف. واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .4/413(  ينظر: اجلامع يف العلل1)
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:قال ابُن أيب حامت: ) ومسعت أبا تقديم رواية األحفظ في الشيخ المثال الثالث :
 –، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد اهلل: أن النَّيبَّ (1)حديث إسرائيل زرعة يقول يف

 استنجى حبجرين، وألقى الروثة. -صلى اهلل عليه وسلم
، عن (2)فقال أبو زرعة: اختلفوا يف هذا اإلسناد:  فمنهم من يقول: عن أيب إسحاق

 عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عبد اهلل.

 عن أيب إسحاق، عن األسود، عن عبد اهلل. ومنهم من يقول:

 ومنهم من يقول: عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن عبد اهلل.

 ، عن علقمة، عن عبد اهلل.(3)ومنهم من يقول: عن أيب إسحاق

 والصحيح عندي: حديث أيب عبيدة، واهلل أعلم.

 .(4)إسرائيل أحفظهم(يعين: عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، و  -وكذا يروى إسرائيل 

 هذا احلديث من األحاديث اليت وقع بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي :
، حىت أنَّ بعضهم أعله (7)االختالف يف إسنادها اختالفًا كبريًا على وجوه متعددة

باالضطراب، وقد أشار إىل هذا االختالف أبو زرعة الرازي كما سبق يف املسألة، 
                                                           

 1/27 الرتمذي(، و 1387)1/212(، واإلمام أمحد1177)1/177(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف1)
 (.9972) 12/11يف الكبري (، والطرباين921)2/322(، والشاشي يف مسنده15)

(، 314)1/114 (، وابن ماجه171)1/43(، والبخاري3911)5/51( أخرجه من هذا الوجه: اإلمام أمحد2)
(، وأبو يعلى يف 43) 1/89(، ويف الكربى؛ له42)1/39(، والنسائي1141)7/57والبزار

( 721)1/154الكربى (، والبيهقي يف544) 1/122(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار7125)9/13مسنده
 زهري به. مجيعهم من طريق

 11 / 12(، والطرباين يف الكبري1121)7/43(، والبزار4299)5/321(  أخرجه من هذا الوجه: اإلمام أمحد3)
(، مجيعهم من طريق معمر 723) 1/115(، والبيهقي يف الكربى148)1/87(، والدارقطين يف السنن9971)

 به.
 (.92مسألة) 737-1/734حامت( علل احلديث؛ البن أيب 4)
 . فقد أسهب يف ذكر االختالف، فلتنظر هناك.7/31( ينظر: تفصيل ذلك يف العلل؛ للدارقطين5)
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 ، والدارقطين.(1)والعقيليه(، 259والرتمذي)
 

 فرتجيح أيب زرعة حلديث إسرائيل يرجع إىل أمرين:

ه أيب إسحاق السبيعي.  األول: إنَّ إسرائيل من أحفظ الرواة عن جدِّ

 الثاين: إنَّ إسرائيل قد توبع على روايته على هذا الوجه.

 

م مع القول إنَّ االختالف مرجعه إىل أيب إسحاق، فهو تغريَّ بأخرة،  ولكن إسرائيل مقدَّ
يف أيب إسحاق؛ ملعرفته بصحيح حديث جده من عليله، حىت أنَّ شعبة كان يقول يف 

 .(2)أحاديث أيب إسحاق: )سلوا عنها إسرائيل؛ فإنه أثبت فيها مين(

ه( إىل قول أيب زرعة إْذ قال: )...، وهذا حديث فيه 259وقد ذهب اإلمام الرتمذي)
ا عندي حديث إسرائيل، وقيس، عن أيب إسحاق، عن أيب اضطراٌب...، وأصح شيء يف هذ

عبيدة، عن عبد اهلل؛ ألنَّ إسرائيل أثبت وأحفظ حلديث أيب إسحاق من هؤالء، وتابعه على 
ذلك قيس بن الربيع، ومسعت أبا موسى حممد بن املثىن، يقول: مسعت عبد الرمحن بن 

ي، عن أيب إسحاق، إال ملا مهدي، يقول: ما فاتين الذي فاتين من حديث سفيان الثور 
اتكلت به على إسرائيل؛ ألنَّه كان يأيت به أمت. وزهري يف أيب إسحاق ليس بذاك؛ ألنَّ مساعه 
منه بأخرٍة، ومسعت أمحد بن احلسن، يقول: مسعت أمحد بن حنبل، يقول: إذا مسعت 

حاق، وأبو احلديث عن زائدة، وزهري، فال تبايل أن ال تسمعه من غريمها إال حديث أيب إس

                                                           

 .2/214(  الضعفاء؛ للعقيلي1)
 . وينظر فيه بيان االختالف يف أيهما يقدم يف أيب إسحاق.2/512(  شرح علل الرتمذي؛ البن رجب2)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
466 

إسحاق امسه عمرو بن عبد اهلل السبيعي اهلمداين، وأبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود، مل 
 .(1)يسمع من أبيه، وال يعرف امسه(

 :إنَّ أبا إسحاق قد اضطرب يف حديثه هذا اضطرابًا كبرياً، ولكن  خًلصة القول
ه، وقد احلافظ أبا زرعة والرتمذي قدما رواية إسرائيل عن شعبة؛ ألنه أ حفظهم حلديث جدِّ

 توبع على روايته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.11العلل الكبري؛ للرتمذي)ينظر: (. و 15عقب)1/29(  سنن الرتمذي1)
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  :إعًلل رواية الثقة عن شيخه؛ لمخالفتها ما رواه الجمع من أصحاب الثاني
 الشيخ وتًلمذته، وفيه مثاالن:

  المثال األول: إعًلل حديث الثقة عن شيخه؛ التفاق رواية أصحاب الشيخ
، (1)قال ابُن أيب حامت: ) وسألُت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة بخًلف ما رواه الثقة:

؛  -صلى اهلل عليه وسلم–عن األعمش، عن خيثمة، عن أيب عطية، عن عائشة، عن النَّيبِّ 
 يف التلبية؟

فقاال: هذا خطأ؛ خيالفه أصحاب األعمش، فقالوا: عن األعمش، عن عمارة، عن أيب 
 . -صلى اهلل عليه وسلَّم– عطية، عن عائشة، عن النَّيبِّ 

 .(2)قلت هلما: الوهم ممن هو؟ فقاال: من شعبة(
 أعل احلافظ أبو زرعة رواية شعبة بن احلجاج بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :

باخلطأ، بأنَّه وهم يف إسناده، وومهه أنَّه قال: )عن األعمش، عن خيثمة(، والصواب: )عن 
ذكر؛ وذلك كما رواه أصحاب األعمش. إذٍن فحديث األعمش، عن عمارة(، وليس خليثمة 

شعبة معلول باملخالفة وإن كان شعبة ثقة إال أنَّه وهم يف روايته؛ وذلك أنَّه خالف مجعًا من 
، وحممد بن (7)، وأبو خالد األمحر(4)، وابن َّنري(3)أصحاب األعمش، وهم: )أبو معاوية

بن محيد، وسعيد ابن الصلب، وعبد اهلل بن ، وإسرائيل، وعبيدة (5)، وسفيان الثوري(1)فضيل
                                                           

(، من طريق أيب عامر العقدي، 1792)3/921(، وإسحاق بن راهويه1111)3/128(  أخرجه روايته: الطيالسي1)
(، من طريق روح،  221221)43/181(، من طريق غندر حممد بن جعفر، و24192) 41/221اإلمام أمحدو 

 ىي بن سعيد.(، من طريق حي3921) 17/145والدارقطين يف العلل
 (.825مسألة)214-3/213( علل احلديث؛ البن أيب حامت2)
 (.1772)2/138(، واإلمام البخاري27918)43/89أمحد (  أخرج روايته: اإلمام3)
 8/132(، وأبو يعلى يف مسنده27933)43/98(، واإلمام أمحد1313)3/795(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة4)

(4151.) 
 (.1313)3/795أيب شيبة أخرج روايته: ابن(  5)
 (.3921)17/145(، والدارقطين يف العلل24242)42/44(  أخرج روايته: اإلمام أمحد6)
 3/271(، وابن ايب حامت يف العلل1772)2/138(، والبخاري27482)42/329(  أخرج روايته: اإلمام أمحد7)

، والبيهقي يف الكربى 9/28احللية(، وأبو نعيم يف 3921مسألة)17/145(، والدارقطين يف العلل843مسألة)
7/44(9291.) 
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(. ومن قرائن الرتجيح، ترجيح رواية الثوري على رواية شعبة عند االختالف يف األعم (1)داود
 األغلب، فكيف وقد اتفق اجلمع مع الثوري على شعبة.

واخلطأ من شعبة ال من األعمش؛ لعدم املتابع له، والتفاق أصحاب األعمش عن 
 ا وأنَّ لشعبة أوهام يف أسانيد األحاديث.األعمش، ال سيم

وأيضًا اخلطأ من شعبة، وليس ممن رواه عنه؛ التفاق أصحاب شعبة: )الطيالسي، وأبو 
 .(2)عامر العقدي، وغندر حممد بن جعفر، وروح، وحيىي بن سعيد(

ه( تصرُّف دقيق يف صحيحه، إْذ أخرج رواية شعبة معلقة عنه 271ولإلمام البخاري)
 .(3)خرج رواية أيب معاوية، وسفيان الثوري، وهذا يدلُّ على أنَّه يضعفهابعد أن أ

 .(4)ه( على أنَّ الوهم من شعبة بن احلجاج387ونص الدارقطين)
 :إنَّ حديث شعبة عن األعمش وهٌم؛ ملخالفة شعبة أصحاب  خًلصة القول

األعمش، وعدم وجود من تابع شعبة على روايته، وأنَّ الوهم من شعبة وليس ممن رواه عنه؛ 
 التفاق من رواه عنه. واهلل أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 145/ 17وإسرائيل، وعبيدة بن محيد، وسعيد بن الصلب، وعبد اهلل بن داود ذكر روايتهم الدارقطين يف العلل(  1)
 (.3921مسألة)

 (  ينظر: ختريج احلديث يف نص املسألة.2)
 (.1772)2/138(  ينظر: صحيح البخاري3)
 (.3921مسألة)17/145يف العللالعلل؛ للدارقطين (  4)
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  المثال الثاني: إعًلل رواية من رواه عن الراوي؛ لمخالفة روايتهم ما رواه
قال ابُن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه أبو  المتقنون: أصحاب الراوي

، عن سفيان الثوري، عن أبيه، عن أيب الضحى، عن (2)، وروح بن عبادة(1)أمحد الزبريي
لكل نبي والة من النبيين، : )) -صلى اهلل عليه وسلم  –مسروق، عن عبد اهلل، عن النَّيبِّ 

 {؟إن أولى الناس بإبراهيم ل ذين اتبعوه، مث قرأ: }ي إبراهيموإن وليي منهم وخ ي ي: أب
فقاال مجيعا: هذا خطأ؛ رواه املتقنون من أصحاب الثوري، عن الثوري، عن أبيه، عن 

 .(3)؛ بال مسروق( -صلى اهلل عليه وسلم  –أيب الضحى، عن عبد اهلل، عن النَّيبِّ 
 احلافظ أبو زرعة الرازي حديث الزبريي : أعلَّ بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة الرازي

ما خالفا أصحاب سفيان الثوري املتقنني، ومل جيعل الوهم من سفيان  وروح باخلطأ؛ ألهنَّ
الثوري، بأنَّه مرَّة رواه كذا، ومرة كذا، ألنَّ سفيان الثوري من األئمة الثقات، ال يلصق الوهم 

نه ال يعين أنَّ الوهم من سفيان، بأنَّه مرَّة به إال لقرائن قوية، وكون الزبريي وروح قد رووه ع
أسنده ومرة قصَّر فيه؛ وذلك أنَّ الثقات األئمة األثبات أصحاب سفيان الثوري مل خيتلفوا 

 عليه، ويف هذا داللة على أنَّ الوهم ممن رواه عن سفيان ال منه.
 

 وعند ختريج احلديث ومجع طرقه، ينحصر االختالف على الثوري على وجهني:
، وحممد بن عمر (4)الوجه األوىل: ما رواه الزبريي، وروح، وحممد بن عبيد الطنافسي

رضي –الواقدي، أربعتهم عن سفيان، عن أبيه، عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عبداهلل 
 به.  -اهلل عنه

                                                           

(، 1953)7/347(، والبزار 2997)7/223(، الرتمذي294)1/199(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املسند1)
(،  1229)3/41الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(، و 5211)1/498(، والطربي يف تفسريه1981)371

 (.531)1/325(، وابن أيب حامت يف تفسريه421) 423/ 1والشاشي يف مسنده
 (  مل أجد من أخرج روايته.2)
 (. 1155مسألة)117-4/113( علل احلديث؛ البن أيب حامت3)
 (.3171)2/322أخرج روايته: احلاكم يف املستدرك(  4)
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، عن سعيد بن مسروق، عن أيب (1)وتابعهم متابعة قاصرة أبو األحوص سليم بن سليم
 وق به.الضحى، عن مسر 

حه أبو زرعة؛ ألنَّه من رواية الثقات األثبات عن الثوري،  الوجه الثاين: وهو الذي رجَّ
، (4)مهدي، وعبد الرح             من بن (3)، ووكيع بن اجلراح(2)رواه: ) حيىي بن سعيد القطان

رووه عن (، مجيعهم (5)، ومعاوية بن هشام(1)، وأبو نعيم الفضل بن دكني(7)وإبراهيم بن سعد
؛ بال  -صلى اهلل عليه وسلم–سفيان، عن أبيه، عن أيب الضحى، عن عبد اهلل، عن النَّيبِّ 

 مسروق.
 وإىل هذا ذهب أبو زرعة، وأبو حامت كما سبق قوليهما.

 .(8)ه(: )هذا أصح من حديث أيب الضحى عن مسروق(259وقال اإلمام الرتمذي)
أحدًا وصله إال أبو أمحد، عن الثوري، ه(: )وهذا احلديث ال نعلم 292وقال البزار)

. وقال أيضاً: (9)ورواه غري أيب أمحد، عن الثوري، عن أبيه، عن أيب الضحى، عن عبد اهلل(
 .(12))وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن عبد اهلل إال هبذا اإلسناد متصاًل(

                                                           

ويف القلب منها شيٌء؛ وذلك حمقق كتاب سنن  (.721)3/1254(  أخرج روايته: سعيد بن منصور يف سننه1)
ارة )عن مسروق( ليست يف أصل املخطوط اليت اعتمدها يف حتقيق الكتاب، وأنه سعيد بن منصور ذكر أنَّ عب

ذكرها لوجود احلديث هبذا اإلسناد يف بعض املصادر اليت هنلت من سنن سعيد بن منصور، وهو تفسري ابن كثري، 
 فيا اهلل، أيُّ حتقيق هذا !!!

 هذا اإلسناد؛ لعدم وجودها يف النسخة احملققة، أنَّ قوله: )عن مسروق( ليست ثابتة يف -واهلل أعلم-والذي يظهر 
 وعدم ذكر العلماء املتقدمون هلا، وأنَّ احملقق أبعد النجعة يف إقحامها يف النص، وليته ما فعل.

 (.4288)5/115(  أخرج روايته: اإلمام أمحد2)
 2/154يف تفسريهوابن أيب حامت  (،2997)7/223(، والرتمذي3822)1/348(  أخرج روايته: اإلمام أمحد3)

(3171.) 
 (.3171)2/154(، وابن أيب حامت يف تفسريه4288)5/115(  أخرج روايته: اإلمام أمحد4)
 (.7812)1/245(  أخرج روايته: ابن املنذر يف األوسط5)
 (.5215)1/499(، والطربي يف تفسريه2997)7/223(  أخرج روايته: الرتمذي6)
 (.2191ترمجة)7/314تأريخ بغداد (  أخرج روايته: اخلطيب البغدادي يف7)
 (.2997عقب)7/223(  سنن الرتمذي8)
 (.1953عقب)7/347(  مسند البزار9)
 (.1981عقب)7/371(  مسند البزار11)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
471 

الثوري؛ والتفاقهم والذي يرتجح رواية الوجه الثاين؛ ألنَّه من رواية الثقات األثبات عن 
 عليه.

 
ا الوجه األول، فهو مرجوح، فالزبريي متكلٌم يف روايته عن الثوري خاصة ، وقد (1)أمَّ

أنكر أهل العلم روايته هذه عن الثوري. ومتابعة حممد بن عمر الواقدي ال قيمة هلا؛ ألنَّ 
 أنَّه قد خالف إال (3). ومتابعة روح فيها نظر، فهو وإن كان ثقة(2)الواقدي مرتوك احلديث

أصحاب سفيان األثبات، وقد أنكر روايته أبو حامت وأبو زرعة، وال يعلم صحة إسنادها إىل 
 هلم، عن سفيان ال تقوى على ترجيح ذلك. (4)روح. ومتابعة حممد بن عبيد الطنافسي

 
ا متابعة أيب األحوص سليم بن سليم ، عن سعيد بن مسروق، به موصواًل؛ فهي (7)أمَّ

ملخالفة سفيان الثوري هلا؛ إْذ رواه عن أبيه بال مسروق، وهو إماٌم، ومن أثبت  مرجوحة؛
الناس يف أبيه. والصواب أنَّ روايته موافقه ملن رواه عن الثوري بال )مسروق( كما سبق بيانه 

 عند ذكر خترجيها. 
وعلى لذا فالراجح قول أيب زرعة، وأيب حامت، والرتمذي، والبزار، وهو بال )مسروق(، 

 .(1)-رضي اهلل عنه–هذا، يكون احلديث منقطعاً؛ فأبو الضحى مل يلق عبد اهلل بن مسعود 

                                                           

مد بن عبد اهلل ان الزبري بن عمر بن درهم األسدي، أبو أمحد (  خلَّص احلافظ ابن حجر القول فيه، فقال: )حم1)
إال أنَّه قد خيطىء يف حديث الثوري من التاسعة مات سنة ثالث ومائتني ع(.  الزبريي، الكويف، ثقٌة، ثبتٌ 

 (.1215ترمجة)485التقريب:
حممد بن عمر بن واقد األسلمي، الواقدي، املدين، القاضي، نزيل بغداد، مرتوٌك مع سعة علمه، من التاسعة (  هو )2)

 (.1157ترمجة)498=   مات سنة سبع ومائتني وله مثان وسبعون ق(. التقريب:=      
هو )روح ان عبادة بن العالء بن حسان القيسي، أبو حممد البصري، ثقٌة، فاضٌل، له تصانيف، من التاسعة مات (  3)

 (.1912ترمجة)211سنة مخس أو سبع ومائتني ع(. التقريب: 
األحدب، ثقٌة حيفظ، من حممد بن عبيد بغري إضافة ابن أيب أمية الطنافسي، الكويف، ( قال احلافظ ابن حجر: )4)

 (.1114ترمجة)497احلادية عشرة مات سنة أربع ومائتني ع(. تقريب التهذيب: 
قال احلافظ ابن حجر: )سالم بن سليم احلنفي، موالهم، أبو األحوص الكويف، ثقٌة، متقٌن، صاحب حديث، (  5)

 (.2523ترمجة )211من السابعة مات سنة تسع وسبعني ع(. تقريب التهذيب: 
 (.7931ترمجة)25/722(، و3714ترمجة)11/121(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي6)
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 :إنَّ حديث الزبريي وروح ومن تابعهم عن سفيان مرجوح؛ ملخالفة  خًلصة القول
أصحاب سفيان املتقنني هلم، وأنَّ متابعة أيب األحوص، عن سعيد بن مسروق مرجوحة 

وري هلا. ومن هنا يتبنيَّ أنَّ رواية أصحاب الراوي من القرائن اليت أيضاً؛ ملخالفة سفيان الث
 يصار إليها عند االختالف. واهلل أعلم.
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 المبحث الحادي والعشرون
 :(1)مسائل متفرقة من اإلعًلل؛ ألبي زرعة الرازي؛ وفيه عشرة مطالب  

 المط ب األول
 الع مإعًلل الحديث بكًلم غيره من أهل 

قد يعلُّ احلافظ أبو زرعة الرازي احلديَث بكالم غريه من أهل العلم، وهذا يدل على 
تواضع أيب زرعة الرازي، وأنَّه مل يكن ممن يتجاهل قرنائه أو ممن يتقدمه من أهل العلم، بل  

 كان ينقل من كالمهم يف إعالل األحاديث أو نقد الرجال.
 ا كما يف األمثلة:وكالمه جييئ على صورتني اثنتني، ومه

 قال ابن أيب : إعالل احلديث بكالم غريه مث شرحه لذلك اإلعالل: المثال األول
حامت: ) قال أبو حممد: وذكر أبو زرعة عن حممد بن عبد اهلل بن َّنري، عن حممد بن 

، عن األعمش، عن أيب وائل؛ قال: صليت خلف علي، فكان يسلم عن ميينه: (2)فضيل
 اهلل، وعن يساره: السالم عليكم ورمحة اهلل. السالم عليكم ورمحة

 قال أبو زرعة: قال ابن َّنري: هذا خطأ، ومل يبني الصحيح ما هو.

 ، عن أيب رزين، عن علي.(3)فقال أبو زرعة: الصحيح: األعمش

 .(7)، عن األعمش((4)قلت: كذا رواه الثوري

 :أعلَّ احلافظ أبو زرعة حديث حممد بن  بيان إعًلل الحافظ أبو زرعة الرازي
جمل بقوله: )ومل يبني الصحيح ما 

ُ
فضيل بكالم ابن َّنري، مثَّ راح يفصل إعالل ابن َّنري امل

رضي -هو(، مثَّ أعقبه مبينًا ما أمجله ابن َّنري: )الصحيح: األعمش، عن أيب رزين، عن علي

                                                           

ا مسائل متفرقة، وأنَّ بعضها ال حيتمل 1) (  وقد دجمت يف هذا املبحث الكالم النظري والتطبيقي سواء؛ وذلك أهنَّ
 التنظري له إال بسطٍر أو سطرين.

 (.3218)1/299ابن أيب شيبة يف املصنف(  أخرج روايته: 2)
 (.1499) 1/252الطحاوي يف شرح معاين اآلثار (،3299)1/322ابن أيب شيبة(  أخرج روايته: 3)
 (.3133)2/219أخرج روايته: عبد الرزاق يف املصنف(  4)
 (.725مسألة) 452-2/451علل احلديث؛ البن أيب حامت (5)
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 (. -اهلل عنه
وهم يف حديثه عن األعمش، عن أيب وائل، وأنَّ  (1)وبيان ذلك أنَّ حممد بن فضيل

، وأنَّ (2)الصواب، عن األعمش، عن أيب رزين. كما رواه سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج
حممد بن فضيل قد خالف هذين اجلبلني. هذا بيان ما ذهب إليه ابن َّنري، وأبو زرعة الرازي، 

 وابن أيب حامت.

يف روايته هلذا احلديث، فرواه عاصم،  (3)هذا، وقد توبع األعمش متابعة تامة
 ، عن أيب رزين به. (7)، وإمساعيل بن عيَّاش(4)واملغرية

 .-رضي اهلل عنه-وقد جاء احلديث من طريق أيب وائل عن علي 

رضي اهلل -، عن علي (5)، عن أيب إسحاق عن شقيق بن سلمة(1)فرواه زهري بن حممد
 ميينه وعن مشاله.أنَّه كان ُيسلِّم يف الصالة عن  -عنه

ومقصد ابن َّنري وأيب زرعة هو اإلعالل النسيب ال مطلق اإلعالل، أي أنَّ احلديث ال 
 يصح من طريق األعمش إال عن أيب رزين كما رواه شعبة وسفيان الثوري؛ بدليل قول 

. أي أنَّه ال يصح -رضي اهلل عنه-الصحيح: األعمش، عن أيب رزين، عن علي: أيب زرعة
 ألعمش إال هكذا، وهو ما يسمى باإلعالل النسيب. من طريق ا

                                                           

موالهم، أبو عبد الرمحن الكويف، صدوٌق، هو )حممد بن فضيل بن غزوان، بفتح املعجمة وسكون الزاي، الضيب، (  1)
 (.1225ترمجة)722عارٌف، رمي بالتشيع، من التاسعة مات سنة مخس وتسعني ومائة ع(. التقريب: 

 (.3872)3/91، ومن طريقه البيهقي معرفة السنن واآلثار5/154(  أخرج روايته: اإلمام الشافعي يف األم2)
(. وتعد متابعة قاصرة للثوري 3131)2/219خرجه ابن أيب شيبة يف املصنَّف(  فيما رواه عنه معمر والثوري كما أ3)

ما ال يفتقران إىل متابعة غريهم. ما توبعا على روايتهم؛ ألهنَّ  وشعبة، ومل أذكر يف املنت أهنَّ
 (.3872)3/91معرفة السنن واآلثار، ومن طريقه البيهقي 5/154(  األم؛ لإلمام الشافعي4)
 (.3219)1/299يف املصنف(  ابن أيب شيبة 5)
 (.1722)1/252والطحاوي يف شرح معاين اآلثار (، 1744)3/221(  أخرج روايته: ابن املنذر األوسط6)
 (  هو أبو وائل.7)
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، فرواه -رضي اهلل عنه–والتسليم عن اليمني وعن الشمال ثابٌت عن سيدنا علي 
 ، عن عطاء بن السائب، عن أيب (2)، وعبيد بن عمرو القيسي(1)أيضاً: مهام بن حيىي

مسعود، فكالمها يسلم وابن  -رضي اهلل عنه-عبد الرمحن السلمي أنَّه: )صلَّى خلف علي 
 عن ميينه، وعن يساره: السالم عليكم ورمحة اهلل السالم عليكم ورمحة اهلل(.

، عن أيب إسحاق، عن بريد بن أيب مرمي، عن أيب موسى، (3)ورواه أبو بكر بن عياش
رنا صالة رسول اهلل  فإمَّا  -صلى اهلل عليه وسلم-قال: )صلَّى بنا عليٌّ يوم اجلمل صالة ذكَّ

 .(4)نكون نسيناها، وإما أن نكون تركناها، فسلم على ميينه وعلى مشاله(أن 

 :إنَّ حديث األعمش، عن أيب وائل هذا، وهم فيه حممد بن فضيل،  خًلصة القول
وأنَّ الصواب: األعمش، عن أيب رزين، كما رواه شعبة وسفيان، وأنَّ إعالهلم هذا نسيب، 

عن أيب وائل من غري طريق األعمش. واهلل بالنسبة حلديث األعمش، وأنَّ احلديث صح 
 أعلم.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1723)1/252شرح معاين اآلثار(، والطحاوي يف 1743)3/221(  األوسط؛ البن املنذر1)
(، وقال البزار عقيبه: )وهذا احلديث ال نعلمه 12192)12/125(، والطرباين يف الكبري799)2/212البزار(  2)

يروى من حديث عطاء، عن أيب عبد الرمحن، عن علي رضي اهلل عنه، وعبد اهلل مسندا إال من حديث عبيد بن 
عمرو، وعبيد بن عمرو رجل من أهل البصرة لني احلديث(. وفيما قال نظٌر؛ وذلك أنَّ مهام بن حيىي تابعة عليه 

 ة.متابعة تام
 (1788)1/215(  شرح معاين اآلثار؛ للطحاوي3)
 (.915)1/291(  سنن ابن ماجه4)



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
476 

 :قال ابُن أيب حامت:  المثال الثاني: إعًلل الحديث باقتصاره ع ى كًلم غيره
، عن عبد الرمحن بن أيب الرجال، عن (1))وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سويد بن سعيد

: -صلى اهلل عليه وسلم–عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال النَّيبُّ 
 ((؟من قال في ديننا برأيه، فاقت وه)) 

روى سويد هذا احلديث فقال  وقيل له: -قال أبو زرعة: مسعت حيىي بن معني يقول 
 .(2)فيستتاب(: ينبغي أْن يُبدأ بسويد -

 اقتصر احلافظ أبو زرعة يف إعالل هذا احلديث بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
على كالم اإلمام حيىي بن معني، وهو قوله: )ينبغي أْن يُبدأ به فيستتاب(، وهذا اإلعالل من 

 ، وإَّنا هو للمبالغة؛ لنكارة هذا احلديث الذي رواه (3)حيىي ال يراد حقيقته

                                                           

(، 1733)2/223، ومتام يف فوائده7/411، وابن عدي يف الكامل2/429(  أخرج روايته: أبو زرعة يف الضعفاء1)
(، 419)1/275واملتفقه(، واخلطيب يف الفقيه 41(، وابن مطيع يف أماليه)277)2/122واهلروي يف ذم الكالم

 .12/311ويف تأريخ بغداد؛ له
(. وجاء يف الضعفاء؛ أليب زرعة رواية 1353مسألة)112-4/111( علل احلديث؛ البن أيب حامت2)

ث عن ابن أيب الرجال، عن ابن أيب رواد، عن 2/412الربذعي : )قلنا ليحىي بن معني: إنَّ سويد بن سعيد حُيدِّ
قال: ))من قال يف ديننا برأيه فاقتلوه((؟ فقال حيىي: سويد  -صلى اهلل عليه وسلم-يبَّ نافع، عن ابن عمر أنَّ النَّ 

 ينبغي أن يبدأ به فيقتل(.
ث بأحاديث منكرة، من هذه 3) (  لإلمام حيىي بن معني أقواٌل شديدة غريبة يف سويد بن سعيد احلدثاين؛ عندما حدَّ

 الثالث: أْن يبدأ به فيقتل. أو يستتاب. يد مات منذ حني.الثاين: سو  األقوال: األول: أنَّه حالل الدم.
(، والكامل؛ 471ترمجة)1/372الرابع: لو كان عندي سيف ودرقة لغزوته. أو فرس ورمح. ينظر: اجملروحني؛ البن حبان

 (.2143ترمجة)12/245(، وهتذيب الكمال؛ للمزي848ترمجة)4/491البن عدي
ا هو يف األصل صدوق كما سيأيت، وهذا يعدُّ من أمثلة املبالغة يف اجل  رح، وحترير أمره ليس كما قال اإلمام حيىي، وإَّنَّ

لكنه ُأيت من التدليس، حيث كان يكثر منه، وأنَّه كان عمي فصار يلقن ما ليس من حديثه فيحدث به. إال أنَّ 
حسن قصده فيه إن  هذا التشدد يف سويد، مشعٌر بأنَّه صدر مصدر الغضب للدين، فاإلمام حيىي حمموٌد على

شاء اهلل، أمَّا الذي يهمنا فهو منزلة الراوي يف روايته. وملَّا كان اإلمام حيىي له هكذا كالم، أطلق عليه بعض 
املتأخرين نعت التشدد، وهذا إن أريد به أنه كان جيرح بالغلطة، فليس صواباً، فقد وثق وأثىن على كثريين ناهلم 

الطرق وألصقها بالعدل، لكنه كان كثري الكالم يف النقلة، حىت قل أن يوجد راو  غريه باجلرح، بل طريقته من أسد
ممن تقدمه أو كان يف زمانه مل ينزله حيىي منزلته من تعديل أو جرح؛ لذا صح أن يكون من سكت عنه ألصق 

يهم من استحقاق ذلك بالتعديل منه باجلرح. لذا رمبا شدد يف عبارة اجلرح تارة يف رواة قليلني من أجل ما بدا له ف
 .1/228التشديد، ومل يكن عادة مطردة له، بل عادته االعتدال يف العبارة. ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع
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 ،(2)ليس عن ابن أيب الرجال كما رواه سويٌد، وإَّنا هو عن إسحاق بن جنيح ، وأنَّه(1)سويد
اب  .(3)الكذَّ

ا قال حيىي هذا؛ ألنَّ ابن أيب الرجال ال حيتمل 317قال احلافظ ابن عدي) ه(: )وإَّنَّ
. أي أنَّ هذا احلديث كذٌب، ويبعد على بن (4)مثل هذه الرواية، وإسحاق بن جنيح حيتمل(

 نعه، وإَّنا هو إلسحاق بن جنيح.أيب الرجال اصط
فاحلديث حديث إسحاق بن جنيح، وليس البن أيب الرجل ناقة وال مجل بل وليس له 

ه(: )غريب من حديث األوزاعي عن نافع، تفرد به 387قشة فيه. قال احلافظ الدارقطين)
 .(7)إسحاق بن جنيح امللطي عنه(

تفرد به إسحاق، وهو  ه(: )هذا حديث ال يصح،795قال العالمة ابن اجلوزي)
س(1)املتهم به، وكان يضع احلديث، شهد عليه بذلك حيىي ، وهو (8)، وابن حبان(5)، والفالَّ

                                                           

هو: )سويد بن سعيد بن سهل اهلروي األصل، مثَّ احلَدثَاين بفتح املهملة واملثلثة، ويقال له: األنباري، بنون مث (  1)
فسه، إال أنَّه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معني موحدة، أبو حممد، صدوق يف ن

 (.2192ترمجة)212القول، من قدماء العاشرة مات سنة أربعني وله مائة سنة م ق(. تقريب التهذيب:
(، واهلروي يف 3252) 2/479، والدارقطين كما يف أطراف الغرائب 1/739(  أخرج روايته: ابن عدي يف الكامل2)

، 5/329(، وتأريخ بغداد؛ له419)1/275(، واخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه 277)2/122الكالم ذم
 .3/94وابن اجلوزي يف املوضوعات

هو )إسحاق بن جنيح، امللطي، أبو صاحل أو أبو يزيد، نزيل بغداد كذبوه من التاسعة متييز(. تقريب التهذيب: (  3)
 (.388ترمجة)123

 .1/742البن عدي(  الكامل؛ 4)
 (.3252)2/479(  أطراف الغرائب واألفراد5)
: )اسحاق بن جنيح امللطكي، كذاب عدو هلل، رجل سوء خبيث(. ويف رواية 71(  كما يف تأرخيه رواية ابن حمرز6)

(: )منكر 1293ترمجة)1:424)فضعفه قال: ال رمحه اهلل(.وقال البخاري يف التأريخ الكبري4/434الدوري
(: )غري ثقة، وال من أوعية األمانة(، وقال اإلمام مسلم 322قال اجلوزجاين يف أحوال الرجال ترمجة)احلديث(، و 

(: )مرتوك احلديث(. 48(: )مرتوك احلديث(. وقال النسائي يف الضعفاء واملرتوكون ترمجة)1177يف الكىن ترمجة)
به آخرون. ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت  1/747(، والكامل؛ البن عدي832ترمجة ) 237/ 2وكذَّ

 (.385ترمجة ) 2/481(، وهتذيب الكمال؛ للمزي177ترمجة)
 كذاب، كان يضع احلديث(.(: )385ترمجة)2/481(  كما يف هتذيب الكمال؛ للمزي7)
صلى اهلل عليه -(: )دجال من الدجاجلة، كان يضع احلديث على رسول اهلل 75ترمجة)1/134(  يف اجملروحني8)

 احاً(.صر  -وسلم
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غريَّ إسناده، فتارة يرويه عن األوزاعي، وتارة عن عبد العزيز عن نافع، وتارة عنهما عن نافع، 
 وهذا من فعله فإنه معروف هبذا.

فقد اعتذر قوم لسويد، فقالوا: َوِهَم، وأراد أْن  وأما رواية سويد عن ابن أيب الرجال،
 .(1)يقول: إسحاق، فقال: ابن أيب الرجال، على أنَّ هذا االعتذار مل يقبله كثري من العلماء(

 (2)وكأنَّ سويد بن سعيد نُ بِّه على ومهه فانتبه، فرواه على الصواب عن إسحاق بن جنيح
حىي بن معني: )وقد رواه لغريك، عن إسحاق. بدل ابن أيب رواد. قال أبو زرعة الرازي لي

 .(4)قيل له فرجع( (3)فقال: عسى
ه(: )وهذا احلديث قد يتلوَّن فيه سويد بن سعيد، فمرة 317قال احلافظ ابن عدي)

 .(7)يرويه هكذا، عن ابن أيب الرجال، ومرَّة يرويه عن إسحاق بن جنيح، عن ابن أيب رواد(
 ابن معني كان يف حملِّه هلذا احلديث، وأنَّ الوهم  : إنَّ إعالل اإلمامخًلصة القول

من سويد بن سعيد احلدثاين، إال أنَّ كالم ابن معني ليس على ظاهره، وإَّنا هو للمبالغة؛ 
ة وهم سويد فيه. وقد يقتصر أبو زرعة على ذكر إعالل من سبقه لألحاديث.  لشدَّ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3/97(  املوضوعات؛ البن اجلوزي1)
 .3/97، وابن اجلوزي يف املوضوعات1/739(  أخرج روايته: ابن عدي يف الكامل2)
، 12/273، وهتذيب الكمال؛ للمزي12/311، والتصحيح من تأريخ بغداد؛ للخطيب(  يف األصل: )عمي(3)

فاء إىل هذا الوهم على الرغم من أنَّ جهده يف حتقيق . ومل يتنبَّه حمقق الضع11/414وسري أعالم النبالء؛ للذهيب
الكتاب كبري ! ومن هنا يتبنيَّ أنَّ ضبط النص ليس باألمر اهلني، إْذ ال بدَّ من مراجعة املوارد اليت هنل منها املؤلِّف، 

 يانة.واملوارد اليت استقت منه، عند وجود أي لبس أو أمر مشكل، فالنص أمانة، واحملافظة عليه أمانة ود
 .2/412(  الضعفاء؛ أليب زرعة الرازي4)
 .7/411(  الكامل؛ البن عدي5)
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 المط ب الثاني
 التوقف في إعًلل الحديث

ل، أنَّ احلافظ أبا زرعة الرازي من األئمة الكبار كما سبق بيانه يف الفصل األو ال شكَّ 
 وهذا األمر ال ريب فيه وال شك.

ولكن كونه من كبار األئمة ال مينع أْن يتوقَّف يف بعض األحاديث اليت مل تظهر له 
ا يدل على قرائن ترجيح بعض الوجوه على بعضها اآلخر، وهذا األمر إْن دلَّ على شيء فإَّنَّ 

 أمرين اثنني: 
؛ هو من هو، إال أنَّه مل مينعه -رمحه اهلل تعاىل–األول: ورع أئمة احلديث؛ فأبو زرعة 
 عدم علمه هبذا احلديث أْن يقول: ال أعلم .

الثاين: أنَّ األئمة مل يتكلموا يف حديث واحٍد هبواهم؛ وإَّنا كانوا ينقدون األحاديث ملا 
عن كثرة السفر والرتحال من بلٍد إىل بلٍد، حىت لو دخل رواة لديهم من علٍم غزيٍر جاء 

؛ التبعوهم؛ قربًة؛ وحمبة؛ وخدمة؛ لسنة رسول اهلل  صلى اهلل عليه –احلديث جحر ضبٍّ
 . -وسلم

  :قال ابن أيب (1)قد يوقف في الترجيح واإلعًلل؛ ألنَّه ال يحفظهالمثال األول :
عبد اهلل اخلزاعي، عن محاد بن سلمة، عن  حامت: ) وسألت أيب عن حديث رواه حممد بن

يسأل اهلل عبد الجنة سبع ال وشب، عن أيب هريرة رفعه؛ قال: ))ثابت، عن شهر بن ح
 ((؟مرات إال قالت الجنة: ال هم ارزقه مني

 قال أيب: رواه مجاعة عن محاد فأوقفوه ومل يرفعوه، والصحيح موقوف.
 وسألت أبا زرعة عنه؟
 .(2)أدري ما أقول لك فيه!(فقال: ال أحفظه، ال 

 :توقف احلافظ أبو زرعة يف حديث حممد ابن  بيان كًلم الحافظ أبي زرعة الرازي
–عبد اهلل اخلزاعي، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أيب هريرة 

، ومل يقض فيه بشيء، وعلل ذلك؛ بأنَّه ال حيفظه، فال يدري الصحيح ما -رضي اهلل عنه

                                                           

 (  وهنا ال حيفظه أي من مجيع طرقه أو ال حيفظ الراجح فيه.1)
 (.2252مسألة)7/391علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
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 هو. 
ا العلم فيدل أنَّ أعالل  وهذا التوقف يدل على مزيد علم وورٍع من هؤالء األئمة، أمَّ
ة هبا، فال يستدرك عليهم إذا أعلموا األحاديث  أيب زرعة الرازي لألحاديث كان عن خربة تامَّ

 اللهم إال إذا كان مثة اختالف بينهم.
ا الورع، فهو أنَّه توقف يف حديث ال حيفظه، ومل  يرجح فيه بناء على جمرد الظن وأمَّ

 وحمفوظه لكثرة األحاديث كما سبق بيان ذلك.
 وهذا احلديث الذي توقف فيه أبو زرعة قد وقع فيه اختالف:

رضي اهلل –، عن يونس بن خباب، عن أيب حازم، عن أيب هريرة (1)فجاء عن جرير
 مرفوعاً به عن يونس مباشرة من غري ذكر ليث بن أيب سليم به. -عنه

. (2)ه(: )رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم(171ال املنذري)ق
 . (3)ه(1422وصححه الشيخ األلباين)

، عن ليث (4)كذا اغرتا بظاهر إسناده! إال أنَّ الصواب فيه أنَّه معلول، فقد رواه جرير
- عن رسول اهلل -رضي اهلل عنه-بن أيب سليم، عن يونس، عن أيب حازم، عن أيب هريرة 

ما استجار عبد من النار سبع مرات إال قالت النار: يا قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم
رب إن عبدك فًلنًا استجارك مني فأجره، وال يسأل اهلل الجنة سبع مرات إال قالت 

((. وهذا إسناد ضعيف جداً؛ من أجل الليث الجنة: يا رب إن عبدك فًلنا سألني فأدخ ه
قد أسقطه من اإلسناد  (1)يف احلديث الليث بن أيب سليم، وأنَّ جرير. فبان أنَّ (7)بن سليم

ث من حفظه، سيما يف آخر عمره. ا تدليساً وإما ومهاً؛ فهو صاحب أوهام إذا حدَّ  األول، إمَّ
                                                           

، وابن فاخر (، 18)1/91(، وأبو نعيم يف صفة اجلنة1192)11/74(  أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده1)
 (، 72األصبهاين يف موجبات اجلنَّة)

 (.7721)4/334(  الرتغيب والرتهيب؛ للمنذري2)
 (.1(  يف تعليقه على الرتغيب والرتهيب حاشية)3)
 (321)1/431والبيهقي يف الدعوات الكبري(، 213)1/249(  أخرج روايته: إسحاق بن راهويه يف مسنده4)
 (  سبقت ترمجته.5)
)جرير بن عبد احلميد بن قُ ْرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة، الضيب الكويف، نزيل الري هو (  6)

وقاضيها، ثقٌة، صحيح الكتاب، قيل: كان يف آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة مثان ومثانني وله إحدى 
 (.911ترمجة)139وسبعون سنة ع(. التقريب:
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 :(1)وقد رواه أبو علقمة، واختلف عليه
 فرواه شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أيب علقمة قوله.

 -رضي اهلل عنه–خباب، عن أيب علقمة، عن أيب هريرة ورواه شعبة، عن يونس بن 
 مرفوعاً به.

ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: مسعت أبا (2)ه(224قال الطيالسي) : )حدَّ
علقمة، قال شعبة: وحدثين يونس بن خباب، مسع أبا علقمة، عن أيب هريرة، ومل يرفعه يعلى 

سبعاً، قالت اجلنة: اللهم أدخله اجلنة ومن إىل أيب هريرة، قال: )من قال: أسأل اهلل اجلنة 
 استعاذ من النار، قالت النار: اللهم أعذه من النار(.

والراجح هو رواية يعلى بن عطاء، عن أيب علقمة يف جعل احلديث من قول أيب 
هبا مع ضعفه،  (4)، وأنَّ رواية الرفع منكرة؛ لتفرد يونس بن خباب(3)علقمة؛ ألنَّ يعلى ثقة

 يعلى بن عطاء. وملخالفته
 :ا هو موقوٌف على أيب  خًلصة القول إن الصواب يف احلديث ال يصحُّ مرفوعاً، وإَّنَّ

 أو مقطوٌع من كالم يعلى بن عطاء. -رضي اهلل عنه–هريرة 
ح الوقف أبو حامت الرازي) ه(؛ إْذ قال: )واألشبه 387، والدارقطين)(7)ه(255وقد رجَّ

 .(1)علقمة، عن أيب هريرة(بالصواب من ذلك قول من قال عن أيب 
 
 
 
 

                                                           

 (.2213مسألة)11/189(  وينظر: العلل؛ للدارقطين1)
 (.2522)4/327(  يف مسنده2)
(: )يعلى بن عطاء العامري، ويقال: الليثي الطائفي، ثقٌة، من الرابعة، 5847ترمجة)129قال احلافظ يف التقريب(  3)

 (.4مات سنة عشرين أو بعدها ر م 
بالرفض، من يونس بن خباب مبعجمة وموحدتني األسيدي، موالهم الكويف، صدوٌق خيطىء، ورمي (  هو )4)

 (.5923ترمجة)113(. التقريب: 4السادسة بخ 
م يف أصل املسألة.5)  (  كما تقدَّ
 (.2213مسألة)11/192(  يف العلل6)
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  المثال الثاني: قد يتوقف في الترجيح؛ لعدم توفر قرائنه، ثم يرجح بعد ذلك
: قال ابن أيب حامت: ب فظ )أشبه(؛ لقرائن محتم ة؛ ولكون كًل الطريقين غير محفوظين

عمرو ، عن (1))وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه أبو زكري حيىي بن حممد بن قيس املدين
لست من قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم  –بن أيب عمرو، مسعت أنس، يقول: عن النَّيبِّ 

 ((؟د د ، وال د ٌد مني
 قاال: يعين: لست من الباطل، وال باطل مين.

 وقاال: هكذا رواه أبو زكري.
، عن عمرو، عن املطلب بن عبد اهلل، عن معاوية بن أيب سفيان، (2)ورواه الدراوردي

 . -صلى اهلل عليه وسلم  –النَّيبِّ عن 
قلت أليب زرعة: أيهما عندك أشبه؟ قال: اهلل أعلم، مثَّ تفكر ساعة، فقال: حديث 

 الدراوردي أشبه.
 .(3)وسألت أيب؟ فقال: حديث معاوية أشبه(

 :ر  بيان ترجيح الحافظ أبي زرعة توقف احلافظ أبو زرعة يف بدء األمر، مثَّ تفكَّ
ح رواية الدراوردي عن عمرو، عن املطلب بن عبد اهلل، عن معاوية بن أيب سفيان  ساعة، فرجَّ

على رواية حيىي بن حممد بن قيس املدين، عن عمرو ابن أيب عمرو، عن  -رضي اهلل عنه–
صد منه صحة احلديث، وإَّنا هو أصح ، وترجيحه هذا نسبياً، ال يق-رضي اهلل عنه–أنٍس 

 الطريقني يف رواية هذا احلديث مع كوهنما غري ثابتني مجيعاً.
 
 

                                                           

(، والدواليب يف األمساء 1231)12/347(، والبزار587)1/312(  أخرج روايته: البخاري يف األدب املفرد1)
، والدارقطين يف 9/127(، وابن عدي يف الكامل413)1/132(، والطرباين يف األوسط998)2/777والكىن

(، وابن عساكر 13)1/287(، ويف اآلداب؛ له21493) 12/215(، والبيهقي يف الكربى35الثاين من األفراد)
 .4/425، وعلقه العقيلي يف الضعفاء عن عمرو319/ 38يف تأرخيه

(. وذكره الدارقطين 21493)12/215ربى(، والبيهقي يف الك594)19/343(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري2)
 (.2491مسألة)12/214عن الدراوردي يف العلل

 (.2297مسألة)434-1/433علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
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وعربَّ برتجيحه بلفظ )أشبه(، وهذا اللفظ يعرب به األئمة عند عدم توفر القرائن الكافية 
 للجزم بالرتجيح.

 ه( إىل قول أيب زرعة كما سبق ذكره يف املسألة.255وإىل ذهب أبو حامت)
 

ومما يدل على أنَّ أبا زرعة مل يقصد التصحيح املطلق بقوله أنَّ رواية الدراوردي أشبه؛ 
 أنَّ احلديث معلوٌل غري ثابت من كال الوجهني، وقد أعله مجع من األئمة بأمور منها:

ه(: )غريب من حديث عمرو بن أيب عمرو موىل 387أواًل: الغرابة: قال الدارقطين)
 .(1)الك، مل يروه عنه غري أيب زَُكري حيىي بن حممد بن قيس(املطلب، عن أنس بن م

 
ه(: )وهذا احلديث ال نعلمه يروى إال، عن أنس، وال 292ثانياً: التفرد: قال البزار)

 .(2)نعلم رواه عن عمرو بن أيب عمرو إال حيىي بن حممد بن قيس(
 .(3)إال أبو زكري(ه(: )مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن أيب عمرو 312وقال الطرباين)

ه(: )وهذا احلديث أيضا يعرف بيحىي بن قيس املعروف بأيب 317وقال ابن عدي)
 .(4)زكري بن عمرو بن أيب عمرو(

 
ه(: )وفيه حيىي بن حممد بن قيس، وقد وثق، ولكن 825ثالثاً: النكارة: قال اهليثمي)

 . (7)ذكروا هذا احلديث من منكرات حديثه، واهلل أعلم(
 

إلرسال، سبق أنَّ عبد العزيز الدراوردي رواه عن عمرو، عن املطلب بن عبد رابعاً: ا
مرفوعاً، إال أنَّ الدارقطين حكى وجهاً آخر  -رضي اهلل عنه–اهلل، عن معاوية بن أيب سفيان 

ح ذلك فقال: )اختلف فيه على عمرو بن أيب عمرو؛  عن الدراوردي، وهو اإلرسال، ورجَّ
                                                           

 (.35(  الثاين من األفراد عقب)1)
 (.1231عقب)12/374(  مسند البزار2)
 (.413)1/132(  املعجم األوسط3)
 .9/127(  الكامل4)
 .8/221الزوائد(  جممع 5)
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 مد بن قيس، عن عمرو بن أيب عمرو، عن أنس.فرواه أبو زكري حيىي بن حم
وروي عن الدراوردي، عن عمرو بن أيب عمرو، عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب 

 .(1)مرساًل. واملرسل أشبه(
 

خامساً: أضف إىل أنَّ يف إسناد رواية الدراوردي املطلب بن عبد اهلل، وهو صدوٌق،  
 .(2)كثري التدليس، واإلرسال

 
، عن أبيه، عن أيب عاصم النبيل، (3)احلديث من رواية أيب الفضل السدوسيوقد جاء 

 عن ابن جريج، عن أىب الزبري، عن جابٍر مرفوعاً فذكر مثله.
وإسناده فيه جهالة؛ فأبو الفضل وأبوه ال يعرفون، أضف إىل ذلك عنعنة ابن جريج 

 . وتفرد اإلمساعيلي به علة تقدح فيه.(4)وأىب الزبري
 

 تبنيَّ أنَّ احلديث ال يصح من مجيع طرقه وشواهده، واهلل أعلم.فمن هنا 
 

إال أنَّ الذي يهمنا هو علَّة ترجيح احلافظ أيب زرعة؛ لرواية الدراوردي املسندة بعد أْن 
ح، فالذي يظهر  ح رواية الدراوردي  -واهلل أعلم-توقف، مثَّ تفكر، فرجَّ أنَّ أبا زرعة الرازي رجَّ

 ته، وهي:ألمور خاصة يف رواي
د (7)إنَّ الدراوردي  ، هذا أوالً.(1)أحفظ من حيىي بن حممَّ

                                                           

 (.2491مسألة)12/114(  العلل؛ للدارقطين1)
 (.1512ترمجة)734(  ينظر: تقريب التهذيب: 2)
 .1/34(  معجم شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي3)
 .1/59(  ينظر: تنبيه اهلاجد؛ للحويين4)
، كان حيدث من كتب بد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي، أبو حممد اجلهين، موالهم املدين، صدوقٌ (  هو )ع5)

غريه فيخطىء، قال النسائي: حديثه عن عبيد اهلل العمري منكر، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع ومثانني 
 (.4119ترمجة)378ع(. التقريب: 

حيىي بن حممد بن قيس احملاريب، الضرير، أبو حممد املدين، نزيل البصرة، لقبه أبو زكري، بالتصغري، صدوق (  هو )6)
 (.5139ترمجة)791كثرياً، من الثامنة بخ م د ت س ق(. التقريب:   خيطىء
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 ثانياً: إنَّ الدراوردي زاد يف اإلسناد )املطلب بن عبد اهلل(؛ وهذا يدل على مزيد حفٍظ.
، وليس من مسند -رضي اهلل عنه-ثالثاً: إنَّ الدراوردي جعل احلديث من مسند معاوية

رضي اهلل عنه، والغرابة يف –ابٌة؛ خبالف الرواية أنٍس ، ويف ذلك غر -رضي اهلل عنه–أنس 
مثل هكذا حاالت تدل على احلفظ كما هو معروف من منهج أئمة النقد، فسلوك غري 

 اجلادة املطروقة من قرائن التقدمي عند االختالف. 
هذه مجلة األمور اليت ميكن أن يفسر هبا سبب ترجيح احلافظ أيب زرعة لرواية 

 هلل أعلم.الدراوردي، وا
 :إنَّ احلديث ال يصح من مجيع طرقه، وإنَّ ترجيح أيب زرعة كان  خًلصة القول

نسبياً، وليس تصحيحًا مطلقاً، وأنَّ ترجيحه لرواية الدراوردي يكمن يف كونه الدراوردي 
 أحسن حاالً من حيىي، إضافة إىل الزيادة يف اإلسناد، والغرابة يف صحابيِّه، واهلل أعلم.
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 المط ب الثالث

 إعًلل الحديث بأضعف راو  في اإلسناد

يف بادئ ذي بدء ال بدَّ من معرفة أنَّ إعالل احلديث بأضعف راٍو يف اإلسناد ليس 
مني من علماء احلديث، بل اجلادة عندهم إعالل احلديث مبن  جادة مسلوكة عند املتقدِّ

اد مصدر تلك العلة، ، ولكن أحيانًا تظهر يف احلديث علٌة، (1)أخطأ فيه ومل تنكشف للنقَّ
فيعمدون حينها إىل محلها ألضعف راٍو يف اإلسناد؛ إْذ هو أوىل هبا من غريه؛ فما ُضعِّف إال 
اً، ولكن ال بدَّ من أْن تتوفر قرائن تدل  ا ختطئة الثقات أمٌر وارٌد هذا حقَّ لكثرة أوهامه، أمَّ

 . (2)على أنَّ فالناً الثقة قد أخطأ يف كذا وكذا

ا إذا مل تكن قرائن تدل على ذلك، وكان احلديث منكرًا أو فيه نكارة، وكان يف  أمَّ
اإلسناِد راٍو ضعيف مُحِّل هذا الضعيف نكارة احلديث. ويف املثال التطبيقي ما يزيد هذا 

 التنظري بسطاً.

  إعًلل الحديث بأق هم ضبطًا وحفظاً؛ ألنَّ اآلخر ثقٌة وال يذهب ع يه مثل هذا
قال ابُن أيب حامت: )وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن هاشم بن  طأ:الخ

                                                           

املتأخرون وكذا املعاصرون، فيعّلون احلديث غالبًا بأضعف راو يف اإلسناد، مع عدم مراعاة هل هذا اإلسناد ( أمَّا 1)
ل معرفة من الذي صحَّ إليه أم ال؟ ال سيما إْن كان احلديث منكر املنت وليس له أصٌل، فال جيمعون الطرق من أج

أخطأ؛ وذلك أنَّ احلديث باطٌل فليس مثة كبري فائدة ملعرفة املخطئ، فيكفي يف إعالله فالٌن، ال سيما وأنَّ احلكم 
مون فيعتنون بذلك جيداً، فأحيانًا يرتكون الراوي  على الرجال أصبح غالبه التقليد والتسليم لألوائل، أمَّا املتقدِّ

القرائن، إْذ ليس كل ما روى الثقة صحيحاً، وليس كل ما روى الضعيف خطأ،  الضعيف وخيطؤون الثقة حسب
ومعرفة أخطاء الرواة مهمة لديهم ومعلومة، أمَّا أمهيتها من أجل احلكم على الرواة فهم الذين حكموا عليهم من 

 هذا فليس مثة معارضة خالل مروياهتم، أمَّا معرفتهم إياها؛ فلشدة حفظهم؛ ومعرفتهم بآالف األسانيد. فإذا تبنيَّ 
إْن وجدنا أنَّ فالناً َضعَّف احلديث الضعيف من أجل فالٍن الضعيف، وعند اجلمع تبنيَّ أنَّ الوهم من غري فالٍن، 

 فذاك أراد إعالل احلديث، وهذا أراد معرفة من الذي أخطأ يف احلديث.
الثقة، على الرغم من وجود ضعفاء يف اإلسناد، لقرائن (  ويف املطلب التايل جند أبا زرعة يضعِّف احلديث بالراوي 2)

 دلَّته على أنَّ الوهم من هذا الثقة .
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، عن يزيد بن هارون، عن حممد بن عمرو بن علقمة، عن سامل موىل دوس؛ قلت (1)مرزوق
 لكعب: أكنت تقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وآخذ به؟

.  وقاص ...؛ قال: قلت لسعد بن أيبفقاال: هذا خطأ؛ إَّنا هو: عن سامل موىل دوس
 .(2)قال أبو زرعة: وأخطأ علي بن هاشم؛ ألنَّ يزيد بن هارون ال يذهب عليه مثل هذا(

 أعل أبو زرعة حديث علي بن هاشم باخلطأ، وأنَّه بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة :
ل  (3)هو الذي أخطأ فيه؛ وذلك أنَّ يزيد حلفظه وإتقانه ال يقع له مثل هذا الوهم، فال حُيمَّ

 .(7)، مع صدقه(4)هذا اخلطأ، وفيمن دونه أوىل حبمل اخلطأ عليه، وهو علي بن هاشم الرازي
، رواه عن يزيد بن هارون، عن (1)ومما يدل على ذلك أنَّ حممد بن مسلمة الواسطي

إال أنَّه قد  (5)احلديثحممد بن عمر، عن سامل، عن سعيد بن أيب وقاص به. وحممد ضعيف 
 توبع على روايته ثالث متابعات قاصرة:

 ؛ عن حيىي بن أيب كثري، عن سامل به.(8)األوىل: تابعه األوزاعي

، فرواه عن سعيد بن حيىي اللخمي، عن حممد بن (9)الثانية: تابعه هشام بن عمار
 عمرو به.

                                                           

 (  مل أجد من أخرج روايته.1)
 (.111مسألة)3/21علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
طي، (: )يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، موالهم، أبو خالد الواس5589ترمجة)121قال احلافظ يف التقريب(  3)

 ثقٌة، متقٌن، عابٌد، من التاسعة مات سنة ست ومائتني وقد قارب التسعني ع(.
 .2/542(  ينظر: حترير علوم احلديث؛ للجديع4)
(: )علي بن هاشم بن مرزوق اهلامشي، الرازي، صدوٌق، من العاشرة 4811ترمجة)421( قال احلافظ يف التقريب5)

 ق(.
 .1/282ام اجلمع والتفريق(  أخرج روايته: اخلطيب يف موضح أوه6)
(، 1114ترمجة)4/492(، وتاريخ بغداد؛ للخطيب1559ترمجة)5/772(  ينظر يف ترمجته: الكامل؛ البن عدي7)

 (.8159ترمجة)4/42وميزان االعتدال؛ للذهيب
 (.3395)2/97(، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار9429)2/315(  أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف8)
 (.1 حديثه)(  يف9)
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قيس، عن زيد بن أسلم، عن الثالثة: تابعه عبد الرزاق الصنعاين؛ فرواه عن داود بن 
 سعد به.

رضي اهلل –ومن هنا يتبنيَّ أنَّ الصواب يف احلديث أنَّه من حديث سامل عن سعد 
، وليس لكعب يف ذكٌر؛ بدليل املتابعات التامة ليزيد بن هارون، واليت تعد قاصرة حملمد -عنه

 بن مسلمة.

مد بن مسلمة له، وألنَّ وأنَّ اخلطأ من علي بن هاشم كما قال أبو زرعة، ملخالفة حم
 يزيد بن هارون ال يقع يف هكذا خطأ.

 احلديث علي بن هاشم معلول باخلطأ، وأنَّ اخلطأ منه ال من يزيد؛ خًلصة القول :
ألنَّ يزيد بن هارون ال يذهب عليه مثل هذا كما بنيَّ أبو زرعة، إضافة إىل املخالفة اليت 

املتابعات األخرى ترجح وهم علي بن  خولف فيها علي بن هاشم، مع وجود قرائن من
 هاشم واهلل أعلم. 
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 المط ب الرابع

 وي الثقة مع أنَّ في اإلسناد راو  ضعيفاإعًلل الحديث بالر 

سبقت اإلشارة يف املطلب السابق إىل أنَّ ليس كل ما يروه الثقة يكون صحيحاً، وكذا 
وقد خيطئ الثقة، وقد يصدق  ليس كل ما يروه الضعيف يكون خطأ، فقد يصيب الضعيف،

، وخيطأ الصدوق يف قوله. فإذا تبنيَّ هذا واتضح جند أنَّ أبا زرعة الرازي قد سلك (1)الكذوب
هذا املسلك املعتدل، الذي ال يضيف اخلطأ إال إىل صاحبه جمتهدًا بذلك، فنجده يرتك 

 .(2)أئمة احلديثالضعيف وخيطئ الثقة إذا كان هو املخطئ، وهذا هو احلق الذي سار عليه 

  المثال: إعًلل رواية الثقة؛ برواية الضعيف؛ ألنَّه الصواب معه بما دلَّت
: قال ابن أيب حامت: ) ومسعت أبا زرعة وذكر حديثًا اختلف فيه شعبة، وقيس ابن القرائن

وهديناه ، عن عاصم، عن أيب وائل، عن ابن مسعود يف قوله: }(3)الربيع: فروى شعبة
 جند اخلري، وجند الشر.{ قال: النجدين

 ، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود.(4)وروى قيس بن الربيع
.  فسمعت أبا زرعة يقول: عاصم، عن زر، عن ابن مسعود، أصحُّ

 .(7)حكم قيس على شعبة؛ إذ كان الصواب يف روايته(
 
 

                                                           

أليب هريرة ملَّا صدقه الشيطان: ))أََما إِنَُّه َقْد َصَدَقَك َوُهَو   -صلى اهلل عليه وسلم–(  ومن ذلك قول النَّيبِّ 1)
(، وجامع 3429)4/2132(، وسنن الدارمي2311)3/121صحيح البخاري َكُذوٌب((.

(، 2424)4/91(، وابن خزمية يف صحيحه12529)9/371(، والنسائي يف الكربى2859)7/175الرتمذي
 (. 2244) 4/121(، والبيهقي يف شعب اإلميان322والطرباين يف الدعاء)

م حنو هذا التنظري، ولرت 2)  اجع احلاشية يف أول املطلب السابق.(  ويف املطلب السابق تقدَّ
 (.1119)3/937، والدواليب يف الكىن واألمساء24/435(  أخرج روايته: الطربي يف تفسريه3)
 (  مل أقف على من أخرج روايته.4)
 (.1555مسألة)23 -7/22( علل احلديث؛ البن أيب حامت5)
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 حكم احلافظ أبو زرعة لقيس بن بيان إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة :
؛ وذلك أنَّه (1)شعبة يف هذا احلديث؛ وذلك ألنَّ قيس أصاب يف روايته مع ضعفه الربيع على

ة:  قد توبع على روايته ثالث متابعات تامَّ
، وعمران( ثالثتهم عن عاصم، عن زٍر، عن (3)، وأبو بكر بن عياش(2)فرواه: )الثوري

 . -رضي اهلل عنه–ابن مسعود 
 روايته مع ضعفه يف نفسه؛ بدليل املتابعات فدلَّ هذا على أنَّ قيس بن الربيع أصاب يف

اليت توبع عليها، وأنَّ شعبة قد وهم يف حديثه مع إمامته يف احلديث؛ بدليل املخالفات اليت 
 خولف فيها.

ومن هنا يتبنيَّ أنَّ األئمة املتقدمني قد حيكمون للضعيف على الثقة بالنظر إىل أصل 
ما يرويه الضعيف خطأ، وكذلك الثقة، ليس  حديثه، هل هو صحيح أم خطأ؛ إْذ ليس كل 

 كل ما يرويه يكون صحيحاً، ومن هنا تتضح صعوبة علم العلل.
 :قد حيكم للراوي الضعيف على الثقة إْذ تبنيَّ أنَّ الضعف قد حفظ  خًلصة القول

حديثه وضبطه، كما يف مثالنا هذا، فقد حكم أبو زرعة الرازي لقيس على شعبة؛ ألنَّ قيس 
 ى روايته؛ فعلم أنَّه قد حفظ حديثه. واهلل أعلم.متابع عل

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه،  قيس بن الربيع األسدي، أبو حممد الكويف، صدوٌق تغري(  هو )1)
 (.7753ترمجة)475فحدث به، من السابعة مات سنة بضع وستني د ت ق(. تقريب التهذيب: 

(، وابن املقرئ يف 9295)3/227، والطرباين يف الكبري24/433(  أخرج روايته: الطربي يف تفسريه2)
 (.971)3/121السنة واجلماعة (، والاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل 1129معجمه)

 (.3934)2/752(  أخرج روايته: احلاكم يف املستدرك3)
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 المط ب الخامس
 إعًلل الحديث مع عدم معرفة سبب ع ته

قد تقصر عبارة احملدثني يف حتديد سبب علَّة احلديث، على الرغم من إعالهلم 
م يف الفصل التنظريي أنَّ معرفة علل احلديث ذوٌق ونوٌر يقذفه اهلل  يف للحديث.  وقد تقدَّ

القلب يقطع به من ذاقه، وال يشك فيه، ومن ليس له هذا الذوق، ال شعور له به، وهذا  
 .(1)كنقد الدراهم ألربابه

فاحلجة عند احملدثني يف التعليل احلفظ والفهم واملعرفة ال غري كما قال أبو عبداهلل 
 .(2)ه(427احلاكم)

ام، لو قلت للعامل يعلِّل ه(: )معرفة احلديث إهل198قال اإلمام عبد الرمحن بن مهدي)
ه(: )وصدق، لو قلت 234. قال ابن َّنري)(3)احلديث من أين قلت هذا؟ مل يكن له حجة(

. واملقصود جوابًا يعربِّ هبا غالباً، وإال ففي نفسه (4) له من أين قلت؟ مل يكن له جواب(
 . (7)حجج للقبول وللدفع

املعلل منهم، فال يفصح مبا ه(: )وقد تقصر عبارة 872لذا قال احلافظ ابن حجر)
. ويف (1)استقر يف نفسه من ترجيح إحدى الروايتني على األخرى، كما يف نقد الصرييف سواء(

ال كهانة(198ذلك يقول اإلمام ابن مهدي)  .(5)ه(: )إنكارنا للحديث عند اجلهَّ
احلاذق فعلماء احلديث هلم نقد خاص يف احلديث، خمتصون مبعرفته كما خيتصُّ البصري 

مبعرفة النُّقود، جيِّدها ورديئها ومشوهبا، وكلٌّ من هؤالء ال ميكن أن يعربِّ عن سبب معرفته، 
 .(8)وال يقيم عليه دليالً لغريه

ليل القطعي اليقيين على ما ذكر من َوْهٍم أو خطأ للراوي.  م الدَّ واملراد باحلجة فيما تقدَّ
                                                           

 .237(  ينظر: الفروسية؛ البن القيم: 1)
  .1/121النكت على كتاب ابن الصالح؛ للزركشي(  2)
 .1/12علل احلديث؛ البن َأيب حامت(  3)
 .1/12املصدر نفسه(  4)
 .1/277فتح املغيث للسخاوي(  5)
 .1/487لنكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجرا(  6)
  .1/12علل احلديث؛ البن َأيب حامت(  7)
 .25(  جامع العلوم واحلكم؛ البن رجب:8)
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 .(1)نفى علمهم بهأما الدليل بالقرائن واخلربة فهذا ما ال يُ 
ا هي حصاد رحلة طويلة من  وهذه امللكة اخلاصة للمحدثني مل يُ ْؤتَ ْوها من فراغ، وإَّنَّ
الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أمساء الرجال، وكناهم، 

سماع، وألقاهبم، وأنساهبم، وبلداهنم، وتواريخ والدة الرواة ووفياهتم، وابتدائهم يف الطلب وال
وارحتاهلم من بلد إىل آخر، ومساعهم من الشيوخ يف البلدان، من مسع يف كل بلد؟ ومىت مسع؟ 
وكيف مسع؟ ومع من مسع؟ وكيف كتابه؟، مث معرفة أحوال الشيوخ الذين حيدث الراوي 
عنهم، وبلداهنم، ووفياهتم، وأوقات حتديثهم، وعادهتم يف التحديث، ومعرفة مرويات الناس 

الشيوخ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها، واعتبارها هبا، إىل غري ذلك مما يطول عن هؤالء 
 شرحه.

هذا مع سعة االطالع على األخبار املروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، 
واخلربة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وباألسباب الداعية إىل التساهل والكذب، 

 ومداخل اخللل. ومبظنات اخلطأ والغلط،
 .(2)إىل غري ذلك هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .15قواعد العلل وقرائن الرتجيح؛ لعادل الزرقي: (  1)
علم= =العلل حيصل يف : )رمبا يُ ْفَهم من بعِض األقوال املتقدمة أّن 11قال الدكتور علي الصياح يف جهود احملدثني

القلب من فراغ بدون عمل وال طلب، وهذا الفهم غري مراد قطعاً، لكن ملَّا كان علم العلل خفيًا ودقيقًا وحباجٍة 
 -وهو ما توافر ألولئك النقاد-إىل كثرِة طلٍب، وسعِة حفٍظ، وجودِة فكر ودقِة نظر، وتوفيق من اهلل أوال وآخراً، 

 من الكهانة واإلهلام(. أصبح عند من ال حيسنه نوعٌ 
 .1/12ينظر: النكت اجلياد؛ للمعلمي اليماين(  2)
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  :قال ابُن أيب حامت: )وسألت أبا إعًلل الحديث مع عدم معرفة ع َّتهالمثال :
صلى اهلل –، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّيبِّ (1)زرعة عن حديث رواه بقية

 ((؟أنَّه لم يكن يرى بالقز والحرير ل نساء بأساً  : ))-وسلَّمعليه 
 .(2)فقال أبو زرعة: هذا حديٌث منكٌر. قلُت: تعرف له علة؟ قال: ال(

 :ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل إعالل حديث  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
هبذا احلديث عن عبيد اهلل ابن عمر العمري؛  (3)بقية بن الوليد بالنكارة؛ لتفرد بقية بن الوليد

وذلك أنَّ بقية بن الوليد ممن ال حيتمل تفرده هبكذا خرب عن عبيد اهلل، وذلك أن عبيد اهلل 
العمري من األئمة املكثرين الذين كان هلم أصحاب، حرصوا على مجع حديثهم؛ كأيوب 

عبد اهلل بن املبارك، وعبد اهلل بن السختياين، وشعبة، والثوري، وابن جريج، وحيىي القطان، و 
َّنري، وعبد الوهاب الثقفي، ومحاد بن زيد، وغريهم، فكيف غاب هذا احلديث عنهم حىتَّ 

 يأيت بقية ويتفرد به!  
ا عدم معرفة علته، املقصود بذلك املخالفة اليت تنكشف بعد مجع طرق احلديث؛   وأمَّ

 .(4)كاإلرسال، أو الوقف، وحنومها من العلل

أنكر هذا احلديث غري أيب زرعة مقتصرين على إعالله بتفرد بقية، وال شك أنَّ  وقد
 تفرده يعد علَّة حبد ذاته:

                                                           

(، والدارقطين كما 13422) 12/358(، والطرباين يف الكبري9728)8/395(  أخرج روايته: النسائي يف الكربى1)
 (.3385)1/782يف أطراف الغرائب

 هنى عن القز واحلرير( !. -صلى اهلل عليه وسلم- ( بلفظ مغاير: )أنَّ النَّيبَّ 7575)12/175وأخرجه البزار يف مسنده
 (.1412مسألة)4/334( علل احلديث؛ البن أيب حامت2)
هو )بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي، أبو حُيِْمد، بضم التحتانية وسكون املهملة وكسر امليم، امليتمي، (  3)

(. تقريب 4ة سبع وتسعني وله سبع ومثانون خت م صدوٌق، كثري التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سن
 (.534ترمجة)121التهذيب:

 (.7حاشية)4/334(  ينظر: تعليق حمققي علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
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ه(: )وهذا احلديث ال نعلم رواه عن  عبيد اهلل بن عمر إال 292قال احلافظ البزار)
 .(1)بقية(

 .(2) ه(: )هذا منكر من حديث عبيد اهلل بن عمر(323وقال اإلمام النسائي)

 .(3)ه(: )تفرَّد به بقية عنه(387ل احلافظ الدارقطين)وقا

وقد كشف الدارقطين علَّة احلديث اليت خفيت على احلافظ أيب زرعة وغريه، فقال 
صلى اهلل عليه -، أنَّ النَّيبَّ -رضي اهلل عنهما–عندما سئل حديث نافع، عن ابن عمر 

((: )فقال: يرويه (4)ذكورهاأحل الذهب والحرير إلناث أمتي، وحرم ع ى قال: )) -وسلم
عبيد اهلل، واختلف عنه، فرواه حيىي بن سليم الطائفي، عن عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن 

 .-صلى اهلل عليه وسلم-عمر، عن النَّيبَّ 

 وتابعه بقية بن الوليد، عن عبيد اهلل، على معىن هذا القول يف احلرير، والقز.

والصحيح: عن عبيد اهلل، عن نافع، عن سعيد ابن ومل يذكر: الذهب، وكالمها وهٌم؛ 
 أيب هند، عن أيب موسى.

وسعيد مل يسمعه من أيب موسى... . وروى طلق بن حبيب، قال: قلُت البن عمر: 
 يف احلرير شيئاً؟ قال: ال. -صلى اهلل عليه وسلم-مسعت من النَّيبَّ 

                                                           

 (.7575عقب)12/175يف مسنده(  1)
 (.9728عقب)8/395(  يف الكربى2)
 (.3385)1/782أطراف الغرائب(  3)

 (، وابن أيب شيبة يف املصنف728)1/425(، والطيالسي19932)11/18راشد(  أخرجه: معمر بن 4)
(، 3258) 8/82(، والبزار1522)4/215(، والرتمذي19147)32/417(، واإلمام أمحد24147)7/171

(، 8924)8/315(، والطرباين يف األوسط 9385) 8/378(، ويف الكربى؛ له7148)8/111والنسائي
(. وهو حديث 4391) 2/427(، والبيهقي يف الكربى 4823) 12/312والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار

 معلول؛ النقطاعه  كما قال الدارقطين.
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-ن عمر، عن النَّيبِّ وهذا يدل على وهم حيىي بن سليم، وبقية يف حكايتهما، عن اب
 .(1)(-صلى اهلل عليه وسلم

من هنا يتبنيَّ لنا أنَّ بقية وهم يف حديث إْذ جعله عن عبيد اهلل، عن نافع عن ابن 
، وأنَّ الصواب فيه عن عبيد اهلل، عن نافع، عن سعيد بن أيب هند، -رضي اهلل عنهما–عمر 

يت على أيب زرعة الرازي، إال أنَّ . وهذه العلة هي اليت خف-رضي اهلل عنه–عن أيب موسى 
ً للحديث من غري معرفة علَّته احلقيقية.  نكارة احلديث مل ختف عليه، فراح معالَّ

 إنَّ حديث بقية بن الوليد منكٌر كما قال أبو زرعة الرازي؛ لتفرد خًلصة القول :
رقطين علته، بقية بن الوليد به، وهو ممن ال حيتمل تفرده عن عبيد اهلل، وقد كشف لنا الدا

ة ممارستهم ألحاديث الرواة ال خيفى عليهم نكارة  ومن هنا يتبنيَّ أنَّ األئمة النقاد لشدَّ
 احلديث من صالحه، إال أنَّ عبارهتم قد تقصر يف كشف العلة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2911مسألة)55-13/51العلل؛ للدارقطين(  1)
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 المط ب السادس

 إعًلل الحديث بأنَّه ليس من رواية فًلن

ت إىل من رويت عنه هذه املتابعة أم  ال بدَّ من نقد املتابعات مجيعاً، ومعرفة هل صحَّ
 ال ؟ فقبول املتابعة يشرتط فيه أموٌر: )األول: صحة اإلسناد إىل املتاِبع واملتاَبع. 

الثاين: أن تكون الرواية حمفوظة إليهما، وليس ذلك من خطأ بعض الرواة عنهما، أو 
 رة ال أصل هلا. أحدمها؛ فتكون منك

الثالث: أن يكون كل من املتاِبع واملتاَبع قد مسع هذا احلديث من الشيخ الذي اتفقا 
على روايته عنه...فهذه؛ هي شروط إثبات املتابعة، بصرف النظر عن كون هذه املتابعة مما 

 .(1)ترقى إىل التقوية، فيعتد هبا يف دفع اخلطأ عن املتاَبع، أو ال(

هذا فال بدَّ من متييز ونقد اإلسناد، وبيان إذا ما كان فيه جهالة، أو ضعٌف، فإذا تبنيَّ 
أو أسباب أخرى تقتضي عدم صحة اإلسناد إىل هذا الراوي أو ذاك، فإذا تبنيَّ أنَّ اإلسناد 
له نكارة احلديث إذا كان منكراً، أو نقوي احلديث هبذه  مل يصح إىل فالٍن فال ميكننا أْن حنمِّ

بل األوىل أْن حُتمل النكارة على من دونه من الضعفاء، فاإلسناد الذي مل يصح إىل املتابعة، 
الراوي، فالصواب أنَّه ليس من روايته حقيقة، وإَّنا ذكره الضعفاء خطأ يف هذا احلديث، وقد 

جاءت نصوٌص عن أهل العلم تدل على أمهية بيان صحة اإلسناد إىل الرواة، ال سيما إذا  
 اً؛ حىت يعرف من املخطئ، فينزل كل راٍو منزلته من جرح وتعديل.كان احلديث منكر 

وقد جاءت أقوال ألهل العلم تدل على أمهية معرفة صحة األسانيد من ضعفها إىل 
ه( معلقًا على أحد الرواة 548، قال الذهيب)-رضي اهلل عنهم-قائليها حىتَّ دون الصحابة

السند إليه، وإال  فالرجل قد ُكذب عليه عندما أنكرت عليه أحاديث: )...الشأن يف ثبوت 
                                                           

 .14اإلرشادات؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل: (  1)
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، إىل غري ذلك من النصوص املستفيضة اليت تدل على  هذا (1)ووضع عليه نسخة سائرة...(
األمر، وقد أطال الشيخ طارق بن عوض اهلل التنبيه على أمهية صحة الرواية إىل الراوي، ومن 

الً؛ ألن الراوي إذا مل يكن صح مجلة ما قال: )وهذا أمر بدهي، ال ينبغي أْن نقف عنده طوي
عنه أنَّه روى الرواية أصالً، فكيف يصح أن يقال: إنه تابع وتوبع؛ فإنَّ املتابعة فرع من 

 الرواية، فإذا مل تكن الرواية ثابتة، فكيف تثبت املتابعة؟! .

يف مبحث املرسل، ومن  -عليهم رمحة اهلل تعاىل-وهذا؛ كمثل ما ذكره أهل العلم      
ط صحة اإلسناد إىل كل من الراويني؛ ألنَّه إذا مل تكن الرواية قد صحت إىل كل من اشرت 

ما قد أرسال هذا احلديث أصالً،  -أو من مل تصح روايته عنه -املرِسلني، فلم يصح أهنَّ
ا هو مبا صح أنَّه مرسٌل، وليس مبا زعم زاعم خطًأ أنَّه مرسٌل، بل ينبغي أيضاً؛  واالعتبار إَّنَّ

رف حال صاحب الكتاب، وهل هو ممَّن حيتج به أم ال؛ ...وكذلك؛ رواة الكتب، فقد أْن يُع
يكون الكتاب معروفًا مشهوراً عن مؤلفه، إال أنَّ بعض رواة الكتاب عنه رمبا خيطئ يف بعض 
ف فيه أو حيرِّف، مبا ال يكون معروفًا عن  أحاديث الكتاب، فيزيد فيه أو ينقص، أو يصحِّ

 .(2)واية غري هذا الراوي عنه(صاحب الكتاب من ر 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.7971ترمجة)3/178( ميزان االعتدال،1)
 .128( اإلرشادات: 2)
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  المثال التطبيقي: إعًلل الحديث بأنَّه ليس من رواية الثقة، وإنما هو معروف
: قال ابن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديث رواه معمر بن برواية فًلن الضعيف

اهلل عليه صلى –، عن عبد اهلل بن بشر، عن أبان ومحيد، عن أنس: أن النَّيبَّ (1)سليمان
 ((؟هي ريحانة يشمها إذا شاءسئل عن الرجل يقبل وهو صائم؟ فقال: )) -وسلم

 .(3)فقد روي عنه( (2)قال أبو زرعة: أما من حديث محيد فمنكر، وأما أبان

 :أنكر أبو زرعة الرازي ورود احلديث  من طريق  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
حلميد رواية هلذا احلديث. أي أنَّه ذكر يف  محيد، أي من وجه ثابت صحيح عنه، فال يعرف

إسناد هذا احلديث خطأ؛ بسبب ختليط الضعفاء وأوهامهم، فحميد مل يرو هذا احلديث، 
ً ثقة ، ولكن مل يصح احلديث إليه، ومل يعرف (4)ولو رواه لكان احلديث صحيحاً؛ ألنَّ محيدا

من رواة هذا احلديث، وإَّنا ذكر يف بروايته إال من هذا الطريق الضعيف، لذا ال يعدُّ محيدًا 
 إسناده ومهاً؛ سببه ختليط الضعفاء.

ا أبان، فقد روي عنه هذا احلديث وصح إسناده إليه، إال أنَّ أبان مرتوك احلديث ال  أمَّ
يعتدُّ بروايته كما سيأيت، وإَّنا تذكر روايته من باب اإلعالل، فمقصد أيب زرعة أنَّ احلديث 

 ال محيد.معروف من رواية أبان 

 

 

 
                                                           

 .7/423الكامل يف الضعفاء؛ البن عدي(  أخرج روايته: 1)
(، من طريق مروان بن معاوية، 2159)1/132كما يف املطالب العالية  (  أخرج روايته:  حممد بن حيىي بن أيب عمر2)

 ، من طريق عبد الوارث، كالمها عن أبان به.1/112وأبو نعيم يف تأريخ أصبهان
 (.552مسألة)3/177علل احلديث؛ البن أيب حامت (3)
(  هو )محيد بن أيب محيد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف يف اسم أبيه على حنو عشرة أقوال، ثقٌة، مدلس، 4)

وعابه زائدٌة؛ لدخوله يف شيء من أمر األمراء، من اخلامسة مات سنة اثنتني، ويقال ثالث وأربعني وهو قائم 
 (.1744)ترمجة181تقريب التهذيب؛ البن حجر: يصلي وله مخس وسبعون ع(. 
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وعند مجع الطرق يتبنيَّ صحة إعالل أيب زرعة الرازي، فلم يرو أحٌد احلديث عن محيد، 
وقد أنكر عليه هذا  (1)وإَّنا تفرد بذكره مقرونًا عبد اهلُل بن بشر كما سبق، وهو متكلم فيه

 .(2)احلديث من طريق محيٍد خاصة

ا أبان، فقد رواه عنه )مروان بن معاوية، وعبد  إضافة إىل رواية عبد اهلل  (3)الوارث(أمَّ
بن بشر، فهذا يدل على أنَّ احلديث معروف من رواية أبان، ومنكٌر من رواية محيد، فلم 

 يصح أنَّ محيداً قد رواه، كما بنيَّ أبو زرعة الرازي.

ه( على بطالن احلديث، مع إنكار روايته من طريق محيد، 255وقد نص أبو حامت)
ديث حديث أبان إْذ قال: )هذا حديث باطل، وليس هو من حديث مشريًا إىل أنَّ احل

ا هو من حديث أبان(  .(4)محيد؛ إَّنَّ

 .(7)وعلى هذا، فاحلديث ضعيٌف جداً من أجل أبان

 

                                                           

(، وضعفه يف رواية عنه. ينظر: إكمال هتذيب 2211)2/472(  وثقه ابن معني كما يف تارخيه؛ رواية الدوري1)
(: )شيٌخ(، وقال أبو زرعة 321(. وقال اإلمام امحد يف سؤاالت أيب داود)2822ترمجة)5/211الكمال؛ ملغلطاي

(: 4221ترمجة )2/395كما يف ميزان االعتدال  )ال بأس به(، وقال عثمان بن سعيد الدارمي3/885يف الضعفاء
(: )ليس به بأٌس(، وقال ابن 3182ترمجة )14/338)ليس بذاك(، وقال نسائي كما يف هتذيب الكمال

(: 712ترمجة) 2/2قال ابن حبان يف اجملروحني(: )وأحاديثه عندي مستقيمة(، و 1254ترمجة) 7/424عدي
ألثبات وينفرد بأشياء يشهد املستمع هلا إذا كان احلديث صناعته )كان ممن يروي عن الثقات ماال يشبه حديث ا

أهنا مقلوبة(. فهو صدوق حسن احلديث ما مل خيالف، إال يف روايته عن األعمش والزهري فيها ضعٌف. ينظر: 
 (.3231ترمجة )295(، وتقريب التهذيب؛ البن حجر:2822ترمجة)5/211إكمال هتذيب الكمال؛ ملغلطاي

 (.1255ترمجة) 7/424 قول أيب زرعة، وأيب حامت، ساق ابن عدي احلديث يف مجلة منكراتهإضافة إىل(  2)
 (  تقدم ذكر روايتهما يف أول املسألة.3)
 (.523مسألة)3/95(  علل احلديث؛ البن أيب حامت4)
األربعني د(. أبانابن أيب عياش فريوز البصري، أبو إمساعيل العبدي، مرتوٌك، من اخلامسة مات يف حدود (  هو )5)

 (.142ترمجة)85التقريب: 
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 من طرق أخرى: -رضي اهلل عنه–وقد جاء احلديث عن أنس 

ف أيب األول: رواه سلمان بن توبة، عن سالم بن سليمان املدائين، عن سلمان بن طري
، وكذا (1)به. وإسنادها مظلٌم؛ فسالم منكر احلديث -رضي اهلل عنه-عاتكة، عن أنس

 .(2)سلمان

، عن حممد بن عبد اهلل (3)الثاين: رواه عبد اهلل بن موسى بن أيب عثمان األَّناطي
به. وإسناده  -رضي اهلل عنه–الرازي، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن أنس 

 .(7). وقد صحح(4)عبد اهلل األَّناطي شيخ الطرباين فإنَّه مستور به يعل احلديث ثقات، إال

                                                           

هو )سالم بن سليمان بن سوار املدائين، ابن أخي شبابة، نزيل دمشق، وقد ينسب إىل جده، ضعيٌف، من (  1)
 (.2524ترمجة )211صغار التاسعة مات سنة عشر ومائتني أو بعدها ق(. التقريب: 

سلمان، أو بالعكس، ضعيٌف، وبالغ= =السليماين فيه، أبو عاتكة البصري، أو الكويف، امسه طريف ابن (  هو )2)
 (.8193ترمجة)173من اخلامسة ت(. التقرييب:

 (.2113)1/112(، ومن طريقه املقدسي يف املختارة4472)4/315(  أخرج روايته: الطرباين يف األوسط3)
ن أيب عثمان، أبو حممد عبد اهلل بن موسى ب(: )7272ترمجة)11/381(  ترجم له اخلطيب يف تأريخ بغداد فقال4)

األَّناطي الدهقان، يعرف بابن بلعها، حدث عن حيىي بن معني، والربيع ابن ثعلب، وموسى بن حممد بن حيان، 
وسهل بن زجنلة، وحممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي، وحممد بن عبد اهلل األرزي، وإبراهيم بن حممد بن 

نع، ودعلج بن أمحد، وأمحد بن يوسف بن خالد، وما علمت من عرعرة، وغريهم. روى عنه عبد الباقي بن قا
. وقال صحاب كتاب إرشاد القاصي والداين إىل تراجم 8/172حاله إال خرياً(. ومل يعرفه اهليثمي يف جممع الزوائد

 (: )صدوق(.111شيوخ الطرباين ترمجة)
ني ما مل خيالف؛ فهو من شيوخ الطرباين، أنَّ الرجل مستور احلديث، حديثه يقبل التحس -واهلل أعلم-والذي يظهر 

وقد روى عنه مجع، ورى عن مجع، ومل يعلم عنه اخلطيب إال خرياً، فالقول قوله؛ إْذ مل خيالفه أحٌد، ولكن حديثه 
هذا أعله الطرباين بالغرابة؛ إْذ قال: )مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال معتمر، تفرد به: حممد بن عبد 

 زي(. اهلل األر 
قلت: معتمر ثقة، واألرزي ثقة، فالعلة متوجهة إىل شيخ الطرباين، هو من تفرد به، لذا فاحلديث هبذا اإلسناد ال يصح، 

 واهلل أعلم.
 : )ورجاله ثقات(.11/12وقال العيين يف عمدة القاري. 1/112(  صحح إسناده املقدسي يف املختارة5)
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رضي اهلل -، عن ثابت بن زيد، عن التيمي، عن أنس(1)الثالث: رواه سليمان بن الربيع
 .(2)به. وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك أنَّ سليمان بن الربيع مرتوك احلديث -عنه

رضي اهلل –، عن حممد بن جادة، عن أنس (3)العيزارالرابع: رواه حيىي بن عقبة بن أيب 
 .(4)به. وإسناده مرتوك أو موضوع؛ من أجل حيىي بن عقبة -عنه

من أي طريق، لتفرد  -رضي اهلل عنه–من هنا يتبنيَّ أنَّ احلديث مل يصح عن أنس 
رواية الضعفاء واملرتوكني به، فاحلديث باطل بالكلية كما نص أبو حامت الرازي، ومنكر من 

 محيد نسبياً كما نص أبو زرعة وأبو حامت.

 :إن احلديث منكر مل يصح من حديث محيد كما بنيَّ أبو زرعة  خًلصة القول
الرازي، لعدم وروده من طريق صحيح عنه، ومل يروه غري عبد اهلل بن بشر مقرونًا مع أبان، 

روف من رواية أبان، وقد أنكر األئمة احلديث عليه من طريق محيد، وذلك أنَّ احلديث مع
 وأبان مرتوك احلديث، فاحلديث باطل ال يصح من كل الوجوه واهلل أعلم.

 

 

                                                           

 (.1515رائب امللتقطة)(  أخرج روايته: احلافظ ابن حجر يف الغ1)
(: 3479=    = ترمجة)2/325(. وقال الذهيب يف امليزان4792ترمجة)12/53(  ينظر: ترمجته يف تأريخ بغداد2)

)سليمان بن الربيع النهدي الكويف. عن أيب نعيم، ومجاعة. تركه أبو احلسن الدارقطين، وقال: غري أمساء مشايخ، 
 (.1724ترمجة)1/299وينظر: موسوعة أقول الدارقطينوروى الربقاين عن الدارقطين: ضعيف(. 

 .1/157، والذهيب يف السري11/152اخلطيب يف تأريخ بغداد (  أخرج روايته:3)
: )كذاب خبيث عدو هلل كان يسخر به ليس ممكن يكتب 1/11(  قال ابن معني يف تأرخيه؛ رواية ابن حمرز4)

 : )منكر احلديث(، وقال أبو زرعة يف الضعفاء(1242ترمجة)4/585حديثه(، وقال البخاري يف األوسط
(: )مرتوك احلديث، 542ترمجة)9/159: )ضعيف احلديث(، وقال أبو حامت كما يف اجلرح والتعديل2/433

(وقال: )ليس بثقة(، 128أورده النسائي يف الضعفاء واملرتوكون ترمجة)ذاهب احلديث، كان يفتعل احلديث(، و 
(: )وكان ممن يروي املوضوعات عن أقوام أثبات ال جيوز 1227ترمجة)3/115اجملروحنيوقال ابن حبان يف 

 االحتجاج به حبال من األحوال(.
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 المط ب السابع

 اإلجمال في اإلعًلل

م جيملون القول يف  (1)-إن مل يكن كلهم-جرت عادة املتقدمني يف األعم األغلب  أهنَّ
إعالل احلديث، وال يبسطون القول، بل يكتفون بقوهلم: وهم فيه فالن، أو أخطأ فيه فالٌن، 
أو هو منكٌر، أو شاذ، أو معلٌّ إىل آخر أقواهلم، وقلما يفصحون عن سبب اإلعالل. بل 

 غالب قوهلم االختصار واإلمجال.

 ع إىل أموٍر، منها:يرج -أعين اإلمجال يف اإلعالل–وهذا األمر 

 األول: طلباً لالختصار.

 .(2)ثانياً: أنَّ عصرهم مل يكن حيتاج إىل مزيد بسٍط؛ لقوة معرفتهم بأقوال النقاد

 ثالثاً: شحذاً للهم؛ بأْن يغوص طلبة احلديث يف الكشف عن أساب العلة.

  ذلك من األمور.رابعاً: إنَّ الناقد مل تتوفر له القرائن الكافية يف حتديد العلة. إىل غري

                                                           

ل يف كتابه النفيس التمييز، فهو كتاب سهل 1) (  إال ما كان من صنيع أيب احلجاج اإلماِم مسلم، فقد بسط وسهَّ
وتطبيقيًا يف كتب املتقدمني. وهو كتاب مفقود، املطبوع هو جداً، ال أعرف له مثياًل يف سهولة العبارة نظريًا 

 املختصر، وخمتصره جمهوٌل.
: )أنَّ كل من وضع من البشر كتاباً فإَّنا وضعه ليفهم بذاته من 1/14من حسن قول اإلمام الزركشي يف الربهان (  2)

 غري شرح وإَّنا احتيج إىل الشروح ألمور ثالثة:
إنَّه لقوته العلمية جيمع املعاين الدقيقة يف اللفظ الوجيز فرمبا عسر فهم مراده فقصد أحدها: كمال فضيلة املصنف ف

 بالشرح ظهور تلك املعاين اخلفية ومن هنا كان شرح بعض األئمة تصنيفه أدل على املراد من شرح غريه له.
أو ألهنا من علم آخر وثانيها: قد يكون حذف بعض مقدمات األقيسة أو أغفل فيها شروطا اعتمادا على وضوحها 

 فيحتاج الشارح لبيان احملذوف ومراتبه
وثالثها: احتمال اللفظ ملعان ثالثة كما يف اجملاز واالشرتاك وداللة االلتزام فيحتاج الشارح إىل بيان غرض املصنف 

ذلك وترجيحه وقد يقع يف التصانيف ما ال خيلو منه بشر من السهو والغلط وتكرار الشيء وحذف املهم وغري 
 فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك(.



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
513 

وكان من مجلة األئمة الذين جيملون قوهلم يف اإلعالل أيب زرعة الرازي، لذا جند بعض 
ب على كالمه مبزيد بسٍط. ويف املثال التطبيقي ما يبني ذلك.  تالمذته من يعقِّ

  المثال التطبيقي: إعًلل الحديث؛ باالقتصار ع ى قوله )وهم(، ثم بيان ابن
ابن أيب حامت: ) وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سعيد بن  قالأبي حاتم لذلك: 

، عن سليمان بن داود اليمامي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب (1)سليمان
من بنى بيتا يعبد اهلل فيه من مال قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم –هريرة، عن النَّيبِّ 

 ((؟.وياقوتحًلل، بنى اهلل له بيتاً في الجنة من در 
 .(2)قال أبو زرعة: هذا احلديث من حديث أيب هريرة وهم(

  بيان إعالل احلافظ أيب زرعة الرازي: اقتصر احلافظ أبو زرعة الرازي على إعالل
احلديث بقوله: )هذا احلديث من حديث أيب هريرة وهم(، ومل يبنيِّ موضع الوهم، وال 

قوله فقال: )قلت: ومل يشبع اجلواب، ومل الصحيح ما هو، لذلك عقب ابن أيب حامت على 
 يبني علة احلديث بأكثر مما ذكره.

، عن حيىي بن أيب كثري، عن (3)والذي عندي: أنَّ الصحيح على ما رواه أبان العطار
. وعن -صلى اهلل عليه وسلم–حممود بن عمرو، عن أمساء بنت يزيد ابن السكن، عن النَّيبِّ 

 .(4)أيب هريرة، موقوف...(حيىي، عن حممود بن عمرو، عن 

                                                           

(، 7279)7/197الطرباين يف األوسط، و 2/121(، والعقيلي يف الضعفاء8139)17/221(  أخرج روايته: البزار1)
 .1/121(، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع2151) 4/345والبيهقي يف الشعب

، من طريق بشر، عن سليمان بن 4/252لكامل، وابن عدي يف ا3/495وأخرجه: أبو يعلى كما يف املطالب العالية
، من منكرات سليمان بن أيب داود. فتبنيَّ أنَّ احلديث حديث 1/334أيب داود به، وذكره ابن حبان يف اجملروحني

 سليمان بن داود.
 (.728مسألة) 474-1/473علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
(، والعقيلي 1774) 3/347اوي يف شرح مشكل اآلثار(، والطح25112)47/787أخرج روايته: اإلمام أمحد(  3)

 .2/121يف الضعفاء
 (.728مسألة) 474-1/473علل احلديث؛ البن أيب حامت (4)
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على أنَّ الصواب يف احلديث  (2)ه(322، والعقيلي)(1)ه(233وكذلك نص ابن معني)
 .-رضي اهلل عنه–الوقف على أيب هريرة 

سعيد ابن  أي أنَّ العلة يف هذا احلديث هو من قول أيب هريرة موقوفًا عليه، وأنَّ إسناد
حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة سليمان، عن سليمان بن داود اليمامي، عن 

وهٌم؛ وهم فيه سليمان بن داود، إْذ جعله عن حيىي ابن أيب كثري، عن أيب  -رضي اهلل عنه–
–سلمة، عن أبيه هريرة، ومل يتابعه أحٌد يف قوله)عن أيب سلمة(، وال يف رفعه عن أبيه هريرة 

 أمرين: رضي اهلل عنه. وأنَّ مدخل الوهم عليه يرجع يف

األول: أنَّه سلك اجلادة يف قوله عن أيب سلمة، فكما هو معروف أنَّ هذه السلسلة 
 مسلوكة كثرياً.

الثاين: أنَّه دخل عليه حديث يف حديث، دخل له حديث حيىي بن أيب كثري املرفوع 
عن غري أيب هريرة، يف املوقوف عن أيب هريرة، فجعل الرفع الذي هو من حديث أمساء بنت 

 .-رضي اهلل عنه–د مرفوعاً أليب هريرة يزي

 .(3)وعلى هذا فاحلديث ضعيف؛ جلهالة حممود بن عمرو

 

 

 

                                                           

 .3/112(  ينظر: تأريخ ابن معني؛ رواية الدوري1)
 .2/121(  ينظر: الضعفاء؛ للعقيلي2)
قال (، 125ترمجة) 12/14(، وهتذيب التهذيب؛ البن حجر8319ترمجة)4/58(  ينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب3)

(: )حممود بن عمرو بن يزيد بن السكن األنصاري، مقبول من الثالثة د 1714ترمجة)722احلافظ يف التقريب
 س(.
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 وقد أعل احلديث غري واحد من األئمة:

ه(: )وأحاديث سليمان بن داود اليمامي ال نعلم أحدا 292فقال احلافظ البزار)
و عندي ليس بالقوي؛ شاركه فيها، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، وه

 .(1)ألن أحاديثه تدل عليه إن شاء اهلل(

ه(: )مل يرو هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري إال سليمان 312قال احلافظ الطرباين)
 .(2)بن داود، تفرد به: سعيد بن سليمان، وال يروى عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد(ا

 .(3)وقفه على أيب هريرة(ه(: )وقيل: أن الصحيح 597قال احلافظ ابن رجب)

، منها: ما جاء (4)مرفوعاً  -رضي اهلل عنه–وقد صحَّ احلديث من رواية غري أيب هريرة 
يقول: ))من بىن  -صلى اهلل عليه وسلم-، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه–عثمان بن عفان 

 .(7)مسجداً يبتغي به وجه اهلل بىن اهلل له مثله يف اجلنة((

 :كثرياً ما يقتصر األئمة الكبار على اإلمجال يف إعالل احلديث، كما   خًلصة القول
مرَّ معنا يف هذا املثال، فيعلون احلديث ب   )الوهم(، أو )الغرابة(، أو )التفرد(، أو )اخلطأ(، 
وحنو ذلك، ومن هنا تكمن صعوبة علم العلل؛ إْذ فهم أقوال األئمة حيتاج إىل إمعان نظر، 

 ن اإلعالل يف ضوء منهجهم النقدي.ومزيد علٍم، فضالً ع
 
 
 
 

                                                           

 (.8139عقب)17/221(  مسند البزار1)
 (.7279عقب)7/197املعجم األوسط(  2)
 .3/322(  فتح الباري؛ البن رجب3)
 .2/5(  ينظر: تتمة الشواهد يف: جممع الزوائد؛ للهيثمي4)
 (.733)1/358(، ومسلمٌ 472)1/95(  متفٌق عليه: البخاري5)
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 المط ب الثامن

 اختًلف ألفاظ الحديث المتباعدة ال يدل دوما ع ى أنَّهما حديثين

ال بدَّ من معرفة أنَّ قاعدة: )إذا اختلفت خمارج احلديث وتباعدت ألفاظه أو كان 
جيعال حديثني سياق احلديث يف حكاية واقعة، يظهر تعددها، فالذي يتعني القول به أن 

ليست مطَّردة، بل قد يروي الراوي احلديث مبعناه الذي فهمه، فيحيل معىن  (1)مستقلني(
احلديث إىل غري ما ورد به، وتؤدي الرواية باملعىن إىل اختالف ألفاظ الناقلني لذلك احلديث، 
ما حديثني خمتلفني، بينما مها يف األصل حديث واحد، فيعمد الناظر فيهما  فيعتقد الناظر أهنَّ

 .(2)الرتجيح بني رواهتا؛ ظناً منه أنَّ ذلك اختالف بني رواة احلديثإىل اجلمع أو 

ه(: )يف حديث ذي اليدين حيث وقع اختالف يف ألفاظ 511قال احلافظ العالئي)
، والظاهر -رضي اهلل عنه  -الناقلني له: )وهذا احلديث هبذه األلفاظ مداره على أيب هريرة 

ها، فرواه بعضهم باملعىن على حنٍو مما مسع، فحصل أن القصة واحدة، ولكن الرواة تصرفوا في
 .(3)هذه االختالفات(

ويف املثال التطبيقي نص صحيح صريح من أيب زرعة يدل على أنَّ اختالف األلفاظ 
 غري املتقاربة جداً أن ذلك يدل على التعدد.

 

 

 

                                                           

 .2/591(  النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر1)
 .29لرقيب الغامدي: ينظر: األحاديث املرفوعة املعلة يف كتاب احللية؛ لسعيد بن صاحل ا(  2)
 .111نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد؛ للعالئي: (  3)
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  ًالمثال التطبيقي: اختًلف ألفاظ الحديث ووجوهها ال يدل ع ى التعدد دائما :
، عن معمر، عن (1)قال ابن أيب حامت: ) وسألت أبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق

. والزهري، عن سعيد بن -صلى اهلل عليه وسلَّم –الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النَّيبِّ 
أنَّه كان يعتكف العشر : )) -صلى اهلل عليه وسلَّم–املسيب، عن أيب هريرة، عن النَّيبِّ 

 ((.مضان حتى قبضه اهللاألواخر من ر 
يروي عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب  (2)قال أبو حممد: وبعض أصحاب الزهري

 . -صلى اهلل عليه وسلم–هريرة، عن النَّيبِّ 

روى عن عقيل، عن الزهري، عن عروة وابن املسيب، عن  (3)قال: ونافع بن يزيد
  . -صلى اهلل عليه وسلم–عائشة، عن النَّيبِّ 

؛ قال: حدثين الزهري؛ قال: حدثين ابن املسيب؛ قال: (4)الليث بن سعدوروى 
العشر األول، مث اعتكف العشر الوسط... فذكر -صلى اهلل عليه وسلم–اعتكف رسول اهلل 

 احلديث؟

قال أبو زرعة: الصحيح عندي: الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن املسيب، عن 
 .-صلى اهلل عليه وسلم–النيب 

زرعة: اللفظان قد اختلفا؛ فكأنه حديثني؟ قال: ال! هو واحد، وإن اختلف  قلت أليب
 .(7)اللفظان(

                                                           

 171   / 2(، مقرونًا عن معمر وابن جريج. وأخرجه عنه: ابن راهويه يف مسنده5182)4/245( هو يف مصنفه1)
(، والنسائي 5538) 14/185(، والبزار 592) 3/148الرتمذي(، و 5584)13/197(، واإلمام أمحد172)

 (.425) 1/129(، وابن اجلارود يف املنتقى3321)3/355يف الكربى
 (  مل أقف على من رواه من هذا الوجه.2)
 (.3925مسألة)17/119(  ذكر روايته: الدارقطين يف العلل3)
 (.3323)3/358أخرج روايته: النسائي يف الكربى(  4)
 (.532مسألة)121-3/124حامتعلل احلديث؛ البن أيب  (5)
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 :أعل احلافظ أبو زرعة الرازي رواية من رواه عن ابن  بيان إعًلل الحافظ أبي زرعة
ح االرسال، وصوَّب رواية من رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة  املسيب موصوالً، ورجَّ

ما حديث واحد، وليس حديثني عند سؤال ابن أيب حامت – رضي اهلل عنها، مثَّ نص على أهنَّ
 له. وميكن بيان ذلك على ما يأيت:

من رواه عن سعيد بن املسيب موصواًل، وأنَّ الراجح روايته عن سعيد  األول: إعالل
، فروياه عن (2)، وابُن جريج يف رواية(1)مرساًل. وذلك أنَّ عبَد الرزاق خالفه الليث بن سعد

. فتبَّني أنَّ (3)سعيد مرساًل: قال النسائي: )رواه الليث، عن الزهري، عن سعيد مرساًل(
 عيد كما قال أبو زرعة الرازي.الصواب يف اإلرسال عن س

–الثاين: ترجيح أيب زرعة الرازي لرواية من رواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 
 . قد وقع االختالف على الزهري على عدة وجوه، وهي كما يأيت: -رضي اهلل عنها

 -رضي اهلل عنه–الوجه األول: بعضهم رواه عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة 
م يف أصل املسألة.به.    كما تقدَّ

–الزهري، عن عروة وابن املسيب، عن عائشة، عن النَّيبِّ الوجه الثاين: وبعضهم رواه 
 . كما تقدم يف أصل املسألة.-صلى اهلل عليه وسلم

 

 

 

                                                           

 (.3323)3/358أخرج روايته: النسائي يف الكربى(  1)
الدارقطين يف (، و 3322)3/355(، والنسائي يف الكربى27387)42/222( أخرج روايته: اإلمام أمحد2)

 (.2313)3/185السنن
 (.3322)3/355(  السنن الكربى؛ للنسائي3)
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، ويونس بن (2)، وصاحل بن أيب األخضر(1)الوجه الثالث: رواه )عقيل بن أيب خالد
 .-رضي اهلل عنها–هم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ( مجيع(4)، واألوزاعي(3)يزيد

وهذا الوجه عن الزهري، هو الذي رجحه أبو زرعة إْذ قال: )الصحيح عندي: الزهري، 
 .(7)صلى اهلل عليه وسلم(–عن عروة، عن عائشة، وابن املسيب، عن النيب 

، تبنيَّ سبب ترجيح أيب زرعة هو اتفاق جل أصحاب الزهري على روايته كذلك
فرتجيح أيب زرعة هلذا الطريق يكمن يف كثرة من رواه عن الزهري على هذا الوجه. والذي 

، (1)ه(271رجحه أبو زرعة هو الصواب، وهو الوجه الذي صححه البخاري)
: )والصواب من هذه األحاديث قول من ه(؛ إْذ قال387، والدارقطين)(5)ه(211ومسلم)

كان يعتكف   -صلى اهلل عليه وسلم-أنَّ النَّيبَّ قال: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، 
 .(8)العشر األواخر(

 

 

 

 
                                                           

(، وأبو 1152) 2/831(، ومسلٌم 2212)3/45(، والبخاري24113)41/112أمحد(  أخرج روايته: اإلمام 1)
 (.8877)4/322(، والبيهقي يف الكربى3324)3/358(، والنسائي يف الكربى241)2/331داود

 (.173)2/171(  أخرج روايته: إسحاق بن راهوية2)
 (.21382)43/394(  أخرج روايته: اإلمام أمحد3)
 (.3327)3/358ي يف الكربى(  أخرج روايته: النسائ4)
 (  كما يف أصل املسألة.5)
 (  يف صحيحه كما سبق يف احلاشية املتقدمة.6)
 ( من هذه الصفحة.1(  يف صحيحه كما سبق يف احلاشية)7)
 (.3925مسألة)17/119(  سنن الدارقطين8)
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رضي اهلل –(، عن عائشة (3)، وهشام(2)، وعمرة(1)وصح احلديث من رواية )القاسم
 به. -عنها

ة أحاديث؛ وذلك أنَّ  ا عدَّ الثالث: إنَّ اختالف ألفاظ هذه الوجوه ال يدل على أهنَّ
من أوجه صحيحة عن أئمة ثقات ليقال إنَّ األمر يدل على  احلديث مل يقع فيه االختالف

م، إضافة  تعدد األحاديث، بل األمر يدل على أنَّ احلديث واحد؛ ملا رواه الثقات كما تقدَّ
 إىل ترجيح األئمة لوجه من الوجوه عن الزهري. واهلل أعلم.

 :الوجه إنَّ رواية سعيد بن املسيب الصحيح فيها اإلرسال، وإن  خًلصة القول
الراجح عن الزهري هو عن عروة، عن عائشة؛ ملا رواه اجلمع كما بنيَّ ذلك أبو زرعة الرازي، 
وإنَّ اختالف األلفاظ ال يدل على تعدد االحاديث هنا؛ ألنَّ االختالف مل يأت من طرق 

 صحيحة أو مصححه. واهلل أعلم.
 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.1152)2/32(  أخرج روايته: مسلم1)
(، 8231)4/372(، وعبد الرزاق يف املصنف 1174)2/59ه(  أخرج روايتها: إسحاق بن راهويه يف مسند2)

(، وأبو 1551)1/713(، وابن ماجه 2247)3/71(، والبخاري24744)41/92واإلمام أمحد
(، وابن 592)1/392( ويف الكربى؛ له529) 2/44(، والنسائي591)3/148(، والرتمذي2414)2/33داود

 (.2215)3/343(، وابن خزمية 428) 1/129اجلارود يف املنتقى
 (.512)2/47(، والنسائي يف الكربى1152)2/832(  أخرج روايته: مسلمٌ 3)
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 المط ب التاسع

 غيرهمتقديم رواية أهل بيت الراوي ع ى رواية 

من قرائن الرتجيح تقدمي رواية الراوي عن أهل بيته؛ وذلك أنَّ اإلنسان أعلم بأهل بيته 
 يف األعم األغلب من غريهم.

فإذا روى راٍو حديثًا عن رجل من أهل بيته، وخالفه آخر فيه، فإن األول أرجح من 
 .(1)حيث هذه القرينة

اديث:)االستدالل بأن ه( عن أحد األح872ومن شواهده قول احلافظ ابن حجر)
احلكم للواصل دائمًا على العموم من صنيع البخاريِّ يف هذا احلديث اخلاص ليس مبستقيم؛ 
ا حكم له باالتصال  ألنَّ البخاريَّ مل حيكم فيه باالتصال من أجل كون الوصل زيادة؛ وإَّنَّ

إسرائيل ملعاٍن أخرى رجحت عنده حكم املوصول. منها: أن يونس بن أيب إسحاق وابنيه 
 .(2)وعيسى رووه عن أيب إسحاق موصوالً، وال شكَّ أن آل الرَّجل أخص به من غريهم(

ح ذلك عنده بقرينة، كوهنا ختتصُّ بأبيه، فدواعيه متوفِّرة على محلها  وقال أيضاً: )وترجَّ
 .(3)عنه(

ن ومن صور تقدمي رواية أهل البيت قبول كثري من األئمة لرواية أيب عبيدة عن أبيه اب
ه(: )وأبو عبيدة، وإن مل يسمع من أبيه، إال أن 597قال احلافظ ابن رجب) مسعود.

: قاله ابن املدين -أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفني حبديث أبيه 
وإَّنا احتج به األئمة؛ ألنَّ مثله على تقدمه يف العلم، وموضعه من عبد اهلل،   .(4)وغريه(

 .(7)وخلطته خلاصته من بعده

                                                           

 .85(  ينظر: قواعد العلل وقرائن الرتجيح؛ للزرقي: 1)
 .2/121النكت؛ البن حجر ( 2)
 .2/437هدي الساري(  3)
 .8/372، وينظر: 5/342(  فتح الباري؛ البن رجب4)
 .1/121. وينظر: تقريب علم احلديث؛ للشيخ بن عوض اهلل: 3/432للطحاوي؛ (  ينظر: شرح مشكل اآلثار5)
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فثبوت االنقطاع، وعدم اللقي عند األئمة، ال يلزم منه الضعف مطلقاً، وإن كان 
الضعف هو الغالب، فهم يثبتون االنقطاع يف رواية أيب عبيدة عن أبيه، وسعيد عن عمر، 

 خعي عن ابن مسعود وغريها، ويصححوهنا لقرائن ال تقاومها علة االنقطاع.والن

ه(: )ويقال أن أبا عبيدة مل يسمع 528قال احلافظ أبو العباس أمحد بن عبد احلليم)
من أبيه، لكن هو عامل حبال أبيه متلق آلثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة 

شهورة عند أصحابه فيكثر املتحدث هبا، ومل يكن يف فتكون م -رضي اهلل عنه-من عبداهلل 
أصحاب عبداهلل من يتهم عليه حىت خياف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس 

 .(1)حيتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل أنه مل يسمع من أبيه(

ويف املثال التطبيقي جند نصًا صرحيًا من أيب زرعة يف تقدمي رواية ابن عن أبيه على 
 لرغم من ضعف االبن، وأنَّه خالف الثقات.ا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/424جمموع الفتاوى(  1)
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  عن أبيه؛ ع ى رواية  -مع ضعف فيه–المثال التطبيقي: ترجيح رواية االبن
: قال ابن أيب حامت: ) وسألت أيب وأبا زرعة عن حديث الثقات؛ ألنَّه أفهم لحديث أبيه

عطاء، عن أيب سعيد، عن ، عن يزيد بن سنان، عن أيب املبارك، عن (1)رواه أبو خالد األمحر
 ((؟ما آمن بالقرآن  من استحل محارمهقال: )) -صلى اهلل عليه وسلم –النَّيبِّ 

، عن يزيد بن سنان، عن أيب املبارك، عن (2)قال أبو زرعة: رواه وكيع بن اجلراح
 . -صلى اهلل عليه وسلم  –صهيب، عن النَّيبِّ 

ه، عن عطاء، عن جماهد، عن سعيد ، عن أبي(3)قلت: ورواه حممد بن يزيد بن سنان
 . -صلى اهلل عليه وسلم –ابن املسيب، عن صهيب، عن النَّيبِّ 

قال أبو زرعة: حديث حممد بن يزيد أشبه عن أبيه؛ ألنَّه أفهم حبديث أبيه؛ أن كان  
 .(4)كتب أبيه عنده، ويزيد بن سنان ليس بقوي احلديث(

 :ذهب احلافظ أبو زرعة الرازي إىل  بيان إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة
ترجيح رواية حممد بن يزيد عن أبيه يزيد على رواية ثقتني عن يزيد بن سنان، ومها أبو خالد 
األمحر ووكيع، وهذا الرتجيح من أيب زرعة ترجيٌح نسيبٌّ، املقصود فيه الصواب يف رواية يزيد 

ا ضعيفة، وليس مقصد أيب زرعة ا لرازي ختطئة وكيع بن اجلراح أو أيب بن سنان، مع القول إهنَّ
خالد األمحر، وإَّنا هو األصح من حديث يزيد؛ وأنَّ الوهم منه يف رواية وكيع وأيب خالد 

 األمحر؛ وذلك إنَّ يزيد بن سنان ضعيف احلديث.

                                                           

(، وعبد بن 54(، وأبو سعيد األشج يف حديثه)32821)12/735(  أخرجه روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف1)
 (.555)2/8شهاب، والقضاعي يف مسند ال9/174(، وابن عدي يف الكامل1223)1/328محيد يف املنتخب

 (.2918)7/182(، والرتمذي32821)12/735أخرجه روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف(  2)
وأبو بكر الدينوري يف اجملالسة وجواهر (، 2284)1/9(، والبزارُ 2918)7/182(  أخرج روايته: الرتمذي3)

، ويف الكبري؛ (4311) 4/335(، والطرباين يف األوسط 993)2/292(، والشاشي يف مسنده75العلم)
، والقضاعي يف مسند 3/1495، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة9/174(، وابن عدي يف الكامل5297)8/31له

(، 772)1/172(، والشجري يف ترتيب األمايل151) 1/344(، والبيهقي يف الشعب557)2/5الشهاب
 .74/342، وابن عساكر يف تأريخ دمشق5/44واخلطيب يف تأريخ بغداد

 (.1145مسألة) 751-4/752ديث؛ البن أيب حامتعلل احل (4)
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ح أبو زرعة رواية حممد عن أبيه مع أنَّ حممداً فيه ضعف ا رجَّ ؛ ألنَّه أفهم حلديث (1)وإَّنَّ
ث أبوه واضطرب، فهو أعرف برواية أبيه؛ وعل ل ذلك بأنَّ كتب أبيه كانت عنده، فإذا حدَّ

 أبيه املوافقة ملا يف كتبه، ويف ذلك تقوية حلديثه عن أبيه.
نسبياً؛ ، ممَّا يدل على أنَّ ترجيحه كان مثَّ نص أبو زرعة على تضعيف يزيد وتلني روايته

مة مدارها على يزيد بن سنان؛ وذلك أنَّ احلديث ال يصحُّ من مجيع طرقه؛ فال طرق املتقدِّ
 . (2)وهو ضعيف احلديث

 وقد ذهب األئمة إىل تضعيف هذا احلديث:
ه(: )هذه كلها منكرة، ليست فيها حديث ميكن أن يقال: إنَّه 255فقال أبو حامت)

صحيح، وكأنه شبه املوضوع، وحديث أبيه أنكرها، وحمل يزيد حمل الصدق، والغالب عليه 
 .(3)فيحتمل أن يكون مسع من أيب املبارك هذا، وهو شبه جمهول( الغفلة،

ه(: )هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد خولف وكيع 259وقال اإلمام الرتمذي)
 .(4)يف روايته(

صلى اهلل عليه -ه(: )وهذا الكالم ال نعلم رواه عن النَّيبِّ 292وقال احلافظ البزار)
 .(7)صهيب إال من هذين الوجهني اللذين ذكرنامها( إال صهيب، وال نعلم يروى عن -وسلم

ه(: )وهاتان الروايتان روامها يزيد بن سنان غري 317وقال احلافظ ابن عدي)
 .(1)حمفوظتني(

إال أنَّ األئمة قد خالفوا أبا زرعة الرازي يف ترجيحه السابق؛ فأعلوا رواية حممٍد عن أبيه 
 خاصة، وغريها بشكل عام:

ه(: )أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي، ليس حبديثه بأٌس، 271اري)فقال اإلمام البخ
                                                           

(  قال احلافظ ابن حجر: )حممد بن يزيد بن سنان اجلزري، أبو عبد اهلل، ابن أيب فروة الرهاوي، ليس بالقوي، من 1)
 (.1399ترمجة)713التاسعة مات سنة عشرين عس(. التقريب: 

اجلزري، أبو فروة الرهاوي، ضعيٌف، من كبار السابعة، قال احلافظ ابن حجر: )يزيد بن سنان بن يزيد التميمي (  2)
 (.5525ترمجة) 122مات سنة مخس ومخسني وله ست وسبعون ت ق(. التقريب:

 (.1114مسألة)4/751(  العلل؛ البن أيب حامت3)
 (.2918عقب)7/182سنن الرتمذي(  4)
 (.2284عقب)1/9(  مسند البزار5)
 .9/174(  الكامل يف الضعفاء6)
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 .(1)إال رواية ابنه حممد عنه، فإنَّه يروي عنه مناكري(
 .(2)ه(: )وحديث أبيه أنكرها(255وقال أبو حامت)
ه(: )وقد روى حممد بن يزيد بن سنان، عن أبيه، هذا احلديث 259وقال الرتمذي)

د، عن سعيد بن املسيب، عن صهيب، وال يتابع حممد ابن فزاد يف هذا اإلسناد عن جماه
 .(3)يزيد على روايته وهو ضعيف. وأبو املبارك رجل جمهول(

ه(: )ال يروى هذا احلديث عن صهيب إال هبذا اإلسناد، تفرد به: 312وقال الطرباين)
 .(4)حممد بن يزيد بن سنان(

م يتبنيَّ أنَّ اإلمام البخاري وأبا حامت والرتمذي تكلموا يف رواية حممد عن أبيه  ففيما تقدَّ
 خاصة، وبأنَّه زاد رجالً يف اإلسناد وهو)جماهٌد(.

 والذي يظهر واهلل أعلم أنَّ ما ذهب إليه أبو زرعة هو الصواب؛ وذلك ملا يأيت:
، عن مفضل بن (7)صدقة بن سابقأواًل: قد توبع حممد يف روايته متابعة قاصرة، فرواه 

. ولكن فيها (1)جماهد به. وإسنادها فيه ضعٌف؛ وذلك من أجل صدقةعبد الرمحن، عن 
 داللة على أنَّ احلديث يروى من طريق جماهد كما ذكر حممد عن أبيه.

ث هبا حممد عن أبيه قد تكون من أبيه وليس منه، سيما وأنَّ  ثانياً: إنَّ املناكري اليت حدَّ
 مينع أنَّ حممد بن يزيد له معرفة خاصة حممد أقوى من أبيه كما سبق يف ترمجتيهما، وهذا ال

 حبديث أبيه.

                                                           

 (.2918عقب)7/182الرتمذي سنن(  1)
 (.1114مسألة)4/751(  العلل؛ البن أيب حامت2)
 (.2918عقب)7/182سنن الرتمذي(  3)
 (.4311عقب)4/335(  املعجم األوسط4)
 (.152) 1/347(، والبيهقي يف الكربى1711)2/879(  أخرج روايته: الدواليب يف الكىن واألمساء5)
بن إسحاق. وروى عنه: أبو حيىي صاعقة، وحممد بن أيب عتاب األعني،  صدقة بن سابق الكويف، مسع: حممد(  6)

وإبراهيم بن سعيد اجلوهري، وسعدان بن نصر، وغريهم. ينظر ترمجته: التأريخ الكبري؛ 
(، وجعله ابن حبان يف 1924ترمجة) 434/ 4(، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت2895ترمجة)4/298للبخاري

(، وقال: )وما علمت أحدا ضعفه(. 188ترمجة)7/91(، تأريخ اإلسالم؛ للذهيب  13113ترمجة)8/322الثقات
(: )ليس بشيء(. فالقول 328كذا قال، وقد وجد ابن شاهني قال عنه يف تأريخ أمساء الضعفاء والكذابني ترمجة)

 قوله كما هو معلوم يف اجلرح والتعديل.
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 :إذا كان الراوي غري ضابط حلديثه، وقد وقع اختالف يف روايته،  خًلصة القول
فإنَّ من قرائن الرتجيح تقدمي رواية أهل بيته إذا كانت كتبه عندهم أو حيفظوهنا، فتقدمي 

ح أبو زرعة رواية حممد ابن يزيد  روايتهم أوىل من غريهم إال إذا كان غريهم خمتصاً به. لذا رجَّ
عن أبيه على رواية ثقتني؛ ألنَّه أعلم حبديث أبيه؛ ألنَّ كتب أبيه كانت  -مع ضعف فيه-

 عنده. واهلل أعلم.
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 المط ب العاشر
 (1)تصحيح الوجهين

ومع ذلك مل هناك عدداً من األحاديث اختلف فيها على رواهتا، على أكثر من وجه، 
 يضعفها األئمة، بل صححوا األوجه كلها.

، يفهمون به طرق  ولكن ال بدَّ من معرفة أنَّ أئمة احلديث ونقاده هلم فهم خاصٌّ
احلديث املختلفة، ورواياته املتعددة، فيطلقون أحكامهم على قرائن حتتف بكل حديث على 

 بة علم علل احلديث.حدة، فهي ختتلف من حديث إىل حديث آخر، ومن هنا تكمن صعو 
فليس األمر يف تصحيح الوجهني عند األئمة جمرد جتويز أن يكون الراوي مرَّة رواه كذا 
ومرة رواه كذا، بتأويالت باردة، أو أحكام مضطربة غري حمكمة، بل األمر خالف ذلك 
البتة؛ إْذ هلم فهم خاص يف ذلك، وهو أنَّ لكل حديث قرائن خاصة حتتف به، تؤيد بأنَّ 

 لراوي قد حفظ الوجهني، وأنَّ روايته املتعددة مل تأت عن سبيل اخلطأ.ا
 ولقرائن تصحيح الوجهني أقسام، وهي كما يأيت: 

 القسم األول: القرائن املتعلقة بالراوي، ومها قرينتان:
 األوىل: أْن جيمع الوجهني أو أكثر ثقة يف رواية، فهذا يدل على حفظه.

يقصر األسانيد، فإذا روى هذا الراوي احلديث مرَّة مرفوعاً  الثانية: أن يكون الراوي ممن
ومرة موقوفًا أو مرساًل ومسندًا أخذ بالزيادة، وأن الوجهني صحيحان؛ ملا عرف من حال 

 .(2)الراوي استقراًء. سبب ذلك نشاط الراوي وكسله أو ورعه إىل غري ذلك
 دة:القسم الثاين: القرائن املتعلقة بالشيخ، وهي قرينة واح

أْن يكون الشيخ من األئمة الثقات، املكثرين من رواية احلديث كالزهري وقتادة 
وأمثاهلما، فإْن روى احلديث على أكثر من وجه، ال يعل ذلك، بل حيكم بصحة األوجه 
مجيعاً، ألنَّه من املكثرين، الذين مسعوا احلديث الواحد من رواة كثريين. أما سيء احلفظ قليل 

 احلديث على أوجه متعددة يدل ذلك على ومهه وخطئه. احلديث إذا روى
ه(: )وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فإهنم يقولون يف 597يقول احلافظ ابن رجب)

                                                           

 لدكتور عبد الرمحن بن أمحد العواجي.(  ينظر يف ذلك: قرائن تصحيح الوجهني عن الراوي؛ ل1)
 الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع أو إرسال املوصول؛ للدكتور علي الصياح.(  ينظر يف ذلك:  2)
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احلديث إذا انفرد به واحد وإن )مل( يرو الثقات خالفه أنه ال يتابع عليه، وجيعلون ذلك علة 
وحديثه كالزهري وحنوه، ورمبا فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته 

يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، وهلم يف كل حديث نقد خاص، وليس 
 .(1)عندهم لذلك ضابط يضبطه(

 
 القسم الثالث: القرائن املتعلقة باملروي، ومها قرينتان:

 األوىل: أن يوجد لكال الوجهني أو األوجه أصٌل.
 .(2)الروايتني أو الروايات خمتلفةالثانية: أن تكون ألفاظ 

م نستطيع القول أنَّ احلديث إذا جاء مسندًا مرَّة، ومرساًل مرة أخرى، أو  فبما تقدَّ
مرفوعًا وموقوفًا عن شيخ من الثقات املعتربين، أو مرَّة على وجه ومرة على وجه خبالف 

يح بني هذين األول، كاختالف يف جعله من مسند من. ومل تأت قرائن قوية يف الرتج
ما مجيعاً صحيحان. أو تصحب ذلك  الوجهني، هنا يعمد األئمة إىل تصحيح الوجهني، وأهنَّ

قرائن تدل على أنَّ االختالف هنا ليس من اختالف التضاد، حبيث يوجب رد أحد الوجهني  
كما مر بيان ذلك يف ذكر  بل هو من اختالف التنوع فكال الوجهني مرويان عن املدار.

 السابقة. األقسام
  المثال التطبيقي: تصحيح الوجهين ع ى االحتمال؛ لعدم وجود قرائن تفيد

وسألت أيب وأبا زرعة عن : قال ابن أيب حامت: )بترجيح رواية أحد الوجهين ع ى اآلخر
، عن أيب العالء، عن مطرف بن عبد اهلل بن الشخري، عن عمران بن (3)حديث رواه اجلريري

 ((.من صام األبد، فًل صام وال أفطرقال: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم–حصني، عن النَّيبِّ 

                                                           

 .2/782( شرح علل الرتمذي؛ البن رجب 1)
نه يف . فقد استفدت م158ينظر: قرائن تصحيح الوجهني عن الراوي؛ للدكتور عبد الرمحن بن أمحد العواجي: (  2)

 هذا التنظري املختصر، وقد توسع الباحث حفظه اهلل بتنظري قيم، فلينظر هناك.
(، والروياين يف 452) 1/298(، والطربي يف هتذيب اآلثار 2194)3/181(  أخرج روايته: النسائي يف الكربى3)

 (،3782) 4/348(، وابن حبان يف صحيحه 2171) 3/311ابن خزمية يف صحيحه(، و 115)1/124مسنده
 (.1791) 1/121(، واحلاكم يف املستدرك225)18/111الطرباين يف الكبريو 
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 صلى اهلل عله وسلم.؟–، عن مطرِّف، عن أبيه، عن النَّيبِّ (1)قلُت: رواه قتادة

 قال أيب: قتادة أحفظ.

وقال أبو زرعة: ما أقف من هذا احلديث علي شيء؛ حيتمل أن يكون مجيعاً 
ري كيف هو؟! واجلريري بأخرة ساء حفظه، وليس هو صحيحني، ومطرِّف عن أبيه ما أد

 .(2)بذاك احلافظ(

 :مل جيزم أبو زرعة الرازي يف هذا احلديث  بيان ترجيح الحافظ أبي زرعة الرازي
ة الوجهني اللَّذين ذكرمها له ابن أيب  بشيء، وترك األمر على االحتمال، بأنَّه حيتمل صحَّ

 حامت؛ وعدم جزم أيب زرعة يف صحة الوجهني أو أحدمها يرجع إىل:
ما تفردا باحلديث، وكٌل رواه على وجه خمالف عن صاحبه، ومداره وا حٌد، وهو أواًل: إهنَّ

مطرف، إال أنَّ اجلريري جعله عن أيب العالء، عن مطرف بن عبد اهلل بن الشخري، عن 
. خبالف رواية قتادة، إْذ رواه عن مطرف، عن أبيه عبد -رضي اهلل عنه–عمران بن حصني 

 . وليس مثَّة مرجٍح يرجح رواية أحدمها على اآلخر.-رضي اهلل عنه-اهلل بن الشخري

ة من الصحابة ثانياً: إنَّ احل ، وهذا األمر (3)-رضي اهلل عنهم–ديث ورد من رواية عدَّ
ال مينع من كون مطرف مسعه مرَّة من أبيه، كما يف رواية قتادة، ومسعه أخرى من عمران كما 

 يف رواية اجلريري.

 فهذه األمور جعلت أيب زرعة كأنَّه توقف يف الرتجيح، وترك األمر على االحتمال.
                                                           

 21/232(، واإلمام أمحد 9147)3/58(، ابن أيب شيبة يف املصنف1243)2/414(  أخرج روايته: الطيالسي1)
(، ويف 2382)4/221(، والنسائي1527) 1/744(، وابن ماجه 1587)2/1291(، والدارمي11324)

 8/348(، وابن حبان يف صحيحه2172)3/311(، وابن خزمية يف صحيحه 2197) 3/182الكربى؛ له
 (.1792)1/121(، واحلاكم يف املستدرك 3783)

 (.159مسألة)44-3/43علل احلديث؛ البن أيب حامت (2)
(، 1955)3/42. متفق عليه، البخاري-رضي اهلل عنه–منها: حديث عبد اهلل بن عمرو ( 3)

 (.1179)2/814ومسلمٌ 



 يف ضوء علل احلديث البن أبي حامت  إعالل احلديث عند احلافظ أبي زرعة الرازي
521 

زرعة رواية قتادة، عن مطرف، عن أبيه، وكأنَّه استغرهبا؛ إْذ قال: مثَّ خدش أبو 
. ومل يتَّضح يل سبب هذا االستغراب، فمطرف (1))ومطرِّف عن أبيه ما أدري كيف هو(

روايته هذه،  -رمحه اهلل-، فال أدري مِلَ استغراب أبو زرعة (2)معروف بالرواية عن أبيه عبد اهلل
 فاهلل أعلم.

ة على رواية اجلريري بأنَّه)بأخرة ساء حفظه، وليس هو بذاك احلافظ(. وعقَّب أبو زرع
 وهذا التعقيب فيه خدٌش لرواية اجلريري أيضاً، إال أنَّه مدفوع مبا يأيت:

من الثقات األعيان الكبار، وإن مل يكن مثل قتادة بن دعامة يف  (3)أواًل: إنَّ اجلريري
 من رواية مجاعة عنه.  احلفظ واالتقان، وحديثه خمرج يف الصحيحني

ا علَّة اختالطه، فهي مدفوعة يف هذا احلديث، فقد رواه عن اجلريري:  ثانياً: أمَّ
 (.(8)، وسفيان الثوري(5)، وعبد األعلى(1)، وخالد(7)، وبشر بن املفضل(4))إمساعيل بن علية

أنَّ اإلمام سفيان الثوري، وابن علية، وبشر بن املفضل، هم من  (9)وقد نص األئمة
الذين مسعوا منه قبل االختالط، وقد رووا عنه هذا احلديث كما تقدم، أضف إىل ذلك أنَّ 

                                                           

 (.159مسألة)44-3/43علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
 .4/378(، وحتفة األشراف؛ له3329ترمجة)17/81(  ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي2)
سعيد بن إياس اجلُريري، بضم اجليم، أبو مسعود البصري، ثقٌة، من اخلامسة، اختلط قبل موته بثالث (  هو )3)

 (.2253ترمجة)233سنني، مات سنة أربع وأربعني ع(. التقريب: 
(، 2194)3/181(، ويف الكربى؛ له2359)4/221(، والنسائي19827)33/79(  أخرج روايته: اإلمام أمحد4)

 (.1791)1/121(، واحلاكم يف املستدرك211)18/113(، والطرباين يف الكبري2171)3/311وابن خزمية
 (.215)18/113كبريالطرباين يف ال(، و 115)1/124(  أخرج روايته: الروياين يف مسنده5)
 (.215)18/113(، والطرباين يف الكبري3782)8/348(  أخرج روايته: ابن حبان يف صحيحه6)
 (.215)18/113(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري7)
 (.218)18/113(  أخرج روايته: الطرباين يف الكبري8)
 .2/543(  ينظر: تفصيل ذلك يف: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب9)
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م مسعوا منه بعد االختالط، فدل ذلك على أنَّ هذا  البقية الذين رووه عنه مل يذكر األئمة أهنَّ
  أعلم.احلديث من صحيح حديثه، واهلل

م يتبنيَّ أن ليس مثة قرائن ترجح رواية قتادة على رواية اجلريري إال  فبمجموع ما تقدَّ
اللهم أنَّ قتادة أحفظ من اجلريري مع أنَّ اجلريري من احلفاظ أيضاً، لذا قال أبو حامت عندما 

 .(1)سأله ابنه عن هذا احلديث قال: )قتادة أحفظ(

ه(: )سألت حممدًا عن هذا 259أبو عيسى) ورأى بعضهم غري ذلك، فقال اإلمام
 -صلى اهلل عليه وسلم-احلديث, فقلت: حديث مطرف, عن عمران بن حصني, قيل للنَّيبِّ 

((. رواه اجلريري, عن يزيد بن عبداهلل بن ال صام وال أفطرإنَّ فالنًا ال يفطر. قال: ))
 أيهما أصح؟الشخري, عن مطرف, عن عمران. ورواه قتادة, عن مطر , عن أبيه, 

 . وهو ما ذهب إليه أبو زرعة الرازي.(2)فقال: حيتمل عنهما كليهما(

. وكأنَّه الصواب واهلل (7)، واحلاكم(4)، وابن حبان(3)وقد صحح الوجهني: ابن خزمية
 أعلم.

 :صلى اهلل عليه –إنَّ احلديث ثابٌت من كال الوجهني عن النَّيب  خًلصة القول
من رواية مطرف فيما يظهر واهلل أعلم، ومن رواية قتادة، وهو كما ذهب إليه أبو  -وسلم

 زرعة الرازي.
وإنَّ عدم ترجيح أيب زرعة لرواية اجلريري على رواية قتادة أو العكس لعدم وجود قرائن  

 لم.كافية يف ذلك. واهلل أع
                                                           

 (.159مسألة)44-3/43علل احلديث؛ البن أيب حامت (1)
 (.225(  العلل الكبري؛ للرتمذي)2)
 (.2172)3/311و (،2171) 3/311يف صحيحه (3)
 (.3783)8/348(، 3782)4/348يف صحيحه( 4)
 (.1792)1/121(، و1791) 1/121يف املستدرك(  5)
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 الخاتمة وأبرز النتائج
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هلل الذي جلَّت قدرته على ما أعان 
ل ويسر، محدًا كثرياً طيبًا مباركاً فيه، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله  ووفق، وسهَّ

 وصحبه الطيبني الطاهرين أمجعني. 
إعًلل الحديث عند الحافظ أبي زرعة )بفضل اهلل وَمنُِّه من كتايب: فقد انتهيت 

وكما هي  (،-دراسة نظرية تطبيقية–الرازي في ضوء ع ل الحديث؛ البن أبي حاتم 
اجلادة األكادميية أن يذكر الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها يف حبثه، فأقول وباهلل التوفيق 

 تفصيل وفرائد الفوائد للمطلع عليها:جممالً القول يف ذلك، تاركاً ال
زرعة الرازي من كبار أئمة احلديث يف اإلعالل والنقد، فضاًل على  مام أبواإل يعدُّ   .1

 أنَّ له معرفة أخرى ببقية العلوم الشرعية، كعلم القراءات مثاًل.
إن كتاب العلل؛ البن أيب حامت من الكتب املهمة اليت احتوت على سفر كبري من  .2

مة النقد، كأيب زرعة الرازي وأيب حامت، وأنَّه ال يقتصر على هذين اإلمامني، بل هناك أقوال أئ
 فيه من التعاليل لألئمة آخرين، فضالً عن ابن أيب حامت نفسه.

إن استخدام األئمة للعلة يقع على معنيني: املعىن االصطالحي اخلاص، وهو:  .3
ون به: كل ما يعُل احلديث به، فيشمل السبب اخلفي القادح. والثاين: املعىن العام، ويريد

 العلة باملعىن االصطالحي، والعلة الظاهرة غري اخلفية.
إنَّ العلماء متفقون على أنَّ علم العلل ِعْلم برأسه، وأنَّه من أهم علوم احلديث  .4

 وأصعبها وأدقها؛ ملا فيه من اخلفاء والشفافية.
وتراكم شيئاً بعد شيء إىل أن ظهرت إن علم العلل نشأ منذ زمن الرواية، مث تزايد  .5

ه(، وسفيان 112أسس هذا العلم واضحة يف عهد األئمة: شعبة بن احلجاج)
ه(، وأضراهبم من طبقة أتباع التابعني. مثَّ استمر 159ه(، ومالك بن أنس)111الثوري)

جمده، هذا العلم يتزايد ويتكامل، وكلما أتى إمام من أئمته زاد يف بناء صرحه ورفع من منارة 
ه(، وعبدالرمحن بن 198فكان من كبار أئمته تلميذا شعبة: حيىي بن سعيد القطان)

(، 212ه( وتلميذاه يعقوب بن شيبة)234ه(؛ مث علي بن املديين)198مهدي)
ه(، ومجاعة من أقران اإلمام علي بن املديين، أشهرهم اإلمامان أمحد بن 271والبخاري)
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ه(، وأبو 214 جاء الرازيان أبو زرعة)ه(، مث233ه( وحيىي بن معني)241حنبل)
ه(، والنسائي 292ه(، والبزار)257ه(، وأبو داود)259ه(، مثَّ الرتمذي)255حامت)

ه(، ومجاعة من أقراهنم وتالمذهتم،  إىل أن بلغ هذا العلم 325ه(، وابن أيب حامت)323)
 ه(.387ذروته على يد أحد علماء بغداد وهو علي بن عمر الدارقطين)

افظ أيب زرعة الرازي آراء حديثية ينفرد هبا يف نقد األحاديث، مل يسبقه إن للح .6
 أحٌد على نقدها، وهذا يدل على أنه من أئمة النقد وليس جمرد ناقل.

من القواعد احلديثية الصرحية أليب زرعة الرازي،  إن كتاب ابن أيب حامت ال خيلو .7
 فضالً عن القواعد اليت ميكن استنباطها.

األحاديث أسباٌب ظاهرة، وأخرى خفية، واملراد من الثناء على علم إن للعلة يف  .8
 العلل واإلشارة إىل صعوبته: األمور اخلفية غري الظاهرة.

احلجة يف التعليل احلفظ والفهم واملعرفة التامة مبراتب الرواة وما يرونه، وقد تقصر  .9
لعلم العلل صعوبات  وأنَّ  عبارة املعلل يف الكشف عن السبب احلقيقي ال عن اإلعالل.

 كثرية، ال يكاد يدركها إال احلافظ الذي خاض غمار هذا األمر وعاناه.
إنَّ جهابذة احملدثني من السلف كانوا لشدة حفظهم ألحاديث الرواة، ومعرفة  .11

من الراوي  -يف كثري من األحيان  -خمارجها وطرقها وما إىل ذلك، أحفَظ حلديث الراوي 
 نفسه.

علل اليت يُعلل هبا احملدثون، ال جتري على أصول الفقهاء وال إنَّ كثريًا من ال .11
يوافقوهنم عليها؛ إْذ أنَّ للمحدثني طريقة ختتلف عن طريقتهم، وهو ما يسمى اليوم بتباين 
املنهج بني املتقدمني وبني املتأخرين يف النقد واإلعالل، وال شك أن منهج احملدثني هو 

  ذلك وتقدم تفصيل ذلك.الصحيح، فهم أهل الشأن واملعرفة يف
إنَّ اإلدراج ليس علة يف احلديث من حيث األصل، ولكنه قد يكون علة إذا  .12

نسب لغري قائله. ومن مجلة األمور اليت صرح فيها أبو زرعة يف الكشف عن اإلدراج: خمالفة 
ائله؛ الناس للراوي الذي أدرج املنت لغري قائله. وقد يتوهم الراوي فيدرج متنًا بأكمله لغري ق

سببه تشابه احلديثان يف أوهلما، فيأيت بعض من ُتكلِّم يف حفظه فريوي متنًا آخر وجيعله 
 لإلسناد األول، فريكب متناً إلسناد يُروى به غري هذا املنت، وإَّنا اشتبه ذلك على الراوي.
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أحيانًا ال يصرح األئمة بنوعية اإلعالل، فيكتفون بقوهلم: الصحيح كذا،  .13
أن احلديث معل بالتصحيف أو حنو ذلك من أنواع العلل. أو يصرحون أنَّ واملقصود بذلك 

 الراوي وهم يف هذا احلديث فقط.
 من أسباب تصحيف أمساء الرواة أن يكون الراوي غري مشتهر بالرواية. .14
مل يفرق أبو زرعة الرازي بني اإلعالل بالتصحيف والتحريف كما هو منهج  .15

 املتأخرون.املتقدمني خالفاً ملا اصطلح عليه 
من مجلة ما حكم أبو زرعة لسفيان الثوري على شعبة عند اختالفهم يف أمساء  .16

ة اعتنائه مبتون األحاديث.  الرجال؛ ألنَّ شعبة مشهور يف التصحيف يف أمساء الرواة؛ لشدَّ
قد جيمع أبو زرعة األوصاف الكثرية يف إعالل احلديث الواحد، سيما إذا كان   .17

تنه، وقد ينقل عدم اخلالف بني أهل العلم على إبطال بعض احلديث معاًل من قبل م
 األحاديث.
قد يأمر أبو زرعة بالضرب على احلديث إذا كان من مجلة ما تفرد به الضعفاء،  .18

 ذلك.بذلك؛ قاصًدا اإلعالل بويكتفي 
كثريًا ما حيكم أبو زرعة الرازي على احلديث بتفرد صاحبه، وال يعتدُّ باملتابعات  .19

 يفة أو مروية ومهاً.إذا كانت ضع
قد يعل أبو زرعة رواية الصدوق إذا تفرد هبا، ويعلل ذلك بأنه ال تقوم مبثله  .21

 حجة، ومقصده إذا تفرد.
أعل أبو زرعة حديث بعض الثقات بالتلقني، ومل جيرح صاحبه؛ وسبب ذلك أنَّ  .21

 التلقني طارئ عليه.
يقلب إسناد احلديث قد من األمور اليت نبَّه عليها أبو زرعة أنَّ الراوي عندما  .22

 يدفع صاحبه إىل إدراج زيادة فيه ومهاً؛ ليستقيم اإلسناد من حيث الظاهر.
من أسوء أنواع القلب اليت نبَّه عليها احلافظ أبو زرعة وتفرد بذلك: قد ينقلب  .23

 التلميذ شيخاً، والشيخ تلميذاً، ممَّا يؤدي إىل تصري الراوي الضعيف )صحابياً( ثقة.
احلافظ أبو زرعة األحاديث باإلمجال، وعدم اإلسهاب والتفصيل، أكثر ما يعل  .24

 وهي طريقة األعم األغلب من احملدثني املتقدمني الكبار.
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قد يدع احلافظ أبو زرعة الراوي الضعيف، ويعل احلديث بالراوي الثقة؛ ألنَّه هو  .25
 املخطئ.

لنكارة على مل يفرق أبو زرعة يف إعالل احلديث بالنكارة والشذوذ، فيطلق لفظ ا .26
ما يقع فيه الضعيف وعلى ما يهم فيه الثقة، وهذا األمر هو منهج االئمة األوائل ال يفرقون 

 بني الشذوذ والنكارة.
يرجح أبو زرعة رواية الراوي املختلط القدمية على روايته اجلديدة اليت خيالف فيها  .27

 دمياً وأخرياً.روايته القدمية أو يشك فيها، كما أنه يعترب من روى عن املختلط ق
يعل أبو زرعة راويه من دلس تدليس التسوية، بقرائن رواية غريه، وأنَّ احلديث  .28

دلَّس.
ُ

 معروف من رواية امل
يعل أبو زرعة رواية من هو مشهور بالتدليس عن الضعفاء وال يعرف احلديث إال  .29

ما مل يقارب عن طريقه. وكما أنَّه قد يعل رواية التصريح بالسماع  بني ثقتني؛ وذلك ألهنَّ 
لقاء أحدمها اآلخر فضاًل عن السماع، وأنَّ التصريح وقع ومهاً. وقد يعل رواية املدلس اليت 

 صرح هبا بالسماع، ألنَّ التصريح بالسماع جاء من رواية من ال مييِّز ويضبط صيغ السماع.
يعل أبو زرعة إسناد احلديث باالضطراب، لالختالف يف إسناده مع عدم  .31
 جيح، وأنَّ االضطراب من مدار احلديث؛ لثقة من رووه عنه.إمكان الرت 
يعل أبو زرعة احلديث باجلهالة؛ ألنَّ اجملهول أتى خبرٍب منكر مل يتابع عليه، وأنَّه  .31

 روى عن الثقات ما ليس من حديثهم، وأنَّ روايته ال جتيء.
دارت يعل أبو زرعة أحاديث باب من األبواب، مع تعدد طرقها؛ ألنَّ أسانيدها  .32

 بني اجملهولني والضعفاء؛ وأنَّ متنها خيالف املنت الثابت عن الصحايب.
جهالة الرواة على أقسام، ويغتفر جلهالة النساء وكبار التابعني ما ال يغتفر لغريها،  .33

 بشروط خمصوصة، كسالمة متنها من النكارة.
ن كبار يعل أبو زرعة احلديث بأنَّ راويه ال يُعرف، مع أنَّ من روى عنه هم م .34

األئمة، مع ترجيح رواية اليت فيها جهالة؛ من أجل تضعف احلديث، على الرواية اليت 
 إسنادها ثقات، ألنَّ احلديث معروف من رواية هذا اجملهول.

يعل أبو زرعة احلديث بالتعديل على اإلهبام؛ وال يعتد بذلك، والتعديل على  .35
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 ؛ ويعلل ذلك بأنَّه لو كان ثقة ملا كنَّاه.اإلهبام: وهو قول الراوي: حدثين الثقة أو حنو ذلك
ترجيح وإعالل أيب زرعة اإلرسال على والوصل، أو العكس، أو الوقف والرفع أو  .36

العكس على حسب القرائن: األحفظ، واألكثر، وبالنظر إىل راويه، هل هو ممن يقف أو 
 احلديث.يرسل املوصول. ومل يسر على أمر مطرد، وهو مذهب احملققني من أهل 

يعل أبو زرعة احلديث بسلوك اجلادة، وقد ال يصرح بذلك، إال أنَّ مقصده  .37
 يظهر عند مجع الطرق.

قد يطلق أبو زرعة الضعف على احلديث ويقصد به العلة العامة اليت متنع قبوله،   .38
ا يقتصر على لفظ الضعف لبيان أمر احلديث.  من نكارة أو كذب، أو تفرد وحنو ذلك. وإَّنَّ

ب على قوله)ضعيف احلديث( ب     )كان يكذب(، وخري د ليل على ذلك أنَّ أبا زرعة قد يعقِّ
 فدل على أنَّ مقصده بالضعف األمر العام املانع من قبول احلديث.

من منهج أيب زرعة أنه قد يسم احلديث بأنه ال أصل له إذا تفرد به مرتوك  .39
 احلديث ومل يتابع على روايته.

يه من مجلة مرجحات أيب زرع .41 ة تقدمي ما هو ثابت عند الراوي يف كتابه على مروِّ
 من حفظه، أو ما يُنسب إليه.

يعل احلافظ أبو زرعة بعض األحاديث باملذاكرة، بأنَّ راويه ذاكرهم به تعجبًا ال  .41
 على حقيقته.

إنَّ أبا زرعة الرازي مل يهمل نقد منت احلديث، بل كانت له عناية خاصة به  .42
د اإلسناد، ومل يفته لفظة منكرة يف حديث عرض عليه فضاًل عن منٍت فضاًل عن اعتنائه بنق

بأكمله، ويستدل على ذلك مبخالفتها ما صحَّ من الروايات أخرى، أو لعدم وجود ما يشهد 
له، أو ألنَّه مل يقل به أحد، أو لتفرد الثقة به عن شيخه الذي يف روايته عنه مقاٌل، أو ألنَّه 

 األحاديث.مل يأت معناه يف شيء من 
يعل أبو زرعة احلديث مع تعدد طرقه وكثرهتا؛ إذا كان مدارها على الضعفاء  .43

واملرتوكني، وال يقوي بعضها ببعض، بل حيكم عليها مجيعًا بالنكارة، سيما إذا كان متنها يف 
القلب منه شيء. وقد يعل أحاديث الباب مع تعدد طرقها؛ ألنَّ أسانيدها دارت بني 

 اء، وأنَّ متنها خيالف املنت الثابت عن الصحايب نفسه.اجملهولني والضعف
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قد يعل رواية مجٍع من الثقات؛ ملخالفتها رواية ثقٍة؛ ألنَّه مقدم يف شيخه الذي  .44
روى عنه، وأنَّ شيخه كان يرويه قدمياً على روايته كذلك، أو لكونه األوثق يف شيخه، ولكون 

خه؛ التفاق رواية أصحاب الشيخ خبالف روايته فيها غرابة. وقد يعل حديث الثقة عن شي
ما رواه الثقة، وقد يعل رواية من رواه عن الراوي؛ ملخالفة روايتهم ما رواه أصحاب الراوي 

 املتقنون.
أحيانًا يقتصر أبو زرعة على قول غريه ممن سبقه من أهل العلم يف إعالل  .45

ديث. وقد يتوقف يف الرتجيح؛ احلديث. وأحيانًا قليلة يتوقف يف اإلعالل؛ ألنَّه ال حيفظ احل
لعدم توفر قرائنه، مث يرجح بعد ذلك بلفظ )أشبه(؛ لقرائن حمتملة؛ ولكون كال الطريقني غري 

 حمفوظني.
 وقد يعل احلديث بأضعف راٍو يف اإلسناد. .46
وأحيانًا يعل احلديث بأقلهم ضبطًا وحفظاً؛ ألنَّ اآلخر ثقٌة ال يذهب عليه مثل  .47

 ل رواية الثقة؛ برواية الضعيف؛ ألنَّه الصواب معه مبا دلَّت القرائن.هذا اخلطأ. وأحياناً يع
وقد يعل احلديث بأمٍر عام،  مع عدم معرفة سبب علته احلقيقية عند سؤال ابن  .48

 حامٍت له.
ما حديثني، لذلك  .49 إن اختالف ألفاظ احلديث املتباعدة ال تدل دومًا على أهنَّ

 يرجح أهنما حديثاً واحداً مع اختالف ألفاظها.جند أبا زرعة جيزم يف مواضع على ذلك، و 
من قرائن الرتجيح اليت صرح هبا أبو زرعة تقدمي رواية الراوي عن أهل بيته وإن   .51

 كان فيه مقال؛ وذلك أنَّ اإلنسان أعلم بأهل بيته يف األعم األغلب من غريهم.
ع هناك عددًا من األحاديث ُأختلف فيها عن رواهتا، على أكثر من وجه، وم .51

ذلك مل يضعفها أبو زرعة، بل صحح األوجه كلها. ولكن ال بدَّ من معرفة أنَّ أئمة احلديث 
، يفهمون به طرق احلديث املختلفة، ورواياته املتعددة، فيطلقون  ونقاده هلم فهم خاصٌّ
أحكامهم على قرائن حتتف بكل حديث على حدة، فهي ختتلف من حديث إىل حديث 

 علم علل احلديث. آخر، ومن هنا تكمن صعوبة
ويف مضمون الرسالة كثري من الفرائد والزوائد احلديثية اليت نقلتها عن أهل العلم يف 

 التنظري والتطبيق، يضيق املقام هنا بذكرها، فاهلل املستعان.
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ر يل   -جلَّ وعال-ويف ختام حبثي وقبل أن أضع قلمي، أكرر محدي لريب  على أن يسَّ
، مستذكرًا قول القائل: )رأيت أنَّه  كتابة هذا املوضوع القيِّم، وأشكره على نعمه املتواترة عليَّ

ال يكتب انساٌن كتابٌا يف يومه إال قال يف غده: لو غري هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا 
لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم 

 مجلة البشر(. العرب، وهو دليل على استيالء النقص على
هذا، وما كان صوابًا فمن اهلل وحده، مثَّ بفضل املشرف وتسديده، وما كان فيه من 
خطأ أو سهٍو أو نسيان، فمين ومن الشيطان، واهلل ورسوله وأهل العلم منه براء، وآخر 
دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا حممد، 

 وعلى آله وصحبه وسلم .
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إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ حملمد ناصر الدين األلباين، )املتوىف :  .27
 .ه 1427ه(، إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط. الثانية 1422

امي من روى عنهم حممد بن إمساعيل البخاري من مشاخيه )يف جامعه أس .28
الصحيح(، أليب أمحد عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد ابن مبارك بن القطان اجلرجاين 

 ه(، حتقيق: د. عامر حسن صربي.317)
ه(، احملقق: يوسق بن حممد 358األسامي والكىن؛ أليب أمحد احلاكم، )املتوىف:  .29

 .م1994، 1دار الغرباء األثرية باملدينة، ط. الدخيل،
االستيعاب يف معرفة األصحاب؛ أليب عمر يوسف بن عبد اهلل القرطيب، املتوىف:  .31

 .ه 1412ه، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط. األوىل، 413
أسد الغابة يف معرفة الصحابة؛ أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد الشيباين  .31

ه(، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمحد عبداملوجود، دار 132زري، ابن األثري، )املتوىف: اجل
 ه .1417لكتب العلمية، ط. األوىل، ا

األمساء والصفات للبيهقي؛ أليب أمحد بن احلسني، أيب بكر البيهقي، املتوىف:  .32
 .ه 1413وىل، ه ، حتقيق: عبد اهلل احلاشدي، مكتبة السوادي، جدة، السعودية، ط. األ478

 .2م، ط.1992اإلسناد من الدين؛ للشيخ عبد الفتاح أيب غدة، دار البشائر،  .33
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اإلصابة يف متييز الصحابة؛ أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  .34
 .ه 1417، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. األوىله(، حتقيق: عادل أمحد872ملتوىف: )ا

؛ لإلمام -صلى اهلل عليه وسلم-يث رسول اهلل أطراف الغرائب واألفراد من حد .35
ه(، 725الدارقطين؛ أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي، املعروف بابن القيسراين، )املتوىف: 

 .ه 1419حتقيق: حممود حممد نصا، والسيد يوسف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط األوىل، 
بن حممد اخلطايب، أعالم السنن يف شرح صحيح البخاري؛ أليب سليمان محد  .36

 م.2225ه، 1428، 1ه(، حتقيق: حممد علي مسك، دار الكتب العلمية ط. 388)املتويف 
ه(، 1391األعالم؛ خلري الدين بن حممود بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف:  .37

 م.2222دار العلم للماليني، ط. اخلامسة عشر، 
ن احلليب أيب الوفا إبراهيم بن االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط؛ لربهان الدي .38

ه (، احملقق: عالء الدين 841حممد بن خليل الطرابلسي الشافعي سبط ابن العجمي )املتوىف: 
 م.1988، 1علي رضا، دار احلديث، القاهرة، ط.

االقرتاح يف بيان االصطالح وما أضيف إىل ذلك من األحاديث املعلولة من  .39
 د. ه(، حتقيق:522هري بابن دقيق العيد)املتوىف الصحاح؛ لتقي الدين حممد بن علي الش

 م . 2221قحطان عبد الرمحن دوري، دار العلوم, عمان, ط. األوىل 
إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال،  ملغلطاي بن قليج بن عبد اهلل املصري   .41

ابن حممد، ه (، حتقيق: أيب عبد الرمحن عادل 512احلنفي، أيب عبد اهلل، عالء الدين )املتوىف: 
 .ه1422، 1الفاروق احلديثة، ط.

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب؛  .41
ه(، دار الكتب العلمية، 457لسعد امللك، أيب نصر علي بن هبة اهلل بن ماكوال، )املتوىف: 

 .ه 1411، 1بريوت، لبنان، ط.
ييد السماع؛ لعياض بن موسى بن عياض بن اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتق  .42

ه (، حتقيق: السيد أمحد صقر، دار الرتاث، 744عمرون اليحصيب السبيت، أيب الفضل )املتوىف: 
 .ه1359، 1القاهرة، ط.
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اإلملام بأحاديث األحكام؛ لتقي الدين أيب الفتح حممد بن علي بن وهب، املعروف  .43
 .ه1423، 2قق: حسني إمساعيل، دار ابن حزم، ط.ه (، احمل522بابن دقيق العيد )املتوىف: 

ه(، 224األم؛ أليب عبد اهلل حممد بن إدريس بن شافع القرشي املكي، )املتوىف:  .44
 ه .1412دار املعرفة، بريوت،

ه(، 432أمايل ابن بشران؛ أليب القاسم عبد امللك بن بْشران البغدادي، )املتوىف:  .45
 .ه1418دار الوطن، الرياض، ط. األوىل، حتقيق: أيب عبد الرمحن عادل العزازي، 

أمايل احملاملي؛ أليب عبد اهلل البغدادي احلسني بن إمساعيل احملاملي، )املتوىف:  .46
332( ، ه(، حتقيق: 427ه(، رواية ابن الصلت القرشي: أمحد بن حممد بن الصلت اجملربِّ

 .ه1425محدي عبد اجمليد السلفي، دار النوادر، ط. األوىل 
األموال؛ ألمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد اهلل اخلرساين املعروف بابن زجنويه  .47
ه (، حتقيق: شاكر ذيب فياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 271)املتوىف: 

 .ه  1421، 1اإلسالمية، السعودية، ط.
 (، ه712األنساب؛ لعبد الكرمي بن حممد السمعاين املروزي، أيب سعد، )املتوىف:  .48

حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، 
 .ه 1382ط. األوىل، 
األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل واجملازفة،  .49

عامل الكتب،  ه(، املطبعة السلفية،1381لعبدالرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، )املتوىف: 
 .ه 1421بريوت، 

األوسط؛ البن املنذر؛  أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف:  .51
، 1ه (، حتقيق: صغري أمحد األنصاري أيب محاد، مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة، ط.319

 .ه 1427
؛ البن امللقن سراج البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري .51

ه, حتقيق: مصطفى أيب الغيط,  دار 824الدين أيب حفص عمر بن علي الشافعي, املتوىف: 
 .ه1427، 1اهلجرة, الرياض, السعودية, ط.
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الربهان يف علوم القرآن؛ لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي،  .52
 .ه1432ارة، الرياض، ط. الثانية، م(، حتقيق: د. زكي حممد أيب سريع، دار احلض594)املتوىف

بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام؛ لعلي بن حممد احلمريي الفاسي، أيب  .53
ه(, حتقيق: د. احلسني آيت سعيد,  دار طيبة, الرياض, 128احلسن ابن القطان, )املتوىف : 

 .ه1418، 1ط.
ى بيان خطأ من أخطأ على الشافعي؛ ألمحد بن احلسني بن علي بن موس  .54

ه (، احملقق: د. الشريف نايف 478اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أيب بكر البيهقي )املتوىف: 
 .1422 1الدعيس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط.

تاريخ ابن الوردي؛ لعمر بن مظفر بن عمر بن حممد ابن أيب الفوارس، أيب حفص،   .55
الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ه (، دار 549زين الدين ابن الوردي املعري الكندي )املتوىف: 

 .ه1415، 1ط.
تاريخ ابن معني, رواية الدوري؛ أليب زكريا حيىي بن معني بن عون بن زياد،  .56

ه(, حتقيق: د. أمحد حممد نور, إحياء الرتاث اإلسالمي,  مكة 233البغدادي,)املتوىف: 
 ه .1399كرمة, ط: األوىل، امل

أمحد بن يونس الصديف، أيب سعيد  تاريخ ابن يونس املصري؛ لعبد الرمحن بن  .57
 ه .1421، 1ه (، دار الكتب العلمية، بريوت، ط.345)املتوىف: 

تاريخ أصبهان, وهو أخبار أصبهان؛ أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن مهران  .58
ه(, حتقيق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, ط. 432األصبهاين, )املتوىف: 

 .ه  1412األوىل، 
خ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن تاري .59

ه(, حتقيق: عمر عبد السالم التدمري, دار الكتاب العريب، 548عثمان الذهيب, )املتوىف: 
 .ه1413بريوت, ط. الثانية، 

التاريخ األوسط؛ حملمد بن إمساعيل بن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل, املتوىف:  .61
, حتقيق: حممود إبراهيم زايد, دار الوعي, مكتبة دار الرتاث, حلب, القاهرة, ط. ه 271

 .ه1395األوىل، 
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تاريخ الثقات؛ أليب احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صاحل العجلى الكوىف )املتوىف:  .61
 .ه1427، 1ه (، دار الباز، ط.211

ه(, 312: تأريخ الطربي؛ حملمد بن جرير بن غالب، أيب جعفر الطربي, )املتوىف .62
 ه .1385لرتاث,  بريوت, ط. الثانية, دار ا

التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة؛ أليب بكر أمحد بن أيب خيثمة  .63
 .ه1425، 1ه (، احملقق: صالح بن فتحي هالل، الفاروق، القاهرة، ط.259)املتوىف: 

عبد اهلل, )املتوىف: التاريخ الكبري؛ حملمد بن إمساعيل بن املغرية البخاري، أيب  .64
 .ه(, دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد271

تأريخ بغداد؛ أليب أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي  .65
 .ه1422، دار الغرب اإلسالمي،  بريوت، ط. األوىل،  ه، حتقيق: د. بشار عواد413

ه, حتقيق: 751املتوىف: تاريخ دمشق؛ أليب القاسم علي بن احلسن ابن عساكر,  .66
 .م1997عمرو بن غرامة, دار الفكر, 

التبيني ألمساء املدلسني؛ لربهان الدين احلليب أيب الوفا إبراهيم بن سبط ابن  .67
ه(, حتقيق: حيىي شفيق حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, ط. 841العجمي, )املتوىف: 

 .ه 1421االوىل 
يث واآلثار يف إرواء الغليل؛ للشيخ التحجيل يف ختريج مامل خيرج من األحاد .68

 .2عبدالعزيز ابن مرزوق الطّريفي، ط.
 .ه1412التحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث؛ لبكر أيب زيد، دار اهلجرة،  .69
حترير تقريب التهذيب؛ للدكتور بشار عواد معروف, والشيخ شعيب األرنؤوط,   .71

 .ه1415مؤسسة الرسالة, ط. األوىل, 
للعبد بن يوسف اجلديع، مؤسسة الريان، بريوت لبنان، ط. حترير علوم احلديث؛  .71

 .ه1428الثالثة
حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي؛ أليب العال حممد عبد الرمحن بن عبدالرحيم  .72

 .ه (، دار الكتب العلمية، بريوت1373املبار كفوري )املتوىف: 
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ي أيب احلجاج حتفة األشراف مبعرفة األطراف؛ للحافظ يوسف بن عبد الرمحن املز  .73
ه(، حتقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب 542مجال الدين يوسف املزي)املتويف

 م.2228اإلسالمي, تونس, 
حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل؛ ألمحد بن عبد الرحيم الرازي مث املصري,  .74

 ه , حتقيق: عبد اهلل نوارة, مكتبة الرشد, الرياض.821املتوىف: 
 توضيح النخبة؛ للدكتور عبد الكرمي بن عبد اهلل اخلضري، مكتبة دار حتقيق الرغبة يف .75

 ه .1421، 1املنهاج، الرياض، ط.
حتقيق جزء من علل ابن أيب حامت: بعض اجلنائز، البيوع كامال، جزء من النكاح،   .76

(؛ لعبد الرمحن بن حممد بن 1239( إىل هناية املسألة رقم )1289من أول املسألة رقم ) 
ه (، حتقيق: د. علي 325ن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف : إدريس ب
 الصياح.

التحقيق يف أحاديث اخلالف؛ جلمال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن  .77
ه(، احملقق: مسعد عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، 795حممد اجلوزي )املتوىف : 

 .ه1417، 1ط.
األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف للزخمشري؛ جلمال الدين أيب ختريج  .78

ه (، احملقق: عبد اهلل السعد، دار ابن 512حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي )املتوىف: 
 .ه 1414، 1خزمية، الرياض، ط.

تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي؛ جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  .79
، 1ه(، حتقيق: مازن السرساوي، دار ابن اجلوزي، بريوت، ط.911وطي، )املتوىفالسي

 ه.1431
التدوين يف أخبار قزوين؛ لعبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أيب القاسم الرافعي  .81

 .ه1428 1ه (، احملقق: عزيز اهلل العطاردي، دار الكتب العلمية، ط.123القزويين )املتوىف: 
لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب, تذكرة احلفاظ؛  .81

 .ه1419، 1ه(, دار الكتب العلمية بريوت, لبنان, ط.548)املتوىف: 
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ترتيب األمايل اخلميسية للشجري؛ ليحىي املرشد باهلل بن احلسني الشجري  .82
ه(, 112توىف: ه(، رتبها: القاضي حميي الدين حممد العبشمي, )امل499اجلرجاين, )املتوىف 

 .ه1422حتقيق: حممد حسن إمساعيل, دار الكتب العلمية، بريوت,  لبنان, ط. األوىل، 
الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذلك؛ أليب حفص عمر بن أمحد البغدادي  .83

ه(, حتقيق: حممد حسن حممد, دار الكتب العلمية، 387املعروف ب  ابن شاهني, )املتوىف: 
 .ه 1424، 1بريوت, لبنان, ط.

الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف؛ لعبد العظيم بن عبد القوي، زكي الدين  .84
ه(، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. 171املنذري، )املتوىف: 

 .ه1415األوىل، 
الرتغيب والرتهيب؛ إلمساعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين، أيب القاسم، امللقب  .85

ه(, حتقيق: أمين بن صاحل, دار احلديث, القاهرة, ط. األوىل 737السنة, )املتوىف: بقوام 
 .ه 1414

تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي وذكر املدلسني   .86
)وغري ذلك من الفوائد(؛ أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف: 

، 1: الشريف حامت بن عارف العوين، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط.ه (، احملقق323
 ه .1423

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما؛ أليب عبداهلل   .87
احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب املعروف بابن البيع 

ال يوسف، مؤسسة الكتب الثقافية, دار اجلنان، بريوت، ط. ه (، احملقق: كم427)املتوىف: 
 ه.1425األوىل، 

ه(، 382تصحيفات احملدثني؛ أليب أمحد احلسن بن عبد اهلل العسكري، )املتوىف:  .88
 ه .1422، 1بية احلديثة، القاهرة، ط.حتقيق: حممود أمحد مرية، املطبعة العر 

أليب الفضل أمحد بن علي بن تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس؛  .89
ه(، حتقيق: د. عاصم بن عبداهلل، مكتبة املنار، عمان، ط. 872حجر العسقالين، )املتوىف: 

 .ه1423األوىل، 
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التعريف بعلم العلل؛ هلشام بن عبد العزيز احلالف، املعيد يف قسم السنة وعلومها   .91
  .ه23/3/1424جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 

تعليقات الدارقطين على اجملروحني البن حبان؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي  .91
ه(، حتقيق: خليل بن حممد العريب، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 387الدارقطين، )املتوىف: 

 .ه 1414، 1ط.
تعليقة على العلل البن أيب حامت؛ لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن   .92

ه (، حتقيق: سامي بن حممد بن جاد اهلل، أضواء 544لدمشقي احلنبلي )املتوىف: يوسف ا
 .ه1423، 1السلف، الرياض، ط.

ه(، حتقيق: 319تفسري ابن املنذر؛ أليب بكر حممد بن املنذر النيسابوري، )املتوىف:  .93
 .ه 1423سعد بن حممد السعد، دار املآثر، املدينة النبوية، ط. األوىل 

أليب عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف )املتوىف:  تفسري الثوري؛ .94
 .ه1423، 1ه (، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط.111

تفسري القرآن العظيم؛ أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي، )املتوىف:  .95
 .ه1422، 2ه(، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط.554

ن العظيم؛ أليب حممد عبد الرمحن، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت، تفسري القرآ .96
، 3ه(، حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط.325)املتوىف: 

 ه .1419
تفسري عبد الرزاق؛ أليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين  .97

العلمية، حتقيق: د. حممود حممد عبده، دار الكتب العلمية،  ه (، دار الكتب211)املتوىف: 
 .ه 1،1419بريوت، ط.
التفسري من سنن سعيد بن منصور؛ أليب عثمان سعيد بن منصور اجلوزجاين  .98

ه(، دراسة وحتقيق: د. سعد بن عبد اهلل آل محيد، دار الصميعي، ط. األوىل، 225)املتوىف: 
 .ه 1415

ل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، )املتوىف: تقريب التهذيب؛ أليب الفض  .99
 م.1981ه (، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط. األوىل، 872
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 ، دار الكوثر.1تقريب علم احلديث؛ أليب معاذ طارق بن عوض اهلل، ط. .111
التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث؛ أليب زكريا حيىي بن  .111

ه(، حتقيق: حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت، 151، )املتوىف: شرف النووي
 .ه1427ط. األوىل، 
التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد؛ حملمد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع،   .112

ه (، احملقق: كمال يوسف 129أيب بكر، معني الدين، ابن نقطة احلنبلي البغدادي )املتوىف: 
 .ه1428، 1ار الكتب العلمية، ط.احلوت، د

التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح؛ أليب الفضل زين الدين عبدالرحيم   .113
ه (، احملقق: عبد الرمحن حممد، 821بن احلسني بن عبد الرمحن بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 

 .ه1389، 1املكتبة السلفية باملدينة املنورة، ط.
أحاديث الرافعي الكبري؛ أليب الفضل أمحد بن علي بن  التلخيص احلبري يف ختريج .114

 .ه1419 1ه(، دار الكتب العلمية، ط.872حجر العسقالين، )املتوىف: 
تلخيص املتشابه يف الرسم؛ أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي،  .115

 م.1987ه ، حتقيق: ُسكينة الشهايب، طالس للدراسات ، دمشق، ط. األوىل، 413املتوىف: 
متام املنة يف التعليق على فقه السنة؛ أليب عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج  .116

 .7ه (، دار الراية، ط.1422نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظل العرش؛ لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر،  .117

 ه (.911توىف: جالل الدين السيوطي )امل
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد؛ أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن  .118

ه (، حتقيق: مصطفى العلوي, وزارة عموم 413حممد بن عبد الرب بن عاصم القرطيب )املتوىف: 
 .ه1385األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

ه (، 211لنيسابوري، )املتوىف:التمييز؛ ملسلم بن احلجاج أيب احلسن القشريي ا .119
 ه.1412حتقيق: د. حممد مصطفى األعظمي، مكتبة الكوثر، السعودية، ط. الثالثة، 

تَ ْنِبيه اهلاجد إىل َما َوَقَع ِمَن النَّظَِر ىف ُكُتِب اأَلَماِجِد؛ أليب إسحاق احلويين  .111
 .األثري، حجازي حممد شريف، احملجة
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الشنيعة املوضوعة؛ لنور الدين، علي بن حممد تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار  .111
(، حتقيق: عبد الوهاب عبداللطيف، دار الكتب العلمية، 913ابن عراق الكناين، )املتوىف: 

 .ه 1399بريوت، ط. األوىل، 
تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق؛ لشمس الدين حممد بن عبد اهلادي احلنبلي،  .112

اد اهلل، وعبد العزيز اخلباين، أضواء السلف، الرياض، ه(، حتقيق: سامي بن ج544)املتوىف : 
 .ه1428،  1ط.

التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل؛ لعبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين،  .113
ه(، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، وآخرون، املكتب اإلسالمي، ط. 1381)املتوىف: 

 .ه1421الثانية، 
من  -صلى اهلل عليه وسلم-ل الثابت عن رسول اهلل هتذيب اآلثار وتفصي .114

األخبار؛ حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أيب جعفر الطربي )املتوىف: 
 ه (، حتقيق: حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، القاهرة.312

ه(، 872هتذيب التهذيب؛ ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، )املتوىف:  .115
 .ه 1321، 1ة املعارف، اهلند، ط.مطبعة دائر 

هتذيب الكمال يف أمساء الرجال؛ ليوسف بن عبد الرمحن، أيب احلجاج، مجال  .116
ه ، حتقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 542الدين ابن الزكي املزي، املتوىف: 

 .ه1422بريوت، ط. األوىل، 
حاق بن خزمية التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل؛ أيب بكر حممد بن إس .117

ه(، حتقيق: عبد العزيز الشهوان، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 311النيسابوري، )املتوىف: 
 .ه1414ط. اخلامسة، 
التوضيح لشرح اجلامع الصحيح؛ لسراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد  .118

بد عبد الكرمي، ه(، تقدمي د. أمحد مع824األنصاري الشافعي املعروف بابن امللقن، )املتوىف 
 ه.1429دار الفالح, قطر، ط. األوىل 

تيسري مصطلح احلديث؛ للدكتور حممود بن أمحد بن حممود طحان النعيمي،  .119
 .ه1427، 12مكتبة املعارف، ط.
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َلفي أمحد بن إبراهيم  .121 الثالث والثالثون من املشيخة البغدادية؛ أليب طاهر السِّ
وط ُنشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع ه(، خمط751ِسَلَفه األصبهاين، )املتوىف: 

 م.2224الشبكة اإلسالمية، ط. األوىل، 
الثالث والثمانون من الفوائد األفراد؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي  .121

ه(، حتقيق: خالف عبد السميع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 387الدارقطين، )املتوىف: 
 . ه1423ط. األوىل، 
الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع أو إرسال املوصول؛ للدكتور علي بن عبداهلل  .122
 ه، دار اجلوزي.1432 1الصياح، ط.
ه(، طبع 374الثقات؛ حملمد بن حبان، أيب حامت، الدارمي، الُبسيت، )املتوىف:  .123

ارف العثمانية، بإعانة: وزارة املعارف اهلندية، حتت مراقبة: د. حممد عبد املعيد خان، دائرة املع
 . ه1393ط. األوىل، 
جامع األصول يف أحاديث الرسول؛ أليب السعادات املبارك بن حممد بن حممد  .124

ه(، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين، 121الشيباين اجلزري ابن األثري، )املتوىف : 
 مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، ط. األوىل. 

ل القرآن؛ حملمد بن جرير بن كثري، أيب جعفر الطربي، جامع البيان يف تأوي .125
 .ه1422ه(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط. األوىل، 312)املتوىف: 

جامع التحصيل يف أحكام املراسيل؛ لصالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي  .126
يد السلفي، عامل ه (، احملقق: محدي عبد اجمل511بن عبد اهلل الدمشقي العالئي )املتوىف: 

 .ه1425، 2الكتب، بريوت، ط.
جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم؛ أليب الفرج عبد  .127

ه(، حتقيق: د. ماهر ياسني الفحل،597الرمحن ابن شهاب الدين الشهري بابن رجب)املتوىف
 .ه1429دار ابن كثري، دمشق، ط. األوىل، 

عيسى بن َسْورة، الرتمذي، أيب عيسى، املتوىف:  اجلامع الكبري؛ حملمد بن  .128
 .م1998ه ، حتقيق: د. بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 259
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َنن اهلادي ألقوم َسَنن؛ أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري،  .129 جامع املسانيد والسُّ
لبنان، ط. الثانية، ه(، حتقيق: د. عبد امللك بن عبد اهلل، دار خضر، بريوت، 554)املتوىف: 

 .ه 1419
 -صلى اهلل عليه وسلم-اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل  .131

وسننه وأيامه؛ حملمد بن إمساعيل أيب عبداهلل البخاري، حتقيق: حممد زهري الناصر، دار طوق 
 .ه 1422النجاة، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ط. األوىل، 

ه ، 413وفضله؛ أليب عمر يوسف بن عبد اهلل القرطيب، املتوىف: جامع بيان العلم  .131
 .ه 1414حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. األوىل، 

اجلامع يف العلل والفوائد؛ للدكتور ماهر ياسني فحل، دار ابن اجلوزي، بريوت  .132
 .م2212لبنان ط. األوىل، 

سامع؛ أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اجلامع ألخالق الراوي وآداب ال .133
ه ، حتقيق: د. حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، عدد 413اخلطيب البغدادي، املتوىف: 

 .2األجزاء: 
اجلرح والتعديل؛ أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس, الرازي ابن أيب حامت،  .134

ة، اهلند، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه(، طبعة جملس دائرة املعارف العثماني325)املتوىف: 
 .ه1251ط. األوىل، 
جزء ابن فيل؛ أليب طَاِهٍر احَلَسُن بُن َأمْحََد بِن ِإبْ رَاِهْيَم بِن ِفْيٍل الَباِلِسيُّ )املتوىف:  .135

 .ه1421، 1ه (، احملقق: موسى إمساعيل البسيط، مطبعة مسودي، القدس، ط.311
من الفوائد املنتقاة واألفراد الغرائب احلسان؛ أليب جزء األلف دينار وهو اخلامس  .136

ه (، احملقق: بدر بن 318بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب البغدادي)املتوىف: 
 .ه1414، 1عبد اهلل البدر، دار النفائس، الكويت، ط.

اجلزء احلادي عشر من املنتخب؛ البن قدامة؛ خمطوط نشر يف برنامج جوامع  .137
 الكلم.
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جزء فيه حديث أيب سعيد األشج؛ أليب َسِعْيٍد اأَلَشجُّ َعْبُد اهلِل بُن َسِعْيِد بِن  .138
، الُكْويفُّ )املتوىف:  ه (، احملقق: أبو جنيد إمساعيل بن حممد، دار املغين، 275ُحَصنْيٍ الِكْنِديُّ

 .ه1424، 1ط.
شديد  جهود احملدثني يف بيان علل احلديث؛ أليب عمر علي بن عبد اهلل بن .139

 الصياح املطريي، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة.
اجلواهر السليمانية شرح املنظومة البيقونية؛ ملصطفى بن إمساعيل السليماين املأريب  .141

 .ه1421أيب احلسن، دار الكيان، 
حاشية ابن القيم على سنن أيب داود؛ حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، دار  .141

 .ه1417، 2الكتب العلمية، بريوت، ط.
احلافظ اخلطيب البغدادي وأثره يف علوم احلديث؛ حملمود الطحان، دار القرآن   .142

 .ه1421الكرمي، بريوت، 
حديث أيب الفضل الزهري؛ لعبيد اهلل بن عبد الرمحن، الزهري، القرشي، أيب  .143

وط، أضواء السلف، ط. ه(، حتقيق: د. حسن بن حممد البل381الفضل البغدادي، )املتوىف: 
 .ه 1418األوىل، 

ه(، 313حديث السراج؛ أليب العباس حممد بن إسحاق النيسابوري، )املتوىف:  .144
اروق احلديثة، ط. ه ، حتقيق: أيب عبد اهلل حسني بن عكاشة، الف 733ختريج: زاهر بن طاهر 

 ه .1427األوىل 
للدكتور حممد ابن احلديث املقلوب تعريفه، وفوائده، وحكمه، واملصنفات فيه؛  .145

عمر ابن سامل بازمول، األستاذ املشارك بقسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصول الدين، 
 جامعة أم القرى.

حديث خيثمة بن سليمان؛ أليب احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة  .146
ن، ه ، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، لبنا343األطرابلسي، املتوىف: 

 .ه1422ط. األوىل،
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حلية األولياء وطبقات األصفياء؛ أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهاين  .147
ه (، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان ، 432الشافعي)املتوىف

 م .2212ط. الرابعة، 
بن ضيف اهلل حوار حول منهج احملدثني يف نقد الروايات سندا ومتناً؛ لعبداهلل  .148

 الرحيلي، ملتقى أهل احلديث.
ه (، احملّقق:  543اخلالصة يف أصول احلديث؛ للحسني بن عبداهلل الطّييب )تويّف  .149

 .1م، ط.1987ه ،  1427صبحي السامرائي، عامل الكتب، بريوت، 
 اخلالصة يف التدليس؛ للشيخ عبد اهلل السعد، ملتقى أهل احلديث. .151
ه (، احملقق: مشهور بن حسن آل سلمان،  478)اخلالفيات؛ للحافظ البيهقي  .151

 .م1995ه،1415، 1دار الصميعي، ط.
الدعاء؛ أليب عبد الرمحن حممد بن فضيل الضيب موالهم الكويف، )املتوىف:  .152

 .ه1419ه(، حتقيق: د. عبد العزيز البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 197
ه(، 312اسم الطرباين، )املتوىف: الدعاء؛ لسليمان بن أمحد بن أيوب، أيب الق .153

 ه.1413حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، 
الدعوات الكبري؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، )املتوىف:  .154

 .م2229ه(، حتقيق: بدر بن عبد اهلل، غراس، الكويت، ط. األوىل، 478
البن عدي؛  للفضل حممد بن طاهر املقدسي  ذخرية احلفاظ من الكامل .155

ه(، حتقيق: د. عبد الرمحن الفريوائي، دار 725الشيباين، املعروف بابن القيسراين، )املتوىف: 
 .7م، عدد األجزاء: 1991ه ،1411السلف، الرياض، ط. األوىل، 

ذكر األقران وروايتهم عن بعضهم بعضاً؛ أليب حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر  .156
ه (، احملقق: مسعد السعدين، 319حيان األنصاري املعروف بأيب الشيخ األصبهاين )املتوىف:  بن

 .ه1415، األوىل 1دار الكتب العلمية، ط.
ذم الغيبة والنميمة؛ أليب بكر عبد اهلل بن حممد األموي القرشي املعروف بابن أيب  .157

البيان، دمشق، ط. األوىل، ه، حتقيق: بشري حممد عيون، مكتبة دار 281الدنيا، املتوىف: 
 .ه1413
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ذم الكالم وأهله؛ لشيخ اإلسالم أيب إمساعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري اهلروي  .158
ه (، حتقيق : عبد الرمحن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة  481 - 391)

 .ه   1418املنورة، سنة النشر : 
د بن إبراهيم، أيب بكر ابن َمْنُجويَه رجال صحيح مسلم؛ ألمحد بن علي بن حمم  .159

 .ه1425، 1ه (، احملقق: عبد اهلل الليثي، دار املعرفة، بريوت، دط.428)املتوىف: 
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة؛ أليب عبد اهلل حممد بن أيب  .161

نتصر الزمزمي، دار ه (، احملقق: حممد امل1347الفيض اإلدريسي الشهري ب  الكتاين )املتوىف: 
 .ه1421،  1البشائر اإلسالمية، ط.

رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح من األبواب، خمطوط، جملد الدين  .161
 ه(، أعده للشاملة: أمحد اخلضري.815أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوز آبادي )املتوىف: 

اجلرجاين،  رسالة يف علم أصول احلديث؛ تأليف السيد علي بن حممد بن علي .162
 ه .1413، 1حتقيق: عقيل بن حممد بن زيد املقطري، مكتبة دار القدس ودار ابن حزم، ط.

الرواة الذين كنوا بأيب زرعة؛ للدكتور سعدي بن مهدي اهلامشي، اجلامعة  .163
 ه .7142اإلسالمية باملدينة املنورة، ط.

قيم اجلوزية،  لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن روضة احملبني ونزهة املشتاقني؛ .164
 .ه1428حتقيق: بشري حممد، دار البيان، دمشق، ط. الثانية 

الزهد البن أيب الدنيا؛ أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس  .165
ه (، دار ابن كثري، دمشق، 281البغدادي األموي القرشي املعروف بابن أيب الدنيا )املتوىف: 

 .ه1422، 1ط.
يب عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي، املتوىف: الزهد والرقائق؛ أل .166

 ه ، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت.181
ِجْستاين، املتوىف:  .167 ه ، 257الزهد؛ أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ

اة، حلوان، ط. األوىل، حتقيق: ياسر بن ابراهيم بن حممد، غنيم بن عباس بن غنيم، دار املشك
 .ه 1414
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 ه (، دار الكتب العلمية، بريوت.241الزهد؛ لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين) .168
السابق والالحق يف تباعد ما بني وفاة راويني عن شيخ واحد؛ أليب بكر أمحد   .169

ه (، احملقق: حممد ابن 413بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: 
 .ه1421، 2مطر الزهراين، دار الصميعي، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط.

ه (، 1182ألمري الكحالين الصنعاين )املتوىف : سبل السالم؛ حملمد بن إمساعيل ا .171
 .، ه1359، 4مكتبة مصطفى البايب احلليب، ط.

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؛ أليب عبد الرمحن ناصر  .171
 .ه(، مكتبة املعارف، الرياض، ط. األوىل1422الدين، األلباين، )املتوىف: 

ألمة؛ أليب عبدالرمحن وأثرها السيئ يف اسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  .172
 .ه1412ط. األوىل،  ه ، دار املعارف، الرياض،1422األلباين، املتوىف:  ناصر الدين
السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي؛ للدكتور مصطفى السباعي )املتوىف:  .173

 .ه1422،  3ه (، املكتب اإلسالمي: دمشق، د.1384
ه(، حتقيق: 253حممد بن يزيد القزويين، )املتوىف: سنن ابن ماجه؛ أليب عبد اهلل  .174

 .حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق : فيصل عيسى احلليب
ِجْستاين، املتوىف:  .175 سنن أيب داود؛ أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ

 .ه ، حتقيق: حممد حميي الدين ، املكتبة العصرية، بريوت257
رقطين؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين، )ملتوىف: سنن الدا .176

 .ه 1424ه(، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخرون، الرسالة، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 387
ه(، 277سنن الدارمي؛ أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، )املتوىف:  .177

 .ه 1412األوىل، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املغين، السعودية، ط. 
ه ، 323السنن الصغرى؛ أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي، املتوىف:  .178

 .ه1421حتقيق: عبد الفتاح أيب غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط. الثانية، 
ه(، 478السنن الصغري؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، )املتوىف:  .179

 .ه1412، جامعة الدراسات اإلسالمية، ط. األوىل، حتقيق: عبد املعطي أمني
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ه(، 323السنن الكربى؛ أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، )املتوىف  .181
 .ه1425، 1حتقيق: جاد اهلل بن حسن، الرشد، السعودية، ط.

ه(، 478السنن الكربى؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، )املتوىف:  .181
 .ه1424القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنات، ط. الثالثة، حتقيق: حممد عبد 

سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكريا حيىي بن معني؛ أليب زكريا حيىي بن معني بن عون  .182
ه(، احملقق: أمحد 233ابن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن املري بالوالء، البغدادي )املتوىف: 

 .ه1428، 1نة املنورة، ط.حممد نور سيف، مكتبة الدار، املدي
سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطين؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي  .183

ه(، حتقيق: د. موفق بن عبد اهلل، مكتبة املعارف، الرياض، ط. 387الدارقطين، )املتوىف: 
 .ه1424األوىل، 

ن سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين؛ لعلي بن عبد اهلل ب .184
ه (، احملقق: موفق عبداهلل 234جعفر السعدي بالوالء املديين، البصري، أيب احلسن )املتوىف: 

 ه.1424، 1عبد القادر، مكتبة املعارف، الرياض، ط.
سري أعالم النبالء؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، )املتوىف:  .185

عيب األرناؤوط، الرسالة، ط. الثالثة، ه(، حتقيق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ ش548
 .ه1427

سري السلف الصاحلني إلمساعيل بن حممد األصبهاين؛ إلمساعيل بن حممد بن   .186
الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاين، أيب القاسم، امللقب بقوام السنة )املتوىف: 

 للنشر والتوزيع، الرياض. ه (، حتقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أمحد، دار الراية737
الشاذ واملنكر وزيادة الثقة، موازنة بني املتقدمني واملتأخرين؛ أليب ذر عبد القادر  .187

 .ه1421، 1بن مصطفى بن عبد الرزاق احملمدي، دار الكتب العلمية، بريوت،  لبنان، ط.
الشذا الفياح من علوم ابن الصالح؛ لإلمام برهان الدين بن موسى بن أيوب  .188

ه(، حتقيق: حممد علي مسك، دار الكتب العلمية، بريوت 822األبناسي الشافعي، )املتوىف 
 .ه1418لبنان، ط. األوىل
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شذرات الذهب يف أخبار من ذهب؛ لعبد احلي بن أمحد ابن العماد احلنبلي،  .189
ه(، حتقيق: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر 1289أيب الفالح، )املتوىف: 

 .ه 1421وط، دار ابن كثري، دمشق، ط. األوىل، األرناؤ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة؛  .191

ه، حتقيق: د. 1422هلبة اهلل بن احلسن بن منصور الاللكائي أيب القاسم، دار طيبة، الرياض، 
 .أمحد سعد محدان

بد الرحيم بن احلسني العراقي شرح التبصرة والتذكرة؛ لزين الدين أيب الفضل ع .191
دار الكتب العلمية، بريوت  ه ، حتقيق: د. عبد اللطيف اهلميم ود. ماهر ياسني الفحل،821

 .ه1423لبنان، ط. األوىل
شرح السنة؛ حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي  .192

مد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي،  ه (، حتقيق: شعيب األرنؤوط، حم711الشافعي )املتوىف: 
 .ه1423، 1دمشق، بريوت، ط.

ه، شرح: 911شرح ألفية احلديث؛ لعبد الرمحن، جالل الدين السيوطي، املتوىف:  .193
 .أمحد حممد شاكر، املكتبة العلمية

 شرح املوقظة يف علم املصطلح؛ للشيخ عبداهلل السعد، ملتقى أهل احلديث. .194
ي بن قليج بن عبد اهلل البكجري املصري احلكري شرح سنن ابن ماجه؛ ملغلطا .195

ه (، احملقق: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى 512احلنفي، أيب عبد اهلل، عالء الدين )املتوىف: 
 .ه1419، 1الباز، السعودية، ط.

شرح سنن أيب داود؛ أليب حممد حممود بن أمحد بدر الدين العيين، املتوىف:  .196
 .ه1422يم املصري، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، ه، حتقيق: خالد بن إبراه877

ه(، 911شرح سنن النسائي؛ لعبد الرمحن، جالل الدين السيوطي، )املتوىف:   .197
 .ه1421املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط. الثانية، 

شرح صحيح البخاري؛ أليب احلسن بن بطال علي بن خلف بن عبدامللك  .198
 .ه1423اهيم، الرشد، السعودية، الرياض، ط. الثانية، ه، حتقيق: أيب متيم ياسر بن إبر 449
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ه، حتقيق: قسم التحقيق 1421شرح صحيح البخاري؛ حملمد بن صاحل العثيمني .199
 .ه1428باملكتبة اإلسالمية، القاهرة، ط. األوىل 

احلنبلي، املتوىف: دين عبد الرمحن بن رجب بن احلسن شرح علل الرتمذي؛ لزين ال .211
 .ه1425عبد الرحيم، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، ط. األوىل،  ه، حتقيق: د. مهام597

شرح مشكل اآلثار؛ أليب جعفر أمحد بن حممد األزدي املعروف بالطحاوي،  .211
 .ه1417ه، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط. األوىل، 321املتوىف: 

لطحاوي، شرح معاين اآلثار؛ أليب جعفر أمحد بن حممد األزدي املعروف با .212
 .ه1414، عامل الكتب، ط. األوىل، ه، حتقيق: حممد زهري النجار321: املتوىف

شرح موقظة الذهيب؛ للشيخ حامت بن عارف العوين، دار ابن اجلوزي، ط. الثانية  .213
 ه، اململكة العربية.1428

ه، 478شعب اإلميان؛ ألمحد بن احلسني بن علي, أيب بكر البيهقي، املتوىف:  .214
العلي عبد احلميد، صاحب الدار السلفية ببومباي، اهلند، مكتبة الرشد، ط.  حتقيق: د. عبد

 .ه 1423األوىل، 
الّصارم املنكي يف الرد على السبكي؛ لشمس الدين حممد بن عبد اهلادي  .215

ه، حتقيق: عقيل بن حممد بن زيد، مؤسسة الريان، بريوت، لبنان، ط. 544احلنبلي، املتوىف: 
 .ه1424األوىل، 

والثواب عليه؛ أليب بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس الصرب  .216
ه (، حتقيق: حممد خري رمضان، 281البغدادي األموي القرشي املعروف بابن أيب الدنيا )املتوىف: 

 .ه1418، 1دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط.
، املتوىف: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ أليب نصر إمساعيل اجلوهري الفارايب .217

 .ه1425ه، حتقيق: أمحد عبد الغفور، دار العلم للماليني، بريوت، ط. الرابعة 393
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان؛ حملمد بن حبان بن أمحد، أيب حامت،  .218

ه، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. 374الدارمي، الُبسيت، املتوىف: 
 .ه1414الثانية، 
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ن خزمية؛ أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري، املتوىف: صحيح اب .219
 .4ه، حتقيق: د. حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، عدد األجزاء: 311

صحيح اجلامع الصغري وزياداته؛ أليب عبد الرمحن ناصر الدين، األلباين، املتوىف:  .211
 .ه، املكتب اإلسالمي1422

يم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران صفة اجلنة؛ أليب نع .211
 .ه (، احملقق: علي رضا، دار املأمون، دمشق، سوريا432األصبهاين )املتوىف: 

صفة الصفوة؛  جلمال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي   .212
حممود فاخوري،   ، حتقيق:1959، 1399، 2ه (، دار املعرفة، بريوت، ط. 795)املتوىف: 

 .ود. حممد رواس قلعه جي
ه، 219الصالة؛ أليب نعيم الفضل بن عمرو، املعروف بابن دَُكنْي، املتوىف:  .213

 .ه1415حتقيق: صالح بن عايض، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة، السعودية، ط. األوىل، 
أيب الصمت وآداب اللسان؛ أليب بكر عبد اهلل بن حممد القرشي املعروف بابن  .214

ه، حتقيق: أيب إسحاق احلويين، دار الكتاب العريب، بريوت، ط. األوىل، 281الدنيا، املتوىف: 
 ه.1412

ه، حتقيق: 322الضعفاء الكبري؛ أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي، املتوىف:  .215
 .م1984ه، 1424عبد املعطي أمني، دار املكتبة العلمية بريوت، ط. األوىل، 

ه، 387أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين، املتوىف: الضعفاء واملرتوكون؛  .216
 حتقيق: د. عبد الرحيم حممد، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .

ه، 323الضعفاء واملرتوكون؛ أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي، املتوىف:  .217
 ه.1391حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط. األوىل، 

فاء؛ أليب زرعة الرازي، رسالة علمية لسعدي بن مهدي اهلامشي، السعودية، الضع .218
 .ه1422ط. 

ه، 271الضعفاء؛ حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، أيب عبد اهلل، املتوىف:  .219
 .ه1421حتقيق: أمحد بن أيب العينني، مكتبة ابن عباس، ط. األوىل 
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ل الدين السيوطي )املتوىف: طبقات احلفاظ، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جال .221
 ه.1423، ، 1ه (، دار الكتب العلمية، بريوت، ط.911

ه (، 721طبقات احلنابلة؛ أليب احلسني ابن أيب يعلى، حممد بن حممد )املتوىف:   .221
 .بريوت –احملقق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة 

بكي طبقات الشافعية الكربى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الس  .222
ه (، احملقق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة 551)املتوىف: 

 .ه 1413،  2والنشر والتوزيع، ط.
طبقات الفقهاء الشافعية؛ لعثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، تقي الدين   .223

ه (، احملقق: حميي الدين علي جنيب، دار البشائر 143املعروف بابن الصالح )املتوىف: 
 .م1992، 1اإلسالمية، بريوت، ط.

الطبقات الكربى، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم؛ أليب عبد اهلل  .224
ه، حتقيق: زياد حممد منصور، 232ن سعد بن منيع, املعروف بابن سعد، املتوىف: حممد اب

 ه.1428مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط. الثانية، 
طرح التثريب يف شرح التقريب؛ أليب الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن  .225

 .ه (، دار إحياء الرتاث العريب821عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 
طرق حديث من كذب علي متعمداً؛ لسليمان بن أمحد، أيب القاسم الطرباين،  .226

ه، حتقيق: علي حسن علي, وهشام السقا، املكتب اإلسالمي, دار عمار، 312املتوىف: 
 ه. 1412عمان، األردن، ط. األوىل، 

هلروي البغدادي )املتوىف: الطهور؛ أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل ا .227
ه (، حتقيق: مشهور حسن حممود سلمان، مكتبة الصحابة، جدة، الشرفية، مكتبة 224

 .ه1414، 1التابعني، ط.
َلفي أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم  .228 الطيوريات؛ أليب طاهر السِّ

صخر احلسن، مكتبة  ه (، حتقيق: دمسان حيىي معايل، عباس751ِسَلَفه األصبهاين )املتوىف: 
 .ه1427، 1أضواء السلف، الرياض، ط.
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العرب يف خرب من غرب؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد الذهيب، )املتوىف:  .229
 .ه(، حتقيق: حممد بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت548

عبقرية اإلمام مسلم يف ترتيب أحاديث مسنده الصحيح؛ للدكتور محزة املليباري،  .231
 احلديث.ملتقى أهل 
العظمة؛ أليب حممد عبد اهلل بن حممد, املعروف بأيب الشيخ األصبهاين، املتوىف:  .231

 .ه1428ه، حتقيق: رضاء اهلل املبار كفوري، دار العاصمة، الرياض، ط. األوىل، 319
 .1العلة وأجناسها عند احملدثني؛ ملصطفى باحو، دار الضياء، ط.   .232
 عبد الرمحن السعد، ملتقى أهل احلديث. العلة وعلم العلل؛ للشيخ عبد اهلل بن .233
علل الرتمذي الكبري؛ حملمد بن عيسى بن َسْورة، الرتمذي، أيب عيسى، املتوىف:  .234

ه، رتبه على كتب اجلامع: أيب طالب القاضي، حتقيق: صبحي السامرائي, وآخرون، عامل 259
 ه.1429الكتب, مكتبة النهضة العربية، بريوت، ط. األوىل، 

هية يف األحاديث الواهية؛ جلمال الدين أيب الفرج عبد الرمحن اجلوزي، العلل املتنا .235
ه، حتقيق: إرشاد احلق األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان، ط. 795املتوىف: 

 .م1981ه، 1421الثانية، 
العلل الواردة يف األحاديث النبوية؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي  .236

، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، دار 11  1ه، اجمللدات من 387وىف: الدارقطين، املت
، علق عليه: حممد بن 17     12م، واجمللدات من 1987ه، 1427طيبة، الرياض، ط. األوىل 

 ه.1425صاحل الدباسي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط. األوىل، 
، الرازي ابن أيب حامت، العلل البن أيب حامت؛ أليب حممد عبد الرمحن بن حممد .237

ه، حتقيق: د. سعد بن احلميد، ود. خالد اجلريسي، مطابع احلميضي، ط. 325املتوىف: 
 .ه1425األوىل، 

ه، 241العلل ومعرفة الرجال؛ أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املتوىف:  .238
 .م2221، ه1422حتقيق: وصي اهلل بن حممد، دار اخلاين , الرياض، الثانية، 

علم العلل دالئله وقرائنه؛ للدكتور حممد خلف سالمة، ملتقى أهل احلديث،   .239
 الشبكة العنكبوتية.
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علم علل احلديث ودوره يف حفظ السنة النبوية؛ لوصى اهلل بن حممد عباس،   .241
 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة.

ن أمحد بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ أليب حممد حممود ب .241
 .ه، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت877العيين، املتوىف: 

عمل اليوم والليلة سلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد؛ ألمحد بن  .242
، املتوىف:  ينِّ ، املعروف بابن السُّ يْ نَ َوريُّ ه، حتقيق: كوثر الربين، دار 314حممد بن إسحاق، الدِّ

 ت .القبلة، جدة، بريو 
عناية العلماء باإلسناد وعلم اجلرح والتعديل وأثر ذلك يف حفظ السنة النبوية،؛  .243

 لصاحل ابن حامد بن سعيد الرفاعي، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة.
عون املعبود شرح سنن أيب داود؛ حملمد أشرف بن أمري، أيب عبد الرمحن، شرف  .244

 .ه1417ه، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. الثانية، 1329ملتوىف: احلق، العظيم آبادي، ا
 الغاية يف شرح اهلداية يف علم الرواية؛ لشمس الدين أيب اخلري حممد بن  .245

ه (، احملقق: أيب عائش 922عبد الرمحن بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )املتوىف: 
 م.2221، 1عبد املنعم إبراهيم، مكتبة أوالد الشيخ، ط.

الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس مما ليس يف الكتب املشهورة، خمطوط؛ ألمحد  .246
 ه ، أعده للشاملة: أمحد اخلضري. 872ابن علي بن حجر العسقالين، املتوىف : 

غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس رضي اهلل عنه؛ حملمد بن املظفر بن موسى  .247
ه (، حتقيق: أيب عبد الباري رضا ابن 359املتوىف: بن عيسى، أيب احلسني البزاز البغدادي )

 .ه1418، 1خالد اجلزائري، دار السلف، الرياض، السعودية، ط.
فتح الباب يف الكىن واأللقاب؛ أليب عبد اهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي  .248

الكوثر، ه (، احملقق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، مكتبة 397بن َمْنَده العبدي )املتوىف: 
 .ه 11415السعودية، الرياض، ط. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ألمحد  بن علي بن حجر أيب الفضل  .249
ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1359العسقالين الشافعي، دار املعرفة، بريوت، ط. االوىل، 

 .حممد فؤاد عبد الباقي
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ن أمحد بن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرمحن ب .251
ه، حتقيق: جمموعة من الباحثني، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة النبوية، ط. 597احلنبلي، املتوىف: 

 .ه1415األوىل، 
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي؛ لزين الدين أيب حيىي زكريا بن حممد بن زكريا  .251

، 1دار الكتب العلمية، ط.ه (، احملقق: عبد اللطيف مهيم، وماهر الفحل،  921األنصاري)ت 
 .ه1422

ه، دار ابن كثري، دمشق، 1272فتح القدير؛ حملمد بن علي الشوكاين، املتوىف:  .252
 ه.1414بريوت، ط. األوىل، 

فتح املغيث بشرح الفية احلديث للعراقي؛ لشمس الدين أيب اخلري حممد بن عبد  .253
ة، مصر، ط. األوىل، ه، حتقيق: علي حسني، مكتبة السن922الرمحن السخاوي، املتوىف: 

 .ه1424
الفروسية؛ حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  .254

 .ه1414، 1، دار األندلس، ط.ه (، احملقق: مشهور بن حسن571: )املتوىف
أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد  الفصل للوصل املدرج يف النقل؛ أليب بكر .255

 .ه 1418، 1، احملقق: حممد الزهراين، دار اهلجرة، ط.ه (413اخلطيب البغدادي)املتوىف: 
ه، 241فضائل الصحابة؛ أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل بن هالل، املتوىف:  .256

 .ه1423حتقيق: د. وصي اهلل حممد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. األوىل، 
فضائل القرآن للقاسم بن سالم؛ أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي  .257

ه (، حتقيق: مروان العطية وآخرون، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، 224البغدادي )املتوىف: 
 .ه1417، 1ط.

فضل التهليل وثوابه اجلزيل؛ للحسن بن أمحد بن عبد اهلل بن الَبناَّ، أيب علي،  .258
، ه (، احملقق: عبد اهلل بن يوسف اجلديع، دار العاصمة، الرياض451البغدادي احلنبلي )املتوىف: 

 ه .1429، 1ط.
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؛ للقاضي أيب إسحاق إمساعيل -صلى اهلل عليه وسلم-فضل الصالة على النَّيبِّ  .259
ه، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، املكتب 282بن إسحاق األزدي اجلهضمي، املتوىف: ا

 ه.1395اإلسالمي، بريوت، ط. الثالثة، 
 بن أمحد بن إسحاق بن فضيلة العادلني من الوالة؛ أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل .261

ه (، حتقيق: مشهور حسن حممود سلمان، دار 432موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 
 .ه1418، 1الوطن، الرياض، ط.

الفقيه واملتفقه؛ أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد، املعروف باخلطيب  .261
زي بالسعودية، سنة ه(، احملقق : عادل بن يوسف العزازي، دار ابن اجلو 413البغدادي)

 .ه 1415
ه، 757فهرست ابن خري اإلشبيلي؛ أليب بكر حممد بن خري اإلشبيلي، املتوىف:  .262

 .ه1419حتقيق: حممد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 
فوائد أيب حممد الفاكهي؛ لعبد اهلل بن حممد بن العباس الفاكهي، أبو حممد املكي  .263

ه (، حتقيق: حممد بن عبد اهلل بن عايض الغباين، مكتبة الرشد، الرياض، 373 )املتوىف:
 .ه1419، 1السعودية، ط.
الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة؛ حملمد بن علي بن حممد الشوكاين  .264

 .ه (، احملقق: عبد الرمحن بن حيي املعلمي اليماين، دار الكتب العلمية، بريوت1272)املتوىف: 
الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب؛ أليب القاسم يوسف بن حممد املهرواين،  .265

ه، ختريج : أيب بكر أمحد بن علّي اخلطيب البغدادّي، املتوىف : 418اهلمذاين، املتوىف : 
 .ه1422: د. سعود بن عيد، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط. األوىل ، حتقيق ه،413

للحريب؛ لعلي بن عمر بن حممد بن احلسني ابن شاذان، أيب الفوائد املنتقاة  .266
ه (، خمطوط ُنشر يف برنامج جوامع الكلم 381احلسن السكري احلريب الصرييف الكيال )املتوىف: 

 م.2224، 1اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، ط.
ُد بُن َأمْحََد بِن حمَُ  .267 ، املتوىف: الفوائد املنتقاة؛ البن أيب الَفْتِح حُمَمَّ ِد البَ ْغَداِديُّ مَّ

ه، خمطوط ُنشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، ط. 412
 م.2224األوىل، 
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ه، 414الفوائد؛ أليب القاسم متام بن حممد بن عبد اهلل البجلي الرازي، املتوىف:   .268
 .ه1412ط. األوىل،  حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض،

فيض القدير شرح اجلامع الصغري؛ لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن  .269
 .ه1371ه، املكتبة التجارية، مصر، ط. األوىل، 1231املناوي القاهري، املتوىف: 

ه، 815القاموس احمليط؛ جملد الدين أبو طاهر حممد الفريوز آبادى، املتوىف:  .271
يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، بريوت،  حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث

 .ه1421لبنان، ط. الثامنة، 
قرائن تصحيح الوجهني عن الراوي، لدكتور أمحد العواجي، جامعة اإلمام حممد  .271

 بن سعود.
قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث؛ للشيخ حممد مجال الدين القامسي،   .272

جة البيطار، و حممد رشيد رضا، دار النفائس، بريوت لبنان، ه، حتقيق حممد هب1332املتوىف
 .ه1425ط. الرابعة، 
قواعد العلل وقرائن الرتجيح؛ لعادل بن عبد الشكور بن عباس الزرقي،  دار   .273
 ه.1427، 1احملدث، ط.
الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل  .274

ه، حتقيق: حممد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، 548توىف: حممد ابن أمحد الذهيب، امل
 .ه1413مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط. األوىل، 

الكامل يف التاريخ؛ أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي  .275
مر عبد ه (، حتقيق: ع132ابن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 

 .ه1415، 1السالم تدمري، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط.
ه، 317الكامل يف ضعفاء الرجال؛ أليب أمحد بن عدي اجلرجاين، املتوىف:  .276

حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وآخرون، الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 
 .ه1418

ه، 54ن أمحد بن عثمان الذهيب الكبائر؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد ب .277
 م .2221حتقيق: سيد إبراهيم، دار ابن اهليثم ، القاهرة ، ط. األوىل 
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؛ أليب بكر وهو أمحد بن عمرو -صلى اهلل عليه وسلم-كتاب الصالة على النَّيبِّ  .278
ه، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط. 285الشيباين، املتوىف: 

 .ه1417ىل األو 
كشف األستار عن زوائد البزار؛ لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، املتوىف:  .279

 .ه1399ه، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، األوىل، 825
كشف املشكل على صحيح البخاري؛ جلمال الدين أيب الفرج عبد الرمحن  ابن  .281

 .ه1429، دار احلديث, القاهرة, ط. األوىل ه ، حتقيق: د. مصطفى الذهيب795اجلوزي
الكفاية يف علم الرواية؛ أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، املتوىف:  .281

 ه، حتقيق: أيب عبداهلل السورقي, وإبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة.413
حسام الدين املدين كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال؛ لعالء الدين علي بن  .282

ه، حتقيق: بكري حياين، صفوة السقا، مؤسسة 957فاملكي الشهري باملتقي اهلندي، املتوىف: 
 .ه1421الرسالة، ط. اخلامسة، 

ه، 312الكىن واألمساء؛ أليب ِبْشر حممد بن أمحد الدواليب الرازي، املتوىف:  .283
 .م2222ه،1421األوىل،  حتقيق: نظر حممد الفاريايب، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط.

ه، حتقيق: عبد الرحيم 211الكىن واألمساء؛ ملسلم بن احلجاج القشريي، املتوىف:  .284
 .ه1424القشقري، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط. األوىل، 

الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري؛ لشمس الدين حممد بن يوسف بن  .285
 .ه1432ط. األوىل,  ،دار إحياء الرتاث ه ، حتقيق: أمحد عزو عناية،581علي الكرماين 

الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري؛ ألمحد بن إمساعيل بن عثمان  .286
 .ه1429ه ، حتقيق: أمحد عزو عناية، دار إحياء الرتاث العريب, ط. األوىل 893الكوراين 

الكرم حممد اجلزري، عز اللباب يف هتذيب األنساب؛ أليب احلسن علي بن أيب  .287
 ه، دار صادر، بريوت.132الدين ابن األثري، املتوىف: 

ه، دار 511لسان العرب؛ حملمد بن مكرم األنصاري الرويفعي اإلفريقي، املتوىف:  .288
 .ه1414صادر،  بريوت، ط. الثالثة، 
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 أجزاء. 7، عدد األجزاء: 2225لسان احملدثني؛ حملمد خلف سالمة، املوصل،  .289
ه، 872امليزان؛ أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املتوىف: لسان  .291

 .م1951ه، 1392حتقيق: دائرة املعرف النظامية، اهلند، الثانية، 
لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف؛ لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد  .291

ه (، دار ابن 597)املتوىف:  ابن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي
 ه.1424، 1حزم، ط.

ه، دار ابن 1432، 1مباين نقد منت احلديث؛ للباحث قاسم البيضاوي، ط. .292
 حزم.

ه، حتقيق: 413املتفق واملفرتق؛ أليب بكر أمحد بن اخلطيب البغدادي، املتوىف:  .293
 .ه1415حممد صادق آيدن، دار القادري، دمشق، ط. األوىل، 

ل، املتوىف: اجملالس العشرة األ .294 مايل؛ أليب حممد احلسن بن حممد البغدادي اخَلالَّ
 .ه1411ه، حتقيق: جمدي فتحي السيد، دار الصحابة للرتاث، طنطا، ط. األوىل، 439

ه، 333اجملالسة وجواهر العلم؛ أليب بكر أمحد بن مروان الدينوري، املتوىف :  .295
 .ه1419حتقيق: مشهور بن حسن، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، 

اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني؛ حملمد بن، التميمي، أيب حامت الُبسيت،  .296
 .ه1391ه، حتقيق: حممود إبراهيم، دار الوعي، حلب، ط. األوىل، 374املتوىف: 

جممع الزوائد ومنبع الفوائد؛ أليب احلسن نور الدين علي اهليثمي، املتوىف:  .297
 .ه1414ي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط. األوىل، ه، حتقيق: حسام الدين القدس825

جمموع الفتاوى؛ أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املتوىف:  .298
 .ه1411، ط. األوىل، ك فهد، املدينة النبوية، جممع املله، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد528

العسقالين  حماسن االصطالح؛ لعمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين،  .299
. ه (، احملقق: د827األصل، مث البلقيين املصري الشافعّي، أيب حفص، سراج الدين )املتوىف: 

 جامعة القرووين، دار املعارف.عائشة عبد الرمحن )بنت الشاطئ(، 
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احملدث الفاصل بني الراوي والواعي؛ أليب حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد   .311
، دار الفكر، بريوت، ه (، احملقق: د. حممد عجاج اخلطيب312ىف: الرامهرمزي الفارسي )املتو 

 .ه1424، 3ط.
احمللى باآلثار؛ أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي الظاهري، املتوىف:  .311

 .ه، دار الفكر، بريوت471
خمتار الصحاح؛ لزين الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي، املتوىف:  .312

 .ه1422الشيخ، الدار النموذجية، بريوت، صيدا، ط. اخلامسة، ه، حتقيق: يوسف 111
ْرَوزِي  .313

َ
خمتصر قيام الليل للمروزي؛ أليب عبد اهلل حممد بن نصر بن احلجاج امل

ه، فيصل آباد،  847ه (، اختصرها: العالمة أمحد بن علي املقريزي املتوىف سنة 294)املتوىف: 
 .ه1428باكستان، ط. األوىل، 

كليل؛ لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن عبداهلل احلافظ البيِّع احلاكم املدخل إىل اإل  .314
 ه.427النيسابوري املتوىف سنة 

املدخل إىل السنن الكربى؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، املتوىف:  .315
 ه، حتقيق: د. حممد ضياء الرمحن األعظمي، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت.478

ه، 427ىل الصحيح؛ أليب عبد اهلل احلاكم, املعروف بابن البيع، املتوىف: املدخل إ .316
 ه.1424حتقيق: د. ربيع هادي املدخلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. : األوىل، 

ه، حتقيق: 821املدلسني؛ ألمحد بن عبد الرحيم بن احلسني أيب زرعة، املتوىف:  .317
 .ه1417د. رفعت فوزي، دار الوفاء، ط. األوىل 

املذاكرة عند احملدثني؛ حملمد بن عبداهلل السريِّع، حبث منشور على الشبكة  .318
 العنكبوتية، على موقع األلوكة.

ه، 325املراسيل؛ أليب حممد عبد الرمحن بن حممد، ابن أيب حامت، املتوىف:  .319
 ه.1395حتقيق: شكر اهلل نعمة اهلل، الرسالة، بريوت، ط. األوىل، 

املصابيح؛ أليب احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم مرعاة املفاتيح شرح مشكاة  .311
ه (، إدارة 1414ابن خان حممد بن أمان اهلل بن حسام الدين الرمحاين املبار كفوري )املتوىف: 

 .ه1424، 3البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء، اجلامعة السلفية بنارس اهلند، ط.
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للدكتور سعد احلميد، ملتقى  مسالك العلة يف أحاديث الثقات أو أسباب العلة؛  .311
 أهل احلديث.
مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين؛ أليب داود سليمان بن األشعث  .312

ِجْستاين )املتوىف:  ه (، حتقيق: أيب 257بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 .ه1422، 1معاذ طارق بن عوض اهلل، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط.

رك على الصحيحني؛ أليب عبد اهلل احلاكم, املعروف بابن البيع، املتوىف: املستد .313
 .ه1411ه، حتقيق: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، 427

ه (، 232مسند ابن اجلعد؛ لعلي بن اجَلْعد بن عبيد اجَلْوَهري البغدادي )املتوىف:  .314
 .ه1412، 1بريوت، ط. حتقيق: عامر أمحد حيدر،  مؤسسة نادر،

ه، حتقيق: 172مسند أيب حنيفة رواية احلصكفي؛ أليب حنيفة النعمان، املتوىف:  .315
 عبد الرمحن حسن، اآلداب، مصر.

مسند أيب داود الطيالسي؛ أليب داود سليمان بن داود الطيالسي، املتوىف:  .316
 .ه 1419ه، حتقيق: د. حممد بن عبد احملسن، دار هجر، مصر، ط. األوىل، 224

ه، حتقيق: 325مسند أيب يعلى؛ أليب يعلى أمحد بن علي، املوصلي، املتوىف:  .317
 .ه1424حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط. األوىل، 

مسند اإلمام أمحد بن حنبل؛ أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املتوىف:  .318
 .ه 1421ه، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وآخرون، الرسالة، األوىل، 241

مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار؛ أليب بكر أمحد بن عمرو املعروف  .319
ه، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 292بالبزار، املتوىف: 

 .م2229املنورة، ط. األوىل، 
ه، 219: مسند احلميدي؛ أليب بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي املكي، املتوىف .321

 .2م، عدد األجزاء: 1991حتقيق: حسن سليم أسّد، دار السقا، دمشق، سوريا، ط. األوىل، 
ه، حتقيق: أمين علي، 325مسند الروياين؛ أليب بكر حممد الرُّوياين، املتوىف:  .321

 .ه1411مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط. األوىل، 
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بن شافع القرشي  مسند الشافعي، ترتيب سنجر؛ أليب عبد اهلل حممد بن إدريس .322
ه، حتقيق: ماهر 547ه، رتبه: سنجر بن عبد اهلل، أبو سعيد، املتوىف: 224املكي، املتوىف: 

 .م2224ه، 1427ياسني فحل، غراس، الكويت، ط. األوىل، 
ه، 474مسند الشهاب؛ أليب عبد اهلل حممد بن سالمة القضاعي، املتوىف:  .323

 .ه1425انية، حتقيق: محدي السلفي، الرسالة، بريوت، ط. الث
صلى اهلل عليه -املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل  .324

ه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 211؛ ملسلم بن احلجاج القشريي, املتوىف: -وسلم
 .إحياء الرتاث العريب، بريوت

ى أبواب مسند أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وأقواله عل .325
ه (، 554العلم؛ أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف: 

 .ه1411، 1احملقق: عبد املعطي قلعجي، دار النشر: دار الوفاء، مصر، ط.
 ه.859مسند عقبة بن عامر؛ لزين الدين أيب العدل قاسم السودوين، املتوىف:  .326
ه، حتقيق: 337اهليثم بن كليب الشاشي، املتوىف: املسند للشاشي؛ أليب سعيد  .327

 .ه1412د. حمفوظ الرمحن زين اهلل، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط. األوىل، 
مسند معمر بن أيب عمرو راشد األزدي موالهم، أيب عروة البصري، نزيل اليمن  .328

، 2العلمي بباكستان، ط.ه (، احملقق: حبيب الرمحن األعظمي، اجمللس 173)املتوىف: 
 .ه 1423

مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه؛ أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر  .329
ه، حتقيق: حممد املنتقى الكشناوي، دار العربية، بريوت، ط. 842البوصريي الشافعي، املتوىف: 

 .ه1423الثانية، 
قى أهل مصطلح احلديث يف سؤال وجواب؛ للشيخ: مصطفى العدوي، ملت .331

 احلديث.
ه، حتقيق:  237املصنف يف األحاديث واآلثار؛ أليب بكر بن أيب شيبة، املتوىف:  .331

 .ه1429كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 
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ه، 211املصنف؛ أليب بكر عبد الرزاق بن مهام احلمريي الصنعاين، املتوىف:  .332
ه، عدد 1423، بريوت، ط. الثانية، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي

 .11األجزاء: 
املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية؛ أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر  .333

ه، حتقيق: د. سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، دار الغيث، 872العسقالين، املتوىف: 
 .19ه، عدد األجزاء: 1419السعودية، ط. األوىل، 

ه، 342ايب؛ أليب سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد، املتوىف: معجم ابن األعر  .334
 .ه1418حتقيق: عبد احملسن بن إبراهيم، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. األوىل، 

املعجم األوسط؛ لسليمان بن أمحد بن أيوب، أيب القاسم الطرباين، املتوىف:  .335
 .ار احلرمني، القاهرةه، حتقيق: طارق بن عوض اهلل, وعبد احملسن بن إبراهيم، د312

معجم البلدان؛ لشهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي  .336
 .م1997، 2ه (، دار صادر، بريوت، ط.121)املتوىف: 

ه، حتقيق: 422معجم الشيوخ؛ أليب احلسني حممد بن أمحد الغساين، املتوىف:  .337
 ه.1427طرابلس، ط. األوىل،  د. عمر تدمري، مؤسسة الرسالة, دار اإلميان، بريوت,

معجم الصحابة؛ أليب احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي  .338
ه (، احملقق: صالح بن سامل، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة 371بالوالء البغدادي )املتوىف: 

 .ه1418، 1املنورة، ط.
ه، حتقيق: 312، املتوىف: املعجم الصغري؛ لسليمان بن أمحد، أيب القاسم الطرباين .339

 .ه1427حممد شكور حممود، املكتب اإلسالمي, دار عمار، بريوت, عمان، ط. األوىل، 
ه، حتقيق: 312املعجم الكبري؛ لسليمان بن أمحد، أيب القاسم الطرباين، املتوىف:  .341

 .محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط. الثانية
مع اللغة العربية بالقاهرة، ل   )إبراهيم مصطفى، وأمحد الزيات، املعجم الوسيط؛ جم .341

 وحامد عبد القادر، وحممد النجار(، دار الدعوة.
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املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلمساعيلي؛ أليب بكر أمحد بن إبراهيم  .342
، ه، حتقيق: د. زياد حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم351اإلمساعيلي اجلرجاين، املتوىف: 

 .ه1412املدينة املنورة، ط. األوىل، 
املعجم البن املقرئ؛ أليب بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان  .343

ه (، حتقيق: أيب عبد احلمن عادل بن 381األصبهاين اخلازن، املشهور بابن املقرئ )املتوىف: 
 .ه1419،  1سعد، مكتبة الرشد، الرياض، ط.

ه، حتقيق: عبد السالم 397ن فارس، املتوىف: معجم مقاييس اللغة؛ ألمحد ب .344
 .ه1399حممد، دار الفكر، ط. األوىل، 

معرفة أصحاب الرواة وأثرها يف التعليل دراسة نظرية وتطبيقية يف علل أصحاب  .345
 ه.1432األعمش: سليمان بن مهران؛ للدكتور عبد السالم أيب مسحة، دار النوادر، ط. األوىل

ه، حتقيق: عبد 478: بن احلسني البيهقي، املتوىف معرفة السنن واآلثار؛ ألمحد .346
 .ه1412جامعة الدراسات اإلسالمية، دار قتيبة، دمشق، ط. األوىل،  املعطي أمني،
ه، حتقيق: 432معرفة الصحابة؛ أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، املتوىف:  .347

 .ه1419عادل بن يوسف، دار الوطن، الرياض، ط. األوىل 
القراء الكبار على الطبقات واألعصار؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن معرفة  .348

 .ه1415ه، دار الكتب العلمية، ط. األوىل 548أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب، املتوىف: 
معرفة أنواع علوم احلديث؛ لعثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، املعروف بابن  .349

الدين عرت، دار الفكر، سوريا، دار الفكر املعاصر،  ه، حتقيق: نور143الصالح، املتوىف: 
 .ه1421بريوت، ط. األوىل، 

معرفة علوم احلديث؛ أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري  .351
ه، حتقيق: السيد معظم حسني، دار الكتب العلمية، بريوت، 427املعروف بابن البيع، املتوىف: 

 .ه1395ط. الثانية، 
ه، 255عرفة والتاريخ؛ ليعقوب بن سفيان الفسوي، أيب يوسف، املتوىف: امل .351

 .ه1421حتقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. الثانية، 
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املعني يف طبقات احملدثني؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان   .352
لفرقان، عمان، م عبد الرحيم سعيد، دار اه (، احملقق: د. مها548بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: 

 ه .1424، 1األردن، ط.
مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار؛ أليب حممد حممود بن أمحد   .353

ه، حتقيق: حممد 877بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيين، املتوىف: 
 .ه1425بريوت،  لبنان، ط. األوىل، حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، 

املغين عن محل األسفار يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار؛ أليب  .354
ه , دار ابن حزم، بريوت,  821الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي, املتوىف: 

 .ه1421لبنان, ط. األوىل، 
 حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، املغين يف الضعفاء؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل .355

 ه، حتقيق: د. نور الدين عرت.548املتوىف: 
املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة؛ لشمس الدين  .356

ه، حتقيق: حممد عثمان 922أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، املتوىف: 
 .ه 1427ط. األوىل،  اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت،

مقال مفهوم العلة عند احملدثني؛ للدكتور حممد عبد الرمحن طوالبة، نشر يف جملة   .357
 .12املنارة اجمللد

، 1املقرتب يف بيان املضطرب؛ ألمحد بن عمر بن سامل، دار ابن حزم، ط. .358
 .ه 1422

يب املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي؛ أليب احلسن نور الدين علي بن أ .359
 .ه، حتقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان825بكر اهليثمي، املتوىف: 

املقنع يف علوم احلديث؛ أليب حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري  .361
 .ه1413، 1ه (، احملقق: عبد اهلل اجلديع، دار فواز للنشر، السعودية، ط.824)املتوىف: 

وحممود طرائقها؛ أليب بكر حممد بن جعفر بن حممد بن مكارم األخالق ومعاليها  .361
ه (، حتقيق: أمين عبد اجلابر البحريي، دار 325سهل بن شاكر اخلرائطي السامري )املتوىف: 

 .ه1419، 1اآلفاق العربية، القاهرة، ط.
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مكارم األخالق؛ أليب بكر عبد اهلل البغدادي األموي القرشي املعروف بابن أيب  .362
 ه، حتقيق: جمدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.281: الدنيا، املتوىف
امللل والنحل؛ أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين  .363

 ه.1428ه، مؤسسة احلليب، دمشق 748
من كالم أمحد بن حنبل يف علل احلديث ومعرفة الرجال؛ أليب عبد اهلل أمحد بن  .364

ه (، احملقق: صبحي البدري 241ن أسد الشيباين )املتوىف: حممد بن حنبل بن هالل ب
 ه.1429، 1السامرائي، مكتبة املعارف، الرياض، ط.

املنار املنيف يف الصحيح والضعيف؛ حملمد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم  .365
ه، حتقيق: عبد الفتاح أيب غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط. 571اجلوزية، املتوىف: 

 .ه1392األوىل، 
املنتخب من علل اخلالل؛ أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد املقدسي،  .366

 ه، حتقيق: طارق بن عوض اهلل، دار الراية.122الشهري بابن قدامة، املتوىف: 
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم؛ لإلمام عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي  .367

 .1378، 1ت، ط.أيب الفرج، دار صادر، بريو 
املنتقى من السنن املسندة؛ أليب حممد عبد اهلل بن علي بن اجلارود النيسابوري  .368

ه(، احملقق: عبد اهلل عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، 325اجملاور مبكة )املتوىف: 
 .ه1428، 1بريوت، ط.
الواحد املنتقى من مسموعات مرو؛ لضياء الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد  .369

 ه، أعده للشاملة: أمحد اخلضري، الكتاب خمطوط.143املقدسي، املتوىف: 
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج؛ أيب زكريا حميي الدين حيىي بن شرف  .371

 .ه1392ه، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط. الثانية، 151النووي، املتوىف: 
دار ابن  ها؛ أليب بكر كايف، منهج اإلمام البخاري يف تصحيح األحاديث وتعليل .371

  .ه1322حزم, بريوت, 
اَرقطيِن يف نقِد احلديث يف ِكَتاِب الِعلَّل؛ أليب عبد الرمحن، يوسف  .372 َمْنهُج اإلَماِم الدَّ

 .م2211، 1ابن جودة يس يوسف الداودي، دار احملدثينط.
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املنهج احلديث يف علوم احلديث؛ للشيخ حممد حممد السماحي، عدد األجزاء،  .373
 .1913 جملد واحد، طبع مبصر يف

منهج املتقدمني يف التدليس؛ تأليف: ناصر بن محد الفهد، تقدمي: فضيلة الشيخ  .374
 احملدث عبد اهلل بن عبدالرمحن السعد.

منهج احملدثني يف االعالل مبخالفة الراوي ملا روي؛ لعادل سعد مشعل، جامعة  .375
  االمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

فهم املصطلح؛ حلامت بن عارف بن ناصر الشريف العوين، دار املنهج املقرتح ل .376
 .ه1411اهلجرة، الرياض، ط. األوىل، 

منهج النقد عند احملدثني؛ حملمد مصطفى االعظمي، مكتبة الكوثر، السعودية،  .377
 .ه1412ط. الثالثة، 
منهج النقد يف علوم احلديث؛ لنور الدين حممد عرت احلليب، دار الفكر دمشق،  .378

 .ه1418. الثالثة سورية، ط
املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث النبوي؛ أليب عبد اهلل، حممد بن إبراهيم بن  .379

ه (، احملقق: د. حميي 533سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي، بدر الدين )املتوىف: 
 ه.1421، 2الدين عبد الرمحن رمضان، دار الفكر، دمشق، ط.

املتأخرين يف تصحيح األحاديث وتعليلها؛ للدكتور محزة املوازنة بني املتقدمني و  .381
 .ه1422، 2املليباري، ط.
املؤتَِلف واملخَتِلف؛ أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن  .381

ه (، حتقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار 387دينار البغدادي الدارقطين )املتوىف: 
 .ه1421، 1.الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

موجبات اجلنة؛ ملعمر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن حممد  .382
 .ه1423، 1ه (، احملقق: ناصر بن أمحد، مكتبة عباد الرمحن، ط.714األصبهاين )املتوىف: 

موجبات اجلنة؛ ملعمر بن عبد الواحد بن رجاء، أيب أمحد القرشي األصبهاين،  .383
 .ه1423أمحد الدمياطي، مكتبة عباد الرمحن، ط. األوىل ه، حتقيق: ناصر بن 714املتوىف: 
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موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله؛ تأليف: جمموعة من  .384
املؤلفني: الدكتور حممد مهدي املسلمي، وأشرف منصور عبد الرمحن، وآخرون، ط. األوىل، 

 م، عامل، بريوت، لبنان.2221
بن حنبل يف رجال احلديث وعلله؛ مجع وترتيب: موسوعة أقوال اإلمام أمحد  .385

 .م1995ه،  1415السيد أبو املعاطي النوري، وآخرون، عامل الكتب، ط. األوىل، 
موضح أوهام اجلمع والتفريق؛ أليب بكر أمحد اخلطيب البغدادي، املتوىف:  .386

 .ه1425ه، حتقيق: د. عبد املعطي أمني، دار املعرفة، بريوت، ط. األوىل، 413
ضوعات من األحاديث املرفوعات؛ جلمال الدين أيب الفرج  ابن املو  .387

 .ه1429ه، دار ابن حزم, بريوت, ط. األوىل 795اجلوزي
ه، حتقيق: 795املوضوعات؛ جلمال الدين عبد الرمحن بن علي اجلوزي، املتوىف:   .388

 .ه1381عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية باملدينة املنورة، ط. األوىل
ه (،  159اإلمام مالك رواية سويد بن سعيد احلدثاين؛ لإلمام مالك )موطأ  .389

 م.1994، 1احملقق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، ط.
موطأ اإلمام مالك، رواية أيب مصعب الزهري، حتقيق: بشار عواد معروف،  .391

 .ه 1412مؤسسة الرسالة، 
ه، 159دين، املتوىف: موطأ اإلمام مالك؛ لإلمام مالك بن أنس بن مالك امل .391

 .ه1421حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 
 ه ؛ لإلمام مالك بن أنس األصبحي أيب 234املوطأ برواية حيىي األندلسي  .392

 .ه1415، دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ط. الثانية ه ، حتقيق: د. بشار عواد159 عبد اهلل
ه (؛ لإلمام َماِلِك ْبِن أََنٍس 244ْلُمَوطَّأ رواية حَيىي بن حَيىي اللَّيثيِّ األَْنَدُلِسيِّ )ا .393

 ه (. 159   93اأَلْصَبِحيِّ )
موطأ مالك، رواية حممد بن احلسن؛ لإلمام مالك بن أنس أيب عبداهلل األصبحي،  .394

 م.1991ه، 1413، 1دار القلم، دمشق، ط.
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حلديث؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد املوقظة يف علم مصطلح ا .395
ه، حتقيق: عبد الفتاح أيب ُغّدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب، ط. 548الذهيب، املتوىف: 

 .ه1412الثانية، 
ميزان االعتدال يف نقد الرجال؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن قَامْياز  .396

البجاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط. األوىل،  ه، حتقيق: علي حممد548الذهيب، املتوىف: 
 .ه1382

، املتوىف:  .397 ِد األَثْ َرم الطَّاِئيُّ ناسخ احلديث ومنسوخه؛ أليب َبْكٍر َأمْحَُد بُن حُمَمَّ
 .ه1422ه، حتقيق: عبد اهلل بن محد املنصور، ط. األوىل 253

ي ناسخ احلديث ومنسوخه؛ أليب حفص عمر بن أمحد بن عثمان البغداد .398
ه، حتقيق: مسري بن أمني الزهريي، مكتبة املنار، الزرقاء، 387املعروف ب  ابن شاهني، املتوىف: 

 .ه1428ط. األوىل، 
النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة؛ أليب إسحاق احلويين األثري حجازي  .399

 .ه1428حممد شريف، دار الصحابة للرتاث، ط. األوىل، 
 الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، نزهة األلباب يف األلقاب؛ أليب .411

 .ه1429ه، حتقيق: عبد العزيز السديري، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 872املتوىف: 
نزهة الناظر يف ذكر من حدث عن أيب القاسم البغوي من احلفاظ واألكابر؛  .411

ه، حتقيق: 112 ليحىي بن علي بن عبد اهلل، أيب احلسني، املعروف بالرشيد العطار، املتوىف:
 .ه1423مشعل بن باين اجلربين، دار ابن حزم، ط. األوىل 

نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر؛ أليب الفضل أمحد بن  .412
ه، حتقيق: نور الدين عرت، مطبعة الصباح، دمشق، 872علي بن حجر العسقالين، املتوىف: 

 .ه1421ط. الثالثة، 
داية؛ جلمال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف بن نصب الراية ألحاديث اهل .413

ه، حممد عوامة، مؤسسة الريان، بريوت، لبنان، دار القبلة، جدة، 512حممد الزيلعي، املتوىف: 
 .ه1418السعودية، ط. األوىل، 

 نظرية العلة عند احملدثني؛ لرضا أمحد صمدي، ملتقى أهل احلديث.  .414
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اليدين من الفوائد، خليل بن كيكلدي نظم الفرائد ملا تضمنه حديث ذي  .415
 .ه 1421ه  (، حتقيق: كامل شطيب الراوي، ماجستري، مطبعة األمة، بغداد،  511العالئي)

النقد البناء حلديث أمساء يف كشف الوجه والكفني للنساء؛ لطارق بن عوض اهلل  .416
 .ه1422، : 1بن حممد أيب معاذ، مكتبة ابن تيمية، ط.

من كالم شيخ النقاد؛ ذهيب العصر العالمة عبد الرمحن بن  النكت اجلياد املنتخبة .417
عودية، حيي املعلمي اليماين؛ أليب أنس إبراهيم بن سعيد الصبيحي، دار طيبة الرياض، الس

 ه.1431، 1ط.
برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي  النكت الوفية مبا يف شرح األلفية؛ لإلمام  .418

  .ه1429د, الرياض, ط. الثانية ه، حتقيق: د. ماهر ياسني، الرش887
النكت على كتاب ابن الصالح؛ أليب الفضل أمحد بن علي بن أمحد بن حجر  .419

ه، حتقيق: ربيع بن هادي املدخلي، عمادة البحث العلمي باجلامعة 872العسقالين، املتوىف: 
 .ه1424، ط. األوىل، 2اإلسالمية، املدينة املنورة، السعودية، عدد اجمللدات: 

على كتاب ابن الصالح؛ أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل  النكت .411
ه، حتقيق: د. زين العابدين بن حممد، أضواء السلف، الرياض، ط. 594الزركشي، املتوىف: 

 .ه1419األوىل، 
؛ حملمد بن علي، أيب -صلى اهلل عليه وسلم-نوادر األصول يف أحاديث الرسول  .411

 .ه، حتقيق: عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، بريوت322توىف: حنو عبد اهلل، احلكيم الرتمذي، امل
ه، حتقيق: 1272نيل األوطار؛ حملمد بن علي بن حممد الشوكاين، املتوىف:  .412

 .ه1413عصام الدين، دار احلديث، مصر، ط. األوىل، 
ه، حتقيق: أمحد 514الوايف بالوفيات؛ لصالح الدين خليل بن أيبك، املتوىف:  .413
 .م2222ه،1422تركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، ط. األوىل،األرناؤوط، و 
الوجيز النفيس يف معرفة التدليس )حبث منشور يف جملة مركز البحوث والدراسات  .414

 م(؛ أليب ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق احملمدي.2227بغداد -يف الوقف السين 
بن سويلم أيب ُشهبة، املتوىف:  الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث؛ حملمد بن حممد .415

 ه، دار الفكر العريب .1423
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وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان؛ أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن   .416
 .ه، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت181إبراهيم الربمكي اإلربلي، املتوىف: 
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