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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ

1 .. الــنَّــْشــر  ــور  ص مــن  غيرها  أو  مجلة،  أو  كــتــاب  فــي  قبل  مــن  ُنــشــر  قــد  المقال  يــكــون   أال 
وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . 

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعالمات الترقيم التزاًما دقيًقا، وتضبط اآليات القرآنية . 2 مادة النص : ُتَقسَّ
المنقولة ضبًطا كاماًل، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية واألشعار واألمثال  واألحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث ُيَدقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى ال يكون هناك فضول كالم، وترقم هوامش . 3
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

َثَبُت المصادر والمراجع : يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أواًل، فاسم المؤلف، يليه . 4
اسم المحّقق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، َفَداُر النشر، 

وأخيًرا تاريخ الصدور .

ينبغي أن ال يزيد عن 25 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والمالحق . 5 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم واألشكال وصور المخطوطات  . 

 مقاس الصفحة : أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   2.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط    ،A4 هو 

الحرف ) 14 ( والمسافة بين األسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتاًبا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 7
يرسلها للنشر في مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خالل شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 8
عدمه، خالل مدة أقصاها 3 أشهر  .

في . 9 الّسرية  مراعاة  مع  متخصصين،  محكمين  قبل  من  للتقويم  المقاالت  تخضع   : التحكيم 
م إجراء تعديالت أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  الُمَحكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها . إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ

في حالة نشر المقال : ترسل المجلة مكافأة على المقال لصاحب المقال تعدُّ حقوًقا لنشر . 10
مادة المقال بأي صيغة ورقية أو غير ذلك، وفي أي زمان ومكان.
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آله  وعلى  محمد،  نبينا  اللَّه،  رسول  على  والسالم  والصالة  وحده،  للَّه  الحمد 
وصحبه وسلم.

أما بعد: فنحمد اللَّه حمًدا كثيًرا على ما منَّ به من صدور هذا العدد )العدد الخامس( 
النبوي(، وما زالت  السنة والتراث  التي تصدر عن )وقف  النبوي(  التراث  )مجلة  من 

ـ تحافظ على أبوابها الرئيسة، وعلى خطها المتين. ـ ولله الحمد والمنّةـ  المجلُةـ 

وفي هذا العدد تزينت أبوابها بموضوعات وأبحاث علمية رصينة، أذكرها على 
عجالة تذكرًة للقراء األعزاء ــ في مطلعها:

)رحلًة  هلل  فتحي  بن  صالح  الباحث:  لنا  قرأ  وتخريج(  )توثيٌق  عنوان  ففي 
استكشافية بحًثا عن اسم مؤلف كتاب »َزهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين« 

الذي كتبه بخطه الحافظ جمال الدين ابن الظاهري: قراءٌة في النسبة والمؤلف(.

دراسة  سرور  محمود  الفتاح  عبد  الباحث:  لنا  م  قدَّ ودراية(  )روايٌة  عنوان  وفي 
كما  ودراســة(.  جمًعا  بالغرابة:  ووصفها  الحاكم  حها  صحَّ التي  )األحاديث  بعنوان 
عند  المقبول  الراوي  )مرتبة  بعنوان:  أخرى  دراسة  حميضة  كمال  الدكتور:  لنا  م  قدَّ

المحدثين(.

م الدكتور: منصور بن محمد يوسف دراسة بعنوان: )قواعد  وفي عنوان )علٌل( قدَّ
ثين والردُّ على دعوى إهمالهم نقد المتن(.  نقد المتن عند المحدِّ
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وفي عنوان )النصوص( حقق الباحث: حسين بن عكاشة »ذْكُر َمْقَتِل أبِي َجْهٍل« 
دت المجلة  يِن ابِن َرَجٍب الحنبليِّ )ت 795هـ(، وهو نصٌّ نفيس تفرَّ لإلمام زيِن الدِّ
بنشره ، كما قرأ وعلَّق الباحث: حاتم بن محمد المغربي على )كشف اللبس عن بيان 
العراقي  إدريس  العالء  أبي  الحافظ  العالمة  للشيخ  الخمس(  الليالي  إحياء  أحاديث 

الحسيني الفاسي المتوفى سنة )1184هـ(.

ل على أن وفق  وإن كان من كلمة تقاُل هنا: فإني أحمد اللَّه تعالى المنعم المتفضِّ
نَّة والتراث النبوي(، ثم على  زمالئي القائمين على المركز الوقفي المبارك )مركز السُّ
يليق  الذي  التي أخذْت موقعها  النبوي(  التراث  صينة )مجلة  الرَّ العلمية  هذه المجلة 
بها بين أخواتها من المجالت العلمية، ثم أجزي الشكر أجزله لمدير المركز الرجل 
الذي يعمل بصمت، كتب اللَّه أجره، وجزاه خير الجزاء، والشكر موصوٌل إلخواني 
وزمالئي في هيئة التحرير الكرام، ولكل من أسهم في إخراج هذا العدد، ال حرمهم 

اللَّه األجر والمثوبة.

للمجلة  الهادف  بالنقد  ب  ونرحِّ تصلنا،  مالحظة  بكل  نسعد  بأننا  وأختم: 
صاحبها  )على  الشريفة  النبوية  نَّة  السُّ لخدمة  إال  المجلة  قامت  فما  وموضوعاتها، 

أفضل الصالة والسالم(، وَحَملتها، فهي منكم وإليكم.

وفَّق اللَّه الجميع لما يحب ويرضى، وصلى اللَّه وسلم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، والحمد للَّه رب العالمين.

غرة ربيع األول 1441هـ
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قال رسول اهَّلل  ملسو هيلع هللا ىلص :

ث بُِكلِّ َما َسِمع«  »كفى بالمرء إثًما أن ُيَحدِّ

رواه مسلم

ْريٌج تَْوثِيٌق	وتَ

باٌب ُيعنى بمسائل تخريج الحديث النَّبوّي 

نَِّة وَسماعاتِها ة بتوثيِق ُكُتِب السُّ والجهود الخاصَّ
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رحلٌة استكشافية
بحًثا عن اسِم مؤلِِّف كتاِب 

ثِين«  »َزْهَرة المتعلِّمين في أسماء مشاهيرِ الُمَحدِّ
يِن ابُن الظَّاِهرِيِّ الذي كتَبه بخطِّه الحافُظ جماُل الدِّ

قراءٌة في النِّْسَبِة والمؤلِِّف

قرَأها: صالح فتحي َهَلل

تمهيد
الحمد للَّه وحده، والصالة والسالم على َمن ال نبيَّ بعده.

وبعد:

فهذه رحلٌة أخرى مع نصٍّ جديٍد مِن نصوص أئمتنا األكابر، نذهب خلفه، سعًيا 
في استجالء حقيقته، والوقوف على أخباره.

َنَقَلُه  ما  إاِلَّ  اآلن  حتى  عنهما  الباحثون  َيْعلم  ال  وُمَؤلٍِّف،  كتاٍب  في  قراءٌة  وهي 
ا  ف عليهما مِن صفاتهما، واستكشاف حالهما مِمَّ مغلطاي ثم ابن حجر، رجاء التعرُّ

ُنِقل عنهما.

نِْسَبة بعض الكتب  ب على البحث في  وهي قبل هذا وبعده تجِربة عمليَّة للتدرُّ
ِفيها، وإثبات ذلك أو نفيه مِن خالل قرائن ومالبسات ووسائط، عندما يغيب  إلى ُمَؤلِّ

الكتاب نفسه، أو يحضر بعُضه بواسطٍة عنه، ويغيب المؤلِّف فال ُيْذَكر اسمه.
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شرف  يكفينا  لكن  فر؛  السَّ ة  ومشقَّ الطريق،  ووعــورة  الرحلة،  صعوبة  ورغــم 
سلوك  في  النجاح  يقل  ال  إِْذ  لمرادنا،  نصل  لم  وإِْن  االرتحال،  وصْدق  المحاولة، 
الطريق الصحيح عن النجاح في الوصول للمراد، أو كما يقولون: شرُف المحاولة ال 

يقل عن شرف الوصول.

وإِنَّما َضلَّ َمن َضلَّ حين َفَقَد الطريق الواضحة، ونجا َمن َنَجا بركوب المنهج؛ 
ُته وَأْنَجاه ِصْدُقه. فَأَقاَمْتُه ِهمَّ

وليس مِن العدل والحكمة َأْن نَدَع ألجيالنا تراًثا مِن نتائج، ونحرمهم مِن تراث 
المناهج.

البحث  العلوم، وكيفية  الوصول، ومناهج  أساليب  الكتابة في  وبناًء عليه كانت 
عن هذه المسألة أو تلك؛ يفوق أهمية النتائج التي قد نصل إليها مِن خالل هذا األمر 

أو ذاك؛ إذ النتائج والئد، وما لم يكن الزرع مستقيًما فلن نحصد إاِلَّ المعوّج.

تذكرُت هذا كلَّه وأنا أنظر في قضية كتاب »زهرة المتعلِّمين«، التي أقامها ُمَغْلَطاي 
ابتداء بال شهوٍد وال بيِّنٍَة، ومضى يماطل في إحضار بيِّناته، المرة تلو األخرى، إلى أْن 
ح بشيٍء منها؛ لكنَّه لم يذكر كلَّ شيٍء يعرفه، وال باح بأسراره العليَّة؛ ربما َشْحًذا  صرَّ

للضعفة مِن أمثالنا على البحث، فالله يرحمه برحمته الواسعة.

وقد نظرُت فإذا به ُيكثر النََّظر في كتاب »زهرة المتعلِّمين«، والنَّْقل منه، احتجاًجا 
بأقواله، واعتراًضا بها على أقوال كبار أئمة العلم.

كما يذكره في سياٍق واحٍد مع كالم الكالباذي وابن منده والباجي وغيرهم مِن 
اِظ المشهورين. األئمة الكبار، والُحفَّ

ولم يكتِف ُمَغْلَطاي بذلك؛ َفَحلَّى ناسَخه وكاتبه بالعالم، وأفادْت عبارُته اختالَف 
َخطِّ هذا العالم الناسخ عن خطِّ المؤلِّف.



13 توثيق وتخريج: »رحلٌة استكشافية بحًثا عن اسِم مؤلِِّف كتاِب »َزْهَرة المتعلِّمين ..«

عليه،  به  ويستْدِرك  ي،  الِمزِّ اج  الحجَّ أبي  على  به  يحتجُّ  وبعده  هذا  قبل  هو  ثم 
به، وسماعه بأخباره،  ي  المزِّ إليه! ويشير مِن طرٍف َخِفيٍّ إلى معرفة  وينتقده استناًدا 

ومطالعته أحواله.

ورغم ذلك كلِّه؛ لم يبادر مغلطاي بالتصريح باسم صاحب »الكتاب«؛ بل ولم 
ُيَسمِّ ناسخه أو َمن كتبه بخطِّه أول مرٍة، وظلَّ صامًتا، ينقل عن صاحب »الزهرة«، ال 
غير  هناك،  هنا، وأخرى  بإشارٍة  أو موضعين، سمح  في موضٍع  إاِلَّ  ذلك،  يزيد على 

جازٍم بشيٍء.

بحر  مِن  فتستنقذها  ُمَغْلَطاي،  مِن  اإلشارات  هذه  بأمثال  تظفَر  أْن  حسبك  لكن 
َوَلِعه باإلغراب.

وعليك بعد ذلك االستعداد لقراءة كتاب ُمَغْلَطاي كاماًل؛ لعلَّك تصل!

 ،1413 عام  صيف  طويٍل،  زمٍن  قبل  اإلفصاح  أستجديه  أمامه  وقفُت  فطالما 
عند العمل في شرحه على »سنن ابن ماجه«)))؛ لكن دون جدوى، وربما اضطررُت 
اٍت، بحًثا عن شيٍء هنا وآخر هناك،  آنذاك))) لتصفُّح عشرات الصفحات مراٍت ومرَّ
ل!  ل ُكُتَبه إلى حساب الُجمَّ وهذا ما أراده ُمَغْلَطاي، ولو َعلِم بظهور »الحاسوب« لحوَّ

فالله يرحمه.

لكنَّه على كل حاٍل نافذُة َمن أراَد النظر إلى »قضية اإلشارات« في تاريخنا الغابر، 
ولهذا موضع آخر.

فهنالك كانت الرحلة خلف مغلطاي، جمًعا إلشاراته وتلميحاته، ثم انتقلْت إلى 
ابن حجٍر، تأخذنا لفظٌة هنا، وتحطُّنا أخرى هناك، وما بين معرفٍة ونكرٍة كان لنا بحٌث 

)1) أهنيُت منه قْدر ثالثة مجلدات ونصف الرابع، مِن خمس مجلدات، ثم توقَّف العمل، وظهر الكتاب فيما 
ٍة. بعُد مطبوًعا أكثر مِن مرَّ

ي »الحاسوب«. )2) أيام الفهارس الورقية، قبل تفشِّ



المحرم 1441 ـه14

وَنَظٌر، وسؤاٌل عن سبب هذه أو تلك، سعًيا الستجالء الحقائق، واستجداء النتائج، 
في محاولتنا الوصول إلى مؤلِّف »الزهرة«، ومعرفة بعض خصائص كتابه هذا، الذي 
ُيْعَلم له طريٌق إاِلَّ طريق مغلطاي، وبعض شيٍء البِن حجٍر، فعسى اللَّه أْن يجمَع  ال 
، وُينِْعَم علينا بالنََّظِر فيه كغيره مما ظهَر مِن أصول المسلمين  بيننا وبين أصلِه الخطِّيِّ

وكتبهم.

وكنُت جمعُت في بيان صاحب »الزهرة« شيًئا كيفما اتََّفق، هممُت بنشره كما هو 
دتِه، ثم استقرَّ الرأي - بمشورٍة مِن أهِل ِعْلٍم وَفْضٍل - على شيٍء مِن النََّظر،  في مسوَّ
بما يناسب الوقت، ويتوافق مع حال قلٍب ينظر إلى أكبر أفالِذه مكسوًرا، إلى جواره، 
فُكِسَرت معه كلُّ الكلمات، فاللهم اكتب له الشفاء عاجاًل غير آجٍل، واجعله قرة عيٍن 

لنا وللمسلمين، واكتبه عندك هادًيا مهديًّا، وإخوته، وسائر أوالد المسلمين.

فة، ظهر الخطأ والتصحيف فيها بجالء، فوقفُت  وقد وقعْت لي فيه نصوٌص محرَّ
ف في مثل هذه المسائل متى  عندها؛ إلقامة العبرة، ونصب الداللة على كيفية التصرُّ
ُوِجَدْت، وما يمكن أْن تتسبَّب فيه مثل هذه التحريفات لو استسلم لها الباحث، ولم 

يفطن لمكيدتها.

للَّه على  فإِْن وصلُتها بسالٍم فالحمد  النتيجة وحدها قصدي وغايتي،  فلم تكن 
توفيقه وإنعامه، وإِْن لم تستجب لي فلعلَّ غيري هو َأْقَدر مِنِّي على الوصول، وحسبي 

االجتهاد، والله وحده الُمنِْعم بالظََّفر واإلصابة.

َنَظِر أهل العلم الكرام وَبَصِرهم، غيَر زاعٍم  َأْن أضَع هذه السطور أمام  وحسبي 
ٍع فيها تدقيًقا وتحريًرا، أو كشًفا لما هو خاٍف عليهم، فلعلَّها  فيها بلوغ تماٍم، وال ُمدَّ
تفتح عند بعضهم باًبا إلفادٍة، وتأكيًدا لنِْسَبٍة ورَدْت فيها، أو نفيها بدليٍل قاطٍع، والصدر 

رحب لكالِم أهل العلم والفضل؛ موافقًة أو اعتراًضا.

ُيْفَتح لي، فيفيدني  ى به، أو يفتح اللَّه على يديه ما لم  ولعلَّ ثِقًفا َيعِضدني فَأَتَقوَّ
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وغيري مِن المسلمين بما وصل إليه.

وقد جعلُت ذلك كلَّه في تمهيٍد وثالثة مباحث وخاتمة.

التمهيد: في قضية الموضوع ودوافعه.

المبحث األول: صورة كتاب »الزهرة« وصاحبه كما ورَد في كتاب ُمَغْلَطاي.

المبحث الثاني: التصحيف وما ال يصح في الباب.

وهو في مطالب ثالثة:

أولها: نفي صلة الحاكم بـ»الزهرة«.

ثانيها: نفي صلة أبي الفضل ابِن طاهٍر بـ»الزهرة«.

ثالثها: نفي صلة مسلمة بن قاسم بـ»الزهرة«.

المبحث الثالث: قراءٌة في النِّْسَبِة والمؤلِّف.

وهو في مطلبين:

أولهما: ما البِن الظَّاِهِريِّ في »الزهرة«.

. ثانيهما: حول نسبة »الزهرة« البن َحْوط اللَّه األُْنِديِّ

سائاًل اللَّه عز وجل أن يكتب الرشاد والسداد، وُينِْعَم بالقبول والهداية، إِنَّه نِْعَم 
المولى ونِْعَم النَِّصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

والحمد للَّه رب العالمين.

صالح فتحي َهَلل، أبو عمرو

1440 /8 /	
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المبحث األول
صورة كتاب »الزهرة« وصاحبه كما ورَد في كتاب ُمَغْلَطاي

وقد ُعنَِي مغلطاي في »اإلكمال« بمراجعة كتاب »الزهرة« والنََّظر فيه مراًرا، وَأْكَثَر 
النَّْقل عنه فيما يخص مشايخ البخاري ومسلم خاصة، ولم أجده يذكره في غيرهما إاِلَّ 

ْرد اآلتي في هذا »المبحث«. نادًرا، كما يظهر مِن السَّ

ولما لم ُيْعَلم لهذا الكتاب - حتى وقتنا هذا - أي أثٍر؛ إاِلَّ ما َنَقَلُه مغلطاي عنه، 
مع المواضع القليلة التي زادها ابُن حجٍر؛ ففي مثل هذه الحالة ال بد مِن استقراء كتاب 
مغلطاي، واستخراج المواضع التي َنَقل فيها عن هذا الكتاب، ومحاولة رسم صورة 

تقريبية للكتاب، ومؤلِّفه.

فه؛ نظًرا لالقتباس  ولما كانت صورة الكتاب أقرب منااًل للطالب مِن صورة مؤلِّ
مِن الكتاب دون تسمية المؤلِّف؛ فقد ُعنِيت بصورة المؤلِّف كما رسمتها المواضع التي 

ن موضوًعا، أو يضيف فكرًة. اقتبسها مغلطاي، فجمعُتها، ثم انتقيُت منها هنا ما ُيَكوِّ

اسم الكتاب:

اه ُمَغْلَطاي في أكثر مواضعه: »زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير  والكتاب سمَّ
المحدثين«))). 

لكن وقعْت تسميُته في مواضع مِن مطبوع »اإلكمال« هكذا: 

»زهرة المتعلمين في ذكر أسماء المشاهير المحدثين«))). 

)1)  »اإلكمال« )1/ 11، 4/ 34، 5/ 175، 347، 	/ 298، 4	3، 7/ 214، 8/ 371، 12/ 109، 
.)298 ،294 ،281 ،237

)2) »اإلكمال« )7/ 111(.



المحرم 1441 ـه18

أو »زهرة المتعلمين في ذكر أسماء مشاهير المحدثين«))). 

أو »زهرة المتعلمين في ذكر مشاهير المحدثين«))). 

أو »زهرة المتعلمين وأسماء مشاهير المحدثين«))). 

أو »زهرة المتعلمين وأسامي مشاهير المحدثين«))). 

أو »زهرة المتعلمين في تسمية مشاهير المحدثين«))). 

وهذه اختالفات يسيرة يحتملها التعبير، ولعلَّ بعضها مِن غير مغلطاي.

ولم يجمع مغلطاي في موضٍع مِن هذه المواضع بين تسمية الكتاب والتصريح 
مغلطاي  كتب  وبعض  »اإلكمال«)))  استقراء  واقتضى  النظر،  استدعى  مما  فه،  بمؤلِّ
األخرى، خاصة »شرح سنن ابن ماجه« و»اإلنابة« و»اإلشارة« و»االكتفاء« إلخ؛ بحًثا 

عن اسم صاحب »الزهرة«.

مع استصحاب ما ُعلِم عن ُمَغْلَطاي مِن حبِّه لإلغراب، حتى في تسمية المشاهير 
مِن العلماء، أو أسماء بعض الكتب، أو الرجوع لنسخ خطيَّة غير مشهورة إلى جانب 

المشهورة، ونسبة بعض األئمة إلى أصولهم البعيدة، أو قراهم النائية.

مثلما َنَقَل عن البوغي)))، وَأْظَهَرُه وَبيَّنَه في مواضع أخرى مِن كتابه، خاصة في 
بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  للسمعاني:  )األنساب(  »وفي  قال:  حين  له  ترجمته 

)1) »اإلكمال« )9/ 152(.

)2) »اإلكمال« )7/ 409، 8/ 221(.

)3) »اإلكمال« )1/ 24(.

)4) »اإلكمال« )3/ 205(.

)5) »اإلكمال« )2/ 75(.

ر ظهوره. )	) ُطبِع أكثر الكتاب، وبقيْت منه أجزاء لم ُيْعَثر على أصولها الخطِّية بعُد، فعسى اهَّلل أْن ُييسِّ

)7) »اإلكمال« )4/ 132، 	/ 80(.
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سورة البوغي؛ نسبة إلى قرية من قرى ترمذ، إمام عصره بال مدافعة، ُتوفِّي بهذه القرية 
سنة خمس وسبعين ومئتين«))).

ى به  ه بالوضوح نفسه الذي سمَّ هرة« ولم ُيَسمِّ لكنه لم يفعل ذلك مع صاحب »الزَّ
الترمذي، ولعلَّه قد فعَل فيما لم ُيْعَثْر عليه مِن كتابه.

 وقد كانت نتيجة هذا االستقراء كالتالي:
أواًل: لم أجد له أي نقٍل مِن »الزهرة« في كتبه السالفة عدا »اإلكمال«، وهذا يشي 

بعدم وجود مادة مالئمة لكتبه هذه في »الزهرة«، ولو َوَجَد لنقَل كما َنَقل مِن مصادر 

أخرى في »اإلكمال« وغيره مِن كتبه.

فلتكن هذه هي اإلشارة األولى إلى اختصاص كتاب »الزهرة« بموضوٍع لصيٍق 

بكتاب »اإلكمال« دون غيره مِن كتب مغلطاي.

ثانًيا: الظاهر أنَّ ُمَغْلَطاي كان على ِعْلٍم بصاحب كتاب »الزهرة«، فهو ينقل عنه 

ويحكي أقواله مع كبار العلماء، وربما حكى عنه بعض أقواله قبل ابن عديٍّ وغيره، 

لكن غالًبا ما يذكره بعد ابن منده وقبل ابن طاهر والحبال))). 

بل  النََّسب؛  مجهولة  كتٍب  على  االعتماد  فيها  يشتهر  لم  الطبقة  هذه  ومثل 

يعرف  وهو  إِالَّ  هذه  مثل  هامة  قضايا  في  كتاٍب  على  ُمَغْلَطاي  اعتماد  ر  ُيَتَصوَّ ال 

وهو  عليه،  واالتكاء  به،  للثقة  أهاًل  جعَلْته  ما  القرائن  مِن  لديه  قامت  أو  فه،  مؤلِّ

الكتاب. لهذا  وقَع  ما 

ُمَغْلَطاي بما يفيد معرفته بصاحب الكتاب فعاًل، وَأنَّه لم يقع له غير  ح  فقد صرَّ

منسوٍب.

)1) »اإلكمال« )10/ 305(.

)2)  »اإلكمال« )1/ 18، 32، 	3، 44، 51، 143(.
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بخطِّ  كتابه  مِن  َنَقْلُته  فيما  )الزهرة( -  »وقال صاحب  ُمَغْلَطاي:  قول  في  وذلك 
بعِض العلماء -«))). 

نقلُته  العلماء  بعض  ومِن خطِّ  المتعلمين(  )زهرة  كتاب  »وقال صاحب  وقوله: 
ًدا« إلخ))). مجوَّ

ح مغلطاي في موضٍع آخر باسم هذا العالم الكاتب. وقد صرَّ

فقال مغلطاي ما صورته ورسمه بحروفه هكذا: »الحسين))) بن الحسن: روى 
ه فاطمة بنت الحسين، روى عنه عبيد بن الرستم الجمال، روى له ابن ماجه،  عن أمِّ
عليه  ُينَبِّه  ولم   - نقلُت  خطِّه  ومِن   - الظاهري  ابن  الدين  جمال  الحافظ  َذَكــَره  فيما 

، ولم َأَرُه عنَد غيره، فُينَْظر«))). يُّ الِمزِّ

وصورته في مخطوطة قليج علي )رقم/190(:

أجوبَتها  الحائرة  السؤاالت  وتجد  اإلشكاالت،  به  ُتَحلُّ  كاشٌف،  نصٌّ  وهذا 

، وسبب استدراك مغلطاي به على  يِّ الُمَعلَّقة)))، مثل السؤال: عن عالقة الرجل بالِمزِّ

؟ كما سيأتي هنا. يِّ الِمزِّ

ث. )1)  »اإلكمال« كما يف »الرتاِجم الساقطة« مِن مطبوعه )ص/ 	8(، طبعة: دار المحدِّ

)2) المصدر السابق )ص/ 2	1(.

)3) كذا قال، وصوابه: »الحسن« كما أفاده محققو هذا الجزء مِن »اإلكمال«.

)4) القطعة التي ُطبعت مفردة بعنوان »الرتاِجم الساقطة من كتاب إكمال هتذيب الكمال المطبوع« )ص/ 
.141

. )5) وسيأيت ما يشبهه يف التصريح بابن الظَّاهريِّ
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يِّ فقط؛ فهو أحد شيوخ  فالجمال ابن الظاهريِّ ال يفصله عن مغلطاي سوى الِمزِّ

يِّ وتتلمَذ عليه. ، الذين أخذ عنهم، كما أخَذ مغلطاي عن الِمزِّ يِّ الِمزِّ

قريبة،  هنا  فالدائرة  لمغلطاي،  شيٌخ  يُّ  والــِمــزِّ  ، يِّ للِمزِّ شيٌخ  الظاهري  فابن 

يِّ بشيخه. ومغلطاي يستدرك على الِمزِّ

يِّ بأقوال ابن الظاهري - مع تتلمذ مغلطاي  ويشير استدراك مغلطاي على الِمزِّ

ي على الكتاب، ومعرفته به. يِّ - إلى معرفة مغلطاي باطِّالع الِمزِّ على الِمزِّ

ومفاد ذلك َأنَّ ُمَغْلَطاي على اطِّالٍع ومعرفٍة بصاحب الخطِّ الذي ُكتَِبْت به نسخة 

كتاب »الزهرة« التي بين يديه، وبموضعه في صفوف العلماء.

ثم هو على اطِّالٍع ومعرفٍة بالفرق بين المؤلِّف وبين العالم الناسخ، وَأنَّ الناسخ 

أو الكاتب غير المؤلِّف صاحب الكتاب.

ي ومعرفته بكتاب »الزهرة«. كما َأنَّه على معرفٍة بدراية الِمزِّ

ِده بالوقوف على كتاب  د مغلطاي في غير موضٍع على ما يفيد عدم تفرُّ ثالًثا: يؤكِّ

يَّ أيًضا كان على معرفٍة ودرايٍة بهذا الكتاب. »الزهرة«، أو المعرفة به، وَأنَّ الِمزِّ

فقد قال ُمَغْلَطاي: »أحمد بن موسى: قال المزي عن أبي القاسم: إنَّ الدارقطني 

دا بِذْكِره في شيوخ البخاري، وأغَفَل َأنَّ صاحب )الزهرة( َذَكَرُه وَنَسَبُه  والبرقاني تفرَّ

َمْعنيًّا«))).

وصورة ترجمته بخط مغلطاي، مخطوطة المكتبة األزهرية))):

)1) »اإلكمال« )1/ 147(.

)2) أرسلها لي فضيلة األخ الشيخ أبو شذا محمود النحال، وَصَل اهَّلُل توفيَقه، وجزاه خيًرا.
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ومفاد كالم مغلطاي َأنَّ المزي أيًضا يعرف صاحب »الزهرة« لكنَّه أهمَل مراجعته، 
فاستْدَرَك عليه مغلطاي وانتقده في هذا.

داود  أبا  أن  )الزهرة(  أيًضا: »ذكر صاحب  ُمَغْلَطاي  النص قول  مِن هذا  وقريب 
روى عنه، ولم أره لغيره، فينظر، ولم ُينَبِّه عليه المزي«))).

كتاب  على  المزي  باطِّالع   - تقديٍر  أقلِّ  في   - ُمَغْلَطاي  اعتقاد  يفيد  فظاهره 
»الزهرة«، أو معرفته بصاحبه، ومِن َثمَّ معرفته بكتابه هذا.

. يِّ ومفاد هذا أْن يكون صاحب »الزهرة« معروًفا هو وكتابه أو أحدهما لدى الِمزِّ

ًرا عن  وهذا يأخذنا إلى تحديد طبقة مؤلِّف »الزهرة«، فال يمكن أْن يكون متأخِّ
يِّ الذي ُتوفِّي سنة 742. طبقة الِمزِّ

؛ فقد ورَد في كتاب مغلطاي في كالٍم له عن  رابًعا: ولم يقف األمر عند هذا الحدِّ
»ثابت بن محمد الشيباني«: »مات سنة ست عشرة ومئتين، قاله أبو القاسم بن عساكر. 

وفي كتاب أبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن منده و)الزهرة(: توفي سنة خمس 
ًدا.  وعشرين. كذا ألفيُته في غير ما نسخٍة مجوَّ

عنه  روى  )الزهرة(  صاحب  قال  عليه.  متفق  ثقة  للخليلي:  )اإلرشــاد(  وفي 
البخاري خمسة أحاديث«))).

)1) »اإلكمال« )1/ 84(.

)2) »اإلكمال« )3/ 84(.
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على  َعْوده  السياق  مِن  ُيفهم  ًدا«  مجوَّ نسخٍة  ما  غير  في  ألفيُته  »كذا  فقوله: 
يتداول  بحيث  الكتاب  شهرة  هذا  وظاهر  »الزهرة«،  كتاب  وهو  مذكور  أقرب 
العبارة؛  بهذه  »الزهرة«  ُيِرد  لم  َأنَّه   - أعلم  والله   - لي  يظهر  لكن  ُنَسَخه؛  الناس 

إنما أراد أحد أمرين: 

أولهما: أْن يكون المراد بالنسخة هنا الكتاب، أي وجَد في غير ما كتاٍب، أو في 
غير ما نسخِة كتاٍب. 

وثانيهما: أْن يكون المراد بالنسخة على ظاهره، فلعلَّه أراد الكتب المذكورة قبله، 
النصِّ  آخر  في  منه  بالنَّْقل  َقَصَدُه  ثم  عَرًضا،  األول  الموضع  في  »الزهرة«  ِذْكر  وجاء 

المنقول آنًفا.

المتعلمين  )زهرة  كتاب  »وفي  آخر:  موضٍع  في  بقوله  لهذا  ُيْسَتَدلَّ  أْن  ويمكن 
وأسماء مشاهير المحدثين(: َذَكَر الحاكُم أبو عبد الله - رحمه اللَّه - أنَّ مسلًما روى 
له، ولم أجده في النسخة التي طالعُتها، فُينظر«)))، فالمقصود هنا النسخة التي طالعها 

مِن »صحيح مسلٍم« وليس »الزهرة«. 

والدة  على  الكتاب  م  َتَقدُّ يفيد  ما  ُمَغْلَطاي  كالم  في  وجدُت  فقد  هذا؛  ورغم 
ي )54	( أيًضا. فقد قال ُمَغْلَطاي: »وكذا َذَكَرُه: ابن خلفون في كتابيه )المعلم(  الِمزِّ
على  وَتبِعهم  المتعلمين،  )زهرة  كتاب  وصاحب  حافًظا،  ثقة  وكان  زاد:  و)الثقات( 
«. يعني: إبراهيم بن محمد بن األزهر،  ِريِفينيُّ ذلك غير واحد منهم: أبو إسحاق الصَّ

المولود بَصِريِفيَن سنة 581 والُمَتَوفَّى سنة 41	 وُدفِن بسفح قاسيوَن))).

. ِريِفينيِّ ومفاد كلمة ُمَغْلَطاي هذه أسبقية صاحب »الزهرة« على أبي إسحاق الصَّ

خامًسا: كذلك تكشف المادة العلمية للكتاب عن الفترة التي ظهر فيها، ويظهر 

)1) »اإلكمال« )4/ 135(.

َير« للذهبي )23/ 89(. )2) كما يف ترجمته مِن »السِّ
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هذا - مثاًل - مِن اختصاصه بمشايخ البخاري ومسلم وغيرهما، وتعليمه على الرواة 
برموز األئمة الذين أخرجوا لهم؛ فكل هذا يفيد في تحديد ابتداء ظهوره، بعد اشتهار 

الكتب التي ُعنِي بها، واشتهار التعليم على رواتها بالرموز والعالمات.

بينما يفيد كالم ُمَغْلَطاي السابق هنا على وجود الكتاب في طبقة المزي وما قبلها.

وكذا وجدُت ُمَغْلَطاي  ينقل عن ابن منده ثم يقول بعده: »زاد في )الزهرة(« إلخ. 
ر صاحب »الزهرة« عن ابن منده))).  وظاهره يفيد تأخُّ

يعني:   - عنه  روى  )الــزهــرة(:  كتاب  »وفــي  ُمَغْلَطاي:  قــول  هــذا:  د  ويؤكِّ
يعني:  المحدثين.  بعض  شيوخه  عداد  في  يورده  ولم  واحًدا،  حديًثا   - البخاري 

بذلك - والله تعالى أعلم - ابن منده، والباجي«))). 

ر صاحب الكتاب عن طبقة ابن منده، كما يكشف  وهذا النص كاشف عن تأخُّ
عن بعض مالمح المادة العلمية لكتاب »الزهرة«، إِْذ ُيفهم منه النظر في أقوال ابن منده 

)ت 395( والباجي )ت 474( والزيادة عليها أو تعقبها.

هذا  في  ع  التنوُّ  - ُمَغْلَطاي  حكاها  كما   - »الزهرة«  مادة  على  يالحظ  سادًسا: 
قد  بل  غيره؛  أو  البخاري  عند  راٍو  كل  أحاديث  َعدِّ  على  االقتصار  وعدم  الباب، 
َقَدٍم راسخٍة  ا يكشف عن  مِمَّ الرواة ووَفَياتهم ونحو ذلك  يتكلَّم صاحبه في أحوال 

في العلم لمؤلِّفه))). 

كما تكشف المادة العلمية للكتاب عن اختيارات خاصة بصاحبه؛ فقد نقَل عنه 
بها بأنه لم يرها لغيره))). ُمَغْلَطاي بعض األقوال وتعقَّ

)1) »اإلكمال« )1/ 51، 2/ 409(.

)2) »اإلكمال« )1/ 113(.

)3) »اإلكمال« )1/ 	3، 37، 38، 42، 94، 139، 154، 2/ 390(.

)4) »اإلكمال« )1/ 84، 	8، 4/ 		، 5/ 7	، 84، 7/ 381، 8/ 371(.
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)الزهرة(«  صاحب  »وزعم  ويقول:  ُمَغْلَطاي   عنه   ينقل  المواضع  بعض  وفي 
إلخ))). 

د ببعضها أو يخالف. فُيستفاد مِن ذلك أنه صاحب اختيارات وترجيحات، يتفرَّ

وُيستفاد مِن بعض هذه المواضع َأنَّ ُمَغْلَطاي لم يكن راضًيا بهذه االختيارات، 
لم  َأنَّه  أو  إلخ،  )الزهرة(«  المواضع: »زعم صاحب  ُمَغْلَطاي في بعض  قال  َثمَّ  ومِن 

َيَرها لغيره))). 

الكتب  أصحاب  بين  مِن  فقط  ومسلم  بالبخاري  ا  خاصًّ ليس  الكتاب  سابًعا: 
الستة؛ بدليل قول ُمَغْلَطاي: »وذكر صاحب كتاب )زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير 

المحدثين( في شيوخ أبي داود« إلخ))).

وقوُله: »ولم يذكره صاحب الزهرة في شيوخ النسائي«))). 

وما سيأتي عن ابن حجٍر كذلك.

وبناًء على ما سبق في هذا »المبحث« ُيستفاد اآلتي:

نَن. ا بالبخاري ومسلم دون أصحاب السُّ )1( الكتاب ليس خاصًّ

م عليه  ُمَتَقدِّ أو  742(، معاصٌر له،  ي )ُتوفِّي  للِمزِّ )2( صاحُبه معلوٌم معروٌف 
الطبقة. في 

ِريِفينِيِّ )ُتوفِّي 41	(. وظاهر بعض النصوص يفيد وجوده قبل الصَّ

)3( صاحُبه جاء بعد الحاكم )ُتوفِّي 405( والباجي )ُتوفِّي 474(.

)1) »اإلكمال« )1/ 3	، 2/ 410، 7/ 288(.

)2) »اإلكمال« )1/ 84، 	8، 2/ 	7، 10/ 383(.

)3) »اإلكمال« )8/ 371(.

)4) »اإلكمال« )1/ 37(.
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فينحصر زمن وجوده بين سنة )474( إلى سنة )41	( أو )742(.

)4( صاحُبه على دراية برواة »الصحيحين«، ومعرفة ما لكلِّ واحٍد فيهما، فهو 
واسع الرواية، عالٌم بها.

فه، وهذا العالم هو أبو العباس  )5( الكتاب بخطِّ بعض العلماء، وليس بخطِّ مؤلِّ
. ابن الظَّاِهِريِّ
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المبحث الثاني

التصحيف وما ال يصح في الباب
ْت إلى  وقد وقعْت بعض النصوص في سياقها أو حروفها على غير حقيقتها، فَأدَّ
معنًى غير صحيٍح، وليس مراًدا في هذا الباب، وقد وقفُت منها على ثالثة، ذكرُتها في 

المطالب التالية:

المطلب األول

نفي صلة الحاكم بـ»الزهرة«

َذَكَر  المحدثين(  المتعلمين وأسماء مشاهير  ُمَغْلَطاي: »وفي كتاب )زهرة  فقال 

التي  النسخة  له، ولم أجده في  أنَّ مسلًما روى  اللَّه -  أبو عبد الله - رحمه  الحاكُم 

طالعتها)))، فينظر«))).

ْهَرة« للحاكم، وليس كذلك. َفَفِهَم بعُضهم مِن هذا النصِّ نِْسَبة كتاب »الزَّ

َنَقَل  أي  إلخ،  الحاكُم«  »َذَكَر  »الزهرة«:  أنَّه قد وقع في كتاب  أراد مغلطاي  إنما 

صاحب »الزهرة« عن الحاكم كذا وكذا، ولم يقصد بكالمه هذا نسبة الكتاب للحاكم 

َمه بعُضهم منه. أبي عبد الله، وهذا ظاهٌر واضح؛ خالًفا لما توهَّ

اللَّه مِن عنايته وكالمه على  وإِنَّما أوقَعه في ذلك ما ُعِرف عن الحاكم أبي عبد 
»الصحيحين« والتأليف حولهما، وقول الذهبي عنه: »فاتََّفَق له مِن التصانيف ما لعلَّه 
واألبواب،  والتراجم،  والِعَلل،  )الصحيحين،  تخريج  مِن  جزٍء  ألف  مِن  قريًبا  يبُلغ 

)1) أي مِن مسلٍم، كما أسلفُته.

)2) »اإلكمال« )4/ 135(.
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والشيوخ، ثم المجموعات« إلخ))). كما جاء في ترجمة الحاكم اسم كتاٍب له بعنوان: 
»تراجم الشيوخ«))).

َبْيَد َأنَّ هذا - وحده - ليس كافًيا في نسبة كتاٍب ما للحاكم، خاصة وقد جاءت 

م نسبته للحاكم. م َمن َتَوهَّ النصوص الفاصلة بنفي َتَوهُّ

كتاب  في  الوليد  وأبو  الكالباذي،  نصر  أبو  »وزعم  ُمَغْلَطاي:  قول  ذلك:  مِن 

)الجرح والتعديل(، وأبو عبد اللَّه ابن منده، وصاحب كتاب )زهرة المتعلمين(: أنه 

هو والحريري المذكور قبُل واحد، زاد صاحب )الزهرة(: روى عنه البخاري سبعة 

أحاديث، قال: وفرق الحاكم بينهما، وأكبر ظني أنهما واحد«))).

عنه  روى  المتعلمين(:  )زهرة  صاحب  »قال  أيًضا:  ُمَغْلَطاي  بقول  هذا  ى  وُيَقوَّ

مسلم حديثين أحدهما في آخر كتاب الجامع. وخرج الحاكم حديثه في مستدركه«))).

وقال ُمَغْلَطاي: »وفي كتاب )زهرة المتعلمين(: قيل: إنه مات سنة ثالث وأربعين 

ومئتين في ُجماَدى األولى. روى عنه البخاري خمسة أحاديث، ومسلم مئة وثمانية 

وثمانين حديًثا. 

وفي )تاريخ نيسابور( للحاكم: مات عشية األربعاء بَمْرو، وفي موضع آخر: كان 

شيًخا فاضاًل ثقة«))).

ُمَغْلَطاي: »وفي )زهرة المتعلمين(: روى عنه - يعني البخاري -: حديًثا  وقال 
واحًدا عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب وقال الباجي، والكالباذي: روى 

)1) »تاريخ اإلسالم« )9/ 94 - 95(.

)2) »وفيات األعيان« )4/ 280(.

)3) »اإلكمال« )12/ 291(.

)4) »اإلكمال« )8/ 212(.

)5) »اإلكمال« )9/ 287(.
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وأبو  والحاكم  حبان،  وابن  عوانة،  وأبو  خزيمة،  ابن  حديثه  ج  وخرَّ النكاح.  في  عنه 
محمد الدارمي في صحاحهم«))).

ا على الحاكم: روى عنه البخاري ومسلم في )الصحيح. وقال: »وقال المزي ردًّ

لم نجد لمسلم عنه رواية في الصحيح، وال ذكره المصنفون في رجاله، انتهى.

قال صاحب )زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين(: »روى عنه البخاري 

الحبال وأبو  أبو إسحاق  الحافظ  أيًضا  فيهم  ثالثة أحاديث، ومسلم حديثين، وذكره 

إسحاق الصريفيني«))).

أحمد  أبو  وقبله  المهمل(  )تقييد  في  الجياني  علي  أبو  »وزعم  ُمَغْلَطاي:  وقال 

)الزهرة(: تسعة أحاديث. وأنكر ذلك  زاد صاحب  البخاري روى عنه،  أن  الحاكم: 

الحاكم الصغير، فقال: من قال إن البخاري روى عنه فقد وهم«))).

بعد  سيأتي  كما  ُمَغْلَطاي  عن  ينقل  وهو   - العسقالني  حجر  ابن  قال  وكذلك 

قليل - : »عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ذكره صاحب )الزهرة( وقال: ذكره 

الحاكم في شيوخ مسلم ولم أجده انتهى«))).

ق فيها ُمَغْلَطاي  فهذه نصوٌص ينقل فيها صاحب »الزهرة« عن الحاكم، وأخرى ُيفرِّ

بين صاحب »الزهرة« وبين الحاكم، وجميعها يفيد عدم صلة الكتاب بالحاكم.

فُيْفَهم النصُّ الموهم بناًء على النصوص الواضحة الصريحة في كالم ُمَغْلَطاي.

ر بعُضه بعًضا. وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب وغيره، وكالم العلماء ُيَفسِّ

)1) »اإلكمال« )10/ 8	1(.

)2) »اإلكمال« )11/ 113(.

)3) »اإلكمال« )1/ 	7(.

)4) »هتذيب التهذيب« )5/ 	29(.
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المطلب الثاني

نفي صلة أبي الفضل ابِن طاِهرٍ بـ»الزهرة«

وهذا مطلٌب مبنيٌّ على أمرين:

أحدهما: التصحيف في اللفظ. وثانيهما: االقتراب في المعنى.

أواًل: التصحيف في اللفظ:

وقد كانت بداية ذلك عند مغلطاي الذي َحلَّى الناسخ بالعالم، ثم جاء ابُن حجٍر 

ى هذا العالم، وَنَقَل مِن خطِّه. فسمَّ

ف اسمه في مطبوع »تهذيب التهذيب« البن حجر إلى »ابن الطاهر«،  لكن تحرَّ

ومِن َثمَّ يذهب الذهن مباشرة إلى الربط بين َوْسِمه بالعالم في قول مغلطاي، وتسميته 

ْهن  بابن الطاهر في مطبوع كتاب ابن حجر؛ فيخرج مِن اجتماع األمرين: ذهاب الذِّ

مباشرًة إلى الحافظ أبي الفضل ابن طاهٍر، خاصًة مع:

ثانًيا: االقتراب في المعنى:

ق الشروط المطلوبة هنا في أبي الفضل ابن طاهٍر؛ ألسباٍب: وهو إمكانية تحقُّ

مِن  كثيًرا  َجَمَع  حيُث  خاصًة،  عنايًة  طاهرٍ  ابِن  بالحافظ  ُمَغْلَطاي  عناية  منها:   ۞
عليه،  ًبا  وُمَتَعقِّ ومعترًضا  به)))،  ا  ُمْحَتجًّ كالمه،  مِن  وَنَقَل  طريقه،  مِن  وروى  ُكُتبِه، 

ًرا حين انفرَد ابُن طاهٍر برأيه، فيقول ُمَغْلَطاي: »فلم َأَر َمن َذَكَره غير ابن طاهر،  وُمَحذِّ

فكن على حذٍر قد ينفع الحذر«))).

)1) »اإلكمال« )1/ 18، 25، 	2، 2/ 99، 3/ 53، 4/ 92، 5/ 272، 	/ 57، 0	، 7/ 253، 8/ 31، 
.)352 /12 ،83 /10 ،3	5 ،31	 /9 ،274

ِقه عليه، 8/ 293(. )2) »اإلكمال« )5/ 434 وينظر تعليق ُمَحقِّ
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ا بضبطه وتجويده))). ح بالنَّْقل مِن َخطِّ ابِن طاهٍر ُمْحَتجًّ وكان ُمَغْلَطاي قد صرَّ

ا َجَمَعُه ِمن ُكُتبِه: فِممَّ

1 - إيضاح اإلشكال))).

2 - التذكرة))).

3 - صفة التصوف))).

4 - ذخيرة الحفاظ))).

5 - األنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط))).

	 - تصحيح التعليل))).

7 - المنثور))).

8 - رجال الصحيحين))).

9 - المعرفة)1)).

)1) »اإلكمال« )4/ 1	3(.

)2) »اإلكمال« )2/ 	23، 3/ 308، 10/ 7، »شرح ابن ماجه« )902(.

ابن ماجه« )1	، 184، 374، 423، 913، 1237، 1293، 1	13،  	11، »شرح  »اإلكمال« )2/   (3(
.)144	 ،13	4

)4) »اإلكمال« )2/ 393، 5/ 181، 	/ 324، »شرح ابن ماجه« )38(.

)5) »اإلكمال« )3/ 213، 8/ 	14، »شرح ابن ماجه« )73، 292، 423، 427، 484، 1501(.

)	) »اإلكمال« )5/ 377، 433، 	/ 270، 308، 11/ 358(.

)7) »اإلكمال« )7/ 223(.

)8) »اإلكمال« )8/ 144(.

)9) »اإلكمال« )8/ 293(.

)10) »شرح ابن ماجه« )427(. ولعله: »معرفة شيوخ البخاري ومسلم«.
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10- أطراف الغرائب))).

وال شّك أنَّ َجْمَعُه عشرَة كتٍب لعالٍم واحٍد يدلُّ على عنايته به، واهتمامه بتراثه، 
ح به فيما وقفُت عليه  ا يمكن أْن يكون قد َجَمَعُه مِن تراث ابن طاهٍر ولم يصرِّ فضاًل عمَّ

مِن كتبه فضاًل عن بقيَّتها.

۞ منها: وجود ابن طاهر في المدة الزمنية المطلوبة ما بين )474 - 742(.
فقد ُولِد سنة 448، وُتوفِّي سنة 507 ))).

۞ منها: اتصافه بالعلم والحفظ، مع الشهرة بالكتابة والنَّْسخ، فينطبق عليه ما َحلَّى 
به مغلطاي كاتَب النسخة:

وقد اعتمَد ابُن نقطَة على َخطِّ ابن طاهٍر ضمن َمن اعتمَد عليهم في الضبط »مِن 
ِزين«)))، وَنَقل عنه كثيًرا))).  ثقات الطلبة الُمَميِِّزين والعلماء الُمَبرِّ

بالِوَراقة  اٍت  مرَّ سبَع  داود«  أبي  و»سنن  »الصحيحين«  كتب  قد  طاهر  ابن  وكان 
اٍت.  يعني باألجرة، وكذلك كتَب »سنن ابن ماجه« عشر مرَّ

مصنَّفات  »له  قال:  قد  عساكر  ابن  َأنَّ  إاِلَّ  والحفظ؛  والضبط  بالثقة  شهرته  ومع 
كثيرة إالَّ أنه كثير الوهم«.

وألمح إلى ذلك الذهبيُّ بعبارٍة عذبٍة فقال: »وصنََّف وَجَمع، وبَرَع في هذا الشأن، 
وُعنَِي به َأَتمَّ عنايٍة، وغيُره أكثُر إتقاًنا وتحرًيا منه«.

)1) »شرح ابن ماجه« )1517.

 /19( النبالء«  أعالم  »سير   ،287  /4( األعيان«  »وفيات   ،280  /53( عساكر  البن  دمشق«  »تاريخ   (2(
1	3( »تاريخ اإلسالم« للذهبي )11/ 92، »الوايف بالوفيات« للصفدي )3/ 139، »طبقات الحفاظ« 

للسيوطي )1018.

)3) »تكملة اإلكمال« البن نقطة )1/ 91(. 

)4) السابق )1/ 552، 2/ 418، 3/ 159، 198، 209، 283، 3	3، 581(.
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باب  في  بالحديث  معرفة  أدنى  »وله  فيه:  قوله  قَّاق  الدَّ وغيره عن  الذهبيُّ  وَنَقَل 
َأْقِصْر، فابُن  به الذهبيُّ بقوله: »يا ذا الرجل!  شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما«؛ فتعقَّ

طاهر أحفُظ منك بكثيٍر«.

نعم؛ أحفظ؛ لكن هذا ال يمنع وقوع الوهم كما أشار الذهبي بعبارته الرقيقة.

ات التي كتبها  ولعلَّه قام بجمع أطراف هذه الكتب على عجٍل في إحدى هذه المرَّ
فيها باألجرة.

فقد قال ابن عساكر: »َجَمَع ابُن طاهر )أطراف الصحيحين وأبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه( فأخطأ فيه في مواضع خطًأ فاحًشا، رأيُته بخطِّه عند أبي العالء 
بذلك  الوهم؛ كما شهد  كثيرة  ابن طاهر  ن: »وأطراف  الملقِّ ابن  قال  العطَّار«. ولهذا 

حافُظ الشام ابُن عساكر«))).

وقد انتقد مغلطاي صاحب »الزهرة« أيًضا في مواضع.

۞ منها: شهرة ابن طاهرٍ بالتأليف حول الكتب الستة عامة و»الصحيحين« خاصة، 
ومِن أعماله في ذلك:

1 - معرفة شيوخ البخاري ومسلم:

َذَكَرُه ابُن نقطة فقال: »نقلُته مِن خطِّ محمد بن طاهر المقدسي في )معرفة شيوخ 
كَِتاَبي البخاريِّ ومسلٍم( مِن تصنيفه«))).

في  عنهم  أخرجا  الذين  اإلمامين  مشايخ  »معرفة  باسم:  المقريزي  ــره  وذك
الصحيحين«))).

)1) »البدر المنير« )1/ 287(.

)2) »تكملة اإلكمال« )3/ 298(.

)3) »المقفى« )5/ 390(.
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البخاري  رجال  في  األصبهاني  بكر  وأبي  الكالباذي  كتاب  بين  الجمع   -  2
ومسلم، المطبوع في الهند بهذا االسم.

وسماه المقريزي: »أسامي ما اشتمل عليه الصحيحان«.

وذكَر له المقريزيُّ طائفًة أخرى مِن كتبه في هذا الباب، مثل:

3- موافقات البخاري ومسلم.

ج له في الصحيحين إالَّ حديث واحد من الصحابة. 4 - معرفة من لم ُيخرَّ

5 - ِذْكُر الطرق العالية إلى البخاريِّ ومسلم.

. 	 - مشايخ أبي داود السجستانيِّ

7 - عوالي الطرق إلى البخاري.

. 8 - عوالي الموافقات إلى مشايخ أبي داود السجستانيِّ

. 9 - عوالي الموافقات إلى مشايخ أبي عيسى الترمذيِّ

حاح على شرط اإلمامين. 10 - الفوائد الصِّ

. 11 - عوالي الطرق إلى البخاريِّ

. 12 - جواب المتعنِّت على البخاريِّ

، عشرة أجزاء. 13 - أطراف مسند أبي عيسى الترمذيِّ

نَن البن ماجة. 14 - أطراف السُّ

15 - أطراف سنن النسائي.

	1 - االنتصار إِلَماَمي األمصار. يعني: البخاريَّ ومسلًما. َذَكَره ابن حجر))).

)1) »المجمع المؤسس« )1098(.
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17 - أطراف الكتب الستة. ذكره ابن خلِّكان والسيوطي.

18 - شروط األئمة الستة.

فضاًل عن كتبه حول رجال األحاديث والتراِجم، واألنساب، وغيرها.

فجائٌز ممكٌن أْن يقوم أبو الفضل ابن طاهٍر بجمع كتبه حول مشايخ »الصحيحين« 
وغيرهما في كتاٍب واحٍد.

ْجع في عناوين كتبه السابقة، بينما  ر على ذلك عدم لزوم ابن طاهٍر للسَّ وال ُيَعكِّ
سجَع صاحب »زهرة المتعلِّمين في ذكر مشاهير المحدثين«.

وذلك الستخدام ابن طاهٍر السجع في أكثر مِن كتاٍب، مثل:

1ـ رفع القرطاس صيانًة لما فيه مِن األدناس.

ج على الحروف واأللفاظ. 2ـ ذخيرة الحفاظ الُمَخرَّ

ة. ة على تارك الَمَحجَّ 3ـ الُحجَّ

4ـ اللباب المرتَّب على الحروف واألبواب.

وهذه األربعة جميُعها قد ذكرها المقريزيُّ في ترجمة ابن طاهٍر.

۞ منها: إدخاله »ابن ماجه« ضمن الكتب الستة.
۞ منها: أنَّ األماكن التي وجه مغلطاي سهام النقد فيها البن طاهرٍ؛ لم ينقل فيها 

مغلطاي عن كتاب »الزهرة« شيًئا. 

وقد الحظُت ذلك في عدٍد مِن التراِجم، مثل: سلم بن قيس)))، وعبد الكريم بن 
أبي المخارق)))، وعلي بن الحكم))).

)1) »اإلكمال« )5/ 434(.

)2) »اإلكمال« )8/ 293(.

)3) »اإلكمال« )8/ 311(.
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نقض النِّْسَبِة ألبي الفضل ابِن طاهرٍ
أْن  الستة، وكونه حقيًقا  بالكتب  ابِن طاهٍر وعنايته  ا أسلفُته عن  وعلى الرغم مِمَّ

يكون مقصوًدا في هذا الموضع، فإنَّه ليس كذلك، لألسباب التالية:

أواًل: تفريق مغلطاي بينه وبين صاحب »الزهرة«.

في  طاهٍر  وابن  »الزهرة«  صاحب  عن  األماكن  من  عدد  في  مغلطاي  نقَل  فقد 
موضٍع واحٍد، وهذا دالٌّ على االختالف بينهما.

به  د  تفرَّ أنَّ مسلًما  َحَكْوا  العلماء  مِن  قاله مغلطاي: »ألن جماعًة  ما  وِمن ذلك: 
عن البخاري، منهم: أبو عبد اللَّه بن البيع وأبو الفضل ابن طاهر وأبو إسحاق الحبال. 

وقال صاحب )الزهرة(: تفرد به مسلم، وروى عنه خمسة أحاديث«))).

اللَّه  عبد  أبو  الحاكم  وأما  وياقوت،  طاهر  وابن  السمعاني  ذكره  »وكذا  وقوله: 
فاقتصر على سليمان بن محمد، وكذلك صاحب )الزهرة( وغيره«))).

وقوله: »وزعم صاحب )الزهرة( أن البخاري روى عنه حديثين؛ أحدهما: عن 
بن طاهر  الفضل  أبو  أيضا  وقاله  شبابة عن شعبة، واآلخر: عن وهب عن شعبة...، 

المقدسي والكالباذي. انتهى«))).

۞ ومنها: أنَّ قوله في مطبوع كتاب ابن حجر: »ابن طاهر« خطأ، وقد جاء على 
الصواب في نسخة ابن حجر الخطِّية التي كتبها بخطِّ يِده.

فقد َأْلَحَق ابُن حجٍر بهامش نسخته الخطية ]ج1، ق/ 125/ ب[ ترجمة »حرام بن 
.» عثمان«، وقال في بعض كالمه: »نقلُت ذلك مِن خط الحافظ ابن الظاهريِّ

)1) »اإلكمال« )1/ 212(.

)2) »اإلكمال« )	/ 0	(.

)3) »اإلكمال« )9/ 328(.
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وصورة ذلك بهامش نسخة ابن حجر الخطية مِن »تهذيبه« كالتالي:

ابن  بخط  )الزهرة(  هامش  »وفي  الجعد:  بن  علي  ترجمة  في  حجر  ابُن  وقال 
))): روى عنه البخاري ثالثة عشر حديًثا«))). الظَّاِهِريِّ

وصورته في ترجمة ابن الجعد مِن »تهذيب التهذيب« بخط ابن حجر، مخطوطة 

مكتبة ولي اللَّه )رقم/525 - 528( ]ج2/ ق 207/ ب[))):

ف يف مطبوع »التهذيب« إلى »ابن الطاهر«. )1) تحرَّ

)2) »التهذيب« )7/ 291 - 192(.

)3) أرسل لي المخطوطة: فضيلة األخ الشيخ محمد الدباسي، وَصَل اهَّلُل توفيَقه، وجزاه خيًرا.
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»قال  الباهلي:  فيروز  بن  اللَّه  بن عبد  بن عمر  ترجمة محمد  في  ابن حجٍر  وقال 

صاحب )الزهرة(: محمد بن عبد اللَّه ابن الرومي اليمامي القيسي، روى عنه مسلٌم ثالثة 

به«))). ))) في )الزهرة( ولم يتعقَّ عشر حديًثا؛ كذا وجدُت بخطِّ الحافظ ابن الظاهريِّ

وصورة الترجمة بخط ابن حجر مِن نسخته ]ج3/ ق 81/ ب[:

إلى  حجر  ابن  كتاب  مِن  األخيرين  الموضعين  في  »الظاهري«  لفظ  ف  وتحرَّ

»الطاهر«، فوقع رسمه: »ابن الطاهر«، لكنه على الصواب في نسخة ابن حجر الخطيَّة 

كما أسلفناه.

ف يف مطبوع »التهذيب« إلى »ابن الطاهر«. )1) تحرَّ

)2) »هتذيب التهذيب« )9/ 0	3(.
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المطلب الثالث

نفي صلة مسلمة بن قاسم بـ»الزهرة«

الكبير، وهو على  الثالثة:  تواريخه  في  »والبخاري  له:  في كالٍم  السخاويُّ  قال 

والصغير،  نين،  السِّ على  وهو  واألوســط،  ِدين،  بالُمَحمَّ وابتدأه  المعجم،  حروف 

كالم  في  رأيُته  كذا  َلة(؛  )الصِّ اه  سمَّ مجلٍد  في  الكبير،  على  ذيٌل  قاسم  بن  ولَمْسَلَمة 

اه )الزاهر( كما  شيخنا))). وكتاب )الصلة( عندي، وهو ذيٌل على كتاٍب لمؤلِّفها))) سمَّ

أشار إليه في الخطبة«))).

ْهَرة«، وليس  فة عن »الزَّ فاحتمَل بعُض األفاضل َأنَّ لفظة »الزاهر« قد تكون محرَّ

كذلك؛ فقد أفاد ابُن حجٍر في ترجمة َمْسَلَمة َأنَّه قد »َجَمَع تاريًخا في الرجال، َشَرَط 

مجلٍد  في  الفوائد،  كثيُر  وهو  )تاريخه(،  في  البخاريُّ  أغفله  َمن  إاِلَّ  يذكر  ال  َأْن  فيه 

ابُن حجٍر: »ومِن تصانيفه: )التاريخ الكبير( و)ِصَلُته( و)ما َرَوى  َأْن قال  واحد« إلى 

َغار(« إلخ))). الكباُر عن الصِّ

ْهَرة«، وهذا واضٌح فال نطيل فيه، خاصة  فال مدخل لَمْسَلَمة بن قاسٍم بكتاب »الزَّ

صاحب  ينقل  بينما   ،353 سنة  ُتوفِّي  فقد  المطلوب،  الزمني  الحدِّ  عن  م  ُمَتَقدِّ أنَّه 

ن ُولَِد بعد َمْسَلَمة، فال مدخل لَمْسَلَمة هنا. ن بعد هذا التاريخ، أي عمَّ ْهَرة« عمَّ »الزَّ

)1) أي ابن حجر العسقالين.

)2) أي لَمْسَلَمة.

)3) »اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ« )ص/ 207(.

ن لم يقع يف الكتب الستة«  )4) »لسان الميزان« )8/ 1	 - 2	 ( رقم 7737. وينظر: تقدمة دراسة »الثقات ممَّ
البن قطلوبغا )1/ 7	1(.
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المبحث الثالث

قراءٌة في النِّْسَبِة والمؤلِّف
مِن   - استطعنا  فإنَّنا  »الزهرة«،  بمؤلِّف  مغلطاي  تصريح  عدم  مِن  الرغم  فعلى 
اكتشاف  إلى  بنا  تأخذ  أْن  يمكن  التي  الخيوط  بعض  إلى  الوصول   - كالمه  خالل 

فه، وقد ذكرنا هذه المعالم في »المبحث األول«. الكتاب ومؤلِّ

وبناًء على كالم مغلطاي السابق يمكن حصُر البحِث وقصُره على »الزهرة« بعدة 
اعتبارات كالتالي:

ِريِفينِيِّ  الصَّ ووفاة   )474( الباجي  وفاة  بين  فيما  الزمنية:  المدة  حيُث  مِن  أواًل: 
ي )742. )41	، وبحدٍّ أقصى وفاة الِمزِّ

ثانًيا: مِن حيُث المادة العلمية: في مشايخ البخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب 
الستة، وعدد ما لهم مِن األحاديث.

ثالًثا: مِن حيُث المؤلِّف: أْن يكون عالًما خبيًرا بالرجال، عارًفا بالروايات، وما 
واة في »الصحيحين« وغيرهما مِن مصادر كتابه. لكلِّ واحٍد مِن الرُّ

فه، فظهرْت أمامنا  وبناًء على هذه األمور الثالثة؛ بدْأنا البحث عن الكتاب ومؤلِّ
عدة أشياء اقتضْت تقسيم هذه القراءة إلى قسمين: 

أولهما: خاصٌّ بالنَّاسخ أو الكاتب صاحب النسخة التي وقعْت لمغلطاي ثم ابن 
حجر. 

المطلبين  في  وذلك  ومؤلِّفه.  الكتاب  صاحب  يكون  قد  بَمْن  خاصٌّ  وثانيهما: 
التاليين:
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المطلب األول

ما البِن الظَّاِهرِيِّ في »الزهرة«

وقد بات واضًحا َأنَّ ابن الظاهري هو صاحب النسخة التي كانت بحوزة مغلطاي 
وابن حجر، كتبها بخطِّه.

وَأنَّه هو المقصوُد هنا، بالظاء المعجمة، نسبًة إلى الملك الظاهر غازي صاحب 
حلب ابن صالح الدين يوسف بن أيوب))).

الحافظ  َذَكَره  »فيما  هكذا:   - سلف  كما   - مغلطاي  عند  به  التصريح  وقَع  وقد 
َأَرُه عنَد  ، ولم  يُّ الِمزِّ ُينَبِّه عليه  جمال الدين ابن الظاهري - ومِن خطِّه نقلُت - ولم 

غيره، فُينَْظر«))).

ا أْن يكون  يُّ شيخ مغلطاي، فُيَتَوقَّع جدًّ ، والِمزِّ يِّ وابن الظاهريِّ أحد شيوخ الِمزِّ
، وربما كان مغلطاي على ِعْلٍم  ي على ِعْلٍم بما كان في حوزة شيخه ابِن الظَّاِهِريِّ الِمزِّ
يِّ بكالم صاحب »الزهرة«خاصًة مع وجود  بهذه الحقيقة، ومِن َثمَّ استدَرَك على الِمزِّ

. ْهَرة« بخط ابِن الظَّاِهريِّ »الزَّ

بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  جمال  القدوة  الزاهد  الحافظ  وهو 
ُولَِد في   ، الظَّاِهِريِّ بابن  المشهور  المقرئ.  الحنفي  المصري،  ثم  الحلبي  اللَّه  عبد 
بن  الحافظ يوسف  بالحرمين والشام ومصر، منهم  	2	. وَسِمع خلًقا  حلب سنة 
لعدٍد  َج  وخرَّ شيٍخ،  مئة  سبع  عن  كتب  وقد  وغيرهم،  المقدسي،  والضياء  خليل، 

معاجم. أو  مشيخات  منهم 

يِّ والذهبي والنجم البرزالي وابن سيِّد الناس. وأخذ عنه كبار األئمة أمثال الِمزِّ

)1) »توضيح المشتبه« )	/ 10(، »تبصير المنتبه« )3/ 882(.

المطبوع«  الكمال  هتذيب  إكمال  كتاب  من  الساقطة  »الرتاِجم  بعنوان  مفردة  ُطبعت  التي  القطعة   (2(
)ص/ 141(.
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الحلبي  الفقير  خالته  ابن  فيها  عنده  وكان  القاهرة،  بظاهر  زاوية)))،  له  وكانت 
أحمد بن علي بن عبد الله))).

وقد مات ابن الظاهري بزاويته، سنة 	9	 وله سبعون سنة))).

قال:  الوقت«،  بركة  الجماعة  مفيد  الزاهد  اإلمــام  بـ»الحافظ  الذهبيُّ  ه  وَحــالَّ
مت، ذو ِصْدٍق  يبة، مليح الوجه، حسن السَّ الشَّ ر  ُمنَوَّ َمِهيٌب،  ث، شيٌخ وقوٌر  »الُمَحدِّ
وإخالٍص وانقطاٍع عن الناس بزاويته«، ووصفه بأنَّه »ُمِديُم الكتابة والتخريج والجمع، 
بصيٌر بالعالي والنازل وبمرويات مصر والشام، صحيح النقل«. قال: »وكان ثقة خيًِّرا 
حافًظا سهل العبارة، مليح االنتخاب، خبيًرا بالموافقات والمصافحات، ال ُيلحق في 
ه بأبي حنيفة، وتال بالسبع، وكان ذا وقار وسكينة وشكٍل تامٍّ  جودة االنتقاء، وقد تفقَّ
ٍف وانقطاٍع، َقلَّ َمن رأيُت مثله، ما اشتغل بغير الحديث  ونْفٍس زكية وكرم وحياء وتعفُّ
إلى أْن مات، وشيوخه يبلغون سبع مئة شيخ، نزلُت عليه بزاويته بالمقس وأكثرُت عنه 

وانتفعُت بأجزائه، أحسن اللَّه إليه«.

َج بنفسه األربعين البلدانية  قال الذهبي: »وشيوخه أزيد مِن سبع مئة شيخ، وَخرَّ
والموافقات، وانتقى على عدٍد مِن الشيوخ، ونسَخ شيًئا كثيًرا، وُعنِي بفنِّ الرواية أتمَّ 

د والوقار، والجاللة والمعرفة«. عنايٍة، مع التزهُّ

وقد نَقل عنه الذهبي))) أشياء كثيرة في ضبط وَفَيات األعالم وتوثيقهم وغير ذلك 
مِن قضايا تراِجمهم.

)1) »تاريخ اإلسالم« )15/ 777(.

)2) »تاريخ اإلسالم« )15/ 	80(.

93( و»المعجم المختص«  الكبير« )1/  1479 رقم7	11( و»معجم الشيوخ  )3) »تذكرة الحفاظ« )4/ 
للذهبي )40، »حسن المحاضرة« للسيوطي )79، »ذيل التقييد« للفاسي )0	7(.

)4) »تاريخ اإلسالم« )4/ 74، 7/ 478، 12/ 1219، 13/ 	3، 58، 94، 9	1، 14/ 	9، 15/ 334، 
.)752
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التخاريج  الفاسي: »صاحب  قال عنه  وله مصنَّفات وتخريجات كثيرة، ولذلك 
الكثيرة النافعة«.

منها: مشيخة البن عبد الدائم))).

المنعم:  عبد  بن  اللطيف  عبد  الدين  نجيب  المصرية  الديار  لُمْسنِد  ج  ــرَّ وَخ
»الموافقات«، و»األبدال العوالي« و»المصافحات«))).

َج مشيخة لعبد العزيز بن عبد المنعم ُمْسنِد الديار المصرية بعد أخيه))). وَخرَّ

مجد  الصاحب  والدة  الحسن  بن  المجيد  عبد  بنت  العرب  لستِّ  جزًءا  َج  وَخرَّ
َثْت به هي وابنها))). الدين ابن الصاحب كمال الدين ابن العديم، فَحدَّ

ج للَمْجد ابن الصاحب كمال الدين ُمْعَجًما في مجلدة))). وَخرَّ

المقدسي  الواحد  عبد  بن  إبراهيم  بن  محمد  القاضي  للشيخ  معجًما  َج  وَخرَّ
َث به))). حدَّ

اشتهر  البخاري))).  بابن  المعروف  الدين  فخر  أحمد،  بن  لعلي  مشيخة  َج  وَخرَّ
ثون والفقهاء والصبيان، وتسارع الناُس إلى سماعها. ه بِذْكِرها الُمَحدِّ أمرها، ونوَّ

َج شيًئا لألمير علم الدين َسنَْجر التركي))). وَخرَّ

)1) »تاريخ اإلسالم« )15/ 151، »المجمع المؤسس« )35، 0		(.

)2) »تاريخ اإلسالم« )15/ 244، »المجمع المؤسس« )114، 599(.

)3) »تاريخ اإلسالم« )15/ 574، »المجمع المؤسس« )	39(.

)4) »تاريخ اإلسالم« )15/ 290(.

)5) »تاريخ اإلسالم« )15/ 342(.

)	) »تاريخ اإلسالم« )15/ 321(.

)7) »تاريخ اإلسالم« )15/ 			(.

)8) »تاريخ اإلسالم« )15/ 910(.
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البدر  حديث  مِن  صحابيًّا،  أربعين  عن  شيًخا  أربعين  عن  حديًثا  أربعين  َج  وَخرَّ
الفارقي))).

وله انتقاء مِن »صحيح مسلم«))).

ا يمكن  ا، منها: »فوائد قتيبة«)))، وغيرها مِمَّ َج وكتَب بخطِّه أشياء كثيرة جدًّ وَخرَّ
الوقوف عليه مِن خالل كتب »الفهارس«.

حجٍر،  وابن  مغلطاي  َنَقل  خطِّه  ومِن  بخطِّه،  المتعلِّمين«  »زهرة  كتب  وكذلك 

حا بذلك. وصرَّ

َذَكَره  فيما  ابن ماجه،  له  التراِجم: »روى  السابق في إحدى  إِنَّ قوَل مغلطاي  ثم 

، ولم  يُّ الِمزِّ ُينَبِّه عليه  الحافظ جمال الدين ابن الظاهري - ومِن خطِّه نقلُت - ولم 

به  َأَرُه عنَد غيره، فُينَْظر«)))؛ يتطابق مع عباراته حين ينقل مِن كتاب »الزهرة«، أو يتعقَّ

خاصًة، فهو المقصود هنا بالنَّْقِل منه قطًعا.

ويمكن الوقوف على ذلك بمقارنة عبارته هذه مع عباراته السابقة في »المبحث« األول.

د كذلك بمقارنته بكالم ابن حجر. ويتأكَّ

وقد كان هذا النص كافًيا في الجزم بنسبة الكتاب ابتداًء البن الظاهري؛ لوال قول 
بخطِّ  كتابه  مِن  َنَقْلُته  فيما   - )الزهرة(  صاحب  »وقال  اآلخر:  الموضع  في  مغلطاي 

بعِض العلماء -«))).

)1) »المجمع المؤسس« )277(.

)2) »المجمع المؤسس« )95(.

)3) »تبصير المنتبه« )3/ 959(.

المطبوع«  الكمال  هتذيب  إكمال  كتاب  من  الساقطة  »الرتاِجم  بعنوان  مفردة  ُطبعت  التي  القطعة   (4(
)ص/ 141(.

ث. )5) »اإلكمال« كما يف »الرتاِجم الساقطة« مِن مطبوعه )ص/ 	8(، طبعة: دار المحدِّ
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ونحو ذلك: ما جاء عند ابن حجٍر في ترجمة محمد بن عمر بن عبد اللَّه بن فيروز 
القيسي،  اليمامي  الرومي  ابن  اللَّه  عبد  بن  محمد  )الزهرة(:  صاحب  »قال  الباهلي: 
في   ((( الظاهريِّ ابن  الحافظ  بخطِّ  وجدُت  كذا  حديًثا؛  عشر  ثالثة  مسلٌم  عنه  روى 

به«))). )الزهرة( ولم يتعقَّ

ومفاد هذه النصوص: 

أواًل: وقوع الكتاب لمغلطاي وابن حجٍر بخطِّ ابن الظاهري. 

برزْت  بل  والكتابة؛  النَّْسخ  د  مجرَّ على  الظاهري  ابن  عمل  اقتصار  عدم  ثانًيا: 
شخصيته في الكتاب، فتعقَّب أشياء، ولم يتعقَّب أخرى.

بخطِّ  هوامش  وجود  على  األول  »المبحث«  في  السابقة  النصوص  دلَّت  كما 
ْهَرة«، وقد َنَقل مغلطاي وابُن حجٍر مِن هذه  ابن الظاهري أيًضا في هامش كتاب »الزَّ

الهوامش، مع عزوها لهامش الكتاب بخطِّ ابن الظاهري. وقد سبق ذلك أيًضا. 

وازدادت المساحة بين اسم الكاتب واسم المؤلِّف بنسبة ابن حجر المؤلِّف إلى 
. ، وكاتب نسخٍة مشرقيٍّ المغرب، فصرنا أمام مؤلٍِّف مغربيٍّ

ا يليه في: ويظهر هذا ممَّ

المطلب الثاني

حول نسبة »الزهرة« البن َحْوط اللَّه األُْنِديِّ

وهذا هو القسم المغربي الخاص بالمؤلِّف، ولم يكن موجوًدا في كالم مغلطاي، 
إنما أضافه ابُن حجٍر.

د المصنَّفات في رجال الكتب الستة: »ورجال  فقال ابُن حجر العسقالني وهو ُيَعدِّ

ف يف مطبوع »التهذيب« إلى »ابن الطاهر«. )1) تحرَّ

)2) »هتذيب التهذيب« )9/ 0	3(.
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ة ما لكلٍّ  الصحيحين وأبي داود والترمذي لبعض المغاربة سماه )الزهرة(، ويذكر عدَّ
منهم عند َمن أخرَج له، وأظنُّه اقتصَر فيه على شيوخهم«))). 

وقت  حتى  »الزهرة«  على  َلَع  اطَّ قد  يكن  لم  َأنَّه  هذه  حجٍر  ابن  عبارة  وظاهر 
تأليفه كتابه »تعجيل المنفعة«؛ إِنَّما أخَذ عنه بواسطٍة وهي ُمَغْلَطاي. وكان ابُن حجر 
قد انتهى مِن تأليفه »التعجيل« كما قال: »في يوم عاشوراء مِن المحرم سنة خمٍس 
وثالثين وثمان مئة« قال: »ثم وقفُت على )اإلكمال فيما في مسند أحمد مِن الرجال 
ن ليس في تهذيب الكمال( للحسيني أيًضا؛ فأْلَحْقُت في كتابي هذا ما وجدُته فيه  مِمَّ
بمدينة حلب، في رمضان سنة ستٍّ وثالثين  تحريره  مِن  وقْدٍح، وفرغُت  مدٍح  مِن 

وثمان مئة«))).

ى ذلك بوجود مادة ابن حجٍر نفسها قد سبقه إليها مغلطاي، ويمكن التمثيل  ويتقوَّ
واإلشارة لهذا بتراِجم: زهير بن حرب)))، وزياد بن أيوب)))، وعبد اللَّه بن عامر بن 

زرارة)))، وغيرهم كثير.

بل لم يقف ابن حجر عليه كذلك عند تأليفه »لسان الميزان«، فقد َذَكَر فيه »حرام 
))) - ولم ينقل ابن حجر فيه شيًئا عن »الزهرة«، وكان ابن 

بن عثمان«))) - تبًعا للذهبيِّ
منه  »فرغُت  آخره))):  في  قال  »اللسان« سنة 805، حيُث  تأليف  مِن  انتهى  قد  حجر 

)1) »تعجيل المنفعة« )1/ 241 - 242(.

)2) خاتمة »التعجيل« )2/ 87	(.

)3) »اإلكمال« )5/ 84( مع »التهذيب« )3/ 344(.

)4) »اإلكمال« )5/ 	9( مع »التهذيب« )3/ 355(.

272( وفيهما: روى عنه مسلٌم حديثين أو ثالثة، على الشكِّ  7( مع »التهذيب« )5/  )5) »اإلكمال« )8/ 
يف العدد.

)	) »لسان الميزان« )3/ 	 رقم 2179(.

)7) »ميزان االعتدال« )1/ 8	4 رقم 		17(.

)8) »اللسان« )9/ 	24(.
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في شهر رمضان سنة خمٍس وثمان مئة بالقاهرة، سوى ما أْلَحْقُته بعد ذلك، وسوى 
الفصل الذي َجَرْدُته مِن )التهذيب(« إلخ. بينما انتهى ابُن حجر مِن »تهذيب التهذيب« 
وثمان  ثماٍن  سنة  اآلِخرة  ُجماَدى  تاسع  األربعاء  »يوم  آخره:  في  قال  كما   808 سنة 
يزيد عليها  ا« وظل  الخطيَّة »تراِجم كثيرة جدًّ مئة«)))، لكنه زاد على هوامش نسخته 

إلى قبيل وفاته رحمه الله، كما قال في آخر نسخته الخطية، ما صورته:

)1) »هتذيب التهذيب« )12/ 493(.
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ا ألحَقُه بهامش نسخته الخطية ]ج1، ق/ 125/ ب[ ترجمة »حرام بن  فكان مِمَّ
« إلى قوله:  عثمان«، وقال في بعض كالمه: »نقلُت ذلك مِن خط الحافظ ابن الظاهريِّ

»وقد بسطُت ترجمته في )لسان الميزان(«.

ابُن حجٍر، ولم يسبق عند  إِنَّما زاده  الترجمة؛  الظَّاِهريِّ في هذه  ابن  فالنَّْقل عن 

أو  الحسيني في »اإلكمال«)))  ِذْكر »حرام بن عثمان« عند  مغلطاي)))، كما لم يسبق 

ابن  رجوع  د  يؤكِّ فهذا  المواضع،  بعض  في  حجر  ابن  مصادر  مِن  وهو  »التذكرة«))) 

حجر بنفسه إلى كتاب »الزهرة« ووقوفه عليه في مرحلٍة الحقٍة على تأليفه »التعجيل«.

له:  السابقين  كَتاَبْيه  على  التهذيب«  »تهذيب  تأليف  ُر  تأخُّ كلَّه  ذلك  أفاَد  وقد 

»التعجيل« و»اللسان«.

كما أفاد ذلك أيًضا: وقوفه على كتاب »الزهرة« - بخطِّ ابن الظاهري - بعد تأليفه 

»التهذيب«، واقتباسه منه على هامش نسخته)))، ولعل ابن حجر لم يقف على كتاب 

ر اقتباساته التي اقتبسها منه على حاشية  »الزهرة« إاِلَّ ُقبيل وفاته، يدل على ذلك تأخُّ

»التهذيب«))) إلى قريٍب مِن سنة 850 ووفاته بعد ذلك سنة 852، كما َأنَّه لم ُيْكثِر مِن 

النَّقل عن »الزهرة« انفراًدا، وغالب ما َنَقَلُه إِنَّما أخَذُه مِن مغلطاي، كما أسلفناه.

)1) »اإلكمال« لمغلطاي )4/ 22(.

)2) »اإلكمال« للحسيني )ص/ 90(.

)3) »التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة« )1/ 303(.

)4) وقد سقَط َذْكر ابن الظاهريِّ مِن مطبوع »التهذيب« ومِن َثمَّ فاَت َمن اقتبس ترجمة »حرام« أو بعضها 
عن ابن حجر، مثل شيخنا العالمة بشار يف حاشية »هتذيب الكمال« )5/ 521(. وشيخنا أبي تراب عادل 
محمد يف حاشية مغلطاي )4/ 22( وقد َعلَّق عليه حتى بدايات حرف السين المهملة كما قال يف تقدمته 
45(. وقد مضْت صورة ترجمة »حرام بن عثمان« مِن هامش نسخة ابن حجر التي كتبها بخطِّه،   /1(

. وفيها ِذْكر ابن الظَّاِهِريِّ

ُكتَِبْت مع  التي  الهوامش  بالحمرة، بخالف  ابن حجر  نسخة  االقتباسات على هامش  )5) وقد وقعْت هذه 
النسخة أو بعدها بقليل بالحرب األسود.
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نعم؛ قال ابُن حجر في ترجمة عبد الملك بن محمٍد أبي قالبة الرقاشي الضرير: 

المذكور«  قالبة  أبي  والد  ترجمة  في  الصولي  كالَم  فذكَر  )الزهرة(  صاحب  »ووهم 

إلخ)))، ولم يسبق هذا أيًضا عند ُمَغْلَطاي في ترجمة أبي قالبة)))، لكن لعلَّ ُمَغْلَطاي 

قد َذَكَرُه في ترجمة محمد والد أبي قالبة، ولم ُيْعَثر على المخطوط الخاص بها مِن 

كتاب ُمَغْلَطاي بعُد، فهي على االحتمال حتى اآلن، فال ُيْحَتجُّ بها.

ا لم ُيْعَثر  به فيه)))؛ ممَّ كذلك ال ُيحتج بما نقله ابُن حجر عن صاحب »الزهرة« وتعقَّ

على مخطوطته بعُد مِن »اإلكمال« لُمَغْلَطاي؛ الحتمال أْن يكون مأخوًذا منه كذلك.

يشي  حجٍر،  وابن  مغلطاي  بين  النَّْقل  في  اختالٍف  على  وقفُت  فقد  ذلك  ومع 

بوقوف األخير على »الزهرة« في وقٍت الحٍق على كالمه السابق في »التعجيل«.

قال  حيُث   ، الُقَشْيِريِّ العزيز  عبد  بن  الملك  عبد  ترجمة  في  جاء  ما  ذلك:  مِن 

ُمَغْلَطاي: »وفي كتاب )زهرة المتعلمين(: وقيل: إنَّه مات سنة ثالث وثالثين، روى 

عنه مسلٌم أربعة أحاديث«))). لم َيِزد على ذلك.

بينما قال ابن حجر: »ذكر صاحب )الزهرة( َأنَّ مسلًما روى عنه أربعَة أحاديث، 

وأنَّ البخاري روى عن رجٍل عنه، ولم نقف على ذلك في الصحيح«))).

أضاف  قد  إِنَّه  بل  ُمَغْلَطاي،  كالم  في  سبق  يكن  ولم   ، البخاريَّ حجٍر  ابُن  فزاد 

الجزء الخاص بالبخاري في نسخته بَأَخَرٍة بالحمرة، فكَأنَّه َنَقَل الجزء الخاص بمسلٍم 

عن مغلطاي، فلما وقَف على كتاب »الزهرة« زاد منه الجزء الخاص بالبخاري.

)1) »التهذيب« )	/ 420(.

)2) »اإلكمال« )8/ 343 - 344(.

)3) »هتذيب التهذيب« )	/ 78(.

)4) »اإلكمال« )8/ 324(.

)5) »هتذيب التهذيب« )	/ 407(.



المحرم 1441 ـه50

ق  ]ج2/  الخطية  حجر  ابن  نسخة  في  الموضع  هذا  صورة  مِن  ذلك  ويتضح 
145/ ب[:

فُتضاف هذه الزيادة إلى الزيادة األخرى في نِْسَبة الكتاب لبعض المغاربة، ولم 
أقف على التصريح بذلك عند ُمَغْلَطاي. 

ومِن ذلك أيًضا: قوُل ُمَغْلَطاي في ترجمة علي بن الجعد: »وفي )الزهرة(: مات 
وله ثالث وتسعون سنة، وقيل: ثمان وتسعون سنة، وُولِد سنة اثنتين وثالثين، روى 
عنه البخاري أربعة عشر حديًثا«))). لم َيِزد ُمَغْلَطاي على ذلك، بينما قال ابُن حجر: 
))): روى عنه البخاري ثالثة عشر حديًثا«))). »وفي هامش )الزهرة( بخط ابن الظَّاِهِريِّ

ونحو ذلك: ما سبق أيًضا عند ابن حجٍر في ترجمة محمد بن عمر بن عبد اللَّه بن 
فيروز الباهلي: »قال صاحب )الزهرة(: محمد بن عبد اللَّه ابن الرومي اليمامي القيسي، 
))) في )الزهرة(  روى عنه مسلٌم ثالثة عشر حديًثا؛ كذا وجدُت بخطِّ الحافظ ابن الظاهريِّ

به«))). ولم يتعقَّ

ومعنى ذلك: َأنَّ ابن حجر قد وقف على الكتاب بعدما كتَب ما كتَبه في »التعجيل«.

وبناًء على ذلك: أضفُت شرط أن يكون المؤلِّف منسوًبا إلى المغرب، لشروط 
ف عليه، بعدما أضاف ابُن حجر هذا التعريف. التعرُّ

)1) »اإلكمال« )9/ 285(.

ف يف مطبوع »التهذيب« إلى »ابن الطاهر«. )2) تحرَّ

)3) »التهذيب« )7/ 291 - 192(. ومضْت صورة هذا الموضع مِن نسخة ابن حجٍر بخطِّه.

ف يف مطبوع »التهذيب« إلى »ابن الطاهر«. )4) تحرَّ

)5) »هتذيب التهذيب« )9/ 0	3(. ومضْت صورة هذا الموضع أيًضا مِن نسخة ابن حجٍر بخطِّه.
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ِمن  األمــارات  هذه  عليه  تنطبق  ن  َعمَّ بحًثا  أخرى،  مرًة  الرحلة  سارت  وهنالك 
، ألسباٍب: المغاربة، فإِذا بالحافظ أبي محمٍد ابِن َحْوط اللَّه األُْنِديِّ

أولها: ِمن حيُث المدة الزمنية المطلوبة بين التاريخين )474 - 641 أو 742(:

فوالدته سنة 549 أي بعد الباجي بـ 75 عاًما.

ِريِفينِي )41	( بـ 29 عاًما، وقبل والدة المزي  ووفاته سنة 12	 أي قبل وفاة الصَّ
بـ 42 عاًما، وقبل وفاة المزي بـ 130 عاًما.

مدة  وهي  عاًما،   84 بنحو   )	9	( الظاهري  ابن  وفاة  قبل   )	12( سنة  ووفاته 
الظَّاِهِريِّ على كتابه وقيامه بكتابة  ابن  كافية، الشتهار األُْنِديِّ وكتابه، وتوقُّع وقوف 

ُنسخة منه.

، وهو الحافظ الذهبي، وترجمته  ي باألُْنِديِّ ثانيها: معرفة أحد أقران وتالميذ الِمزِّ
يِّ به كذلك، ومِن َثمَّ يتجه استدراُك ُمَغْلَطاي  ا ُيَتَوقَّع معه معرفة الِمزِّ له في كتبه)))، ممَّ
ي بما َذَكَرُه األُْنِديُّ - صاحب »الزهرة« - ، ولعلَّ ُمَغْلَطاي كان يشير لهذا  على الِمزِّ

المعنى.

 ، لألُْنِديِّ مِن دمشق  الُخُشوِعي  أبي طاهر  بإجازة  المعرفة  احتماُل هذه  ى  ويتَقوَّ
يِّ نفِسه. ، َسَبَقْت ظهوَر الِمزِّ يِّ اج الِمزِّ ة معرفة باألُْنِديِّ في الشام؛ بالِد أبي الَحجَّ فثمَّ

َأنَّه ليس رجاًل  ابُن َحْوط للمغرب اإلسالمي، وليس مشرقيًّا، كما  ينتمي  ثالثها: 
ُث األندلس، أبو محمٍد: عبد  عاديًّا؛ بل هو - كما يقول الذهبي: »الحافُظ اإلماُم ُمَحدِّ

.» ، األُْنِديُّ ، األندلسيُّ ، الحارثيُّ اللَّه بن ُسليمان بن داود بن َحْوط الله، األنصاريُّ

ُولَِد بُأْنَدة مِن أعمال َبَلنِْسَيَة سنة 549، وبها نشأ، في بيِت ِعْلم وفضٍل، وكذلك 
ين والصالح والفضل«.  هو - كما يقول المنذري -: »كان موصوًفا بالدِّ

)1) »سير أعالم النبالء« )22/ 41( »تاريخ اإلسالم« )13/ 330( »تذكرة الحفاظ« )4/ (.
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ل راحاًل في بالد األندلس »وبها  ْبع، وَتَجوَّ وقد َسِمع أباه وقرَأ عليه بالقراءات السَّ
المقرئين،  عن  القراءات  يأُخذ  والنُّحاة،  ثين  الُمَحدِّ مِن  ٌة  وِجلَّ الرواة  مِن  بقيٌة  يومئٍذ 
ويروي الحديث عن الُمْسنِِدين«، ومِن أعالم َمن َسِمع منهم: أبو عبيد البكري، وأبو 
وأبو   ، َهْيلِيُّ السُّ الرحمن  عبد  القاسم  وأبو  ُحَبْيش،  بن  القاسم  وأبو  ُرْشد،  ابن  الوليد 

القاسم ابن َبْشُكوال، وَخْلق سواهم يطوُل تعدادهم.

وكتَب إليه مِن أعيان المشرقيِّين وأعالمِهم جماعٌة.

واعتنى بالرواية مِن لُدن ِصَغِره إلى كَِبِره، فَرَوى العالي والنازل.

قال ابُن األبَّار: »وكان إماًما في صناعة الحديث، ُمَقيًِّدا ضابًطا، بصيًرا بها، معروًفا 
ِحين،  لين والُمَجرِّ ، حافًظا ألسماِء الرجال، واقًفا على الُمَعدِّ باإلتقاِن لها، َحَسَن الَخطِّ
ه ابُن األبَّار بالصفات  راية«. وَحالَّ يجمُع إلى االحتفال في الرواية ُحْسَن االستقالِل بالدِّ
ل فذهبْت أصوُله وضاعْت ُكُتُبه في  يرة والعلم، وقال: »واْمُتِحَن بالتجوُّ العليَّة في السِّ
بعض أسفاره، ولو َفَرَغ للتأليف والتصنيف لَعُظَم االنتفاُع بمعلوماته بعده، ولم يكن 
في زمانه أكثُر مسموًعا منه ومِن أخيه أبي سليمان رحمهما الله، و)فِْهِرسُته( الحافلُة 

شاهدٌة بذلك« إلخ. 

ر للقراءات والعربية،  وقال الذهبي: »وكان ُمنِْشًئا خطيًبا بليًغا شاعًرا نحويًّا، تصدَّ
ا ودنيا واسعة، وولي قضاء قرطبة وأماكن،  َب أوالد المنصور بمراكش، وناَل ِعزًّ وَأدَّ

وُحِمَد«))).

رابعها: إلى جانب سعة األُْنِديِّ في الرواية؛ فقد َألََّف - كذلك - كتاًبا في الباب 
نفسه، َذَكَرُه ابُن األبَّار فقال: »وَألََّف كتاًبا في تسميِة شيوِخ البخاريِّ ومسلٍم وأبي داود 

« مستفادة مِن »التكملة لكتاب الصلة« البن األبَّار )3/ 91 رقم 2150(،  )1) ترجمة »ابن حوط اهَّلل اأُلْنِديِّ
السابقة، و»الوايف  الذهبيِّ  وُكتِب  357 رقم 1445(،  للمنذري )2/  النََّقَلة«  لوَفَيات  »التكملة  وكذلك 
بالوَفَيات« للصفديِّ )17/ 	10 رقم 150	(، و»بغية الوعاة« )1387( و»طبقات الحفاظ« للسيوطي 

.)1088(
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، لم ُيْكِمْله«. ، َنَزَع فيه َمنزَع أبي نصٍر الكالباذيِّ والنسائيِّ والترمذيِّ

هذا  وصف  في   - ه  ُيَسمِّ لم  وإِْن   - ــار  األبَّ ابِن  عبارة  عن  الصفدي  يخرج  ولم 
الكتاب.

الكتب  رجال  في  كتاًبا  وَألََّف  كثيًرا،  شيًئا  »َرَوى  »األعــالم«:  في  الذهبي  وقال 
الخمسة: خ م د ن ت «.

تَّة. لكن عبارة مغلطاي السابقة بِذْكِر ابن ماجه؛ تفيد أنه في رجال الكتب السِّ

وقد يشي بهذا قوُل السيوطي: »وكان إماًما في هذا الشأن، موصوًفا به، معروًفا 
ة«. باإلتقان، حافًظا ألسماء الرجال، َألََّف كتاًبا في شيوخ األئمَّ

األبَّار عن  ابِن  ُكُتبِه؛ ألنَّ حديَث  األبَّار عن ضياع  ابِن  ر على هذا كالُم  ُيَعكِّ وال 
»فِْهِرْست« األُْنِديِّ الشاهد بِعْلِمه وكثرة مسموعه؛ يدلُّ على بقاء بعض كتب األُْنِديِّ 
فاته بعده، ثم إِنَّه قد وصفها بالضياع ال الفقدان، فربما ضاعْت منه ثم ُوِجَدْت في  ومؤلَّ

حياته أو بعد وفاته، ولم ُتْفَقد جملًة، بدليل وجود »فهرسته«.

: وبناًء عليه: تتحقَّق في األُْنِديِّ

ي به، ووجوده في  المغربيَُّة، والعلُم واإلمامُة، وإمكانيُة معرفة ابن الظاهري والِمزِّ
المدة الزمنية المطلوبة والمستفادة مِن كالم ُمَغْلَطاي، مع تصريح ابِن األبَّار بتصنيف 

األُْنِديِّ في مشايخ الكتب الخمسة، أي الستة عدا ابن ماجه.

لكْن َنْقل مغلطاي - كما سبق - يستفاد منه وجود ابن ماجه معهم.

: »لم ُيْكِمْله«؛ ألنَّ الظاهر  ر على هذا قول ابِن األبَّار واصًفا كتاَب األُْنِديِّ وال ُيَعكِّ
، بدليل كالمه على الضياع رغم  َأنَّ ابَن األبَّار لم يطَّلِع على كل ما يخص كتب األُْنِديِّ

وجود بعضها.

ا نَقَلُه مغلطاي مِن كتاب »الزهرة« َأنَّه ليس ناقًصا. والذي يظهر مِمَّ
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مغلطاي  وكالم  َره،  وحرَّ عليه،  وَذيَّل  فأكمَله،  ناقًصا  الظاهري  البن  وقَع  ولعلَّه 
وابن حجر يحتمل هذا إذا تمت إضافته إلى كالم ابن األبار.

والنَّْسخ  الكتابة  كثير  كان  ــه  َأنَّ السابقة  الظاهري  ابن  ترجمة  مِن  الظاهر  لكن 
َأنَّه لم  والتخريج، مِن جهة، ومِن جهٍة أخرى فالظاهر مِن كالم مغلطاي وابن حجر 

يكن ناقًصا.

 ،» : »َنَزَع فيه َمنزَع أبي نصٍر الكالباذيِّ وأخيًرا: قال ابُن األبَّار واصًفا كتاب األُْنِديِّ
ويصدق هذا الوصف المذكور لكتاب األُْنِديِّ على ما نَقَلُه مغلطاي مِن »الزهرة«.

فعلى سبيل المثال:

: َلِميُّ رماري السُّ أحمد بن إسحاق بن الحصين السُّ

وتفسير  الصالة  في  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  عنه  ث  »حدَّ الكالباذي:  قال 
سورة الفتح وِذْكر بني إسرائيل وصفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص«))).

وقال في »الزهرة«: »روى عنه البخاري سبعة أحاديث«))).

أحمد بن عبد اللَّه بن شكيب أو أحمد بن إشكاب:

الحديبية،  عمرة  في  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  عنه  ث  »حدَّ الكالباذي:  قال 
وآخر حديث في الجامع«))).

وفي »الزهرة«: »كان أحمد ترب البخاري، وروى عنه ثمانية أحاديث«))). 

 أحمد بن الحسن، الترمذي الحافظ:

)1) »رجال صحيح البخاري« )1(.

)2) »اإلكمال« )1/ 18(، وهو يف »صحيح البخاري« )520، 4	34، 32	3، 4172، 4844، 7507(.

)3) »رجال صحيح البخاري« )2(.

)4) »اإلكمال« )1/ 24. وهو عند البخاري )4170، 7079، 3	75(.
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قال ُمَغْلَطاي: »وفي كتاب )التعديل والتجريح( ألبي الوليد، ومشايخ البخاري 
البن منده: خرج عنه البخاري حديًثا واحًدا عن بريدة: غزا مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ست 

عشرة غزوة، لم يخرج عنه غيره. 

وفي كتاب )الزهرة(: روى عنه حديثين«))).

وبَغضِّ النظر عن الرأي الخاص في هذه المواضع؛ لكنها تشير إلى صدق وصف 
كتاب األُْنِديِّ على كتاب »الزهرة«، وَأنَّه هو المراد هنا.

ْهَرة«، الذي كتب  َأنَّ األُْنِديَّ هو الصاحب الحقيقي لكتاب »الزَّ ومفاد ما سبق: 
ابن الظاهريِّ منه نسخًة بخطِّه، وقعْت لمغلطاي ثم البن حجر.

على  األمِر  َمْبنَى  إِذ  ضير؛  فال  ذلك،  غيُر  آلخرين  يظهر  وقد  لي،  ظهر  ما  فهذا 
االجتهاد في قراءة ما بين أيدينا مِن نصوص وأمارات، وعسى اللَّه عز وجل أْن يجمَع 

يَّة ونرى ما فيها بجالء. بيننا وبين نسخة الكتاب الَخطِّ

)1) »اإلكمال« )1/ 35(، وهو عند البخاري )4473(.
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خاتمة 

وفيها ملخص البحث وتوصياته
وبناًء على ما سبق:

ْهَرة«، الذي كتَب منه ابُن  أواًل: ظهر َأنَّ ابن َحْوط اللَّه األُْنِديَّ هو مؤلِّف كتاب »الزَّ
الظاهريِّ نسخًة بخطِّه، وقعْت لمغلطاي ثم البن حجر.

كتاب  بتأليف  قاسم  بن  مسلمة  عن  فضاًل  طاهر  ابن  أو  للحاكم  صلة  ال  ثانًيا: 
»الزهرة«.

ثالًثا: خطورة التحريفات والتصحيفات على األبحاث، وضرورة مراجعة النسخ 
الخطية إْن أمكن، أو جمع المادة، ومطالعتها في أكثر مِن مصدٍر مطبوٍع موثوٍق به.

رابًعا: ضرورة اإلكثار مِن الكتابة في مناهج البحث بشكل تطبيقي عملي، وبيان 
ذلك على آحاد المسائل، وعدم االقتصار على البحث النظري، أو العام.

وُجوُده  فضُله  وهذا  تعالى،  للَّه  فالحمد  أصبُت  أكن  فإِْن  ظهر،  ما  هذا  وأخيًرا: 
جرى  بما  أعلم  والله  اجتهدُت،  أِن  وحسبي  بمعصوٍم،  أنا  فما  أخطأُت  وإِْن  وكَرُمه، 

وكان على الحقيقة، وَمن كان عنده عْلٌم فليفْد به مشكوًرا مأجوًرا.

والحمد للَّه رب العالمين.
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:  قال عبد اهَّلل بن المبارك
ين ، ولوال اإلسناد لَقال َمْن َشاء ما َشاء« »  اإلسناُد من الدِّ

رواه مسلم

رَِوايٌة	َوِدَرايٌة

راسات الُمتَِّصلة بتخريج باٌب ُيعنى بالدِّ

األحاديث والكالم عليها رواية ودراية
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َحَها الَحاكِـم                                                              األحاديث التي َصحَّ
َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة

عبد الفتاح محمود ُسرور

مة المقدِّ

إنَّ الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا، من يهد اللَّه فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اللَّه 

وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. أما بعد:

فإن المتتبع لكتب المتقدمين يدرك أنَّ األئمة كانوا يكرهون الغرائب، واألفراد 

المعروفون  يعرفها  ال  الروايات  تلك  كانت  إذا  خاصة  الثقات،  من  رواتها  كان  ولو 

ممن يحرصون على جمع األحاديث، والتفتيش عن كنوزها، وقد استفاض عن أئمة 

الحديث ذم الغرائب والحث على رواية مشاهير األحاديث. 

قال اإلمام أبو داود السجستاني: »واألحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها 

مشاهير، وهي عند كل من كتب شيًئا من الحديث إالَّ أنَّ تمييزها ال يقدر عليه كل الناس 

والفخر بها أنها مشاهير، فإنه ال يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن 

سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه وال 

ا«))) . يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريًبا شاذًّ

)1) رسالة أيب داود إىل أهل مكة )ص: 29(.
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الغرائب.  الغالب على  فهو  ليس بصحيح  الذي  الغريب  »وأما  العراقي:  ويقول 
وقد روينا عن أحمد بن حنبل، قال: »ال تكتبوا هذه األحاديث الغرائب، فإنها مناكير، 
وعامتها عن الضعفاء«. وروينا عن مالك قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر 
الذي قد رواه الناس. وروينا عن عبد الرزاق قال: كنا نرى أن غريب الحديث خير، 

فإذا هو شر«))) .

أما الغريب عند الحاكم، فقد قسمه إلى ثالثة أنواع: 

1ـ غرائب الصحاح. 

2ـ وغرائب الشيوخ. 

3ـ وغرائب المتون. 

وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث األول.

»صحيح  بأنه:  حديث  في  النقاد  قول  ومعنى  حاح،  الصِّ غرائب  هو  يخصنا  وما 
غريب«. وهل هو وصف يلزم منه الضعف أم ال؟

فيقرر أهل العلم بالحديث أنه ال تالزم بين الغرابة والضعف، فقد اتفق المحدثون 
على تصحيح حديث عمر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنما األعمال بالنيات«. 

ألن األئمة يستغربون األحاديث لمعاٍن: منها أن يتفرد الثقة عن أقرانه، فيستغربه 
األئمة، وقد يضعفونه، وقد يقبلونه.

وقال السخاوي))): »الصحة تجامع الغرابة. وأمثلة ذلك فيها كثيرة، مثل حديث: 
»النهي عن بيع الوال«، فإنه لم يصح إال من رواية عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، حتى 

قال مسلم عِقبه: الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه«. 

)1) شرح التبصرة والتذكرة: ألفية العراقي )77/2(.

)2) فتح املغيث )247/1(.
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ثم ذكر قول مسلم: »روى الزهري نحو تسعين فردا ال يشاركه أحد في روايتها 
كلها إسنادها قوي«.

فالغرابة ال تنافي الصحة، ويجوز أن يكون الحديث صحيحا غريبا بأن يكون كل 
واحد من رجاله ثقة؛ ألن الغرابة ليست مرادفة للضعف، يعني ليس كل غريب ضعيًفا، 

وليس كل غريب صحيًحا.

»هذا  أو  غريب«،  صحيح  حديث  »هذا  يقول:  الترمذي  نجد  ما  كثيًرا  ولذلك 
حديث صحيح حسن غريب«، فجمع في الوصف بين الغرابة وبين الصحة والحسن 

للداللة على أن الغرابة ال تتعارض مع الصحة أو الحسن.

بين  الحديث قد جمع  أن  الناقد في حديث: »صحيح غريب«، فمعناه  قال  فإذا 
الصحة والغرابة أي تفرد الراوي به، كحديث: )إنما األعمال بالنيات(، فقد قال عنه 

الترمذي: حديث صحيح غريب.

به  ويعني  غريب،  صحيح  بقوله  الراوي  تفرد  فيصف  الحاكم  يتصرف  وكذلك 
صحة سنده.

أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

كان اختيار هذا الموضوع ألمور، منها:

- جاللة المصنف، ومساهماته في هذا الفن تأصيال وتطبيقا.

- الجدل المعروف حول كتاب »المستدرك« نفسه، وأحكام المصنف فيه على 
األحاديث.

بحكمه  المتعلقة  الجزئية  هذه  في  المصنف  أحكام  بعض  عن  الكشف  فأردت 
على الرواية بالغرابة والصحة وبيان مراده بذلك.
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وأما أهمية الموضوع: 

هذا  تجلية  فأردت  القراء،  بعض  على  بالغرابة  الصحيح  وصف  ُيْشكُِل  فألنه 
المعنى حسب مصطلح أهل الحديث.

السند والمتن فيما أورده،  بنوعيها: في  الغرابة  إبراز وجوه  إلى  البحث  ويهدف 
وهل صحَّ قوله أم ال؟ ومدى تأثير هذا الوصف في ثبوت الحديث.

وجعلت البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة:

بالمستدرك.  موجز  تعريف  مع  للحاكم  موجزة  ترجمة  فيها  فذكرت  المقدمة: 
وبينت  عنهم،  بالغرابة  الصحة  اقتران  ومعنى  للغرائب،  العلماء  كراهة  فيها  وذكرت 

موافقة المصنف لهم، ثم ذكرت أسباب اختيار الموضوع وأهميته.

المبحث األول: تعريف الغريب وموقف الحاكم منه ومعناه وأقسامه.

دراسة األحاديث التي جمع الحاكم فيها بين الوصف بالغرابة  الثاني:  المبحث 
حة والصِّ

بالغرابة  الوصف  بين  فيها  الحاكم  جمع  حديًثا،   )38( وثالثين  ثمانية  وتشمل 
والصحة، وهو شرط الجمع.

الخاتمة: فذكرُت فيها أهم النتائج.

والله ولي التوفيق.
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مقدمة

أواًل: ترجمة موجزة للحاكم.

 اسمه ونسبه: 

الناقد، العالمة،  اللَّه بن محمد بن حمدويه اإلمام، الحافظ،  هو محمد بن عبد 

الشافعي،  النيسابوري،  الطهماني،  الضبي،  البيع  بن  اللَّه  عبد  أبو  المحدثين،  شيخ 

صاحب التصانيف.

 مولده: 

في نيسابور يوم االثنين، ثالث شهر ربيع األول، سنة إحدى وعشرين وثالث مئة.

 رحالته العلمية:

وأول  وخاله،  والــده  بعناية  صغره  من  الشريف  الحديث  علم  طلب  في  رحل 

سماعه كان في سنة ثالثين، وقد استملى على أبي حاتم بن حبان في سنة أربع وثالثين 

وهو ابن ثالث عشرة سنة.

ولحق األسانيد العالية بخراسان والعراق وما وراء النهر، وسمع من نحو ألفي 

بنيسابور وحدها من ألف نفس، وارتحل إلى  شيخ، ينقصون أو يزيدون، فإنه سمع 

العراق وهو ابن عشرين سنة، فقدم بعد موت إسماعيل الصفار بيسير. وصنف وخرج، 

وجرح وعدل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه. 
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 شيوخه: 

روى عن األئمة والمحدثين، ومن أشهرهم: 

بن  يعقوب  بن  ومحمد  األصم،  يعقوب  بن  ومحمد  المذكر،  علي  بن  محمد 
األخرم، ومحمد بن عبد اللَّه بن أحمد األصبهاني الصفار نزيل نيسابور، ومحمد بن 
المقريء،  حسنويه  بن  علي  بن  أحمد  حامد  وأبي  المروزي،  محبوب  بن  أحمد 

السياري. القاسم  بن  والقاسم  البخاري،  يعقوب  بن  والحسن 

 تالمذته: 

روى عنه األئمة الكبار ومن أشهرهم: أبو الحسن الدارقطني وهو من شيوخه، 
وأبو الفتح بن أبي الفوارس، وأبو العالء محمد بن علي الواسطي، ومحمد بن أحمد 
بن يعقوب، وأبو ذر عبد بن أحمد الهروي، وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وأبو 

يعلى الخليل بن عبد اللَّه القزويني. 

 ثناء العلماء عليه: 

ذاكر  الخليلي:  يعلى  أبو  قال  والمحدثين،  العلماء  من  كثير  عليه  أثنى  وقد 
واسع  ثقة  وهو  فرضيه،  الدارقطني  وناظر  أيضا،  عنهم  وكتب  والشيوخ،  الحفاظ 
المكثرين  الشيوخ  وجمع  واألبـــواب،  الــطــوال،  الكتب  تصانيفه  بلغت  العلم، 
والمقلين قريبا من خمس مئة جزء، ويستقصي في ذلك، يؤلف الغث والسمين، ثم 

يتكلم عليه، فيبين ذلك.

 مصنفاته: 
وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، وهي كثيرة ومهمة.

ما  التصانيف  من  له  فاتفق  وثالثين،  سبع  سنة  التصنيف  في  الحاكم  شرع  وقد 
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لعله يبلغ قريبا من ألف جزء من تخريج )الصحيحين(، والعلل والتراجم واألبواب 
والشيوخ، ثم المجموعات، مثل )معرفة علوم الحديث(، و)مستدرك الصحيحين(، 
الصحيح(،  علم  إلى  و)المدخل  األخبار(،  )مزكي  وكتاب  النيسابوريين(،  و)تاريخ 

وكتاب )اإلكليل(، و)فضائل الشافعي(، وغير ذلك. 

 وفاته: توفي في ثامن صفر سنة خمس وأربع مئة.

ثانًيا: تعريف موجز بالمستدرك.

قال الذهبي: »في »المستدرك« شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط 
أحاديث  كثير من ذلك  في  فإن  أقل،  بل  الكتاب  ثلث  أحدهما، ولعل مجموع ذلك 
في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة 
مناكير  الكتاب  وباقي  ربعه،  نحو  وذلك  وجيد،  وحسن  صالح  إسنادها  الكتاب  من 
قد  كنت  ببطالنها،  القلب  يشهد  المئة  نحو  أحاديث  ذلك  غضون  وفي  وعجائب، 
أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد 

اختصرته، ويعوز عمال وتحريرا «))).

والتمس الحافظ ابن حجر العذر للحاكم في تخريجه للضعفاء، فقال: قيل في 
االعتذار عنه إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره. وذكر بعضهم أنه حصل 
له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له 
في  بعضهم  أحاديث  أخرج  ثم  بهم  االحتجاج  من  ومنع  عنهم  الرواية  بترك  وقطع 

مستدركه وصححها.

صحيح  فيه:  وقال  أسلم  بن  زيد  بن  الرحمن  لعبد  حديًثا  أخرج  أنه  ذلك:  من 
اإلسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

)1) سير أعالم النبالء )175/17(.
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موضوعة  أحاديث  أبيه  عن  روى  إنــه  فقال:  الضعفاء  في  ذكــره  قد  وكــان 

آخر  في  وقال  عليه.  فيها  الحمل  أن  الصنعة  أهل  من  تأملها  من  على  تخفى  ال 

ال  ألنني  جرحهم؛  عندي  ثبت  الكتاب  هذا  في  ذكرتهم  الذين  فهؤالء  الكتاب: 

أستحل الجرح إال مبينا وال أجيزه تقليدا، والذي أختار لطالب العلم أن ال يكتب 

حديث هؤالء أصال))).

اإلسالم  تاريخ   ،)1( السياق  من  المنتخب   ،)509  /3( بغداد  تاريخ   ،)851/3( اإلرشاد  انظر:   (1(
)122/28(، سير أعالم النبالء )2/17	1(، ميزان االعتدال )3/ 08	(، لسان الميزان )	/298(. 
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المبحث األول

تعريف الغريب وموقف الحاكم منه ومعناه وأقسامه

 تعريف الغريب لغة واصطالًحا.

1- الغريب لغة: 

مأخوذ من الغرابة تقول: غرب الشخص عن وطنه أي بعد، وجمعه غرباء. 

َغَرب  وقد  الناس.  عن  ي  والتنحِّ هاب  الذَّ تفيد:  اللغويين  عند  ــَرَب(  )َغ ومادة 
النوى  اه. والَغْربة والَغْرب:  نحَّ إذا  به وأغربه  ب، وأْغَرب، وغرَّ َغْرًبا، وَغرَّ َيْغُرب  عنَّا 

ِذي َجاَء َغِريبا َحاِدًثا َطِريًفا. والبعد، واْلَخَبر الُمغِرب الَّ

والغريب من الكالم: الغامُض. وأغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب. 

ففي المادة داللة على القلة والنُّدرة. 

ر األزهري حديث: »بدأ اإلسالم غريًبا، وسيعود غريًبا، فطوبى للغرباء«  وقد فسَّ
إال  َيقلُّوَن  َمان  الزَّ آخر  فِي  قلياًل، وهم  كانوا  بدأ  أهَل اإلسالِم حين  أنَّ  »أراد  بقوله: 

َأنهم ِخيار«))).

2- الغريب اصطالًحا: 

يوصف  ــرواة  ال بعض  به  يتفرد  الــذي  »الحديث  بقوله:  الصالح  ابــن  فه  عرَّ

)1) انظر: تاج العروس )481/3(، لسان العرب )38/1	(، هتذيب اللغة )118/8(، المحكم والمحيط 
األعظم )5/	50(.
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إما في  بأمر ال يذكره فيه غيره:  يتفرد فيه بعضهم  الذي  بالغريب، وكذلك الحديث 
متنه، وإما في إسناده«))).

ويقول ابن كثير: »الغريب: ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفا، 
ولكل حكمه«))).

انفرد به راٍو واحٌد، ولو في طبقة واحدة من  إذا  بالغرابة على الحديث  ويحكم 
طبقاته؛ وأوضح مثال لهذا حديث: »إنما األعمال بالنيات«، فالعلماء يكادون يجمعون 
على أن هذا الحديث لم يرد من طريق صحيح غير طريق عمر بن الخطاب، وانفرد 
بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد بروايته عن علقمة محمد بن إبراهيم 
التيمي، وانفرد بروايته عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد األنصاري، وبعد 

يحيى بن سعيد اشتهر وذاع.

وقد ورد من طرق ضعيفة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لكن ال يصححونها.

 أقسام الغريب.

1 - الغريب المطلق.

كما سبق في تعريف ابن الصالح، وابن كثير أنه الحديث الذي يتفرد به الراوي 
سواء في المتن أو السند بشيء ال يشاركه فيه أحد. 

ويقول ابن حجر الغرابة: تكون في أصل السند))).

وأشهر مثال على ذلك حديث: »إنما األعمال بالنيات...«، فقد تفرد به عمر بن 
الخطَّاب رضي اللَّه عنه، ولم تصح رواية غيره.

)1) معرفة أنواع علوم الحديث )ص: 270(.

)2) الباعث الحثيث )ص: 7	1(.

)3) نزهة النظر )ص: 78(.



73 َحَها الَحاكِم َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة« رواية ودراية: »األحاديث التي َصحَّ

2- الغريب النسبي:

قال الحافظ))): »سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، 
وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ويقل إطالق الفردية عليه«.

وهو الذي يقول فيه ابن الصالح: منه ما هو غريب إسنادا ال متنا، كالحديث الذي 
بروايته عن صحابي  تفرد بعضهم  إذا  الصحابة،  متنه معروف مروي عن جماعة من 

آخر كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب.

فيه  يقول  الذي  وهذا  الصحيحة،  المتون  أسانيد  في  الشيوخ  غرائب  ذلك  ومن 
الترمذي: »غريب من هذا الوجه«))).

 الغريب عند الحاكم.

قسم الحاكم الغريب إلى ثالثة أنواع:

1.غرائب الصحاح. 

مثاله: حديث جابر رضي اللَّه عنه: »كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه 
كدية...«))). قال الحاكم: فهذا حديث صحيح، وقد تفرد به عبد الواحد بن أيمن، عن 

أبيه، وهو من غرائب الصحيح))).

رواه  فقد  وإال  أبيه،  عن  أيمن،  بن  الواحد  عبد  تفرد  في  الغرابة  وجه  قلت: 
البخاري))) من طريق آخر عن جابر.

)1) نزهة النظر )ص: 		(.

)2) معرفة أنواع علوم الحديث )ص: 271(.

)3) أخرجه البخاري )4101(.

)4) معرفة علوم الحديث )ص: 95(.

.)4102( (5(
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2 - غرائب الشيوخ.

مثاله: حديث: »ال يبع حاضر لباد«))). قال الحاكم: هذا حديث غريب لمالك بن 

أنس، عن نافع، وهو إمام يجمع حديثه، تفرد به عنه الشافعي، وهو إمام مقدم، ال نعلم 

أحدا حدث به عنه غير الربيع بن سليمان، وهو ثقة مأمون))).

قلت: وجه الغرابة في تفرد الشافعي به عن مالك، وهذا الحديث معروف عن ابن 

عمر رواه عنه: ابن دينار، ومجاهد... وإنما يستغرب من رواية الربيع بن سليمان عن 

الشافعي عن مالك، وتواصل التفرد دون مشاركة في طبقات السند. 

قال ابن الصالح: ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، قال 

السخاوي: يعني كأْن ينفرد به من حديث شعبة بخصوصه غندر قال: وهو الذي يقول 

فيه الترمذي: غريب من هذا الوجه))).

3 - غرائب المتون.

مثاله: حديث: »إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق...«))). من طريق أبي عقيل 
يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه 

مرفوعا به.

من  فهو  فيه  روي  ما  فكل  والمتن،  اإلسناد  غريب  حديث  »هذا  الحاكم:  قال 
الخالف على محمد بن سوقة، فأما ابن المنكدر عن جابر فليس يرويه غير محمد بن 

سوقة، وعنه أبو عقيل، وعنه خالد بن يحيى«. 

)1) أخرجه البخاري )2140(، ومسلم )11) 1515(.

)2) معرفة علوم الحديث )ص: 95(. 

)3) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )12/4(. 

)4) أخرجه الحاكم يف معرفة علوم الحديث )ص: 95(.
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فالغرابة في تفرد الضعفاء بهذا المتن، فأبو عقيل ضعيف جدا، ويتفرد عن محمد 
بن سوقة وهو ثقة يجمع حديثه.

فالخالصة أن الحاكم يطلق الغريب على ثالثة أنواع:

فالنوع األول عنده: سند معروف عند أهل الرواية لكن تفرد بمتن جديد، وهو 
صحيح. 

والنوع الثاني: تفرد الحفاظ األئمة سندا ومتنا، وهو صحيح أيضا.

والنوع الثالث: في مقابل األول، سند جديد غير معروف عند أهل الرواية وتفرد 
بمتن جديد، وهو ضعيف.

القسمين  في  داخلة  الحاكم  ذكرها  التي  الثالثة  »األقسام  حجر:  ابن  وقال 
مطلق  إما  الفرد  ألن  بالثالث:  اإلتيان  إلى  سبيل  وال  الصالح،  ابن  ذكرهما  اللذين 

وإما نسبي«))).

 العالقة بين الغريب والفرد:

الراجح من كالم المختصين أنهما واحد من جهة االصطالح، قال الحافظ))): 
بينهما من  »الغريب والفرد مترادفان لغة واصطالحا، إال أن أهل االصطالح غايروا 
حيث كثرة االستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر 
ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطالق االسم عليهما، وأما من حيث 
استعمالهم الفعل المشتق فال يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فالن، أو 

أغرب به فالن«.

إال أنه ذكر الترادف اللغوي بينهما، وتعقبه المناوي بقوله: »قال الكمال بن أبي 

)1) النكت على كتاب ابن الصالح )703/2(.

)2) نزهة النظر )ص: 57(.
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شريف: فيما زعمه من كونهما مترادفين لغة نظر، أي ألن الفرد في اللغة الوتر، وهو 
الواحد. والغريب من بعد عن وطنه، وأغرب فالن جاء بشيء غريب أو كالم غريب 

بعيد عن الفهم. هذا كالم أهل اللغة، فالقول بالترادف لغة باطل))).

 أسباب استغراب النقاد للرواية.

1 - غرابة السياق.

عليه  فيعقب  معين،  بسياق  رواته  أحد  يتفرد  لكن  مشهورا  الحديث  يكون  قد 
أنها دعوى متعقبة لشهرة  الحديث  بعلم  له  بأنه غريب، فيظن من ال تمرس  الحفاظ 

الحديث، وإنما يقصد بذلك غرابة السياق.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: »وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم 
بذلك تفرده بالسياق ال بأصل الحديث، وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها«))).

قال أبو عبد اللَّه الحاكم: »ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل 
رواية وال وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، وال عند 

أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل فقلنا الحديث شاذ«))).

وهذا مثل ما أخرجه المصنف برقم )89	1( عن ابن عباس، رضي اللَّه عنهما، 
ولم  صحيح،  غريب  حديث  »هذا  وقــال:  الطواف«.  في  ماًء  شرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »أن 

يخرجاه بهذا اللفظ«.

وحديث )58	2( وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه 
بذكر سجدة الشكر، وهو غريب صحيح في سجود الشكر«.

)1) اليواقيت والدرر )1/	32(. 

)2) النكت على ابن الصالح )807/2(.

)3) معرفة علوم الحديث )ص: 119(.
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وحديث )8172( وقال: »هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، وإنما يعرف 
من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي«. وغيرها مما سنشبع الكالم عليه 

في محله.

2- غرابة التركيب.

قد يحكم بعض الحفاظ على حديث بأنه غريب، ويقصدون غرابة تركيبه إذ لم 
يعهدوا مثل ذلك السند، ومثاله ما ذكره البخاري في حديث: »كفارة المجلس« الذي 
رواه موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، حيث قال: »ال أعلم في الدنيا 

بهذا اإلسناد غير هذا الحديث«))).

وهذا مثل ما أخرجه المصنف برقم )7428( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد 
ولم يخرجاه. وهو غريب بمرة من رواية عبيد اللَّه بن وهب عن إبراهيم بن طهمان 

فإني ال أجد عنه غير رواية هذا الحديث الواحد«.

وحديث )8323( وقال: »هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، ال أعلم أحدا 
حدث به غير عمر بن حفص بن غياث يرويه عنه اإلمام أبو حاتم«.

وحديث )4	85( وقال: »هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. وهو من 
حديث يحيى بن سعيد األنصاري، عن المقبري غريب جدا«.

وهذا كثير في كالم أهل النقد يستغربون تركيبة السلسلة السندية، فيقولون: فالن 
عن فالن ال يجيء.

 موقف الحاكم من تفرد الثقة الذي لم يخالف فيما تفرد به.

يكثر الحاكم من وصف الرواة بالتفرد وقبول ذلك منهم، فعنده تفرد الثقة صحيح 
مقبول.

)1) النكت على ابن الصالح )2/ 745(.
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وقد اعتبر ما تفرد به الثقة من قبيل الشاذ، فقال: »فأما الشاذ فإنه الحديث يتفرد به 
ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة«))).

وطريقة الحاكم هي ذاتها طريقة الشيخين من تفرد الثقة بالحديث، ووصفه بالشاذ 
ال يعني تضعيفه عنده فالشاذ عند الحاكم: »غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على 

علته أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راٍو، أو أرسله واحد فوصله واهم«))).

وقال ابن الصالح: »ينظر في هذا الراوي المتفرد: فإن كان عدال حافظا موثوقا 
بإتقانه وضبطه ُقبل ما انفرد به ولم يقدح االنفراُد فيه«، إلى أن قال: »ثم هو دائر بين 
مراتب متفاوتة بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الضابط المقبول 
تفرده استحسنا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا 

عن ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذ المنكر«))).

ده. ح ما قعَّ وفي البحث سنقف عند الحاكم على أمثلة عملية توضِّ

)1) معرفة علوم الحديث )ص: 119(.

)2) المرجع السابق.

)3) معرفة أنواع علوم الحديث )ص: 79(.
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المبحث الثاني

دراسُة األحاديث التي َجَمع الَحاكم فيها بين الَوْصف 

حة بالغرابة والصِّ
وقفت على ثمانية وثالثين )38( حديًثا جمع الحاكم فيها بين الوصف بالغرابة 

والصحة، وهو شرطي في البحث، فجمعتها وتكلمُت على سندها ومتنها، مبينا وجه 

حكمه عليها بالموافقة أو بالمخالفة، مظهرا دليل قولي.

الحديث األول

ِه ْبُن اْلُحَسْيِن اْلَقاِضي، بَِمْرَو، - 1 حديث )192( َأْخَبَرَنا َأُبو اْلَعبَّاِس َعْبُد اللَّ
ُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن  ثنا اْلَحاِرُث ْبُن َأبِي ُأَساَمَة، ثنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، ثنا ُمَحمَّ
ْحَمِن، َوَعْبُد  َثنِي ُحَسْيُن ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َحدَّ َعْبِد الرَّ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعْن َعاِمرِ ْبِن َسْعٍد، َعْن َأبِيِه،  ْحَمِن ْبُن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ الرَّ

ٌر«. َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »اْلُمْؤِمُن ُمَكفَّ
 »قد اتفقا على عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، وهذا حديث غريب *

صحيح، ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا«.

ضعيف.

بن  العوفي، عن روح  بن سعد  المصنف )40	7( عن محمد  قلُت: وسيكرره 

عبادة، عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
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لكن سقط منه شيخ محمد بن عبد العزيز: »حسن بن عثمان بن عبد الرحمن«. 
في  هنا  كما  للمصنف  حجر  ابن  عزاه  حيث   )50	9( المهرة«  »إتحاف  في  كما 
بن  الرحمن  عبد  بن  عثمان  بن  حسن  حدثني  العزيز،  عبد  بن  محمد  عن  اإليمان: 
عن  التوبة:  وفي  بهذا،  عوف  بن  الرحمن  عبد  بن  حميد  بن  الرحمن  وعبد  عوف، 

محمد بن سعد العوفي، ثنا روح بن عبادة، به.

فلم يشر ابن حجر لوجود اختالف في السند. 

والحديث، أخرجه الخطابي في »غريب الحديث« )90/1	( حدثناه النجاد أنا 
أبو قالبة الرقاشي نا سهل بن بكار ثنا الحسن بن عثمان عن الزهري عن عامر بن سعد 

عن أبيه.

وهذا السند فيه سقط وتحريف:

الحديث.  في  للزهري  الزهري«، فال دخل  ففيما جاء: »عن  التحريف  فأما   -1
والحسن هذا هو ابن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، فأقحمت »عن« سهوا.

2- وأما السقط، فسقط منه: »محمد بن عبد العزيز«. ومما يرجح ذلك أن البزار 
خرجه )1129(: حدثنا محمد بن المثنى قال: نا سهل بن بكار قال: نا محمد بن عبد العزيز 

من ولد عبد الرحمن بن عوف عن الحسن بن عثمان عن عامر بن سعد عن أبيه.

وهذا السند كشف أن بين سهل بن بكار، والحسن بن عثمان: محمد بن عبد العزيز، 
وقد أسقطه الرقاشي، وهو أهل لذلك لسوء حفظه واختالطه.

وقال البزار: »وهذا الحديث ال نعلم رواه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال سعد، وال نعلم ُروي 
عن سعد إال من هذا الوجه«.

ويالحظ في هذين الطريقين عدم ذكر: عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف مع الحسن، والظاهر أنه األصح. وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن ثقة، 
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روى، عن أبيه، وسعيد بن المسيب والسائب بن يزيد، وعبد الملك بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن وعروة.

ولم يذكروا له رواية عن عامر بن سعد، وأسقطه البعض، ولعله األصح. انظر: 
سير   ،)71/17( الكمال  تهذيب   ،)237 )ص:  التابعين-  -متمم  الكبرى  الطبقات 
أعالم النبالء )	/204(، التعديل والتجريح )1/2	8(، تاريخ اإلسالم )3/	8	(، 

تهذيب التهذيب )	/4	1(.

عوف  بن  الرحمن  عبد  بن  عثمان  بن  الحسن  البخاري:  ذكــره  هذا  والحسن 
الزهري، القرشي.

حديثه في أهل المدينة. عن عامر بن سعد.

وذكره ابن أبي حاتم: روى عن: أنس بن مالك وابن الزبير. روى عنه: سعيد بن 
التاريخ  التابعين- )ص: 	23(،  الكبرى- متمم  الطبقات  انظر:  الحسن.  بن  يحيى 

الكبير )300/2(، الجرح والتعديل )25/3(، الثقات )123/4(.

والظاهر أنه نفسه المذكور في طريق الحاكم باسم: حسين بن عثمان بن عبد الرحمن، 
فإنه خطأ، وصوابه حسن -بدون ياء-))).

فعل  كما  ببعضهما،  الطريقين  تقوية  يصح  فال  الحديث  مدار  هو  الراوي  وهذا 
المهرة« )5/	9/13	50( حيث  يتنبه))). ومصداق ذلك في »إتحاف  البعض ولم 

ذكر السند وفيه الحسن وليس الحسين.

وأما سند المصنف، ففيه: محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري، فهو علة هذا السند، قال البخاري: »منكر الحديث، ويقال: بمشورته جلد 

اعتماد  واألولى  المهرة«،  »إتحاف  إال  مستندهم  يذكروا  ولم   ،)193( التأصيل  طبعة  يف  هكذا  وهو   (1(
الموجود يف المخطوط، فقد ذكروا أهنم استعانوا بعدد كبير منها.

)2) انظر: الصحيحة )482/5(.
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اإلمام مالك«. وقال النسائي: »متروك الحديث«. وقال الدارقطني: »ضعيف«. وقال 
أبو حاتم: »هم ثالثة إخوة محمد وعبد اللَّه وعمران، ليس لهم حديث مستقيم«. وجاء 
في الميزان رمز البخاري ]خ[ في ترجمته وهو خطأ محض. انظر: الكامل )	/239(، 
المجروحين )3/2	2(، ضعفاء العقيلي )104/4(، الميزان )28/3	(، الضعفاء 

والمتروكين )92/1(.

وقال الدارقطني في »تعليقاته على المجروحين« )ص: 239(: »منكر الحديث«. 
ثم ذكر له هذا الحديث مما يدل على نكارته عنده.

وجه الغرابة:

قلُت: قوله: »غريب صحيح، ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا«.

نعم هو غريب لضعف محمد بن عبد العزيز به وتفرده به، والتركيبة السندية كما 
بيناه، أما الصحة، فال لما سبق من بيان ضعفه. 

حديث  يصحح  الحاكم  أن  على  يدل  فهذا  بالجهالة،  عليه  بحكمه  سلمنا  ولو 
المجهول كما هنا، فلم يجعل جهالة محمد بن عبد العزيز الزهري علة للحديث. فهو 
مثل ابن حبان تماًما في ذلك فال يعول على تصحيحاته لذلك. لكن محمد بن عبد العزيز 
ليس مجهواًل كما يقول، بل هو معروف، عرفه األئمة لكن بالضعف الشديد كما مر، 

فهذه غفلة من الحاكم.

وقوله: »المؤمن مكفر«، قال الخطابي في »غريب الحديث« )90/1	(: »معناه 
أنه مرزأ في نفسه وأهله، وأنه ال يزال ينكب وتصيبه المكاره فتكون كفارة لذنوبه«.

الحديث الثاني

2 - ، اِزيُّ الــرَّ َسِعيٍد  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َجْعَفرٍ  َأُبو  َثنَا  َحدَّ  )220( حديث 
اْلُحَسْيُن  َعِليٍّ  َأُبو  ، َوحدثنا  اِزيُّ الرَّ اْلَكرِيِم  َعْبِد  ْبُن  ِه  اللَّ ُعَبْيُد  ُزْرَعَة  َأُبو  ثنا 
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. ِميُّ اْلُمَخرِّ َأيُّوَب  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  ْبُن  إِْبَراِهيُم  ثنا  إِْماَلًء،  اْلَحافُِظ،  َعِليٍّ   اْبُن 
ُد  ِه ُمَحمَّ ، بَِمْرَو، ثنا َأُبو اْلُمَوجِّ ْيَرفِيُّ ٍد الصَّ َوَأْخَبَرَنا َأُبو َأْحَمَد َبْكُر ْبُن ُمَحمَّ
، ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن  ٍد اْلَجْرِميُّ اْبُن َعْمرٍو اْلَفَزاِريُّ َقاُلوا: ثنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ
ِه ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن  ِه ْبِن َعْبِد اللَّ ، َعْن ُعَبْيِد اللَّ ُد ْبُن َثابٍِت اْلُبنَانِيُّ َواِصٍل، ثنا ُمَحمَّ
ِه ْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »لِْلَْنبَِياِء  َنْوَفٍل، َعْن َأبِيِه، َعْن َعْبِد اللَّ
َمنَابُِر ِمْن َذَهٍب«، َقاَل: » َفَيْجِلُسوَن َعَلْيَها َوَيْبَقى ِمنَْبرِي اَل َأْجِلُس َعَلْيِه - َأْو اَل 
تِي ِمْن  َأْقُعُد َعَلْيِه - َقائًِما َبْيَن َيَدْي َربِّي َمَخاَفَة َأْن َيْبَعَث بِي إَِلى اْلَجنَِّة َوُيْبِقي ُأمَّ
ُد َما ُترِيُد َأْن  : َيا ُمَحمَّ ُه َعزَّ َوَجلَّ تِي، َفَيُقوُل اللَّ تِي ُأمَّ َبْعِدي، َفَأُقوُل: َيا َربِّ ُأمَّ
ْل ِحَساَبُهْم، َفُيْدَعى بِِهْم َفُيَحاَسُبوَن، َفِمنُْهْم  تَِك، َفَأُقوُل: َيا َربِّ َعجِّ َأْصنََع بُِأمَّ
َأَزاُل  َفَما  بَِشَفاَعتِي،  اْلَجنََّة  َيْدُخُل  َمْن  َوِمنُْهْم  ِه،  اللَّ بَِرْحَمِة  اْلَجنََّة  َيْدُخُل  َمْن 
ُع َحتَّى ُأْعَطى ِصَكاًكا بِرَِجاٍل َقْد ُبِعَث بِِهْم إَِلى النَّاِر، َوآتِي َمالًِكا َخاِزَن  ُأَشفَّ

تَِك ِمْن َبِقيٍَّة«. ُد، َما َتَرْكَت لِلنَّاِر لَِغَضِب َربَِّك فِي ُأمَّ النَّاِر، َفَيُقوُل: َيا ُمَحمَّ
 »هذا حديث صحيح اإلسناد، غير أن الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت *

البناني، وهو قليل الحديث يجمع حديثه، والحديث غريب في أخبار الشفاعة 
ولم يخرجاه«.

ضعيف.

في  خزيمة  وابــن   ،)	1( بالله«  الظن  »حسن  في  الدنيا  أبي  ابن  أخرجه  قلُت: 
الكبير« )10771/317/10(، وفي  »التوحيد« )598/2(، والطبراني في »المعجم 
في  بشران  وابن   ،)121( »حديثه«  في  الزهري  الفضل  وأبو    ،)2937( »األوســط« 
»األمالي« )502(، والبيهقي في »البعث والنشور« )2	4(، وابن الفاخر في »موجبات 
الجنة« )300(، وابن عساكر )95/4(، والذهبي في »سير أعالم النبالء« )82/13) 
من طريق سعيد بن محمد الخرمي عن أبي عبيدة الحداد عن محمد بن ثابت البناني عن 

عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد اللَّه بن عباس.
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صالح  بن  إبراهيم  عبيدة  أبو  إال  ثابت  بن  محمد  عن  يروه  »لم  الطبراني:  وقال 
الشيرازي«.

وجه الغرابة:

قلُت: قوله: »هذا حديث صحيح اإلسناد... والحديث غريب«.

ذكر  مثل  لها،  أصل  ال  عباراٌت  وفيه  سياقه،  جهة  من  فغريب  غريب:  هو  نعم 
المنابر والخوف، وإيكال أمر األمة للنبي والصكوك ومجيئه النار، فكل هذا ينفرد به 

الحديث، ولم يرد ذلك في أحاديث الشفاعة.

وغريب من جهة السند: لتفرد محمد بن ثابت به، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن 
 ،)21/7( التهذيب  تهذيب  انظر:  ثقة.  المدني  يحيى  أبي  الهاشمي  وهو  الحارث، 

التقريب )3414(.

أما صحيح، فال. فمحمد بن ثابت ضعيف. انظر: تهذيب الكمال )547/24(، 
في  كما  ارتضاه  المصنف  لكن   .)57	7( التقريب   ،)82/9( التهذيب  تهذيب 
البناني أهو ثقة؟ فقال: ال  »سؤاالت السجزي« )33(: »وسألته عن محمد بن ثابت 
الحديث  لم يخرجاه، وهو عزيز  الشيخين  يأت بحديث منكر، لكن  لم  فإنه  به  بأس 

أسند خمسة عشر حديثا«.

والحديث ضعيف ألجله، وقال الذهبي في »التلخيص«: »الحديث منكر«. وزاد 
في »سير أعالم النبالء« )83/13(: »هذا حديث غريب منكر، تفرد به محمد بن ثابت 
فيه نظر. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وروى له  البخاري:  أحد الضعفاء. قال 

الترمذي وحده«.

»المغني عن  في  العراقي  الحافظ  منهم:  به،  الحفاظ  والحديث ضعفه عدد من 
حمل األسفار« )1249/2(، والهيثمي في »مجمع الزوائد« )380/10(.
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بينما ذكره الحافظ في »الفتح« )438/11( وعزاه ألحمد ساكًتا عليه.

خزيمة  البن  عزاه  له   )328/7( »اإلتحاف«  وفي  المسند،  في  أجده  لم  قلت: 
والحاكم فقط وأحمد من شرطه فيه، فلو كان موجوًدا فيه كان مما يستدرك عليه. ولم 

أجده كذلك في أطراف المسند.

الحديث الثالث

، ثنا إِْبَراِهيُم - 3 ٍد اْلَعنَْبرِيُّ َثنَا َأُبو َزَكرِيَّا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَّ حديث )255( َحدَّ
اٌد  َشدَّ ثنا  َأْسَلَم،  ْبُن  َرْوُح  ثنا  اْلُمَثنَّى،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثنِي  َحدَّ َطالٍِب،  َأبِي  اْبُن 
َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل:   ، اِسبِيُّ الرَّ َعْمرٍو  ْبُن  َجابُِر  اْلَواِزِع  َأُبو  ثنا  َطْلَحَة،  َأُبو 
إَِلى  َأْيَلَة  ِمْن  »َحْوِضي  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسوَل  َسِمْعُت  َيُقوُل:  َبــْرَزَة، 
َوِرٌق  َأَحُدُهَما  اْلَجنَِّة،  ِمَن  َيُصبَّاِن  ِميَزاَباِن  فِيِه  َكُطولِِه،  َعْرُضُه  َصنَْعاَء 
َبِن،  َبَياًضا ِمَن اللَّ َوَأْبَرُد ِمَن الثَّْلِج َوَأَشدُّ  اْلَعَسِل  َواآْلَخُر َذَهٌب َأْحَلى ِمَن 
َيْظَمْأ  َلْم  ِمنُْه  َشرَِب  َمْن  َماِء  السَّ ُنُجوِم  َعَدَد  َأَباِريُق  فِيِه  ْبِد،  الزُّ ِمَن  َوَأْلَيُن 
َأبِي  َعْن  اْلَواِزِع،  َأبِي  َعْن  َأيُّوُب،  فِيِه  َوَزاَد  َقاَل:  اْلَجنََّة«.  َيْدُخَل  َحتَّى 

اْلُمْؤِمنِيَن«. َأْيِدي  َقاَل: »َينُْزو فِي  ُه  َأنَّ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َبْرَزَة، َعِن 
أبي طلحة *  »هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بحديثين عن 

الراسبي، عن أبي الوازع، عن أبي برزة وهو غريب صحيح من حديث أيوب 
السختياني، عن أبي الوازع، ولم يخرجاه«.

حسن، لكن الزيادة ضعيفة تفرد بها روح.

قلُت: أخرجه البزار في »المسند« )2849( حدثنا محمد بن معمر، والاللكائي 
في »شرح أصول االعتقاد« )2113( عن محمد بن يزيد أخو كرخويه، كالهما عن 
أبو سعيد، وابن أبي عاصم في  روح بن أسلم به. وأخرجه أحمد )19804( حدثنا 
»البعث«  في  والبيهقي   ،)	458( حبان  وابن   ،)773( والروياني   ،)722( »السنة« 
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)	15( عن النضر بن شميل. والبزار في »المسند« )2849( عن الحجاج بن نصير. 
جميعهم عن شداد بن سعيد أبي طلحة حدثنا جابر بن عمرو، أبو الوازع، فذكره. 

وقال البزار: »قال روح في حديثه: وزاد شداد بن سعيد عن أيوب عن أبي الوازع 
عن أبي برزة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تنزوا في أيدي المؤمنين«. وال نعلم روى أيوب عن أبي 

الوازع إال هذا الحديث، وال رواه عن أيوب إال شداد بن سعيد«.

الكمال  تهذيب  انظر:  ضعيف،  البصري:  حاتم  أبو  الباهلي  أسلم  بن  وروح 
)231/9(، التقريب )0	19(، تهذيب التهذيب )291/3(.

وجه الغرابة:

وقوله: »وهو غريب صحيح من حديث أيوب السختياني، عن أبي الوازع«.

نعم هو غريب لتفرد شداد بن سعيد به. والتركيبة السندية ال ُتعرف؛ ولهذا أشار 
الحديث، وال رواه عن  الوازع إال هذا  أبي  أيوب عن  نعلم روى  البزار، فقال: »وال 

أيوب إال شداد بن سعيد«. فهذا استنكار منه للسند.

وانفرد روح بن أسلم الباهلي بهذا السند عن شداد بن سعيد عن أيوب وهو وجه 
الغرابة؛ ألنه متكلم فيه، وال يحتمل تفرده بهذا عن أيوب، وهو ممن يجمع حديثه. 

والزيادة التي في آخره.

ولم أجد لشداد بن سعيد رواية عن أيوب السختياني.

وقوله: »على شرط مسلم فقد احتج بحديثين...«.

وقول الاللكائي: »صحيح على شرط مسلم«.

قلُت: لم يخرج مسلم رواية أبي طلحة عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي، 
وإنما خرج له عن غيالن بن جرير حديث أبى موسى أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ليجيئن ناس 

من المسلمين من أمتي بذنوب أمثال الجبال...«.
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له  له عنده غيره، وروى  »ليس  الكمال« )398/12(:  »تهذيب  في  المزي  قال 
الترمذي، عن أبى الوازع، عن عبد اللَّه بن مغفل، قال: قال رجل: يا رسول اللَّه إني 
أحبك في الله. فقال: إن كنت صادقا فأعد للفقر تجفاًفا، للفقر أسرع إلى من يحبني 

من السيل إلى منتهاه. قال المزي: وليس له عنده غيره«. 

فيقال: إنه على شرط الترمذي.

في  مسلم(  عند  حديثه  )أي  »لكنه   :)31	/4( »التهذيب«  في  الحافظ  وقال 

الشواهد. وهو مختلف فيه: قال العقيلي: له غير حديث ال يتابع عليه. وقال ابن حبان 

في »الثقات« في الطبقة الرابعة: ربما أخطأ. وكان قد ذكره قبل في الطبقة الثالثة فلم 

يقل هذه اللفظة.

وقال الدارقطني: بصرى يعتبر به. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوى عندهم.

القواريري،  النسائي في »الكنى«: أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد، حدثنا  وقال 

حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة بصري ثقة.

ضعفه  قال:  حيث  لتضعيفه  البخاري  ومال  والبزار،  وأحمد  معين  ابن  ووثقه 

انظر: تهذيب الكمال  الوارث«. وقال الحافظ: صدوق يخطئ.  عبد الصمد بن عبد 

)4/	45( وتهذيب التهذيب )39/2(، التقريب )2755(.

الحديث الرابع

حديث )365( َأْخَبَرنِي َأُبو َبْكرِ ْبُن إِْسَحاَق اْلَفِقيُه، ِمْن َأْصِل كَِتابِِه، َأْنَبَأَنا - 4
ِزَياٍد  ْبُن  إِْبَراِهيُم  بِاْلِعْجِل، ثنا  اْلَمْعُروُف  اْلَحافُِظ  ْبِن َحاتٍِم  ِد  ْبُن ُمَحمَّ ُعَبْيُد 
، َعْن  َسَباَلُن، ثنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، ثنا ُيوُنُس َوُهَو اْبُن ُعَبْيٍد، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبرِيِّ
َأبِي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َثاَلَثٌة َيْهِلُكوَن ِعنَْد اْلِحَساِب: 

َجَواٌد، َوُشَجاٌع، َوَعالٌِم«.



المحرم 1441 ـه88

 »هذا حديث صحيح اإلسناد على شرطهما، وهو غريب شاذ، إال أنه مختصر *
من الحديث األول شاهد له«.

* ضعيف اإلسناد.

قلُت: إبراهيم بن زياد، لم يخرج له البخاري.

طريقه  ومن   ،)2/4( بأصبهان«  المحدثين  »طبقات  في  الشيخ  أبو  أخرجه 
البزاز  نجيح  بن  بكر  وأبو  بن خرزاد،  »األمالي« )	254( عن عثمان  في  الشجري 
بن  أحمد  بن  اللَّه  عبد  حدثنا   )	9( مخطوط-   - حديثه«  من  والثاني  »األول  في 
حنبل، كالهما عن إبراهيم بن زياد سبالن، عن عباد بن عباد، عن يونس بن عبيد، 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وعزاه ابن حجر في »إتحاف المهرة« )93/14	/	1850( للمصنف في العلم: 
إبراهيم بن زياد سبالن، ثنا عباد بن عباد، ثنا يونس - هو ابن عبيد- عنه، بهذا. وقال: 
صحيح اإلسناد على شرطهما، غريب، مختصر من الحديث األول، بمعنى حديث: 

سليمان بن يسار، عن أبي هريرة.

وإبراهيم بن زياد َسَبالن ثقة. َرَوى َعن:... وعباد ْبن عباد الُمَهلَّبّي، قال أبو بكر 
أحمد ْبن عثمان ْبن َسِعيد األحول المعروف بكرنيب: سمعت أحمد ْبن حنبل يقول: 

إذا مات سبالن ذهب علم عباد ْبن عباد.

وقال مهنا بن يحيى: سألت أحمد عن إبراهيم بن زياد َسَبالن، يكون في الكرخ. 
انظر:  الُمَهلَّبّي.  عباد  بن  عباد  من  سمع  وقد  هشيم،  عند  معنا  كان  به،  بأس  ال  قال: 

تهذيب الكمال )85/2(، تهذيب التهذيب )120/1(، التقريب )175(.

هذا،  الُمَهلَّبّي  هو  فقيل:  تعيينه،  في  واختلفت  مهمال،  جاء  كذا  عباد  بن  وعباد 
وجاء محددا عند أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح البزاز )9	( فصرح أنه المهلبي 

وهذا ثقة. ومما يؤكده أن الُمَهلَّبّي هو المذكور في شيوخه دون األرسوفي. 
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كذلك فله اختصاص بالُمَهلَّبّي كما يظهر من كالم اإلمام أحمد. 

وقيل: هو األرسوفي هو عباد بن عباد الزاهد، أبو عتبة الخواص، ولم يخرج له 
الشيخان شيئا، وهو ثقة، لكنه سيء الحفظ، روى عن: ابن عون، ويونس بن عبيد.

ويعقوب  معين،  ابن  »وثقه   :)871/4( اإلســالم«  »تاريخ  في  الذهبي  وقــال 
الفسوي، والعجلي. وقال أبو حاتم: من العباد - رحمه اللَّه -. وأما ابن حبان فقال: 

كان يأتي بالمناكير فاستحق الترك. قلت: بل العبرة بمن وثقوه«.

انظر:  الترك«.  يستحق  فقال:  حبان،  بن  أفحش  يهم،  »صدوق  حجر:  ابن  قال 
تهذيب الكمال )134/14(، تهذيب التهذيب )97/5(. التقريب )3134(.

قلت: وهذا الحديث علته االختصار من الحديث السابق المطول، كما ألمح إلى 
ذلك المصنف.

وجه الغرابة:

عند  الضعف  ذلك  يعني  وال   ، مختصر...«  أنه  إال  شاذ  غريب  »وهو  وقوله: 
الحاكم، بل يقوله على أنواع ومعاٍن: فقال في »معرفة علوم الحديث« )ص 183( في 
تعريف الحديث الشاذ: »هو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل 
فإنه  الشاذ  فأما  واهم،  فوصله  واحد  أرسله  أو  راو،  فيه  أو وهم  في حديث،  حديث 

الحديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة«.

وهو ما طبقه عمليًّا هنا.

غير  فهي  المقبري،  عن  عبيد،  بن  يونس  روايــة:  في  وذلك  إشكال  فيه  وسنده 
معروفة وقد جاء في أسانيد عدم اتصالها ففي حديث: »أدخل اللَّه الجنة رجال سهال 
اإلمام  -يعني  محمدا  »سألت   :)349( الكبير«  »العلل  في  الترمذي  قال  مشتريا«. 
البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث خطأ، روى هذا الحديث إسماعيل ابن 
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علية عن يونس عن سعيد المقبري عن أبى هريرة قال محمد -يعني اإلمام البخاري-: 
َث عن  وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدَّ

سعيد المقبري عن أبى هريرة«. انظر: التاريخ الكبير )	/7	4(.

»يرويه  وقال:  فيه،  االختالف  وعرض  »العلل« )2048(  في  الدارقطني  وذكره 
عن  عبيد،  بن  يونس  عن  طهمان،  بن  إبراهيم  فرواه  عنه؛  واختلف  عبيد،  بن  يونس 
المقبري، عن أبي هريرة. واختلف عن هشيم، فقال سعدويه، عن هشيم، عن يونس، 

عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مثل ما قال إبراهيم بن طهمان.

عن  يسمه،  لم  رجل  عن  يونس،  عن  هشيم،  عن  الــدورقــي،  يعقوب  وخالفه 
المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ورفعه سريج بن يونس، عن هشيم، عن يونس، قال: عمن حدثه، عن المقبري، 
عن أبي هريرة«.

وفي حديث ثان ذكره الدارقطني في »العلل« )425/9(: »ورواه يونس بن عبيد، 
عن محمد، ولم ينسبه، قيل: هو ابن عجالن، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وال 

يصح عن أبي هريرة«.

الحديث الخامس

ْبُن - 5 َعِليُّ  َأْنَبَأ  اْلَحافُِظ،  َعِليٍّ  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َعِليٍّ  َأُبو  َأْخَبَرَنا  حديث )689( 
ُد ْبُن اْلُمَثنَّى، ثنا َأُبو َعاِصٍم  ، بِاْلُكوَفِة، ثنا َأُبو ُموَسى ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس اْلَبَجِليُّ
ِد ْبِن  ِه ْبُن َأبِي َبْكرِ ْبِن ُمَحمَّ َثنِي َعْبُد اللَّ اُك ْبُن َمْخَلٍد، ثنا ُسْفَياُن، َحدَّ حَّ الضَّ
َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ ، َقاَل: 
َوَيِزيُد فِي  اْلَخَطاَيا،  بِِه  ُه  اللَّ ُر  ُيَكفِّ َما  َعَلى  َأُدلُُّكْم  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل  َقاَل َرُسوُل 
ِه، َقاَل: »إِْسَباُغ اْلُوُضوِء فِي اْلَمَكاِرِه،  اْلَحَسنَاِت؟« َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اللَّ
اَلِة، َما ِمنُْكْم ِمْن َرُجٍل َيْخُرُج ِمْن َبْيتِِه َفُيَصلِّي َمَع  اَلِة َبْعَد الصَّ َواْنتَِظاُر الصَّ
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اْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ َتُقوُل:  َواْلَماَلئَِكُة  إاِلَّ  اأْلُْخَرى  اَلَة  الصَّ َينَْتظُِر  َيْجِلُس  ُثمَّ  َماِم  اإْلِ
ُهمَّ اْرَحْمُه«. َلُه، اللَّ

من * غريب  وهو  يخرجاه،  ولم  الشيخين  شرط  على  صحيح  حديث  »هذا   
حديث الثوري، فإني سمعُت أبا علي الحافظ، يقول: تفرد به أبو عاصم النبيل 

عن الثوري«.

* ضعيف اإلسناد.

المدني  األنصاري  حزم  بن  عمرو  بن  محمد  بن  بكر  أبي  بن  اللَّه  عبد  قلُت: 
المسيب  بن  يذكروا سعيد  لم  التقريب )3239(،  َعالِم.  اْلَحِديِث  َكثِير  ثَِقة  القاضي، 

ضمن شيوخه.

 ،)855/2( والتجريح  التعديل  انظر:  تالميذه.  ضمن  الثوري  سفيان  وذكروا 
تهذيب الكمال )350/14(، تاريخ اإلسالم )3/	7	(، تهذيب التهذيب )4/5	1(.

أحمد  بن  محمد  الحسن  أبو  حدثنا   )779( رقم  في  المصنف  عند  وسيأتي 
اللَّه بن  ثنا سفيان، عن عبد  أبو عاصم،  ثنا  الرقاشي،  أبو قالبة  ثنا  ببغداد،  الحنظلي، 
أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إذا قال اإلمام: اللَّه أكبر فقولوا: اللَّه أكبر، فإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: 

ربنا ولك الحمد«. 

وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وفيه 
ُسنَّة عزيزة، وهو أن يقف المأموم حتى يكبر اإلمام، وال يكبر معه«.

أخرجه البزار في »مسنده« )532-كشف األستار(، وابن خزيمة )177و 357و 
في  والعقيلي   ،)1102( يعلى  وأبو   ،)1	94 و  93	1م  و2	15و1577و   1548
الضعفاء الكبير )223/2(، وابن حبان )402(، والدارقطني في »األفراد« -أطراف 
ابن طاهر- )4/5	-5	/84	4(، والبيهقي في »الكبرى« )2/ 25( من طريق أبي 
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عاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا سفيان: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن سعيد بن 
الُمَسيِّب، فذكره.

وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو غريب من 
النبيل  عاصم  أبو  به  تفرد  يقول:  الحافظ،  علي  أبا  سمعُت  فإني  الثوري،  حديث 

الثوري«. عن 

نعم هو غريب وفيه علة خفية، وليس العلة في تفرد أبي عاصم النبيل، لكن في 
تدليس الثوري اسم شيخه فهو دلسه فأوهم أنه الثقة عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم، لكنه في الحقيقة هو عبد اللَّه بن محمد بن عقيل والحديث مشهور به 

كما سيأتي. 

وسفيان مشهور بهذا النوع من التدليس، يعني إبدال االسم بالكنى أو العكس، 
قال الزركشي في »النكت« )2/	7(: قال الحاكم في سؤاالت البغداديين له مذهب 
سفيان بن سعيد أن يكني المجروحين من المحدثين إذا روى عنهم مثل بحر السقاء، 
يقول حدثنا أبو الفضل والصلت بن دينار يقول حدثنا أبو شعيب والكلبي يقول حدثنا 

أبو النضر وسليمان بن أرقم يقول حدثنا أبو معاذ.

بن عقيل -كذا  الحافظ في »اإلتحاف« )7	52(، وقال: »إن كان محمد  وذكره 
ولعله أراد: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، فسبقه القلم- يكنى أبا بكر فقد دلسه الثورى بال 
شك، ثم وجدت أبا بكر البزار قد جزم بأن الثوري كنى محمد بن عقيل أبا بكر ودلسه«.

ولعل ما جعل النقاد يرتابون في هذا السند هو عدم معرفتهم رواية »عبد اللَّه بن 
أبي بكر، عن سعيد بن الُمَسيِّب«؛ لذا بحثوا عن الخلل فوجدوه في تدليس الثورى، 
الكمال«  »تهذيب  في  المزي  قال  معروفة.  الُمَسيِّب«  ابن  عن  عقيل،  »ابن  وروايــة: 

)	78/1(: َرَوى َعن: َسِعيد ْبن الُمَسيَّب )ق(.
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-يعني  عنه  يروه  لم  فقال:  عقيل  البن  متابعة  هناك  يكون  أن  الدارقطني  ونفى 
سعيد بن المسيب عن الخدري- غير عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.

فقال الدارقطني في »األفراد« )4/5	/84	4- أطرافه(: »غريب من حديثه عنه 
لم يروه عنه -يعني سعيد بن المسيب عن الخدري- غير عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، 
وكذلك رواه الثوري عن ابن عقيل هذا، ورواه أبو عاصم النبيل عن الثوري عن عبد اللَّه بن 

أبي بكر عن سعيد بن المسيب ولم يتابع عليه وتفرد به أبو عاصم عن الثوري«.

وهذا الحديث تفرد به عنه أبو عاصم النبيل، وقد أنكر عليه. يعني تفرد بقوله: 
»عبد اللَّه بن أبي بكر«. وخولف فيه فرواه الناس عن الثوري، فقالوا: عن عبد اللَّه بن 
محمد بن عقيل، وهو المحفوظ؛ ولم أجد نسبته: »عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم«، عند غير المصنف في هذا الموضع، ففي المصادر: »عبد اللَّه بن أبي بكر« فقط.

أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبو  »قــال:   :)25/2( »الكبرى«  في  البيهقي  وقال 
الطبراني: لم يروه عن سفيان إال أبو عاصم. وقد روي ذلك من حديث عبد اللَّه بن 

محمد بن عقيل، عن سعيد، والله أعلم«.

وقال اإلمام أحمد في »العلل ومعرفة الرجال« )33	3(: »هذا باطل، ليس هذا 
من حديث عبد اللَّه بن أبى بكر؛ إنما هذا حديث ابن عقيل«، قال ابنه عبد الله. وأنكره 

أبي أشد اإلنكار«.

قال البزار )259/1 -كشف(: »إنما يعرف من حديث عبد اللَّه بن محمد بن 
أبو عاصم، وأظن  الثوري إال  عقيل، ورواه سفيان، عن غيره... ال نعلم رواه عن 

اللَّه بن محمد بن عقيل«. اللَّه بن أبي بكر هو عبد  عبد 

وذكره العقيلي في »الضعفاء الكبير« )223/2( عن عبد اللَّه بن أحمد.

قال أبو بكر بن خزيمة: »هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان 
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أبو عاصم قد حفظه، فهذا إسناد غريب، وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات 
عدد، والمشهور في هذا المتن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، 

عن أبي سعيد، ال عن عبد اللَّه بن أبي بكر«.

وقال أبو حاتم في »العلل« )54/30/1(: »هذا وهم؛ إنما هو: الثوري عن ابن 
زهير  عقيل:  ابن  عن  الحديث  هذا  روى  معنى،  بكر  أبي  بن  اللَّه  لعبد  وليس  عقيل، 

وعبيد اللَّه بن عمرو«.

قلُت: وطريق ابن عقيل المقصود: أخرجه ابن أبي شيبة )44(، وأحمد )10994و 
11121(، وعبد بن حميد )984(، والدارمي )725(، )	72(، وابن ماجة )177، 
427 و	77 و877(، والحارث بن أبي أسامة )153- زوائده(، وأبو يعلى )1355(، 
والدارقطني في »األفراد« )4/5	-5	/84	4(، والبيهقي )25/2(، من طرق عن 

عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ورواه أحمد بن منيع في »المسند« -كما في »إتحاف الخيرة« )2/1220(-: ثنا 
أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل... فذكره. دون قوله: 

»يا معشر النساء...« إلى آخره. 

وقال البوصيري :» وكذا رواه ابن ماجه في سننه عن علي بن محمد، عن وكيع، 
عن سفيان به. وهو إسناد حسن«.

وقال ابن أبي حاتم في »علل الحديث« )278(: وسئل أبي عن حديث رواه زائدة، 
عن ابن عقيل، عن ابن المسيب، عن جابر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خير صفوف الرجال المقدم.

بن  سعيد  عن  عقيل،  ابن  عن  عمرو،  بن  اللَّه  وعبيد  محمد،  بن  زهير  ورواه 
المسيب، عن أبي سعيد، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقلت ألبي: أيهما أصح؟ قال: هذا من تخاليط 
ابن عقيل من سوء حفظه، مرة يقول هكذا، ومرة يقول هكذا، ال يضبط الصحيح أيما 

هو«. وذكر نحوه في »علل الحديث« )8	3(.
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وقال الدارقطني في »العلل« )374(: »ورواه محمد بن فليح، عن الحارث، عن 
أبي العباس.

وروى هذا الحديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، فأسنده 
عن أبي سعيد الخدري. وكالهما ضعيفان«. 

الحديث السادس

َكثِيرٍ - 6 ْبِن  َيْحَيى  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثنا  اْلَحافُِظ،  َعِليٍّ  َأُبو  َثنَا  َحدَّ حديث )1064( 
َبِقيَُّة، ثنا ُشْعَبُة،  اُر ثنا  فَّ ِه الصَّ ْبُن َعْبِد اللَّ ُد  ِه ُمَحمَّ َأُبو َعْبِد اللَّ ، ثنا  اْلِحْمِصيُّ
َأبِي َصالٍِح،  َعْن  ُرَفْيٍع،  ْبِن  اْلَعِزيِز  َعْبِد  َعْن   ، بِّيِّ الضَّ ِمْقَسٍم  ْبِن  اْلُمِغيَرِة  َعِن 
َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعْن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َقِد اْجَتَمَع فِي َيْوِمُكْم َهَذا 

ُعوَن«. ا ُمَجمِّ ِعيَداِن، َفَمْن َشاَء َأْجَزَأُه ِمَن اْلُجُمَعِة، َوإِنَّ
الوليد لم يختلف في * بقية بن   »هذا حديث صحيح على شرط مسلم »فإن 

صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة 
وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه«.

ضعيف اإلسناد معل باإلرسال.

اللَّه  عبد  أبو  ثنا  الحمصي،  كثير  بن  يحيى  بن  »محمد  السند:  جاء  كذا  قلُت: 
محمد بن عبد اللَّه الصفار ثنا بقية« وهو هكذا في كل الطبعات كالهندية والمعرفة، 
وهو غلط فقد ذكره ابن حجر في »إتحاف المهرة« )18105( قال: كم في الجمعة: 
ثنا أبو علي الحافظ، ثنا محمد بن يحيى بن كثير الحمصي، ثنا محمد بن المصفى، 

ثنا بقية، به. وقال: صحيح على شرط مسلم، غريب من حديث شعبة))).

في  والفريابي   ،)302( الجارود  وابن   ،)1073( داود  أبو  أخرجه  والحديث؛ 
 ،)1401( »المخلصيات«  في  المخلص  طاهر  وأبــو   ،)137( العيدين«  »أحكام 

)1) وهو هكذا يف طبعة التأصيل )1078(.
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في  البر  عبد  وابن   ،)21	/4( بغداد«  »تاريخ  في  والخطيب   ،)444/3( والبيهقي 
»التمهيد« )272/10(، وابن الجوزي في »العلل المتناهية« )805( عن بقية، حدثنا 

شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، فذكره.

وتعقبه  ماجه،  ابن  إلى  يعزه  ولم  النسائي  إلى  »أطرافه«  في  عساكر  ابن  وعزاه 

التحقيق«  »تنقيح  في  الهادي  عبد  وابن   ،)100/5( المنير«  »البدر  في  الملقن  ابن 

)559/2( قاال: ولم أره في النسائي.

وقال البيهقي: »رواه أيضا عبد العزيز بن منيب المروزي عن علي بن الحسن بن 

شقيق ثنا أبو حمزة عن عبد العزيز موصوال وهو في التاريخ، ورواه سفيان الثوري عن 

عبد العزيز فأرسله«.

وقد توبع بقية على سنده متابعات ضعيفة:

أخرجها البزار )	899(، وابن عدي في »الكامل« )140/4(، وابن عبد البر في 

»التمهيد« )272/10(، وفي »االستذكار« )385/2( من طريق زياد بن عبد الله، عن 

عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني في »األفراد« 

)5820/382/2- أطرافه( من طريق أبي بالل األشعري عن أبي بكر بن عياش، عن 

عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح متصال.

وقال ابن عدي: »وهذا يرويه عن عبد العزيز بن رفيع مع زياد البكائي صالح بن 
موسى الطلحي، وروي عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، وال أعلم يرويه عن شعبة 

غير بقية«.

أبو محمد الكوفي صدوق ثبت  البكائي  العامري  الطفيل  اللَّه بن  وزياد بن عبد 
في المغازي، وفي حديثه عن غير بن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعا كذبه، وله في 

البخاري موضع واحد متابعة. انظر: التقريب )2085(. 



97 َحَها الَحاكِم َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة« رواية ودراية: »األحاديث التي َصحَّ

وقال البزار: »وحديث المغيرة عن عبد العزيز ال نعلم رواه عن شعبة وأسنده إال 
بقية وحديث عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فقد رواه غير واحد، 

عن أبي صالح مرسال«.

ورواه ابن ماجه )1311( قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، 
حدثنا شعبة، حدثني مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح عن ابن 

عباس عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، بهذا.

أن هذا ترجيح شكلي،  أولى مع  الجماعة  ابن عباس، ورواية  فجعله من مسند 
فالمحفوظ في الحديث اإلرسال كما سنبينه.

ربه،  عبد  بن  يزيد  يحيى، حدثنا  بن  ماجه )1311م( حدثنا محمد  ابن  رواه  ثم 
حدثنا بقية، حدثنا شعبة، عن مغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، 

عن أبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نحوه.

وقال ابن ماجه - كما في »النكت الظراف« )383/4-384(- في آخر الحديث: 
»ما أظن إال أني وهمت في »ابن عباس« والصواب: »أبي هريرة«. ولم أجد هذا الكالم 

في مطبوع السنن.

وقال البوصيري في »مصباح الزجاجة« )155/1(: »هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى بهذا اإلسناد فقال عن أبي هريرة 

بدل ابن عباس وهو المحفوظ«.

وذكره ابن الملقن في »البدر المنير« )104/5( من طريق ابن عباس رضي اللَّه 
عنهما، ثم قال: »وهذا إسناد جيد لوال بقية«. 

المحفوظ في الحديث اإلرسال:

اآلثــار«  مشكل  »شــرح  في  والطحاوي   ،)5728( ــرزاق  ال عبد  أخرجه  فقد 
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عبد  عن  الثوري،  سفيان  طريق  من   )444/3( »السنن«  في  والبيهقي   ،)115	(
العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسال. 

وتوبع سفيان على إرساله، تابعه أبو عوانة:

فأخرجه الفريابي في »أحكام العيدين« )138( ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا أبو عوانة، عن 
عبد العزيز بن رفيع، وقال ابن أبي حاتم في »علل الحديث« )02	(: »وسألت أبي عن 
حديث رواه بقية، عن شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن 
أبي هريرة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال اجتمع عيدان في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أبي: رواه أبو عوانة 
-هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري-، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: شهدت الحجاج 
بن يوسف، واجتمع عيدان في يوم فجمعوا، فسألت أهل المدينة، قلت: كان فيكم 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عشر سنين، فهل اجتمع عيدان؟ قالوا: نعم. قال أبي: هذا أشبه«.

السكري،  حمزة  وأبو  الحميد،  عبد  بن  وجرير  وشريك،  زائدة،  رواه  وكذلك 
كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح مرسال، ذكرهم الدارقطني في »العلل« 
)1984(. ورجح اإلرسال. وقال الدارقطني: »أرسله الحميدي، عن ابن عيينة، ولم 

يذكر أبا هريرة. وكذلك رواه الثوري«.

وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في 
صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد 

العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه«.

العلة في تفرد بقية عن شعبة وليس من خواص أصحابه، ومع ذلك فقد خولف 
في وصله: 

فيما  يروه  لم  الحديث  »هذا   :)272/10( »التمهيد«  في  البر  عبد  ابن  قال  لذا 
علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس 
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بشيء في شعبة أصال، وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كالم، وأكثر أهل العلم 
يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير، وهو ضعيف ليس ممن يحتج به، وقد 

رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسال«.

وذكر الخطيب في »تاريخ بغداد« )4/	21( عن أبي بكر األثرم أحمد بن محمد بن 
هانئ قال: قال أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: بلغني أن بقية روى عنه شعبة عن مغيرة 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة في العيدين يجتمعان في يوم من 

أين جاء بقية بهذا.

كأنه يعجب منه ثم قال أبو عبد الله: قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه عن بقية عن 
شعبة حديثين ليس هذا فيهما، وانما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبى صالح مرسال«.

لنا الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث مغيرة ولم  البرقاني: »وقال  وقال 
يروه عنه غير شعبة، وهو أيضا غريب عن شعبة، لم يروه عنه غير بقية. وقد رواه زياد 
البكائي وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع متصال. وروى عن الثوري 
عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو غريب عنه. 
ورواه جماعة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسال، لم يذكروا 

أبا هريرة«.

وقال:  الدارقطني:  قول   )473/1( المتناهية«  »العلل  في  الجوزي  ابن  وذكر 
قلت: وكذا قال أحمد: بن حنبل: إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسال. وتعجب من 

بقية كيف رفعه وقد كان بقية يروي عن الضعفاء ويدلس.

وقال الذهبي في »التنقيح« )280/1(: »حديث أبي هريرة غريب، ثم ذكر كالم 
الدارقطني، وأحمد.

والحديث ضعفه الخطابي في »معالم السنن« )1/	24(، وابن القطان في »بيان 
الوهم واإليهام« )203/4(.
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الحديث السابع

ْبُن - 7 ُحَمْيُد  ثنا  َيْعُقوَب،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثنَا  َحدَّ  )1229( حديث 
َعَطاٍء،  ْبِن  َيْعَلى  َعْن  ُسْفَياُن،  ثنا  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  ُل  ُمَؤمَّ ثنا   ، ْمِليُّ الرَّ َعبَّاٍس 
َعْن  َأبِيِه،  َعْن  ائِِب،  السَّ ْبِن  َعَطاِء  َوَعْن  َعْمرٍو،  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد  َعْن  َأبِيِه،  َعْن 
ِه  اللَّ َرُسوِل  َعْهِد  َعَلى  ْمُس  الشَّ »اْنَكَسَفِت  َقاَل:   ، َعْمرٍو  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد 
ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَطاَل اْلِقَياَم َحتَّى ِقيَل اَل َيْرَكُع، ُثمَّ َرَكَع َفَأَطاَل 
ُكوَع َحتَّى ِقيَل اَل َيْرَفُع، ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َفَأَطاَل اْلِقَياَم َحتَّى ِقيَل اَل َيْرَكُع،  الرُّ
اْلِقَياَم  َفَأَطاَل  َرْأَسُه،  َرَفَع  ُثمَّ  َيْرَفُع،  اَل  ِقيَل  َحتَّى  ُكوَع  الرُّ َفَأَطاَل  َرَكَع  ُثمَّ 

َحتَّى ِقيَل اَل َيْسُجُد« َوَذَكَر َباِقَي اْلَحِديِث.
الشيخان * احتج  فقد  صحيح،  غريب  عطاء  بن  يعلى  عن  الثوري،  »حديث   

بمؤمل بن إسماعيل، ولم يخرجاه، فأما عطاء بن السائب فإنهما لم يخرجاه«.

* غريب صحيح.*

قلُت: وعنه البيهقي في »الكبرى« )452/3(.

وأخرجه البزار =البحر الزخار )2395(، وابن خزيمة )1393(، والطحاوي في 
يعلى بن عطاء، عن  »شرح معاني اآلثار« )329/1( عن مؤمل، حدثنا سفيان، عن 

أبيه، فذكره.

أبيه، عن  البزار: »وهذا الحديث معروف من حديث عطاء بن السائب عن  قال 
عبد اللَّه بن عمرو، وأما حديث يعلى بن عطاء فال نعلم رواه إال مؤمل، عن الثوري 

فجمعهما«.

أبي  عن   )452/3( »الكبرى«  في  البيهقي  أخرجه  العقدي:  عامر  أبو  تابعه  بل 
أبيه  عامر العقدي، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، وعطاء بن السائب، عن 

جميعا، عن عبد اللَّه بن عمرو.
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وقال: فهذا الراوي حفظ عن عبد اللَّه بن عمرو طول السجود ولم يحفظ ركعتين 
في ركعة، وأبو سلمة حفظ ركعتين في ركعة وحفظ طول السجود عن عائشة.

رأسه  رفع  »ثم  الحديث:  في  وزاد  سفيان،  عن  إسماعيل،  بن  مؤمل  رواه  وقد 
فأطال القيام حتى قيل ال يركع، ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل ال يرفع«. 

ورواه البيهقي في »الكبرى« )3/ 452( عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه 
وعطاء بن السائب عن أبيه جميعا عن عبد اللَّه بن عمرو.

وقال: »وقد رواه مؤمل من إسماعيل عن سفيان وزاد في الحديث ثم رفع رأسه 
فأطال القيام حتى قيل ال يركع ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل ال يرفع«.

بن عطاء،  يعلى  السجود:  أيضا طول  »وحفظ  »المعرفة« )135/5(:  في  وقال 
عن أبيه، وعطاء بن السائب، عن أبيه، كالهما عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.

قوله: »فقد احتج الشيخان بمؤمل بن إسماعيل...« فيه نظر.

مؤمل بن إسماعيل، علق له البخاري، والباقون سوى مسلم، روى له: الترمذي، 
والنسائي، وابن ماجة. وثَّقه ابن معين، وغيره. وقال أبو عبيد اآلجري: سألت أبا داود 
عنه، فعظَّمه ورفع من شأنه، إال أنه يهم في الشيء. وقال أبو حاتم. صدوق، شديد في 
نَّة، كثير الخطأ، وقيل: دفن كتبه، وكان يحدث من حفظه، فكثر خطأه. وقال البخاري:  السُّ

منكر الحديث. انظر: تهذيب الكمال )29/	17(، تهذيب التهذيب )380/10(.

وجه الغرابة:

قوله: »غريب صحيح...«.

بن  يعلى  بالسند األول: سفيان، عن  بن إسماعيل-  والغرابة في روايته -مؤمل 
أنه قد تابعه أبو عامر العقدي، فانتفت  اللَّه بن عمرو، على  أبيه، عن عبد  عطاء، عن 

بذلك الغرابة.
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ووالد يعلى بن عطاء مجهول.

وقد توبع مؤمل بن إسماعيل على السند الثاني: عن عطاء بن السائب، عن أبيه، 

عن عبد اللَّه بن عمرو: تابعه جماعة من الثقات:

 ،)	8	8( وأحمد   ،)4938( »المصنف«  في  الصنعاني  الرزاق  عبد  أخرجه 

وأحمد  الــثــوري،  سفيان  عن   )329/1( ــار«  اآلث معاني  »شــرح  في  والطحاوي 

 ،)	7	3(  ،)	517( وأحمد  فضيل،  ابن  عن   )2829( حبان  وابــن   ،)	483(

 ،)1194( داود  وأبو  شعبة،  عن   )189	( »الكبرى«  وفي   ،)149/3( والنسائي 

وابن   ،)324( »الشمائل«  في  والترمذي   ،)252/2( »الكبرى«  في  البيهقي  وعنه 

والنسائي  جرير،  عن   )2838( حبان  وابــن   ،)1392  ،1389  ،901( خزيمة 

والطحاوي  الصمد،  عبد  بن  العزيز  عبد  »الكبرى« )1880( عن  )137/3(، وفي 

عن   )358/2( »الكبرى«  في  والبيهقي   ،)329/1( اآلثــار«  معاني  »شرح  في 

بن  خالد  عن   )329/1( اآلثار«  معاني  »شرح  في  والطحاوي  سلمة،  بن  حماد 

أنيسة. أبي  بن  زيد  وابن حبان )22	5( عن  الله،  عبد 

جميعهم عن عطاء بن السائب، عن أبيه السائب بن مالك، عن عبد اللَّه بن عمرو، 

قال: كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فصلى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأطال القيام، 

ثم ركع فأطال الركوع،... الحديث مطوال.

بن  اللَّه  عبد  عن  الرحمن،  عبد  بن  سلمة  أبي  عن  يروى  مختصر  طـريق  وله 

ومسلم  و1051(،   1045( والبخاري   ،)704	  ،		31( أحمد  أخرجه  عمرو، 

خزيمة  وابن   ،)1877( »الكبرى«  وفي   ،)13	/3( والنسائي   ،)910(  )20(

)1375 و	137( عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، 

فذكره.
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الحديث الثامن

َأْنَبَأ َعْبَداُن - 8 حديث )1251( َأْخَبَرنِي َأُبو َعِليٍّ اْلُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ اْلَحافُِظ، 
َخِليَفَة  ْبُن  َعْمُرو  ثنا   ، اْلَقْيِسيُّ ِرْبِعيٍّ  ْبِن  َمْعَمرِ  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثنا   ، ــَواِزيُّ اأْلَْه
، َعِن اْلَحَسِن، َعْن َأبِي َبْكَرَة  ، ثنا َأْشَعُث ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك اْلُحْمَرانِيُّ اْلَبْكَراِويُّ
، »َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى بِاْلَقْوِم فِي َصاَلِة اْلَخْوِف َصاَلَة اْلَمْغرِِب َثاَلَث 

َرَكَعاٍت، ُثمَّ اْنَصَرَف، َوَجاَء اآْلَخُروَن َفَصلَّى بِِهْم َثاَلَث َرَكَعاٍت«.
 »سمعت أبا علي الحافظ، يقول: هذا حديث غريب أشعث الحمراني، لم *

يكتبه إال بهذا اإلسناد. قال الحاكم: وإنه »صحيح على شرط الشيخين«.

* ضعيف.

 ،)14/	1/2( الدارقطني  طريقه  ومن   ،)13	8( خزيمة  ابن  أخرجه  قلُت: 
خليفة  بن  عمرو  عن  القيسي،  ربعي  بن  معمر  بن  محمد  عن   )3	9/3( والبيهقي 

البكراوي، ثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة، به.

وجه الغرابة:

قول الحاكم: »صحيح على شرط الشيخين...« ال يصح فأشعث بن عبد الملك 
الحمراني علق له البخاري، ولم يخرج له مسلم أصال.

بهم  صلى  أنه  والمحفوظ:  ركعات«.  ثالث  المغرب  »صالة  بذكر:  المتن  وفي 
ركعتين كذلك رواه الناس عن أشعث.

وقال البيهقي: »ما أظن راويهما إال واهما«، ونقله الحافظ في »التلخيص الحبير« 
(179/2(

يعني بذكر صالة المغرب والمعروف بلفظ: »ركعتين«.

على  زياداته  في  »اللسان«  في  الحافظ  ترجمه  فيه،  مختلف  خليفة،  بن  وعمرو 
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وسليمان  عمرو  بن  محمد  عن  يروي  هوذة،  أخو  خليفة  بن  عمرو  فقال:  »الميزان« 

التيمي، روى عنه أبو قالبة الرقاشي، وكان أسن من هوذة ومات قبله، كنيته أبو عثمان 

ربما كان في روايته بعض المناكير، ذكره ابن حبان في »الثقات« قلت: هو البكراوي، 

روى عنه أيضا محمد بن معمر القيسي وأخرج له ابن خزيمة في »صحيحه«.

 ،)229/7( الثقات  انظر:   .)2708( األستار  كشف  »ثقة«.  البزار:  قال  قلُت: 

اإلسالم«  »تاريخ  صدوق«.  بصري  »شيخ  الذهبي:  وقال   .)205/	( الميزان  لسان 

.)1175/4(

وخولف فيه عمرو بن خليفة:

بكرة  أبي  عن  الحسن  عن  الحمراني:  الملك  عبد  بن  أشعث  عن  الثقات  فرواه 

قال: صلى النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- في خوف الظهر بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى 

بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك 

فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أربعا، وألصحابه 

ركعتين ركعتين.

أخرجه أحمد )20408(، والبزار )58	3(، والنسائي في »المجتبى« )103/2 

و179/3(، وفي »الكبرى« )912، 	195(، وابن حزم في »المحلى« )4/	22(، 

القطان، وأحمد )20497)  بن سعيد  »الكبرى« )9/3	3( عن يحيى  والبيهقي في 

والبيهقي  وابن حزم )4/	22(،  داود )1248(،  وأبو  البصري،  عبادة  بن  روح  عن 

في »الكبرى« )9/3	3(، وفي »معرفة السنن« )32/5(، وابن عبد البر في »التمهيد« 

)273/15- 274( عن معاذ بن معاذ البصري، والنسائي )178/3(، وفي »الكبرى« 

)521، 1952( عن خالد بن الحارث البصري، والطحاوي في »شرح معاني اآلثار« 

)315/1( عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد.
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حبان  وابن   ،)125( المزني«  كتاب  على  »الزيادات  في  النيسابوري  زياد  وابن 
)2881(، والدارقطني في »السنن« )1/2	(، والبيهقي في »الكبرى« )9/3	3( عن 

سعيد بن عامر الضبعي، كلهم عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة به.

بكرة  أبي  بكرة، وحديث  أبي  يروى عن جابر وعن  الكالم  البزار: »وهذا  وقال 
أحسن إسنادا فذكرناه عن أبي بكرة لحسن إسناده إال أن يزيد فيه جابر كالما«.

وقال ابن حزم: »صح سماع الحسن من أبي بكرة«. وقال البيهقي: »سماع الحسن 
من أبي بكرة صحيح«.

وقال: »وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن األشعث، وقال: في الظهر، وزاد: قال: 
وبذلك كان يفتي الحسن، وكذلك في المغرب، يكون لإلمام ست ركعات وللقوم ثالثا 
ثالثا. أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود ثنا عبيد اللَّه بن 
معاذ، ثنا أبي ثنا األشعث. فذكر الحديث بمعناه واللفظ مختلف، وذكر هذه الزيادة، 
قول  من  وكأنه  بالحديث،  موصوال  كتابي  في  وجدته  المغرب،  في  وكذلك  وقوله: 
األشعث، وهو في بعض النسخ: قال أبو داود: وكذلك في المغرب، وقد رواه بعض 

الناس عن أشعث في المغرب مرفوعا، وال أظنه إال واهما في ذلك«.

وتوبع أشعث عليه تابعه أبو حرة واصل بن عبد الرحمن البصري:

البزار )59	3(، والطحاوي في »شرح  الطيالسي )918(، ومن طريقه  أخرجه 
معاني اآلثار« )315/1(، والبيهقي في »الخالفيات« )	285(، وأبو نعيم في »أخبار 
أصبهان« )2/ 341( عن أبي حرة، عن الحسن، عن أبي بكرة، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »صلى 
وجاء  هؤالء  مصاف  إلى  هؤالء  انطلق  ثم  ركعتين  فصلى  الخوف  صالة  بأصحابه 

أولئك فصلى بهم ركعتين فكانت لرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص أربعا وللقوم ركعتين ركعتين«.

وأبو حرة: اسمه واصل بن عبد الرحمن البصري؛ قال الحافظ: »صدوق عابد، 
وكان يدلس عن الحسن«.
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البزار: »وهذا الحديث ذكرناه ألنه زاد على أشعث وفسر ما رواه أشعث  وقال 
رواه  أعلم  ال  حرة  وأبو  أشعث،  رواه  ما  الحسن  عن  عزيز  حديث  وألنه  مجمال؛ 
وهو  الرحمن  عبد  بن  واصل  حرة  أبي  واسم  لذلك،  موضع  في  فجمعتهما  غيرهما 

صالح الحديث بصري«.

إسناد مشهور، وقد روي من  الحسن، وهو  »تابعه األشعث عن  البيهقي:  وقال 
حديث جابر، وهو أحب إلي«.

واختلف فيه عن الحسن:

1-ورواه الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن عن أبي موسى.

أخرجه الطحاوي في »شرح معاني اآلثار« )311/1(.

2- ورواه قتادة عن الحسن عن جابر، منهم:

أخرجه النسائي )178/3(، وفي »الكبرى« )1953(، وابن المنذر في »األوسط« 
)2349(، والدارقطني في »السنن« )2/ 412(، والبيهقي في »الكبرى« )8/3	3) 

من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة به. وتابعه يونس بن عبيد البصري.

وفي   ،)179/3( والنسائي   ،)828	( »المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه 
»الكبرى« )1955(، وابن خزيمة )1353(، والبيهقي في »الكبرى« )8/3	3(، وفي 

»معرفة السنن« )5742، 759	( من طريق عن يونس عن الحسن عن جابر.

وعند ابن أبي شيبة قال: ُنبئُت عن جابر، وفي النسائي والبيهقي قال: حدث جابر.

والحسن لم يسمع من جابر، ورواية يونس بن عبيد -وهو أثبت الناس فيه- ما 
يدل على ذلك.

والحاصل أن طريق الحسن معلول من جهة السند، وأصح منه حديث جابر كما 
قال البيهقي.
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وحديث جابر، أخرجه مسلم )843( من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص صالة الخوف، فصلى رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة األخرى ركعتين، فصلى رسول اللَّه 

ملسو هيلع هللا ىلص أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين.

وله طرق أخرى عنده.

الحديث التاسع

ْبُن - 9 ُد  ُمَحمَّ َأْنَبَأ  َيْعُقوَب،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثنَا  َحدَّ حديث )1269( 
اْلَحاِرِث،  ْبُن  َعْمُرو  َأْخَبَرنِي  َوْهٍب،  اْبُن  َأْنَبَأ  اْلَحَكِم،  َعْبِد  ْبِن  ِه  اللَّ َعْبِد 
َعِن  ُجَبْيرٍ،  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َعْمرٍو،  ْبِن  اْلِمنَْهاِل  َعِن  َسِعيٍد،  ْبِن  َربِِّه  َعْبِد  َعْن 
اْبِن َعبَّاٍس،  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َعاَد َأَخاُه اْلُمْسِلَم َفَقَعَد 
َه اْلَعظِيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم َأْن  اٍت: َأْسَأُل اللَّ ِعنَْد َرْأِسِه، ُثمَّ َقاَل َسْبَع َمرَّ

َيْشِفَيَك ُعوفَِي إِْن َلْم َيُكْن َأَجُلُه َحَضَر«.
 »هذا حديث شاهد صحيح غريب من رواية المصريين، عن المدنيين، عن *

الكوفيين لم نكتبه عالًيا إال عنه، وقد خالف الحجاج بن أرطأة الثقات في هذا 
الحديث عن المنهال بن عمرو«.

* حسن. 

قلُت: وعنه أخرجه البيهقي في »الدعوات الكبير« )00	(.

وأخرجه ابن حبان )2978( أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا هارون بن معروف. 

ثنا  األنضناوي،  محمد  بن  علي  حدثنا   )1120( »الدعاء«  في  والطبراني 
حرملة بن يحيى. كالهما )هارون بن معروف، وحرملة بن يحيى( عن ابن وهب، 
عن  عمرو،  بن  المنهال  عن  سعيد  بن  ربه  عبد  عن  الحارث،  بن  عمرو  أخبرني 

ابن عباس. سعيد بن جبير، عن 
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بن  المهرة« )	747( في ترجمه سعيد  »إتحاف  للمصنف في  ابن حجر  وعزاه 
جبير، عن ابن عباس فهو رواية المصنف، لكن بين سعيد بن جبير، وابن عباس واسطة 

-كما سيأتي-. 

وكذلك أخرجه المصنف )7487( حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر 
بن نصر المصري: ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد ثني 

المنهال بن عمرو أخبرني سعيد بن جبير عن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس.

بن  يحيى  حدثنا   )1338( »المخلصيات«  في  المخلص  طاهر  أبو  وأخرجه 
محمد بن صاعد. حدثنا بحر بن نصر))).

وكذلك أخرجه البخاري في »األدب المفرد« )	53( حدثنا أحمد بن عيسى.

والنسائي في »الكبرى« )10815( أخبرنا وهب بن بيان))).

وأبو يعلى )2430( حدثنا هارون بن معروف))).

أربعتهم )بحر بن نصر، وأحمد بن عيسى، ووهب بن بيان، وهارون بن معروف( 
حدثنا عبد اللَّه بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد. ثني المنهال بن 

عمرو عن عبد اللَّه بن الحارث عن ابن عباس. من دون سعيد بن جبير.

واختلف على حرملة:

وأخرجه ابن حبان )2975( أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن سلم، ببيت المقدس، 
قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، 

))) قال ابن صاعد: يعين عن عبد اللَّ بن احلارث، وقال مرة أخرى: أخربين سعيد بن جبري.

))) ومرة سعيد بن جبري، عن ابن عباس.

))) ومــرة قــال: أخــربين ســعيد بــن جبــري، عــن عبــد اللَّ بــن احلــارث، ورواه ابــن عــدي )41/8( عــن أيب 

يعلــى بــه. ورواه ابــن حبــان )2978( عــن أيب يعلــى، فلــم يذكــر عبــد اللَّ بــن احلــارث، ومل يقــل فيــه: 
مــرة. وذكــر بــدال منــه: ســعيد بــن جبــري.
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عن عبد ربه بن سعيد، قال: حدثنا منهال بن عمرو، قال: أخبرني سعيد بن جبير، عن 
عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عباس.

َثنا  َحدَّ قتيبة  بن  الحسن  بن  محمد   )399/370/10( »المختارة«  في  والضياء 
حرملة بن يحيى ابنا ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد 

َثنا المنهال بن عمرو ومرة عن سعيد بن جبير عن عبد اللَّه بن الحارث. َحدَّ

بن  اللَّه  عبد  يذكر  فلم  يحيى  بن  حرملة  عن  األنضناوي  محمد  بن  علي  ورواه 
الحارث. 

أخرجه الطبراني في »الدعاء« )1120(.

وقال ابن أبي حاتم في »علل الحديث« )2107(: »سئل أبو زرعة عن حديث؛ 
رواه عبد ربه بن سعيد، قال: حدثني المنهال بن عمرو، قال: حدثني سعيد بن جبير، 

أو عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عباس،... فذكر الحديث.

قال عبد ربه بن سعيد: وحدثني المنهال بن عمرو، مرة أخرى عن سعيد بن جبير، 
عن عبد اللَّه بن الحارث، عن ابن عباس،... فذكر الحديث.

قال أبو زرعة: الحديث حديث سعيد بن جبير، رواه ميسرة، ويزيد أبو خالد«. 

من  االضطراب  أن  والظاهر  المتابعات،  تلك  تخريج  وسيأتي  قال،  كما  وهو 
المنهال بن عمرو ولذلك ذكره ابن عدي في ترجمته.

- ورواه الحجاج بن أرطاة واختلف عنه:

فرواه يزيد بن هارون عنه، عن المنهال بن عمرو، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن 
ابن عباس، 

أخرجه الحاكم )1270(، )7488(، وأحمد )352/1( عن يزيد بن هارون. 

بن  ربه  أرطأة دون عبد  بن  الحجاج  فإن  يعد خالفا  الحاكم: »هذا مما ال  وقال 
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سعيد وأبي خالد الداالني في الحفظ واإلتقان، فإن ثبت حديث عبد اللَّه بن الحارث 
من هذه الرواية، فإنه شاهد لسعيد بن جبير«.

وتوبع يزيد بن هارون عليه تابعه جماعة:

في  حميد  بن  عبد  وعنه   ،)23572( »المصنف«  في  شيبة  أبــي  ابــن  أخرجه 
»المعجم  في  والطبراني   ،)2483( يعلى  وأبو   ،)718( المسند«  من  »المنتخب 
في »حديثه« )328( عن عبد  الزهري  الفضل  وأبو  الكبير« )12733/150/12(، 
»الكبرى«  في  والنسائي  معاوية،  أبو  حدثنا   )239/1( وأحمد  سليمان،  بن  الرحيم 
)	1081( عن حفص، والطبراني في »المعجم الكبير« )12732/150/12( عن 
هشام الدستوائي، والبغوي في »شرح السنة« )1419( عن حماد بن سلمة، كلهم عن 

الحجاج بن أرطاة. عن المنهال بن عمرو، عن عبد اللَّه بن الحارث، فذكره.

بن  اللَّه  عبد  عن  عمرو،  بن  المنهال  عن  حجاج،  حدثنا  معاوية؛  أبي  رواية  في 
الحارث، عن ابن عباس، قال أبو معاوية: أراه رفعه، قال: »من عاد مريضا..« الحديث.

يذكر  فلم  ــأة،  أرط بن  حجاج  عن  ورواه  العنزي  علي  بن  حبان  وخالفهم 
عمرو. بن  المنهال 

أخرجه ابن أبي الدنيا في »المرض والكفارات« )173(.

الحارث  بن  اللَّه  الحجاج، فجعل عبد  فيه  وحبان وحجاج ضعيفان. وقد وهم 
بدل سعيد بن جبير.

وقد رواه )يزيد بن أبي خالد، وزيد بن أبي أنيسة، وإدريس األودي، وأبو مريم 
عبد الغفار بن القاسم( كلهم عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير.

ورواه ميسرة بن حبيب عن سعيد بن جبير.

فأخرجه الحاكم )8	12(، )8282( من طريق آدم بن أبي إياس. 
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وأحمد )2137(، ومن طريقه الحاكم )7489(، والترمذي )2083(، والنسائي 
والليلة«  اليوم  »عمل  في  السني  وابن   ،)5130( والبزار   ،)10820( »الكبرى«  في 

)544( عن محمد بن جعفر.

وأحمد )2182( حدثنا هاشم بن القاسم.

وأبو داود )	310(، والفسوي في »المشيخة« )35(، والضياء في »المختارة« 
)8/10	394/3( من طريق الربيع بن يحيى.

والطبراني في معجمه الكبير )12731/150/12( عن حجاج بن نصير، وابن 
جميع الصيداوي في »معجم الشيوخ« )ص: 2	2( من طريق وهب بن جرير. وقوام 
السنة في »الترغيب والترهيب« )2125( من طريق محمد بن بشار. كلهم عن شعبة. 

)شعبة،  كالهما  نمير.  بن  اللَّه  عبد  طريق  من   )8282( الحاكم  وأخرجه 
بن  المنهاَل  سمعُت  قال:  الداالني،  خالد  أبي  بن  يزيد  عن  نمير(  بن  اللَّه  وعبد 

فذكره. جبير،  بن  سعيد  عن  عمرو 

- وقد اختلف في إسناده على شعبة كما سيأتي:

مريم  وأبو  األودي،  وإدريس  أنيسة،  أبي  بن  زيد  خالد:  أبي  بن  يزيد  وتابع 
القاسم. بن  الغفار  عبد 

»الدعاء«  وفي   ،)12277/450/11( الكبير«  »المعجم  في  الطبراني  أخرجه 
)1117(، ومن طريقه الضياء المقدسي في »األحاديث المختارة« )398/370/10(، 

عن زيد بن أبي أنيسة.

»األمالي  في  الشجري  طريقه  ومن   )40( »جزئه«  في  الغطريف  ابن  أخرجه 
الخميسية« )2872(، وابن البخاري في »مشيخته« )242/118/40(، وأبو طاهر 
المخلص في »المخلصيات« )	155( )225(، وأبو عثمان البحيري في »الثاني من 
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الفوائد« )13(-خ-عن إدريس األودي.

والشجري في »األمالي الخميسية« )2887( عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم.

كلهم )يزيد بن أبي خالد، وزيد بن أبي أنيسة، وإدريس األودي، وأبو مريم عبد 
الغفار بن القاسم( عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير، فذكره.

- أما الخالف في إسناده على شعبة:

األعرابي  وابن   ،)10819( »الكبرى«  في  والنسائي   ،)7490( الحاكم  أخرجه 
في »المعجم« )240(، والطبراني في »المعجم الكبير« )12272/448/11(، وفي 
»الدعاء« )1115(، )1118(، والضياء المقدسي في »المختارة« )9/10	395/3(، 

)	39( عن عبيد اللَّه بن عبيد الرحمن األشجعي. 

والنسائي في »الكبرى« )10817( عن محمد بن شعيب بن شابور. 

كالهما )عبيد اللَّه بن عبيد الرحمن األشجعي، ومحمد بن شعيب( عن شعبة بن 
الحجاج. عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

عن  حبيب  بن  ميسرة  ومن  الداالني،  خالد  أبي  بن  يزيد  من  سمعه  شعبة  ولعل 
المنهال بن عمرو فالرواة عنه ثقات، وقد تابعه إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب.

وقال أبو عيسى: »هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث المنهال بن 
عمرو«.

عباس  ابن  عن  إال  اللفظ  بهذا  يروى  نعلمه  ال  الحديث  »وهذا  البزار:  وقال 
وإسناده حسن.

وقد اختلف في إسناده على محمد بن شعيب بن شابور:

فروي بواسطة بينه وبين شعبة وقد اختلف في هذه الواسطة، فأخرجه النسائي في 
»الكبرى« )10818( عن إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن رجل.
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بن  محمد  نا  عمار  بن  هشام  نا   )3	/13( دمشق«  »تاريخ  في  عساكر  وابن 
بن  وشيبة  )الرجل،  كالهما  ــي،  األوزاع األحنف  بن  شيبة  نا  شابور  بن  شعيب 

المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. األحنف( عن شعبة عن ميسرة عن 

وتوبع شعبة تابعه إسرائيل: أخرجه ابن منده في »التوحيد« )	29(، والاللكائي 
في »شرح أصول االعتقاد )78	( عن إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن 

عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وعند ابن منده: عن ميسرة عن سعيد، لم يذكر فيه منهال بن عمرو.

الحديث العاشر

اْلَوِزيُر - 10 اْلَحاكُِم  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَفْضِل  َأُبو  َثنَا  َحدَّ  )1412( حديث 
، َقااَل: ثنا  نِْجيُّ ُد ْبُن َحْمَدَوْيِه السِّ اُد ْبُن َأْحَمَد اْلَقاِضي، َوُمَحمَّ إِْماَلًء، ثنا َحمَّ
 ، َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ، ثنا َشرِيٌك، َوَعِليُّ ْبُن ُمْسِهرٍ، َقااَل: ثنا َأُبو إِْسَحاَق اْلَهَجرِيُّ
ِه ْبِن َأبِي َأْوَفى ، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َينَْهى َعِن اْلَمَراثِي«. َعْن َعْبِد اللَّ

 »إبراهيم بن مسلم الهجري ليس بالمتروك، إال أن الشيخين لم يحتجا به، *
احتج  قد  مسلما  فإن  صحيح،  غريب  وهو  تقدمه  لما  شاهد  الحديث  وهذا 

بشريك بن عبد الله«.

* ضعيف.

قلُت: سبق عند المصنف في رقم )1330( عن شعبة، عن إبراهيم الهجري، عن 
اللَّه بن أبي أوفى مرفوعا: نهى عن المراثي...، وفيه صالة الجنازة. وصححه،  عبد 

وقال: »وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة«.

أخرجه الطيالسي في »المسند« -كما في »مصباح الزجاجة« )48/2(-، وابن 
الجعد في »المسند« )	2	(، وأحمد )19140(، والبزار = البحر الزخار )3355(، 
وابن المنذر في »األوسط« )442/5(، وابن عدي في »الكامل« )1/ 348(، والبيهقي 
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في »الكبرى« )70/4( من طريق شعبة، وابن أبي شيبة في »المصنف« )12121(، 
والطبراني في »األوسط« )3553( من طريق  مسعر بن كدام، والحميدي )735(، 
وابن ماجه )1592(، والخطابي في »غريب الحديث« )49/1	( من طريق سفيان، 
الزجاجة«  »مصباح  في  -كما  »المسند«  في  منيع  بن  وأحمد   ،)19417( وأحمد 
الرحمن  عبد  طريق  من   )1503( ماجه  وابن  عاصم،  بن  علي  حدثنا   -)48/2(
المحاربي، وابن جميع الصيداوي في »معجم الشيوخ« )ص: 192(، والبيهقي في 

»المعرفة« )40	7(، وفي »الكبرى« )58/4( من طريق جعفر بن عون، 

»الكبرى«  في  والبيهقي  جرير،  طريق  من   )830( »األمالي«  في  بشران  وابن 
)71/4( من طريق شريك، جميعهم عن إبراهيم الهجري، قال: سمعت عبد اللَّه بن 

أبي أوفى، فذكره. 

وقال البزار: »وال نعلم أسند إبراهيم الهجري عن ابن أبى أوفى إال هذا الحديث«.

والثوري  شعبة  عنه  حدث  هذا  الهجري  »إبراهيم   :)348/1( عدي  ابن  وقال 
أبي  عن  روايته  كثرة  عليه  أنكروا  وإنما  المتن،  مستقيمة  عامتها  وأحاديثه  وغيرهما، 

األحوص، عن عبد الله، وهو عندي ممن يكتب حديثه«. 

قلُت: هذا إسناد ضعيف فيه إبراهيم الهجري.

وجه الغرابة:

هذا  إال  أوفى  أبى  ابن  عن  الهجري  إبراهيم  أسند  نعلم  »وال  البزار:  قول  في 
الحديث«.

ينقم  لم  الهجري  مسلم  بن  وإبراهيم  يخرجاه،  ولم  صحيح  حديث  »هذا  قوله: 
عليه بحجة«.

والحديث  به،  يحتجا  لم  الشيخين  أن  إال  بالمتروك  ليس  »الهجري  وقوله: 
غريب صحيح«.
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فيه نظر، وقد تعقبه الذهبي فقال: »ضعفوا إبراهيم«.

أبو زرعة:  ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال  فقال  فيه جرح مفسر،  وقد ورد 
منكر  البخاري:  وقال  الحديث،  منكر  الحديث  ضعيف  حاتم:  أبو  وقال  ضعيف، 
الحديث، وقال الترمذي: يضعف في الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال 
في موضع آخر: ليس بثقة، وال يكتب حديثه، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي 
انظر:  ضعيف.  الذهبي:  وقال  أحاديث.  رفع  الحديث،  لين  الحافظ:  قال  عندهم، 

تهذيب الكمال )203/2(، تهذيب التهذيب )143/1(، التقريب )252(.

وقال  غريب...  حديث  »هذا   :)408/4( األفكار«  »نتائج  في  حجر  ابن  وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح. قلت: وليس كما قال: فإن مداره على إبراهيم بن مسلم 
الهجري -بفتح الهاء والجيم- وهو ضعيف عند جميع األئمة من قبل ضعفه لم نجد 
بعد  الحاكم  واعتذر  ضعيف.  واألزدي  صدوق،  األزدي:  قول  إال  ألحد  توثيًقا  فيه 

تخريجه بقوله: لم ينقم عليه بحجة، وهذا ال يكفي في التصحيح، والله أعلم«. 

عن  النهي  منه  ماجه  ابن  »روى   :)31/3( الزوائد«  »مجمع  في  الهيثمي  وقال 
في  البوصيري  ضعفه  وبه  كالم«.  فيه  الهجري  وإبراهيم  أحمد،  رواه  فقط.  المراثي 

»مصباح الزجاجة« )48/2(.

وله طريق آخر: 

الحديث«  »غريب  في  الخطابي  طريقه  ومن   ،)	508( ــرزاق  ال عبد  أخرجه 
»أن  األسلمي،  أوفى  أبي  بن  اللَّه  عبد  عن  حدثت  قال:  جريج،  ابن  عن   )	49/1(

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن المزابي قبورا«.  

قال الخطابي: المزابي، إن كانت محفوظة، فإني ال أعلمها إال من الزبية.

قال أبو زيد: الزبية؛ بئر تحفر لألسد، في رابية ال يعلوها الماء، والله أعلم، أن 
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يشق القبر ضريحا كالزبية، ال يلحد، وما أرى هذا محفوظا.

فقد حدثنا...، قال: نهى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عن المراثي.

فأرى هذا ذاك بعينه، صحفه بعض الرواة«. 

الحديث الحادي عشر

ْيَبانِيُّ بِاْلُكوَفِة، ثنا - 11 ُد ْبُن َعِليٍّ الشَّ حديث )1667( َأْخَبَرَنا َأُبو َجْعَفرٍ ُمَحمَّ
ِه ْبُن إِْدِريَس،  بِيِع، ثنا َعْبُد اللَّ َأْحَمُد ْبُن َحاِزِم ْبِن َأبِي َغَرَزَة، ثنا اْلَحَسُن ْبُن الرَّ
َبْيرِ، َعْن َأبِيِه، َعْن  ِه ْبِن الزُّ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َعْن َيْحَيى ْبِن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد اللَّ ثنا ُمَحمَّ
اًجا،  يِق  َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُحجَّ دِّ َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكرٍ الصِّ
َوَكاَنْت  اْلَعْرَج  َفنََزْلنَا  َواِحَدٌة،  َبْكرٍ  َأبِي  َوِزَماَلَة  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّه  َرُسوِل  ِزَماَلَة  َوإِنَّ 
ِزَماَلُتنَا َمَع ُغاَلِم َأبِي َبْكرٍ، َقاَلْت َفَجَلَس َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َوَجَلَسْت َعائَِشُة إَِلى 
قِّ اآْلَخرِ، َوَجَلْسُت  َجنْبِِه، َوَجَلَس َأُبو َبْكرٍ إَِلى َجنِْب َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الشِّ
َلَع اْلُغاَلُم َيْمِشي َما  إَِلى َجنِْب َأبِي َننَْتظُِر ُغاَلَمُه، َوِزَماَلَتُه َحتَّى َمَتى َيْأتِينَا، َفاطَّ
ْيَلَة، َقاَلْت َفَقاَم  نِي اللَّ َمَعُه َبِعيُرُه َقاَل: َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكرٍ: َأْيَن َبِعيُرَك؟ َقاَل: َأَضلَّ
ِه  َأُبو َبْكرٍ َيْضرُِبُه َوَيُقوُل: َبِعيٌر َواِحٌد َأَضلََّك، َوَأْنَت َرُجٌل، َفَما َيِزيُد َرُسوُل اللَّ

َم َوَيُقوُل: »اْنُظُروا إَِلى َهَذا اْلُمْحرِِم َما َيْصنَُع«. ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َأْن َيَتَبسَّ
 »هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه«.*

* ضعيف.

قلُت: وأخرجه عنه البيهقي في »الكبرى« )109/5(.

وابن   ،)2933( ماجة  وابن   ،)1818( داود  وأبو   ،)2	91	( أحمد  وأخرجه 
خزيمة )79	2(، والطبراني في »معجمه الكبير« )239/90/24( عن عبد اللَّه بن 
إدريس، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن 

أبيه، فذكره.
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وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم... « فيه نظر فلم يحتج مسلم 
بمحمد بن إسحاق. وهو مدلس، وقد عنعنه.

لكن المصنف درج على اعتبار محمد بن إسحاق من شرط مسلم، ووجه حكمه 
بالغرابة في تفرد محمد بن إسحاق به.

»الطبقات«  في  سعد  ابن  أخرجه  ما  إال  له.  متابعة  أجد  فلم  كذلك  والظاهر 
)8/	20(: أخبرنا محمد بن عمر: حدثني يعقوب بن يحيى بن َعباد عن عيسى بن 

معمر عن َعباد ابن عبد الله... به.

قلت: وال ينفع مثل هذا الطريق في دفع علة الحديث لشدة ضعفه. ففيه عيسى بن 
معمر لين الحديث، ومحمد بن عمر -وهو الواقدي- متروك. 

وكذلك: يعقوب بن يحيى بن عباد هو يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن 
الزبير بن العوام األسدي المدني، مجهول الحال. 

قال الزبير بن بكار: وكان يعقوب والي صدقات آل الزبير وآل عباد وكان معروفا 
بالفضل. انظر: تهذيب الكمال )374/32(، تهذيب التهذيب )398/11(، التقريب 

.)783	(

فيبقى الحديث على ضعفه وغرابته.

الحديث الثاني عشر

ُد ْبُن َيْعُقوَب، ثنا اْلَعبَّاُس ْبُن - 12 َثنَا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ حديث )1689( َحدَّ
َعْن  َحْرٍب،  ْبُن  اَلِم  السَّ َعْبُد  َأْنَبَأ  إِْسَماِعيَل،  ْبُن  َمالُِك  ثنا   ، وِريُّ الدُّ ٍد  ُمَحمَّ
»َأنَّ  َعنُْهَما،  ُه  اللَّ َرِضَي  َعبَّاٍس،  اْبِن  َعِن   ، ْعبِيِّ الشَّ َعِن  َعاِصٍم،  َعْن  ُشْعَبَة، 

النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َشرَِب َماًء فِي الطََّواِف«.
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 »هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ«.*

ضعيف بهذا اللفظ.

قلُت: وعنه البيهقي في »الكبرى« )139/5(، وفي »المعرفة« )9912( وسقط 
عنده ذكر »شعبة«. وهو هكذا في »المهذب« )1831/4(، فالظاهر أنه سقط قديم، 

وليس هو اختالفا في السند بدليل كالم البيهقي عقبه.

بن  العباس  حدثنا  قال:   ،)3837( حبان  وابن   ،)2750( خزيمة  ابن  وأخرجه 
محمد الدوري، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم، فذكره.

وقال أبو بكر بن خزيمة: »باب الرخصة في الشرب في الطواف، إن ثبت الخبر، 
فإن في القلب من هذا اإلسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السالم، أو من دونه، وهم في 

هذه اللفظة، أعني قوله: »في الطواف«.

والمشهور  اللفظ،  بهذا  غريب  »وهذا   :)234/7( »المعرفة«  في  البيهقي  وقال 
عن شعبة وغيره، عن عاصم: شرب من زمزم وهو قائم. ليس فيه ذكر الطواف«.

ثم خرجه عن إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن 
الشعبي، عن ابن عباس قال: »مر رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بزمزم فاستسقى فأتيته بدلو من ماء 

زمزم فشرب، وهو قائم«.

وأخرجه مسلم )120( )2027(، والبيهقي في »الكبرى« )139/5( عن معاذ بن 
معاذ، ومسلم )2027(، وابن حبان )5320(، والبيهقي في »الكبرى« )139/5(، وفي 
»اآلداب« )435(، وفي »المعرفة« )234/7( عن وهب بن جرير، وأبو داود الطيالسي 
)2770(، وأحمد )2183( حدثنا هاشم، وأحمد )2244( حدثنا محمد بن جعفر، 
عن  جميعهم  الطويل.  حميد  بن  إبراهيم  عن   )8198( »المستخرج«  في  عوانة  وأبو 
شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس: »أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مر بزمزم، فاستسقى 

فأتيته بالدلو فشرب، وهو قائم«. فهذا يدل على وهم عبد السالم في ذكر الطواف.
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عيينة،  وابــن  الثوري،  رواه  كذلك   )139/5( »الكبرى«  في  البيهقي  وقــال 
ومروان بن معاوية، وأبو عوانة، وغيرهم، عن عاصم، وأخرجه البخاري من حديث 
الثوري، ومروان.«. وقال الذهبي في »المهذب« )1831/4(: »غريب والمحفوظ 
ما في »مسلم« من حديث: شعبة عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: »مر 
وأخرجه  قائم«.  وهو  فشرب  زمزم  من  بدلو  فأتيته  فاستسقى،  بزمزم  اللَّه  رسول 

البخاري مختصًرا ورواه جماعة فما ذكروا طواًفا«.

وقال بعضهم في الحديث: »سقيت«، وليس في رواية واحد منهم ذكُر الطواف، 
والله أعلم. وقال النووي في »المجموع« )8/	4(: »قال الشافعي في اإلمالء: وروي 

من وجه ال يثبت )أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص شرب وهو يطوف(«.

وجه الغرابة:

سند المصنف صحيح لكنه غريب بهذا اللفظ، وهذا ما يعنيه من وصفه بالغرابة، 
فعنده الصحة تجامع الغرابة وال تتعارض معها، وليس هذا مما يعل به الحديث عنده.

الحديث الثالث عشر

ْحَمِن - 13 الرَّ َعْبِد  ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َأْخَبَرنِي   )2308( حديث 
ِد  ُمَحمَّ ْبُن  إِْبَراِهيُم  ثنا  ائُِغ،  الصَّ َزْيٍد  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثنا  َة،  بَِمكَّ بَّاُس  الدَّ
َعْن  ُث،  ُيَحدِّ اْلَعبَّاِس،  ْبَن  َد  ُمَحمَّ َأبَِي  َسِمْعُت  َقاَل:   ، افِِعيُّ الشَّ اْلَعبَّاِس  ْبِن 
 ، ِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب ِد ْبِن َزْيٍد، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ
َبْينَُهَما،  َفْضَل  اَل  ْرَهِم  بِالدِّ ْرَهُم  َوالدِّ ينَاِر  بِالدِّ ينَاُر  »الدِّ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل  َقاَل: 
َفَمْن َكاَنْت َلُه َحاَجٌة بَِوِرٍق َفْلَيْصرِْفَها بَِذَهٍب، َوَمْن َكاَنْت َلُه َحاَجٌة بَِذَهٍب 

ْرُف َها َوَها«. َفْلَيْصرِْفَها بَِوِرٍق َوالصَّ
 »هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ«.*

ضعيف.
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 (1081(  ،)10		( عمر«  مسند   - اآلثار  »تهذيب  في  الطبري  أخرجه  قلُت: 
حدثنا أحمد بن الوليد الرملي، والطبراني في »األوسط« )347	( حدثنا محمد بن 
علي الصائغ، والدارقطني في »سننه« )421/3( من طريق علي بن حرب. جميعهم 
عن إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا أبي محمد بن العباس، عن عمر بن محمد بن 

علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي.

وقال الطبراني: »ال يروى هذا الحديث عن علي إال بهذا اإلسناد، تفرد به إبراهيم 
الشافعي«.

وأخرجه ابن ماجة )1	22( قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي، وابن المقرئ في 
إبراهيم بن محمد الشافعي قال:  ابن أبي مسرة، كالهما عن  »المعجم« )905( عن 
سمعت أبي يذكر، عن  أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن 

جده رضي اللَّه عنه، فزادا فيه: »عن أبيه«.

قلُت: هذا إسناد ضعيف فيه:

1- محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي عم اإلمام الشافعي.

َرَوى َعن: أبيه.

وَعنه: ابنه ابراهيم.

ذكره ابن حبان في »الثقات« وقال: يروي َعن َأبيه والحجازيين المقاطيع.

وقال ابن حجر: صدوق!. انظر: تهذيب التهذيب )247/9(، التقريب )5998(.

2-عباس بن عثمان بن شافع المطلبي جد االمام الشافعي ال يعرف حاله.

َرَوى عن: عمر بن ُمحمد بن الحنفية، عن َأبيِه عن علي حديَث الدينار بالدينار.

وعنه: ابنه محمد، وكالهما عزيز الحديث. انظر: تهذيب الكمال )232/14(، 
تهذيب التهذيب )123/5(، التقريب )3179(.
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3- عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، مجهول الحال.

روى عنه العباس بن عثمان بن شافع، وأبو جعفر الرازي. انظر: تهذيب الكمال 
)504/21(، تهذيب التهذيب )497/7(، التقريب )7	49(.

لذا قال البوصيري في »مصباح الزجاجة« )33/3(: »هذا إسناد ضعيف، محمد بن 
العباس قال فيه ابن حبان في الثقات: يروي المقاطيع عن أبيه. انتهى. وأبوه العباس بن 

عثمان مجهول، وعمر بن محمد بن علي لم أر من خرجه وال من وثقه«.

وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث غريب صحيح...«.

نعم هو غريب، وإسناده ضعيف؛ لتفرد المجاهيل به. وجاء موقوًفا عن علي وهو 
أصح. وعزاه ابن حجر في »إتحاف المهرة« )71/584/11	14( للدارقطني، وفاَته 

عزُوه للمصنف.

والظاهر أن أصله موقوف، وهم الضعفاء فرفعوه:

»شرح  في  والطحاوي   ،)227  /	( الكبرى«  »الطبقات  في  سعد  ابن  فأخرج 
معاني اآلثار« )70/4( من طريق مفضل بن مهلهل عن مغيرة بن مقسم عن أبيه عن 
أبي صالح السمان قال: سألُت عليًّا أو سأله رجل فقال: الدراهم تكون عندي ال تنفق 
اشتر  ولكن  ال  قال:  منها.  وأهضم  حاجتي  في  تنفق  دراهم  بها  فأشتري  حاجتي  في 

بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بالذهب دراهم تنفق في حاجتك.

وفي إسناده مقسم الضبى؛ والد المغيرة بن مقسم. روى عن أبي صالح الزيات، 
والنعمان بن بشير. روى عنه ابنه المغيرة. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل 
وسكت عنه. ذكره ابن حبَّان في الثَِّقات. انظر: الجرح والتعديل )414/8(، الثقات 

)454/5(، تعجيل المنفعة )279/2(.
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وأخرجه ابن أبي شيبة )23357( حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من 
السمانين قال: قال علي: إذا كان ألحدكم دراهم ال تنفق عنه فليبتْع بها ذهبا، وليبتْع 

بالذهب ما ينفق عنه. والرجل المبهم هو أبو صالح السمان.

وأخرج عبد الرزاق )14570(، وابن أبي شيبة )	2249( من طريق مسلم بن 
نذير السعدي قال: سمعُت عليًّا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا 

العجالن. وإسناده قوي.

الحديث الرابع عشر

ِمْن - 14 اْلَعْدُل،  َيْعُقوَب  ْبُن  اْلَحَسُن  اْلَفْضِل  َأُبو  َثنَا  َحدَّ  )2331( حديث 
ْبِن َعَطاٍء  اِب  اْلَوهَّ َعْبِد  َأبِي َطالٍِب َعْن  ْبُن  َيْحَيى  ٍة، ثنا  َمرَّ َغْيَر  َأْصِل كَِتابِِه 
ْحَمِن ْبِن َأبِي َلْيَلى َعْن َعِليٍّ ، َقاَل:  َأْنَبَأ ُشْعَبُة َعِن اْلَحَكِم َعْن َعْبِد الرَّ
ُثمَّ  َبْينَُهَما،  ْقُت  َوَفرَّ َفبِْعُتُهَما،  َأَخَوْيِن،  بَِبْيِع  َفَأَمَرنِي  َسْبٌي،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َقِدَم 
َأَتْيُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبْرُتُه، َفَقاَل: »َأْدِرْكُهَما َفاْرَتِجْعُهَما َوبِْعُهَما َجِميًعا َواَل 

َبْينَُهَما«. ْق  ُتَفرِّ
 »هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد قيل عن *

الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وهو صحيح أيضا«.

ضعيف.

أخرجه الحاكم )2574( به سواء.

وأخرجه خيثمة األطرابلسي في »جزء من حديثه« )14(، ومن طريقه الضياء في 
»المختارة« )52	(، قال: نا يحيى بن أبي طالب، قال: نا عبد الوهاب، قال: نا شعبة، 

عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به.

وأخرجه المحاملي في »األمالي« )171(، ومن طريقه الدارقطني في »السنن« 
»العلل«  في  والدارقطني  الحارث،  أبي  بن  إسماعيل  طريق  من   ،)3040  (28/4(
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)272/3( من طريق إسماعيل ابن أبي الحارث ومحمد بن الوليد الفحام، والبيهقي 
في »الكبرى« )213/9(، من طريق محمد بن الجهم. جميعهم عن عبد الوهاب بن 

عطاء، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.

لذا  شعبة؛  بدَل  سعيد  بِذْكر  أحمد  اإلمام  رواه  ما  والمحفوظ  شاذ،  إسناد  وهذا 
قال البيهقي: »وهذا أشبه )يعني رواية أحمد(، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن 
شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا«، يعني عن سعيد عن رجل 

عن الحكم.

وعزاه الحافظ في »اإلتحاف« )14588(: إلى الطبري في »التهذيب«، وصححه 
الطبري، وكذا صححه ابن القطان.

1- والحديث؛ اختلف فيه عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف:

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده -كما في نصب الراية )4/	2(- والبيهقي 
في »الكبرى« )213/9(- عن محمد بن سواء، وأحمد )1045(، ومن طريقه البيهقي 
في »الكبرى« )213/9(. وعبد األعلى، ذكرها الدارقطني في »العلل« )401(. كلهم 

عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، به.

أبو  أنبأ  الحافظ،  اللَّه  عبد  أبو  أخبرناه   :)213/9( »الكبرى«  في  البيهقي  وقال 
محمد عبد اللَّه بن الخراساني،... قال ابن الخراساني: وهو الصواب. وقال البيهقي: 
وهذا أشبه، وسائر أصحاب شعبة، لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد 

ذكروه عن سعيد هكذا.

»مختصر  في  والطوسي   ،)	24( مسنده  في  البزار  الرجل:  دون  مِْن  وأخرجه 
في  البيهقي  طريقه  ومن   ،)172( »األمالي«  في  والمحاملي   ،)1325( األحكام« 
بن  الوهاب  عبد  الزعفراني، عن  بن محمد  الحسن  »الكبرى« )213/9( من طريق 

عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، به. 



المحرم 1441 ـه124

وهو معروف عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة:

 ،)1491( »التحقيق«  في  الجوزي  ابن  طريقه  ومن   ،)7	0( أحمد  أخرجه 
حدثنا  قال:  جعفر،  بن  محمد  طريق  من   )	51/271/2( »المختارة«  في  والضياء 

سعيد بن أبي عروبة، به.

الدارقطني في »العلل«  الله، وشعيب بن إسحاق. ذكره  وتابعهما خالد بن عبد 
)401( غير أني لم أقف عليهما.

وقال البزار: »وهذا الحديث ال نعلم رواه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
إال محمد بن عبيد الله. وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا. وروى هذا 
الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، 
عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورواه أبو خالد الداالني، والحجاج بن 

أرطأة، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي اللَّه عنه«.

وقال الدارقطني في »العلل« )401(: »سعيد لم يسمع من الحكم شيئا«. انظر: 
المراسيل البن أبي حاتم )ص79-77(.

ويؤكد هذا االنقطاع أنه ُروي عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن 
عتيبة، كما تقدم.

2- اختلف في إسناده عن الحكم:

1- فقيل: عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. 

رواه سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن ُعَتيَبَة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. كما 
تقدم تخريجه قريبا.

ورواه ابن الجارود )575(، والضياء في »المختارة« )53/273/2	( من طريق 
سليمان بن عبيد اللَّه األنصاري قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد بن َأبي ُأنيسة. 
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اللَّه  عبيد  بن  محمد  عن   )25	1( األوســط«  »المعجم  في  الطبراني  أخرجه 
العرزمي. كالهما عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي به.

2- وقيل: عن الحكم، عن علي.

أخرجه ابن أبي شيبة في »المسند«- كما في »إتحاف الخيرة« )1/2780(-، وفي 
»المصنف« )23258( قال: حدثنا حفص، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي.

 :)401( »العلل«  في  الدارقطني  وقال  ليلى«.  أبي  بن  الرحمن  »عبد  فيه:  ليس 
»ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم مرساًل عن علي«. 

3- وقيل: عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي.

أخرجه أبو داود الطيالسي )181(، وأحمد )800(، والترمذي )1284(، وابن 
ماجة )2249(، والدارقطني في »السنن« )3041/29/4(، والبيهقي في »الكبرى« 

)214/9(، وابن الجوزي في »التحقيق« )1492( من طريق الحجاج.

ورواه َأبو داود )	9	2(، والدارقطني في »السنن« )3041/29/4(، والحاكم 
)2332(، )2575(، والبيهقي في »الكبرى« )211/9(، وفي »المعرفة« )13/	31) 

من طريق عبد السالم بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الداالني. 

عن   )212/9( »الكبرى«  في  والبيهقي   ،)375/4( »الحلية«  في  نعيم  وأبو 
عون بن سالم، قال: ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم األنصاري. كلهم عن الحكم 

عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي اللَّه عنه بنحوه. 

وقال الترمذي )573/3(: »هذا حديث حسن غريب«.

وقال أبو داود: »وميمون لم يدرك عليًّا، ُقتل بالجماجم، والجماجم سنة ثالث 
ثالث  سنة  الزبير  ابن  وقتل  وستين،  ثالث  سنة  »والحرة  داود:  أبو  قال  وثمانين«. 

وسبعين«.
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وقال الحاكم: »هذا متن آخر بإسناد صحيح«.

ولفظ يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الداالني، عن الحكم، عن ميمون بن أبي 
شبيب، عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، أنه »باع جارية، وولدها، ففرق بينهما، 

فنهاه رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك«.

حه البيهقيُّ في »الكبرى« )214/9(، وقال: »كذا رواه الحجاج، والحجاج  ورجَّ
لكثرة  أن يكون محفوظا  أولى  الحكم  الداالني عن  أبي خالد  به، وحديث  ُيحتج  ال 

شواهده، والله أعلم«.

ورواه  الحكم.  عن  مريم  أبو  رواه  »وبمعناه   :)31	/13( »المعرفة«  في  وقال 
ال  والحجاج  األخوين.  في  علي  عن  ميمون،  عن  الحكم،  عن  أرطأة،  بن  الحجاج 
ُيحتج به لكثرة مخالفته غيره في المتون واألسانيد. وروى ابن أبي عروبة، عن رجل، 
عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي في األخوين، وال ندري 
أعلم.  والله  وهم،  وهو  الحكم،  عن  شعبة،  عن  وقيل:  عنه.  رواه  الذي  الرجل  َمن 

والحديث في األم وولدها له شواهد«.

وقال الدارقطني في »العلل« )401(: »وال يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما 
جميعا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والله أعلم«.

ح أبو حاتم طريق ميمون، كما ذكر ابنه في »العلل« )1154/373/1(:  لكْن رجَّ
»سألت أبي عن حديث رواه سلميان بن عبيد اللَّه الرقي عن عبيد اللَّه بن عمرو عن 
زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي... قال أبي: إنما 

هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عن النبي«.

فرواه عنه  الحكم،  »أما حديث شعبة عن  »العلل« )401(:  في  الدارقطني  وقال 
وضاح بن حسان األنباري، وتابعه إسماعيل بن أبي الحارث وعلي بن سهل عن عبد 
الوهاب بن عطاء عن شعبة. وغيُرهما يرويه عن عبد الوهاب عن سعيد وهو المحفوظ«.
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والوضاح، قال ابن حجر: »مجهول، وأشار ابن عدي في ترجمة جارية بن هرم 
 /8( الميزان  لسان   )333  /4( االعتدال  ميزان  انظر:  الحديث...«.  يسرق  أنه  إلى 

379(. فال تثبت متابعته لعبد الوهاب، ويصح أنه تفرد به.

وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«.

ولعله أراد بها تفرد عبد الوهاب، عن شعبة، وقد جزم بوهمه في ذكره شعبة في 
السند: الدارقطني، والبيهقي.

وقال عبد الحق في »األحكام الوسطى« )2/ 2	2(: »وقد ُروي عن شعبة، عن 
الحكم، والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي 

ليلى، عن علي، والله أعلم«. 

وتعقبه ابن القطان في »بيان الوهم واإليهام« )5/ 	39( فقال: »والمقصود أن 
نبين أن رواية شعبة صحيحة ال عيب لها، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب«. 

الحديث الخامس عشر

حديث )2458( َأْخَبَرَنا ُمْكَرُم ْبُن َأْحَمَد اْلَقاِضي، بَِبْغَداَد، َثنَا َأُبو ِقالََبَة - 15
َأيُّوَب  ْبَن  َيْحَيَى  َسِمْعُت  َقاَل:  َأبِي  َثنَا  َجرِيرٍ،  ْبُن  َوْهُب  َثنَا   ، َقاِشيِّ الرَّ اْبُن 
ُث، َعْن َيِزيَد ْبِن َأبِي َحبِيٍب، َعْن ُعَليِّ ْبِن َرَباٍح، َعْن َأبِي َقَتاَدَة  َأنَّ  ُيَحدِّ
ُل األَْرَثُم َطْلُق اْلَيِد  َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َخْيُر اْلَخْيِل األَْدَهُم األَْقَرُح اْلُمَحجَّ

َيِة«. اْلُيْمنَى، َفإِْن َلْم َيُكْن َأْدَهَم َفُكَمْيٌت َعَلى َهِذِه الشِّ
 »هذا حديث غريب صحيح، وقد احتجَّ الشيخاِن بجميع رواته ولم يخرجاه«.*

ضعيف.

الترمذي )97	1(، وابن ماجة )2789( حدثنا محمد بن بشار،  قلُت: أخرجه 
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إبراهيم بن محمد، والرامهرمزي  الحديث« )2/	1	( حدثنا  والحربي في »غريب 

في »أمثال الحديث« )ص: 154( من طريق أحمد بن الفرج بن عبد اللَّه الجشمي، 

والخطابي في »غريب الحديث« )392/1(، والبيهقي في »الكبرى« )	/	53( من 

طريق أبي األزهر. 

جميعهم عن وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن يحيى بن أيوب. عن يزيد بن أبي 

حبيب، عن علي بن رباح، عن أبي قتادة فذكره.

وتوبع يحيى بن أيوب، تابعه ابن لهيعة: 

 ،)20	/2( »الموضح«  في  الخطيب  طريقه  ومن   ،)	38( الطيالسي  أخرجه 

وأحمد )1	225(، والدارمي )2472(، والترمذي )	9	1( عن ابن لهيعة.

كالهما )ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب( عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، 

عن أبي قتادة فذكره.

بن  وهب  عن  عرعرة،  بن  محمد  بن  إبراهيم  عن   )4	7	( حبان  ابن  وأخرجه 

جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن 

علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، أو أبي قتادة. على الشك.

بن  لعقبة  أبي حبيب، والخبر مشهور  بن  يزيد  الخبر من  »الشك في هذا  وقال: 

عامر من حديث موسى بن علي عن أبيه«.

وقال الترمذي: »حسن غريب صحيح«. 

 :)74	/5( قال  واإليهام«،  الوهم  »بيان  في  القطان  ابن  تعقبه  وقد  نظر،  وفيه 

»وصححه بتصحيح الترمذي، وهو ليس بصحيح«.
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وجه الغرابة:

فيه علة خفية عجيبة: قال ابن يونس المصري في »تاريخه« )1/	50(: »أحاديث 
جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب ليس عند المصريين منها حديث، وهي تشبه عندي 

أن تكون من حديث ابن لهيعة، والله أعلم«. 

ويحيى بن أيوب، لم يحتج به البخاري، وإنما أخرج له حديثين مقرونا بغيره.

وقال الباجي في »التعديل والتجريح« )1203/3(: »يحيى بن أيوب المصري 
للبخاري في االستشهاد ولمسلم في الرواية«.

وقال الذهبي في »سير أعالم النبالء« )8/	(: »له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب 
كتبهم،  في  الستة  األئمة  به  احتج  الحديث...  حسن  وهو  حديثه،  وينقون  الصحاح، 

لكْن أخرج له البخاري مقرونا بغيره حديثين«.

وقال في »تاريخ اإلسالم« )540/4(: »قال أبو بشر الدوالبي: يحيى بن أيوب 
المصري: ليس بذاك القوي.

قلت: وضعفه أبو محمد بن حزم في المحلَّى.

بن  يحيى  حدثنا  قال:  مريم،  أبي  بن  سعيد  أيضا:  غرائبه  ومن  عدي:  ابن  وقال 
اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:  الزبير، عن جابر قال: قال رسول  أيوب، قال: حدثني ابن جريج، عن أبي 
»ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، وال لتماروا به السفهاء، وال لتخيروا به المجالس، 

فمن فعل ذلك فالنار النار«، فهذا معروف بيحيى.

قلت: هو على شرط مسلم، وإنما لم يخرجه لنكارته«.

والحديث قد اختلف فيه: 

فرواه عبيد بن الصباح، أنبأ موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر 
رضي اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أردت أن تغزو، فاشتر فرسا أدهم أغر 
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محجال مطلق اليمنى، فإنك تغنم وتسلم«. 

أخرجه الحاكم )2459(، وعنه البيهقي في »الكبرى« )	/	53(، والطبراني في 
»المعجم الكبير« )809/293/17( من طريق عبيد بن الصباح.

وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«.

وقال البيهقي: »كذا قال: عن عقبة بن عامر«.

وهو  الصباح.  بن  عبيد  »فيه   :)2	2/  5( الزوائد«  »مجمع  في  الهيثمي  وقال 
ضعيف«.

»المصنف« )33239( حدثنا  في  أبي شيبة  ابن  أخرجه  غيرهما مرسال:  ورواه 
الفضل بن دكين، 

وابن قتيبة الدينوري في »عيون األخبار« )242/1( عن أشهل بن حاتم.

كالهما عن موسى ابن علي بن رباح اللَّخمي عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

إلى  رجل  جاء  قال:  أبيه  عن  رباح  بن  علي  بن  موسى  عن  المبارك  ابن  ورواه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم ذكر الحديث، كما في »تهذيب اللغة« )98/14(.

وكذا رواه الحسن بن عرفة، كما في »الدر المنثور« )4/	9( عن موسى بن علي 
بن رباح اللخمي عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

بن  بكر  أبي عن حديث رواه  »العلل« )911(: »سألت  أبي حاتم في  ابن  وقال 
يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قتادة عن األنصاري... قال أبي: 
إنما ُيروى هذا الحديث عن موسى بن علي عن أبيه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسال، وبكر بن 

يونس ضعيف الحديث«.

للترمذي  تبعا   )1	9/2( والترهيب«  »الترغيب  فــي  المنذري  وصححه 
والمصنف، ولم يبال باإلرسال.



131 َحَها الَحاكِم َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة« رواية ودراية: »األحاديث التي َصحَّ

الحديث السادس عشر

ثنا - 16  ، التَّْيِميُّ َعِليٍّ  ْبُن  اْلُحَسْيُن  َأْحَمَد  َأُبو  َأْخَبَرنِي   )2480( حديث 
ِه،  اللَّ َعْبِد  ْبُن  ِزَياُد  ُزَراَرَة، ثنا  ْبُن  اْلُحَسْيِن، ثنا َعْمُرو  ْبِن  ِد  ْبُن ُمَحمَّ َأْحَمُد 
  ِد ْبِن إِْسَحاَق، َعْن َثْوِر ْبِن َيِزيَد، َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعْن ُمَحمَّ
َهُهْم ُثمَّ َقاَل:  َقاَل: »َمَشى َمَعُهْم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى َبِقيِع اْلَغْرَقِد ِحيَن َوجَّ

ُهمَّ َأِعنُْهْم«. ِه، اللَّ »اْنَطِلُقوا َعَلى اْسِم اللَّ
بن * بمحمد  مسلم  واحتج  وعكرمة،  يزيد  بن  بثور  البخاري  احتج  »قد   

إسحاق«.

»وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه«*

حسن. 

أخرجه ابن إسحاق -كما في »البداية والنهاية« )9/4(-، وإسحاق بن راهويه 
 ،-)4259( العالية  والمطالب   ،)80/5( الخيرة«  »إتحاف  في  -كما  »المسند«  في 
»إتحاف  في  يعلى-كما  وأبو   ،)4783( الزخار  =البحر  والبزار   ،)2391( وأحمد 
الخيرة« )44/5(-، والطبري في »التاريخ« )53/2(، والطبراني في »معجمه الكبير« 
»معرفة  في  األصبهاني  نعيم  وأبو   ،)1079( »الدعاء«  وفي   ،)11554/222/11(
الصحابة« )59	3(، والبيهقي في »دالئل النبوة« )200/3(، وابن عساكر في »تاريخ 
دمشق« )272/55(، والضياء المقدسي في »المختارة« )299، 300، 301، 302) 

عن ابن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، فذكره.

بن  بمحمد  مسلم  واحتج  وعكرمة،  يزيد  بن  بثور  البخاري  احتج  »قد  قوله: 
إسحاق...« فيه نظر، فلم يحتج مسلم بمحمد بن إسحاق.

وجه الغرابة:

أن  أحواله  أحسن  بل  فال،  الصحة  أما  به،  إسحاق  بن  محمد  لتفرد  غريب  هو 
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يحسن أما الصحة فبعيدة. 

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )	/	19(: »وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، 
وبقية رجاله رجال الصحيح«.

بن  ومحمد  صحيح،  »هذا   :)44/5( الخيرة«  »إتحاف  في  البوصيري  وقال 
إسحاق وإن روى هذا الطريق بصيغة العنعنة فقد رواه أحمد ابن حنبل في مسنده من 

طريقه مصرًحا بالتحديث من ثور«.

وقال الحافظ في »المطالب« )4/	21(: »هذا إسناد حسن متصل أخرج اإلمام 
أحمد منه إلى قوله: »الله أعنهم« فقط وهو المرفوع منه الموصول، والثاني -يعني 
النفر الذين وجههم إلى كعب بن األشرف- مدرج، وله شاهد في الصحيح من حديث 

عمرو عن جابر«.

ونقله عنه البوصيري في »إتحاف الخيرة« )80/5(.

الحديث السابع عشر

َزَكرِيَّا - 17 ْبُن  اْلَقاِسُم  ثنا  اْلَحافُِظ،  َعِليٍّ  َأُبو  َثنَا  َحدَّ  )2510( حديث 
 ، ْهرِيُّ الزُّ ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َيْعُقوُب  ثنا  النَّاِقُد،  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َعْمُرو  ثنا  ُز،  اْلُمَطرِّ
َعْن  َحبِيَبَة،  َأبِي  ْبِن  إِْسَماِعيَل  ْبُن  إِْبَراِهيُم  ثنا  ِعْمَراَن،  ْبُن  اْلَعِزيِز  َعْبُد  ثنا 
»َجَعَل  َقاَلْت:    َعائَِشَة،  َعْن  َبْيرِ،  الزُّ ْبِن  ُعْرَوَة  َعْن  ُروَماَن،  ْبِن  َيِزيَد 
َبنِي  َواأْلَْوِس  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َبْدٍر:  َيْوَم  اْلُمَهاِجرِيَن  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ِشَعاَر  َرُسوُل 

ِه«. اللَّ ُعَبْيِد  َبنِي  َواْلَخْزَرِج  ِه  اللَّ َعْبِد 
الشعار * إنما أخرجا في   »هذا حديث غريب صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، 

حديث الزهري، عن كثير بن العباس، عن أبيه لما كان يوم حنين انهزم الناُس، 
الحديث بطوله يذكر فيه شعار القبائل«.

ضعيف.
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قلُت: وعنه: البيهقي في »الكبرى« )	/1	3(.

وجه الغرابة:

لتفرد  وباطل  بل  غريب  هو  نعم  اإلسناد«،  صحيح  غريب  حديث  »هذا  قوله: 
المتروكين به، ولم أجده عند غيره من هذا الوجه.

أما الصحة فال، لما سيأتي. 

وتعقبه الذهبي في التلخيص: بل يعقوب وإبراهيم ضعيفان.

محمد  بن  يعقوب  ففيِه  »ال،   :)	7/9( المنير«  »البدر  في  الملقن  ابن  وكذا 
الزهري، وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهما ضعيفان«.

وفاَتُهم عبد العزيز بن عمران، وهو أولى فإنه أشدهم ضعًفا، ذكره الذهبي في 
عبد  وهو  المدني،  الزهري  عمران  بن  العزيز  عبد   :)	32/2( االعتدال«  »ميزان 

العزيز بن أبي ثابت.

بن  وقال عثمان  متروك.  النسائي وغيره:  وقال  ُيكتب حديثه.  البخاري: ال  قال 
بثقة،  سعيد: قلت ليحيى: فابن أبي ثابت عبد العزيز بن عمران ما حاله؟ قال: ليس 

إنما كان صاحَب شعٍر، وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف.

فتصحيح المصنف مما ُيتعجب منه.

قوله: »إنما أخرجا في الشعار حديث الزهري، عن كثير بن العباس، عن أبيه لما 
كان يوم حنين انهزم الناس، الحديث بطوله يذكر فيه شعار القبائل«.

بن  قال: حدثني كثير  ابن شهاب،  بل أخرجه مسلم وحده )	7( )1775( عن 
عباس بن عبد المطلب، قال: قال عباس: شهدُت مع رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يوم حنين...

وأبو سفيان آخذ بركاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »أْي عباس، ناِد 
أصحاَب السمرة«، فقال عباس: وكان رجال صيتا، فقلُت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
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البقر على أوالدها،  فوالله، لكأن عطفْتهم حين سمعوا صوتي عطفة  قال:  السمرة؟ 
فقالوا: يا لبيك، يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في األنصار يقولون: يا معشر 
األنصار، يا معشر األنصار، قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، 

فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج...«.

وليس هذا من الشعار بل هو تحفيز للجهاد.

الحديث الثامن عشر

ْبُن َعْبِد اللِه األَْصَفَهانِيُّ - 18 ُد  َأُبو َعْبِد اللِه ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  حديث )2591( 
ْبُن  اْلَولِيُد  َثنَا  َأبِي،  َثنِي  َحدَّ  ، يُّ اْلُبرِّ َبْحرٍ  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  اْلَحَسُن  َثنَا  اِهُد،  الزَّ
ِه  َجدِّ َعْن  َأبِيِه،  َعْن  ُشَعْيٍب،  ْبِن  َعْمرِو  َعْن  ٍد،  ُمَحمَّ ْبُن  ُزَهْيُر  َثنَا  ُمْسِلٍم، 
َوَمنَُعوُه   ، اْلَغالِّ َمَتاَع  َأْحَرُقوا  َوُعَمَر  َبْكرٍ  َوَأَبا  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوَل  َأنَّ   ،ُ

َوَضَرُبوُه«. َسْهَمُه، 
 »حديث غريب صحيح ولم يخرجاه«.*

ضعيف.

 ،)174/9( »الكبرى«  في  البيهقي  طريقه  ومن   ،)2715( داود  أبو  رواه  قلُت: 
وأبو يعلى )204(، وابن الجارود )1082( عن الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اللَّه عنه.

الوليد، ولم أسمعه منه  فيه علي بن بحر عن  بعد تخريجه: »وزاد  أبو داود  قال 
ومنعوه سهمه«.

والموقوف، رواه أبو داود عقب )2715(، ومن طريقه البيهقي في »الكبرى« 
)174/9( ثنا الوليد بن عتبة، وعبد الوهاب بن نجدة، قاال: ثنا الوليد، عن زهير 
بن محمد، عن عمرو بن شعيب، قوله. ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي 

سهمه. منع 
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وقال البيهقي: ويقال: إن زهيرا هذا مجهول وليس بالمكي.

ابن حجر في »اإلتحاف« )4	117(: »زهير بن محمد ضعيف،  الحافظ  وقال 
وقد اختلف عليه فيه، وقال أبو داود: إنَّ وقفه أصح«.

وعلَّقه البخاري في »صحيحه« في كتاب الجهاد والسير )باب القليل من الغلول( 
ق متاعه،  قبل رقم )3074(. قال: ولم يذكر عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه حرَّ

. وهذا أصحُّ

وقال ابن حجر في »فتح الباري« )47/1(: »ثم ساقه من حديث سالم بن أبي 
الجعد في قصة كركرة قال: وقال ابن سالم: كركرة يعني بفتح الكاف وأشار بحرق 
–يعني  المؤلف  وصحح  ضعيف  إسناده  داود  أبو  أخرجه  حديث  إلى  الغال  متاع 

البخاري- في التاريخ أنه موقوف«.

وقال في »تغليق التعليق« )4/3	4(: »وفي ذلك، يعني في حرق متاع الغال، 
حديثان، رواهما أبو داود، أحدهما من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، 
عن جده، واآلخر من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وكالهما ضعيف، 

مضطرب«. 

عن  والمحفوظ  الحديث،  ضعيف  محمد  بن  »وزهير   :)4		/3( في  وقال 
عمرو بن شعيب قوله، والله أعلم«. 

بن  الوليد  عن  واحد  غير  رواه  »هكذا   :)102/9( »الكبرى«  في  البيهقي  وقال 
مسلم، وقد قيل عنه مرسال«.

قال  ضعيفة.  محمد  بن  زهير  عن  الشاميين  رواية  فإن  اإلرســال.  من  سلم  ولو 
الحافظ: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، قال البخاري عن أحمد: 
الكمال )414/9(، لسان  انظر: تهذيب  الشاميون آخر!  الذى يروي عنه  كأن زهيرا 

الميزان )221/7(، التقريب )2049(.
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وقال ابن الملقن في »البدر المنير« )138/9-139( -بعد أن ذكر كالم النقاد 
في زهير-: »وأما الحاكم فقال... هذا: حديث غريب صحيح. لكنه قال -فيما نقله 
عنه الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق-: إن زهيرا هذا ممن خفي على مسلم 
بعُض حاله، فإنه من العباد الصالحين المجاورين بمكة، ليس في الحديث بذاك، ليَّنه 
أحمد؛ فيعترض عليه في تصحيحه إذن. وقال البيهقي: األحاديث الواردة في الغلول 
ليس فيها أنه عليه السالم أمر بتحريق متاع الغال، قال: وفي ذلك دليل على ضعف هذا 

الحديث. قال: ويقال: إن زهيرا هذا مجهول وليس بالمكي. قلت: غريب. 

وقال الرافعي عن الشافعي: لو صح هذا الحديث قلُت به. قال الرافعي: يريد أنه 
لم تظهر صحته. 

وجه الغرابة:

قوله: »حديث غريب صحيح...«. نعم هو غريب سندا ومتنا:

مخالفته  من  بيانه  سبق  لما  فال  الصحة  أما  ضعيف،  وهو  به،  السند  هذا  لتفرد 
قال  آخــر...  حديث  في  ورد  ما  البخاري  أعل  وبهذا  التحريق،  عدم  من  لألصول 
البخاري في »التاريخ الكبير« )291/4(، ونحوه في »التاريخ األوسط« )81/2( في 
ترجمة صالح بن محمد بن زائدة: منكر الحديث يروي عن سالم عن ابن عمر عن 
اللَّه  عمر رفعه: »من غّل فأحرقوا متاعه«. وقال ابن عباس عن عمر عن النبي صلى 

عليه وسلم في الغلول، ولم يحرق.

الحديث التاسع عشر

اْلُخَراَسانِيُّ - 19 إِْسَحاَق  ْبُن  ِه  اللَّ َعْبُد  ٍد  ُمَحمَّ َأُبو  َأْخَبَرَنا   )2618( حديث 
ِه  بَِبْغَداَد، ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلَهْيَثِم ْبِن َجِميٍل، ثنا ُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ُعَبْيِد اللَّ
، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُهَرْيَرَة، َوُكنُْت َجالًِسا ِعنَْدُه  ْبِن ُعَمَر، َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبرِيِّ
َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة : َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »إِنَّ َنبِيًّا ِمَن اأْلَْنبَِياِء َقاَتَل 
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ُتَها  ْمُس َفَقاَل َلَها: َأيَّ َأْهَل َمِدينٍَة َحتَّى إَِذا َكاَد َأْن َيْفَتتَِحَها، َخِشَي َأْن َتْغُرَب الشَّ
ْمُس إِنَِّك َمْأُموَرٌة َوَأَنا َمْأُموٌر بُِحْرَمتِي َعَلْيِك، إاِلَّ َرَكْدِت َساَعًة ِمَن النََّهاِر،  الشَّ
ُبوَها فِي اْلُقْرَباِن،  ُه َحتَّى اْفَتَتَحَها، َوَكاُنوا إَِذا َأَصاُبوا اْلَغنَائَِم َقرَّ َقاَل: َفَحَبَسَها اللَّ
ا َأَصاُبوا، َوَضُعوا اْلُقْرَباَن، َفَلْم َتِجِئ النَّاُر َتْأُكُلُه،  َفَجاَءِت النَّاُر، َفَأَكَلْتَها، َفَلمَّ
ِه َما َلنَا اَل ُيْقَبُل ُقْرَباُننَا؟ َقاَل: فِيُكْم ُغُلوٌل. َقاُلوا: َوَكْيَف َلنَا  َفَقاُلوا: َيا َنبِيَّ اللَّ
َأْن َنْعَلَم َمْن ِعنَْدُه اْلُغُلوُل؟ َقاَل: َوُهُم اْثنَا َعَشَر ِسْبًطا َقاَل: ُيَبايُِعنِي َرْأُس ُكلِّ 
ِسْبٍط ِمنُْكْم َفَباَيَعُه َرْأُس ُكلِّ ِسْبٍط. َقاَل: َفَلِزَقْت َكفُّ النَّبِيِّ بَِكفِّ َرُجٍل ِمنُْهْم، 
َفَقاَل َلُه: ِعنَْدَك اْلُغُلوُل َفَقاَل: َكْيَف لِي َأْن َأْعَلَم ِعنَْد َأيِّ ِسْبٍط ُهَو؟ َقاَل: َتْدُعو 
ُه بَِكفِّ َرُجِل اْلَغنَائِِم،  ِسْبَطَك َفُتَبايُِعُهْم، َرُجاًل َرُجاًل، َقاَل: َفَفَعَل َفَلِزَقْت َكفُّ
ِه - فِي  ُه َوَرُسوُلُه، َهَكَذا - َواللَّ َفَجاَءِت النَّاُر َفَأَكَلْتُه، َفَقاَل َكْعٌب: َصَدَق اللَّ
َثُكُم النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأيُّ َنبِيٍّ  ِه، َيْعنِي فِي التَّْوَراةِ. ُثمَّ َقاَل: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َأَحدَّ كَِتاِب اللَّ
َثُكْم َأيُّ َقْرَيٍة ِهَي؟  َكاَن؟ َقاَل: اَل. َقاَل َكْعٌب: ُهَو ُيوَشُع ْبُن ُنوٍن. َقاَل: َفَحدَّ

َقاَل: اَل. َقاَل: ِهَي َمِدينَُة َأِريَحا«.
 »هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه«.*

حسن. 

قلُت: أخرجه البزار في »المسند« )8458( من طريق أبي همام، والطبراني في 
اُم السنة في »الترغيب  »األوسط« )00		( من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، وقوَّ

والترهيب« )	25( من طريق آدم بن أبي إياس.

جميعهم عن مبارك بن فضالة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن سعيد المقبري، فذكره. 

وقال البزار: »وهذا الحديث ال نعلم رواه عن عبيد اللَّه إال مبارك بن فضالة. وقد 
رواه عن سعيد بن عجالن، ورواه معمر عن همام، عن أبي هريرة، ورواه قتادة، عن 

سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة«. 
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وقال الطبراني: »لم يرو هذا الحديث عن عبيد اللَّه بن عمر إال مبارك بن فضالة«.

الكمال  تهذيب  انــظــر:  بالسماع.  يصرح  ــم  ول مدلس  لكنه  صـــدوق،  وهــو 
)180/27(، تهذيب التهذيب )27/10(، التقريب )4	4	(.

ولكن شيخه عبيد اللَّه بن عمر قد توبع، فرواه ابن عجالن عن المقبري، عن أبي 
هريرة، عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وذكره بنحوه.

أخرجه أبو سعيد النقاش في »فنون العجائب« )		( عن عبد العزيز بن سالم، 
بن مسعود  اللَّه  عبد  بن  إسماعيل  المبهمة« )332/5( عن  »األسماء  في  والخطيب 

العبدي. كالهما عن سعيد بن الحكم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجالن، به.

مريم  أبي  بن  الحكم  بن  سعيد  هو  الحكم،  بن  سعيد  صحيحة:  متابعة  وهذه 
المصري: وهو ثقة.

عليه  حبست  الذي  »النبي   :)332/5( المبهمة«  »األسماء  في  الخطيب  وقال 
الشمس: يوشع بن نون، عليه السالم. الحجة في ذلك: ثم خرجه من هذا الوجه«. ثم 

من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة اآلتي.

فانتفى وجُه الغرابة المطلقة عن السند، وبقي أن نقول: هو غريب لتفرد مبارك بن 
فضالة به عن عبيد اللَّه بن عمر فقط، فالغرابة نسبيَّة، لكنه صح بمتابعة ابن عجالن كما 

ذكرنا، كذلك بما له من طرق صحيحة عن أبي هريرة دون قول كعب:

الصنعاني  الرزاق  1-أخرجه همام بن منبه في »الصحيفة« )123(، وعنه: عبد 
في »المصنف« )9492(، وفي »التفسير« )478(، والُبخاري )3124(، )5157(، 
فذكر  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَّه  رسول  عن  هريرة  أبو  حدثنا  ما  هذا  قال:   )1747(  )32( ومسلم 

أحاديث منها: فذكره بمعناه. 

2-أخرجه أبو إسحاق الفزاري في »السير« )483( وعن معمر، عن إسماعيل بن 
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أمية، أراه عن أبي هريرة، بمعناه.

في  عاصم  أبي  وابن  و11144(،   8827( »الكبرى«  في  النسائي  3-أخرجه 
مشكل  »شرح  في  والطحاوي   ،)7819(  ،)7809( والبزار   ،)140/1( »الجهاد« 
بن هشام،  معاذ  كلهم عن  »المستخرج« )05		(  في  وأبو عوانة  اآلثار« )1071(، 

قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، فذكره. 

قال البزار )7819(: »وهذا الحديث ال نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي 
هريرة إال معاذ بن هشام، عن أبيه. 

رجاله ثقات ويبقى النظر في رواية قتادة، عن سعيد، ففيها كالم.

الحديث العشرون

20 - ، ْيَبانِيُّ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن ُدَحْيٍم الشَّ حديث )2658( َأْخَبَرَنا َأُبو َجْعَفرٍ ُمَحمَّ
ثنا  ُموَسى،  ْبُن  ِه  اللَّ ُعَبْيُد  ثنا   ، اْلِغَفاِريُّ َغَرَزَة  َأبِي  ْبِن  َحاِزِم  ْبُن  َأْحَمُد  ثنا 
َيُقوُل:  اْلَحاِرِث،  ْبَن  َمالَِك  َسِمْعُت  َقاَل:  َقْيٍس،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن  إِْسَرائِيُل، 
َفَجَعَل  َعَلْيِه،  َيْقِدْر  َفَلْم  َج  اْلُمَخدَّ َطَلَب  النَّْهَرَواِن  َيْوَم    َعِليًّا  َشِهْدُت 
ِه َما  ُه َقَدَر َعَلْيِه َفَخرَّ َساِجًدا، َفَقاَل: »َواللَّ َجبِينُُه َيْعَرُق، َوَأَخَذُه اْلَكْرُب، ُثمَّ إِنَّ

ْبَت«. َكَذْبَت َواَل ُكذِّ

الشكر،  سجدة  بذكر  يخرجاه  ولم  الشيخين،  شرط  على  صحيح  حديث  »هذا 
وهو غريب صحيح في سجود الشكر«.

* ضعيف.

أبي شيبة في »المصنف« )	841(،  الرزاق )2	59(، وابن  قلُت: أخرجه عبد 
وأبو   ،)	5( الشكر«  »فضيلة  في  والخرائطي   ،)2883( »األوسط«  في  المنذر  وابن 
»الدالئل«  وفي   ،)519/2( »الكبرى«  في  والبيهقي   ،)99/7( »الحلية«  في  نعيم 



المحرم 1441 ـه140

)	/433(، والذهبي في »سير أعالم النبالء« )213/8( عن سفيان الثوري.

»السنة«  في  أحمد  بن  اللَّه  وعبد   ،)8417( »المصنف«  في  شيبة  أبي  وابــن 
)1497(، ومحمد بن نصر المروزي في »تعظيم قدر الصالة« )	24( عن شريك.

والخطيب في »تاريخ بغداد« )15/ 204( عن إسرائيل.

كلهم عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى، يعني مالك بن الحارث.

وجه الغرابة:

سجدة  بذكر  يخرجاه  ولم  الشيخين،  شرط  على  صحيح  حديث  »هذا  قوله: 
الشكر، وهو غريب صحيح في سجود الشكر«.

نعم هو غريب لتفرد مالك بن الحارث به، وهو مجهول، وقد ُروي الحديث من 
طرق الثقات فلم يذكروا سجود علي بل ذكروا التكبير فقط، وهو المحفوظ. 

ومما يزيده غرابة أن هذا المجهول ال ُيعرف اسمه، فضاًل عن عينه، وهذا يؤكد 
قيس  بن  »يرويه محمد  فقال:  »العلل« )504(:  في  الدارقطني  ذكره  لما  لذا  ضعفه. 

واختلف عنه؛ فرواه الثوري، عن محمد بن قيس، عن أبي موسى، عن علي.

ورواه الحسن بن صالح، عن محمد بن قيس عن عبد اللَّه بن مالك، عن علي.

وخالفه إسرائيل فقال: عن محمد بن قيس عن مالك بن الحارث عن علي. ولعله 
اسم أبي موسى، والله أعلم«.

أبو  الحارث  بن  مالك  باْسِم   )204  /15( بغداد«  »تاريخ  في  الخطيب  وذكره 
موسى الهمذاني، قال: »ُيعد في أهل الكوفة، سمع علي بن أبي طالب، وحضر معه 

الحرب بالنهروان، روى عنه محمد بن قيس األسدي.

رواه سفيان الثوري عن محمد بن قيس عن أبي موسى الهمداني، وسماه البخاري 
ومسلم بن الحجاج: الحارث بن قيس«.
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ورواه بذكر السجود أيًضا: 

1-ريان بن صبرة الحنفي:

في  شيبة  أبــي  ــن  واب  ،)230/	( الكبرى«  »الطبقات  في  سعد  ابــن  أخرجه 
أنه  الحنفي،  صبرة  بن  َريَّان  ثنا  قال:  زربي،  بن  إسماعيل  عن   )8424( »المصنف« 
شهد يوم النهروان قال: وكنت فيمن استخرج ذا الثدية فبشر به عليًّا قبل أن ينتهي إليه 

»فانتهيت إليه وهو ساجد فرًحا به«.

زربي.  بن  وإسماعيل  ِحطَّان،  بن  عيسى  عنه:  روى  مجهول،  هذا  وريان  قلُت: 
والتعديل  الجرح   )333/3( الكبير  التاريخ   )230/	( الكبرى«  »الطبقات  انظر: 
)514/3(. وذكره ابن حبان )49/1(. »الثقات«، )242/4( ووقع فيه: بن صبيرة. 

2-أبو مؤمن الوائلي:

الكمال«  »تهذيب  في  والمزي  »المصنف« )8422(،  في  أبي شيبة  ابن  أخرجه 
)34/	33(: عن سويد بن عبيد العجلي، عن أبي مؤمن الوائلي، قال: »شهدت عليا 

لما أتي بالمخدج سجد«.

وأبو مؤمن الوائلي وقيل: أبو المؤمر. وعنه سويد بن عبيد. ال يعرف. انظر: تهذيب 
الكمال )34/	33(، لسان الميزان )485/9(، تهذيب التهذيب )252/12(.

وسويد بن عبيد العجلي قال أبو حاتم: شيخ، وقال ابن حجر: مقبول. وذكره ابُن 
ِحبَّان في »الثقات«. انظر: تهذيب الكمال )2/12	2(، تهذيب التهذيب )277/4(، 

التقريب )93	2(.

3-طارق بن زياد:

الكمال«  »تهذيب  في  المزي  طريقه  ومــن   ،)1255  ،848( أحمد  أخرجه 
)338/13( عن إبراهيم بن عبد األعلى، عن طارق بن زياد، قال: خرجنا مع علي 
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إلى الخوارج فقتلهم، ثم قال: ... اطلبوا، فطلبنا فوجدنا المخدج، فخررنا سجودا، 
وخر علي معنا ساجدا.

وعنه:  »التقريب«  في  كما  مجهول  زياد  بن  طارق  ضعيف،  إسناد  وهذا  قلُت: 

إبراهيم بن عبد األعلى فقط.

انظر:  »الثقات«.  في  حبان  ابن  ذكره  مجهول.  خــراش:  بن  الرحمن  عبد  قال 

تهذيب الكمال )338/13(، ميزان االعتدال )332/2(، التقريب )2998(، تهذيب 

التهذيب )3/5(.

وهؤالء المجاهيل يتفردون بذكر سجود علي، وللحديث عن علي طرق كثيرة 

صحيحة، وليس فيها السجود، والمحفوظ؛ أنه كبَّر فقط وكبَّر الناُس معه، هكذا روايُة 

الثقات من أصحابه.

أصحها: ما رواه مسلم )		10( عن زيد بن وهب الجهني... فقال علي رضي اللَّه 

عنه: التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي اللَّه عنه بنفسه حتى 

ُروهم، فوجدوه مما يلي األرض، فكبَّر، ثم  أتى ناسا قد ُقتل بعضهم على بعض، قال: أخِّ

قال: صدق الله، وبلَّغ رسوله.

الحديث الحادي والعشرون

ْبُن - 21 ِه  اللَّ َعْبُد  َأْنَبَأ  ْبُن إِْسَحاَق،  َبْكرِ  َأُبو  ْيُخ  َأْخَبَرنِي الشَّ حديث )2686( 
ِه ْبُن َوْهٍب، َأْخَبَرنِي  َثنِي َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، ثنا َعْبُد اللَّ َأْحَمَد ْبِن َحنَْبٍل، َحدَّ
َد ْبَن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب،  ، َأنَّ ُمَحمَّ ْحَمِن اْلُجَمِحيُّ َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّ
ِه َعِليِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثاَلٌث  َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ
إَِذا  َواأْلَيُِّم  َحَضَرْت،  إَِذا  َواْلَجنَاَزُة  آَنْت،  إَِذا  اَلُة  الصَّ  : ْرُهنَّ ُتَؤخِّ اَل  َعِليُّ  َيا 

َوَجَدْت ُكْفًؤا«.
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 »هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه«.*

ضعيف.

قلُت: وأخرجه عنه البيهقي في »السنن الصغير« )2410(.

وأخرجه أحمد، وابنه في »زيادات المسند« )828(، ومن طريقه ابن عساكر في 
»تاريخ دمشق« )413/54(، والضياء في »المختارة« )93	(، والمزي في »التهذيب« 
)519/10(، وابن الجزري في »مناقب األسد الغالب« )ص: 79(. وأخرجه الطوسي 
في »مختصر األحكام« )978(، وابن حبان في »المجروحين« )323/1( من طريق 
والترمذي )171و  الكبير« )177/1(،  »التاريخ  في  والبخاري  بن معروف،  هارون 
1075(، والبيهقي في »الكبرى« )132/7(، والضياء في »المختارة« )91	-93	) 
عن قتيبة، وابن ماجه )	148(، والضياء في »المختارة« )92	( عن حرملة بن يحيى، 

ورواية ابن ماجه مختصرة بذكر الجنازة فقط.

في  والدارقطني  خداش،  بن  خالد  حدثنا   )132( »العيال«  في  الدنيا  أبي  وابن 
»تعليقاته على المجروحين« )ص: 108( عن يونس بن عبد األعلى، والخطيب في 
»تاريخ بغداد« )9/ 39( عن عيسى بن أحمد العسقالني. والبوشنجي في »المنظوم 

والمنثور من الحديث« )22( عن عبد الوهاب. 

جميعهم عن ابن وهب حدثني سعيد بن عبد اللَّه الجهني، عن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب عن أبيه.

هكذا رواه الجماعة عن ابن وهب: فقالوا: »عن سعيد بن عبد اللَّه الجهني«.

في  كذا  الجمحي«.  الرحمن  عبد  بن  »سعيد  فيه:  فقال  الحاكم،  فيه  وأخطأ 
المطبوع، وقال ابن حجر في »اإلتحاف« )11/	74/58	14(: »غلط الحاكم فيه 
غلطا فاحشا، وإنما رواه ابن وهب، عن سعيد بن عبد اللَّه الجهني، ال عن سعيد بن 

عبد الرحمن الجمحي«.
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المستدرك  في  الحاكم  »أخرجه   :)197/3( الراية«  »نصب  في  الزيلعي  وقال 
كذلك... إال أني وجدته، قال: عن سعيد بن عبد الرحمن«.

المجروحين«  »تعليقاته على  الدارقطني في  أيضا، وتعقبه  ابن حبان  فيه  وأخطأ 
)ص: 108( بقوله: »ليس من حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، إنما رواه ابن 
وهب، عن شيخ مجهول، يقال له: سعيد بن عبد اللَّه الجهني، والوهم فيه، عندي من 

أبي حاتم، ال من ابن خزيمة«.

وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث غريب صحيح«. نعم هو غريب لتفرد سعيد به، أما الصحة 
فال لما سيأتي. 

وقال الترمذي في الموضع األول: »هذا حديث غريب حسن«.

وقال في الموضع الثاني: »هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل«.

قال محققو مسند أحمد؛ طبعة الرسالة )198/2(: »وقد وقع في مطبوعة الشيخ 
أحمد شاكر من »سنن الترمذى« أن الترمذي قال عند الموضع األول: »هذا حديث 
اخ المتأخرين، فإن النسخ الخطية المتقنة  غريب حسن«، ولفظة »حسن« من زيادة النُّسَّ
منه -والموجود عندنا مصورات عنها- ليس فيها هذا الحرف، ولم ينقله عنه الحافظ 
المزي في »التحفة« )437/7(، ثم إن تحسينه هنا يعارض قوله في الموضع الثاني: 

حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل«.

عوض:  الجمحي،  مجهول.  سعيد   :)2707/5( »المهذب«  في  الذهبي  قال 
سعيد بن عبد اللَّه الجهني، فلُينظر.

وسعيد بن عبد اللَّه الجهني؛ الذي ترجم له ابن حبان في »الثقات« )1/8	2(، 
عنه  روى  على،  بن  عمر  بن  محمد  عن  يروى  الجهني:  اللَّه  عبد  بن  »سعيد  فقال: 

ابن وهب«.
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أبي  وابن   ،)489/3( الكبير«  »التاريخ  في  البخاري  له  ترجم  الترجمة،  وبهذه 
حاتم في »الجرح والتعديل« )37/4(، لم يرو عنه سوى ابن وهب، وهو قليل الرواية 

جدا. وقال أبو حاتم: »هو مجهول«.

الثقات   ،)	04( الثقات  معرفة  انظر:  وثقاه.  فقد  حبان،  وابــن  العجلي  وأمــا 
)1/8	2(، التهذيب )28/2(، الميزان )2/	14(.

وقال ابن حجر في »التلخيص الحبير« )475/1(: »سعيد مجهول، وقد ذكره بن 
حبان في الضعفاء، فقال سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله«.

في  والسخاوي   ،)449 )ص:  األسفار«  حمل  عن  »المغني  في  العراقي  وقال 
»المقاصد الحسنة« )ص: 248(: »وسنده حسن«.

وفيه ما فيه.

الحديث الثاني والعشرون

، ثنا - 22 ِه اأْلَْصَبَهانِيُّ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ ِه ُمَحمَّ حديث )2824( َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد اللَّ
َزْيٍد،  ْبُن  اُد  َحمَّ ثنا  َحْرٍب،  ْبُن  ُسَلْيَماُن  ثنا  اْلَقاِضي،  إِْسَحاَق  ْبُن  إِْسَماِعيُل 
ُه  َقاَل: ُقْلُت أِلَيُّوَب: َهْل َتْعَلُم َأَحًدا َيُقوُل بَِقْوِل اْلَحَسِن فِي َأْمرَِك بَِيِدِك، َأنَّ
ْحَمِن ْبِن  َثنَا بِِه َقَتاَدُة، َعْن َكثِيرٍ َمْوَلى َعْبِد الرَّ َثاَلٌث؟ َفَقاَل: اَل، إاِلَّ َشْيٌء َحدَّ

َسُمَرَة، َعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بِنَْحِوِه. 

. َفَذَكْرُتُه لَِقَتاَدَة َفَقاَل:  ْثُت بَِهَذا َقطُّ َقاَل َأيُّوُب: َفَقِدَم َعَلْينَا َكثِيٌر، َفَسَأَلُه َفَقاَل: َما َحدَّ
»َبَلى، َوَلكِْن َقْد َنِسَي«.

 »هذا حديث غريب صحيح، من حديث أيوب السختياني، وقد ذكرت في *
باب النكاح بغير ولي أسامي جماعة من ثقات المحدثين من الصحابة والتابعين 

ثوا بالحديث ثم نسوه«. وأتباعهم حدَّ

ضعيف.
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قلُت: وعنه البيهقي في »الكبرى« )349/7(.

وفي   ،)147/	( والنسائي   ،)1178( والترمذي   ،)2204( داود  أبو  أخرجه 
 ،)3/4( الكبير«  »الضعفاء  في  والعقيلي   ،)8572( والبزار   ،)5573( »الكبرى« 
والخطيب في »الكفاية« )ص 138( عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، فذكره.

وقال الترمذي: »هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث سليمان بن حرب، 
عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب، 
عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة 

مرفوعا«.

الوجه  هذا  من  إال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  يروى  نعلمه  ال  الحديث  »وهذا  البزار:  وقال 
بهذا اإلسناد ولم يتابع قتادة على هذا الحديث، ومن دون قتادة فثقات: أيوب وحماد 

وسليمان بن حرب، والحديث يهاب مع هذه الرواية«.

العيد في  دقيق  ابن  وأقره  منكر«.  النسائي: »هذا حديث  الرحمن  أبو عبد  وقال 
»اإللمام« )72/2	(، والزيلعي في »نصب الراية« )3/	33(، وابن عبد الهادي في 
»المحرر في الحديث« )5/1	5(، وقال: »كثير وثقه العجلي وغيره. وقال ابن حزم: 

»هو مجهول«.

لما  والحفظ  بالثقة  مشهورا  كان  »ولو  وزاد:   )119/10( »المحلى«  في  وهذا 
خالفنا هذا الخبر وقد أوقفه بعض رواته على أبى هريرة«.

العامة  وقول  روايته،  قبول  يوجب  ما  معرفته  من  يثبت  لم  »هذا  البيهقي:  وقال 
بخالف روايته، والله أعلم«. ووافقه الذهبي في »المهذب« )	/2941(.

وكثير هو مولى عبد الرحمن بن سمرة، ويقال: كثير بن كثير، أو ابن أبي كثير، 
مولى ابن سمرة.



147 َحَها الَحاكِم َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة« رواية ودراية: »األحاديث التي َصحَّ

سمع عبد الرحمن بن سمرة القرشي.

وعنه: محمد بن سيرين ومنصور بن المعتمر وأيوب السختياني، وعبد اللَّه بن 

القاسم وقتادة.

وذكره ابن حبان في »الثقات«. 

الثالثة، ووهم من  من  مقبول  التهذيب« )	2	5(:  »تقريب  في  ابن حجر  وقال 

والمفترق  المتفق   ،)3/4( الكبير  الضعفاء   ،)1547( الثقات  انظر:  صحابيًّا.  ه  عدَّ

)3/	178(، تهذيب الكمال )153/24(، تهذيب التهذيب )427/8(.

والموقوف الذي أشار إليه البخاري لم أقف عليه، لكن الحديث اختلف فيه على 

قتادة:

فأخرجه أبو داود )2205( قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن قتادة، 

عن الحسن في أمرك بيدك، قال: ثالث.

عن  ومنصور  يونس  أنا  قــال:  هشيم  نا   :)1	57( منصور  بن  سعيد  وأخرجه 

الحسن... به.

وهذا أصح؛ فاتفاق هؤالء الثقات على هذا أولى من رواية أيوب.

وجه الغرابة:

أبي هريرة موقوف كما  برفعه، وإنما هو عن  ابن سمرة  تفرد كثير، مولى  قلُت: 

قرره البخاري.

وكذا تفرده عن أبي َسَلَمَة وهو تابعي مشهور دون أصحابه مما ال يقبل.

كما  وصله  في  خولف  وقد  فيه،  أيوب  يوهمون  أنهم  النقاد  كالم  ظاهر  لكن 
تقدم.
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الحديث الثالث والعشرون

ِه اْلَحافُِظ - 23 ُد ْبُن َعْبِد اللَّ ِه ُمَحمَّ َثنَا اْلَحاكُِم َأُبو َعْبِد اللَّ حديث )2835( َحدَّ
ُد  إِْماَلًء فِي ِذي اْلَقْعَدِة َسنََة َثَماٍن َوتِْسِعيَن َوَثاَلِث ِمَئٍة، َأْنَبَأ َأُبو َجْعَفرٍ ُمَحمَّ
اُر بِِمْصَر،  ، َقاَل: ثنا َهاِشُم ْبُن ُيوُنَس اْلَعصَّ ِه اْلَبْغَداِديُّ ِد ْبِن َعْبِد اللَّ ْبُن ُمَحمَّ
َثنِي َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َأبِي اْلَقاِسِم،  ، َحدَّ يُّ قِّ ثنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبٍد، ثنا َأُبو اْلَمِليِح الرَّ
اِم َفَكرَِهْتُه، َوَكاَن  ْبِن اْلَعوَّ َبْيرِ  َها َكاَنْت َتْحَت الزُّ َأنَّ َعْن ُأمِّ ُكْلُثوِم بِنِْت ُعْقَبَة 
ْحنِي بَِتْطِليَقٍة. َقاَلْت:  ِه، َروِّ َبْيرِ: َيا َأَبا َعْبِد اللَّ َشِديًدا َعَلى النَِّساِء، َفَقاَلْت لِلزُّ
َواِحَدًة،  َتْطِليَقًة  َقِك  ُأَطلِّ َأْن  َينَْفُعِك  َوَما  َقاَل:  الطَّْلَق.  َوَجَدِت  ِحيَن  َوَذلَِك 
َتْطِليَقًة  َقَها  َفَطلَّ َأْسَتْرِوُح إَِلى َذلَِك، َقاَل:  ُأَراِجَعَك؟ َقاَلْت: إِنِّي َأِجُدنِي  ُثمَّ 
َواِحَدًة ُثمَّ َخَرَج، َفَقاَلْت لَِجاِرَيتَِها: َأْغِلِقي اأْلَْبَواَب، َقاَل: َفَوَضَعْت َجاِرَيًة، 
َر بَِها، َفَقاَل: َمَكَرْت بِي اْبنَُة َأبِي ُمَعْيٍط، ُثمَّ َخَرَج إَِلى  َبْيُر َفُبشِّ َفَقاَل: َفَأَتى الزُّ

َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَر َذلَِك َلُه، »َفَأَباَنَها ِمنُْه«.
فغير * يخرجاه  لم  وإن  المليح،  وأبو  اإلسناد،  صحيح  غريب  حديث  »هذا   

ابنة عقبة بن  متهم بالوضع، فإنه إمام أهل الجزيرة في عصره، وأم كلثوم هي 
أبي معيط، وهي التي يروي عنها ابنُها حميد بن عبد الرحمن، عن رسول اللَّه 

ملسو هيلع هللا ىلص، ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس«.

ضعيف.

قلُت: لم أجده عند غيره، وعلقه البيهقي في »الكبرى« )421/7(: »وُروي ذلك 
عن أبي المليح الرقي عن عبد الملك بن أبي القاسم عن أم كلثوم«.

وأبو المليح الرقي: اسمه الحسن بن عمر أو عمرو بن يحيى الفزاري موالهم، 
ثقة، وصحح الدارقطني أن اسم أبيه عمر بضم العين قال: وهو ثقة.

ووثقه أحمد، وأبو زرعة، وابن معين وذكره ابن حبان في »الثقات«. انظر: تهذيب 
الكمال )	/280(، تهذيب التهذيب )309/2(، التقريب )		12(.
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»الثقات«  في  حبان  ابن  له  ترجم  من  هو  لعله  القاسم.  أبي  بن  الملك  وعبد 
)101/7(، فقال: يروي عن نافع، روى عنه جعفر بن برقان وذكر في ترجمته حديثا، 

عن نافع عن ابن عمر.

فهو علة هذا السند، وطبقته ال تدرك أم كلثوم بنت عقبة، وال هو معروف بالرواية 
عنها؛ فهذا سند عجيب.

عثمان  أخت  وهي  قديما،  أسلمْت  األموية  معيط  أبي  بن  عقبة  بنت  كلثوم  فأم 
ه، صحابية هاجرت وبايعت، وكانت هجرتها في سنة سبع في الهدنة التي كانت  ألُمِّ
بين رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وبين كفار قريش. تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها يوم مؤتة، ثم 
تزوجها الزبير بن العوام، ثم طلقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فمات عنها، ثم 
تزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده، روى عنها: ابناها: إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، ماتت في خالفة علي. انظر: تهذيب الكمال 

)382/35(، تهذيب التهذيب )477/12(، التقريب )0	87(.

وجه الغرابة:

فغير  المليح، وإن لم يخرجاه  قوله: »هذا حديث غريب صحيح اإلسناد، وأبو 
متهم بالوضع...«.

ليس غريًبا لما ذكره، فأبو المليح ثقة بل تركيبة السند ال تجيء كما بينا، وهو على 
ظاهره منقطع، وال يعرف سنده إال في هذا الحديث مما يدل على بطالنه. 

وله طريق آخر عن ميمون بن مهران الجزري، عن الزبير بن العوام؛ »أنه كانت 
عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له، وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، 
ثم خرج إلى الصالة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خدعتني، خدعها الله، ثم أتى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها«.

أخرجه عبد الرزاق )11721(، وابن ماجة )	202( عن قبيصة.
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العالية«  »المطالب  في  وكما   ،)233	( »المسند«  في  راهويه  بن  وإسحاق 
)2/	11( أخبرنا وكيع.

كلهم عن سفيان الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، فذكره.

أبيه،  الثوري، عن عمرو بن ميمون، عن  اللَّه األشجعي عن سفيان  ورواه عبيد 
عن أم كلثوم بنت عقبة فذكره. فوصله أخرجه البيهقي في »الكبرى« )421/7(، وفي 

»السنن الصغير« )155/3(.

قال البوصيري في »مصباح الزجاجة« )124/2(: »هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه 
منقطع. ميمون هو ابن مهران أبو أيوب، روايته عن الزبير مرسلة، قاله المزي في التهذيب«.

وتوبع سفيان على اإلرسال:

المدينة«  »تاريخ  في  شبة  وابــن   ،)230/8( »الطبقات«  في  سعد  ابن  فــرواه 
في  كليب  بن  والهيثم   ،)400/18( دمشق«  »تاريخ  في  عساكر  وابن   ،)493/2(
»المسند« )	5(، وعنه: الضياء في »المختارة« )8/440/1	8( عن يزيد بن هارون.

وابن أبي شيبة في »المصنف« )19587( حدثنا محمد بن بشر العبدي.

جميعهم عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، قال: كانت أم كلثوم بنت عقبة.

قال الضياء: »ال أظن أن ميمون بن مهران أدرك الزبير، والله أعلم«.

الحديث الرابع والعشرون

ِد ْبِن اْلَفْضِل - 24 َثنِي َأُبو اْلَحَسِن إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ حديث )3315( َحدَّ
 ، ِه اْلَمَدنِيُّ ُد ْبُن ُعَبْيِد اللَّ ي، ثنا َأُبو َثابٍِت ُمَحمَّ ، ثنا َجدِّ ْعَرانِيُّ ٍد الشَّ اْبِن ُمَحمَّ
َعْن  ٍد،  ُمَحمَّ ْبِن  َجْعَفرِ  َعْن   ، الثَّْوِريِّ ُسْفَياَن  َعْن  َسْعٍد،  ْبُن  إِْبَراِهيُم  َثنِي  َحدَّ
َأبِيِه، َعْن َجابِرٍ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأْلِهَم إِْبَراِهيُم اْلَخِليُل َعَلْيِه 

َساَن اْلَعَربِيَّ إِْلَهاًما«. اَلُم َهَذا اللِّ السَّ



151 َحَها الَحاكِم َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة« رواية ودراية: »األحاديث التي َصحَّ

 »هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين إن كان الفضل بن محمد *
حفظه متصال عن أبي ثابت فقد حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ أبو عبد الرحمن 
عن  سفيان،  عن  أبيه،  عن  عمي،  ثنا  الزهري،  سعد  بن  اللَّه  عبيد  ثنا  النسائي، 

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مرسال نحوه«.

ضعيف.

قلُت: أبو ثابت محمد بن عبيد اللَّه المدني هو محمد بن عبيد اللَّه بن محمد بن 

زيد المدني مولى آل عثمان ثقة. َرَوى َعن: إبراهيم بن سعد )خ( انظر: تهذيب الكمال 

)	47/2(، التقريب )110	(، تهذيب التهذيب )324/9(.

 ورواه عن الحاكم : البيهقي في »الشعب« )18	1( متصال. 

ورواه هو، وعنه: البيهقي في »الشعب« )19	1( ثنا أبو علي الحافظ أنا أبو عبد 

الرحمن النسائي ثنا عبيد اللَّه بن سعد الزهري ثنا عمي عن أبيه عن سفيان عن جعفر بن 

محمد عن أبيه: نحوه مرسال.

وخولف النسائي: فرواه أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، ثنا عبيد اللَّه بن 
بن  جعفر  عن  الثوري،  سفيان  عن  أبي،  حدثني  عمي،  ثنا  الزهري،  إبراهيم  بن  سعد 

﴿ڀ ڀ ڀ     محمد، عن أبيه، عن جابر رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص تال 
ٺ﴾ ]فصلت: 3[ ثم قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُألهم إسماعيل هذا اللسان إلهاًما«. 

أبو  حدثني   )1505( »الشعب«  في  البيهقي  وعنه:   )3	41( الحاكم  وأخرجه 
الحسن أحمد بن الخضر الشافعي، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الغسيلي.

وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«.

وفي المستدرك: )العقيلي(، وفي »الشعب«: )الغسيلي(، وهو الصواب، ويعرف 
بالغسيلي؛ ألنه من ولد حنظلة بن عبد اللَّه غسيِل المالئكة، نزل نيسابور.
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قوله: »هذا حديث صحيح اإلسناد...« وفيه نظر، وقد تعقبه الذهبي في »التلخيص« 
بقوله: »مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق الغسيلي، وكان ممن يسرق الحديث.

وافق  بما  يحتج  أن  أمره  في  واالحتياط  األخبار...  يقلب  كان  حبان:  ابن  وقال 
فيه الثقات من األخبار ويترك ما تفرد به. انظر: المجروحين )119/1(، سير أعالم 
النبالء )493/13(، ميزان االعتدال )18/1(، ديوان الضعفاء )151(، لسان الميزان 

.)237/1(

ب الحاكم من ابن األخرم؛ ألنه في »صحيحه المستخرج«.  وتعجَّ

ثم وقع الحاكم فيما تعجب منه من شيخه ابن األخرم فروى له في »المستدرك«!.

قلُت: إسناد النسائي المرسل صحيح. وقال البيهقي عقبه: »وهو المحفوظ«.

وأما المسند من كال الطريقين فال يصح؛ ففي األول: الفضل بن محمد الشعراني 
فيه ضعف، وقد وثقه الحاكم وقال: كان أديبا فقيها عابدا عارفا بالرجال، كان ُيرسل 
»تكلموا  أبي حاتم:  ابن  قال  بحجة.  فيه  يطعن  لم  ثقة  بالشعراني، وهو  فُلقِّب  َشْعره 
فيه«. وقال َأُبو َأْحَمد الحاكم: سئل َعنُْه الُحَسْين القباني فرماه بالكذب. انظر: الجرح 

والتعديل )9/7	(، ميزان االعتدال )358/3(، لسان الميزان )	/350(.

وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين إن كان الفضل بن محمد 
حفظه متصال...«.

قلُت: الفضل بن محمد الشعراني فيه ضعف فوصله غريب، وقد خالفه من هو 
أثبت منه، والحاكم نفسه قد شك في حفظه موصوال بقوله: »إن كان الفضل بن محمد 

حفظه متصال«.

ومتابعة الغسيلي ال تنفع؛ ألنه متهم بسرقة الحديث.
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الحديث الخامس والعشرون

اِك بَِبْغَداَد، - 25 مَّ َثنَا َأُبو َعْمرٍو ُعْثَماُن ْبُن َأْحَمَد ْبِن السَّ حديث )4223( َحدَّ
َعْن  َزْيٍد،  ْبُن  اُد  َحمَّ ثنا  اْلَفْضِل،  ْبُن  َعاِرُم  ثنا   ، الثَّْغرِيُّ َسْهٍل  ْبُن  َحاِمُد  ثنا 
َعائَِشَة  َعْن  ُعْرَوَة،  َعْن   ، ْهرِيِّ الزُّ َعِن  َراِشٍد،  ْبِن  َوالنُّْعَماِن  َوَمْعَمرٍ،  َأيُّوَب، 
، َقاَلْت: »َما َلَعَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ُمْسِلًما ِمْن َلْعنٍَة ُتْذَكُر، َواَل َضَرَب بَِيِدِه 
ِه، َواَل ُسئَِل َعْن َشْيٍء َقطُّ َفَمنََعُه،  َشْيًئا َقطُّ إاِلَّ َأْن َيْضرَِب بَِها فِي َسبِيِل اللَّ
إاِلَّ َأْن ُيْسَأَل َمْأَثًما َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِمنُْه، َواَل اْنَتَقَم لِنَْفِسِه ِمْن َشْيٍء َقطُّ ُيْؤَتى 
ِه َينَْتِقُم، َواَل ُخيَِّر َبْيَن َأْمَرْيِن َقطُّ إاِلَّ  ِه َفَيُكوَن لِلَّ إَِلْيِه إاِلَّ َأْن ُتنَْتَهَك ُحُرَماُت اللَّ
اْخَتاَر َأْيَسَرُهَما، َوَكاَن إَِذا َأْحَدَث اْلَعْهَد بِِجْبرِيَل ُيَداِرُسُه َكاَن َأْجَوَد النَّاِس 

يِح اْلُمْرَسَلِة«. بِاْلَخْيرِ ِمَن الرِّ
ياقة، ومن *  »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السِّ

حديث أيوب السختياني غريب جدا، فقد رواه سليمان بن حرب وغيره عن 
حماد ولم يذكروا أيوب، وغارم ثقة مأمون«.

ضعيف.

قلُت: تصحف عنده )عارم( إلى: )غارم(.

السماك« )8	( حدثنا  ابن  الرابع من حديث  من  األول  »الجزء  في  والحديث 
ومعمر  أيوب  عن  زيد  بن  حماد  قثنا  الفضل  بن  عارم  قثنا  الثغري  سهل  بن  حامد 

والنعمان بن راشد عن الزهري.

وأخرجه الطبراني في »مكارم األخالق« )59( وحدثنا عبد العزيز، ثنا عارم أبو 
النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن معمر، والنعمان بن راشد، عن الزهري.

لم يذكر فيه: »أيوب«، وُدوَن: »فقرة الجود«.

حدثنا  قاال:   )3	7/1( »الطبقات«  في  سعد  وابن   ،)24985( أحمد  وأخرجه 
عفان.
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وابن سعد في »الطبقات« )7/1	3(، وابن بشران في »األمالي« )298، 	91) 
عن سعيد بن سليمان.

والنسائي )125/4(، وفي »الكبرى« )2417( عن حفص بن عمر بن الحارث.

وابن الضريس في »فضائل القرآن« )83( عن موسى بن إسماعيل. 

ورواه عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث في »نسخته« )25	1(، وأبو علي أحمد 
المدائني في »الفوائد« -خ- )9( عن سعيد بن هبيرة.

عن  هبيرة(  بن  وسعيد  إسماعيل،  بن  وموسى  وحفص،  سعيد،  )عفان،  كلهم 
حماد بن زيد قال: حدثنا معمر والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عروة، فذكره.

وفي رواية عفان: حدثنا معمر ونعمان، أو أحدهما.

وفي رواية موسى بن إسماعيل: عن النعمان بن راشد، ومعمر. 

فيه:  أو معمر. لم يذكر  النعمان بن راشد، ومالك،  وفي رواية سعيد بن هبيرة: 
»أيوب«، وزاد فيه: مالك وشك في »معمر«.

كلهم لم يذكروا أيوب.

له  روى  إنما  أمية،  بنى  مولى  الرقي  إسحاق  أبو  الجزري  راشد  بن  والنعمان 
البخاري تعليًقا. وهو صدوق سيء الحفظ. انظر: التقريب )7154(.

يزيد،  بن  يونس  حديث  والصواب  خطأ،  هذا  النسائي:  الرحمن  عبد  أبو  وقال 
وأدخل هذا حديثا في حديث.

أن  عتبة،  بن  اللَّه  عبد  بن  اللَّه  عبيد  عن  الزهري،  عن  يونس،  حديث  يعني 
ما  أجود  وكان  الناس،  أجود  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول  يقول:  كان  عباس  بن  اللَّه  عبد 
شهر  من  ليلة  كل  في  يلقاه  جبريل  وكان  جبريل،  يلقاه  حين  رمضان  في  يكون 
عليه  جبريل،  يلقاه  حين  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  كان  قال:  القرآن،  فيدارسه  رمضان، 

المرسلة. الريح  من  بالخير  أجود  السالم، 
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رواه  حديٍث  عن  أبي  »سألت   :)9	8( الحديث«  »علل  في  حاتم  أبي  ابن  قال 
النعماُن بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص لم يضرب 

امرأة قط، وال خادما، إال أن يجاهد في سبيل الله.

النبي  قال أبي: والصحيح ما رواه عقيل، عن الزهري، عن علي بن حسين، أن 
ملسو هيلع هللا ىلص، مرسال.

قال أبي: وقد رواه الثوري، وعمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن الزهري، عن 
عروة، عن عائشة، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

قال أبي: حدث الزهري بهذا الحديث، أن هشام بن عروة روى عن أبيه، عن عائشة.

فقال: الزهري لم يسمع من عروة هذا الحديث، فلعله دلسه«. 

وسئل الدارقطني في »العلل« )3487( عن هذا الحديث، فقال: »يرويه الزهري، 
عن  المعتمر،  بن  ومنصور  ويونس،  وعقيل،  ومعمر،  مالك،  فرواه  عنه:  واختلف 

الزهري، عن عروة، عن عائشة.

ورواه حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، ومعمر، عن الزهري، عن عروة، 
عائشة. عن 

وعن أيوب، عن الزهري، عن عائشة مرسال، وزاد فيه ألفاظا وهم في زيادتها 
في هذا الحديث وهي: وكان إذا كان حديث عهد بجبريل يدارسه القرآن، كان أجود 
بن  اللَّه  عبيد  عن  الزهري،  يرويها:  إنما  األلفاظ  وهذه  المرسلة،  الريح  من  بالخير 

عبد الله، عن ابن عباس«.

وجه الغرابة:

د عارم بذكر أيوب السختياني، فقد رواه سليمان بن حرب وغيره  قلُت: في تفرُّ
عن حماد، ولم يذكروا أيوب، وهو الصواب.



المحرم 1441 ـه156

الحديث السادس والعشرون

26 - ، نَْعانِيُّ ْبُن َعِليٍّ الصَّ ُد  ِه ُمَحمَّ اللَّ َعْبِد  َأُبو  َأْخَبَرَناُه  َوَقْد  حديث )5296( 
اِق، َعْن َمْعَمرٍ، َعْن َأيُّوَب، َعْن  زَّ َة، َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم، َأَنا َعْبُد الرَّ بَِمكَّ
َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َقاَل: َنَعى َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َأْهَل ُمْؤَتَة َعَلى اْلِمنَْبرِ، ُثمَّ َقاَل: 

ِه«. َواَء َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد َوُهَو َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اللَّ »َفَأَخَذ اللِّ
 »هذا حديث عال صحيح غريب من حديث أيوب، ولم يخرجاه«.*

ضعيف اإلسناد.

»المعجم«  في  األعرابي  ابن  طريقه  ومن   ،)	057( الرزاق  عبد  أخرجه  قلُت: 
في  عساكر  وابن   ،)3800/103/4( الكبير«  »المعجم  في  والطبراني   ،)1445(

»تاريخ دمشق« )	239/1( عن معمر، عن أيوب، عن أنس بن مالك به.

وذكره ابن عبد البر في »التمهيد« )	/257( عن عبد الرزاق كما هنا، ليس فيه: 
»حميد بن هالل«.

بن  إسحاق  حدثنا   )1459/105/2( الكبير«  »المعجم  في  الطبراني  وأخرجه 
إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن حميد، عن أنس بن مالك 

رضي اللَّه عنه،

قلُت: اخُتلف فيه على أيوب، فرواه حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هالل 
عن أنس به.

أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن أنس )3757، 
 ،)42	2

أنس )2798،  أيوب عن حميد عن  بن علية عن  إسماعيل  وأخرجه من طريق 
3	30(، ومن طريق عبد الوارث عن أيوب عن حميد عن أنس )	124(. 
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وجه الغرابة:

قلُت: قوله: »هذا حديث عال صحيح غريب من حديث أيوب، ولم يخرجاه«.

وتعقبه الذهبي في »التلخيص«، بقوله: »لم يسمع أيوب من أنس«.

وقد ظهر أن بينهما واسطة؛ لذا فسند المصنف غريب ضعيف.

الحديث السابع والعشرون

َة، َثنَا َبْكُر ْبُن َسْهٍل - 27 َثنَا إِْبَراِهيُم ْبُن فَِراٍس اْلَفِقيُه بَِمكَّ حديث )5899( َحدَّ
 ، الثََّقِفيُّ ِهَشاٍم  ْبُن  اْلَحَكُم  َثنَا   ، التِّنِّيِسيُّ ُيوُسَف  ْبُن  ِه  اللَّ َعْبُد  َثنَا   ، ْمَياطِيُّ الدِّ
َعِن  ُشْعَبَة،  ْبِن  اْلُمِغيَرِة  َمْوَلى  َواِرٍد،  َعْن  ُعَمْيرٍ،  ْبُن  اْلَمِلِك  َعْبُد  َثنِي  َحدَّ
بَِيِدِه  َفَضَرَب  َلْيَلًة،  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  َمَع  ِسْرَنا  َقاَل:   ، ُشْعَبَة  ْبِن  اْلُمِغيَرِة 
َعَلى ُعنُِق َراِحَلتِي، ُثمَّ َقاَل: »َمَعَك َماٌء؟« ُقْلُت: َنَعْم، َهِذِه َسطِيَحٌة ِمْن َماٍء 
َمِعي. َقاَل: َفنََزَل َفَقَضى اْلَحاَجَة، ُثمَّ َأَتانِي َفَقاَل: »َأُترِيُد اْلَحاَجَة؟« ُقْلُت: 
َوْجَهُه  َوَغَسَل  َثاَلًثا،  َواْسَتنَْشَق  َثاَلًثا،  َوَتَمْضَمَض  َثاَلًثا،  َيَدْيِه  »َفَغَسَل  اَل. 
َفَلْم  َعَلْيِه ُجبٌَّة ِمْن ُصوٍف َضيَِّقٍة،  ِذَراَعْيِه، َوَكاَنْت  َأْن ُيْخرَِج  َأَراَد  َثاَلًثا، ُثمَّ 
َيْقِدْر َأْن ُيْخرَِج ِذَراَعْيِه ِمنَْها، َفَأْخَرَج َيَدْيِه ِمْن َتْحِت اْلُجبَِّة، ُثمَّ َغَسَل ِذَراَعْيِه 
اْلَقْوَم  َفَلِحَقنَا  ِسْرَنا  ُثمَّ  ْيِن«،  اْلُخفَّ َعَلى  َوَمَسَح  بَِرْأِسِه  َمَسَح  ُثمَّ  َثاَلًثا،  َثاَلًثا 
ْحَمِن ْبُن َعْوٍف، َفَأَرْدُت َأْن ُأْؤِذَنُه بَِمَكاِن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َفَصلَّى بِِهْم َعْبُد الرَّ

ْينَا، ُثمَّ َقَضْينَا الثَّانَِيَة«. َفَمنََعنِي َفَصلَّ
ياقة«.*  »غريب صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه بهذه السِّ

صحيح.

قلُت: أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )923/390/20( عن عبد اللَّه بن 
يوسف، وعن هشام بن عمار قاال: ثنا الحكم بن هشام الثقفي، حدثني عبد الملك بن 

عمير به.



المحرم 1441 ـه158

وأخرجه قاسم المطرز في »فوائده« )123( عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، 
عن عبد الملك بن عمير، به. 

واقتصر قاسم المطرز على فقرة: »فتوضأ، ومسح على خفيه«.

قلُت: الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الثقفي موالهم أبو محمد الكوفي نزيل 
دمشق. قال ابن معين والعجلي، وأبو داود: ثقة. وقال أبو زرعة: ال بأس به. وقال 
أبو حاتم: ُيكتب حديثه، وال ُيحتج بحديثه. وقال محمد بن وهب بن عطية: حدثنا 

الوليد بن مسلم، حدثنا الحكم بن هشام، وكان من الثقات.

وقال اآلجري، عن أبي داود: ليس به بأس.

وقال األزدي ضعيف. واألزدي ليس بعمدة. انظر: تهذيب الكمال )155/7(، 
تهذيب التهذيب )443/2(، التقريب )5	14(. 

وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر هو ابن جابر البجلي الكوفي، ضعيف. انظر: 
تهذيب الكمال )33/3(، تهذيب التهذيب )279/1(، التقريب )417(.

وجه الغرابة:

قوله: »غريب صحيح اإلسناد...«

وهو كما قال، لتفرد الحكم، وإسماعيل به عن عبد الملك بن عمير، كذلك لتفرد 
عبد الملك بن عمير به.

لكنه من صحيح حديثه، وهذا محفوظ من حديث المغيرة، بل متواتر عنه.

ياقة«. وقوله: »ولم يخرجاه بهذه السِّ

أن  أخبره  شعبة،  بن  المغيرة  بن  عروة  عن   )274(  )105( مسلم  أخرجه  بل 
تابعه  ومتنا:  سندا  نظر  فيها  متابعة  عمير  بن  الملك  عبد  وتوبع  شعبة.  بن  المغيرة 
رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة: أن رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص توضأ، فمسح 

أسفل الخف وأعاله. فذكره. 
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وهذا الحديث ُأِعلَّ بعدة علل، وقد ضعفه األئمة الكبار: البخاري، وأبو زرعة، 
ألن  الصواب؛  وهو  حزم،  ابن  المتأخرين:  ومن  والشافعي،  داود،  وأبو  والترمذي، 

األحاديث الصحيحة كلها تخالفه. البدر المنير )24-20/3(.

الحديث الثامن والعشرون

َثنَا َأُبو َبْكرِ ْبُن إِْسَحاَق، َوَعِليُّ ْبُن َحْمَشاذٍ، َقااَل: َثنَا َأُبو - 28 حديث )6545( َحدَّ
اُق، َعْن ُموَسى  ٍد اْلَورَّ ، َثنَا َسِعيُد ْبُن ُمَحمَّ ، َثنَا َعِليُّ ْبُن اْلَمِدينِيُّ اْلُمَثنَّى اْلَعنَْبرِيُّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َسْلَماَن، ، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  اْلُجَهنِيِّ
ْنَيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َوَجنَُّة اْلَكافِرِ«. َوَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل:  َيُقوُل: »الدُّ

ْنَيا َأْكَثُرُهْم ُجوًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة«. »َأْطَوُل النَّاِس ِشَبًعا فِي الدُّ
 »هذا حديث غريب صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه«.*

ضعيف.

الكبير« )	/	087/23	( حدثنا محمد  »المعجم  الطبراني في  قلُت: أخرجه 
بن هشام المستملي، ومعاذ بن المثنى، قاال: ثنا علي بن المديني به.

بن  الحسن  ثنا   )3( »الجوع«  وفي   ،)4( »الزهد«  في  الدنيا  أبي  ابن  وأخرجه 
الصباح عن سعيد بن محمد الوراق، عن موسى الجهني.

كذا لكن رواه غيرهم، فأدخلوا: »عطية بن عامر الجهني«. بين »زيد بن وهب، 
وسلمان« وهو الصواب، وهكذا عند كل المصادر:

أخرجه ابن ماجه )3351( -دون قوله: »إن الدنيا سجن المؤمن...«-، والطبري 
في »تهذيب اآلثار مسند عمر« )1034(، والعقيلي في »الضعفاء« )0/3	3(، وأبو 
نعيم في »الحلية« )198/1(، والبيهقي في »شعب اإليمان« )5257(، والمزي في 

»تهذيب الكمال« )151/20( عن محمد بن الصباح.
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وابن أبي خيثمة في »تاريخه« )181/3(، والبيهقي في »شعب اإليمان« )5258) 
من طريق أبي موسى الهروي.

والبزار = البحر الزخار )2498( قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، وإبراهيم بن 
سعيد.

و»إتحاف   ،)3137( العالية«  »المطالب  في  -كما  »المسند«  في  يعلى  وأبو 
الخيرة« )01	3(-: وثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم الهروي وأبو معمر.

الكبير« )	/8	183/2	( من طريق سعيد بن عنبسة  والطبراني في »المعجم 
الرازي.

والشجري في »األمالي الخميسية« )2380( من طريق عبد العزيز بن محمد.

الجهني، عن زيد بن وهب، عن  ثنا موسى  الوراق،  كلهم عن سعيد بن محمد 
عامر بن عطية، عن سلمان به.

وجه الغرابة:

قوله: »غريب صحيح اإلسناد...« فيه نظر فسعيد بن محمد الوراق واه.

وتعقبه الذهبي في »ميزان االعتدال« )80/3( قال: انفرد به واٍه، يعني سعيد.

أبي خيثمة في »تاريخه« )181/3(: »سمعت يحيى بن معين يقول:  ابن  وقال 
سعيد بن محمد الوراق: ليس حديثه بشيء«.

الزجاجة«  الخيرة« )01	3(، وفي »مصباح  »إتحاف  البوصيري في  وبه ضعفه 
)30/4(، وابن حجر في »فتح الباري« )528/9(.

وقوله: »عن زيد بن وهب، عن سلمان«. منقطع، فبينهما واسطة.

عن  عامر  بن  عطية  ترجمة  في   )3	0/3( الكبير«  »الضعفاء  في  العقيلي  وقال 
سلمان: »في إسناده نظر«.



161 َحَها الَحاكِم َوَوَصَفها بالَغَرابة: جمًعا وِدَراَسة« رواية ودراية: »األحاديث التي َصحَّ

أسانيدها كلها  العلوم والحكم« )479/2(: »وفي  ابن رجب في »جامع  وقال 
مقال«.

بصيغة  ذكــره  حيث   )100/3( والترهيب«  »الترغيب  في  المنذري  وضعفه 
التمريض: »وروي عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان«.

الحديث التاسع والعشرون

ِه - 29 ُد ْبُن َعْبِد اللَّ ُد ْبُن َيْعُقوَب َأْنَبأَ ُمَحمَّ َثنَا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَّ حديث )6979( َحدَّ
ْحَمِن  اْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، َأْنَبأَ اْبُن َوْهٍب، َأْخَبَرنِي ُمَعاِوَيُة ْبُن َصالٍِح، َعْن َعْبِد الرَّ
َلِميِّ  َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  ، َعْن َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة السُّ ْبِن َعائٍِذ اأْلَْزدِيِّ
، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَنا َأْعَلُم  َيْعرُِض اْلَخْيَل َوِعنَْدُه ُعَيْينَُة ْبُن َبْدِر اْلَفَزاِريُّ
َجاِل ِمنَْك. َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص:  بِاْلَخْيِل ِمنَْك«. َفَقاَل ُعَيْينَُة: َوَأَنا َأْعَلُم بِالرِّ
َجاِل؟« َقاَل: ِرَجاٌل َيْحِمُلوَن ُسُيوَفُهْم َعَلى َعَواتِِقِهْم َوِرَماِحِهْم  »َفَمْن َخْيُر الرِّ
َبْل  َكَذْبَت  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »  َفَقاَل َرُسوُل  َنْجٍد،  ِمْن ِرَجاِل  َمنَاِسِج ُخُيولِِهْم  َعَلى 
يَماُن َيَماٍن إَِلى َلْخٍم َوُجَذاٍم، َوَمْأُكوُل ِحْمَيَر  َجاِل ِرَجاُل اْلَيَمِن، َواإْلِ َخْيُر الرِّ
ِه َما ُأَبالِي َلْو َهَلَك  َخْيٌر ِمْن ُأُكِلَها، َوَحْضَرَمْوُت َخْيٌر ِمْن َبنِي اْلَحاِرِث، َواللَّ
َوَأْبَضَعَة،  َوِمْخَوًسا،  َجْمًدا،  اأْلَْرَبَعَة:  اْلُمُلوَك  ُه  اللَّ َلَعَن  َجِميًعا،  اْلَحاِرَثاِن 
َفَلَعنُْتُهْم،  َتْيِن  َمرَّ ُقَرْيًشا  َأْلَعَن  َأْن  َربِّي  »َأَمَرنِي  َقاَل:  ُثمَّ  َدَة«،  اْلَعَمرَّ َوُأْخَتُهُم 
ُه  َتْيِن«، ُثمَّ َقاَل: »َلَعَن اللَّ َتْيِن َمرَّ ْيُت َعَلْيِهْم َمرَّ َي َعَلْيِهْم َفَصلَّ َوَأَمَرنِي َأنَّ ُأَصلِّ
ُه َقبِيَلَتْيِن ِمْن َقَبائِِل َبنِي  َة َخْمًسا، َوَبْكَر ْبَن َوائٍِل َسْبًعا، َوَلَعَن اللَّ َتِميَم ْبَن ُمرَّ
َه َوَرُسوَلُه، َعْبُد َقْيٍس،  َتِميٍم ُمَقاِعَس َوُماَلِدَس« ُثمَّ َقاَل: »ُعَصيَُّة َعَصِت اللَّ
َوَجْعَدُة، َوِعْصَمُة« ُثمَّ َقاَل: »َأْسَلُم َوِغَفاٌر َوُمَزْينَُة َوَأْحاَلُفُهْم ِمْن ُجَهْينََة َخْيٌر 
َقاَل: »َشرُّ  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة«  َيْوَم  ِه  اللَّ ِعنَْد  َوَهَواِزَن  َوَغَطَفاَن  َوَتِميٍم  َأَسٍد  َبنِي  ِمْن 

َقبِيَلَتْيِن فِي اْلَعَرِب َنْجَراَن َوَبنُو َتْغِلَب، َوَأْكَثُر اْلَقَبائِِل فِي اْلَجنَِّة َمْذِحٍج«.
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 »هذا حديث غريب المتن صحيح اإلسناد ولم يخرجاه«.*

* ضعيف غريب المتن.

قلُت: عزاه ابن حجر في »إتحاف المهرة« )012	1( للمصنف لهذا الموضع في 
الفضائل: وجاء في السند: معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن عائذ األزدي، به.

وسقط اسم شريح بن عبيد من المستدرك، وكذا هو في »إتحاف المهرة« كما 
بن  الشاميين« )2040( من طريق عافية  في »مسند  الطبراني  ثابت عند  لكنه  تقدم، 
ابن حدير- عن شريح بن عبيد، عن  المصري، عن معاوية بن صالح -وهو  أيوب 

عبد الرحمن بن عائذ: »أكثر القبائل في الجنة مذحج«.

فسند المصنف منقطع في هذا الموضع وال بد. 

ورواه صفوان، عن شريح، عن عبد الرحمن بن عائذ األزدي، عن عمرو بن عبسة 
السلمي.

أخرجه أحمد )	1944(، وفي »فضائل الصحابة« )50	1(.

وأخرجه بطوله الطبراني في »مسند الشاميين« )9	9(، وعنه أبو نعيم في »معرفة 
 ،)753/2( المتشابه«  »تلخيص  في  الخطيب  طريقه  ومن   ،)5584( الصحابة« 
نجدة  بن  الوهاب  عبد  بن  أحمد  حدثنا   )448/12( الكمال«  »تهذيب  في  والمزي 

الحوطي، وخالد أبو يزيد.

رجال  الرجال  »خير   :)2282( والمثاني«  ــاد  »اآلح في  عاصم  أبي  وابــن 
خير  حمير  ومأكول  وعاملة،  وجــذام  لخم  إلى  يمان  واإليمان  اليمن،  أهل  من 
»تاريخه«  في  خيثمة  أبــي  وابــن  مذحج«،  الجنة  في  القبائل  وأكثر  آكلها،  من 

الحوطي. )3191/750/2( حدثنا 

-»اإليمان   )22	9( والمثاني«  »اآلحاد  في  عاصم  أبي  ابن  مختصرا  وأخرجه 
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الجنة:  في  القبائل  -»أكثر  مختصرا   ،)8293( »الكبرى«  في  والنسائي  يمان«-، 
مذحج«- أخبرنا عمران بن بكار.

عائذ  بن  الرحمن  عبد  عن  شريح،  عن  صفوان،  عن  المغيرة،  أبي  عن  كلهم 
األزدي، عن عمرو بن عبسة السلمي.

ثنا  الشاذكوني،  سليمان  عن   )1	1/12( »األنساب«  في  السمعاني  وأخرجه 
عبد اللَّه بن واقد.

كالهما عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن 
عائذ األزدي الثمالي، فذكره.

ولفظ السمعاني: »أكثر القبائل في الجنة مذحج«.

وأخرجه أحمد )19442(. والدوالبي في »الكنى واألسماء« )529/2( حدثنا 
محمد بن عوف الطائي.

كالهما عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا عثمان بن عبيد أبو 
دوس اليحصبي، عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي عن عمرو بن عبسة السلمي قال: 

قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »شر قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب«.

وقال أبو نعيم: »ورواه جبير بن نفير، عن عمرو بن عبسة، ورواه يونس بن ميسرة بن 
حلبس، عن عمرو بن عبسة«.

وجه الغرابة:

النكارة الظاهرة، فعبد الرحمن بن عائذ عن عمرو بن عنبسة  علَّته االنقطاع مع 
السلمي،  عبسة  بن  وعمرو  مجاهد،  بواسطة  عمر  ابن  عن  يروي  عائذ  وابن  منقطع، 

توفي في خالفة عثمان. انظر: تهذيب التهذيب ) 1/8	(.

وعبد الرحمن بن عائذ األزدي، قال ابن حجر في »اإلصابة« )180/5(: »تابعي 
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مشهور، وله مراسيل. قال البغوي في »الصحابة«: ذكره البخاري في الصحابة، وله 
عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حديثان.

وقال ابن منده: ذكره البخاري في الصحابة، وال يصح. وقال الطبراني: عبد الرحمن 
ابن عائذ األزدي يقال: إنه أدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم.

قال ابن عساكر: لم يذكره البخاري في تاريخه في الصحابة.

قلت: وكتاب البخاري في الصحابة ما رأيناه، والبغوي كثير النقل عنه.

وقال أبو حاتم الرازي: لم يدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم. وقال ابن حبان 
في ثقات التابعين: يقال إنه لقي عليًّا. وقال أبو زرعة الرازي: حديثه عن علي مرسل، 
وسلم  وآله  عليه  اللَّه  صلى  النبي  عن  حديثه  حاتم:  أبي  ابن  وقال  معاذا.  يدرك  ولم 

مرسل.

وروى عن عمر مرسال، وذكره أبو زرعة الدمشقي في تابِعي أهل الشام، وذكره 
ابن سميع في الطبقة الثالثة منهم.

وقال في »الجرح والتعديل« )270/5(: »روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسال وال صحبة 
له، من التابعين، روى عن عمر مرسال، وعن علي مرسال، وعن غضيف بن الحارث، 

وروى عن رجل عن عقبة بن عامر. روى عنه سليم بن عامر ويحيى بن جابر«.

وقال العالئي في »جامع التحصيل« )434(: »يقال: إن له صحبة. قاله البخاري 
فيما حكاه عنه ابن منده... قال أبو حاتم: هو مرسل، ليست البن عائذ صحبة بل هو 
  من التابعين، ولم يدرك أيضا معاذا. وقال أبو زرعة: عبد الرحمن بن عائذ عن علي

مرسل. قلت: وروى أيضا عن عمر وأبي ذر رضي اللَّه عنهما والظاهر أنه مرسل«.

وقال الحافظ في »تقريب التهذيب« )3910(: »ثقة من الثالثة، ووهم من ذكره 
في الصحابة قال أبو زرعة: لم يدرك معاذا«.
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وعمرو بن عبسة السلمي قال الحافظ في »تهذيب التهذيب« )9/8	(: »كانت 
الفتنة وال في  في  له ذكرا  ما وجدت  فإني  فيما أظن،  أواخر خالفة عثمان  وفاته في 

خالفة معاوية«. 

وله طريق آخر:

الرستني  العنسي  سليم  بن  عيسى  -وهو  حمزة  أبي  عن  حمزة،  بن  يحيى  عن 
المقرئي وشبيب  بن سعد  الحضرمي وراشد  بن جبير  الرحمن  عبد  الحمصي- عن 

الكالعي، عن جبير بن نفير، عن عمرو بن عبسة، به.

أخرجه البخاري في »التاريخ الكبير« )248/4-249(، ومن طريقه ابن عساكر 
في »تاريخ دمشق« )301/72( مختصرا عن عمرو بن عبسة: عرضت الخيل على 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فبعث السمط إلى عمرو: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: حضرموت خير من بني 
الحارث؟ قال: نعم، قال السمط: آمنت بالله ورسوله«. وابن أبي عاصم )2270(، 
-327/1( والتاريخ«  »المعرفة  في  سفيان  بن  ويعقوب  مختصرا،  مفرقا   )2283(
اآلثار«  مشكل  »شرح  في  والطحاوي  منكرة-،  زيادات  آخره  -وفي  مطوال   )328
بن  اللَّه  عبد  طريق  من   )2283/751/2( »تاريخه«  في  خيثمة  أبي  وابن   ،)804(

يوسف، وهو التنيسي الكالعي الحمصي.

وحدثنا   )3192/751/2(  ،)130/		/1( »تاريخه«  في  خيثمة  أبي  وابن 
منصور بن أبي مزاحم. كالهما عن يحيى بن حمزة به.

وزاد يعقوب بن سفيان في »المعرفة والتاريخ« )327/1-328(: »أكثر القبائل 
في الجنة مذحج وأسلم وغفار ومزينة، وأخالطهم من جهينة خير من بني أسد وتميم 
وهوازن وغطفان عند اللَّه يوم القيامة، وما أبالي أن تهلك الحيان كالهما، وأمرني أن 
ألعن قبيلتين، تميم بن مر سبعا، فلعنتهم سبعا، وبكر بن وائل خمسا فلعنتهم خمسا، 
وبنو عصية عصت اللَّه ورسوله، أال عصية وقيس جعدة قبيلتان ال يدخل الجنة منهم 
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أحد أبدا، معاطس ومالمس، وبشر القبائل نجران وبنو تغلب.

قال يحيى: وأخبرني هذا الحديث ثور بن يزيد. وقال: معادس ومالدس، وزعم 
البرق في عام جدب، فانقطعتا في أخبية األرض ال يوصل  ابتغتا  أنهما قبيلتان تاهتا 

إليهما، وذلك في الجاهلية«.

واختلف فيه على منصور بن أبي مزاحم:

فرواه ابن شبة في »تاريخ المدينة« )548/2( حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: 
حدثنا يحيى بن حمزة العبسي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن عمرو بن عبسة 
الملوك  اللَّه  الله، ولعن  إال  قايل وال كاهن وال ملك  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  قال رسول  قال: 
تأتي  وكانت  قال:  العمردة«  وأختهم  وأبضعة،  ومسرحا  ومخوسا  جمدا  األربعة: 

المؤمنين إذا سجدوا فتركلهم برجلها«.

وهذا منقطع دون شك.

وأورده الهيثمي في »المجمع« )43/10(، وقال: رواه أحمد متصال ومرسال، 
والطبراني، وسمى الثاني بسر بن عبيد الله، ورجال الجميع ثقات.

حدثنا   )19450( في  مبهم،  رجل  فيه  متصل،  بإسناد  أحمد  رواه  إنما  قلُت: 
حسن بن موسى، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر، عن رجل، 

عن عمرو بن عبسة.

وقال ابن كثير في »جامع المسانيد والسنن« )	/08	(: »ورواه الطبراني بأحسن 
من هذا السياق من طريق يزيد بن يزيد النسائي عن رجل يراه بسر بن عبيد اللَّه عنه«.

ورواية الطبراني في القسم المفقود من »معجمه الكبير«، كما ذكر محققه.

والرجل المبهم جاء مسمى، فرواه الخلعي في »الخلعيات« -مخطوط- )530) 
من طريق عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يزيد بن يزيد بن 
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بن  عيينة  كان  قال:  السلمي،  عبسة  بن  عمرو  عن  بشرا،  زهير  يراه  رجل،  عن  جابر، 
بدر جالسا عند رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وهو يعرض خيال، فقال له رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا أبصر 

بالخيل منك، قال له عيينة: وأنا أبصر بالرجال منك«.

وبسر بن عبيد الله، هذا يروي عن عمرو بن عبسة، ويروي عنه يزيد بن يزيد بن 
اللَّه  عبيد  بن  بسر  شك.  دون  منقطع  وهذا  »التهذيب«،  في  المزي  ذكر  كما  جابر، 
الحضرمي، ترجمه ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )157/10(: »روى عن واثلة بن 
األسقع وسنان بن غرفة، وكانت له صحبة وأبي إدريس الخوالني ويزيد بن األصم 

ويزيد بن خمير وعبد اللَّه بن معانق األشعر.

وقال أبو مسهر: أحفظ أصحاب أبي إدريس عنه بسر بن عبيد الله. »تاريخ دمشق« 
.)1	3/10(

وقال ابن حجر: ثقة حافظ من الرابعة. التقريب )7		(.

وقال الذهبي في »النبالء« )592/4(: »عاش إلى حدود سنة عشر ومئة، وكان 
من علماء دمشق. توفي في خالفة هشام بن عبد الملك«.

والتجريح  التعديل  انظر:  الخوالني.  إدريــس  أبي  عن  البخاري  عند  وحديثه 
.)431/1(

وعند مسلم )97( )972( عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي. 

بن  واثلة  عن  الخوالني،  إدريس  أبي  عن   )1847(  )51(  ،)972(  )98( وفي 
األسقع، وعن حذيفة بن اليمان.

الحديث الثالثون

َثنَا - 30  ، اْلِمْهرَجانِيُّ ٍد  ْبُن ُمَحمَّ ٍد اْلَحَسُن  َأُبو ُمَحمَّ َأْخَبَرَنا  حديث )6996( 
، َثنَا ُعَماَرُة اْبُن  َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن ُمَعاِوَيَة، َثنَا َأُبو ُسْفَياَن ِزَياُد ْبُن َسْهٍل اْلَحاِرثِيُّ
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ِه، َعِن اْبِن ُعَمَر،  ، َثنَا َعْمُرو ْبُن ِدينَاٍر، َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد اللَّ ِمْهَراَن اْلِمْعَولِيُّ
ُه اْلَخْلَق اْخَتاَر اْلَعَرَب ُثمَّ اْخَتاَر  ا َخَلَق اللَّ  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َلمَّ
ِمَن اْلَعَرِب ُقَرْيًشا ُثمَّ اْخَتاَر ِمْن ُقَرْيٍش َبنِي َهاِشٍم ُثمَّ اْخَتاَرنِي ِمْن َبنِي َهاِشٍم 
َيْعُقوَب،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثنَا  َحدَّ ِخيَرٍة «. )6997(-  ِمْن  ِخيَرٌة  َفَأَنا 
، َثنَا َيِزيُد ْبُن  ْهِميُّ ِه ْبُن َبْكرٍ السَّ ، َثنَا َعْبُد اللَّ َغانِيُّ ُد ْبُن إِْسَحاَق الصَّ َثنَا ُمَحمَّ
اِد ْبِن َزْيٍد َعْن َعْمرِو ْبِن ِدينَاٍر،  ِد ْبِن َذْكَواَن، َخاِل َوَلِد َحمَّ َعَواَنَة، َعْن ُمَحمَّ

َعِن اْبِن ُعَمَر  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْحَوُه.
غريب * فهو  سالم  عن  كان  فإن  دينار،  بن  عمرو  عن  الرواية  صحت  »قد   

صحيح، وإن كان عن ابن عمر فقد سمع عمرو بن دينار من ابن عمر«.

ضعيف.

قلُت: أورده من وجهين:

1- عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر.

2- عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وصححهما مع استغراب طريق سالم بن عبد الله.

وكال الطريقين ال يثبت: 

فالسند األول: لم أجده عند غيره، وهو مظلم، وفيه: 

د بن إسحاق بن إبراهيم بن  - الحسن بن محمد المهرجاني هو: الحسن بن محمَّ
د، اإِلْسَفرايِيني، ابن أخت أبي عوانة. شيخ الحاكم أحد الثقات. انظر:  األزهر، أبو محمَّ

النبالء )535/15(، )	50/1(، تاريخ اإلسالم )348/25(، العبر )73/2(.

- وزياد بن سهل الحارثي أبو سفيان، لم أجده. إال أني وقفت على سندين جاء 
فيهما توثيقه: 

1-أخرج أبو الفضل الزهري في »حديثه« )411( قال: نا عبد الله، قال: نا هارون بن 
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سفيان المستملي، قال: حدثني زياد بن سهل الحارثي أبو سفيان البصري، وكان ثقة، قال: 
حدثتني أم سلمة أخت معبد بن خالد األنصارية، وكانت صالحة، قالت: سمعت أنس بن 

مالك، يقول: سمعت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »الدال على الخير كفاعله«.

2- ذكره الخطيب في »تاريخ بغداد« )	1/	3( أخبرني األزجي، قال: حدثنا 
حدثنا  قال:  المدائني،  إسحاق  بن  اللَّه  عبد  حدثنا  قال:  إبراهيم،  بن  محمد  بن  عمر 
هارون بن سفيان المعروف بالديك، قال: حدثنا زياد بن سهل الحارثي أبو سفيان، 
وكان ثقة بصريا، قال: حدثتني أم سلمة األنصارية، وكانت أخت أم معبد بن خالد، 

قالت: سمعت أنسا يقول: أتي رسول الله، ملسو هيلع هللا ىلص بجنازة ليصلي عليها...

- وعبد العزيز بن معاوية بن عبد اللَّه القرشي األموي العتابي البصري أبو خالد، 
قال ابن حجر: »صدوق له أغالط«. انظر: »الثقات« )397/8(، »تهذيب التهذيب« 
)	/358( »تقريب التهذيب« )4125(، ميزان االعتدال )2/	3	(، »لسان الميزان« 

.)38/4(

والسند الثاني: 

الكبير«  »معجمه  في  والطبراني  »اإلشراف« )343(،  في  الدنيا  أبي  ابن  أخرجه 
»الكامل«  في  عــدي  ــن  واب  ،)	182( »األوســـط«  وفــي   ،)13	50/45	/12(

)28/3(، والبيهقي في »الشعب« )1393(، )	0	1( عن حماد بن واقد.

والعقيلي )388/4(، والحاكم )954	(، )997	(، وفي »معرفة علوم الحديث« 
)ص: 234(، وابن قدامة المقدسي في »إثبات صفة العلو« )29( عن يزيد بن عوانة.

كلهم: عن محمد بن ذكوان خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن 
بنت  القوم: هذه  بعض  فقال  امرأة،  به  إذ مرت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بفناء  لقعود  »إنا  قال:  عمر 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في...

قال الطبراني: »لم يروه إال محمد بن ذكوان، وال عنه إال حماد بن واقد«.
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قلُت: تابعه يزيد بن عوانة كما سبق.

ذكوان،  بن  واقد عن محمد  بن  بحماد  يعرف  الحديث  »وهذا  ابن عدي:  وقال 
الثقات  يتابعه  ال  مما  يرويه  ما  وعامة  بالكثيرة،  وليست  أحاديث،  واقد  بن  ولحماد 
إفرادات،  يرويه،  ما  وعامة  الحديث.  منكر  والنسائي:  البخاري،  قال  وقال:  عليه«. 

وغرائب، ومع ضعفه يكتب حديثه، وبه ضعفه الهيثمي )215/8(.

قلُت: وفيه ضعيف آخر هو: محمد بن ذكوان، قال النسائي: »ليس بثقة، وضعفه 
الدارقطني، وغيره«.

وأخرجه الحاكم )953	( عن حماد بن واقد الصفار ثنا محمد بن ذكوان خال 
ولد حماد بن زيد عن محمد بن المنكدر عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: 

»فذكره«.

قلُت: وهذا اضطراب من ابن ذكوان يدل على ضعفه.

وقال العقيلي )388/4(: »يزيد بن عوانة الكلبي عن محمد بن ذكوان: ال يتابع 
عليه...، والرواية في هذا من غير هذا الوجه لينة أيضا«.

وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« )2/	31(: »حديث غريب«.

وقال الذهبي في »العلو للعلي الغفار« )ص 23(: »حديث منكر، رواه جماعة في 
كتب السنة، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب »التوحيد«.

هذا  من   )2	17/3	7/2( »العلل«  في  حاتم  أبي  ابن  ذكــره  والحديث 
الوجه: عن يزيد بن عوانة الكالسي قال: وال أحسب أن محمد بن ذكوان حدثني 

به عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر، ونقل عن أبيه قال: »هذا حديث منكر«.

والراجح فيه اإلرسال كما ذكر الدارقطني في »العلل« )3058/172/13( أنه 
من مرسل أبي جعفر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرسال. وهو الصواب«.
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وهذا المرسل:

الفضل  بن  عــارم  أخبرنا   )20/1( الكبرى«  »الطبقات  في  سعد  ابن  أخرجه 
السدوسي ويونس بن محمد المؤدب.

والفسوي في »المعرفة والتاريخ« )9/1	2(، ومن طريقه: البيهقي في »الكبرى« 
بن  وسليمان  موسى  بن  اللَّه  عبيد  عن   )1	7/1( النبوة«  »دالئل  وفي   ،)134/7(

حرب وحجاج بن منهال.

كلهم: عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: قال رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص : »إن اللَّه اختار العرب، فاختار منهم كنانة، أو قال: النضر بن كنانة، شك حماد، 

ثم اختار منهم قريشا، ثم اختار منهم بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم«.

وهذا اللفظ ليس فيه نكارة كالشأن في الرواية السابقة الموصولة، ولعله لذلك، 
قال البيهقي: »هذا مرسل حسن«.

المدني  ضمرة  أبو  أخبرنا   )20/1( الكبرى«  »الطبقات  في  سعد  ابن  وأخرجه 
بن  علي  بن  محمد  أبيه  عن  علي  بن  محمد  بن  جعفر  أخبرنا  الليثي  عياض  بن  أنس 
حسين بن علي بن أبي طالب أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قسم اللَّه األرض نصفين، فجعلني 
في خيرهما، ثم قسم النصف على ثالثة: فكنت في خير ثلث منها، ثم اختار العرب 
من الناس، ثم اختار قريشا من العرب، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني 

عبد المطلب من بني هاشم، ثم اختارني من بني عبد المطلب«.

ياق فيه نكارٌة كذلك. قلُت: هذا يؤكد رجحان اإلرسال في الحديث، لكن هذا السِّ

وجه الغرابة:

غريب  فهو  سالم  عن  كان  فإن  دينار،  بن  عمرو  عن  الرواية  ت  صحَّ »قد  قوله: 
صحيح«.
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قلُت: كالَّ لم تصح، والطريق عن سالم بن عبد اللَّه مظلم، ال يثبت. والسند الثاني 
اضطرب محمد بن ذكوان فيه.

الحديث الحادي والثالثون

حديث )7230( َأْخَبَرَنا َأُبو َسْهٍل ِزَياُد ْبُن اْلَقطَّاِن، َثنَا َأُبو ِقاَلَبَة، َثنَا َبَدُل - 31
اْبُن اْلُمَحبَّرِ، َثنَا ُشْعَبُة، َعْن َأيُّوَب، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر،  َقاَل: َقاَل 

ْنَيا َلْم َيْشَرْبَها فِي اآْلِخَرِة«. َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َشرَِب اْلَخْمَر فِي الدُّ
ه *  »هذا حديث صحيح غريب من حديث شعبة وقد اتفق الشيخان رضي اللَّ

عنهما على حديث عبيد اللَّه بن عمرو بن جريج عن نافع في هذا الباب«.

صحيح غريب.

قلُت: قوله: »عبيد اللَّه بن عمرو بن جريج«، تصحيف. والصواب: »عبيد اللَّه بن 
عمر وابن جريج«))) على أن الشيخين لم يخرجاه عن ابن جريج عن نافع.

الجعد  وابن  شبابة،  عن   )1180( »المسند«  في  الجعد  ابن  أخرجه  والحديث؛ 
في »المسند« )1180( عن أسود بن عامر، وابن الجعد )1180(، وأحمد )	04	(، 
»المستخرج« )7970(، وابن  الزخار« )	579(، وأبو عوانة في  »البحر  والبزار في 
أبي  عن   )414( األقران«  »ذكر  في  الشيخ  وأبو   ،)1741( »المعجم«  في  األعرابي 
النضر هاشم بن القاسم، والعقيلي في »الضعفاء الكبير« )245/2( عن عبد اللَّه بن 
الشيخ في »ذكر  وأبو  العلم« )		35(،  »المجالسة وجواهر  والدينوري في  خيران، 
»المتفق  في  والخطيب   ،)445/5( »السنن«  في  والدارقطني   ،)413( ــران«  األق

والمفترق« )782/2( عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله،

بن  الرحمن  عبد  عن   )341/3( »المخلصيات«  في  المخلص  طاهر  وأبــو 
في  والخطيب  حديثه« )4	(،  »األول من  في  بن شاذان  وأبو علي  الرصاصي،  زياد 

))) وكذا هو يف طبعة التأصيل )7435(.
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»الموضح« )400/1( عن الحارث بن خليفة.

جميعهم -سبعة رواة- عن شعبة، عن أيوب.

اللَّه بن خيران  العقيلي في »الضعفاء الكبير« )245/2( في ترجمه عبد  وذكره 
عن  شعبة  »وحديث  وقال:  حديثه.  على  يتابع  ال  والمسعودي  شعبة،  عن  بغدادي، 

أيوب صحيح موقوف«.

وقال البزار: »وهذا الحديث رواه غير شعبة، وإنما ذكرنا، عن شعبة لقلة ما أسند 
شعبة، عن أيوب«.

وتوبع شعبة عليه:

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في »المصنف« )1705(، وأحمد )	491(، وأبو 
عوانة في »المستخرج« )7971( قال: أنبأ معمر. 

وأخرجه أحمد )5730(، ومسلم )73( )2003(، والنسائي )318/8(، وفي 
حبان  وابن   ،)79	1( »المستخرج«  في  عوانة  وأبو   ،)51	4  ،51	3( »الكبرى« 
)		53(، والدارقطني في »السنن« )445/5(، والبيهقي في »الكبرى« )500/8) 

عن حماد بن زيد.

كالهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.

منها،  يتب  لم  يشربها  وهو  مات  ثم  الدنيا،  في  الخمر  شرب  »من  معمر:  لفظ 
حرمها اللَّه عليه في اآلخرة«.

ولفظ حماد بن زيد )73( )2003(: »فمات وهو يدمنها لم يتب«.

بن  محمد  الحسن  أبو  أخبرنا   )5184( اإليمان«  »شعب  في  البيهقي  وأخرجه 
الحسين بن داود العلوي، ثنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا محمد بن عقيل، وأحمد بن 
حفص، ثنا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، ]و[ 
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عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أنه قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »من شرب 
الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في اآلخرة، وإن أدخل الجنة«.

فزاد فيه: »وإن أدخل الجنة«. وهي غير محفوظة.

فالحديث من دونها في »مشيخة ابن طهمان« )203(: عن موسى بن عقبة، عن 
نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها 
في اآلخرة إال أن يتوب«، وهو لفظ الرواية عند كافة مخرجيه مما يدل على شذوذها.

وكذا رواه ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بمثل حديث عبيد اللَّه يعني ابن عمر. أخرجه مسلم )2003(. فهو المحفوظ. 

راشد  بن  اللَّه  عبد  بن  حفص  بن  أحمد  ــة  رواي من  طهمان«  ابــن  و»مشيخة 
النيسابوري، نا أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، وهو طريُق البيهقيِّ نفُسه، وهذا اللفظ 

ليس في المشيخة.

واللفظ الصحيح لم يتعرض لكونه يدخل الجنة أصال، ثم بجمع الروايات يتبين 
أن المقصود مدمنها فهذا شيء آخر لكن من يدخل الجنة ال يعاقب أصال.

وذكره الدارقطني في »العلل« )90/7( وقال إسماعيل ابن علية: عن أيوب، عن 
نافع، عن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ كل مسكر حرام.

قاله الحسن بن علي بن زيد الصرالئي.

وقال: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قوله: من شرب الخمر، فمات وهو غير 
تائب منها لم يشربها في اآلخرة.

قاله سريج بن يونس عنه.

وقال معمر: عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: من شرب الخمر 
في الدنيا ثم مات وهو يشربها، لم يتب منها، حرمها اللَّه عليه في اآلخرة.
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وقيل: عن شعبة، عن أيوب مثله«.

سنكتفي  أنا  إال  وغيرهما  عمر،  بن  اللَّه  وعبيد  مالك،  تابعه  عليه،  أيوب  وتوبع 

برواية الشيخين:

أخرجه البخاري )5575(، ومسلم )	7( )2003( عن مالك. 

وأخرجه مسلم )78( )2003( عن عبيد اللَّه بن عمر.

كالهما عن نافع، عن ابن عمر، زاد عبيد اللَّه بن عمر في آخره: »إال أن يتوب«.

جريج،  ابن  عن  المخزومي،  سليمان  بن  هشام  عن   )2003( مسلم  وأخرجه 

أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمثل حديث عبيد الله.

وجه الغرابة:

قوله: »هذا حديث صحيح غريب من حديث شعبة...«.

نعم هو صحيح غريب لقلة ما أسند شعبة، عن أيوب. فهو من الصحيح الغريب.

الحديث الثاني والثالثون

ُعْثَماَن - 32 ْبُن  َيْحَيى  َثنَا   ، اْلَبْغَداِديُّ َجْعَفرٍ  َأُبو  َأْخَبَرَنا   )7282( حديث 
َأُبو  َثنَا  ِعْمَراَن)))،  َأبِي  اْبُن  َوُهَو  ْمِليُّ  الرَّ ُموَسى  ْبُن  ِعْمَراُن  َثنَا   ، اْلَبْصرِيُّ
 ، ْعبِيِّ َثنِي َداُوُد ْبُن َأبِي ِهنٍْد، َعِن الشَّ َخالٍِد ُسَلْيَماُن ْبُن َحيَّاَن اأْلَْحَمُر، َحدَّ
بِاْلَقْوِم  ُر  َلُيَعمِّ َه  اللَّ »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَِّه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:    َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 
َلُهْم«  ُبْغًضا  َخَلَقُهْم  ُمنُْذ  إَِلْيِهْم  َنَظَر  َوَما  اأْلَْمَواَل،  َلُهُم  َوُيْكثُِر  َماَن،  الزَّ

أِلَْرَحاِمِهْم«. َقاَل: »بِِصَلتِِهْم  ِه؟  اللَّ َرُسوَل  َيا  َذلَِك  َكْيَف  َقاُلوا: 

)1) يف طبعة التأصيل )7488(: عمران بن هارون أبو موسى بن أبي عمران، ذكروا أهنم صححوها من لسان 
الميزان.



المحرم 1441 ـه176

 قال الحاكم رحمه اللَّه تعالى: »عمران الرملي من زهاد المسلمين وعبادهم، *
]فإن[ كان حفظ هذا الحديث عن أبي خالد األحمر فإنه غريب صحيح«.

حسن.

قلُت: أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير« )85/12/	1255(، وعنه: أبو نعيم 
حدثنا   )70/	5/11( »المختارة«  في  الضياء  طريقه  ومن   ،)331/4( »الحلية«  في 
يحيى بن عثمان بن صالح، ومطلب بن شعيب األزدي، وأبو الجارود مسعود بن محمد 
الرملي، وتمام في »الفوائد« )4	17(، والسلمي في »طبقات الصوفية« )ص: 270) 
من طريق مسعود الرملي وحده، وأبو العباس النسوي في »تاريخ الصوفية« -كما في 
والصلة«  »البر  في  الجوزي  وابن   ،-)221/19( النجار«  البن  بغداد،  تاريخ  »ذيل 

)259( من طريق إسحاق بن إبراهيم بن سنين.

والبيهقي في »الشعب« )	759( من طريق أبو موسى عمران بن هارون الرياح، 
ومحمد بن عبد الحكم المصري، والواحدي في »التفسير الوسيط« )5/2( من طريق 
خالد  أبو  حدثني  قال:  الرملي،  هارون  بن  عمران  عن  جميعهم  سيار،  بن  إسحاق 

األحمر، قال: حدثني داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عباس، فذكره.

ووقع عند تمام، والنسوي والسلمي: »عمران بن هارون الصوفي«. 

ووقع عند ابن الجوزي: »عمران بن أبي عمران«.

به عمران  تفرد  داود والشعبي،  نعيم: »هذا حديث غريب من حديث  أبو  وقال 
الرملي عن أبي خالد«.

بن  عمران  موسى  )أبو  عنده:  ووقع   .)759	( »الشعب«  في  البيهقي  وأخرجه 
هارون الرياح، ومرة: عمران بن أبي عمران(.

بن  محمد  نشيط  )أبو  عنده:  ووقع   .)7597( »الشعب«  في  البيهقي  وأخرجه 
هارون بالرملة(.
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عنده:  ووقــع  للمصنف،   )7891( المهرة«  »إتحاف  في  حجر  ابن  وعــزاه 
إن  صحيح  غريب  وقــال:  عــمــران...  أبي  ابن  وهو  الدئلي  موسى  بن  »عمران 
تصحيف،  وهو  الدئلي،  كذا:  حفظه«.  الزاهد  الدئلي  عمران  أبي  بن  عمران  كان 

الرملة. الرملي، فهو من أهل  والصواب 

وقال ابن حجر في »لسان الميزان« )	/178(: »عمران بن أبي عمران الرملي. 
الحديث  على  أقف  ولم  انتهى.  آفته.  فهو  كذب  بخبر  وأتــى  الوليد.  بن  بقية  عن 
المذكور، وأنا أخشى أن يكون عمران هذا هو ابن هارون اآلتي. وقد أخرج الحاكم 
موسى  بن  عمران  عن  المصري  عثمان  بن  يحيى  طريق  من  حديثا  »الُمسَتدَرك«  في 
الرملي، عن أبي خالد األحمر وقال: إن كان عمران بن أبي عمران الزاهد حفظه فهو 
غريب صحيح. وأظن أن اسم أبيه وقع فيه في هذه الرواية تحريف، وإنما هو هارون 
ال موسى، فكأنه كان فيه: حدثنا عمران أبو موسى، فإنها كنيته، كما سأبينه في ترجمة 

عمران بن هارون بعد قليل.

وقد أخرج الحديث المذكور الطبراني عن يحيى بن عثمان الذي أخرجه الحاكم 
وغيره  شعيب،  بن  مطلب  عن  أخرجه  وكذلك  هارون.  بن  عمران  فقال:  طريقه  من 
عن عمران بن هارون الرملي. وأخرجه أبو العباس النسوي في تاريخ الصوفية بسنده 
َثنا أبو خالد  َثنا عمران بن هارون الصوفي، َحدَّ عن إسحاق بن إبراهيم بن سنين َحدَّ

األحمر... الحديث«. 

العباس  أبو  »وذكره   :)221/19( بغداد«  تاريخ  »ذيل  في  النجار  ابن  وترجمه 
أحمد بن محمد بن زكريا النسوي في »تاريخ الصوفية« من جمعه، وذكر أنه بغدادي 

من شيوخ العراق«.

وعليه فنقول: عمران بن هارون أبو موسى الرملي: 

ترجمه ابن أبي حاتم في »الجرح والتعديل« )	/307( وقال: »سألت أبا زرعة 



المحرم 1441 ـه178

عنه فقال: صدوق«. وقال ابن حبان في »الثقات« )498/8(: »عمران بن هارون أبو 
موسى الصوفي من أهل الرملة وهو الذي يقال له عمران بن أبي عمران. يروي عن 

أبي خالد األحمر وأهل العراق.

روى عنه أبو نشيط محمد بن هارون وأهل الشام، يخطئ ويخالف«. 

وقال ابن يونس: »في حديثه لين«. وقال الذهبي في »ميزان االعتدال« )240/3(: 
قه أبو زرعة، وليَّنه ابن يونس«.  »صدَّ

وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )152/8(: »رواه الطبراني وإسناده حسن«.

وجه الغرابة:

كان  ]فإن[  وعبادهم،  المسلمين  زهاد  من  الرملي  »عمران  الحاكم:  قال  قلُت: 
حفظ هذا الحديث عن أبي خالد األحمر فإنه غريب صحيح«.

وهو كما قال، وعمران كما مضى مختلف فيه، وقول أبي زرعة فيه أولى ممن 
تكلم فيه، وعليه فال بأس بسنده، سيما وليس فيما روى نكارة.

الحديث الثالث والثالثون

ٍد - 33 ُمَحمَّ ْبِن  اْلَفْضِل  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ ْبُن  إِْسَماِعيُل  َأْخَبَرنِي   )7428( حديث 
َوْهٍب،  اْبُن  َثنِي  َحدَّ  ، اْلُجْعِفيُّ ُسَلْيَماَن  ْبُن  َيْحَيى  َثنَا  ي،  َجدِّ َثنَا   ، ْعَرانِيُّ الشَّ
ائِِب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ، َعِن  َثنِي إِْبَراِهيُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ َحدَّ
اَلُم  اَلُة َوالسَّ اْبِن َعبَّاٍس  َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َكاَن ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َعَلْيِه الصَّ
إَِذا َقاَم فِي َرَمَضاَن َرَأى َشَجَرًة َنابَِتًة َبْيَن َيَدْيِه َقاَل: َما اْسُمِك؟ َفَتُقوُل: َكَذا 
َوَكَذا، َفَيُقوُل: أِلَيِّ َشْيٍء َأْنِت؟ َفَتُقوُل: لَِكَذا َوَكَذا، َفإِْن َكاَنْت لَِدَواٍء ُكتَِب، 
َبْيَن  َنابَِتٌة  إَِذا َشَجَرٌة  َيْوٍم  َذاَت  ُيَصلِّي  ُهَو  َفَبْينََما  لَِغْرٍس ُغرَِسْت،  َكاَنْت  َوإِْن 
َيَدْيِه َفَقاَل َلَها: َما اْسُمِك؟ َقاَلِت: اْلَخْرُنوُب. َقاَل: أِلَيِّ َشْيٍء َأْنِت؟ َقاَلْت: 
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ُهمَّ ُغمَّ َعَلى  اَلُم: اللَّ اَلُة َوالسَّ لَِخَراِب َأْهِل َهَذا اْلَبْيِت. َفَقاَل ُسَلْيَماُن َعَلْيِه الصَّ
ْنُس َأنَّ اْلِجنَّ اَل َتْعَلُم اْلَغْيَب. َقاَل: َفنََحَتَها َعًصا  اْلِجنِّ َمْوتِي َحتَّى َيْعَلَم اإْلِ
ا َخرَّ َتَبيَّنَِت  أَ َعَلْيَها َحْواًل َميًِّتا َواْلِجنُّ َتْعَمُل َفَأَكَلْتَها اأْلََرَضُة َفَسَقَط، َفَلمَّ َفَتَوكَّ
ْنُس َأنَّ اْلِجنَّ اَل َيْعَلُموَن اْلَغْيَب«. َقاَل: »َفَشَكَرِت اْلِجنُّ اأْلََرَضَة َفَكاَنْت  اإْلِ

َتْأتِيَها بِاْلَماِء« َوَكاَن اْبُن َعبَّاٍس، َيْقَرُؤَها َهَكَذا.
رواية * من  بمرة  غريب  وهو  يخرجاه.  ولم  اإلسناد  صحيح  حديث  »هذا   

عبيد اللَّه بن وهب)))، عن إبراهيم بن طهمان، فإني ال أجد عنه غير رواية هذا 
الحديث الواحد. وقد رواه سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، فأوقفه على 

ابن عباس«.

*  ضعيف.

قلُت: وأخرجه الحاكم )8222( أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، ثنا علي بن 
بن  عطاء  عن  طهمان،  بن  إبراهيم  ثنا  مسعود،  بن  موسى  حذيفة  أبو  ثنا  العزيز،  عبد 

السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، مرفوعا به.

وأخرجه البزار في مسنده )0	50(، وابن جرير الطبري في »التاريخ« )501/1(، 
وفي »التفسير« )240/19(، والطبراني في »المعجم الكبير« )12281/451/11(، 
»الطب  وفي   ،)304/4( »الحلية«  في  نعيم  وأبو   ،)5	( »األمالي«  في  والباغندي 
المقدسي  والضياء  »تاريخ دمشق« )22/	29(،  في  وابن عساكر  النبوي« )09	(، 
بن  موسى  حذيفة  أبي  طريق  من   )308  ،307  ،30	/290/10( »المختارة«  في 
مسعود، عن إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن 

عباس رضي اللَّه عنهما، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، به.

َثنا  وأبو نعيم في »الطب النبوي« )581/2( عن أحمد بن حفص حدثني أبي، َحدَّ
إبراهيم بن طهمان. 

)1) وكذا يف طبعة التأصيل )33	7( مصغرا، ولم يصلحوها.
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وقال أبو نعيم في »الحلية«: »غريب من حديث سعيد تفرد به عطاء«.

بنحوه،  والبزار  الطبراني  الزوائد« )208/8(: »رواه  الهيثمي في »مجمع  وقال 
مرفوعا وموقوفا، وفيه عطاء وقد اختلط، وبقية رجالهما رجال الصحيح«.

وقد  االختالط،  قبل  السائب  بن  عطاء  عن  روى  ممن  ليس  طهمان  ابن  قلت: 
خالفه جرير، وسفيان بن عيينة، فقاال: عن عطاء بن السائب به موقوفا على ابن عباس.

في  المروزي  نصر  بن  محمد  وأخرجه  جرير،  عن   )3584( الحاكم  أخرجه 
»تعظيم قدر الصالة« )207(، والبزار في البحر الزخار )1	50( عن سفيان. كالهما 

عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفا.

عن  عطاء،  عن  جماعة،  رواه  قد  الحديث  »وهذا  إخراجه-:  -بعد  البزار  وقال 
سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفا، وال نعلم أسنده إال إبراهيم بن طهمان«.

الحديث  »وهذا   :)198/4( الكبرى«  »األحكام  في  اإلشبيلي  الحق  عبد  وقال 
رواه ابن عيينة وجماعة، عن عطاء موقوفا على ابن عباس«.

ابن  على  فأوقفه  جبير،  بن  سعيد  عن  كهيل،  بن  سلمة  رواه  »وقد  قوله:  قلت: 
عباس«.

المبارك«  الراجح، وأخرجه الحاكم )7429(، والحسين في »الزهد البن  وهو 
بن  األحــوص  طريق  من   )29	/22( دمشق«  »تاريخ  في  عساكر  وابن   ،)1072(
جواب الضبي: حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن 

جبير، عن ابن عباس، رضي اللَّه عنهما موقوفا.

قلت: وهذا سند صحيح، وهو يشهد أن أصل الحديث موقوف كما رواه جرير 
وسفيان عن عطاء، وهو الصواب.

وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« )352/2(: »وهو أشبه بالصواب«. 
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وأخرجه الطبري في »التاريخ« )502/1(، وفي »التفسير« )241/19( حدثني 
موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السدي في حديث ذكره 
عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس -وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود- 

وعن ناس من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: فذكره موقوفا بنحوه.

وقال ابن كثير في »التفسير« )	/502(: »وهكذا رواه ابن أبي حاتم، من حديث 
إبراهيم بن طهمان، به. وفي رفعه غرابة ونكارة، واألقرب أن يكون موقوفا، وعطاء بن 

أبي مسلم الخراساني له غرابات، وفي بعض حديثه نكارة.

قال:  ثم  قريبا،  ذكرناه  الذي  مسعود  ابن  وعن  عباس،  ابن  عن  موقوفا  ذكره  ثم 
َي من علماء أهل الكتاب، وهي وقف، ال  ُتُلقِّ »هذا األثر -والله أعلم- إنما هو مما 
يصدق منه إال ما وافق الحق، وال يكذب منها إال ما خالف الحق، والباقي ال يصدق 

وال يكذب«.

من  بمرة  غريب  وهو  يخرجاه.  ولم  اإلسناد  صحيح  حديث  »هذا  قوله:  قلُت: 
رواية عبيد اللَّه بن وهب...«.

كذا قال الحاكم في التعليق عقب الحديث: »عبيد اللَّه بن وهب«. كذا مصغرا، 
وذكره ابن حجر في »إتحاف المهرة« )8/175/7	75( وقال: »ورواه الحاكم أيضا 
يذكر اسمه،  فلم  ابن وهب«.  بمرة من حديث:  الطب:... وقال: صحيح غريب  في 
في  ذكــروا  الكوفي  الجعفي  سليمان  بن  يحيى  ترجمة  ففي  وهم،  أنه  الظاهر  لكن 

شيوخه: عبد اللَّه بن وهب، وهو معروف بالرواية عنه:

قال الباجي في »التعديل والتجريح« )1220/3(: »يحيى بن سليمان بن يحيى 
وغير  والصالة  العلم  في  البخاري  أخرج  مصر،  سكن  الكوفي  الجعفي  سعيد  أبو 

موضع عنه عن عبد اللَّه بن وهب. قال أبو حاتم: هو شيخ«.

قال ابن حجر في »مقدمة فتح الباري« )ص: 451(: »يحيى بن سليمان الجعفي 
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الكوفي نزيل مصر، أكثر عن ابن وهب لقيه البخاري، وروى الترمذي عن رجل عنه، 
وكان النسائي سيء الرأي فيه، قال: إنه ليس بثقة. وأما الدارقطني والعقيلي فوثقاه، 
وذكره ابن حبان في »الثقات« وقال: ربما أغرب. قلت: لم يكثر البخاري من تخريج 
حديثه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من حديث ابن وهب خاصة«. انظر: تهذيب 

التهذيب )227/11(، التقريب )4	75(.

وجه الغرابة: 

قوله: »هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. وهو غريب...«.

إبراهيم بن طهمان، وهذا غير معروف  اللَّه بن وهب عن  الغرابة في رواية عبد 
عند أهل الصنعة. 

أما الصحة فال، وهو ُمَعلٌّ بالوقف كما ذكر المصنف.

الحديث الرابع والثالثون

َثنَا - 34 َباَلَوْيِه،  ْبِن  َأْحَمَد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َبْكرٍ  َأُبو  َأْخَبَرنِي   )7691( حديث 
 ، اْلَقطِيِعيُّ َيْحَيى  ْبُن  ُد  ، َوُمَحمَّ اْلَحاِرثِيُّ بِيِع  الرَّ َأُبو  َثنَا  ْبُن َهاُروَن،  ُموَسى 
بِيِع، َثنَا اْلَحْضَرِميُّ ْبُن اَلِحٍق، َعْن َنافٍِع، َأنَّ َرُجاًل َعَطَس  َقااَل: َثنَا ِزَياُد ْبُن الرَّ
ِه، َفَقاَل  اَلُم َعَلى َرُسوِل اللَّ ِه َوالسَّ ِه ْبِن ُعَمَر  َفَقاَل: اْلَحْمُد لِلَّ ِعنَْد َعْبِد اللَّ
ِه، َوَلكِْن َلْيَس َهَكَذا  اَلُم َعَلى َرُسوِل اللَّ ِه َوالسَّ اْبُن ُعَمَر: َوَأَنا َأُقوُل اْلَحْمُد لِلَّ
ِه َعَلى ُكلِّ َحاٍل«. َمنَا َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َعَطَس َأَحُدَنا َأْن َيُقوَل: »اْلَحْمُد لِلَّ َعلَّ

 »هذا حديث صحيح اإلسناد، غريٌب في ترجمة شيوخ نافع، ولم يخرجاه«.*

ضعيف. 

قلُت: أخرجه الترمذي )2738(، والبزار في البحر الزخار )5890(، والحارث 
في  والمزي   ،)8884( »الشعب«  في  والبيهقي   ،)807 الباحث  )بغية  »مسنده«  في 
آل  من  الحضرمي  ثنا  اليحمدي،  الربيع  بن  زياد  عن   )553/	( الكمال«  »تهذيب 
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الجارود عن نافع أن رجال عطس إلى جنب ابن عمر.

لفظ البزار مختصر، قال: »إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله«. 

المهرة«  »إتحاف  في  هو  وكــذا  ــق«،  الح بن  »الحضرمي  الحاكم:  عند  وقــع 
)78/9( ـ وهو خطأ من الحاكم؛ قال الخطيب في »الموضح« )219/1(: قال أبو 
علي صالح بن محمد: الحضرمي بن الحق، ال أعلم أحدا روى عنه غير يحيى بن أبي 

كثير وعكرمة بن عمار. 

السوار وعن  أبي  يروي عن  التيمي غير هذا، وهو  الذي روى عنه  والحضرمي 
سعيد بن أبي الحسن. 

والحضرمي الذي روى عنه زياد بن الربيع عن نافع عن ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
في العطاس آخر«.

وقال الترمذي: »هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث زياد بن الربيع«.

وفيهما  الربيع  بن  زياد  رواية  من  أصح  األوالن  »اإلسنادان  البيهقي:  وقال 

داللة على خطأ رواية ابن الربيع، وقد قال البخاري: فيه نظر«. سيأتي تخريجهما 

عليهما.  والكالم 

»التاريخ  في  البخاري  وعلقه  وغيره،  أحمد  قال  كما  ثقة  الربيع  بن  زياد  قلت: 
الكبير« )125/3( في ترجمة: َحضرمي، موَلى الجارود. عْن َنافٍِع، عِن اْبِن ُعَمر، عن 

النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، في العطاس.

والحضرمي بسكون المعجمة بلفظ النسبة بن عجالن مولى الجارود، َرَوى عنه: 
زياد بن الربيع اليحمدي، وسكين بن عبد العزيز، ونصر بن خزيمة. وذكره ابن حبان 
الكمال  تهذيب  انظر:  مقبول.  الحافظ:  وقال  الذهبي: صدوق،  وقال  »الثقات«،  في 

)	/552(، تهذيب التهذيب )394/2(، التقريب )1395(.
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وجه الغرابة:

الحضرمي  لجهالة  بصحيح  ليس  غريب«،  اإلسناد  صحيح  حديث  »هذا  قوله: 
وتفرده عن نافع مما يستنكر.

بن  زياد  القواريري، حدثنا  االعتدال« )82/2( عن  »ميزان  في  الذهبي  وأورده 
الربيع، حدثني الحضرمي، عن نافع، عن ابن عمر: وقال: »قد احتج بزياد أبو عبد اللَّه 

في جامعه الصحيح«. 

قلُت: العلة في الحضرمي، وليس زياد.

ورواه الوليد بن مسلم قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر، وقد عطس رجل إلى جنبه، فقال: الحمد للَّه وسالم على 
رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول: السالم على رسول الله، ولكن ليس هكذا أمرنا 
رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، »أمرنا رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، أن نقول إذا عطسنا: الحمد للَّه على كل حال«.

الشاميين«  »مسند  وفي   ،)5	98( األوســط«  »المعجم  في  الطبراني  أخرجه 
)323(. وهذا سند منكر: الوليد بن مسلم يدلس ويسوي. 

فقيه في حديثه بعض  الدمشقي األشدق، صدوق  القرشي  بن موسى  وسليمان 
لين، وخولط قبل موته بقليل. فهذه المتابعة ال تثبت.

وله طريق آخر: عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا: »إذا عطس أحدكم فليقل: 
هو:  وليقل  الله،  يرحمك  له:  وليقل  حال،  كل  على   - قال  أحسبه   - للَّه  الحمد 

لنا ولكم«. اللَّه  يغفر 

الكبير«  »الــمــعــجــم  ــي  ف والــطــبــرانــي  ــف(،  ــش ك  -2011( الــبــزار  ــه  ــرج أخ
أبي  بن  بن عزرة، عن جعفر  أسباط  إسرائيل، عن  )411/12/	1351( من طريق 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فعطس فحمد  كنا جلوسا عند  قال:  ابن عمر،  وحشية، عن مجاهد، عن 

الله، فقالوا: يرحمك الله، فقال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »يهديكم الله، ويصلح بالكم«.
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الطبراني،  الزوائد« )57/8(: »رواه  الهيثمي في »مجمع  قال  وهذا سند منكر، 
وفيه أسباط بن عزرة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح«.

قلُت: أما اإلسنادان اللذان ذكرهما البيهقي، مستدال بهما على خطأ رواية ابن الربيع:

نَّة في »الترغيب والترهيب«  ام السُّ 1-فأخرج في »شعب اإليمان« )8882(، وَقوَّ
)544( من طريق زهير عن أبي إسحاق عن نافع قال عطس رجل عند ابن عمر فحمد 

اللَّه فقال له ابن عمر: »قد بخلت فهال حيث حمدت اللَّه صليت على النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إال أن ُزهيًرا سمع من أبي إسحاق بعد االختالط. 

2-وأخرج البيهقي في »شعب اإليمان« )8883( من طريق عمر بن حفص بن 
عمر قال: نا علي بن الجعد، أنا زهير عن أبي همام الوليد بن قيس عن الضحاك بن 
قيس اليشكري، قال: عطس رجل عند ابن عمر فقال: الحمد للَّه رب العالمين، فقال 

عبد الله: »لو تممتها: والسالم على رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص«.

قلُت: وهذا إسناد ضعيف؛ عمر بن حفص بن عمر، لم أجده، إال أن يكون: هو 
أبي  ث: عن عثمان بن  الطبقة، حدَّ البغدادي. فهو من نفس  عمر بن حفص بن عمر 

شيبة. روى عنه: أبو علي بن آدم الفزاري. انظر: تاريخ دمشق )5/43	5(. 

وقد خولف فيه فرواه زهير كما سبق، وهو الصواب.

واألصح أن يعارض بهذا المرفوع ما ثبت عن ابن عمر:

فأخرج مالك في »الموطأ« )5/2	9(، ومن طريقه البخاري في »األدب المفرد« 
)933(، والبيهقي في »شعب اإليمان« )8907( عن نافع، أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا 

عطس فقيل له: يرحمك الله؟ قال: »يرحمنا اللَّه وإياكم، ويغفر لنا ولكم«.

»المصنف«  في  شيبة  أبي  ابن  أخرجه  نحوه.  نافع،  عن  عجالن،  ابن  ورواه 
.)25999(
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الحديث الخامس والثالثون

ْبُن - 35 إِْسَماِعيُل  َثنَا  اْلَعْدُل،  َحْمَشاَذ  ْبُن  َعِليُّ  َثنَا  َحدَّ  )8073( حديث 
َأُبو  َأْنَبَأ  َيْحَيى،  ْبُن  َيْحَيى  َثنَا  َحدَّ َقااَل:  َمِد،  الصَّ َعْبِد  ْبُن  َواْلَحَسُن  ُقَتْيَبَة، 
َقاَل:  اْلَخْيرِ،  ُجنُْدِب  َعْن  اْلَحَسِن،  َعِن  ُمْسِلٍم،  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا  ُمَعاِوَيَة، 

ْيِف«. اِحرِ َضْرَبٌة بِالسَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص: »َحدُّ السَّ
 »هذا حديث صحيح اإلسناد، وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن *

مسلم؛ فإنه غريب صحيح، وله شاهد صحيح على شرطهما جميعا في ضد 
هذا«.

ضعيف.

قلُت: أخرجه الترمذي )0	14(، وفي »العلل الكبير« )430(، وابن أبي عاصم 
 ،)54	 الصحابة« )1/  »معجم  في  البغوي  القاسم  وأبو  »الديات« )ص: 53(،  في 
 ،)4	2/1( الكامل  في  عدي  وابن   ،)144/1( الصحابة«  »معجم  في  قانع  وابن 
»السنن«  في  والدارقطني   ،)485 )ص:  الفاصل«  »المحدث  في  والرامهرمزي 
»معرفة  في  نعيم  وأبــو   ،)		/1( القرآن«  »أحكام  في  والجصاص   ،)120/4(
»تاريخ  في  عساكر  وابن   ،)234/8( »الكبرى«  في  والبيهقي   ،)1590( الصحابة« 
دمشق« )310/11(، وابن األثير في »أسد الغابة« )1/1	3(، والمزي في »تهذيب 

الكمال« )147/5( عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير.

معاوية  بن  مــروان  عن   )1		5/1	1/2( الكبير«  »المعجم  في  والطبراني 
الفزاري.

كالهما عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب مرفوعا به.

»حد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  الحسن،  عن  مسلم،  بن  إسماعيل  عن  عيينة،  ابن  ورواه 
الساحر ضربة بالسيف«.
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أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في »المصنف« )18752( عن ابن عيينة.

وإسماعيل  الوجه،  هذا  من  إال  مرفوعا  نعرفه  ال  حديث،  »هذا  الترمذي:  وقال 
أيضا،  الحسن  عن  ويروي  حفظه...  قبل  من  الحديث  في  يضعف  المكي  مسلم  بن 

والصحيح عن جندب«.

وقال في »العلل«: »سألت البخاري عنه فقال: هو ال شيء، وإنما رواه إسماعيل بن 
مسلم، وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدا«.

وقال ابن المنذر في »اإلقناع« )87/2	(: »في إسناده مقال«.

وقال البيهقي: »إسماعيل بن مسلم ضعيف«.

وقال ابن عدي: »أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إال 
أنه ممن يكتب حديثه«.

وقال النووي في »المجموع« )19/	24(: »وأما األحاديث فلم يصح عن النبي 
ْيِف(.  بالسَّ الساحِر ضربٌة  أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َحدُّ  القتل. وورد عنه  يقتضي  فيها شيء  ملسو هيلع هللا ىلص 
الترمذيُّ إسناده وقال: الصحيح أنه عن جندب موقوف، يعنى فيكون قول  وضعَّف 

صحابي. وأقول في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مكي، وهو ضعيف«.

وجه الغرابة:

المهرة«  »إتحاف  في  حجر  ابن  تعقبه  اإلسناد...«.  صحيح  حديث  »هذا  قوله: 
)92/4( وقال: »صحيح اإلسناد. قلت: بل إسماعيل ضعيف جدا«.

وقد خولف في رفعه ووصله مما يؤكد غرابته، وإن جاءت له متابعة فهي تالفة: 

فرواه خالد بن عبيد الباهلي، مولى الباهلة، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: جاء 
جندب وقوم يلعبون ويأخذون بأعين الناس يسحرون، قال: فضرب رجال منهم ضربة 
بالسيف فقتله، فرفع إلى السلطان وقال: سمعت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »حد الساحر 

ضربة بالسيف«.
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أخرجه الحسن بن ُسفيان، كما في »جامع المسانيد والسنن« )234/2(، وأبو 
نعيم في »معرفة الصحابة« )1589( عن سعيد بن محمد الوراق.

في  القطان  سهل  وأبو   ،)1			/1	1/2( الكبير«  »المعجم  في  والطبرانيُّ 
»الرابع من حديثه« )109( عن أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن سيار.

كالهما عن خالد، ثنا الحسن، عن جندب بن عبد اللَّه به.

وخالد هذا جاء عند أبي نعيم: خالد بن عبيد الباهلي مولى الباهلة.

وجاء عند الحسن بن ُسفيان: خالد بن عبد الوهاب الباهلي. ولم أجده أيضا.

عند  عنه  الراوي  وجاء  العبد«،  »خالد  القطان:  سهل  وأبي  الطبراني  عند  وجاء 
الطبراني: محمد بن الحسن بن سيَّار. انظر: »تحفة األشراف« )2/	44(. وكالهما 

لم أجده.

وخالد هذا قال األلباني في »الضعيفة« )	144(: »فإن خالدا هذا، لم أجد من 
ترجمه، وكذلك الراوي عنه، فال يعضد بها«.

قلُت: وخالد العبد، هو ابن عبد الرحمن بصري، متروك. ويخفى اسم أبيه. تركه 
غير واحد. 

وقال ابن حبان: »شيخ كان بالبصرة، يروي عن ابن المنكدر والحسن، روى عنه 
ث من كتب الناس من غير سماٍع. إسرائيل. كان يسرق الحديث، ويحدِّ

فأقلبت  الحسن،  فيه: حدثنا  فإذا معه درٌج  العبد  أتيت خالد  قتيبة:  بُن  قال سلم 
الدرج من يده، فإذا في أوله: حدثنا هشام بن حسان قد محاه، فقلت له: ما هذا؟ قال: 
كتبُت أنا وهشام، عن الحسن. قلت: تكون مع هشام وتكتب فيه: حدثنا هشام؟ قال: 
اَرُقْطنِّي.«. انظر:  ما أعرفني بك، أليس خرجت مع إبراهيم؟! وقال الذهبي: كذبه الدَّ
 ،)12/2( الكبير  الضعفاء   ،)281/1( المجروحين   ،)3	3/3( والتعديل  الجرح 
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الكامل )282/4(، ميزان االعتدال )33/1	(، لسان الميزان )350/3(.

وقال ابن األثير في »أسد الغابة« )1/1	3(: »قد اختلف في رفع هذا الحديث، 
فمنهم من رفعه بهذا اإلسناد، ومنهم من وقفه على جندب«.

فرواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مرسال مرفوعا: أخرجه 
عبد الرزاق )18752(، ومن طريقه ابن حزم في »المحلى باآلثار« )412/12(. 

ولعل هذا من سوء حفظه فالرواة عنه ثقات.

- ورواه موقوفا: أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، أن أميرا من أمراء الكوفة 
رآه  فلما  بسيفه واشتمل عليه  فأقبل  فبلغ جندبا،  الناس،  يدي  بين  يلعب  دعا ساحرا 
ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه، فقال: أيها الناس، لن تراعوا إنما أردت الساحر، فأخذه 
األمير فحبسه فبلغ ذلك سلمان، فقال: »بئس ما صنعا لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام 

يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه، وال ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف«. 

أخرجه الحاكم )8075( عن محمد بن عبد اللَّه األنصاري، ثنا أشعث بن عبد 
الملك. وهو األصح، وقصة جندب في قتله الساحر جاءت بعدة أسانيد:

1-أخرجه البغوي في »معجم الصحابة« )545/1(، والدارقطني في »السنن« 
»الكبرى«  في  والبيهقي   ،)1588( الصحابة«  »معرفة  في  نعيم  وأبو   ،)121/4(
)234/8(، وابن عساكر في »تاريخ دمشق« )309/11( عن هشيم عن خالد عن أبي 
عثمان عن جندب أنه قتل ساحرا عند الوليد بن عقبة، ثم قال: أفتأتون السحر وأنتم 

تبصرون«.

وقال الذهبي في »تاريخ اإلسالم« )24/2	(: »إسناده صحيح«.

3-أخرجه البيهقي في »الكبرى« )234/8( عن ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، 
عن أبي األسود، أن الوليد بن عقبة، كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر...
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4-أخرجه أبو بكر الخالل، كما في »تفسير ابن كثير« )5/1	3(، عن يحيى بن 
سعيد، حدثني أبو إسحاق، عن حارثة قال: كان عند بعض األمراء رجل يلعب فجاء 

جندب مشتمال على سيفه فقتله، فقال: أراه كان ساحرا. 

لذا قال الجصاص في »أحكام القرآن« )1/		(: »قصة جندب في قتله الساحر 
بالكوفة عند الوليد بن عقبة مشهورة«.

الحديث السادس والثالثون

ْبُن - 36 َبْحُر  َثنَا  َيْعُقوَب،  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ اْلَعبَّاِس  َأُبو  َثنَا  َحدَّ  )8172( حديث 
، َثنَا)))، َأْنَبَأ اْبُن ُجَرْيٍج، َعِن اْبِن َأبِي َنِجيٍح، َعْن ُمَجاِهٍد،  َنْصرٍ اْلَخْواَلنِيُّ
ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوِل  َأْصَحاَب  »َأنَّ  َأْخَبَرُه  ُقَرْيَظَة  َبنِي  ِمْن  َرُجٍل  َعطِيََّة،  َعْن 
َيْعنِي َعاَنَتُه -  اْلَمَواِسي َجَرْت َعَلى َشْعرِِه -  َيَرِوا  َفَلْم  ُقَرْيَظَة  َيْوَم  ُدوُه  َجرَّ

َفَتَرُكوُه ِمَن اْلَقْتِل«.

عبد * حديث  من  يعرف  وإنما  يخرجاه،  ولم  صحيح  غريب  حديث  »هذا   
الملك بن عمير، عن عطية القرظي«.

* صحيح.

»شرح  في  الطحاوي  أخرجه  والحديث؛  وهب،  ابن  صوابه:  َوْهٍب،  َأُبو  قلُت: 

معاني اآلثار« )	513( حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، 

عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكره.

وسبق عند المصنف في رقم )9	25( عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الملك أنبأ 

ابن وهب أخبرني ابن جريح وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل 

من بني قريظة أخبره، به.

)1) َأُبو َوْهٍب كذا، وله طريق آخر: أخرجه يف طبعة التأصيل )8384(: ابن وهب.
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ولم  الشيخين  شرط  على  صحيحا  مجاهد  بمتابعة  الحديث  »فصار  ــال:  وق

يخرجاه«.

وكذا أخرجه ابن قانع في »معجم الصحابة« )308/2( من طريق أبي طاهر بن 

السرح، والبيهقي في »الكبرى« )	/97( من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم 

المصري. كالهما عن ابن وهب، عن ابن جريج، وابن عيينة عن ابن أبي نجيح.

في  والنسائي   ،)913( الحميدي  أخرجه  وحــده:  عيينة  بن  سفيان  عن  وروي 
في  عوانة  وأبو   ،)5132( اآلثار«  معاني  »شرح  في  والطحاوي   )85	5( »الكبرى« 

»المستخرج« )	47	(. جميعهم عن يونس بن عبد األعلى. 

والطبراني في »معجمه الكبير« )5/17	439/1(، وأبو نعيم في »معرفة الصحابة« 
)5534( من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. جميعهم عن سفيان بن عيينة، عن 

ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية، رجل من بني قريظة، أخبره.

قال:  مجاهد،  »عن  بلفظ:  الطالقاني  إسماعيل  بن  وإسحاق  الحميدي  رواية 
سمعت رجاًل، في مسجد الكوفة يقول: »كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 
غالما...«. والرجل المبهم هو عطية القرظي. وقال أبو نعيم: »رواه ابن وهب، عن ابن 

جريج، عن ابن أبي نجيح مثله، وسماه: عطية«.

وعزاه البوصيري في »إتحاف الخيرة« )8/5	1( للحميدي، وقال: »هذا إسناد 
رواته ثقات«.

حه الترمذي، وابن حبان،  وقال ابن حجر في »تلخيص الحبير« )49/3(: »صحَّ
والحاكم وقال: على شرط الصحيح، وهو كما قال إال أنهما لم يخرجا لعطية، وما له 
إال هذا الحديث الواحد«. وقال ابن الملقن في »البدر المنير« )	/75	(: »ال نعرف 

لعطية غير هذا الحديث وال ُيعرف نسبه«.
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وعطية القرظي ال ُيعرف اسم أبيه، كان من سبي بني قريظة. قال ابن حبان: »سكن 
الكوفة...«. وقال ابن حجر: »صحابي صغير«. انظر: التاريخ الكبير )8/7(، الثقات 
الكمال  تهذيب   ،)543/3( الغابة  أسد   ،)2213/4( الصحابة  معرفة   ،)308/3(

)157/20(، اإلصابة )422/4(، تهذيب التهذيب )229/7(، التقريب )23	4(.

وجه الغرابة:

عبد  حديث  من  يعرف  وإنما  يخرجاه،  ولم  صحيح  غريب  حديث  »هذا  قوله: 
الملك بن عمير، عن عطية القرظي«.

وليس كما قال، فلم ينفرد به الرواة فلهم متابعة في كل طبقة: فالصحابي عطية 
القرظي تابعه أخوه. وكذا التابعي فمن دونه: فمجاهد، تابعه كثير بن السائب، وعبد 

الملك بن عمير. وابن جريح، تابعه زياد بن سعد، وابن عيينة.

1-أما متابعة عطية القرظي:

على  عرضوا  أنهم  قريظة؛  ابنا  حدثني  قال:  السائب،  بن  كثير  عن  وروي 
يكن  لم  ومن  ُقتل،  عانُته  نبتْت  أو  محتلما،  كان  فمن  قريظة،  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول 

ُترك. عانته  تنبت  أولم  محتلما، 

أبو  أخبرني  قال:  سلمة،  بن  حماد  عن   )231	2(  ،)19002( أحمد  أخرجه 
جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي عن كثير بن السائب، فذكره.

2-وأما متابعة مجاهد، فتابعه كثير بن السائب، وعبد الملك بن عمير:

وأما متابعة كثير بن السائب، فقد تقدم تخريجها.

فقد  المصنف،  إليها  أشار  التي  الطريق  وهي  عمير  بن  الملك  عبد  متابعة  وأما 
سبقت عنده في رقم )4333(، )8	25(، )8173( من طرق عن عبد الملك بن عمير 
قال: حدثني عطية القرظي قال: عرضنا على رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص زمن قريظة، فمن كان منا 
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محتلما أو نبتت عانته قتل، فنظروا إليَّ فلم تكن نبتت عانتي فُتركت. وصححه.

وأخرجه غيره: منهم الترمذي )1584(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

3-وأما متابعة ابن جريح، فتابعه ابن عيينة، وقد تقدم تخريجه.

وتابعه زياد بن سعد: 

أخرجه الطبراني في »المعجم األوسط« )1341(.

الحديث السابع والثالثون

ُب، - 37 ْحَمِن ْبُن َحْمَداَن اْلَجالَّ ٍد َعْبُد الرَّ َثنِي َأُبو ُمَحمَّ حديث )8323( َحدَّ
ُد ْبُن إِْدِريَس، َثنَا ُعَمُر ْبُن َحْفَص ْبِن  بَِهْمَداَن َوَأَنا َسَأْلُتُه، َثنَا َأُبو َحاتٍِم ُمَحمَّ
ٍف، َعْن َأبِي ُمْسِلٍم  ، َثنَا َأبِي، َعْن ِمْسَعرٍ، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ ِغَياٍث النََّخِعيُّ
، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »اَل َتنَْتِهي اْلُبُعوُث َعْن َغْزِو  اأْلََغرِّ

ِه َتَعاَلى َحتَّى ُيْخَسَف بَِجْيٍش ِمنُْهْم«. َبْيِت اللَّ
غير * به  حدث  أحدا  أعلم  ال  يخرجاه،  ولم  صحيح  غريب  حديث  »هذا   

عمر بن حفص بن غياث يرويه عنه اإلمام أبو حاتم«.

* صحيح غريب.

»المجتبى«  في  والنسائي   ،)753( مكة«  »أخبار  في  الفاكهي  أخرجه  قلُت: 
 ،)281/1( »الفوائد«  في  تمام  طريقه  ومن   ،)38	1( »الكبرى«  وفي   ،)20	/5(
المخلص في  المحدثين بأصبهان« )3/4	2(، وأبو طاهر  الشيخ في »طبقات  وأبو 
»المخلصيات« )151/2(، ومن طريقه ابن البخاري في »المشيخة« )1499/2( عن 
محمد بن إدريس أبي حاتم الرازي، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا 

أبي عن مسعر، قال: أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم األغر، فذكره.

وأخرجه أبو الشيخ في »طبقات المحدثين بأصبهان« )5/4(، وأبو طاهر المخلص 
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في »المخلصيات« )151/2(، ومن طريقه ابن البخاري في »المشيخة« )1499/2) 
عن إبراهيم بن عبد اللَّه أبي شيبة بن أبي شيبة، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث.

وأخرجه أبو نعيم في »الحلية« )244/7( حدثنا إبراهيم بن أحمد بن حصين، 
ثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث، قال: وجدت في كتاب عمي عمر بن حفص بن 

غياث: ثنا أبي، عن مسعر.

وجه الغرابة:

ويزاد  الحاكم.  أدق من كالم  به حفص عن مسعر«. وهذا  »تفرد  نعيم:  أبو  قال 
عليه: ولم يروه عن حفص إال عمر بن حفص بن غياث. فلم أجد له متابعا.

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: »هذا حديث غريب«.

حديث  »وقال:   :)17874/402/14( المهرة«  »إتحاف  في  حجر  ابن  وقال 
صحيح غريب، تفرد به أبو حاتم، عن عمر بن حفص«. قلُت: بل توبع عليه كما سبق.

الحديث الثامن والثالثون

ِد ْبِن إِْسَماِعيَل اْلَفِقيُه - 38 َثنَا َأُبو َبْكرٍ إِْسَماِعيُل ْبُن ُمَحمَّ حديث )8564( َحدَّ
ٍد، َثنَا َعْبُد اْلَمِلِك  اُج ْبُن ُمَحمَّ ، َثنَا َأُبو َبْكرِ ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق، َثنَا َحجَّ يِّ بِالرَّ
َسِعيٍد،  َأبِي  ْبِن  َسِعيِد  َعْن  َبْكرٍ،  َأبِي  ْبِن  إِْسَحاَق  َعْن   ، اْلُجَمِحيُّ ُقَداَمَة  ْبُن 
ُه َقاَل: »َسَيْأتِي َعَلى النَّاِس  َأنَّ َأبِيِه، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة ، َعِن النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن 
اأْلَِميُن،  فِيَها  ُن  َوُيَخوَّ اِدُق،  الصَّ فِيَها  ُب  َوُيَكذَّ اْلَكاِذُب،  فِيَها  ُق  ُيَصدَّ ِسنُوَن 
ِه، َوَما  َوْيبَِضُة« َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل اللَّ َوُيْؤَتَمُن فِيَها اْلَخائُِن، َوَينْطُِق فِيَها الرُّ
َثنِي  َوَحدَّ ُقَداَمَة:  اْبُن  َقاَل  ِة«.  اْلَعامَّ َأْمرِ  فِي  ُم  َيَتَكلَّ ِفيُه  »السَّ َقاَل:  َوْيبَِضُة؟  الرُّ

، َقاَل: »َوَتِشيُع فِيَها اْلَفاِحَشُة«. ، َعِن اْلَمْقُبرِيِّ َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اأْلَْنَصاِريُّ

 »هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه. وهو من حديث يحيى بن سعيد *
األنصاري، عن المقبري، غريب جدا«.
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ضعيف.

قلُت: ما جاء في السند: »إسحاق بن أبي بكر« كذا بزيادة: »أبي«، غلط والصواب 

حذفها))) كما سبق عنده )8439( عن سعيد بن مسعود، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ عبد 

الملك بن قدامة الجمحي، عن إسحاق بن بكر بن الفرات، عن سعيد بن أبي سعيد 

المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، به.

أحمد  وأخرجه  ترجمته.  في  وسيأتي   .)19725( المهرة«  »إتحاف  انظر: 

)7912(. وأبو بكر الشافعي في »الفوائد« )331(، والشجري في »األمالي« )2777) 

عن موسى بن سهل بن كثير))).

جميعهم عن يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة، عن إسحاق بن بكر، عن 

سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

الزجاجة«  »مصباح  في  كما   ، »مسنده«  في  شيبة  أبــي  بن  بكر  أبــو  وأخرجه 

)191/4(-، وعنه ابن ماجة )	403( عن محمد بن عبد الملك الدقيقي. 

كوثر  ابن  الحسن  بن  محمد  بحر  أبي  عن   )2731( »األمالي«  في  والشجري 

عن  الجمحي،  قدامة  بن  الملك  عبد  عن  هــارون،  بن  يزيد  عن  كالهما  البربهاري. 

إسحاق ابن أبي الفرات، عن المقبري، عن أبي هريرة، فذكره. 

ليس فيه )عن أبيه(.

زيد  بن  علي  حدثنا   )185( األخالق«  »مكارم  في  الخرائطي  أخرجه  وكذلك 
الجمحي. وسقط منه  الملك بن قدامة  الحنيني، عن عبد  أبو يعقوب  ثنا  الفرائضي، 

قوله: )عن أبيه(.

)1) انظر: طبعة التأصيل )8789( فقد صححوها.

)2) موسى بن سهل بن كثير، ضعيف الحديث، ولم ُيذكر فيه: إسحاق بن بكر.
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وأبو يعقوب الحنيني واسمه إسحاق بن إبراهيم، قال البخاري: في حديثه نظر، 
النسائي: ليس بثقة، لكنه متابع. ولعل االضطراب من إسحاق بن بكر بن أبي  وقال 

الفرات.

وجه الغرابة:

مدني  إسناد  هو  بل  يصح،  ال  اإلســنــاد...«  صحيح  حديث  »هذا  قوله:  قلُت: 
الجمحي  حاطب  بن  محمد  بن  إبراهيم  بن  قدامة  بن  الملك  عبد  لضعف  ضعيف، 
وقال  وينكر«.  »يعرف  البخاري:  وقال  »صالح«.  معين:  ابن  قال  المدني،  القرشي 
وقال  الثقات«.  عن  بالمناكير  ث  ُيحدِّ بالقوي،  ليس  الحديث،  »ضعيف  حاتم:  أبو 

الدارقطني: »ُيترك«.

وقال الذهبي وابن حجر: »ضعيف«. انظر: تهذيب الكمال )380/18(، تهذيب 
التهذيب )	/414(، التقريب )4204(. وهو ممن روى عنه مالك.

عن  روى  مجهول.  المدني،  بكر  الفرات:  أبي  واسم  الفرت،  َأبي  بن  وإسحاق 
سعيد المقبري. روى له ابُن ماجه، عن أبي هريرة حديث: »سيأتي على الناس سنواٌت 

خداعات«.

مجهول.  إنه  قاسم:  بن  مسلمة  قال  الجمحي.  قدامة  بن  الَملك  عبد  عن  روى 
انظر: تهذيب الكمال )8/2	4(، تهذيب التهذيب )1/	21(، التقريب )378(.

مقال،  فيه  إسناد  »هذا   :)191/4( الزجاجة«  »مصباح  في  البوصيري  وقال 
إسحاق بن بكر بن أبي الفرات قال الذهبي في الكاشف: مجهول. وقال السليماني: 
منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. ووقع عند ابن ماجة: عبد اللَّه بن قدامة، 

وصوابه: عبد الملك، وهو مختلف فيه«. 

المقبري  عن  األنصاري،  سعيد  بن  يحيى  حديث  من  »وهو  الحاكم:  فقول  لذا 
غريب جدا«، صحيح وليس له ناقة وال جمل فيه.
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حه لرواية يحيى بن سعيد األنصاري، بل هو الظاهر؛ ألن السند األول  ولعله صحَّ
د عبد الملك بن قدامة به.  ظاهر الضعف، لكن السند غير محفوظ ليحيى؛ لتفرُّ

بن  إسحاق  قدامة عن  بن  الملك  عبد  د  تفرُّ من  السند  تركيبة  في  الغرابة  ووجه 
بكر بن أبي الفرات عن يحيى بن سعيد األنصاري، وهو إمام مشهور يشتهي حديثه 
الضعفاء  هؤالء  قبل  من  فمجيئه  الصحاح،  سند  وهو  هريرة،  أبي  عن  المقبري  عن 

لهو عين النكارة والشذوذ.

وله طريق أخرى عن أبي هريرة أحسن منها دون تعريف الرويبضة، يرويها سعيد 
بن عبيد بن السباق، عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص: »قبل الساعة سنون خداعة، 
ق فيها الكاذب، ويخون فيها األمين، ويؤتمن فيها الخائن،  ب فيها الصادق، وُيصدَّ ُيكذَّ

وينطق فيها الرويبضة«.

أخرجه أحمد )8459( عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن عبيد بن السباق، فذكره.

وتوبع فليح بن سليمان: فأخرج نعيم بن حماد في »الفتن« )1470( حدثنا ابن 
أبا هريرة،  السباق، قال: سمعت  وهب، عن يزيد بن عياض، عن سعيد بن عبيد بن 

رضي اللَّه عنه.

به غير واحد، فال عبرة بروايته. فاالعتماد  قلُت: لكن يزيد بن عياض متروك وكذَّ
على رواية فليح بن سليمان، وهو أحسن المتون في هذا المعنى.

ولم  جيد،  إسناد  »وهــذا   :)277/19( والنهاية«  »البداية  في  كثير  ابن  وقــال 
يخرجوه من هذا الوجه«.

التقريب )0	23(،  انظر:  ثقة.  المدني،  السباق  أبو  السباق  بن  عبيد  بن  وسعيد 
تهذيب التهذيب )1/4	(.

قال  عنه،  أرسل  بأنه  البعض  جزم  بل  هريرة،  أبي  من  سماع  له  ُيعرف  ال  لكن 
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السخاوي في »التحفة اللطيفة« )402/1(: »يروي عن أبيه ومحمد بن أسامة بن زيد 
وأرسل عن أبي هريرة. ولكن ذكره ابن حبان في ثانية ثقاته وقال: يروي عن أبي هريرة 

والسائب بن يزيد، ثم ذكره في التي تليها مقتصًرا على روايته عن أبيه«.

وقال الذهبي في »تاريخ اإلسالم« )239/3(: »وأرسل عن أبي هريرة«.

فعزاه  »صحيحه«،  في  للبخاري  الحديَث  هذا  البعض  َعْزُو  الوهم  عجيب  ومن 
الطرطوشي في »الحوادث والبدع« )ص: 77(، والشاطبي في »االعتصام« )99/3(.
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الخاتمة
الشيوخ،  وغرائب  الصحاح،  غرائب  ــواع:  أن ثالثة  الحاكم  عند  الغريب   -1

وغرائب المتون.

بين  تالزم  ال  أنه  بالحديث  العلم  أهل  يختلف  فال  الغرابة،  تجامع  الصحة   -2
الغرابة وبين الضعف، ويجوز أن يكون الحديث صحيحا غريبا بأن يكون كل واحد 

من رجاله ثقة.

3- إذا قال الناقد في حديث: »صحيح غريب«، فمعناه أن الحديث قد جمع بين 
. د الراوي به، والحاكُم يقول بهذا، ومن قبله الترمذيُّ الصحة والغرابة، أي تفرَّ

4- أن أحكام المصنف كانت على النحو التالي: 

بالصحة  وصفها  أحاديث،  خمسة  وعددها:  فيه  أصاب  قد  وجدته  أ-ما 
كذلك.  وهي 

بالصحة  وصفها  أحاديث،  خمسة  وعددها:  فيه  أصاب  قد  وجدته  ب-ما 
حسنة. وهي 

وهي  بالصحة  وصفها  حديثا،   28 وعددها:  فيه  أخطأ  قد  وجدته  ت-ما 
كذلك  ليست 

5- أن الحاكم قد يصحح للمجهول كما في الحديث األول، فلم يجعل جهالة 
محمد بن عبد العزيز الزهري علة للحديث. 

	- أن الحاكم قد يصحح للضعفاء كما في الحديث العاشر، والخامس والثالثين.
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الثقة  بالتفرد وقبول ذلك منهم، فعنده تفرد  الرواة  الحاكم من وصف  ُيْكثر   -7
صحيح مقبول.

بينما غلط في  القليل،  في  قد أصاب  الحاكم  أن  البحث  8- تحصل من خالل 
ح الكتاب، وذكر بعُضهم أنه  األكثر، ولعل ذلك سببه كما قال ابُن حجر، لكونه لم ُينقِّ

حصل له تغيُّر وغفلة في آخر عمره.
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المصادر والمراجع
أ- المطبوع:

إسماعيل )ت - 1 بن  بكر  أبي  بن  أحمد  البوصيري  العشرة:  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  إتحاف 

840هـ(، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن، ط1، 1420هـ = 1999م.

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد - 2

بن حجر العسقالني )ت 852هـ(، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف، ط1، 1415هـ = 1994م.

إثبات صفة العلو: أبو محمد موفق الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي - 3

)ت 20	هـ(، تحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 

- المملكة العربية السعودية ط1، 1409هـ = 1988م.

تحقيق:عبد - 4 43	هـ(  )ت  المقدسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  ضياء  المختارة:  األحاديث 

الملك بن عبد اللَّه بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط3، 1420هـ = 2000م.

األحكام الشرعية الكبرى: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن الحسين بن سعيد إبراهيم، - 5

األندلسي اإلشبيلي )ت 581هـ(، تحقيق: أبي عبد اللَّه حسين بن عكاشة، مكتبة الرشد، الرياض، 

ط1، 1422هـ = 2001م.

أحكام العيدين: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي )ت 301هـ(: تحقيق: - 	
مساعد سليمان راشد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، 	140هـ.

محمد - 7 تحقيق:  370هـ(  )ت  الحنفي  الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  أحمد  القرآن:  أحكام 
صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ.

581هـ(، - 8 )ت  األشبيلي  األندلسي  الله،  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  الحق  عبد  الوسطى:  األحكام 
تحقيق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد، السعودية، 	141هـ = 1995م.
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سيد - 9 تحقيق:  430هـــ(،  )ت  األصبهاني  أحمد  بن  اللَّه  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبو  أصبهان:  أخبار 

كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ = 1990م.

أخبار مكة: أبو عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي )ت 272هـ(، تحقيق:عبد - 10

الملك عبد اللَّه دهيش، دار خضر، بيروت، ط2، 1414هـ.

الشيخ - 11 بأبي  المعروف  حيان  بن  جعفر  بن  محمد  بن  اللَّه  عبد  محمد  أبو  وآدابه:  النبي  أخالق 

األصبهاني )ت 9	3هـ(، تحقيق: صالح بن محمد الونيان، دار المسلم، ط1، 1998م.

اآلداب: أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني )ت 458هـ(، تحقيق: أبي عبد - 12

اللَّه السعيد المنُدوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1408هـ = 1988م.

عبد - 13 علي  تحقيق:  	25هـ(،  )ت  إسماعيل  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبي  للبخاري،  المفرد:  األدب 

الباسط، وعلي عبد المقصود، مكتبة الخانجي، مصر، ط1، 1423هـ = 2003م.

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث: أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد اللَّه بن أحمد بن إبراهيم بن - 14

الخليل القزويني )ت 	44هـ(، تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 

1409هـ.

االستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي )ت 3	4هـ(، - 15

تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ = 

2000م.

دار - 	1 الجزري )ت 30	هـ(،  الكريم  عبد  بن  بن محمد  األثير محمد  ابن  الدين  عز  الغابة:  ُأْسد 
الفكر، بيروت، 1409هـ = 1989م.

مهدي - 17 بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  المحكمة:  األنباء  في  المبهمة  األسماء 
الخطيب البغدادي )ت 3	4هـ(، تحقيق: عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي، القاهرة -  مصر، 

ط3، 1417هـ = 1997م.

اإلشراف في منازل األشراف: أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي - 18
األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )ت 281هـ(، تحقيق:  نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة 

الرشد، الرياض ، السعودية، ط1، 1411هـ = 1990م.
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852هـــ(، - 19 )ت  العسقالني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الصحابة:  تمييز  في  اإلصابة 
دار هجر، مصر،  للبحوث،  بالتعاون مع مركز هجر  التركي،  المحسن  بن عبد  اللَّه  تحقيق: عبد 

ط1، 1429هـ = 2008م.

أطراف الغرائب واألفراد: أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي، المعروف بابن القيسراني )ت 507هـ(، - 20
تحقيق: محمود محمد، والسيد يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ = 1998م.

790هـ(، - 21 )ت  بالشاطبي  الشهير  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  االعتصام: 
تحقيق: سليم بن عيد الهاللي، دار ابن عفان، السعودية، ط1، 1412هـ = 1992م.

اإلقناع: البن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت 319هـ(، تحقيق: - 22
عبد اللَّه بن عبد العزيز الجبرين، دون ناشر، ط1، 1408هـ.

بابن - 23 المعروف  وهب،  بن  علي  بن  محمد  الفتح  أبو  الدين  تقي  األحكام:  بأحاديث  اإللمام 
دقيق العيد )ت 702هـ(، تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، دار المعراج الدولية، دار ابن حزم، 

السعودية؛ بيروت، ط2، 1423هـ = 2002م.

األنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت 2	5هـ(، - 24
تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر 

آباد، ط1، 1382هـ = 2	19م.

الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري - 25
ثم الدمشقي )ت 774هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط2.

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت 774هـ(، - 	2
 = 1424هـ  1997م،   = 1418هـ  ط1،  هجر،  دار  التركي،  المحسن  عبد  بن  اللَّه  عبد  تحقيق: 

2003م.

الملقن - 27 ابن  حفص  أبو  الكبير:  الشرح  في  الواقعة  واآلثار  األحاديث  تخريج  في  المنير  البدر 
سراج الدين عمر بن علي الشافعي المصري )ت 804هـ(، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد اللَّه 

ابن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1425هـ = 2004م.

البر والصلة: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي )ت 597هـ(، تحقيق: عادل - 28

عبد الموجود، وعلي معوض، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، ط1، 1413هـ = 1993م.
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البعث والنشور: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت 458هـ(، - 29

تحقيق: عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات واألبحاث الثقافية، بيروت، ط1، 	140هـ = 	198م.

بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام: أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد بن عبد الملك - 30

الفاسي، )ت 28	هـ( تحقيق:  الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط1، 1418هـ = 1997م.

تاريخ ابن يونس المصري: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد )ت 347هـ(، - 31

دار الكتب العلمية، بيروت ط 1، 1421هـ.

بن - 32 أحمد  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو  الدين  شمس  واألعالم:  المشاهير  ووَفَيات  اإلسالم  تاريخ 

عثمان بن قايماز الذهبي )ت 748هـ( تحقيق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط2، 1413هـ = 1993م.

محمود - 33 تحقيق:  	25هـــ(،  )ت  البخاري  إسماعيل  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو  األوسط:  التاريخ 

إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب؛ مكتبة دار التراث، القاهرة، ط1، 1397ه = 1977م.

ط2، - 34 بيروت،  التراث،  دار  310هـــ(،  )ت  الطبري  جرير  بن  محمد  والملوك:  الرسل  تاريخ 

1387هـ.

هالل، - 35 فتحي  بن  صالح  تحقيق:  279هـ(،  )ت  خيثمة  أبي  بن  أحمد  بكر  أبو  الكبير:  التاريخ 

الفاروق الحديثة، القاهرة، ط1، 1427هـ = 	200م.

التاريخ الكبير: أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاري )ت 	25هـ(، دار المعارف العثمانية، - 	3

الهند، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ط1.

فهيم - 37 تحقيق:  2	2هـ(  )ت  زيد  أبو  البصري،  النميري  عبيدة  بن  شبة  بن  عمر  المدينة:  تاريخ 

محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد، جدة، 1399هـ.

تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت 3	4هـ( تحقيق: بشار عواد - 38

معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1422هـ = 2002م.

تاريخ مدينة دمشق: الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اللَّه المعروف بابن عساكر )ت - 39

571هـ(، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، ط1، 1415هـ. 
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المزي - 40 الرحمن  عبد  بن  يوسف  الحجاج  أبو  الدين  جمال  األطراف:  بمعرفة  األشراف  تحفة 

ط1،  القيمة،  والــدار  اإلسالمي،  المكتب  الدين،  شرف  الصمد  عبد  تحقيق:  742هـــ(  )ت 

1403هـ = 1983م.

بن - 41 الرحمن  بن عبد  الدين محمد  الخير شمس  أبو  الشريفة:  المدينة  تاريخ  اللطيفة في  التحفة 

محمد بن أبي بكر السخاوي )ت 902هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414هـ = 1993م.

زيد - 42 بن  إسماعيل  بن  )الموفق(  الحسين  بن  بالله(  )المرشد  يحيى  الخميسية:  األمالي  ترتيب 

الحسني الشجري الجرجاني )ت 499 هـ(، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، 

لبنان ط1، 1422هـ = 2001م.

الله، - 43 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد 

العلمية، بيروت،  الدين، دار الكتب  إبراهيم شمس  المنذري )ت 	5	هـ(، تحقيق:  الدين  زكي 

ط1، 1417ه.

الملقب - 44 القاسم،  أبو  األصبهاني،  الفضل  بن  محمد  بن  إسماعيل  والترهيب:  الترغيب 

ط1،  القاهرة،  الحديث،  دار  شعبان،  بن  صالح  بن  أيمن  تحقيق:  535هـ(،  )ت  نَّة  السُّ ام  بَقوَّ

1414هـ = 1993م.

تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر - 45

العسقالني )ت 852هـ( تحقيق: إكرام اللَّه إمداد الحق، دار البشائرـ  بيروت، ط1، 	199م.

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: أبو الوليد سليمان بن خلف بن - 	4

سعد القرطبي الباجي األندلسي )ت 474هـ(، تحقيق: أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع، 

الرياض، ط1، 	140هـ = 	198م.

تعظيم قدر الصالة: أبو عبد اللَّه محمد بن نصر بن الحجاج المروزي )ت 294هـ(، المحقق: - 47

عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط1، 	140هـ.

تعليقات الدارقطني على المجروحين: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي - 48
الكتاب  دار  الحديثة،  الفاروق  العربي،  محمد  بن  خليل  تحقيق:  ـــ(،  385ه )ت  الدارقطني 

اإلسالمي، القاهرة، ط1، 1414هـ = 1994م.
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تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري )ت 310هـ(، تحقيق: - 49
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، دار هجر ط1، 1422هـ = 2001م.

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت - 50
774هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة، ط2، 1420هـ = 1999م.

امة، - 51 التقريب: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت 852هـ(، تحقيق: محمد عوَّ
دار الرشيد، سوريا، ط1، 	140هـ = 	198م.

التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت - 52
852هـ(، تحقيق: السيد عبد اللَّه هاشم اليماني، المدينة المنورة، 1384هـ = 4	19م.

الخطيب - 53 مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  الرسم:  في  المتشابه  تلخيص 
دمشق  والنشر،  والترجمة  للدراسات  طالس  الشهابي،  سكينة  تحقيق:  3	4هـ(،  )ت  البغدادي 

ط1، 1985م.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر - 54
الكبير، وزارة  العلوي، ومحمد عبد  القرطبي )ت 3	4هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد  النمري 

عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، المغرب، 1387هـ.

عثمان - 55 بن  أحمد  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو  الدين  شمس  التعليق:  أحاديث  في  التحقيق  تنقيح 
ط1،  الرياض،  الوطن،  دار  الغيط،  أبو  مصطفى  تحقيق:  748هـ(،  )ت  الذهبي  قايماز  بن 

1421هـ = 2000م.

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي )ت - 	5
السلف،  الخباني، أضواء  العزيز بن ناصر  الله، عبد  744هـ(، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد 

الرياض، ط1، 1428هـ = 2007م.

تهذيب اآلثار: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت 310هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر، - 57
مطبعة المدني، القاهرة.

تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت 852هـ(، دائرة المعارف، - 58

الهند، ط1، 	132هـ.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت 742هـ(، - 59

تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ = 1980م.
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تهذيب اللغة: أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي )ت 370هـ(، تحقيق: محمد - 0	

عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2001م.

بن - 1	 بن محمد  بن إسحاق  اللَّه محمد  أبو عبد  اللَّه عز وجل وصفاته:  أسماء  التوحيد ومعرفة 
العلوم  مكتبة  الفقيهي،  ناصر  محمد  بن  علي  تحقيق:  395هـــ(،  )ت  العبدي  منده  بن  يحيى 

والحكم، المدينة المنورة، ط1، 1423هـ = 2002م.

الثقات: ألبي حاتم محمد بن حبان البستي )ت 354هـ(، تحقيق: محمد عبد المعين خان، دائرة - 2	
المعارف، الهند، ط1، 1393هـ = 1973م.

اللَّه - 3	 بن عبد  بن كيكلدي  أبو سعيد خليل  الدين  المراسيل: صالح  التحصيل في أحكام  جامع 

الدمشقي العالئي )ت 1	7هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، ط2، 

1407هـ = 	198م.

جامع المسانيد والسنن لهادي ألقوم سنن: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري - 4	

ثم الدمشقي )ت 774هـ(، تحقيق: عبد الملك بن عبد اللَّه الدهيش، دار خضر بيروت - لبنان، 

ط2، 1419هـ = 1998م.

الجرح والتعديل: اإلمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي )ت 327هـ(، مطبعة دائرة - 5	

المعارف العثمانية، الهند، تصوير دار الكتب العلمية.

جزء ابن غطريف: أبو أحمد محمد بن أحمد بن حسين بن الغطريف الجرجاني )ت 377هـ(، - 		

تحقيق: عامر حسن صبري: دار البشائر، بيروت، ط1، 1417هـ = 1997م.

الخطيب - 7	 محمد  بن  عفيف  الحسين  أبو  النبوي:  الحديث  من  والمنثور  المنظوم  فيه  جزء 

ط1،  اإلسالمية،  البشائر  دار  منصور،  صباح  محمد  تحقيق:  5هـ(  القرن  في  )ت  البوشنجي 

1423هـ = 2002م.

جزء من حديث خيثمة بن سليمان القرشي األطرابلسي )ت 343هـ( تحقيق: عمر عبد السالم - 8	

تدمري، دار الكتاب العربي، لبنان، 1400هـ = 1980م.

اللَّه بن محمد بن عبيد البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا )ت 281هـ(، - 9	 الجوع: أبو بكر عبد 

تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، لبنان، ط1، 1417هـ = 1997م.
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)ت - 70 البغدادي  الفضل  أبو  القرشي،  العوفي،  بن  الرحمن  عبد  بن  اللَّه  عبيد  الزهري:  حديث 
381هـ(، تحقيق: حسن بن محمد، أضواء السلف، الرياض، ط1، 1418هـ = 1998م.

ُحْسن الظنِّ بالله: أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبيد البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا )ت - 71
281هـ(، تحقيق: مخلص محمد، دار طيبة، الرياض، ط1، 1408هـ = 1988م.

حلية األولياء وطبقات األصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد اللَّه األصبهاني )ت 430هـ(، مصورة - 72
عن طبعة مكتبة السعادة، مصر، 1394هـ = 1974م. 

520هـ(، - 73 )ت  المالكي  الطرطوشي  بكر  أبو  األندلسي،  الوليد  بن  محمد  والبدع:  الحوادث 
تحقيق: علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي، ط3، 1419هـ = 1998م.

الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه: أبو بكر البيهقي )ت 458هـ(، تحقيق: - 74
فريق البحث العلمي بشركة الروضة، القاهرة، ط1، 	143هـ = 2015م.

الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت 911هـ(، دار الفكر، بيروت.- 75

الدعاء: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أبو القاسم الطبراني )ت 0	3هـ(، تحقيق: مصطفى - 	7
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ.

الدعوات الكبير: أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت 458هـ(، تحقيق: - 77
بدر بن عبد اللَّه البدر، غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 2009م.

دالئل النبوة: أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت 458هـ( تحقيق: عبد - 78
المعطي قلعجي: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، ط1، 1408هـ = 1988م.

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين: شمس الدين أبو عبد اللَّه - 79
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت 748هـ( تحقيق: حماد بن محمد األنصاري، 

مكتبة النهضة الحديثة، مكة، ط2، 1387هـ = 7	19م.

الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن - 80 اللَّه شمس  أبو عبد  فيه وهو موثق:  ذكر أسماء من تكلم 
المنار،  مكتبة  أمرير،  الحاجي  محمود  بن  شكور  محمد  تحقيق:  748هـ(،  )ت  الذهبي  قايماز 

الزرقاء، ط1، 	140هـ = 	198م.

حيان - 81 بن  جعفر  بن  محمد  بن  اللَّه  عبد  محمد  أبو  بعضا:  بعضهم  عن  وروايتهم  األقــران  ذكر 
المعروف بأبي الشيخ األصبهاني )ت 9	3هـ(، تحقيق: مسعد السعدني، دار الكتب العلمية ط1، 

1417هـ = 	199م.
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ذيل تاريخ بغداد: محب الدين أبو عبد اللَّه محمد بن محمود ابن الحسن المعروف بابن النجار - 82

البغدادي )ت 43	ه(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان ط1، 1417ه 

= 1997م.

بن - 83 األشعث  بن  سليمان  داود  أبو  سننه:  وصف  في  وغيرهم  مكة  أهل  إلى  داود  أبي  رسالة 

إسحاق بن بشير السجستاني )ت 275هـ(، تحقيق: محمد الصباغ، دار العربية، بيروت.

)ت - 84 الدنيا  أبي  بابن  المعروف  القرشي  سفيان  بن  عبيد  بن  محمد  بن  اللَّه  عبد  بكر  أبو  الزهد: 

281هـ(، دار ابن كثير، دمشق، ط1، 1420هـ = 1999م.

الرحمن - 85 حبيب  تحقيق:  181هـــ(،  )ت  اللَّه  عبد  أبو  المروزي،  المبارك  بن  اللَّه  عبد  الزهد: 

األعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 	138هـ.

النيسابوري )ت 324هـ(، - 	8 زياد  بن  بن محمد  اللَّه  عبد  بكر،  أبو  المزني:  كتاب  الزيادات على 

تحقيق: خالد بن هايف، أضواء السلف، الرياض، ط1، 	142هـ = 2005م.

)ت - 87 األلباني  الدين  ناصر  محمد  وفوائدها:  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 

الرياض، ط1، جـ 1 - 4: 1415هـ = 1995م، جـ 	: 	141هـ =  المعارف،  دار  1420هـــ(، 

	199م، جـ 7: 1422هـ = 2002م.

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة: محمد ناصر الدين األلباني )ت - 88
1420هـ(، دار المعارف، الرياض، ط1، 1412هـ = 1992م.

287هـ(، - 89 )ت  الشيباني  مخلد  بن  الضحاك  بن  عمرو  بن  أحمد  عاصم  أبي  بن  بكر  أبو  نَّة:  السُّ
تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1400هـ.

نَّة: أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي )ت 290هـ(، - 90 السُّ
تحقيق: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني: دار ابن القيم، الدمام، ط1، 	140هـ = 	198م.

سنن ابن ماجه: أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني )ت 273هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط - 91
وآخرين، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ = 2009م.

السجستاني )ت 275هـ(، - 92 بشير  بن  بن إسحاق  بن األشعث  داود سليمان  أبو  داود:  أبي  سنن 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
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أحمد - 93 تحقيق:  279هـــ(،  )ت  الترمذي  سورة  بن  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي:  سنن 
 ،)5  ،4 )جـ  عوض  عطوة  وإبراهيم   ،)3 )جـ  الباقي  عبد  فؤاد  ومحمد   ،)2 )جـ1،  شاكر  محمد 

مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395هـ = 1975م.

السنن الصغير: أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، )ت 458هـ(، تحقيق: - 94
عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي، ط1، 1410هـ = 1989م.

البيهقي أحمد بن الحسين بن علي )ت 458هـ(، تحقيق: محمد عبد - 95 أبو بكر  السنن الكبرى: 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424هـ.

سؤاالت مسعود بن علي السجزي: أبو عبد اللَّه الحاكم محمد بن عبد اللَّه بن محمد النيسابوري - 	9
المعروف بابن البيع )ت 405هـ( تحقيق: موفق بن عبد اللَّه بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، 

بيروت، ط1، 1408هـ = 1988م.

سير أعالم النبالء: أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت - 97
ط3،  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:  748هـ(، 

1405هـ = 1985م.

الطبري - 98 منصور  بن  الحسن  بن  اللَّه  هبة  القاسم  أبو  والجماعة:  السنة  أهل  اعتقاد  شرح أصول 
الرازي الاللكائي )ت 418هـ( تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، السعودية، 

ط8، 1423هـ = 2003م.

شرح التبصرة والتذكرة: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )ت 	80هـ(، - 99
 = 1423هـ  ط1،  لبنان  العلمية،  الكتب  دار  فحل،  ياسين  ماهر  الهميم،  اللطيف  عبد  تحقيق: 

2002م.

نَّة: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت 	51هـ(، - 100 شرح السُّ

ط2،  بيروت،  دمشق،  اإلسالمي،  المكتب  الشاويش،  زهير  محمد  األرنؤوط،  شعيب  تحقيق: 

1403هـ = 1983م.

شرح مشكل اآلثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )ت 321هـ(، - 101

تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط1، 1415هـ = 1494م.

شرح معاني اآلثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي )ت 321هـ(، - 102

تحقيق: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط1، 1414هـ = 1994م.
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ُشَعب اإليمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت 458هـ(، - 103

تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية في بومباي بالهند، 

ط1، 1423هـ = 2003م.

أبو - 104 الترمذي،  سورة،  بن  عيسى  بن  محمد  المصطفوية:  والخصائل  المحمدية  الشمائل 
عيسى )ت 279هـ(، تحقيق: سيد بن عباس الجليمي، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ط 1، 

1413هـ = 1993م.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ - 105
ط2،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط،  شعيب  تحقيق:  354هـ(،  )ت  البستي  معبد  بن 

1414هـ = 1993م.

صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه: - 	10
لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت 	25هـ(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق 

النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط1، 1422هـ.

أبو - 107 ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّه  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  مسلم:  صحيح 
الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 1	2هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

الضعفاء الكبير: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي )ت 322ه(، تحقيق: عبد المعطي أمين - 108
قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ.

الضعفاء والمتروكون: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني، النسائي )ت 303هـ(، - 109
تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط 1، 	139ه.

العلمي - 110 البحث  عمادة  الهاشمي،  مهدي  بن  سعدي  تحقيق:  الــرازي،  زرعة  أبو  الضعفاء: 
بالجامعة اإلسالمية، المدينة النبوية، 1402هـ = 1982م. 

الطب النبوي: أبو نعيم أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني - 111
)ت 430هـ(، تحقيق: مصطفى خضر دونمز التركي، دار ابن حزم، ط1، 	200م.

طبقات الصوفية: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي - 112
بيروت، ط1، 1419ه =ـ  العلمية،  الكتب  القادر عطا، دار  )ت 412هـ(، تحقيق: مصطفى عبد 

1998م.
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الطبقات الكبرى: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، محمد بن سعد بن منيع البصري - 113
)ت 230هـ(، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط2، 1408هـ.

البصري )ت 230هـ(، بيروت، طبعة دار صادر، - 114 الكبرى: محمد بن سعد بن منيع  الطبقات 
تصوير دار الفكر، ط1، 8	19م.

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: أبو محمد عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيان - 115

المعروف بأبي الشيخ األصبهاني )ت 9	3هـ(، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1412هـ = 1992م.

العبر في خبر من غبر: شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي - 	11

)ت 748هـ(، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية.

بن - 117 علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال  الواهية:  األحاديث  في  المتناهية  العلل 

باكستان،  األثرية،  العلوم  إدارة  األثري،  الحق  إرشاد  تحقيق:  597هـ(،  )ت  الجوزي  محمد 

ط2، 1401هـ = 1981م.

العلل الواردة في األحاديث النبوية: أبو الحسن الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي - 118

الرياض، ط1،  السلفي، دار طيبة،  اللَّه  الرحمن زين  بن مسعود )ت 385هـ(، تحقيق: محفوظ 

1405هـ = 1985م.

الرازي )ت - 119 المنذر،  بن  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  حاتم:  أبي  البن  العلل 

الرحمن  بن عبد  الحميد، خالد  اللَّه  بن عبد  بإشراف سعد  الباحثين،  فريق من  327هـ(، تحقيق: 

الجريسي، مطابع الحميضي، ط1، 1427هـ = 	200م.

العلل ومعرفة الرجال: أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت 241هـ(، تحقيق: - 120

وصي اللَّه بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، ط2، 1422هـ = 2001م.

العلو للعلي الغفار: شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت - 121

748هـ(، تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الرياض، ط1، 	141هـ = 1995م.

عمل اليوم والليلة: أحمد بن محمد بن إسحاق بن بديح، الدينوري، المعروف بابن السني )ت - 122

4	3هـ(، تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، بيروت.
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العيال: أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )ت - 123

281هـ(، تحقيق: د نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، السعودية، ط1، 1410هـ = 1990م. 

الكتب - 124 دار  	27هـــ(،  )ت  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  اللَّه  عبد  محمد  أبو  األخبار:  عيون 

العلمية، بيروت، 1418هـ.

سليمان - 125 د  تحقيق:  285ه(،  )ت  الحربي  إسحاق  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الحديث:  غريب 

إبراهيم محمد العايد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1405ه.

)ت - 	12 بالخطابي  المعروف  البستي  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد  سليمان  أبو  الحديث:  غريب 

388هـ(، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، دمشق، 

1402هـ = 1982م.

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت 852ه(، ترقيم: - 127

محمد فؤاد عبد الباقي، مصورة عن طبعة السلفية، دار المعرفة، بيروت، 1379ه.

الرحمن - 128 عبد  بن  الخير محمد  أبو  الدين  للعراقي: شمس  الحديث  ألفية  بشرح  المغيث  فتح 

السخاوي )ت 902هـ(، تحقيق: علي حسين، مكتبة السنة، ط1، 1424هـ = 2003م.

المروزي )ت 228هـ(، - 129 الخزاعي  الحارث  بن  بن معاوية  نعيم بن حماد  اللَّه  أبو عبد  الفتن: 
تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، ط1، 1412هـ.

)ت - 130 الشيباني  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  اللَّه  عبد  أبو  الصحابة:  فضائل 
241هـ(، تحقيق: وصي اللَّه محمد عباس، الرسالة، بيروت، ط1، 1403هـ = 1983م.

فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: أبو عبد اللَّه محمد بن أيوب بن - 131
يحيى بن الضريس بن يسار الرازي )ت 294هـ(، تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، ط1، 

1408هـ = 1987م.

فنون العجائب في أخبار الماضين: أبو سعيد محمد بن علي بن عمر األصبهاني النقاش )ت - 132
414هـ(، تحقيق: طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، القاهرة.

فوائد أبي بكر القاسم المطرز وأماليه: أبو بكر القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي، المعروف - 133
بالمطرز )ت 305هـ(، تحقيق: ناصر بن محمد المنيع، دار الوطن، ط1، 1421هـ = 2000م.
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الفوائد الشهير بالغيالنيات: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي الشافعي - 134
البزاز )ت 354هـ( تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، دار ابن الجوزي، ط1، 1417هـ = 

1997م.

الفوائد: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الرازي ثم الدمشقي )ت 414هـ(، - 135
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1412ه.

الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد اللَّه بن عدي الجرجاني )ت 5	3هـ(، تحقيق: عادل - 	13

أحمد عبد الموجود، علي محمد، دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ = 1997م.

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - 137

)ت 311هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط5، 1414هـ = 

1994م.

كشف األستار عن زوائد البزار: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت 807هـ(، - 138

تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1399هـ = 1979م.

الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت 3	4هـ(، أبو - 139

عبد اللَّه السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.

الكنى واألسماء: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي الرازي )ت 310هـ( تحقيق: نظر - 140

محمد الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1421هـ =2000م.

)ت - 141 المصري  اإلفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  العرب:  لسان 

711هـ(، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقالني )ت 852 هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، - 142
دار البشائر اإلسالمية، ط1، 2002م.

المتفق والمفترق: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت 3	4هـ( تحقيق: - 143
الدكتور محمد صادق الحامدي، دار القادري، دمشق، ط1، 1417هـ = 1997م.

مجالسة وجواهر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي )ت 333هـ( تحقيق: أبو - 144
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن حزم، بيروت، 1419هـ.
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أبو - 145 المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان،  المجروحين من 
حاتم البستي )ت 354هـ( تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط 1، 	139هـ.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت 807هـ(، - 	14
تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ = 1994م.

المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت 	7	هـ(، مكتبة - 147
اإلرشاد، جدة، السعودية ، ]د. ت[ ..

خالد - 148 بن  الرحمن  عبد  بن  الحسن  محمد  أبــو  والــواعــي:  ــراوي  ال بين  الفاصل  ث  المحدِّ
بيروت، ط3،  الفكر،  دار  الخطيب،  الفارسي )ت 0	3هـ(، تحقيق: محمد عجاج  الرامهرمزي 

1404هـ.

458هـ( - 149 )ت  المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  األعظم:  والمحيط  المحكم 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ = 2000م.

المحلى باآلثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري )ت 	45هـ(، - 150
دار الفكر، بيروت، دون طبعة ودون تاريخ.

)ت - 151 الطوسي  نصر  بن  علي  بن  الحسن  علي  أبو  الترمذي:  جامع  على  األحكام  مختصر 
312هـ(، تحقيق: أنيس بن أحمد بن طاهر األندونيسي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنورة، 

ط1، 1415هـ.

المخلصيات وأجزاء أخرى: أبو طاهر المخلص، محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي - 152
لدولة قطر،  الدين جرار، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  نبيل سعد  )ت 393هـ(، تحقيق: 

ط1، 1429هـ = 2008م.

المراسيل: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاني )ت 275هـ(، تحقيق: شعيب - 153
األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408ه.

المرض والكفارات: أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبيد البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا - 154
)ت 281هـ( تحقيق: عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية، بومباي، ط1، 1411هـ = 1991م.

مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني: سليمان بن األشعث بن إسحاق )ت 275هـ(، - 155
تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله، مكتبة ابن تيمية، ط1، 1420هـ = 1999م.
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المستخرج: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييني )ت 	31هـ(، - 	15
تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1419هـ = 1998م.

النيسابوري - 157 بن محمد  اللَّه  بن عبد  الحاكم محمد  اللَّه  أبو عبد  الصحيحين:  المستدرك على 
المعروف بابن البيع )ت 405هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط1، 1411هـ = 1990م.

النيسابوري - 158 بن محمد  اللَّه  بن عبد  الحاكم محمد  اللَّه  أبو عبد  الصحيحين:  المستدرك على 
المعروف بابن البيع )ت 405هـ(، دار التأصيل، ط1، 1435هـ = 2014م.

البغدادي )ت 230هـ(، تحقيق: عامر - 159 الجوهري  بن عبيد  الجعد  بن  الجعد: علي  ابن  مسند 
أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ط1، 1410هـ = 1990م.

مسند أبي بكر بن أبي شيبة: عبد اللَّه بن محمد )ت 235(، تحقيق: عادل بن يوسف الفزاري - 0	1
وآخر، دار الوطن، ط1، 1418هـ.

الجارود )ت 204(، تحقيق: محمد بن عبد - 1	1 الطيالسي: سليمان بن داود بن  أبي داود  مسند 
المحسن التركي، دار هجر، ط1، 1419هـ.

مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي )ت 307هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد، - 2	1
دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1404هـ = 1984م.

الشيباني )ت 241هـ(، تحقيق: شعيب - 3	1 اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل  أبو عبد  مسند أحمد: 
األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ = 2001م.

البلوشي، - 4	1 الحق  عبد  الغفور  عبد  تحقيق:  238هـ(،  )ت  المروزي  راهويه  بن  إسحاق  مسند 
مكتبة اإليمان، المدينة النبوية، ط1، 1412هـ.

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف - 5	1
بالبزار )ت 292هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، )من 1 إلى 9(، وعادل بن سعد )من 10 
المنورة،  العلوم والحكم، المدينة  إلى 17(، وصبري عبد الخالق الشافعي )الجزء 18(، مكتبة 

ط1، 1988م - 2009م.

يماني، - 		1 أبو  علي  أيمن  تحقيق:  هــارون،  بن  محمد  بكر  أبي  الحافظ  اإلمام  الروياني:  مسند 
مؤسسة قرطبة، ط1، 	141هـ.
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المسند للشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج )ت 335هـ(، تحقيق: محفوظ الرحمن - 7	1
زين اللَّه الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، 1410هـ.

مشيخة ابن البخاري: أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو العباس، الحنفي )ت 	9	هـ(، تحقيق: - 8	1
عوض الحازمي، دار عالم الفؤاد، السعودية، ط1، 1419هـ.

مشيخة ابن طهمان: أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراسانى )ت 8	1هـ(، تحقيق: - 9	1
محمد طاهر مالك، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1403هـ = 1983م.

اللَّه - 170 عبد  بن  محمد  تحقيق:  277هـــ(،  )ت  يوسف  أبو  الفسوي:  سفيان  بن  يعقوب  مشيخة 
السريع، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1431هـ.

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري - 171
)ت 840هـ(، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، ط2، 1403هـ.

المصنف في األحاديث واآلثار: الحافظ أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت - 172
235هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.

المصنف: الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت 211ه(، تحقيق: حبيب الرحمن - 173
األعظمي، المجلس العلمي، الهند، ط2، 1403هـ.

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن - 174 أبو  الثمانية:  المسانيد  العالية بزوائد  المطالب 
مت لجامعة اإلمام محمد بن  ق في سبع عشرة رسالة علمية ُقدِّ حجر العسقالني )ت 852هـ(، ُحقِّ

سعود، دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط1، 1419هـ.

معالم السنن: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي - 175
)ت 388هـ(، المطبعة العلمية، حلب، ط1، 1351هـ = 1932م.

معجم ابن األعرابي: أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري )ت 340هـ(، تحقيق: عبد - 	17
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، السعودية، دار ابن الجوزي، ط1، 1418هـ = 1997م.

تحقيق: - 177 0	3هـ(،  )ت  الطبراني  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبو  األوسط:  المعجم 
طارق بن عوض اللَّه بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

الغساني - 178 جميع  بن  يحيى  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  الحسين  أبو  الشيوخ:  معجم 
الصيداوي )ت 402هـ(، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، مؤسسة الرسالة، دار اإليمان، بيروت، 

طرابلس، ط1، 1405هـ.
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معجم الصحابة: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي )ت 351هـ(، تحقيق: - 179

صالح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء األثرية، المدينة المنورة، ط1، 1418هـ.

بن - 180 سابور  بن  المرزبان  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  بن  اللَّه  عبد  القاسم  أبو  الصحابة:  معجم 

البيان،  دار  مكتبة  الجكني،  محمد  بن  األمين  محمد  تحقيق:  317هـــ(،  )ت  البغوي  شاهنشاه 

الكويت، ط1، 1421هـ = 2000م.

تحقيق: - 181 0	3هـ(،  )ت  الطبراني  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبو  الكبير:  المعجم 

حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، دون تاريخ.

العباس - 182 بن  بن إسماعيل  إبراهيم  بن  بكر اإلسماعيلي: أحمد  أبي  المعجم في أسامي شيوخ 

بن مرداس الجرجاني )ت 371هـ(، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 

المنورة، ط1، 1410ه.

المعجم: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي األصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ )ت - 183

381هـ(، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1419هـ = 1998م.

زكريا - 184 أبو  محرز:  بن  القاسم  بن  محمد  بن  أحمد  رواية  معين  بن  يحيى  عن  الرجال  معرفة 

القصار،  البغدادي )ت 233هـ(، تحقيق: محمد كامل  بالوالء  المري  يحيى بن معين بن عون 

مجمع اللغة العربية، دمشق، ط1، 1405هـ = 1985م.

دار - 185 العزازي،  يوسف  بن  عادل  تحقيق:  430هـ(،  )ت  األصبهاني  نعيم  أبو  الصحابة:  معرفة 

الوطن، ط1، 1419هـ.

تقي - 	18 الرحمن،  عبد  بن  عثمان  عمرو  أبو  الصالح(:  ابن  )مقدمة  الحديث  علوم  أنواع  معرفة 

الدين المعروف بابن الصالح )ت 43	هـ( تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، سوريا؛ دار الفكر 

المعاصر، بيروت، 	140هـ = 	198م.

معرفة علوم الحديث: أبو عبد اللَّه الحاكم محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه النيسابوري - 187

المعروف بابن البيع )ت 405هـ(، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 

1397هـ = 1977م.
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المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي، أبو يوسف )ت 277هـ(، تحقيق: أكرم ضياء - 188

العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1401هـ = 1981م.

الفضل - 189 أبو  األخبار:  اإلحياء من  في  ما  في تخريج  األسفار  في  األسفار  المغني عن حمل 

بهامش  )مطبوع  	80هـ(،  )ت  العراقي  الرحمن  عبد  بن  الحسين  بن  الرحيم  عبد  الدين  زين 

إحياء علوم الدين(، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 	142هـ = 2005م.

مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن - 190

شاكر الخرائطي السامري )ت 327هـ(، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، دار اآلفاق العربية، 

القاهرة، ط1، 1419هـ = 1999م.

تحقيق: - 191 0	3هـ(،  )ت  الطبراني  القاسم  أبو  أيوب،  بن  أحمد  بن  سليمان  األخالق:  مكارم 

أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1409هـ = 1989م.

مناقب األسد الغالب أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: شمس الدين أبو الخير - 192

ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت 833هـ(، تحقيق: طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، 

ط1، 1994م.

المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور: تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن األزهر بن - 193
أحمد بن محمد العراقي، الصريفيني، الحنبلي )ت 41	هـ(، تحقيق: خالد حيدر، دار الفكر، 1414هـ.

المنتخب من مسند عبد بن حميد اإلمام الحافظ )ت 249هـ(، تحقيق: مصطفى العدوي، دار - 194
بلنسية، ط1، 1423هـ = 2002م.

المهذب في اختصار السنن الكبير: أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي - 195
)ت 748هـ(، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن، ط1، 1422هـ = 2001م.

موجبات الجنة: معمر بن عبد الواحد بن رجاء بن الفاخر، أبو أحمد األصبهاني )ت 4	5هـ(، - 	19
تحقيق: ناصر بن أحمد، مكتبة عباد الرحمن، ط1، 1423هـ = 2002م.

)ت - 197 البغدادي  الخطيب  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  والتفريق:  الجمع  أوهــام  موضح 
3	4هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1407ه.

موطأ اإلمام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت 179هـ(، تحقيق: - 198
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 	140هـ = 1985م.
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علي - 199 تحقيق:  748هـ(،  )ت  الذهبي  أحمد  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو  الرجال:  نقد  في  الميزان 
محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1382هـ = 3	19م.

نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر - 200
العسقالني )ت 852هـ(، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير، ط2، 1429هـ = 2008م.

بن - 201 علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  األثر:  أهل  مصطلح  في  الفكر  نخبة  توضيح  في  النظر  نزهة 
الصباح،  مطبعة  عتر،  الدين  نور  تحقيق:  852هـ(،  )ت  العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد 

دمشق، ط3، 1421هـ = 2000م.

نسخة أبي صالح عبد اللَّه بن صالح بن محمد المصري، كاتب الليث بن سعد )ت 223هـ(: - 202
تحقيق: خالف محمود عبد السميع، دار الكتب العلمية، لبنان، 1423هـ = 2002م. 

نصب الراية ألحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف بن محمد الزيلعي - 203
)ت 2	7هـ(، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، دار القبلة، جدة، ط1، 1418هـ = 

1997م.

النكت الظراف: انظر: تحفة األشراف.   -

حجر - 204 بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الصالح:  ابن  كتاب  على  النكت 
العسقالني )ت 852هـ(، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة 

اإلسالمية، المدينة المنورة، ط1، 1404هـ = 1984م.

الوسيط في تفسير القرآن المجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، النيسابوري - 205
ط1،  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  8	4هـــ(،  )ت  الشافعي 

1415هـ = 1994م.

المناوي - 	20 بن علي  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  عبد  ابن حجر:  نخبة  في شرح  والدرر  اليواقيت 
القاهري )ت 1031هـ(، تحقيق: المرتضى الزين أحمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1999م.

ب-  المخطوط:

425هـ(، - 207 )ت:  البزاز  إبراهيم  بن  أحمد  بن  الحسن  شاذان،  بن  علي  أبي  حديث  من  األول 
برنامج جوامع الكلم اإللكتروني. 
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األول والثاني من حديث أبي بكر محمد بن العباس بن نجيح البزاز )ت: 345 هـ( - رواية: - 208
أبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، برنامج جوامع الكلم اإللكتروني.

الثاني من الفوائد: أبو عثمان سعيد بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن - 209
محمد بن بحير البحيري، النيسابوري )ت: 451هـ(، برنامج جوامع الكلم اإللكتروني.

الجزء األول من الرابع من حديث ابن السماك: أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد اللَّه بن يزيد - 210
الدقاق المعروف بابن السماك )ت 344ه(، المكتبة األزهرية.

الرابع من حديث أبي سهل أحمد بن عبد اللَّه بن زياد القطان )ت 350 ه(: ضمن مجموع رقم - 211
3821 - مجاميع العمرية 85.

الفوائد المنتقاة الحسان من الصحاح والغرائب )الخلعيات(: علي بن الحسن بن الحسين بن - 212
محمد، أبو الحسن الخلعي الشافعي )ت 492هـ(.

الكلم - 213 برنامج جوامع  بعد 310هـ(،  المدائني )ت  بن شعيب  بن علي  أحمد  أبي علي  فوائد 
اإللكتروني.
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اوي الَمقبول«  مرتبة »الرَّ
ثين عند الُمَحدِّ

د. كمال حميضة

ص البحث ملخَّ
ة من قولهم: )فالن مقبول، أو مقبول الحديث( وميَّزُت في  تناولُت في بحثي مراَد األئمَّ
دراستي بين استعمال العلماء قبل ابن حجر، ثّم استعمال ابن حجر، وذلك ألّن كّل من سبق 
المقبول( بمرتبة محددة من مراتب الجرح والتعديل، خالًفا  ابن حجر لم يخصَّ )الراوي 

البن حجر في كتابه التقريب.

فاستقرأُت استعمال نقاد الحديث للفظ )مقبول( من أواخر القرن الثاني الهجري إلى القرن 
الخامس؛ ألن كل من جاء بعدهم إنما هو مقلد لهم ومهذب ألقوالهم، ثم بينُت رأي اإلمام الذهبي 

في الراوي المقبول من خالل كتابه الكاشف الذي بيَّن فيه خالصة رأيه في الراوي.

ثم انتقلُت لبيان رأي الحافظ ابن حجر في الراوي المقبول في كتابه التقريب، وبينُت 
حه في مقدمة كتابه التقريب. شرطه فيه كما وضَّ

وخلصُت من خالل هذه الدراسة، إلى مقصد األئمة ممن سبق ابن حجر في الراوي 
المقبول، ثم رأي ابن حجر الذي كان أول من عدَّ المقبول رتبة من مراتب التعديل والجرح.

كما بينُت الفرق بين قول العلماء: فالٌن مقبول الحديث. وقولهم: فالٌن حديثه مقبوٌل. 
فاألّول حكٌم على الراوي، والثاني حكٌم على حديثه كّله أو على حديٍث بعينه.

وأرفقُت البحث بجدول بينُت فيه حكم ابن حجر على الرواة المقبولين عند من سبقه 
ثين الوارد ذكرهم في البحث. من الُمَحدِّ

***
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مة ُمقدِّ
آله  وعلى  محمد،  سيِّدنا  على  الم  والسَّ والصالة  العالمين،  رب  للَّه  الحمد 

وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ة، أن حفَظ عليها دينَها وشريعَتها،  فلقد كان من فضل اللَّه تعالى على هذه األمَّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  بما ضمنه سبحانه من حفظ الذكر الحكيم، فقال سبحانه: ﴿ 

المبينة  ألّنها  أيضا؛  النبوية  السنة  حفظ  تضمن  الوعد  وهذا   ]9 ]الحجر:   ﴾ ڱ  ڱ 
والمفسرة لكالم الله، فكان حفظها من حفظ القرآن الكريم، وتجلى هذا الحفظ، بأن 

هيَّأ اللَّه لهذه األمة رجااًل، بذلوا جهوًدا عظيمة في حفظ السنة، ونتج عن هذه الجهود 

علوم عظيمة، كلها تضافرت للحفاظ على السنة النبويَّة، واستنبطوا منهًجا علميًّا دقيًقا 

حة، أو ُمّدعًيا فالدليل«. ص في قولهم: »إن كنت ناقاًل فالصِّ لقياس الحقيقة يتلخَّ

فكانت هذه األمة سبَّاقة إلى تدوين تشريعها، وتاريخها، وأدبها، من خالل منهٍج 

علميٍّ دقيق، يميِّز بين الحقيقة والخيال، والصدق والكذب من األخبار.

ة من األمم سواها، حتى ُعدَّ خصيصة من خصائص هذه  ولم يكن هذا المنهج ألمَّ

اني: »قد خصَّ اللَّه تعالى هذه األمة بثالثة أشياء لم  األمة، قال الحافظ أبو علي الغسَّ

ُيعطها َمن قبلها: اإلسناد، واإلعراب، واألنساب« ))).

أو  الرجال  نقد  بعلم  ُيسمى  ما  الفريد،  التاريخيِّ  المنهج  هذا  دعائم  أهم  ومن 
الجرح والتعديل؛ ألنَّ األخبار تصل إلينا عن طريق الرواة، وهم يتفاوتون من حيث 
وتاريَخ  وأحواَلهم،  الرجال،  هؤالء  يدرس  ِعلم  وجود  من  بدَّ  فال  والضبط،  العدالُة 

)1) النكت على ابن الصالح، للزركشي، 87/1.
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هم  ومن  استوطنوا،  البالد  وأيَّ  سافروا،  أين  وإلى  ونشأتهم،  ووفاتهم،  والدتهم 
شيوخهم وتالمذتهم، وأهمُّ من ذلك كلِّه معرفة منزلتهم من حيث الضبط واإلتقان 

في نقل األخبار، والعدالة والتقوى في السيرة.

إذا  بينهم  والترجيح  الفروق  وإظهار  الرواة،  لقياس  كالميزان  العلم  هذا  فكان 
علماء  وضع  وقد  الرواة،  بين  الفروق  ألدنى  الحساسية  شديد  ميزان  وهو  اختلفوا، 
أساسيين:  أمرين  فيهم  يقيس  الــرواة،  على  للحكم  معينة  ألفاًظا  والتعديل  الجرح 
العدالة والضبط، مثاًل عندما يتحقق في الراوي العدالة والضبط، نقول: إنَّه ثقة، فإْن 
قلَّ ضبُطه، قيل عنه: صدوٌق، فإن بدرْت منه أوهاٌم نادرٌة، يقولون فيه: صدوٌق ربَّما 
فإن زادت  أوهاٌم،  له  فيه: صدوٌق  قالوا  قلياًل،  فإن زادت  َيِهُم،  أو  ُيخطئ،  أو  أخطأ، 
ليِّن  قالوا:  قلياًل  زادت  فإن  لِيٌن،  فيه  قالوا:  زادت  فإن  الحفظ،  سيِّيء  صدوٌق  قالوا: 
الحديث، وهكذا باقي األلفاظ واألحكام، فألفاظ الجرح والتعديل هي بمثابة معياٍر 

. للراوي، تبيِّن درجته ومقامه بين الرواة، ومنزلته من حيث القبوُل أو الردُّ

والتعديل  الجرح  علماء  عند  استعماله  شاع  ما  منها  واألحكام  األلفاظ  وهذه 
ة، ومنها ما اشترك  قديًما، واتفقوا على المراد منه، ومنها ما اختصَّ به إمام من األئمَّ
ة الجرح والتعديل، ولكن اختلفوا في المراد منه، ألنَّ هذا  في استعماله العديد من أئمَّ
العلم كان في بداياته - شأن كل العلوم - يحتاج لفترة زمنية حتى تستقرَّ مصطلحاُته، 
والمتأخرين،  ة  خاصَّ المتقدمين  بين  المصطلحات  بعض  من  المراد  اختلف  ولهذا 

وأحياًنا بين المتقدمين أنفسهم. 

ة الجرح والتعديل في اصطالحاتهم، من  والسبيل لبيان مقصد كلِّ إمام من أئمَّ
أبا حاتٍم  أنَّ  تبيَّن باالستقراء  الراوي، فمثاًل:  خالل االستقراء، وسياِق حكمهم على 
، يريد بذلك: أنَّ هذا الراوي لم يبلغ درجة  الرازيَّ إذا قال في الراوي: ليس بالقويِّ
ا البخاريُّ فإنَّه قد يطلق هذا المصطلَح ويريد منه أنَّ الراوي ضعيٌف))). القويِّ الثْبت. أمَّ

)1) الموقظة يف علم مصطلح الحديث، للذهبي، 83.
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أنَّ  ة، في  ة في باب الجرح والتعديل خاصَّ يَّة فهم مصطلحات األئمَّ وتظهر أهمِّ
فهم المراد من المصطلح يعصم الباحث من الوقوع في الغلط في بيان مقصد اإلمام 
بيان  في  وبالتالي  الراوي،  الحكم على  أثر عظيم في  له  والتعديل، وهذا  الجرح  من 

درجة الحديث.

ة من اصطالحاتهم، وتمييز الخاصِّ منها، صيانًة عن  كما أنَّ في بيان مراد األئمَّ
نسبة التناقض في كالمهم، فكثير مما ُيظنُّ أنَّه تناقض في أحكام اإلمام، أو في أحكامه 
ة يرجع إلى االختالف في تحديد المراد من المصطلح؛  بجانب أحكام غيره من األئمَّ

ة صوٌن من الوقوع في هذا الخلط.  ولهذا كان في تحديد مصطلحات األئمَّ

ا ينبغي أن ُيتفقد عند الجرح أيًضا، حاُل الجارح في الخبرة  قال السبكي: »وممَّ
وجِهها،  غير  على  فيفهمها  لفظًة،  يسمع  َمن  رأيُت  ما  فكثيًرا  األلفاظ،  بمدلوالت 
والخبرُة بمدلوالت األلفاظ، وال سيما األلفاظ العرفيَّة التي تختلف باختالف ُعرف 
ا، أمٌر شديد، ال يدركه  الناس، وتكون في بعض األزمنة مدًحا، وفي بعض األزمنة ذمًّ

إال فقيٌه بالعلم«))).

. وقد استقرْت مصطلحاُت الجرح والتعديل تقريًبا في القرن الرابع الهجريِّ

والتعديل، فجعل  الجرح  ألفاظ  فرتَّب  أبي حاتم )240 - 327هـ(  ابن  إذ جاء 
ألفاظ الجرح في أربع مراتب، وألفاَظ التعديل كذلك. والعلماُء بعَده منهم من تابعه 

على ذلك، ومنهم من زاد عليه، ومنهم من استدرك عليه، وخالفه في بعض األشياء.

ة الجرح والتعديل قد جمعت أهمَّ  وإذا كانت المراتب واألوصاف التي ذكرها أئمَّ
التي  األلفاظ  تستوعب جميَع  لم  أنَّها  إال  الراوي،  الحكم على  في  المتداولِة  األلفاظ 
أطلقها علماُء الجرح والتعديل، فعلى الباحِث إذا أراد أن ُيدرك مدلول لفٍظ ما أن يفهَمه 

من خالل سياق حكِمهم على الراوي، وأن يعتبر مواقع استعماالتهم لهذا المصطلح.

)1)  طبقات الشافعية الكربى، للسبكي، 18/2.



227 ثين اوي الَمُقبول« عند الُمَحدِّ رواية ودراية: مرتبة »الرَّ

قال الحافظ الذهبي )748هـ(: »نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، 
، ُعْرَف  وما بين ذلك من العبارات المتجاذبِة، ثّم أهمُّ من ذلك أن نعلَم باالستقراء التامِّ

ذلك اإلمام الِجهبِذ، واصطالَحه، ومقاصَده، بعباراته الكثيرة« ))).

: »َمن نظر كتَب الرجال، ككتاب ابن أبي حاتم المذكوِر، والكامِل  وقال السخاويُّ
، والتهذيِب، وغيِرها، ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى بارٌع بتتبُّعها، وَوْضِع كلِّ  البن عديٍّ
لفظٍة بالمرتبة المشابهة لها، مع َشْرح معانيها لغًة واصطالًحا، لكان حسنًا، ولقد كان 
ر، والواقُف على عبارات القوم، يفهم مقاصَدهم، بما  شيخنا يلهُج بِذْكر ذلك، فما تيسَّ

عرف من عباراتهم في غالب األحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك« ))).

الراوي:  في  قولهم  من  والتعديل  الجرح  ة  أئمَّ مراد  درسُت  م  المقدَّ بحثي  وفي 
)مقبوٌل، أو مقبول الحديث، أو مقبول الرواية())).

بيانهم  أثناء  في  والتعديل  الجرح  يدرجه علماء  لم  لفظ )مقبول(  أنَّ  بدايًة  وأنبِّه 
ابن أبي حاتٍم في كتابه الجرح والتعديل، مروًرا  لمراتب الجرح والتعديل، بدًءا من 
بابن الصالح في مقدمته، والذهبيِّ في ميزان االعتدال، والعراقيِّ )	80هـ( في شرح 
من  أحًدا  أنَّ  أعلم  وال  األلفيَّة،  شرح  في  )902هـ(  السخاويُّ  بعدهم  ومِن  األلفيَّة، 
ابَن  إال  والتعديل  الجرح  لمراتب  بيانه  في  وأدرجه  بالذكر،  اللفظ  هذا  خصَّ  ة  األئمَّ
حجٍر )852هـ( - رحمه اللَّه - في كتابه تقريب التهذيب، وهو اصطالح خاصٌّ له في 

كتابه التقريب، إذ بيَّن فيه خالصة رأيه في الراوي.

)1) الموقظة يف علم مصطلح الحديث، للذهبي، 82.

)2) فتح المغيث، للسخاوي، 2/1	3.

حجر  ابن  عند  المقبول  »الراوي  بعنوان:  الحسبان  محمد  خلود  للدكتورة  دكتوراه  رسالة  على  وقفُت   (3(
ومروياته يف األحاديث المختارة للضياء المقدسي«، إال أهنا رفعت مرتبة الراوي المقبول عند ابن حجر 
إلى مرتبة راوي الحديث الحسن لذاته. ووقفُت أيضا على رسالة ماجستير بعنوان: » مصطلح مقبول عند 
ابن حجر وتطبيقاته على الرواة من الطبقتين الثانية والثالثة ومروياته يف كتب السنن األربعة«، وزعم فيه 
الباحث أن المراد بالمقبول عند ابن حجر الراوي المجهول. وهو خالف ما رأيُته ووصلُت إليه يف بحثي.
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الذين  الجرح والتعديل  ة  أئمَّ أقوال  قائٌم على استقراء  البحث  ومنهجي في هذا 
مين، فمن بعدهم إلى أن أصل إلى الحافظ  ة المتقدِّ استعملوا هذا اللفظ، بدًءا من األئمَّ
ابن حجٍر، ثّم أبين مرادهم من هذا المصطلح من خالل مالحظة السياق الذي صدر 
فيه هذا الوصف، واالعتباِر بأقوالِهم ومواقِع كالمهم واستعمالِهم لها، ثّم ُألحق هذا 

الوصف بمرتبته المناسبة من مراتب الجرح والتعديل بجمعه إلى نظيره.

، وتهذيب  يِّ وذلك من خالل ما ُنقل من أقوالهم في تهذيب الكمال للحافظ المزِّ
، والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب  التهذيب للحافظ ابن حجٍر العسقالنيِّ

الستة، لمعرفة اصطالح الذهبي فيه.

بالدراسة  الوصف  هذا  خصَّ  من  أوُل  تعالى-  اللَّه  رحمه   - حجٍر  ابن  وألنَّ 
العلماء  عند  المسألة  ببحث  أواًل  سأقوم  فإنِّي  التهذيب،  تقريب  كتابه  في  والتفصيل 
، ومن ثمَّ أذكر مراد الحافظ  قبل ابِن حجر، بدًءا من المتقدمين، وانتهاًء باإلمام الذهبيِّ
بين  ما  أقارن  ثمَّ  التقريب،  كتابه  مقدمة  في  هو  بيَّنه  كما  الوصف  هذا  من  حجر  ابن 
اصطالحه واصطالح من سبقه لمعرفة الفروق بينهما، وأختم البحث بذكر أهمِّ النتائج 
الراوي  ابن حجر على  ة وبين حكم  األئمَّ بين أحكام  إليها، وقد قرنُت  التي وصلُت 
نفِسه حتى َيِضح من خالل المقارنة مقصُد ابن حجر، ومقصُد َمن سبقه في الراوي 
المقبول، وألحقُت بالدراسة جدواًل، ُأبيِّن فيه حكم ابن حجر على الرواة المقبولين 
ة، لنستنتج من خالل هذا االستقراء، مقصد الذين سبقوا ابن  عند من سبقه من األئمَّ
حجر من األئمة بالراوي المقبول، واختالَف اصطالحات ابن حجر في كتابه التقريب 

اد. ْن سبقه من النقَّ عمَّ
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المبحث األول
استعمال العلماء قبل ابن حجر

الرواة،  على  الحكم  في  العصور،  مرِّ  على  )مقبول(  مصطلح  العلماء  استخدم 
القرن  أواخر  في  كان  إليه  وصلُت  فيما  اللفظ  لهذا  استعمال  وأقدُم  أحوالهم،  وبيان 

الثاني الهجري وبداية القرن الثالث.

: سمعُت قوًما  ۞ على لسان إمام اللغة األصمعيِّ )	21هـ(: قال أبو بكر القرشيُّ
، فساعدتهم على ذلك،  يذكرون أبا زيٍد )سعيد بن أوس بن ثابت( في حلقة األصمعيِّ
: »رأيُت خلًفا األحمر في حلقة أبي زيٍد، وكان أبو زيٍد كثيَر السماع  ثّم قال األصمعيُّ

من العرب، ثقًة، مقبول الرواية« ))).

۞ ومِْن بعده محمود بن غيالن )239هـ(: قال: »حدثنا محرز بن الوضاح، وكان 
مقبول القول، ثقًة« ))). 

۞ وكذلك اإلمام أحمد بن حنبل )241هـ(: فقد جاء في ترجمة عبد الرحمن بن 
، أنَّ أحمد بن حنبل قال عنه: »رجٌل صالٌح، أو مقبوٌل«. وروى  إسحاق العامريِّ المدنيِّ

ابنه عبد اللَّه عنه أّنه قال: »صالح الحديث«. وقال مرة: »ليس به بأٌس« ))).

 : الليثيِّ أكيمة  بن  عمارة  في  قال  )277هـــ(:  الرازيُّ  حاتٍم  أبو  اإلمام  وأيًضا   ۞
»صحيح الحديث، حديثه مقبوٌل« ))).

)1) هتذيب الكمال، للمزي، 10/	33.

)2) هتذيب التهذيب، البن حجر، 52/10.

)3) هتذيب التهذيب، البن حجر، 	/125.

)4) الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، 	/2	3.
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عند  كما  مّرة،  والثقة  المقبول  بين  قرنوا  أّنهم  سبق  َمن  استعمال  مِن  ونالحظ 

األصمعّي وابن غيالن، وبين المقبول وصالح الحديث كما ورد عن اإلمام أحمد.

الحديث،  )جّيد  قولهم:  بمنزلة  فهو  المرتبة،  في  الثقة  دون  الحديث  وصالح 

وشيٌخ حسن الحديث( ونحو ذلك.

:  ومن علماء القرن الرابع الهجريِّ

۞ قال الطحاويُّ أحمد بن محمد بن سالمة )321هـ( في سالم بن عبد الواحد 
: »مقبول الحديث« ))). المراديِّ

 : ۞ وقال ابن حبَّان )354هـ( في كتابه الثقات في ترجمة يزيد بن كيسان األسلميِّ
»كان يخطئ ويخالف، لم يفحش خطؤه حتى ُيعدل به عن سبيل العدول، وال أتى من 

الخالف بما تنكره القلوب، فهو مقبول الرواية إال ما ُيعلم أّنه أخطأ فيه فحينئٍذ يترك 

خطؤه كما يترك خطأ غيره من الثقات« ))).

۞ وقال أبو أحمد عبد اللَّه بن عديٍّ الجرجانّي )5	3هـ( في سهيل بن أبي صالح: 
»سهيٌل عندي مقبول األخبار، ثبٌت، ال بأس به« ))).

مستقيمٌة،  وأحاديثه  الحديث،  »حسن  اح:  القدَّ سالم  بن  سعيد  في  أيًضا  وقال 

معٍن  بن  والقاسِم  جريٍج  ابن  عن  ة  بمكَّ عنه  كتب  عنه،  الرواية  كثيَر  الشافعيَّ  ورأيُت 

وغيرهما، وهو عندي صدوٌق، ال بأس به، مقبول الحديث« ))).

)1) هتذيب التهذيب، البن حجر، 383/3.

)2) الثقات، البن حبان، 28/7	.

)3) الكامل يف الضعفاء البن عدي، 449/3.

)4) المرجع السابق، 398/3.
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د بن الحسين )374هـ( في خارجة بن عبد اللَّه بن سليمان:  ۞ وقال األزديُّ محمَّ
»اختلفوا فيه، وال بأس به، وحديثه مقبوٌل، كثير المنكر، وهو إلى الصدق أقرب« ))).

ومن استعماالت علماء هذا القرن نرى أّن الراوي المقبول عندهم ال ينزل عن 

فالراوي  الرواة،  عن  كالمهم  سياق  من  نالحظ  كما  الحسن،  الحديث  راوي  درجة 

المقبول عندهم هو الراوي الصدوق، ومن ال بأس به، والحسُن الحديث. وذلك من 

خالل جمعهم بين تلك األوصاف ووصف القبول في الراوي الواحد.

 ومن علماء القرن الخامس:

 : ه النيسابوريّ )405هـ(  قال في عيسى بن موسى التيميِّ ۞ الحاكم أبو عبد اللَّ
»ثقٌة، مقبول القول« ))).

: »شيٌخ من أهل اليمن مقبوٌل، صدوٌق« ))). وقال في عثمان بن حاضٍر الحميريِّ

: »فقيٌه، عالٌم، صدوٌق، مقبوٌل« ))). وقال في عبد اللَّه بن واقد بن الحارث الحنفيِّ

كثيُر  الحديث،  ة  أئمَّ »أحُد   : المهلَّبيِّ خالد  بن  يوسف  بن  أحمد  في  أيًضا  وقال 

ة في األقطار« ))). الرحلة، واسُع الفهم، مقبوٌل عند األئمَّ

: »أْجَمُعوا على أنَّه ثقٌة،  ۞  وقال ابُن عبِد البرِّ )3	4هـ( في أبي السائب األنصاريِّ
مقبوُل النقل«))).

)1) هتذيب التهذيب، البن حجر، 70/3.

)2) هتذيب الكمال، للمزي، 40/23.

)3) هتذيب التهذيب، البن حجر، 98/7.

)4) المرجع السابق، 	/1	.

)5) هتذيب الكمال، للمزي، 525/1.

)	) هتذيب التهذيب، البن حجر، 93/12.
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۞ وقال أيًضا عن أبي الزبير محمد بن مسلم: »هو عند أهل العلم مقبول الحديث، 
حافظ، متقن« ))).

۞ وكذا الخطيب البغدادي )3	4هـ( في تاريخ بغداد، فإنه يذكر وصف المقبول 
في سياق تعديله للمترَجم له وتوثيقه، وكثيًرا ما يستخدمها بمعنى قبول الشهادة عند 

الحكام))).

المقبول  وبين  ًة،  مرَّ والثقة  المقبول  بين  أيًضا جمعوا  األئمة  أّن هؤالء  ونالحظ 
والحافظ المتقن، وبين المقبول والصدوق، وهو دون الثقة، مما يدلُّ على أّن المقبول 

عندهم شامٌل لها.

 من خالل استعراضنا ألقوال من سبق من العلماء يتبين لنا ما يلي:

دٍة للراوي كداللة  ة ال يدلُّ على منزلٍة محدَّ 1. إّن لفظ )مقبول( عند هؤالء األئمَّ
لفظ )الثقة( على مرتبٍة، وداللة لفظ )صدوق( على مرتبٍة دونها، وداللة لفظ )صالح 

الحديث( على مرتبٍة دونها.

الصدوق،  والراوي  الثقة،  الراوي  من  كالًّ  تشمل  واسعٌة  المقبول  درجة  إّن   .2
والراوي الذي ال بأس به، ونحوها. إال أنَّها ال تنزل عنها إلى درجة الراوي الضعيف.

يلي:  ما  السابقة  النصوص  من  )مقبول(  لفظ  معها  قرن  التي  األوصــاف  ومن 
)ثقٌة، صحيح الحديث، حافظ، متقن، صدوٌق، ال بأس به، حسن الحديث، أحاديثه 

مستقيمة، صالٌح.

3. إن استعمال العلماء لمصطلح )مقبول( هو من باب الحكم على الراوي بعد 

)1) التمهيد، البن عبد الرب، 144/12.

 ،145/13  ،185/12  ،489/10  ،90/10  ،54	/8  ،321/8  ،8	/8 بغداد،  تاريخ  مثالً  ينظر   (2(
.	04/13 ،553/13
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ة؛ إلظهار النتيجة العمليَّة من القول فيه، فكأّنهم يقولون: فالٌن ثقٌة،  بيان مرتبته الخاصَّ
بيان منزلته  بعد  يأتي  القبول. وهذا شيء  أّنه مقبوٌل، وفالٌن صدوٌق فحكمه  فحكمه 

. في الجرح والتعديل، فهو أقرب إلى النتيجة العمليَّة منه إلى مجرد الوصف النظريِّ

4. المقبول في الرواة كالمقبول من أقسام الحديث، فكما أّن الحديث المقبول 
يشمل الصحيح والحسن، فكذا المقبول من الرواة يشمل راوَي الصحيح والحسن.

التقريب أن نقف عند  وال بد قبل االنتقال إلى رأي الحافظ ابن حجر في كتابه 
اإلمام الذهبيِّ )748هـ( في كتابه »الكاشف« الذي أعطى فيه حكًما مستقالًّ في غالب 
الرواة، هو خالصٌة لما قيل في الراوي، وغايُة ما وصل إليه اجتهاُده، خالًفا لباقي كتبه، 

التي غالًبا ما يكتفي فيها بذكر آراء من سبقه من أهل الجرح والتعديل.

فقط  رواٍة  ثالثة  على  حكم  الكاشف  كتابه  في  الذهبيَّ  أّن  وجدت  التتبع  بعد   
بلفظ: )مقبول( . 

- فقال عن إسحاق بن جعفر بن محّمٍد الهاشمّي: مقبوٌل))).

: مقبوٌل))). - وقال عن إسحاق بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة القرشيِّ

: مقبوٌل لم يترك))). - وقال عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة األنصاريِّ

الذهبيِّ من  إلى مقصد  لنخلص  الرواة،  ترجمة هؤالء  في  ُذكر  ما  أهمَّ  وسأذكر 
إطالق هذا الوصف عليهم دون سواهم، وبالتالي لمعرفة مراِده من هذا المصطلح.

إال  كان  أراه  »ما  معيٍن:  ابُن  عنه  قال  فقد  د،  محمَّ بن  جعفر  بن  إسحاق  ا  أمَّ 1ـ 
الترمذيُّ  له  وروى  اإلمــام،  خلف  القراءة  جزء  في  البخاريُّ  له  وروى  صدوًقا«. 

)1) الكاشف، للذهبي، 235/1.

)2) المرجع السابق، 237/1.

)3) المرجع السابق، 248/1.
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ن حديثه، وذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال: كان يخطئ، وقال عنه ابُن حجر:  وحسَّ
»صدوق« ))).

وال  جرٌح  فيه  ُيذكر  فلم   ، القرشيُّ مليكة  أبي  بن  اللَّه  عبيد  بن  إسحاق  ا  وأمَّ 2ـ 
تعديٌل، قال عنه ابن حجر: »مجهول الحال« ))).

ا إسماعيل بن عبيد، فقد روى له البخاريُّ في األدب، وروى له الترمذيُّ  3ـ وأمَّ
وقال عن حديثه: حسٌن صحيٌح، وذكره ابن حبَّان في الثقات، وأخرج له في صحيحه، 

وكذلك الحاكم في مستدركه، وقال عنه ابن حجر: »مقبول« ))).

ْلنا حال هؤالء الرواة نرى أّنه ال يوجد بينهم قاسٌم مشترك، يجعلهم من  وإذا تأمَّ
نفس المنزلة والمرتبة، فالراوي األّول والثالث أحسُن حااًل من الراوي الثاني المجهول 
الحال، والذي لم يرد في ترجمته جرٌح وال تعديٌل، خالًفا لهما، إذ يعضدهما العديُد 

يات. من المقوِّ

كتابه  في  المقبول،  ــراوي  ال في  واضــٌح  اصطالٌح  للذهبيِّ  ليس  أقــول:  ولهذا 
ن رابًطا  الكاشف، فال هو بيَّن ُمراَده منه، وليس في األمثلة المذكورة ما يصلح أن ُيكوِّ
التي وقفنا عليها.  األمثلة  إلى حكٍم يجري على كل  منه  أن نخلص  نستطيع  مشترًكا 
على أنَّا إذا استثنينا المثال الثاني الذي ذكره الذهبيُّ من رواة المقبول، فإّن ما بقي من 

النماذج تتَّفق مع استعمال العلماء السابقيَن له، فيكون شاماًل لما هو فوق الضعيف.

يتفق مع من سبقه  الذهبي  فإن  الكاشف،  الذهبيِّ األخرى سوى  وأما في كتب 
من علماء الجرح والتعديل في إطالق وصف )مقبول( على رواة الحديث الصحيح 

والحسن.

)1) هتذيب التهذيب، البن حجر، 200/1، وتقريب التهذيب، البن حجر، 100.

)2) هتذيب التهذيب، البن حجر، 212/1، وتقريب التهذيب، البن حجر، 102.

)3) هتذيب التهذيب، البن حجر، 277/1، وتقريب التهذيب، البن حجر، 109.
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 فورد مثاًل في كتابه »ميزان االعتدال«، في ترجمة أبي بكر القطيعي، أحمد بن 
جعفر بن حمدان: »صدوق في نفسه، مقبول، تغير قلياًل« ثم نقل عن علماء الحديث 

االحتجاَج به، وتقويَته))). 

»صدوق،  قال:  القاضي،  البصري،  العنبري  الحسن  بن  اللَّه  عبيد  ترجمة  وفي 
مقبول، لكن ُتُكلَِّم في معتقده ببدعة«، ثّم ذكر أّن مسلًما أخرج له، ووثَّقه النسائيُّ وابُن 

سعٍد))).

الــرواة  في  العبارات  فأعلى   « االعــتــدال«:  »ميزان  كتابه  مقدمة  في  جاء  وقد 
ة، وثبٌت حافظ، وثقٌة متقن، وثقٌة ثقة، ثم ثقٌة، ثم صدوٌق، وال  المقبولين: ثبٌت ُحجَّ
الحديث، وشيٌخ  الحديث، وصالُح  بأٌس، ومحلُّه الصدق، وجيِّد  به  به، وليس  بأَس 

وسط، وشيٌخ حسن الحديث، وصدوٌق إْن شاء الله، وُصَوْيلِح«.

فالذهبيُّ عدَّ كلَّ هذه العبارات من ضمن دائرة الراوي المقبول. وهذا يؤيد أّن 
الراوَي  به  يعني  وأّنه  المقبول،  الراوي  لم يخرج عن اصطالح من سبقه في  الذهبي 

الثقة، والراوَي الحسن، والراوَي الصدوق.

)1) ميزان االعتدال، للذهبي، 221/1، 222.

)2)  المرجع السابق، للذهبي، 5/	.
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المبحث الثاني

استعمال الحافظ ابن حجر )852هـ(
، في كتابه  ثّم جاء بعد هؤالء العلماء الحافُظ أحمد بن علّي بن حجٍر العسقالنيُّ
لها  كتابه،  مقدمة  في  بيَّنها  ة  خاصَّ بمرتبة  المقبول  مصطلح  ليخصَّ  التهذيب  تقريب 

دٌة، من انطبقْت عليه صحَّ أن يقال عنه: مقبوٌل. شروٌط وأوصاٌف محدَّ

اتساع  ابن حجر، هو  المسألة عند  النظر في  الباحث عند  انتباه  ما يسترعي  ل  أوَّ
مه. فقد بلغ عدد الرواة الذين حكم  استخدامه لهذا الحكم مع قلة ذلك عند من تقدَّ

عليهم ابن حجر بالقبول في كتابه قريًبا من 1530 راوًيا!

قسم  حيث  كتابه،  مقدمة  في  )مقبول(  قوله:  من  مراده  حجٍر  ابن  الحافظ  وبيَّن 
مراتب الجرح والتعديل إلى اثنتي عشرة مرتبًة، وسآتي على ذكر هذه المراتب، حتى 
َيِضح موقع الراوي المقبول عند ابن حجر، قال رحمه الله: »السادسة منها: من ليس 
له من الحديث إال القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه اإلشارة بلفظ: 

)مقبول( حيث يتابع، وإال: فليُِّن الحديث« ))).

فهو يشترط في الراوي المقبول ثالثة شروٍط هي:

1. أن يكون الراوي قليل الحديث، فخرج بذلك الراوي كثير الحديث. 

2. أن ال يثبت في الراوي جرٌح قادٌح، فيخرج بذلك من ثبت فيه جرٌح قادٌح.

الرواة، فخرج بذلك  الراوي في حديثه، بل َيشَركه فيه غيره من  يتفرد  3. أن ال 

التهذيب  تقريب  كتابه  يف  حجر  ابن  مصطلحات  درس  من  وخير   .9	 حجر،  البن  التهذيب،  تقريب   (1(
ونقدها محقق الكتاب شيخنا العالمة محمد عوامة، حفظه المولى.
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د برواية الحديث، فقد جعله ابن حجٍر في منزلة )ليِّن الحديث( إذا توفَّر  الراوي المتفرِّ
فيه الشرطان السابقان.

 المآخذ على ابن حجرٍ في هذه الشروط:

1. اشترط ابن حجر في الراوي المقبول قلَّة الحديث، وال مدخل لقلة الحديث 

وقد  ثقة،  مقالًّ وهو  الراوي  يكون  فقد  والضعف،  الصحة  في  وكثرته من حيث هي 

يكون أيًضا ضعيًفا، وقد يكون الراوي مكثًرا وهو ثقة، وقد يكون أيًضا ضعيًفا.

د بعدٍد معيٍَّن من األحاديث، ُيفصل به ما  ثّم ما ضابُط الكثرة والقلَّة؟ وهل يحدَّ

بين الراوي المقبول وغيره؟ لم يبيِّن الحافظ ابن حجٍر شيًئا من ذلك!

2. إّن ابن حجٍر اكتفى في الراوي المقبول أال يثبت فيه جرٌح، أّما الراوي المقبول 

عند غيره من العلماء فقد الحظوا فيه ثبوت العدالة والضبط، على أن ال ينزل ضبطه 

إلى حدِّ الراوي الضعيف.

د ووجود المتابع، وهذا الشرط  3. شرط ابن حجٍر في الراوي المقبول عدم التفرُّ

وإنَّما  الراوي،  على  الحكم  عند  والتعديل  الجرح  علماء  مصطلحات  في  ُيعرف  ال 

ة أو  ، وحكمِهم على حديٍث ما بالصحَّ د وعدَمه حين التطبيق العمليِّ يالحظون التفرُّ

الضعف، وال دخَل له في باب الجرح والتعديل.

د ببعض الحديث، وُتوبع في بعضه اآلخر، فهل  ثّم ماذا نقول في الراوي الذي تفرَّ

نقول عنه: إنَّه مقبوٌل أم ليٌِّن؟ هذا أمر مشكل لم ُيِجب عنه ابن حجر، ولم ُيعرف عند 

المحدثين مثُل هذا التردد في الحكم على الراوي بناًء على المتابعة، وإنما يعتبرون 

المتابعاِت عند الحكم على الحديث ال الراوي))).

)1)  ينظر مقدمة الشيخ محمد عوامة لكتاب التقريب، 47.
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الخاصِّ  اختياره  في  ابن حجٍر  للحافظ  هْت  ُوجِّ التي  االنتقادات  أهم  وهذه هي 
لمفهوم الراوي المقبول.

ولكي نستبين موقع الراوي المقبول عند ابن حجر، نذكر مراتب التعديل والجرح 
عنده كما ذكرها في مقدمة كتابه تقريب التهذيب، قال رحمه اللَّه:

ح بذلك لشرفهم. »فأولها: الصحابة: فُأصرِّ

د مدُحه: إما بـ »أفعل«، كـ »أوثق الناس«، أو بتكرير الصفة لفًظا: كـ  الثانية: من ُأكِّ
»ثقة ثقة«، أو معنًى: كـ »ثقة حافظ«.

الثالثة: من ُأفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو َثْبت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قلياًل، وإليه اإلشارُة بصدوق، أو ال بأس به، 
أو ليس به بأس.

أو  الحفظ،  ء  سيِّ بصدوق  اإلشارة  وإليه  قلياًل،  الرابعة  عن  قصر  من  الخامسة: 
صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بَأَخَرٍة، ويلتحق بذلك من ُرمي بنوع من 

م، مع بيان الداعية من غيره. البدعة، كالتشيع والقدر، والنصب، واإلرجاء، والتجهُّ

السادسة: من ليس له من الحديث إال القليل، ولم يثبت فيه ما ُيترك حديثه من 
أجله، وإليه اإلشارُة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإال فليُِّن الحديث.

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه اإلشارُة بلفظ: مستور، أو 
مجهول الحال.

الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، وُوِجد فيه إطالق الضعف، ولو لم يفسر، 
وإليه اإلشارُة بلفظ: ضعيف.

التاسعة: من لم يرو عنه غيُر واحٍد، ولم ُيوثَّق، وإليه اإلشارة بلفظ: مجهول.

العاشرة: من لم ُيوثَّق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه اإلشارة: بمتروك، أو 
متروك الحديث، أو واهي الحديث، أو ساقط.
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الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.

الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع«))).

فعلى هذا فإّن الحافظ ابن حجٍر قد أنزل الراوَي المقبوَل في المرتبة السادسة من 

ء الحفظ(، وفوق مرتبة )المجهول  مراتبه االثنتي عشرة، فهو دون مرتبة )صدوق سيِّ

الصحيح  الحديِث  راوي  مرتبة  دون  هو  المقبوَل  الــراوَي  فإّن  وعليه  والمستور(، 

اد الحديث، فإن الراوي المقبول عندهم  ُنقَّ والحديِث الحسن، خالًفا لمن سبقه من 

بحسب تقسيم ابن حجر في كتابه التقريب، هو من أصحاب المرتبة الثالثة والرابعة، 

التي  السادسة،  المرتبة  إلى  عنها  أبًدا  ينزل  ال  لكنه  الخامسة،  المرتبة  إلى  ينزل  وقد 

ها ابن حجر للراوي المقبول عنده. خصَّ

ا بالراوي المقبول، خالف فيه باقي  وهذا يدلُّ على أّن البن حجر اصطالًحا خاصًّ

ثون مقبواًل، هو عند ابن حجر من رواة الحديث  ه المحدِّ ة الحديث، وأّن ما يعدُّ أئمَّ

الصحيح والحسن، وال ينطبق حدُّ الراوي المقبول الذي اعتمده ابن حجر في كتابه 

تقريب التهذيب على الحدِّ الذي مشى عليه َمن سبقه من علماء الحديث.

كتابه  مقدمة  في  حجر  ابن  ذكرها  التي  المصطلحات  أّن  ذكرناه؛  ما  يؤكد  وهذا 

ر  م، وال أن ُتفسَّ التقريب هي مصطلحات خاصة له في هذا الكتاب، وال يجوز أن ُتعمَّ

أقوال علماء الجرح والتعديل القدامى، بحسب اصطالحات ابن حجر المحَدثة.

ويؤكد ما ذكرنا، المقارنُة بين أحكام ابن حجر في كتابه التقريب، وأحكامِه في 

كتابه فتح الباري، فقد حكم ابن حجر على بعض الرواة في فتح الباري بأنَّهم من مرتبة 

المقبول، وهما:

قيس بن أبي حازم: قال عنه في الفتح: المعتمد عليه أّنه ثقة ثبت، مقبول الرواية، 

)1) تقريب التهذيب، البن حجر، 	9.
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وهو من كبار التابعين. ولو رجعنا إلى كتابه التقريب، لوجدناه حكم عليه بأنَّه: ثقة))).

اني: قال عنه في الفتح: راشد مقبول. وقال عنه في التقريب:  ومثله راشد الحمَّ
صدوق ربما أخطأ))).

الجرح  علماء  من  سبقه  من  مصطلح  على  حجر  ابن  مشى  الباري  فتح  ففي 
والتعديل، وهو أّن الراوي المقبول، يشمل الراوَي الثقة والراوَي الصدوق.

هم ابن حجر في التقريب من مرتبة  وبالمقابل فإّن مجموعة من الرواة الذين عدَّ
المقبول، جعلهم في )فتح الباري( في مرتبة الثقة والصدوق ونحوهما، من ذلك))):

- بالل بن مرداس الفزاري: قال عنه في فتح الباري: صدوق ال بأس به))).

- شجاع بن الوليد البخاري: قال عنه: ثقة))).

- عبد اللَّه بن كثير بن المطلب: قال عنه: ثقة))).

- مسلمة بن عبد الملك بن مروان: قال عنه: صدوق))).

- معن بن محمد بن معن الغفاري: قال عنه: ثقة))).

- يزيد بن أبي كبشة: قال عنه: ثقة))).

)1) فتح الباري، البن حجر، 420/10، وتقريب التهذيب، البن حجر، 	45.

)2) فتح الباري، البن حجر، 5/12، وتقريب التهذيب، البن حجر، 204.

)3) ينظر يف هذا دراسة األستاذ نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة يف كتابه »تجريد أسماء الرواة الذين تكلم 
فيهم الحافظ ابن حجر ىف فتح البارى ومقارنة كالمه بما قاله فيهم ىف تقريب التهذيب«، ص	 وما بعدها.

)4) فتح الباري، البن حجر، 3/11	2، وينظر تقريب التهذيب ص129.

)5) المرجع السابق، 7/	45، وتقريب التهذيب ص	24.

)	) المرجع السابق، 429/4، وتقريب التهذيب ص318.

)7) المرجع السابق، 13/10	، وتقريب التهذيب ص531.

)8) المرجع السابق، 94/1، وتقريب التهذيب ص542.

)9) المرجع السابق، 	/	13، وتقريب التهذيب ص04	.
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- يعقوب بن عاصم بن عروة: قال عنه: ثقة))).

يدلُّ  وهذا  )المقبول(،  مرتبة  من  التقريب  كتابه  في  حجر  ابن  عند  هؤالء  وكل 
اه، وأنَّه فيما سوى كتابه  بشكل جازم على أنَّ مصطلحات ابن حجر في التقريب ال تتعدَّ
التقريب، قد مشى في مصطلح )المقبول( على ما ُعهد من علماء الجرح والتعديل في 

الراوي المقبول، فُيطلقه على الثقة والصدوق وما قاربهما.
جدول ُيبيِّن حكم ابن حجر على الرواة المقبولين 

عند من سبقه من المحدثين السابق ذكرهم

حكم ابن حجرالراوي

ثقةأبو السائب األنصاري

حافظ ثقةأحمد بن يوسف بن خالد المهلبي

صدوقإسحاق بن جعفر بن محمد 

مجهول الحالإسحاق بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة

مقبولإسماعيل بن عبيد

صدوق له أوهامخارجة بن عبد اللَّه بن سليمان

مقبولسالم بن عبد الواحد المرادي

صدوق له أوهامسعيد بن أوس بن ثابت

صدوق يهمسعيد بن سالم القداح

صدوق تغير حفظه بَأَخَرٍةسهيل بن أبي صالح

صدوق ُرمي بالقدرعبد الرحمن بن إسحاق العامري

ثقةعبد اللَّه بن واقد الحنفي

صدوقعثمان بن حاضر الحميري

ثقةعمارة بن أكيمة الليثي

صدوق ربما دلَّسعيسى بن موسى التيمي

صدوق، إال أنَّه ُيدلِّسأبو الزبير محمد بن مسلم 

ثقةمحمود بن غيالن

صدوق ُيخطئيزيد بن كيسان األسلمي

)1) المرجع السابق، 422/8، وتقريب التهذيب ص08	.
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التكرارالحكم
1)صدوق

)ثقة
)مقبول

)مجهول الحال

تنبيه:

هناك فرق ينبغي التنبُّه إليه بين قولنا في الراوي: مقبول الحديث، وقولنا: حديثه 
مقبوٌل. فاللفظ األول هو وصف للراوي وبياٌن لمرتبته. وكوُن الراوي مقبوَل الحديث 
شرٌط لقبول حديثه، إال أنَّ هذا الحكم ال يطَّرد دائًما، فليس كلُّ حديٍث يرويه الراوي 

المقبوُل مقبواًل، فقد َتعِرُض له آفاٌت تمنع قبوله، لكن األصل فيه أنَّ حديثه مقبوٌل.

وأما قولنا: حديثه مقبوٌل. فهو وصٌف لحديث الراوي ال لمرتبته، وهذا الوصف 
قد يكون لكلِّ حديثه أو لحديٍث واحٍد بعينه بعد اعتباره أو اعتبار جميع أحاديثه، وإنَّ 
قبول حديث الراوي ال يعني أنَّ الراوي في ذاته مقبول، بل قد يكون الراوي في ذاته 
عند عالم الجرح والتعديل فيه وقفة، ولكن بعد اختبار حديٍث بعينه أو جملة أحاديثه 

تبيَّن أنَّها مقبولٌة لمؤيِّدات بدْت لهم. 

ومن هذا: قوُلهم في ترجمة صالح بن نبهان، مولى التوأمة: تغيَّر أخيًرا، فحديث 
ا الثوريُّ فجالسه بعد التغيُّر))). ابن أبى ذئٍب عنه مقبول لِسنِّه وسماِعه القديم عنه، وأمَّ

ا الثوريُّ فحديثه عنه غير مقبوٍل، مع  أْي: فحديث ابن أبي ذئٍب عنه مقبوٌل، وأمَّ
ة  أنَّ الثوريَّ بذاته إماُم المؤمنين في الحديث، إال أنَّ روايته عن صالح بن نبهان خاصَّ

مردودٌة، واآلفُة في ذلك من صالح.

وكذلك  مقبوٌل«،  حديُثه  »فالٌن  يساوي  ال  مقبوٌل«،  »فالٌن  قولهم:  هذا،  فعلى 
ل ُحْكٌم على الراوي،  »فالٌن حديثه مردوٌد«. فاألوَّ »فالٌن مردوٌد«، ال يساوي  قولهم: 

خالًفا للثاني الذي هو ُحْكٌم على الحديث.

)1) هتذيب الكمال، 99/13 - 102، وهتذيب التهذيب، 405/4، 	40.
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نتائج البحث
مة،  ُة منذ العصور المتقدِّ 1- الحكم على الراوي بلفظ: )مقبول( استخدمه األئمَّ

ٍة في استعمالهم، إلى أن جاء ابُن حجٍر فأكثر من استعماله.  على قلَّ

خالًفا  محددة،  مرتبة  على  للداللة  )المقبول(  مصطلح  حجر  ابن  استعمل   -2
ثين، فإن استعمالهم لها كان واسًعا لعدة مراتب من مراتب التعديل. لسواه من المحدِّ

الصحيح  الحديث  راوي  يشمل  حجٍر  ابن  الحافظ  قبل  المقبول  الــراوي   -3
ا ابن حجر فالراوي المقبول  والحسن وما قُرب منهما وال ينزل إلى مرتبة الضعيف. أمَّ

عنده نظريًّا دون ذلك، وهو من رواة الحديث الضعيف.

4- لم يكن لإلمام الذهبيِّ مصطلٌح واضٌح في المقبول في كتابه الكاشف، مع 
قلَّة استخدامه لهذا المصطلح.

ثين في المراد بالمقبول في غير كتابه »التقريب«. 5- وافق ابُن حجر المحدِّ

	- يجب التمييُز بين قول العلماء: فالٌن مقبول الحديث، وقولهم: فالٌن حديثه 
ل ُحْكٌم على الراوي، والثاني ُحْكٌم على حديثه كلِّه أو على حديٍث بعينه. مقبوٌل. فاألوَّ

التوصية:

ة، وألفاِظ الجرح والتعديل  إنشاُء معجٍم تاريخيٍّ لمصطلحات علم الحديث عامَّ
ة، يرُصُد الكلمَة في أول ظهورها ونشأتها، وعلى لساِن َمْن بدأْت، ثم يتتبَُّعها في  خاصَّ
ق بذلك نفٌع عظيٌم لهذا العلم الشريف،  ثين، فيتحقَّ كتب الحديث وعلى ألسنة المحدِّ

ويتَِّضح مراُد األئمِة في استعماالتهم.
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:  قال علي المديني

»  الَباُب إَِذا َلْم ُتْجَمْع ُطُرُقُه َلْم َيَتَبيَّْن َخَطُؤُه «

ٌل
َ
ِعل

باٌب ُيعنى بالمباحث التي تتعلق 

بعلل األحاديث النبوية َسنًَدا وَمْتنًا
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ثين قواعد نقد المتن عند المـَُحدِّ

دُّ َعَلٰى دعوٰى  إهمالهم نقد المتن والرَّ

د. منصور محمد أحمد يوسف )))

¢
مة مقدِّ

الحمد للَّه رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

اًظا عارفين، وجهابذة  ُحفَّ فة  المشرَّ النبوية  للسنة  اللَّه سبحانه وتعالى  قيَّض  فقد 
عالمين، وصيارفة ناقدين، َينْفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المـُبطلين، وتأويل 
ب عن حياضها، وبذلوا في سبيل ذلك  فاع عنها والذَّ الجاهلين، فأفنوا أعمارهم في الدِّ

الغالي والنَّفيس.

النَّبوية منهًجا علميًّا، في قمة  ـنَّة  السُّ النُّقاد في سبيل تمحيص  أولئك  التزم  وقد 
دوا بذلك قواعد  قة، في التَّتبع واالستقراء، والموازنة بين المرويات، فقعَّ النَّزاهة والدِّ

ُيحكم بها على السند والمتن.

إسناد  بنقد  اهتموا  ثين  الُمحدِّ أن  ادَّعــى  من  الحاضر  عصرنا  في  وجدنا  لكن 

)1) عضو هيئة التدريس بكلية العلوم اإلسالمية - جامعة المدينة العالمية )ميديو( - ماليزيا.
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الحديث وأهملوا نقد المتن، فمن هؤالء الكاتب أحمد أمين)))، وذلك في كتبه »فجر 
اإلسالم«، و»ُضحى اإلسالم«، و»ظهر اإلسالم«.

حيث قال: »وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها، 

ولكنهم -والحق يقال- ُعنوا بنقد اإلسناد أكثر مما ُعنوا بنقد المتن، فقلَّ أن تظفر بنقد 

من ناحية أنَّ ما ُنسب إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يتفق والظروف التي قيلت فيه، أو أن الحوادث 

التاريخية الثابتة ُتناقضه، أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي ُيخالف المألوف 

في تعبير النبي، أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا، ولم نظفر 

منهم في هذا الباب بعشر معشار ما ُعنوا به من جرح الرجال وتعديلهم« ))).

ُيعنوا  ولم  الخارجي،  بالنَّقد  عناية  ُعنوا  ثين  المحدِّ إن  الحق  »وفي  أيًضا:  وقال 

اخلي، فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرًحا  هذه العناية بالنَّقد الدَّ

اخلي، فلم يعرضوا لمتن الحديث،  وتعدياًل... ولكنهم لم يتوسعوا كثيًرا في النَّقد الدَّ

هل ينطبق على الواقع أم ال؟ «))). 

وقال أيًضا في معرض حديثه عن الُمحدثين: »كما يؤخذ عليهم أنهم ُعنُوا بالسند 

)1) هو: أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ: عالم باألدب، غزير االطالع على التاريخ، من كبار الكتاب، 
اشتهر باسمه )أحمد أمين( وضاعت نسبته إلى )الطباخ(. مولده سنة 1295هـ = 1878م بالقاهرة. قرأ 
مدة قصيرة يف األزهر، وتخرج يف مدرسة القضاء الشرعي، ودرس هبا إلى سنة 1921م، وتولى القضاء 
ببعض المحاكم الشرعية، ثم ُعيِّن مدرًسا بكلية اآلداب بالجامعة المصرية، وانتخب عميدا لها 1939م، 
وُعيِّن مديرا لإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية 1947م، واستمر فيها إلى أن ُتويف، وكان من أعضاء 
تآليفه  من  ببغداد،  العراقي  العلمي  والمجمع  بالقاهرة،  اللغة  ومجمع  بدمشق  العربي  العلمي  المجمع 
المطبوعة: )فجر االسالم، و)ضحى االسالم، و)ظهر االسالم( و)يوم اإلسالم(، تويف بالقاهرة يف سنة 

1373هـ = 1954م. األعالم للزركلي 102-101/1.

)2) فجر اإلسالم ص 238، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية، 2012م.

النهضة  مكتبة  طبعة  عن  مصورة  طبعة  1998م،  األسرة  مكتبة  إصدارات   ،130/2 اإلسالم  ضحى   (3(
المصرية، بالقاهرة، 1343هـ = 1935م.
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ًسا تدليًسا متقنًا فيقبلونه، مع أن العقل  أكثر من عنايتهم بالمتن: فقد يكون السند مدلَّ

ثين صحيًحا؛ ألنهم لم يجدوا فيه جرًحا،  والواقع يأبيانه... بل قد يعده بعض المحدِّ

أصول  بمحكِّ  الحديث  امتحن  لو  وربما  ذلك،  من  مسلم  وال  البخاري  يسلم  ولم 

اإلسالم، لم يتفق معها، وإن صحَّ سنده« ))).

التي  الُمحدثين في نقد الحديث، وبيان للقواعد  إبراز لجهود  البحث  وفي هذا 

د َعَلى دعوٰى إهمالهم نقد المتن. دها الُمحدثون في نقد متن الحديث، والرَّ قعَّ

خطة البحث:

سأقسم هذا البحث- بإذن اللَّه تعالى- إلى مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة:

المقدمة: فيها بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث.

ند واإلسناد، والمتن لغًة واصطالًحا. المبحث األول: تعريف النَّقد، والسَّ

المبحث الثاني: النَّشأة المبكرة لنقد الحديث.

د َعَلى دعوٰى إهمال الُمحدثين نقد المتن، في ثالثة مطالب: المبحث الثالث: الرَّ

اوي والمروي. المطلب األول: اهتمام علم مصطلح الحديث بالرَّ

المطلب الثاني: ال تالزم بين صحة اإلسناد وصحة المتن.

ثين باإلسناد ليس لذاته بل لخدمة المتن. المطلب الثالث: اعتناء الُمحدِّ

ثين. المبحث الرابع: قواعد نقد المتن عند الُمَحدِّ

الخاتمة: فيها أهم النتائج والتوصيات.

وصلى اللَّه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.

)1) ظهر اإلسالم 301/2 .
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المبحث األول

ند واإلسناد، والمتن لغًة واصطالًحا تعريف النَّقد، والسَّ
يتكون هذا المبحث من ثالثة مطالب: 

المطلب األول: تعريف النَّقد لغًة واصطالًحا. 
ند واإلسناد لغًة واصطالًحا.  المطلب الثاني: تعريف السَّ

المطلب الثالث: تعريف المتن لغًة واصطالًحا.

المطلب األول

تعريف النقد لغًة واصطالًحا

أواًل: تعريف النقد لغًة:

جاء النَّقد في اللغة على عدة معاٍن منها:

ال: أصٌل صحيٌح  إبراز الشيء وإظهاره: قال ابن فارس))): »النُّون والقاف والدَّ
يدلُّ على إبراز شيء وُبروزه«))).

ميَّز  وتنقاًدا:  نقًدا  وغيرها  نانير  والدَّ راهم  الدَّ »َنَقَد  والرديء:  الجيد  بين  التَّمييز 
جيِّدها من رديئها«))).

)1) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، أبو الحسين، الرازي المالكي اللغوي نزيل همذان، كان رأًسا يف 
األدب بصيًرا بفقه مالك مناظًرا متكلًما على طريقة أهل الحق، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيين، 
واة على أنباه النحاة للقفطي 92/1، وسير أعالم  ي سنة خمس وتسعين وثالث مئة. إنباه الرُّ مات بالرَّ

النبالء للذهبي 103/17، وبغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 352/1.

)2) معجم مقاييس اللغة البن فارس 7/5	4.

)3) المعجم الوسيط 953/2.
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اختالس النظر إلى الشيء: »نقد الرجُل الشيء بنظره ينقده نقًدا، ونقد إليه: اختلس 
النظر نحوه... واإلنسان ينقد الشيء بعينه، وهو مخالسة النظر لئال ُيفطن له«))).

المناقشة: »ناقدُت فالًنا: إذا ناقشُته في األمر«))).

االختبار: »نقد الشيء ينقده نقًدا: نقده ليختبره، أو ليميز جيده من رديئه«))).

العيب )عيب الناس(: »وفي حديث أبي الدرداء))): »إن نقدت الناس نقدوك«)))، 
أي: ِعْبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله«))).

الحكم  بتعريفين: أحدهما:   Criticism النقد  الحديث: يعرف  وفي االصطالح 
Judgement، ويراد به الحكم على األشياء بالحسن أو الرداءة، أو الجمال أو القبح. 

واآلخر: التفسير Interpretation أو التحليل Anayzation، فالنقد يتَّجه إلى تحليل 
وتجزئة النص إلدراك أبعاده وبلوغ أعماقه))).

)1) لسان العرب البن منظور 425/3 )نقد(، وينظر القاموس المحيط للفيروزآبادي 339/1 )فصل النون 
باب الدال(، والمعجم الوسيط 953/2.

)2) الصحاح للجوهري 544/2 )فصل النون(، وينظر: لسان العرب 4517/8 )نقد(.

)3) المعجم الوسيط 953/2 )نقد(، وينظر: لسان العرب 425/83 )نقد(.

)4) هو: عويمر بن زيد بن قيس األنصاري الخزرجي، حكيم هذه األمة، وسيد قراء دمشق، وقاضيها، مشهور 
بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقب، أسلم يوم بدر، وشهد أحًدا، وأبلى فيها بالًء حسنًا، وكان عابًدا، 
ا، مات لسنتين بقيتا من خالفة عثمان بن عفان رضي اهَّلل عنه، وقيل: مات سنة  ومناقبه وفضائله كثيرة جدًّ
اثنتين وثالثين، واألول أصح. معرفة الصحابة ألبي ُنعيم 2104/4، وُأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن 

األثير 318/4، 	/97، واإلصابة يف تمييز الصحابة البن حجر العسقالين 747/4.

)5) أخرجه مالك يف الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباين ص341 )979، بلفظ: »ورًقا كان الناس ال 
شوك فيه، وهم اليوم شوك ال ورق فيه، إن تركتهم لم يرتكوك، وإن نقدهتم نقدوك«، وأخرجه الخطيب 
يف تاريخ بغداد 208/7،  وزاد: »وإن تركتهم لم يرتكوك، وإن هربت منهم أدركوك«، ثم ذكر الخطيب 

أنه ُروي مرفوًعا وموقوًفا، وصحح الموقوف.

)	) النهاية يف غريب الحديث واألثر البن األثير 104/5.

)7) منهج النقد يف التفسير للدكتور إحسان األمين ص 15، وينظر مقدمة يف النقد األدبي للدكتور علي جواد 
الطاهر ص 339 - 340.
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ثانًيا: تعريف النقد اصطالًحا:

معاني  استعملوا  قد  كانوا  وإن  اصطالحيًّا،  تعريًفا  للنقد  ثون  الُمَحدِّ يضع  لم 
في  النَّقد  لمعنى  التوصل  ويمكن  ومتنًا،  سنًدا  لألحاديث  نقدهم  في  اللغوية  النَّقد 
ا، قال ابن أبي  اصطالحهم بالرجوع إلى أقوالهم وأحكامهم على األحاديث قبواًل وردًّ
ين هو الذي جاءنا عن اللَّه عز  ا كان الدِّ حاتم))) في مقدمة الجرح والتعديل: «... ولمَّ
واة ُحقَّ علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن النَّاقلة،  وجل وعن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بنقل الرُّ
والبحث عن أحوالهم، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثَّبت في الرواية، مما 
حهم أهل  يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته... وأن ُيعزل عنهم الذين جرَّ
العدالة، وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم، وما كان يعتريهم من غالب الغفلة، وسوء 

هو واالشتباه« ))).  الحفظ، وكثرة الغلط، والسَّ

قيمة،  السَّ من  الصحيحة  األحاديث  تمييز  بأنه  اصطالًحا:  النَّقد  تعريف  ويمكن 
والحكم على رواتها تجريًحا وتعدياًل بألفاظ مخصوصة ودالئل معلومة))).

ند  قيمة، يكون بدراسة السَّ وتوضيح ذلك: أن تمييز األحاديث الصحيحة من السَّ
د، وهذه الدراسة ُتفضي بنا إلى  والمتن، وإصدار الحكم على الحديث بالقبول أو الرَّ

نوعين من علوم الحديث.

واة من حيث قبول  النوع األول: علم الجرح والتعديل، والمراد به بيان أحوال الرُّ
بألفاظ مخصوصة، دقيقة الصياغة، محددة الداللة، ومراتب تلك  رواياتهم أو ردها 

ازين وجامعه،  )1) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الرازي، أبو محمد، وريث علم أبيه وأبي زرعة الرَّ
قيم، وله من التصانيف  قال الخليلي: »كان بحًرا يف العلوم ومعرفة الرجال، والحديث الصحيح من السَّ
ما هو أشبه من أن ُيوصف يف الفقه، والتواريخ، واختالف الصحابة والتابعين وعلماء األمصار«، تويف 
سنة سبع وعشرين وثالث مئة. اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث للخليلي 83/2	، وطبقات الحنابلة 

للقاضي أبي يعلى 55/2، وسير أعالم النبالء 3/13	2.

)2) مقدمة الجرح والتعديل ص5.

)3) ينظر: منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى األعظمي ص5.
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ووفياتهم،  والدتهم  وتواريخ  وأعمارهم،  وأنسابهم  واة  الرُّ بأسماء  وُيعنى  األلفاظ، 
وسماعهم من شيوخهم.

الثاني: علم علل الحديث، وهو من أدق علوم الحديث وأغمضها؛ فمن  النوع 
طريقه يمكن معرفة األوهام الواقعة في أحاديث الثقات التي ظاهرها الصحة.

المطلب الثاني
ند واإلسناد لغًة واصطالًحا تعريف السَّ

ند لغًة واصطالًحا: أواًل: تعريف السَّ

وفي   ،((( وغيره«  حائط  من  إليه  اْسَتنَْدَت  »ما  المنير:  المصباح  في  لغًة:  نَُد  السَّ
ْفِح، وُمْعَتَمُد اإلنسان« ))). القاموس المحيط: »ما قاَبَلَك من الجبل وعال عن السَّ

رواة  هم  أخرى:  بعبارة  أو  المتن،  إلى  لة  الموصِّ الطريق  هو  اصطالًحا:  نَُد  السَّ
بها  ُيتوصل  التي  وا طريًقا؛ ألنهم كالطريق  الذين رووا لفظ الحديث. وُسمُّ الحديث 

إلى المقصود))). 

ند: هو اإلخبار عن طريق المتن،  قال بدر الدين ابن َجماعة)))، والطِّيبي))): السَّ

)1) المصباح المنير للفيومي ص 291 )سند(.

)2) القاموس المحيط370/1 )فصل السين، باب الدال(، وينظر: لسان العرب 220/3 )سند(، والمعجم 
الوسيط 1/	45 )سند(.

)3) بلوغ اآلمال من مصطلح الحديث والرجال للدكتور محمد محمود أحمد بكار ص 	4.

)4) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد اهَّلل بن جماعة الكناين الحموي الشافعي، بدر الدين، أبو عبد اهَّلل، قاضي 
القضاة، شيخ اإلسالم، الخطيب، المفسر، له تعاليق يف الفقه والحديث واألصول والتواريخ وغير ذلك،، 
له تصانيف، منها: المنهل الروي يف الحديث النبوي، وكشف المعاين يف المتشابه، وغيرها، تويف بمصر 
سنة 733هـ. تذكرة الحفاظ للذهبى 144/5، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد 	/104.

)5) هو: الحسين بن محمد بن عبد اهَّلل، شرف الدين الطيبي، من علماء الحديث والتفسير والبيان، كان شديد 
دِّ على المبتدعة، مالزًما لتعليم الطلبة واإلنفاق على ذوي الحاجة منهم، آية يف استخراج الدقائق من  الرَّ
الكتاب والسنة، متواضًعا، ، من كتبه:الخالصة يف معرفة الحديث، وشرح مشكاة المصابيح يف الحديث، 

وغيرها، تويف سنة 743 هـ. الدرر الكامنة يف أعيان المئة الثامنة البن حجر العسقالين 185/2،.
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ند: وهو ما ارتفع من سفح الجبل؛ ألن الُمسنِد يرفعه إلى قائله، ومن  وأْخُذه من السَّ
ي اإلخبار عن طريق المتن سنًدا؛ العتماد الحفاظ  قولهم: فالن َسنٌَد، أي: ُمْعَتَمٌد؛ فُسمِّ

في صحة الحديث وضعفه عليه))).

ثانًيا: تعريف اإلسناد لغًة واصطالًحا:

َرَفْعُته إليه بذكر  اإلسناد لغًة: في المصباح المنير: »َأْسنَْدُت الحديث إلى قائله: 
ناقله«)))، وفي القاموس المحيط: »َسنََد إليه ُسنوًدا وَتسانَد: اْسَتنََد، وفي الجبل: َصعَد 

كَأْسنََد وأْسنَْدُتُه أنا فيهما«))).

ند  اإلسناد اصطالًحا: هو رفُع الحديث إلى قائله. قال الطِّيبي: هما متقاربان -السَّ
ابن  وقال  عليهما،  وضعفه  الحديث  صحة  في  الحفاظ  اعتماد  معنى  في  واإلسناد- 

ند واإلسناد لشيء واحد))). ثون يستعملون السَّ جماعة: الُمحدِّ

المطلب الثالث

تعريف المتن لغًة واصطالًحا

أواًل: تعريف المتن لغًة:

في القاموس المحيط: »المْتُن: ما َصُلَب من األرض واْرَتَفَع، وَمَتَن الَكْبَش : َشقَّ 
َصْفنَه واْسَتْخَرَج َبْيَضُه بُعُروقِها، والمماتنُة: المماَطَلُة والمباَعَدُة في الغاَيِة«))).

من  والمْتُن  متين،  فهو  وَقِوَي،  اْشَتدَّ  متانًة:  الشيء  »َمُتَن  المنير:  المصباح  وفي 

)1) تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للسيوطي 41/1.

)2) المصباح المنير للفيومي ص 291 )سند(.

)3) القاموس المحيط 370/1 فصل السين، باب الدال.

)4) تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للسيوطي 42-41/1.

)5) القاموس المحيط 5/4	2 فصل الميم، باب النون.
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األرض: ما َصُلَب وارتفع، والَمْتُن: الظَّْهُر«))).

ثانًيا: تعريف المتن اصطالًحا:

م بها المعاني. وقال ابن جماعة:  قال الطِّيبي: المتن: هو ألفاظ الحديث التي تتقوَّ
ند من الكالم، من المماتنة، وهي: المباعدة في الغاية؛ ألنه  هو ما ينتهي إليه غايُة السَّ
ند، أو من َمَتنُْت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن الُمسنِد  غاية السَّ
استخرج المتن بسنده، أو من المتن وهو: ما َصُلب وارتفع من األرض؛ ألن الُمسنِد 
ها بالعصب؛ ألن المُسنِد  ند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس، أي: شدُّ يه بالسَّ يقوِّ

ي الحديث بسنده«))). ُيقوِّ

)1) المصباح المنير للفيومي ص 3	5 )متن(.

)2) تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي 42/1.
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المبحث الثاني

النَّشأة المبكرة لنقد الحديث
ا في عهد الصحابة رضي اللَّه عنهم، وقد  نشأ نقد المتون في مرحلة متقدمة جدًّ
اشتهر بذلك المكثرون منهم وعلى رأسِهم السيدة عائشة رضي اللَّه عنها التي هيأها 

اللَّه عز وجل ألْن تجمع الكثيَر من حديث رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

فقد استدركت السيدة عائشة رضي اللَّه عنها َعَلٰى بعض الصحابة بعض األحاديث 
اه »اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة  ْركشي))) في جزء سمَّ التي جمعها بدر الدين الزَّ
على الصحابة« )))، وهو كتاب فريد في بابه؛ ألن موضوعه استدراكات السيدة عائشة 

على الصحابة، وهو يؤسس من خاللها لقواعد توثيق الحديث النبوي الشريف.

فقد عرضت رضي اللَّه عنها ما رواه الصحابة على األصول الثابتة والمشاهدة من 
أحوال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فظهر من خالل ذلك َمْن أدَّى منهم الحديث أداًء ُمْتَقـنًا كما 
صدر من رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، وظهر من اعترى روايته بعُض الخطأ أو الوهم، أو عارضت 
روايته ما شاهدته أو سمعته من رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، ومن هنا نشأت قواعد النَّقد الخارجي 

ريف. اخلي للحديث النَّبوي الشَّ والدَّ

ريف على القرآن الكريم، وعلى  اخلي عرضت الحديث الشَّ ففي مجال النَّقد الدَّ

)1) هو: محمد بن هبادر بن عبد اهَّلل الزركشي، أبو عبد اهَّلل، عالم بفقه الشافعية واألصول، تركي األصل، 
مصري المولد والوفاة، له تصانيف كثيرة يف عدة فنون، منها: اإلجابة ال يراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة، والبحر المحيط يف أصول الفقه، وإعالم الساجد بأحكام المساجد، وغيرها. تويف سنة 794هـ. 

طبقات الشافعية البن قاضى شهبة 7/3	1.

األولى،  الطبعة  الخانجي،  مكتبة  المطلب،  عبد  فوزي  رفعت  د.  طبعة  أفضلها  طبعة  من  أكثر  طبع   (2(
يف  الفقهية،  األبواب  على  ورتَّبه  يوطي  السُّ الدين  جالل  اإلمام  اختصره  وقد  2001م،   = 1321هـ 

اه: »عين اإلصابة يف استدراك عائشة على الصحابة«. مؤلَّف سمَّ
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اإلسالمية.  األصول  وعلى  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَّه  رسول  من  والمشاهدة  المعروفة  النَّبوية  نَّة  السُّ
وفي مجال النَّقد الخارجي بيَّنت خطأ بعض الرواة بما أسهم في اشتراط الضبط في 

ي الحديث الشريف وأدائه. تلقِّ

كان  استدراكات  من  عنها  اللَّه  رضي  عائشة  السيدة  أبدته  ما  أنَّ  ظانٌّ  يُظنَّ  وال 
غير قابل للمناقشة، أو أنها جاءت فيه بالقول الفصل، بل كثير منه اجتهادات تقابلها 
الُمستدركة منسوخة،  الروايات  ُتِقرُّ ما عليه اآلخرون، أو تكون  وجهاُت نظٍر أخرى 
النَّاسخ، أو يكون هذا  وصدر ناسخها دون علم بعض الصحابة الذين يروونها بهذا 
هذه  بين  الجمع  يمكن  بحيث  والمقيد،  المطلق  أو  والخاص،  العام  باب  من  وذاك 
غاية  المفيد  كذلك.لكن  ليست  الحق-  في   - وهي  متعارضة  تبدو  التي  الروايات 
في  قواعد  أرست  قد  االستدراكات  بهذه  عنها  اللَّه  رضي  عائشة  السيدة  أن  الفائدة 
النَّقد الخارجي والداخلي للحديث النبوي الشريف، أصبحت تلك القواعد فيما بعد 

يف والخطأ عنه. نَّة، وإبعاِد التَّحريف والزَّ أدواٍت لتوثيق السُّ

يق - وحدها في  دِّ يقة بنُت الصِّ دِّ ولم تكن السيدة عائشة رضي اللَّه عنها - الصِّ
من  عنه  ُنِقَل  وممن  حذوها))).  حذا  من  الصحابة  من  هناك  كان  وإنما  المجال،  هذا 
الصحابة رضي اللَّه عنهم أنه نقد المتون أيًضا عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن 

، رضي اللَّه عنهم أجمعين. عباس، وعليٌّ

بِيُع بُن ُخَثْيم))):  ثم كانت هذه الطريقة هي طريقة َمْن بعدهم من التابعين، قال الرَّ
له  حديًثا  الحديث  من  وإنَّ  به،  نعرفه  النهار  كضوء  ضوء  له  حديًثا  الحديث  من  »إنَّ 

ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها« ))).

)1) ينظر مقدمة د. رفعت فوزي عبد المطلب، مكتبة الخانجي لكتاب اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة ص 5-3.

)2) هو: الربيع بن خثيم بن عائذ، اإلمام القدوة العابد، أبو يزيد الثوري الكويف، أحد األعالم، أدرك زمان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأرسل عنه. وكان ُيَعدُّ من عقالء الرجال. تويف سنة إحدى وستين، وقيل: ثالث وستين. سير 

أعالم النبالء 258/4، ومشاهير علماء األمصار البن حبان ص 0	1.

)3) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص 	10.
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ثين هذه الطريقة في نقد األخبار دون النَّظر إلى أسانيدها،  وقد استخدم بعض الُمحدِّ
الخطباء  إلى  م  تقدَّ قد  الرؤساء  رئيس  كان  عصره  ففي  البغدادي)))،  الخطيُب  منهم 
ه  َحُه َأْوَرُدوُه، وما َردَّ والوعاظ أن ال يرووا حديًثا حتى يعرضوه على الخطيب، فما َصحَّ
لم يذكروه، وأظهر بعض اليهود كتاًبا ادَّعى أنه كتاب رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بإسقاط الجزية عن 
أهل خيبر، وفيه شهادة الصحابة، وذكروا أن خطَّ عليٍّ رضي اللَّه عنه فيه. وُحِمل الكتاب 
إلى رئيس الرؤساء، فعرضه على الخطيب، فتأمله، وقال: هذا مزوٌر، قيل: من أين قلت؟ 
قال: فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان وهو أسلم عام الفتح، وفتحت خيبر سنة سبع، وفيه 

شهادة سعد بن معاذ ومات يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين))).

عدة  من  كذب  وهذا  الكتاب:  ذلك  عن  اللَّه  رحمه  الجوزية  قيِّم  ابن  قال  وقد 
وجوه، وهذه الوجوه:

أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في َغزاة الخندق.

زمن  أسلم  إنما  ومعاوية  هكذا،  أبي سفيان«  بن  معاوية  »وكتب  فيه:  أن  الثاني: 
الفتح وكان من الطُّلقاء. 

الثالث: أن الجزية لم تكن نزلت حينئٍذ، وال يعرفها الصحابة، وال العرب، وإنما 
ُأنزلت بعد عام تبوك، حين وضعها النبي ملسو هيلع هللا ىلص على نصارى َنجران، ويهود اليمن، ولم 
وأجلى  منهم،  َقتل  َمْن  َقتل  ثم  نزولها،  قبل  واَدُعــوه  ألنهم  المدينة؛  يهود  من  ُتؤخذ 
آية  الجزية، فلما نزلت  الشام، وصالحه أهل خيبر قبل فرض  بقيتهم إلى خيبر وإلى 

)1) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو بكر، الخطيب الحافظ الناقد، محدث 
النبالء  أعالم  سير  مئة.  وأربع  وستين  ثالث  سنة  تويف  الحفاظ،  وخاتمة  التصانيف،  صاحب  الوقت 

270/18، وطبقات الشافعية البن قاضى شهبة 240/1.

قه ودقَّق أصوله وعلق حواشيه علي شيري، دار إحياء الرتاث  )2) البداية والنهاية البن كثير 124/12، حقَّ
العربي، الطبعة األولى،  1408هـ = 1988م، وقال: »وقد سبق الخطيب إلى هذا النقل، سبقه محمد بن 
جرير كما ذكرت يف مصنف مفرد«، وينظر: سير أعالم النبالء للذهبي 280/18، تحقيق الشيخ شعيب 

األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، 1403هـ = 1983م.
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م له معه ُصلح،  الجزية استقرَّ األمر على ما كان عليه، وابتدأ ضربها على َمْن لم يتقدَّ
ْبهة في أهل خيبر. فمن ها هنا وقعت الشُّ

وال  ُكَلف  زمانه  في  يكن  ولم  َخر«،  والسُّ الُكَلف  عنهم  »وضع  فيه:  أن  الرابع: 
ُسَخر وال ُمكوس.

فكيف  شئنا«)))،  ما  كم  »ُنِقرُّ قال:  بل  الزًما،  عهًدا  لهم  يجعل  لم  أنه  الخامس: 
يضع عنهم الجزية التي يصير ألهل الذمة بها عهد الزم ُمؤبد، ثم ال ُيْثبُِت لهم أماًنا 

الزًما مؤبًدا. 

واعي على نقله، فكيف يكون قد وقع، وال  السادس: أن مثل هذا مما تتوفر الدَّ
نَّة من أصحابه، والتابعين، وأئمة الحديث، وينفرد بعلمه  يكون ِعلُمه عند َحَملة السُّ

اليهود؟  ونقله 

م لهم من اإلحسان ما ُيوجب وضع الجزية عنهم؛ فإنهم  السابع: أن أهل خيبر لم يتقدَّ
وا  يوَف في وجوههم، وَسمُّ حاربوا اللَّه ورسوله، وقاتلوه، وقاتلوا أصحابه، وسلُّوا السُّ
ضين على قتاله، فمن أين يقع هذا االعتناء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وآووا أعداءه المحاربين المحرِّ

بهم، وإسقاط هذا الفرض الذي جعله اللَّه عقوبة لمن لم َيِدن منهم بدين اإلسالم؟ 

الثامن: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لم ُيسقطها عن األْبَعدين مع عدم معاداتهم له؛ كأهل اليمن، 
وكفرهم،  له،  معاداتهم  ة  شدَّ مع  األَْدنين  جيرانه  عن  يضعها  فكيف  نجران،  وأهل 
أحقَّ  كانوا  عداوتهم،  وتغلَّظت  الطائفة  ُكْفُر  اشتدَّ  كلما  أنه  المعلوم  ومن  وعنادهم، 

بالعقوبة ال بإسقاط الجزية؟ 

أحسِن  من  لكانوا  الجزية؛  ذكروا-  -كما  عنهم  أسقط  لو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  التاسع: 
وبالدهم  أرضهم  من  إخراجهم  لهم  يشترط  أن  ذلك  بعد  َيْحُسن  ولم  حااًل،  الكفار 

)1) أخرجه البخاري يف صحيحه 824/2، حديث 2213، كتاب المزارعة، باب إذا قال رب األرض أقرك 
ما أقرك اهَّلل ولم يذكر أجال معلوما فهما على تراضيهما، ومسلم يف صحيحه 1187/3، حديث 1551، 

. كتاب الُمساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من حديث عمر بن الخطاب
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ون بالجزية ال يجوز إخراجهم من ديارهم ما داموا  مة الذين ُيِقرُّ متى شاَء، فإن أهل الذِّ
غار  مة، فكيف إذا ُروعي جانبهم بإسقاط الجزية، وُأعفوا من الصَّ ُملتزمين ألحكام الذِّ
الذي يلحقهم بأدائها، فأيُّ َصغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بالدهم، وتشتيتهم في 

أرض الُغربة، فكيف يجتمع هذا وهذا؟! 

والتابعون،  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص،  اجتمع أصحاب رسول  َلَما  ا؛  حقًّ كان  لو  هذا  أن  العاشر: 
والفقهاء كلهم على خالفه، وليس في الصحابة رجل واحد قال: ال تجب الجزية على 
الجزية  في  وغيرهم  خيبر  أهل  قالوا:  بل  الفقهاء،  في  وال  التابعين،  في  ال  الخيبرية، 
ذلك  ذكر  كما  كذب،  بأنه  حوا  صرَّ وقد  المكذوب،  الكتاب  بهذا  ضوا  وعرَّ سواء، 
الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطَّيب، والقاضي أبو يعلى وغيرهم«. وذكر الخطيب 
ة وجوه وُأحضر هذا الكتاب بين يدي  البغدادي هذا الكتاب، وبيَّن أنه كِذب من ِعدًّ
بالحرير  ي  ُغشِّ وقد  وُيِجلُّونه،  يزفونه  اليهود  تيمية- وحوله  ابن  اإلسالم -أي:  شيخ 
ة أوجه وذكرها، فقاموا  يباج، فلما فتحه وتأمله بزق عليه، وقال: هذا كذب من ِعدَّ والدِّ

غار))). ل والصَّ من عنده بالذُّ

بل  بياًنا شافًيا،  وبيَّنها  أسانيدها  إلى  النَّظر  دون  األخبار  نقد  بطريقة  اهتم  وممن 
قيِّم  ابن  اإلمام  األحاديث  متون  في  والغلط  والوهم  الوضع  لمعرفة  قواعد  ووضع 
والضعيف«،  الصحيح  في  المنيف  »المنار  الماتع  كتابه  في  الله-  -رحمه  الجوزية 
َده من قواعد في المبحث الرابع: قواعد  ا قعَّ وسيأتي الحديث -إن شاء اللَّه تعالى- عمَّ

ثين. نقد المتن عند الُمَحدِّ

)1) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص90-94، وينظر: أحكام أهل الذمة البن القيم 94-91/1، 
األولى،  الطبعة  الدمام،  للنشر،  رمادى  العاروري،  توفيق  بن  شاكر  البكري،  أحمد  بن  يوسف  تحقيق 

1418هـ = 1997م.
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المبحث الثالث

ثين نقد المتن د على دعوى إهمال الُمحدِّ الرَّ

ثين اهتموا بنقد سند الحديث وأهملوا نقد  ادَّعى الكاتب أحمد أمين أن الُمحدِّ

المتن، وذلك في كتبه »فجر اإلسالم«، و»ُضحى اإلسالم«، و»ظهر اإلسالم«. حيث 

ادَّعى أنَّ علماء الجرح والتعديل: »ُعنوا بنقد اإلسناد أكثر مما ُعنوا بنقد المتن«، وقد 

تقدمت النُّقوالت عنه في صدر هذا البحث.

وفي الحقيقة، فإنَّ دعوى أحمد أمين لم تكن جديدًة بل سبقه بعض المستشرقين 

منهم: شاخت، وجولد زيهر، وكاتياني، وغاستون ويت.

ثين، وُبْعٌد عن الحقيقة؛ ألن َمن درس مناهج  عوى فيها ظلٌم بيٌِّن للُمحدِّ وتلك الدَّ

ثين وعرف طريقتهم َعلِم أنهم ُعنوا باألسانيد والمتون على حدٍّ سواء. الُمحدِّ

ومن جانب آخر، فإن عملية النَّقد - في أهدافها وفي جملتها - إنما تهدف لخدمة 

المتون واألسانيد، وهي في النهاية خدمٌة للمتون خاصة، وما األسانيد إالَّ وسيلة.

دُّ على أحمد أمين وَمْن سبقه مِن المستشرقين في ثالثة مباحث:  و الرَّ

اوي والمروي.  المطلب األول: اهتمام علم مصطلح الحديث بالرَّ

المطلب الثاني: ال تالزم بين صحة اإلسناد وصحة المتن. 

ثين باإلسناد ليس لذاته بل لخدمة المتن. المطلب الثالث: اعتناء الُمحدِّ
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المطلب األول

اوي والمروي اهتمام علم مصطلح الحديث بالرَّ

ُعنوا باألسانيد كما  العلماء  أن  لنا:  يتبين  الحديث  باستعراض مباحث مصطلح 

ُعنوا بالمتون؛ ولذلك قالوا: إن مصطلح الحديث إنما هو بحث في األصول والقواعد 

النَّقد  لعملية  كان  وهكذا  المتون-  هو  -والمروي  والمروي  الراوي  حال  تبيِّن  التي 

ان وإن كان الهدف -كما سبق- في النهاية هو المتن. شقَّ

بين  متساوية  تكون  تكاد  بدرجٍة  زٌع  ُمــوَّ ثين  الُمحدِّ اهتمام  أن  جليًّا:  لنا  ويظهر 

والمتن من  اإلسناد  تدور حول  الحديث  فمباحث علم مصطلح  والمتون،  األسانيد 

دِّ  الرَّ حالة  وفي  والحسن،  الصحيح  يدرسون  القبول  حالة  ففي  د،  والرَّ القبول  حيث 

ثنائيًّا  تقسيًما  مصطلحاتهم  جميع  في  نلمح  ونكاد  والموضوع،  الضعيف  يدرسون 

ند والمتن، وأهم ما في هذا الشأن: أن المتن يذكر من تقسيمهم كالسند. ًفا من السَّ مؤلَّ

تتناول  قد  حة  الصِّ أن  خالصتها:  مشتركٌة  قضيٌة  والحسن  الصحيح  بحث  ففي 

ند دون المتن، أو المتن دون السند، ومثلها الحسن في ذلك،  السند والمتن مًعا، أو السَّ

فال ُيحكم بصحة حديث وال حسنه إطالًقا، بل ُيَبيَُّن نوع صحته أو حسنه؛ هل وقع في 

اإلسناد أو المتن؟ فما كلُّ ما صحَّ سنًدا صحَّ متنًا.

ُينظر فيه إلى كثرة طرقه  والحسن لذاته حين يرقى إلى درجة الصحيح لغيره ال 

وأسانيده فقط، بل يالحظ فيه - منذ الخطوة األولى - أنه كالصحيح لذاته من تجرده 

لذلك  المتن؛  في  يكونان  ما  كثيًرا  تفرٌد ومخالفٌة  ذوذ  الشُّ من كل شذوذ وعلة، وفي 

قالوا: »ال يجيئك بالحديِث الشاذِّ إال الرجل الشاذ«، ولذلك كرهوا روايَة المناكير، 

وفي العلة ضرٌب من النَّقد الذاتي يتناول المتون بالتضعيف من خالل توهين الرواة 

المدرك بنوع من اإللهام والتَّعمق في الفهم ال بحفظ األسماء واألسانيد.
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وفي أكثر أنواع الضعيف تتضح هذه الثنائية، يستوي فيها ما كان خالًصا للضعف 

رغم  مقبول  الصحابة  فمرسل  والضعيف.  والحسن  الصحيح  بين  مشترًكا  كان  وما 

ند؛ ألن المتن الذي يحكيه الصحابة ال ُيعقل أن يكون مخترًعا، فإذا كان  انقطاع السَّ

تخالف  قد  متونهم  ألن  العلماء؛  د  تشدَّ اإلسرائيليات  يتلقون  ممن  الصحابة  هؤالء 

ظ النُّقاد في تفسير الصحابة، فلم ُيْطلقوا القول  متون األحاديث النبوية، ومن هنا َتَحفَّ

بأن له حكم المرفوع؛ مخافة تأثر بعضهم بُمْسلِمة أهل الكتاب))).

ق إلى اإلسناد لم ينفوا تعليل المتن، فقالوا:  ومع اعترافهم بأن التَّعليل أكثر ما يتطرَّ

ال ُيْطلق الحكم بصحة حديٍث ما لجواز أن يكون فيه علة في متنه، ومع أن االضطراب 

أكثر ما يقع في اإلسناد، لم َيُفِت النُّقاد أن ينبِّهوا على وقوعه في المتن أيًضا، وجاءوا 

موا المقلوب إلى قسمين: مقلوب متنًا، ومقلوب إسناًدا. على ذلك بشواهد، وقسَّ

يكذب  ال  حتى  المتون،  إلى  يتَّجه  ما  أكثر  باللفظ  الحديث  أداء  في  وتشددهم 

لفظ  من  خطأه  أن  زاعًما  الــراوي؛  لحن  إذا  سيما  ال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَّه  رسول  على  الناس 

وُه متعمًدا للكذب، جديًرا بأن يتبوأ مقعده من النار. رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فقد عدُّ

والضعيف  والحسن  الصحيح  بين  المشترك  القسم  مباحث  وبعض  هــذا، 

كالموقوف والمرفوع إنما ُينظر فيها إلى حال المتن كالمرفوع مثاًل، فإن للمرفوع إلى 

ليم، فال يخفى على أحٍد شيٌء مما يحمل  وق السَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص نوًرا كنُوِر النهار يعرفه الذَّ

عليه أو يوضع فيه؛ ألن للموضوع المختلق ظلمة كظلمة الليل تنكره البصيرة النَّيِّرة.

وكثير من مباحث هذا القسم المشترك يتناول المتون بالدرجة األولى، وإن كانت 
له صور في األسانيد، كالُمْدرج مثاًل، فإن ُمْدرج اإلسناد يرجع في الحقيقة إلى المتن 
ُيَخيَّل  والغريب  الَفْرد  ومصطلحا  المتون،  في  يقع  ما  أكثر  فإنه  أيًضا،  ف  وكالمصحَّ

)1) ينظر: علوم الحديث ومصطلحه، د. صبحي الصالح، ص 279-278.
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إلى الباحث أنهما ليسا أكثر من بحثين خالصين لإلسناد، يجمعهما رابط مشترك هو 
د، ولكن النَّظرة الفاحصة الُمدققة ترى القضيَة ألصَق بالمتن منها بالسند، فكما  التََّفرُّ
وا من ُحْسن هذه  واذِّ والمناكيِر أنكروا الولوع باألفراد والغرائب، وَفرُّ أنكروا روايَة الشَّ

الغرائب؛ لمخالفتها متون الروايات العزيزة والمشهورة والمستفيضة.

أما هذه األنواع الثالثة األخيرة ـ أي: الروايات العزيزة والمشهورة والمستفيضة ـ 
فلم تكن غايُة النُّقاد من مباحثها سوى تقوية األحاديث األفراد والغرائب بمتون تشهد 
فيها  مقاييسهم  فكانت  كثيرين،  ورجال  متعددة  بأسانيد  تقويتها  وليس  وُتتابعها،  لها 

قيمية، يعني: ُتبيُِّن قيمة المتن، ال كمية عددية، أي: ُتَبيِّن تعدد األسانيد.

ثين  ولعلنا -على هذا األساس من العناية الخاصة بالمتون- نفهم تشدد الُمحدِّ
دهم في المتابعات والشواهد، فاألصول ينبغي لها من الثقة  في األصول أكثر من تشدُّ
بمتونها أكثر مما ينبغي للفروع الُمقوية للفظها أو الُمعززة لمعناها، ونفهم أيًضا سرَّ 
رفضهم متروك الحديث عند االعتبار؛ ألن من صفات المتروك عدم الضبط، فحفظ 
قوا بين ما هو صالح االعتبار  المتون ال يواتيه مهما يبذل من الجهد فيه، فكان أن فرَّ

وما هو غير صالح.

اهد عندهم على قسمين: لفظي ومعنوي، وأن اللفظي يتناول  وإذا تذكرنا أن الشَّ
يقارب لفظه.  بما  نفسه  للمتن  تقوية  إليه؛ ألنه  ُيردُّ  المعنوي  ا، وأن  الحديث نصًّ متن 
وأضفنا إلى ذلك: أن في الُمتابعة أيًضا ُمقاربة للفظ أدركنا ما للمتن من قيمة في جميع 

هذه المصطلحات.

»الغزير«  بعلمهم  المخدوعين  وتالمذتهم  المستشرقين  بعض  يزال  ال  أنه  على 
ند والمتن مثلما ُيفصل  يرتكبونها ُكلََّما عرضوا للحديث النبوي، إذ يفصلون بين السَّ
ال  ند  السَّ في  المحدثين  فمقاييس  تجتمعان،  ال  تين  ُضرَّ أو  يلتقيان،  ال  خصمين  بين 
وإال  والتَّقسيم،  والتَّبويب  التَّوضيح  سبيل  على  إال  المتن  في  مقاييسهم  عن  ُتْفَصُل 
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ند الصحيح أن ينتهي بالمتن الصحيح، والغالب على المتن المعقول  فالغالب على السَّ
المنطقي الذي ال يخالف الِحسَّ أن يرد عن طريق سند صحيح، وإذن فكل أبحاث 
النُّقاد في رجال اإلسناد، وفي شروط الرواة، إنما ُتؤدِّي بكل بساطة إلى النتيجة التي ال 
مفرَّ منها: وهي نقد متون الحديث؛ لمعرفة درجتها من الصحة والحسن والضعف))).

المطلب الثاني

ال تالزم بين صحة اإلسناد وصحة المتن

حكموا  اإلسناد  بصحة  حكموا  إذا  ثون  الُمحدِّ كان  لو  عوى  الدَّ هذه  تثبت  إنما 
بصحة المتن تبًعا لذلك، وليس األمر عندهم كذلك فقد ثبت عنهم قديًما وحديًثا أن 
لذا  المتن؛  فقد يصحُّ اإلسناد وال يصحُّ  المتن،  يترتب عليها صحة  صحة اإلسناد ال 
دوا عليها وعملوا بها في نقد  ثون: »ليس كل ما صحَّ سنده صحَّ متنه«، وأكَّ د الُمحدِّ قعَّ
الحديث من جهة متنه، فلم ُيْلههم عن صحة اإلسناد غرابة المتن أو شذوذه ونكارته))).

وهذه طائفة من أقوالهم تؤكد على تلك القاعدة: قال ابن الصالح: »قد ُيقال: هذا 
ا أو ُمعلَّال« ))).  ؛ لكونه شاذًّ حديث صحيح اإلسناد، وال يصحُّ

وقال النَّووي: »ألنه قد يصحُّ أو َيْحُسن اإلسناد دون المتن لشذوذ أو علة« ))). 

الحديث،  اإلسناد شرٌط من شروط صحة  أنَّ صحة  ُعلِم  »وقد  القيِّم:  ابن  وقال 
وليست ُموِجَبًة لصحته، فإنَّ الحديث إنما يصحُّ بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء 

علته، وعدم شذوذه ونكارته، وأن ال يكون راويه قد خالف الثِّقات أو شذَّ عنهم« ))).

)1) ينظر: المصدر السابق ص 280-283 بتصرف.

)2) ينظر: مقاييس نقد متون السنة للدكتور مسفر غرم اهَّلل الدميني 247-248 بتصرف.

)3) مقدمة ابن الصالح ص 20، مكتبة الفارابي، الطبعة األولى، 1404هـ = 1984م.

)4) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير يف أصول الحديث ص 	.

)5) الفروسية البن القيم ص 	24، تحقيق مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، دار األندلس بالمملكة 
العربية السعودية، الطبعة األولى، 1414هـ = 1993م.
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الحكم  منه  يلزم  اإلسناد ال  الحسن على  أو  بالصحة  »والحكم  كثير:  ابن  وقال 
ا أو معلَّال« ))). بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذًّ

وقال العراقي في ألفيته:

بِاْلُحْسِن ُدوَن الُحْكِم لِلَمْتِن َرَأْوا))) ِة أو   حَّ الُحْكُم لإِلْسنَاِد بِالصِّ

ند أو َيْحُسن الستجماع شروطه من االتصال،  خاوي: »إذ قد يصحُّ السَّ وقال السَّ

والعدالة، والضبط دون المتن لشذوذ أو علة« ))). 

وقال السيوطي: »قد يصحُّ أو َيْحُسن اإلسناد لثقة رجاله، دون المتن لشذوذ أو 

علة« ))).

بالصحة  يحكموا  أن  الحديث  أهل  أساليب  من  أنَّ  »اعلم  نعاني:  الصَّ وقــال 

إسناد صحيح، دون  فيقولون:  الحديث،  متن  اإلسناد دون  عف على  والحسن والضَّ

حديث صحيح، ونحو ذلك، أي: حسن أو ضعيف؛ ألنه قد يصحُّ اإلسناد لثقة رجاله، 

وال يصحُّ الحديث لشذوذ أو علة.

ند أو َيْحُسن الستجماع  والحاصل أنه ال تالزم بين اإلسناد والمتن، إذ قد يصحُّ السَّ

ند ويصحُّ المتن من طريق  شرائطهما، وال يصحُّ المتن لشذوذ أو علة، وقد ال يصحُّ السَّ

أخرى« ))). 

)1) اختصار علوم الحديث ص 	3 مع الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر، ط3.

)2) ألفية العراقي )التبصرة والتذكرة( مع فتح المغيث للسخاوي 119/1.

)3) فتح المغيث للسخاوي 119/1، تحقيق الشيخ علي حسين علي، مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة األولى، 
1424هـ = 2003م.

)4) تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للسيوطي 1/1	1.

)5) توضيح األفكار لمعاين تنقيح األنظار للصنعاين 211/1، دراسة وتحقيق أبي عبد الرحمن صالح بن 
محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى، 1417هـ = 1997م.
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وقال ابن الجوزي: »وقد يكون اإلسناد كلُّه ثقات ويكون الحديث موضوًعا أو 
مقلوًبا، أو قد جرى فيه تدليس، وهذا أصعُب األحوال وال يعرف ذلك إال النُّقاد« ))).

المطلب الثالث

ثين باإلسناد ليس لذاته بل لخدمة المتن اعتناء الُمحدِّ

دون من صحته، وأنَّ رواته ثقات أثبات،  ند ويتأكَّ ثون السَّ عندما يفحص الُمحدِّ
ٌب في  فيكون هذا أْدعى لالطمئنان لصحة ما نقلوه، والوثوق به أكثر، وهذا أمر ُمَركَّ
ادق- من أنفسهم موقًعا حسنًا، وما ينقله  طباع البشر أن يقع الخبر -الذي ينقله الصَّ
ثين باإلسناد هو من  يبة، وبناًء على ذلك، فإن اعتناء الُمحدِّ كِّ والرِّ الكاذب موقع الشَّ

صميم اعتنائهم بالمتن))).

اوي الذي سمعنا منه الخبر،  فإذا ما َوَصَلنا خبٌر ُمعيَّن فإننا ننظر أواًل في حال الرَّ
اوي،  الرَّ هذا  عنه  روى  َمْن  حال  في  ننظر  ثم  ال؟  أم  روايته  على  ُل  ُيَعوَّ ن  ممَّ هو  هل 
ق هل الراوي األعلى كان حاضًرا  اوي األعلى، ثم نتحقَّ وهكذا إلى أن نصل إلى الرَّ
اوي الذي ُنسب  في أثناء الواقعة أم ال؟ ثم ننظر في الخبر الَمْروي، هل يالئم أحوال الرَّ

إليه، وهل يمكن وقوعه في ذلك العصر والمحيط أم ال؟

بل  بط فحسب،  العدالة والضَّ واية لمجرد  الرِّ اوَي مقبوَل  الرَّ ثون  الُمحدِّ َيُعدُّ  فال 
ابطين؛  الثِّقات الضَّ اوي على ما رواه  الرَّ ال بدَّ من نقد المتن، وذلك بعرض روايات 

واية مقبولة أم ال؟ د من كون الرِّ للتَّأكُّ

)1) الموضوعات البن الجوزي 100/1.

)2) ينظر: مقاييس نقد متون السنة 245-	24 بتصرف.
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المبحث الرابع

ثين قواعد نقد المتن عند الُمَحدِّ
»المنار  القيم  كتابه  في  الجوزية  قيم  ابن  اإلمام  نقف وقفة مع  المبحث  في هذا 

المنيف في الصحيح والضعيف«.

د اإلمام  ويتَجلَّى في هذا الكتاب نقد الحديث دون النظر إلى إسناده، حيث قعَّ

ما هو  بين  بها  فُيَميَّز  ُتَطبَّق على كل األحاديث  أن  ا يمكن  كثيرة جدًّ القيم قواعد  ابن 

صحيح، وما هو غير صحيح من حيث المتون ال من حيث األسانيد.

قال اإلمام ابن القيم  في كتابه: »ُسئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع 

بضابط من غير أن ُينْظر في سنده ؟

السنن  معرفة  في  تَضلَّع  من  ذلك  يعلم  وإنما  القدر،  عظيم  سؤال  فهذا  فقال: 

شديٌد  اختصاٌص  له  وصار  َمَلَكٌة،  فيها  له  وصار  ولحمه،  دمه  وُخلَِطت  الصحيحة، 

نن واآلثار، ومعرفة سيرة رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وَهْديه فيما يأمر به وينهى عنه،  بمعرفة السُّ

وُيْخبُِر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه لألمة بحيث كأنه مخالٌط للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

بين أصحابه، ومثل هذا يعرف من أحوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وَهْديه وكالمه، وما يجوز أن 

ُيْخبر به، وما ال يجوز، ما ال يعرفه غيره، وهذا شأن كل ُمتَّبِع مع َمْتبوعه، فلألخصِّ به، 

الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها، والتَّمييز بين ما يصحُّ أن ُينَْسب إليه، 

وما ال يصحُّ ما ليس لمن ال يكون كذلك، وهذا شأن الُمَقلِّدين مع أئمتهم، يعرفون 

أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم« ))). 

)1) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص	2.
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ثم قال : »ونحن ننبِّه على أمور كلية ُيْعَرُف بها كون الحديث موضوًعا« ))). 
وهذه القواعد أكثر ما تكون في المتون، فمنها:

ه  القاعدة األولى: اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي ال يقول مثلها رسول اللَّ
ا: ملسو هيلع هللا ىلص وهي كثيرٌة جدًّ

كقوله في الحديث المكذوب: »َمْن قال: ال إله إال الله، خلق اللَّه من تلك الكلمة 
طائًرا له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له« ))).

ال  التي  الباردة  المجازفات  هذه  »وأمثال  تعالى-:  اللَّه  -رحمه  القيم  ابن  وقال 
يخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن 

يكون زنديًقا قصد التَّنقيص بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص«))).

القاعدة الثانية: منها تكذيب الِحسِّ له:

اللَّه  رسول  كالم  من  ليست  أنها  اإلنسان  يحسُّ  األحاديث  هذه  سماع  فعند 
مثل هذه  في  تتكرر  التي  التجِربة  ناحية  من  مقبواًل  يكون  أن هذا ال  يشعر  أو  ملسو هيلع هللا ىلص، 
األمور، وَمثََّل لذلك بحديث: »الباذنجان لما ُأكِل له«، وحديث: »الباذنجان شفاء 

من كل داء«.

لسِخر  األطباء  جهلُة  قاله  لو  هذا  فإن  واضعهما،  اللَّه  »قبَّح  القيم:  ابن  قال 

لم  األمراض  من  وكثير  الغالبة،  وداء  والسَّ ى  للُحمَّ الباذنجان  ُأكِل  ولو  منه،  الناُس 

)1) المصدر السابق ص	3.

)2) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 1/	4، وفيه قصة مشهورة وقعْت ألحمد بن أحمد ويحيى بن 
معين مع قاصٍّ وقف بين أيديهم يف مسجد الرصافة، فروى الحديث عنهما، وأورده الذهبي يف ميزان 
البكري، وقال: »أتى بحكاية منكرة، أخاف أال  الواحد  إبراهيم بن عبد  47، يف ترجمة  االعتدال 1/ 

تكون من وضعه«.

)3) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص	3.
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ليتعلم  الغنى، أو جاهل  الباذنجان  ُيفده  يزدها إال شدة، ولو أكله فقير ليستغنَي لم 

العلم«))).  ُيفده  لم 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: »وهذا الكالم مما ُيستقبح نسبته إلى آحاد العقالء، 
فضالً عن األنبياء« ))).

القاعدة الثالثة: سماجة الحديث وكونه مما ُيْسَخر منه:

ابن  قال  أكله جائع إال أشبعه«،  ما  كحديث: »لو كان األرز رجاًل لكان حليًما، 
سيد  كالم  عن  فضاًل  العقالء  كالم  عنه  ُيصان  الذي  البارد  مج  السَّ من  »فهذا  القيم: 

األنبياء«. وحديث: »الجوز دواء، والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاًء«.

قال ابن القيم: »فلعَن اللَّه واضعه على رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص«))).

نَّة مناقضًة بيِّنة: القاعدة الرابعة: مناقضة الحديث لما جاءت به السُّ

، أو  فكل حديث يشتمل على فساٍد، أو ُظلم، أو عيب، أو مدِح باطٍل، أو ذمِّ حقٍّ
نحو ذلك، فرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص منه بريء. 

قال ابن القيم: »فِمْن هذا الباب: أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأنَّ كل 
ى بهذه األسماء ال يدخل النار))).  َمْن ُيسمَّ

ومن هذا الباب أحاديث كثيرة ُعلِّقت النَّجاُة من النار بها، وأنها ال تمسُّ َمْن فعل 
ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات. والمعلوم من دينه ملسو هيلع هللا ىلص خالف ذلك، وأنه 

ق التوحيد« ))). إنما ضمن النَّجاة منها لمن حقَّ

)1) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص37.

)2) زاد المعاد يف هدي خير العباد 291/4.

)3) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص41.

)4) قال ابن الجوزي يف الموضوعات 157/1: »هذا حديث ال أصل له«.

)5) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص	4.
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َعى على النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه فعل أمًرا ظاهًرا بمحضر من الصحابة  القاعدة الخامسة: أن ُيدَّ
كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم ينقلوه:

كما يزعم أكذب الطوائف: »أنه ملسو هيلع هللا ىلص أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه 
بمحضر من الصحابة كلهم، وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه 
الجميع، ثم قال: هذا وصيِّي وأخي، والخليفة مِن بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا« ))). 

ثم اتَّفق الُكلُّ على كتمان ذلك وتغييره، فلعنة اللَّه على الكاذبين. 

وكذلك روايتهم: »أن الشمس ُردَّت لعليٍّ بعد العصر والناس ُيشاهدونها« )))، 
ُنسب  الذي   .((( عميس«  بنت  أسماء  إالَّ  يعرفه  وال  اشتهار،  أعظم  هذا  يشتهر  وال 

الحديث إليها. 

ل بطالنه على أنه ليس من  القاعدة السادسة: أن يكون الحديث باطاًل في نفسه، فيدُّ
كالم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:

 .((( العرش«  تحت  التي  األفعى  َعَرق  من  السماء  في  التي  ة  »المجرَّ كحديث: 
وحديث: »إذا َغِضَب اللَّه تعالى أنزل الوحَي بالفارسية، وإذا رضي أنزله بالعربية«))).  
وكحديث: »ستٌّ من النِّسيان: ُسْؤر الفأر، وإلقاء الَقْملة وهى حيٌَّة، والبوُل في الماء 
وكحديث:   .((( كر«  الذَّ اللِّبان  ذلك  ويحلُّ  التُّفاح،  وأكل  العلك،  ومضُغ  اكد،  الرَّ

)1) قال ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية 257/2: »إن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة«.

)2) قال ابن الجوزي يف الموضوعات 355/1، وقال ابن تيمية يف منهاج السنة 8/:125: »وهذا مما ال يقبل 
نقله إال ممن عرف عدالته وضبطه ال من مجهول الحال«.

)3) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص48-47.

.» )4) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 142/1، وقال: »هذا حديث ال يصحُّ

)5) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 111/1، وقال: »هذا حديث موضوع«.

)	) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 149/1 وقال: »هذا حديث موضوع على رسول اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص، والمتهم 
به الحكم - يعني: ابن عبد اهَّلل - قال أحمد بن حنبل: كل أحاديثه موضوعة، وقال أبو حاتم الرازي: هو 

كذاب«.
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بالماء  تغتسلي  »يا حميراء)))، ال  النسيان«))). وحديث:  القفا تورث  »الحجامة على 
الحميراء فهو  أو ذكر  يا حميراء  فيه:  الَبَرص«))). وكل حديث  ُيورث  فإنه  س  الُمشمَّ

كذٌب ُمْخَتَلٌق))). 

القاعدة السابعة: أن يكون كالمه ال ُيْشبِه كالم األنبياء، فضاًل عن كالم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  

الذي هو َوْحٌي ُيوحى:

 ،]4-3 ]النجم:  ٿ{  ٿ  ٿ  ٺ  *ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  }ڀ  تعالى:  اللَّه  قال  كما 

أي: وما نطُقه إال َوْحي ُيوحى، فيكون الحديث مما ال ُيْشبه الوحي، بل ال ُيْشبه كالم 

الصحابة. 

كحديث: »ثالثة تزيد في البصر: النَّظرُة إلى الُخضرة، والماُء الجاري، والوجُه 

الحسن«)))، وهذا الحديث مما ُيَجلُّ عنه أبو هريرة وابن عباس، بل سعيد بن المسيب 

والحسن، بل أحمد ومالك. يعني: أن هذا الحديث ُنِسب إلى رواية هؤالء وهم منه 

برآء. وحديث: »النَّظر إلى الوجه الحسن يْجُلو البصر« ))). 

نادقة. وهذا ونحوه من وضع بعض الزَّ

اللَّه  فإن  العين-  -حدقة  ود  السُّ والحدق  الِمالح،  بالوجوه  »عليكم  وحديث: 

ُمتَّهٌم  إسناده  »يف  وقال:   ،2	3 ص  الموضوعة  األحاديث  يف  المجموعة  الفوائد  يف  الشوكاين  ذكره   (1(
بالوضع«.

)2) »ياُحَمْيراُء«: َأي: يا بيضاء، يعني: عائشة، كان يقول لها َأحياًنا تصغير الحمراء، وقيل لها: يا ُحَميراء لغلبة 
البياض على لوهنا. لسان العرب 208/4 )حمر(، 431/13 )هجن(.

)3) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 80/2 ، وقال: »هذا حديث ال يصح عن رسول اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص«.

)4) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص52-49.

)5) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 111/1، وقال: »موضوع«.

)	) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 3/1	1، وقال: »هذا حديث موضوع ال نشك أن أبا سعيد -يعني: 
الحسن بن علي بن زكريا- هو الذى وضعه«.
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ب مليًحا بالنار« ))).  يستحيي أن ُيَعذِّ

فلعنة اللَّه على واضعه الخبيث. 

وحديث: »النظر إلى الوجه الجميل عبادة« ))). 

وحديث: »الزرقة في العين يمن«))).  

بالنَّظر إليهم، أو  قال ابن القيم: »وكلُّ حديث فيه ذكر ِحسان الوجوه، أو األمر 
هم: فكذب، ُمْختلٌق، وإفٌك ُمفترى« ))). التماس الحوائج منهم، أو أنَّ النَّار ال تمسُّ

القاعدة الثامنة: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا:

مثل قوله: إذا كان سنة كذا وكذا، وقع كيت وكيت، وإذا كان كذا كذا وقع كيت 
والقتال،  البالء  كان  المحرم  في  القمر  انكسف  »إذا  األشر:  الكذاب  كقول  وكيت، 
الكّذاب في  السلطان، وإذا انكسف في صفر كان كذا وكــذا...«))). واستمر  وُشغل 

الشهور كلها. وأحاديث هذا الباب كلها كذب))).

القاعدة التاسعة: أن يكون الحديث بوصف األطباء والطُُّرقية أشبه وأليق:

كحديث: »الهريسة َتُشدُّ الظهر« ))). 

)1) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 1/1	1، وقال: »هذا حديث موضوع«.

)2) ذكره الهروي يف المصنوع يف معرفة الحديث الموضوع ص202، وقال: »قال ابن تيمية: باطل ال أصل 
له«.

)3) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 2/1	1، وقال: »هذا حديث ال يصح«.

)4) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص55-53.

)5) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 140/1.

)	) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص	5.

يف  »باب  ص453:  والكتاب  الحفظ  عن  المغني  يف  الموصلي  سعيد  بن  بدر  بن  عمر  حفص  أبو  قال   (7(
الهريسة: قد ُصنِّف يف ذلك جزء. ال يصحُّ يف هذا الباب شيء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص«.
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مك ُيوهن الجسد« ))).  وكحديث: »أكل السَّ

إلى غير ذلك من األحاديث.

، وليقل: َذَكَر اللَّه َمْن يذكرني بخير«))).  وحديث: »إذا َطنَّت أذُن أحِدكم فلُيصلِّ عليَّ

وكلُّ حديث في طنين األذن فهو كذٌب))). 

القاعدة العاشرة: أحاديث العقل كلُّها كذب:

كقوله: »لما خلق اللَّه العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: ما 
خلقُت خلًقا أكرَم عليَّ منك، بك آخذ وبك أعطي«)))..

الُعقيلي)))،  أبو جعفر  قاله  العقل حديث،  الفتح األزدي: ال يصحُّ في  أبو  وقال 
وأبو حاتم ابن حبان)))، والله أعلم))). 

القاعدة الحادية عشرة: األحاديث التي ُذكِر فيها الَخضر وحياته، كلها كذب وال 
يصحُّ في حياته حديث واحٌد:

فذهبوا  ورائه  من  فسمع كالًما  المسجد  في  كان  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص  »إن رسول  كحديث: 
ينظرون، فإذا هو الَخضر«))). 

)1) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 15/3، وقال: »وهذا حديث ليس بشيء ال يف إسناده وال يف معناه، 
ولعله: يذيب الحسد، فاختلط على الراوي وفسره على الغلط«.

)2) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 2/	7، وقال: »هذا حديث موضوع على رسول اهَّلل ملسو هيلع هللا ىلص«.

)3) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص59-57.

)4) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 1/ 174، وقال: »هذا حديث ال يصحُّ عن رسول اهَّلل«، وذكره ابن 
تيمية يف أحاديث القصاص ص 72، وقال: »هذا الحديث كذٌب موضوٌع باتفاق أهل العلم«.

)5) أخرجه العقيلي يف الضعفاء الكبير 175/3، وقال: »ال يثبت يف هذا المتن شيء«.

)	) قال يف روضة العقالء ونزهة الفضالء ص	1: »لست أحفظ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خربًا صحيًحا يف العقل«.

)7) المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص0	-2	.

)8) أخرجه ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال 	/2	.
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وحديث: »يلتقي الخضر وإلياس كل عام«))). 

الُمْفترى  الحديث  والخضر...«)))،  وميكائيل  جبريل  بعرفة  »يجتمع  وحديث: 
الطويل. 

وسئل إبراهيم الحربي عن تعمير الَخضر، وأنه باق، فقال: َمن أحال على غائب 
لم ُينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إال شيطان.

وُسئَِل البخاري عن الخضر وإلياس: هل هم أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا)))؟  
األرض  ظهر  على  اليوم  هو  ممن  سنة  مئة  رأس  على  يبقى  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  وقد 

أحٌد«))).

 وسئل عن ذلك كثيٌر غيرهم من األئمة، فقالوا:}وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ{]األنبياء: 34[. 

وسئل عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال: لو كان الَخضر حيًّا لوجب عليه أن يأتي 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويجاهد بين يديه، ويتعلم منه، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر: »اللهم إن تهلك 

هذه العصابة ال ُتعبد في األرض«))). 

وكانوا ثالث مئة وثالثة عشر رجاًل معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، 

)1) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 197/1.

)2) أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات 1/	19، وقال: »حديث باطل«.

)3) ذكره ابن الجوزي يف الموضوعات 199/1، وقال: »قال ابن المنادى: وجميع األخبار يف ذكر الَخضر 
واة المتأخرين  دور واألعجاز، ال تخلو من أمرين: إما أن تكون ُأْدِخلت بين حديث بعض الرُّ واهيُة الصُّ
استغفاال، وإما أن يكون القوم عرفوا حالها فرووها على جهة التَّعجب، فنُِسبت إليهم على وجه التَّحقيق«.

يف  ومسلم   ،111	 حديث   ،34/1 العلم  يف  مر  السَّ باب  العلم،  كتاب  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   (4(
صحيحه 1383/3، حديث 3	17، كتاب الجهاد والسير، باب اإلمداد بالمالئكة يف غزوة بدر وإباحة 

الغنائم.

)5) أخرجه مسلم يف صحيحه 1383/3، حديث 3	17، كتاب الجهاد والسير، باب اإلمداد بالمالئكة يف 
غزوة بدر وإباحة الغنائم.
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فأين الخضر حينئٍذ)))؟ 

  قال أبو الفرج ابن الجوزي: والدليل على أن الخضر ليس بباٍق في الدنيا أربعة 
نَّة، وإجماُع المحققين من العلماء، والمعقول))). أشياء: القرآن، والسُّ

واهد الصحيحة على بطالنه: القاعدة الثانية عشرة: أن يكون الحديث مما تقوم الشَّ

األنبياء،  الطَّعن في أخبار  الذي قصد واضعه  الطويل)))  كحديث ُعوج بن عنق 
آالف  ثالثة  كان  طوله  أنَّ  الحديث:  هذا  في  فإن  األخبار.  هذه  على  يجترئون  فإنهم 
فه الغرق قال له: احملني في  ذراع، وثالث مئة وثالثة وثالثين وُثلًثا، وأنَّ نوًحا لما َخوَّ
قصعتك هذه، وأن الطُّوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى ُحجزته 
-يعني: إلى وسطه-، وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، 
قها اللَّه في  هم بها فطوَّ وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى، وأراد أن يرضَّ

عنقه مثل الطَّوق«. 

وليس العجب من ُجْرأة مثل هذا الكذاب على الله، إنما العجب ممن ُيدخل هذا 
الحديث في كتب العلم، من التفسير وغيره، وال ُيَبيُِّن أمره.  وهذا عندهم ليس من ذرية 
نوح، وقد قال اللَّه تعالى:}ٱ ٻ ٻ ٻ{ ]الصافات: 77[ فأخبر أن كل َمْن بقي 

على وجه األرض فهو من ذرية نوح، فلو كان لعوج هذا وجود لم يبق بعد نوح))).

القاعدة الثالثة عشرة: مخالفة الحديث صريح القرآن:

كحديث: »مقدار الدنيا، وأنها سبعة آالف سنة، ونحن في األلف السابعة«.

)1) مجموع الفتاوى 101/27.

)2) ينظر: المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص1	-9	.

)3) لإلمام السيوطي رسالة بعنوان: »األوج يف خرب عوج«، مطبوعة ضمن الحاوي للفتاوي له 2/	32.

)4) ينظر: المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص73-70.
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وهذا من َأْبين الكذب؛ ألنه لو كان صحيًحا لكان كل أحد عالًما أنه قد بقي على 
القيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنة، قال تعالى: }وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
}ائ ەئ  ]األعراف: 187[. وقال تعالى:  جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث{ 
ەئ وئ وئ{ ]لقمان: 34[ وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يعلم متى تقوم الساعة إال الله«))). 

األصول،  ُيناقض  أو  المعقول،  ُيخالف  رأيَته  حديث  »كل  الجوزي:  ابن  وقال 
فاعلم أنه موضوع، فال تتكلف اعتباره«))). 

ها السمع،  القاعدة الرابعة عشرة: ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها، بحيث َيُمجُّ
ويسمج معناها الَفطِن:

كحديث: »أربع ال تشبع من أربع: أنثى من َذَكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، 
وأُذن من خبر« ))). 

ودان، كلها كذب، ومنها أحاديث  قال ابن القيم: »ومنها أحاديث: ذم الحبشة والسُّ
ذم التُّرك، وأحاديث ذم الِخصيان، وأحاديث ذم المماليك«))). 

القاعدة الخامسة عشرة: ما يقترن بالحديث من القرائن التي ُيعلم بها أنه باطٌل:

وذلك مثل حديث: »وضع الجزية عن أهل خيبر«، وهذا كذب من عدة وجوه))). 

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  التفسير، باب قوله تعالى:  البخاري يف صحيحه كتاب  )1) أخرجه 
ڍ ﴾ 	/79، حديث 97	4، وينظر: المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص77-74.

)2) الموضوعات البن الجوزي 1/	10.

)3) ينظر: المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص89-88.

)4) ينظر: المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص91-88.

)5) ينظر: المنار المنيف يف الصحيح والضعيف ص91-94، وقد تقدم الحديث عن هذه الوجوه يف المبحث 
الثاين: النَّشأة المبكرة لنقد الحديث.
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الخاتمة
دِّ على دعوى  ثين والرَّ بعد هذه الجولة الماتعة مع قواعد نقد المتن عند المـَُحدِّ

إهمالهم نقد المتن يطيب لي أن أسجل بعض النقاط:

فنا على النقد في اللغة وأنه ُيطلق على عدة معاٍن هي: أوال: تعرَّ

)أ( التمييز بين الجيد والرديء. 

)ب( اختالس النظر إلى الشيء. 

)ج( المناقشة. 

)د( االختبار. 

)هـ( العيب )عيب الناس(.

قيمة  ثانيا: خلصنا إلى أن النقد اصطالًحا: هو تمييز األحاديث الصحيحة من السَّ
والحكم على رواتها تجريًحا وتعدياًل بألفاظ مخصوصة ودالئل معلومة.

ا في عهد الصحابة رضي اللَّه عنهم،  ثالثا: نشأ نقد المتون في مرحلة متقدمة جدًّ
التي  اللَّه عنها  السيدة عائشة رضي  المكثرون منهم وعلى رأسِهم  بذلك  اشتهر  وقد 

هيأها اللَّه عز وجل ألْن تجمع الكثيَر من حديث رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص.

رابعا: في مجال النَّقد الداخلي عرضت السيدة عائشة رضي اللَّه عنها الحديَث 
نَّة النَّبوية المعروفة والمشاهدة من رسول اللَّه  الشريَف على القرآن الكريم، وعلى السُّ
بيَّنْت خطأ بعض الرواة  النَّقد الخارجي  ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى األصول اإلسالمية، وفي مجال 

ي الحديث الشريف وأدائه.  بما أسهم في اشتراط الضبط في تلقِّ
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ثون مِْن بعدهم  الُمحدِّ التابعين، وقد استخدم  ثم كانت هذه الطريقة هي طريقة 
هذه الطريقة في نقد األخبار دون النَّظر إلى أسانيدها، منهم الخطيُب البغدادي، وابُن 

الجوزي، وابُن تيمية، وابُن قيِّم الجوزية، وغيُرهم.

ثين اهتموا بنقد سند الحديث وأهملوا نقد  خامسا: دعوى أحمد أمين بأن الُمحدِّ
مِن  َمْن سبقه  عليه وعلى  دُّ  والرَّ المستشرقين،  بعُض  بل سبقه  تكن جديدًة  لم  المتن 

المستشرقين في ثالث نقاط هي: 

 . اوي والمرويِّ )أ( اهتمام علم مصطلح الحديث بالرَّ

)ب( ال تالزم بين صحة اإلسناد وصحة المتن. 

ثين باإلسناد ليس لذاته بل لخدمة المتن. )ج( اعتناء الُمحدِّ

الصحيح  في  المنيف  »المنار  القيِّم  كتابه  في  القيم  ابن  اإلمــام  د  قعَّ سادًسا: 
ا يمكن أن ُتَطبَّق على كل األحاديث فيميز بها بين ما هو  والضعيف« قواعد كثيرة جدًّ

صحيح، وما هو غير صحيح من حيث المتون ال من حيث األسانيد.

فمنها: 

مثلها  يقول  ال  التي  المجازفات  هذه  أمثال  على  اشتماله  األولــى:  القاعدة 
ا. رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص وهي كثيرٌة جدًّ

القاعدة الثانية: منها تكذيب الِحسِّ له. 

القاعدة الثالثة: سماجة الحديث وكونه مما ُيْسَخر منه. 

نَّة مناقضًة بيِّنة.  القاعدة الرابعة: مناقضة الحديث لما جاءت به السُّ

من  بمحضر  ظاهًرا  أمًرا  فعل  أنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على  َعى  ُيدَّ أن  الخامسة:  القاعدة 
الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم ينقلوه. 
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ل بطالنه على أنه ليس  القاعدة السادسة: أن يكون الحديث باطاًل في نفسه، فيدُّ
من كالم رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص. 

القاعدة السابعة: أن يكون كالمه ال ُيْشبِه كالم األنبياء، فضاًل عن كالم رسول اللَّه 
ملسو هيلع هللا ىلص الذي هو َوْحٌي ُيوحى. 

القاعدة الثامنة: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا. 

القاعدة التاسعة: أن يكون الحديث بوصف األطباء والطُُّرقية أشبه وأليق.

القاعدة العاشرة: أحاديث العقل كلُّها كذب. 

القاعدة الحادية عشرة: األحاديث التي ُذكِر فيها الَخِضر وحياته، كلها كذب وال 
يصحُّ في حياته حديث واحٌد. 

على  الصحيحة  واهد  الشَّ تُقوم  مما  الحديث  يكون  أن  عشرة:  الثانية  القاعدة 
بطالنه. 

القاعدة الثالثة عشرة: مخالفة الحديث صريح القرآن. 

ها السمع،  القاعدة الرابعة عشرة: ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها، بحيث َيُمجُّ
ويسمج معناها الَفطِن. 

القاعدة الخامسة عشرة: ما يقترن بالحديث من القرائن التي ُيعلم بها أنه باطٌل.
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المصادر والمراجع
فوزي - 1 رفعت  تحقيق   ْركشي،  الزَّ الدين  لبدر  الصحابة  على  عائشة  استدركته  ما  إليراد  اإلجابة 

عبد المطلب، مكتبة الخانجي، الطبعة األولى، 1321هـ = 2001م.

بيروت، - 2  - اإلسالمي  المكتب  الصباغ،  لطفي  بن  محمد  تحقيق  تيمية،  البن  القصاص  أحاديث 

الطبعة الثالثة، 1408 هـ = 1988م.

الحاوي للفتاوي للسيوطي، تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية - بيروت، - 3

الطبعة األولى، 1421هـ = 2000م.

أحكام أهل الذمة البن القيم، تحقيق يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، رمادى - 4

للنشر، الدمام، الطبعة األولى، 1418هـ = 1997م.

بالقاهرة، - 5 التراث  دار  مكتبة  شاكر،  أحمد  للشيخ  الحثيث  الباعث  مع  الحديث،  علوم  اختصار 

الطبعة الثالثة، 1399هـ = 1979م.

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي، تحقيق محمد سعيد بن عمر إدريس، مكتبة الرشد - 	

بالرياض، الطبعة األولى، 1409 هـ = 1989م.

ُأسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير، تحقيق محمد إبراهيم البنا وزميليه، دار الشعب، دون - 7

تاريخ.

اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني، تحقيق علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، - 8

دون تاريخ.

األعالم للزركلي، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر، مايو 2002م.- 9

ألفية العراقي )التبصرة والتذكرة( مع فتح المغيث للسخاوي، تحقيق الشيخ علي حسين علي، - 10

مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة األولى، 1424هـ = 2003م.
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الكتب - 11 دار  مطبعة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  للقفطي،  النحاة  أنباه  على  واة  الــرُّ إنباه 

المصرية، 9	13هـ = 1950م.

إبراهيم، مطبعة - 12 الفضل  أبو  للسيوطي، تحقيق محمد  اللغويين والنحاة  الوعاة في طبقات  بغية 

عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة األولى، 1384 هـ = 4	19م.

الطباعة - 13 دار  بكار،  أحمد  محمود  محمد  للدكتور  والرجال  الحديث  مصطلح  من  اآلمال  بلوغ 

المحمدية، الطبعة األولى، 1405هـ = 1985م.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي، حققه وراجع أصوله الدكتور عبد الوهاب - 17

النمنكاني،  سلطان  محمد  لصاحبها  المنورة  بالمدينة  العلمية  المكتبة  منشورات  اللطيف،  عبد 

الطبعة الثانية، 1392هـ = 1972م.

لبنان، - 14  - بيروت  العلمية  الكتب  دار  زكريا عميرات،  دراسة وتحقيق:  للذهبى،  الحفاظ  تذكرة 

الطبعة األولى، 1419هـ = 1998م.

علي - 15 محمد  ومطبعة  مكتبة  الحديث،  أصول  في  النذير  البشير  سنن  لمعرفة  والتيسير  التقريب 

صبيح بمصر.

توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار للصنعاني، دراسة وتحقيق أبي عبد الرحمن صالح بن - 	1

محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى، 1417هـ = 1997م.

المعيد خان، - 17 العسقالني، تحقيق محمد عبد  الثامنة البن حجر  المائة  أعيان  الكامنة في  الدرر 

مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1392هـ = 1972م.

روضة العقالء ونزهة الفضالء البن حبان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب - 18

العلمية - بيروت، 1397هـ = 1977م.

الشيخ - 19 أحاديث وعلَّق عليه  ج  ق نصوصه وخرَّ القيم، حقَّ العباد البن  المعاد في هدي خير  زاد 

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، السابعة والعشرون، 

1415هـ = 1994م.
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سير أعالم النبالء للذهبي، تحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، - 20

الطبعة األولى، 403 هـ = 1983م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد، دار الكتب العلمية، دون تاريخ.- 21

العلم - 22 دار  الغفور عّطار،  للجوهري، تحقيق أحمد عبد  العربية(  اللغة وصحاح  )تاج  الصحاح 
للماليين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1990م. 

الثالثة، - 23 الطبعة  بيروت،  اليمامة -  ابن كثير،  البغا، دار  البخاري، تحقيق مصطفى ديب  صحيح 
1407هـ = 1987م.

صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة.- 24

رة عن طبعة مكتبة النهضة - 25 ضحى اإلسالم أحمد أمين، إصدارات مكتبة األسرة 1998م، مصوَّ
المصرية بالقاهرة، 1343هـ = 1935م.

قه ووثَّقه الدكتور عبد المعطى أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، - 	2 الضعفاء الكبير للعقيلي، حقَّ
بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، 1418هـ = 1998م.

طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ.- 27

بيروت، - 28 الكتب،  عالم  خان،  العليم  عبد  الحافظ  تحقيق  شهبة،  قاضى  البن  الشافعية  طبقات 
الطبعة األولى، 1407هـ.

عشرة، - 29 الخامسة  الطبعة  للماليين،  العلم  دار  الصالح،  صبحي  ومصطلحه،  الحديث  علوم 
1984م.

الدرويش، - 30 اللَّه محمد  يوطي، تحقيق عبد  عين اإلصابة في استدراك عائشة على الصحابة للسُّ
مكتبة العلم بالقاهرة، 1409هـ =  1988م.

فجر اإلسالم ألحمد أمين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية، 2012م.- 31

فتح المغيث للسخاوي، تحقيق الشيخ علي حسين علي، مكتبة السنة بالقاهرة، الطبعة األولى، - 32
1424هـ = 2003م.

بالمملكة - 33 القيم، تحقيق مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، دار األندلس  الفروسية البن 
العربية السعودية، الطبعة األولى، 1414هـ = 1993م.

الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة للشوكاني، تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمي، - 34
المكتب اإلسالمي - بيروت، الطبعة الثالثة، 1407هـ.
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القاموس المحيط للفيروزآبادي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1397 هـ = 1977م.- 35

الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي، تحقيق يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، 1409هـ - 	3
= 1988م.

لسان العرب البن منظور، دار صادر - بيروت، الطبعة األولى.- 37

الثالثة، - 38 الطبعة  الوفاء،  دار  الجزار،  وعامر  الباز،  أنور  تحقيق  تيمية،  البن  الفتاوى  مجموع 
	142هـ = 2005م.

الوفاء - 39 دار  إبراهيم،  مشاهير علماء األمصار البن حبان، حققه ووثقه وعلق عليه مرزوق على 
للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة، الطبعة األولى، 1411هـ = 1991م.

40 - = 1397هـ  بالقاهرة،  المعارف  دار  الشناوي،  العظيم  عبد  تحقيق  للفيومي،  المنير  المصباح 
1977م.

مكتب - 41 غدة،  أبو  الفتاح  عبد  الشيخ  تحقيق  للهروي،  الموضوع  الحديث  معرفة  في  المصنوع 
المطبوعات اإلسالمية.

معجم مقاييس اللغة البن فارس، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت، دون - 42
تاريخ.

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مطبعة مصر، 1381هـ = 1	19م.- 43

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، مكتبة المثنى - بغداد، ودار إحياء التراث العربي - بيروت.- 44

الطبعة - 45 بالرياض،  الوطن  دار  العزازي،  يوسف  بن  عادل  تحقيق  ُنعيم،  ألبي  الصحابة  معرفة 
األولى، 1419هـ = 1988م.

العلمية، - 	4 الكتب  دار  حسين،  معظم  السيد  تحقيق  النيسابوري،  للحاكم  الحديث  علوم  معرفة 
بيروت، الطبعة الثانية، 1397هـ = 1977م.

المغني عن الحفظ والكتاب ألبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي، دار الكتاب العربي، - 47
بيروت، الطبعة األولى، 1407هـ.

مقاييس نقد متون السنة للدكتور مسفر غرم اللَّه الدميني، دون ناشر، الطبعة األولى، 1404هـ - 48
= 1984م.

مقدمة ابن الصالح، مكتبة الفارابي، الطبعة األولى، 1404هـ = 1984م.- 49
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مقدمة في النقد األدبي للدكتور علي جواد الطاهر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، - 50
الطبعة األولى، 1979م.

الثُّمالي، إشراف - 51 اللَّه  القيم، تحقيق يحيى بن عبد  المنار المنيف في الصحيح والضعيف البن 
ة،  بكر عبد اللَّه أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، منشورات مجمع الفقه اإلسالمي، جدَّ

1428هـ.

الطبعة - 52 قرطبة،  مؤسسة  سالم،  رشاد  محمد  الدكتور  تحقيق  تيمية،  البن  النبوية  السنة  منهاج 
األولى.

منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى األعظمي، شركة الطباعة العربية السعودية - 53
المحدودة، الرياض، الطبعة الثانية، 1402هـ = 1982م.

منهج النقد في التفسير للدكتور إحسان األمين، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، - 54
الطبعة األولى، 1428هـ = 2007م.

الموضوعات البن الجوزي، ضبط وتقديم وتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، الطبعة األولى، - 55
	138هـ = 		19م.

العلمية، - 	5 المكتبة  اللطيف،  الوهاب عبد  الشيباني، تحقيق عبد  الموطأ رواية محمد بن الحسن 
الطبعة الثانية.

ميزان االعتدال للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - - 57
لبنان.

محمد - 58 ومحمود  الزاوي،  أحمد  طاهر  تحقيق  األثير،  البن  واألثر  الحديث  غريب  في  النهاية 
الطناحي، مطبعة الحلبي، دون تاريخ.
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َر اهَّللُ امرأ َسِمَع مقالتي َفَوَعاَها  قال ملسو هيلع هللا ىلص : » َنضَّ

اها كما َسِمَعها «  فأدَّ

نُُصوٌص

قة  باب ُيعنى بنشر نصوص ُمَحقَّ
نَّة والحديث تتعلق بالسُّ

ة ل مرَّ  ُتنشر ألوَّ
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ُر	َمْقَتِل	أِب	َجْهٍل
ْ
ِذك

لإلمام

	)ت	795ـه( يِن	ابِن	رََجٍب	احلنبيلِّ زيِن	ادلِّ

تحقيق 

أبي عبد اهَّلل حسين بن عكاشة
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مة التحقيق مقدِّ
الم على أشرف المرسلين، سيدنا محمٍد  الة والسَّ الحمد للَّه ربِّ العالمين، والصَّ
وعلى آله الطَّيبين الطَّاهرين، وعلى صحابته الُغرِّ الميامين، وعلى تابعيهم بإحساٍن إلى 

ين. يوم الدِّ

ين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن  وبعُد: فهذا جزٌء لطيٌف للحافظ زين الدِّ
رجب الحنبلي )ت 795هـ( رحمه اللَّه رحمة واسعة.

وهو جزٌء صغيُر الحجم، كثيُر الفوائد، عظيُم العوائد، ذكر فيه األحاديَث النَّبوية 
لفية التي تتعلَّق بمقتل أبي جهل لعنه الله، وجمع بين مختلِفها، وذكر ما في  واآلثاَر السَّ

قصته من األحكام، ووجه المذاهب بما ُيعرف عنه من اإلنصاف.

توثيق نسبة الجزء لإلمام ابن رجب:

كتاب  فقبله  معروفة،  له  رسائل  ضمن  وذكره  النَّاسخ،  رجب  ابن  للحافظ  نسبه 
ماع«، وبعده كتاب »القول الصواب في تزويج أمهات  »ُنزهة األسماع في مسألة السَّ

أوالد الغياب«.

وُيؤكد نسبة الجزء لإلمام ابن رجب أسلوب ابن رجب المعروف، فجمعه بين 
وعرضه  السلف،  بمذاهب  وإلمامه  ِعَللِه  دقائق  ومعرفة  الحديث  علم  في  التمكن 

المذاهب دون تعصب، وترجيح الراجح وتوهين الضعيف؛ ظاهٌر في هذا الجزء.

عنوان الجزء:

اه الناسخ »ِذْكر مقتل أبي جهٍل«. سمَّ
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مصادر ابن رجب في هذا الجزء:

ح بكثيٍر من مصادره،  تعددت مصادر اإلمام ابن رجب في هذا الجزء، وقد صرَّ
ح  يصرِّ ولم  والنقول  ــار  اآلث من  كثيًرا  وأطلق  النبوية،  األحاديث  مصادر  خاصة 

بمصدرها، 

وها هي مصادره التي استطعُت تحديدها على حروف الهجاء:

1- »األوسط« البن المنذر.

2- »السنن« ألبي داود.

3- »السنن الكبرى« للنسائي.

4- »السيرة النبوية« البن إسحاق.

5- »السيرة« لسليمان التيمي.

	- »شرح مسلم« للحافظ التيمي.

7- »الصحيح« للبخاري.

8- »الصحيح« البن ِحبَّان.

9- »الصحيح« لمسلم.

10- »الطبقات« البن سعد.

11- »العلل« لعلّي بن المديني.

12- »غريب الحديث« إلبراهيم الحربي.

13- »كتاب لوكيع« لم يسمه.

14- »مسائل حرب الكرماني ألحمد بن حنبل«.
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15- »المسند« لإلمام أحمد.

	1- »المسند« للبزار.

17- »المغازي« للواقدي.

18- »المغازي« لموسى بن عقبة.

19- »المغازي« ليونس بن بكير.

أهمية الجزء:

ترجع أهمية هذا الجزء لعدة أمور:

منها: أنه يتعلق بالجمع بين روايات في »الصحيحين«.

ُده في بابه، بحيث ال أعلم من أفرد هذا الباب بجزٍء مستقٍل. ومنها: تفرُّ

لسليمان  »السيرة«  مثل:  منها،  أجزاء  مفقود  أو  مفقودٍة  كتٍب  عن  نْقُله  ومنها: 

و»غريب  المديني،  بن  لعلّي  و»العلل«  التيمي،  للحافظ  مسلم«  و»شــرح  التيمي، 

الحديث« إلبراهيم الحربي، و»كتاب لوكيع«، و»مسائل حرب الكرماني ألحمد بن 

حنبل«، و»المغازي« لموسى بن عقبة، و»المغازي« ليونس بن بكير.

ومنها: أنه لإلمام الحافظ المحقق ابن رجب الذي سارت بكتبه الركبان وانتفع 

بها القاصي والداني.

البن  ترجم  ن  ممَّ أحٌد  يذكره  ولم  بل  قبُل،  ُيطبع  لم  أنه  أهميته  في  يزيد  ا  وممَّ

التصنيف خاصة  المكثرين في  ابن رجب من  رجب حسب ما وقفُت عليه، واإلمام 

في الرسائل الصغيرة مثل هذه، ولم يستقص أحٌد ذكر كل مصنَّفاته، إنما يذكر كلٌّ ما 

علمه منها، والله أعلم. 
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وصف المخطوط:

الجزء محفوظ ضمن مجموع كبير في مكتبه الشيخ محمد بن عبد اللَّه آل عبد القادر 
بالسعودية، برقم )0	( وهو خامس رسائل المجموع))).

يقع في 3 ورقات ونصف، 7 صفحات، من ظهر الورقة 4	2 إلى ظهر الورقة 
7	2، مسطرته 27 سطًرا.

وقد  أخطائها،  قلة  ذلك  على  يدل  منه؛  المنسوخ  أصلها  على  مقابلٌة  والنُّسخة 
ح الناسُخ بالمقابلة فكتب على حاشية الورقة قبل األخيرة منها: »الحمُد للَّه بلغ  صرَّ
حة على حواشي أوراقها، ولم  ُمقابلًة«. ويؤكد ذلك وجوُد بعض اللُّحوقات المصحَّ
ُيذكر اسُم النَّاسخ، وال تاريُخ النسخ)))، وخطُّه َنْسٌخ، واستخدم النَّاسخ نظاَم التَّعقيبة.

وقد حققُت الجزء وعزوُت أحاديثه وآثاره وقابلُت نقوالته على أصولها وعلَّقُت 
عليه تعليقاٍت يسيرة، وأسأل اللَّه أن ينفع به، والحمُد للَّه ربِّ العالمين.

)1) رسائل هذا المجموع على الرتتيب:
1- »فتاوى ابن زياد«.

2- »شرح حديث ما ذئبان جائعان« البن رجب.
اد بن أوس« له. 3- »شرح حديث شدَّ

4- »ُنزهة األسماع يف مسألة السماع« له.
5- »ذكر مقتل أبي جهل« له.

	- »القول الصواب يف تزويج أمهات أوالد الغياب« له.
7- »البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى« له.

8- »غاية النفع يف شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع« له.
9- »شرح حديث األعمال بالنيات« البن تيمية.

)2) ربما يكون الناسخ ذكر اسمه وتاريخ النسخ آخر المجموع، ولم أقف على الورقات األخيرة منه.
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¢
وبه نستعين

الحمد للَّه ربِّ العالمين، وصلَّى اللَّه على محمٍد وآله وصحبه أجمعين، وسلَّم 

ين. تسليًما كثيًرا إلى يوم الدِّ

ج البخاري))) ومسلم))) في »صحيحيهما« من حديث صالح بن  وبعد؛ فقد خرَّ
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: »بينما أنا واقٌف في الصف 
أسنانهما،  حديثة  األنصار  من  بغالميِن  أنا  فإذا  وشمالي  يميني  عن  نظرُت  بدٍر  يوم 
فتمنيُت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمِّ هل تعرف أبا جهل؟ 
قلُت: ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: ُأخبرت أنه يُسبُّ رسول اللَّه، والذي نفسي 
بيده لئن رأيُته ال يفارق سوادي سواَده حتى يموت األعجُل منَّا. فتعجبُت لذلك، ثم 
غمزني اآلخر فقال لي مثلها، فلم أنشْب أن نظرُت إلى أبي جهٍل يجول في الناس؛ 
قلت: اآلن))) هذا صاحُبكما الذي سألُتماني. فابتدراُه بسيفيهما، فضرباُه حتى قتالُه، 
ثم انصرفا إلى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص فأخبراه، فقال: َأيُُّكَما َقَتَلُه؟ فقال كلٌّ منهما: أنا قتلُته. 
فقال: َهْل َمَسْحُتَما َسْيَفْيُكَما؟ قاال: ال. فنظر في السيفيِن. فقال: كاِلَُكَما َقَتَلهُ)))، َسَلُبُه 

لُِمَعاِذ ْبِن َعْمرِو ْبِن الَجُموِح. وكانا معاذ بن َعْفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح«. 

ه قال: قال  جه البخاري أيًضا من رواية إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جدِّ وخرَّ

عبد الرحمن: »إني لفي الصفِّ يوم بدٍر إذ التفتُّ فإذا عن يميني وعن يساري فتياِن 

ا من صاحبه: يا عمِّ أرني  ، وكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرًّ حديثا السنِّ

)1) »صحيح البخاري« )3141( واللفظ له.

)2) »صحيح مسلم« )1752).

)3) يف »صحيح البخاري«: »أال إن«.

)4) يف المخطوط: »قلته«. والمثبت من »صحيح البخاري«.
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أبا جهل. قلت: ما تصنع به؟ قال: عاهدُت اللَّه إن رأيته أن أقتله أو أموَت دونه. فقال 
ني أني بين رجلين مكانهما، فأشرُت لهما  ا مِْن صاحبه مثَله، قال: فما سرَّ لي اآلخر سرًّ

ا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء«. فَشدَّ

فهذه الرواية تخالف الرواية األولى في نسبة الرجلين، فإن في هذه الرواية أنهما 
ابنا عفراء، وفي األولى أنهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وقد ُروي 
من حديث أنٍس ما يوافق الرواية الثانية؛ ففي »الصحيحين«))) عن سليمان التيمي /ق 
َأُبو  َصنََع  َما  َينُْظُر  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّه  رسول  قال  قال:  ثهم  حدَّ مالٍك  بن  أنس  أن  5	2أ/ 

َجْهٍل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، قال: أنت أبو جهل؟ 
قال: فأخذ بلحيته فقال: وهل فوق رجٍل قتلتموه أو رجٍل قتله قومه«؟!

ففي رواية أنس أن ابني عفراء ضرباه حتى برد، وكذا في رواية سعد بن إبراهيم بن 
ذ ابنا الحارث بن رفاعة،  عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده، وابنا عفراء عوف ومعوِّ

وقْتلُهما أبا جهٍل يومئٍذ. هكذا ذكره ابن سعٍد في »طبقاته«))) ولم َيْحِك فيه خالًفا.

سمعُت  قال:  حازم  أبي  بن  جرير  أخبرني  قال:  هارون  بن  يزيد  عن  ويــروي))) 
ابُن  ابنا عفراء، وذفَّف عليه  محمد بن سيرين يقول في قتل أبي جهل: »]أقعصه[))) 

مسعوٍد«.

ج في »الصحيحين«)))  وفي حديث صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المخرَّ
َير أن معاذ بن عفراء شرك في قتل أبي جهل،  أن ابن عفراء هو معاٌذ، ولم يذكر أهل السِّ

)1) »صحيح البخاري« )2	39، 4020( »صحيح مسلم« )1800(.

)2) »الطبقات الكبير« )457/3(.

)3) يعني ابن سعد يف »الطبقات الكبير« )457/3(.

مكانه.  قتله  أي:  فأقعصه،  ضربه  يقال:  الكبير«.  »الطبقات  من  والمثبت  »أوصعه«.  المخطوط:  يف   (4(
»الصحاح« )1053/3(.

)5) »صحيح البخاري« )3141( و»صحيح مسلم« )1752(.
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منهم: ابن إسحاق والواقدي ومحمد بن سعد. ومنهم من ذكره، فقال موسى بن عقبة: 
يزعمون الذي قتل أبا جهل معاذ بن عفراء، ويقولون ابن الجموح.

الذي  ابن عفراء  أن  أبي جهل  قتل  أن معاذ بن عفراء لم يشرك في  ح  ُيرجِّ ا  وممَّ

ضرب أبا جهل ُقتل يومئٍذ، وقد ُروي أن ابني عفراء اللذين ضربا أبا جهل ُقتال يومئٍذ، 

ا معاذ بن عفراء فإنه بقي حيًّا إلى بعد عثمان، كما ذكره عامة  ذ، وأمَّ وهما عوف ومعوِّ

ير، وأثبت آخرون قتل معاذ بن عمرو بن الجموح ألبي جهل. أهل السِّ

وروى ابن إسحاق))): أخبرني عبد اللَّه بن أبي بكر ورجٌل، عن عكرمة، عن ابن 

عباس قال: قال معاذ بن عمرو: »سمعُت القوم وهم في مثل الَحَرجة وأبو جهل فيهم 

وهم يقولون: أبو الحكم ال ُيوَصل إليه. فحملُت عليه قال: فضربُته فأْطنَنُْت قدَمه))) 

ذ بن عفراء فضربه حتى أثبته، فتركه وبه رمٌق،  بنصِف ساقه، قال: ومرَّ بأبي جهٍل معوِّ

ذ حتى ُقتَِل، ثم ذكر أن ابن مسعود ضربه بآخر رمق فاحتزَّ رأسه«.  وقاتل معوِّ

قال:  عوف  بن  الرحمن  عبد  عن  ضعيٍف  بإسناٍد  »مسنده«)))  في  البزار  ج  وخرَّ

»أرسل رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إلى عكرمة بن أبي جهل: َمْن َضَرَب َأَباَك؟ فقال عكرمة: الذي 

قطع أبي ِرْجَله. فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح«.

جه الواقدي في »المغازي«))): ثنا أبو مروان، عن إسحاق بن عبد الله، عن  وخرَّ
عامر بن عثمان، عن جابر بن عبد الله، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف: »أن النبي 

ابن  عن  عكرمة،  عن  يزيد،  بن  ثور  »حدثني  هكذا:  فيه  واإلسناد   )	35-	34/1( هشام«  ابن  »سيرة   (1(
عباس، وعبد اهَّلل بن أبي بكر أيًضا قد حدثني ذلك، قاال: قال معاذ«. فظاهره أن رواية عبد اهَّلل بن أبي بكر 
مرسلة أو معضلة، ورواية ثور بن يزيد متصلة. وكذلك رواه أبو نعيم يف »معرفة الصحابة« )5970(. وقد 
رواه ابن عبد الرب يف »االستيعاب« )1409/3( من طريق ابن إسحاق وذكر اإلسناد كما ذكره ابن رجب.

)2) أي: قطعُتها. »الصحاح«  )	/2159(.

)3) »مسند البزار« )1002(.

)4) »مغازي الواقدي« )87/1(.
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 ، ل معاذ بن عمرو بن الجموح سيف أبي جهل، وهو عند آل معاذ اليوم فيه َفلٌّ ملسو هيلع هللا ىلص نفَّ
بعد أن أرسل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إلى عكرمة فسأله: من قتل أباك؟ قال: الذي ُقطَِعْت يده. فدفعه 

رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص إلى معاذ بن عمرو، وكان عكرمة قد قطع يده يوم بدٍر«. 

ثني ثابت بن قيٍس، عن نافع بن جبير بن مطعٍم أنه سمعه يقول: »ما  قال))): وحدَّ

ون أن سيف أبي جهل صار إلى معاذ بن عمرو بن الجموح، وهو  كان بنو المغيرة يُشكُّ

الذي قتله يوم بدٍر«. 

ثه معاذ بن عمٍرو »أنه  ثني من حدَّ ثني أبو إسحاق، عن يوسف))) بن يوسف، حدَّ فحدَّ

قضى له النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بسَلب أبي جهٍل، قال: فأخذُت /ق 5	2ب/ سيفه، فبعُت سيفه بعُد«.

ثم حكى الواقدي))) قول من قال: إن أبا جهل قتله ابنا عفراء، وأورد في ذلك 

ثوبان، عن  بن  الحكم  بن  بن جعفر، عن عمر  الحميد  فقال: حدثني عبد  أحاديث 

ونحن  فأصبحنا  نا،  فَصفَّ بليٍل  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  »عبََّأنا  قال:  عوف  بن  الرحمن  عبد 

عنقه،  في  سيفه)))  حمائُل  ُربطْت  وقد  إال  منهما  ليس  بغالميِن  فإذا  صفوفنا،  على 

ابن  يا  به  تصنع  ما  قلت:  قال:  جهٍل؟  أبو  أيُّهم  عمِّ  يا  فقال:  أحدهما  إليَّ  فالتفَت 

ألموتنَّ  أو  ألقتلنَّه  رأيُته  إْن  فحلفُت  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اللَّه  رسول  يسبُّ  أنَّه  بلغني  قال:  أخي؟ 

إليه،  له  فأشرُت  ذلك،  مثل  لي  فقال  اآلخُر  إليَّ  فالتفت  إليه.  له  فأشرُت  دونه. 

أبي جهٍل، حتى  يطرفاِن عن  قال: فجعال ال  الحارث.  ابنا  قاال:  أنتما؟  فقلُت: من 

إليه فقتاله)))«. القتاُل خلصا  إذا كان 

)1) »مغازي الواقدي« )88-87/1(.

)2) يف »مغازي الواقدي«: »يونس«. ولعله يونس بن يوسف بن حماس، وقيل: يوسف بن يونس بن حماس، 
ترجمته يف »هتذيب الكمال« )0/32	5(.

)3) »مغازي الواقدي« )88/1(.

)4) واحدها حمالة، وهي عالقة السيف، مثل المحمل. »الصحاح« )78/4	1(.

)5) بعده يف »مغازي الواقدي«: »وقتلهما«.
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بن  إبراهيم  بن عفراء - عن  ذ  ُمعوِّ ولد  مِْن   - بن عوف  ثني محمد  فحدَّ قال))): 

ا كان يومئٍذ قال عبد الرحمن ونظر إليهما عن يمينه  يحيى بن زيد بن ثابٍت قال: »لمَّ

وشماله: ليته كان إلى جنبي من هو أسن من هذيِن الفتييِن! فلم أنشْب أن التفَت إليَّ 

عوٌف فقال: أيُّهم أبو جهل؟ قلت: ذاك حيث ترى. فخرج يعدو إليه كأنه سبٌع، ولحقه 

أخوه، فأنا أنظر إليهم يضطربون بالسيوف، ثم نظرُت إلى رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ بهم في 

القتلى وُهْم إلى جنبه«.

ُينكر ما يقول  حدثنا محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك، قال: سمعُت أبي 

الناس في ابنَْي عفراء من صغرهما، ويقول: كان يوم بدٍر أصغرهما ابن خمس وثالثين 

سنة، فهذا ُيربط حمائل سيفه؟! ُينكر قول من قال: أنهما ُربطْت حمائُل سيفيهما يومئٍذ 

إلى عنقهما - كما في الرواية السابقة - ثم قال: والقول األول أثبُت.

ُيشير الواقديُّ إلى أن قول من قال: أنهما ]كانا[))) غالميِن صغيريِن أْثَبُت.

ثني عبد الحميد بن جعفر وعبد اللَّه بن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة بن  قال))): وحدَّ

ذ قالت: دخلُت في نسوة من األنصار على  محمد بن عمار بن ياسر عن ُرَبيِّع بنت ُمَعوِّ

َبيِّع بنت  أمِّ أبي جهٍل في زمن عمر، وكانت تبيع عطًرا، فذكرُت أنها امتنعْت أْن تبيع الرُّ

ذ شيًئا ألنها ابنة قاتل ابنها. ُمَعوِّ

ذ بن عفراء.  َبيِّع هي ابنة ُمَعوِّ والرُّ

ثم ذكر الواقدي))) طلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألبي جهٍل في القتلى والتماس ابن مسعوٍد له 

)1) »مغازي الواقدي« )89-88/1(.

)2) ليس يف المخطوط، وأضفته ليستقيم السياق.

)3) »مغازي الواقدي« )89/1( بنحوه.

)4) »مغازي الواقدي« )91-89/1(.
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وتذفيفه عليه)))، قال: فآل ابن مسعود يقولون: »سيف أبي جهل عندنا ُمَحلًّى بفضٍة، 
غنمه عبد اللَّه بن مسعود يومئذ«.

أثبتاه،  عفراء  وابني  عمرو  بن  معاذ  أن  أصحابنا  قول  فاجتمع  الواقدي))):  قال   
على  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  فوقف  قالوا:  قتله.  في  شرك  فكلٌّ  عنَقه،  مسعود  ابُن  وضرب 
ُهَما َقْد َشرَِكا فِي َقْتِل فِْرَعْوِن َهِذِه  مصرع ابني َعْفراء، فقال: »َيْرَحُم اللُه اْبنَْي َعْفَراَء، َفإِنَّ
ُه)))  ِة اْلُكْفرِ. فقيل: يا رسول الله، ومن قتله معهما؟ قال: الَماَلئَِكُة َوَدافَّ ِة َوَرْأِس َأئِمَّ اأْلُمَّ

ابُن َمْسُعوٍد )َفَكاَنا َقْد َشِركا())) فِي َقْتِلِه«.

جه اإلمام أحمد))) من حديث أبي إسحاق، عن أبي  وحديث ابن مسعوٍد قد خرَّ
ابن مسعوٍد قال: »انتهيُت إلى أبي جهٍل يوم بدٍر قد ُضربت ِرجُله، وهو  ُعبيدة، عن 
/ق  أخزاك  الذي  للَّه  الحمد  فقلُت:  له،  بسيٍف  عنه  الناَس   (((] ــُذبُّ ]َي وهو  صريٌع، 
		2أ/ يا عدوَّ الله. قال: هل هو إال رجٌل قتله قوُمه. قال: فجعلُت أتناوله بسيٍف لي 

غير طائٍل، فأصبُت يده ]فندر[))) سيفه، فأخذُته فضربُته حتى قتلُته، ثم خرجُت حتى 
ِه الَِّذى  أتيُت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص، فأخبرُته، فخرج يمشي حتى قام عليه، فقال: اْلَحْمُد لِلَّ

ِة«.  ِه، َهَذا َكاَن فِْرَعْوَن َهِذِه األُمَّ َأْخَزاَك َيا َعُدوَّ اللَّ

لني سيَفه«. وفي رواية لٍه))): قال عبد الله: »فنفَّ

)1) ذففت على الجريح تذفيًفا: إذا أسرعت قتله. »الصحاح« )2/4	13(.

)2) »مغازي الواقدي« )90/1(.

)3) يقال: داففت الرجل أدافه: إذا أجهزت عليه، أي قتلته، ومثله ذففت عليه، وهي أشهر اللغتين. »غريب 
الحديث« للخطابي )9/2	2(.

)4) يف »مغازي الواقدي«: »وكلٌّ قد شرك«.

)5) »المسند« )4332(.

)	) يف المخطوط: »يدق«. والمثبت من »المسند«.

)7) يف »األصل«: فبدر. والمثبت من »المسند«. وندر الشيء: سقط وشذ. »الصحاح« )825/2(.

)8) »المسند« )4332( أيًضا.
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يادة. ج أبو داود))) هذه الزِّ وخرَّ

وروى يونس بن بكيٍر)))، عن أبي الُعَميس عقبة بن عبد اللَّه قال: »أراني القاسم 

بن عبد الرحمن سيَف عبد اللَّه بن مسعود قال: هذا سيُف أبي جهٍل حين قتله أَخَذه. 

فإذا سيٌف قصيٌر عريٌض، فيه قبايع))) فضة، وحلق فضة«.

ورواه وكيع في كتابه عن أبي العميس بنحوه.

أبي جهل: قتل  في  متعددة  أقوال  فهذه   

أحدها: ]أنــه[))) معاذ بن عمرو بن الجموح منفرًدا.

والثاني: أنه شركه ابنا عفراء.

والثالث: أن الثالثة قتلوه.

أنه  الواقديُّ  ابُن مسعود. وهو الذي ذكر  الثالثة قتلوه، وذفَّف عليه  والرابع: أن 

اجتمع عليه أصحابه.

كتاب  في  التيميُّ  سليماُن  ذكره  بقتله،  انفرد  مسعود  ابن  أن  خامس:  قوٌل  وفيه 

»السيرة«، و»أن ابن مسعود مرَّ على أبي جهٍل وقد ألَقْته فرُسه، وهو غير ممتنٍع، فقتله، 

وسلب درَعه وبيضَته وسيَفه حتى وضعها بين يدي رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص«))).

ا ضرب رأسه  وكذا روى موسى بن عقبة عن الزهري، وزاد »أن ابن مسعوٍد لمَّ

ا نظر إليه إذا هو ليس به جراح،  بسيفه فوقع سلبه، وكان أبو جهل مقنًعا بالحديد، فلمَّ

)1) »سنن أبي داود« )2722(.

)2) نسبه له السهيليُّ يف »الروض األنف« )144-143/5(.

)3) واحدها قبيعة، وقبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. »الصحاح« )0/3	12(.

)4) يف المخطوط: »أن«.

)5) ينظر: »مغازي الواقدي« )90/1( بنحوه.
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النبيُّ  النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فأخبره بذلك، فقال  ياط، فأتى  آثار السِّ وأبصر في عنقه ويديه وكتفه 

ملسو هيلع هللا ىلص: َذاَك َضْرُب اْلَمالئَِكِة«))).

وقد ُروي أن الذي قتله أحُد ابنَْي عفراء، وأن ابن مسعود احتزَّ رأسه بعده. قاله ابن 

ذ بن عفراء. اه ُمَعوِّ إسحاق))) وسمَّ

عبي، عن عبد الرحمن  فروى يونس بن ُبكيٍر))) عن السري بن إسماعيل، عن الشَّ
األنصاريان مكنفاي)))،  وابنا عفراء  بدٍر،  يوم  المشركين  مواقفي  »كنَّا  قال:  ابن عوف 
وليس قربي أحٌد غيُرهما، فأوقفني ها هنا، فلو كان شيٌء ألجال هذين الغالميِن عني 
ُث نفسي أْن أنصرف، إِذ التفَت إليَّ أحدهما فقال: يا عمِّ هل  وتركاني، ]فبينا أنا[))) ُأحدِّ
تعرف أبا جهٍل؟ قلت: نعم، وما تريد منه يا ابن أخي؟ قال: أرنيه فإني أعطيُت الّلَه عهًدا 
اآلخر  إليَّ  فالتفَت  وبينه.  بيني  ُيحال  أو  أقتله  حتى  بسيفي  ألضربنَّه  عاينُته  أنا  لئن 
فبينا  منه،  ذلك  ُيِسرُّ  كأنه  مقالته،  مثَل  وقال  أخوه،  عنه  سألني  ما  مثل  عن  فسألني 
فضرب  جهٍل،  أبو  هذا  فقلُت   ، الصفَّ م  ُيَقوِّ فرٍس  على  جهٍل  أبو  برز  إذ  كذلك  أنا 
أبو  إذا اجتمع له حمل عليه، فضربه بسيفه فأندَر فخذه، ووقع  أحدهما فرسه حتى 
فقتله،  عفراء  ابن  على  جهٍل  أبي  مع  كان  ُعضروٌط)))  ويحمل)))  فرسه،  عن  جهٍل 
ابن عفراء اآلخر على الذي قتل أخاه فقتله، وكانت هزيمة المشركين، فمرَّ  فحمل 
أبو جهل بسيفه، وقال: دونك  أْقُتُلَك؟ فحذفه  له:  فقال  أبي جهٍل  ابن مسعوٍد على 

هذا إذن. فأخذه فضربه به حتى قتله«. 

))) ينظر: »مغازي الواقدي« )90/1( بنحوه.

)2) ينظر: »االستيعاب« )1410/3(.

)3) رواه ابن األثير يف »ُأْسد الغابة« )4/	42-427( بإسناده عن ابن بكير به.

)4) يف »أسد الغابة«: »مكتنفاي«.

)5) من »أسد الغابة«.

)	) يف »أسد الغابة«: »وتحمل«.

)7) العضرط والعضروط: الخادم على طعام بطنه. »لسان العرب« )351/7(.
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وهذا إسناٌد فيه ضعٌف؛ فإن السري بن إسماعيل ضعيٌف، والشعبي لم يسمع من 
عبد الرحمن بن عوف.

ا قضاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص /ق 		2ب/ بسلبه ففي حديث صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن  وأمَّ
ابن عوف عن أبيه عن جده أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح 

ا نظر إلى سيفيهما: »كاِلَُكَما َقَتَلُه«. وقضى به لمعاذ بن عمرو بن الجموح. لمَّ

عن  د،  ُمَسدَّ عن  الحديث«  »غريب  كتاب  في  الحربي  إبراهيم  جه  خرَّ وقد 
يوسف بن الماجشون، عن صالح به، وقال فيه: »فقتال أبا جهٍل، فقضى رسول اللَّه 
د  جه البخاري في »صحيحه« عن ُمَسدَّ ملسو هيلع هللا ىلص بسلبه لهما«. وهذا غير محفوٍظ؛ فقد خرَّ

بهذا اإلسناد، وفيه: »فقضى رسول اللَّه بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح«.

د. جه ابن المنذر))) عن )محمد بن يحيى())) عن ُمَسدَّ وكذلك خرَّ

قوله:  مع  وحده  الجموح  بن  عمرو  بن  لمعاذ  بسلبه  القضاء  توجيه  أشكل  وقد 
»كاِلَُكَما َقَتَلُه«. حتى قال ابن المنذر))): »في قلبي من صحته شيٌء«. قال))): »وإن لم 

يصحَّ فالنظر يدل على أن السلب بينهما إذا كانا قتاله«.

وإشكال  فيه،  التي  الزيادة  هذه  جهة  من  بل  إسناده،  جهة  من  هذا  يقل  ولم 
بن  صالح  بها  د  تفرَّ لفظة  فإنها  اإلسناد؛  جهة  من  اللفظة  هذه  ُتعلَّل  وقد  توجيهها، 
إبراهيم بن عبد الرحمن وإن كان ثقة، لكن خالفه أخوه سعد بن إبراهيم، وهو أجلُّ منه 
وأعظم وأوثق، فقال في حديثه: »إن الرجلين اللذين قتال أبا جهل هما ابنا عفراء«، ولم 
ى صالُح ابَن عفراء  يذكر معاذ بن عمرو بن الجموح بالكلية، وال القضاء بسلبه له، وسمَّ
َير أن معاًذا شرك في قتله بالكلية، وذكر  الذي شرك في قتله معاًذا، ولم يذكر أكثر أهل السِّ

)1) »األوسط« )114	(.

)2) يف »األوسط«: »يحيى بن محمد«.

)3) »األوسط« )	/127(.

)4) »األوسط« )	/128-127(.
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َير أن ابني عفراء ُقتال عقيب قتل أبي جهل ولم ]...[))) بعد قتله. أكثر أهل السِّ

على  العلماء  من  طائفٌة  جها  خرَّ فقد  محفوظة  تكون  أن  تقدير  وعلى   
متعددٍة: وجوٍه 

 ]أحدها[))): أن هذيِن الرجليِن خرجا بغير أمر اإلمام، فكان لإلمام أن ُيعطي 
سلبه أيهما شاء إذا كان كذلك. قاله علي بن المديني في كتاب »العلل« وقال: »إنما 

استدللنا على هذا بحديث آخر«. ولم يذكره، وأظنه يشير إلى ما ذكره ابن إسحاق))) 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عبَّأ أصحابه وهيََّأهم يوم بدٍر وقال: »اَل َيْعَجَلنَّ َرُجٌل بِِقَتاٍل َحتَّى ُنْؤِذَنُه«.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إذن  بغير  بدر  إلى  خروجهما  أراد  إن  اإلمام.  إذن  بغير  خرجا  وقوله: 

من بين األنصار ففي ذلك ُبْعٌد، وإن أراد خروجهما للقتال فالخروج للقتال بعد تعبئة 

الصفوف ووقوع القتال ليس بمعصية، وإن أراد خروجهما للبراز فأبو جهل لم يدع 

إلى البراز حتى ُيقال إنه يحتاج إلى إذن اإلمام في المبارزة.

وقد نصَّ أحمد))) على أن من دخل بغير إذن اإلمام فَقَتل قتيالً فال سلب له؛ 

فإنه عاٍص، وخالف في ذلك ابن المنذر))) وغيره؛ لعموم قوله: »َمْن َقَتَل َقتِيالً َفَلُه 

َسَلُبُه«))).

)1) بياض يف المخطوط، ولعل موضعه: يحيا. أو نحوه.

)2) يف المخطوط: »أحدهما«.

)3) وأسنده البيهقي يف »دالئل النبوة« )80/3-81( من طريق ابن إسحاق، قال: حدثنا يزيد بن رومان، عن 
عروة بن الزبير، قال: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهَّلل بن 

أبي بكر وغير واحد من علمائنا فذكره مرساًل مطواًل.

)4) ذكره عنه ابن مفلح يف »الفروع« )275/10(. وينظر »كشاف القناع« )112/7(.

)5) »األوسط« )	/125-120(.

َلُه  َقتِيالً  َقَتَل  4321( ومسلم )1751( عن أبي قتادة رضي اهَّلل عنه بلفظ: »َمْن  )	) رواه البخاري )3142, 
َعَلْيِه َبيِّنٌَة َفَلُه َسَلُبُه«.
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والوجه الثاني: إن المشتركيِن إذا كان أحدهما أبلغ من اآلخر فإنه ينفرد بسلبه؛ 

فإنه هو القاتل، كما لو أثخنه رجٌل بالجراح حتى صار غير ممتنٍع ثم ذفَّف اآلخر عليه 

َلَب لألول عند أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم.  حتى قتله، فإن السَّ

وحكى ابُن المنذر))) عن مكحول وحريز))) بن عثمان قاال: »إذا قتل الرجل من 

العدو وأجهز عليه آخر فسلبه لمن قتله«. واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي 

صلى اللَّه ]ق 7	2أ[ عليه وسلم كذلك قضى.

وهذا الوجه فيه أيًضا نظر لوجهين:

أحدهما: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لهما: »كاِلَُكَما َقَتَلُه«.

والثاني: أن ابن إسحاق قد روى أن معاذ بن عمرو بن الجموح قطع رجله خاصًة، 

وهذا يقتضي أن ال ُيعَطى شيًئا من سلبه إذا كان غيره قد أثخنه بالجراح حتى صار غير ممتنٍع.

ر بنفسه  َلب إنما يستحقه من انفرد بقتل الكافر؛ ألنه ُيغرِّ ۞ الوجه الثالث: أن السَّ
را بأنفسهما في  في قتله، فأما إذا اشترك اثنان في قتله فإن سلبه غنيمة، فإنهما لم ُيغرِّ

ه، وهو أحد الوجهيِن ألصحابنا،  قتله، وهذا حكاه ابن المنذر))) عن بعضهم، ولم يسمِّ

وربما ُنسب ذلك إلى نصِّ أحمد؛ فإنه قال في رواية حرٍب))): إذا انفرد بقتله فله سلبه. 

وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى وغيرهما من األصحاب، وعلى هذا حمل الحديَث 

)1) »األوسط« )	/	12(.

قيَّده  كذا  الصواب؛  هو  والمثبت  والراء،  بالجيم  »جرير«.  إلى:  الموضعين  يف  المخطوط  يف  ف  تصحَّ  (2(
ناصر  وابُن   ،)85/2( »اإلكمال«  يف  ماكوال  وابُن   ،)355/1( والمختلف«  »المؤتلف  يف  الدارقطنيُّ 
الدين يف »توضيح المشتبه« )289/2(. وحريُز بن عثمان أبو عثمان الرحبي ترجمته يف »هتذيب الكمال« 

.)581-5	8/5(

)3) »األوسط« )	/	12-	12(.

)4) نقله ابن قدامة يف »الكايف« )294/4(.
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طائفٌة منهم، وفي »المسند«))) و»صحيح ابن ِحبَّان«))) من حديث أنٍس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
َد[ ))) بَِدِم َرُجٍل َفَلُه َسَلُبُه«. فمذهب الشافعي))) أن السلب لمن قتله واشتركوا  »]َمْن َتَفرَّ

في قتله؛ ألن الجماعة القاتليَن اشتركوا في السبب فاشتركوا في السلب.

التيمي في  إليه الحافظ  ۞ ويحتمل تخريج الحديث على وجٍه رابٍع: وقد أشار 
»شرح مسلم« وهو أن غنيمة بدٍر كانت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص خاصًة، فكان له أن ُيعطَي منها من 
شاء ما شاء، ويمنَع من شاء ما شاء، فكانت جميع األموال المأخوذة من الكفار يومئٍذ 
ملًكا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، فكان له أن يُخصَّ من شاء منها بما شاء، وهذا قوُل طائفٍة من العلماء 
وال  وغيرها،  باألسالب  شاء  من  يُخصَّ  أن  له  فكان  وحينئٍذ  وغيرهم،  أصحابنا  من 

اعتراض عليه في ذلك.

وفي »سنن أبي داود«))) و»النسائي«))) عن ابن عباٍس قال: قال رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص 
الصبياُن)))، ولزم  م  فتقدَّ َوَكَذا. قال:  َكَذا  النََّفِل  ِمَن  َفَلُه  َوَكَذا  َكَذا  َفَعَل  »َمْن  بدٍر:  يوم 
انهزمتم  فلو  ِرْدًءا لكم،  كنَّا  المشيخُة:  قالت  اللَّه عليهم  فتح  ا  فلمَّ الراياِت،  المشيخُة 
فئتم إلينا، فال تذهبوا بالمغنم فنبقى. فأبى الصبياُن، وقالوا: جعله رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص لنا. 
فأنزل اللَّه عز وجل: ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ إلى قوله: ﴿ ڳ﴾ ]األنفال: 5-1[ 

ى فيها بين من قاتَل ومن لم ُيقاتل.  واء«. يعني: سوَّ فقسمها رسوُل اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص بالسَّ

)1) »المسند« )13241(.

)2) »صحيح ابن حبان« )4841(.

)3) بياض يف المخطوط، والمثبت من »المسند«.

)4) قال يف »األم« )309/5(: »ولو اشرتك نفٌر يف قتل رجل كان السلب بينهم، ولو أن رجالً ضرب رجال 
ضربة ال يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله 
آَخُر كان السلب لقاطع اليدين أو الرجلين؛ ألنه قد صيره يف حاٍل ال يمنع فيها سلبه، وال يمتنع من أن 
يذفف عليه، وإن ضربه وبقي فيه ما يمنع نفسه ثم قتله بعده آَخُر فالسلب لآلخر، إنما يكون السلب لمن 

صيَّره بحاٍل ال يمتنع فيها«.

)5) »سنن أبي داود« )2737(.

)	) »السنن الكربى« )11133(.

)7) يف »سنن أبي داود« وغيره: »الفتيان«.
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ه  يستحقُّ إنما  السلب  أن  وهو  خامٍس:  وجٍه  على  أيًضا  الحديُث  ج  ويتخرَّ  ۞
له. هذا  مبارزٍة فال سلب  غير  الصف ونحوه من  في  قتله  إذا  ا  فأمَّ مبارزًة،  قاتل  من 

نصُّ أحمد في أكثر الروايات عنه)))، وهو قول طائفٍة من العلماء، قال األوزاعي))) 

وسعيد بن عبد العزيز))) وغيرهما: »إن السلب للقاتل ما لم تشتبك الصفوف بعضها 

به،  بنو مخزوم قد أحدقوا  بل كان  مبارزًة،  قْتُله  لم يكن  فأبو جهٍل  ببعٍض« وحينئٍذ 

َير. وقالوا ال ُيوَصل إليه اليوم. كما ذكر ذلك أصحاُب السِّ

ال  السلب  أن  وهو  المالكية:  جه  خرَّ وعليه  سادس  وجه  على  أيًضا  ج  ويتخرَّ  ۞
اإلماُم  فيفعل  الغنيمة،  جملة  من  هو  الشرط  وبدون  اإلمام،  من  بشرٍط  إال  يستحق 

فإنه  القول  وعلى  روايٍة،  في  وأحمد  مالك  قول  وهذا  الغنيمة.  بسائر  يفعله  ما  فيه 

يستخرج بالشرع، فال يأخذه القاتل بدون إذن اإلمام؛ ألنه محلُّ اجتهاٍد، نصَّ عليه 

))). وابُن عفراء /ق 7	2ب/ الذي شرك في قتل أبي جهل كان قد 
أحمُد واألوزاعيُّ

. ُقتِل؛ فُخصَّ بالسلب شريُكه الحيُّ

م ذكر  ج أيًضا على وجه سابع: وهو أن ابنَْي عفراء كانا صغيرين كما تقدَّ ۞ ويتخرَّ
من قال ذلك، والصغيُر الذي دون البلوغ إذا قتل قتياًل لم يستحق السلب على أحد 

القولين، وُهَما وجهاِن ألصحابنا، فال يستحق السلب بالقتل، وإنما يستحق الرضخ، 

شارك  فإذا  هذا  وعلى  منه.  له  رضخ  اإلماُم  شاء  إن  وقال:   ،(((
ــيِّ األوزاع قوُل  وهو 

الصبيُّ البالُغ في قتل الكافر انفرد البالُغ باستحقاق السلب.

)1) قاله يف »مسائل ابن هانئ« )28	1(. ونقله عنه ابن المنذر يف »األوسط« )	/122(.

)2) نقله عنه ابن المنذر يف »األوسط« )	/125(.

)3) نقله عنه ابن المنذر يف »األوسط« )	/125(.

)4) نقل ابن المنذر يف »األوسط« )	/123( عن األوزاعي وأحمد أن السلب للقاتل، قاله اإلمام أو لم يقله.

)5) ينظر: »األوسط« )	/133(.
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ولكِن ابنا عفراء وإن كانا صغيرين فلم يكونا غير بالغين، يدل على ذلك أن عوًفا))) 
عفراء  بن  ذ  ُمَعوِّ بنت  َبيِّع  والرُّ َبيِّع،  الرُّ أبو  هو  ذ  وُمَعوِّ ابن سعد)))،  ذكره  كما  له عقب 
صحابيٌَّة مشهورٌة))) لها رواية عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لكْن على رواية صالح بن إبراهيم إنما 
المشارك البن الجموح معاذ بن عفراء، ومعاذ لم ُيقتل يوم بدٍر، كما ذكره األكثرون، 

بل بقي حيًّا إلى زمن عثمان، فُيحتمل أنه كان يوم بدٍر لم يبلغ.

التيميُّ وجًها ثامنًا: وهو أن تخصيص النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألحد القاتلين بسلب  وذكر   ۞
أبي جهل كان رًضا من القاتل اآلخر، وفي هذا بعٌد.

ا ذفَّف عليه، فقد  ا حديث ابن مسعود وأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نفله سيَف أبي جهل لمَّ وأمَّ
ب أبو داود))) »باب من أجهز على جريٍح ُمثخٍن فنفل من سلبه«. بوَّ

فكان  خاصًة،  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  كانت  بدٍر  غنيمة  أن  على  ه  يتوجَّ إنما  أيًضا  هذا  قلُت: 
يقسمها على من يشاء، وإالَّ فالسالح داخل في السلب، فإذا استحقه القاتُل الُمْثِخن 
دخول  في  أحمُد  توقَّف  وقد  رضاه،  بغير  حقٌّ  فيه  بعده  للُمَذفِّف  يكن  لم  بالجراح 

]السيف[))) السلَب في روايٍة عنه.

آِخُره، والحمد للَّه وحده، وصلَّى اللَّه على محمد وآله وصحبه 
ين، آمين. وسلَّم تسليًما كثيًرا إلى يوم الدِّ

ذ ابني عفراء. )1) هو عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوِّ

)2) »الطبقات الكربى« )457/3(.

واللغات«  األسماء  و»هتذيب   )107/	( الغابة«  و»أسد   )1837/4( »االستيعاب«  يف  ترجمتها   (3(
.)343/2(

)4) »سنن أبي داود« )72/3(.

)5) سقط من المخطوط، وال بد منه، قال ابن المنذر يف »األوسط« )	/132( عن أحمد: »وُسئل عن السيف 
من السلب؟ قال: ال أدري«. وينظر »الفروع« )10/	17(.
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الَمَصاِدر والَمَراِجع
»االستيعاب في معرفة األصحاب« البن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، - 1

بيروت، الطبعة األولى، 1412هـ = 1992م.

المكتبة - 2 الجزري، تحقيق خيري سعيد،  ابن األثير  مة  الغابة في معرفة الصحابة« للعالَّ »أسد 
التوفيقية، القاهرة، 2003م.

»اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب« البن - 3
رة مكتبة ابن تيمية عن الطبعة الهندية. ماكوال، تحقيق المعلمي اليماني وغيره، مصوَّ

»األم« للشافعي، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة - 4
األولى، 1422هـ.

»األوسط في السنن واإلجماع واالختالف« البن المنذر، تحقيق جماعة، دار الفالح، الفيوم، - 5
الطبعة األولى، 1430هـ = 2009م.

»تاج اللغة وصحاح العربية« للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، - 	
بيروت، الطبعة الثانية، 1399هـ = 1979م.

»تهذيب األسماء واللغات« للنووي، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة. - 7

الرسالة، - 8 مؤسسة  عواد،  بشار  الدكتور  تحقيق  للمزي،  الرجال«  أسماء  في  الكمال  »تهذيب 
بيروت، الطبعة الرابعة، 	140هـ = 1985م.

مؤسسة - 9 العرقسوسي،  نعيم  محمد  تحقيق  الدمشقي،  ين  الدِّ ناصر  البن  المشتبه«  »توضيح 
الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ = 1993م.

»دالئل النبوة« للبيهقي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، - 10
بيروت، الطبعة األولى، 1408هـ = 1988م.

»الروض األنف« للسهيلي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، - 11
الطبعة األولى، 1412هـ.

ين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.- 12 نن« ألبي داود السجستاني، تحقيق محمد محيي الدِّ »السُّ

نن الكبرى« للنسائي، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة - 13 »السُّ
األولى، 1412هـ = 2001م.

»السيرة النبوية« البن هشام، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي، - 14
 = 1375هـــ  الثانية،  الطبعة  بمصر،  وأوالده  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة 

1955م.



المحرم 1441 ـه318

دار طوق - 15 الناصر،  ناصر  بن  السلطانية، محمد زهير  الطبعة  رة  للبخاري، مصوَّ »الصحيح« 
النجاة، الطبعة األولى، 1422هـ.

»الصحيح« البن حبان البستي = »اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان«.- 	1

القاهرة، - 17 الحديث،  دار  عبد الباقي،  فؤاد  محمد  تحقيق  الحجاج،  بن  لمسلم  »الصحيح« 
1412هـ = 1991م. 

»الطبقات الكبير« البن سعد، تحقيق الدكتور علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، - 18
الطبعة األولى، 1421هـ = 2001م.

القرى، - 19 أم  جامعة  العزباوي،  إبراهيم  بن  عبد الكريم  تحقيق  للخطابي،  الحديث«  »غريب 
مركز إحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 1422هـ = 2001م.

»الفروع« البن مفلح، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، - 20
بيروت؛ دار المؤيد، الرياض، الطبعة األولى، 1424هـ = 2003م.

»الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل« البن قدامة، المكتب اإلسالمي، بيروت.- 21

»كشاف القناع عن متن االقناع« للبهوتي، تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العدل بالمملكة - 22
العربية السعودية، الطبعة األولى، 1421هـ = 2000م.

مة ابن منظور، دار صادر، بيروت.- 23 »لسان العرب« للعالَّ

»مسائل اإلمام أحمد« رواية إسحاق بن هانئ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، - 24
بيروت.

»المسند« لإلمام أحمد بن حنبل، طبعة المكنز اإلسالمي.- 25

»المسند« للبزار، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله؛ المجلدات )1-9(، وتحقيق - 	2
عادل بن سعد؛ المجلدات )10-17( وتحقيق صبري عبد الخالق الشافعي؛ المجلد )18(، 

مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

الوطن - 27 دار  العزازي،  يوسف  بن  عادل  تحقيق  األصبهاني،  نعيم  ألبي  الصحابة«  »معرفة 
للنشر، الرياض، الطبعة األولى، 1419هـ = 1998م.

الثالثة، - 28 الطبعة  بيروت،  األعلمي،  دار  جونس،  مارسدن  تحقيق  للواقدي،  »المغازي« 
1409هـ = 1989م.

دار - 29 بن عبد القادر،  بن عبد الله  الدكتور موفق  للدارقطني، تحقيق  »المؤتلف والمختلف« 
الغرب اإلسالمي، بيروت، 	140هـ = 	198م.
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مة التحقيق مقدِّ
نبينا  والمرسلين،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  الحمد 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فمن المنن اإللهيَّة على هذه األمة المحمدية أن قيَّض لها في كل زمان 

من  الصحيح  ويميزون  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمد  نبينا  سنة  على  يذبون  المحدثين،  من  أعالما 

الضعيف، ويكشفون علل األحاديث.

التي  األوقــات  في  خصوصا  ة،  ماسَّ العلم  أهل  من  الطائفة  لهذه  األمة  وحاجة 

ينتشر فيها الجهل والفتن، ويقل الخوف من رب العالمين، فتفشو األحاديث الضعيفة 

والموضوعة، ويكثر الكذابون والوضاعون، مما يكون له أثر بالغ على حياة المسلمين 

العلمية والعملية.

العالمة  العظيمة:  المهمة  لهذه  تعالى  اللَّه  قيضهم  الذين  األعالم  أولئك  ومن 

الحسيني  الفاسي  العراقي  محمد  بن  إدريس  العالء  أبو  الشريف  الحافظ  المحدث 

الحديث  علم  في  وتضلعه  بتمكنه  ُعرف  الذي  العالم  هذا  1184هـــ،  سنة  المتوفى 

النبوي الشريف، على صاحبه أفضل الصالة والسالم.

فألَّف رحمه اللَّه مؤلفات جليلة عديدة في خدمة الحديث؛ تصحيحا وتضعيفا، 

وتخريجا، وُحْكًما على األسانيد والرجال.

تعالى، جواب  اللَّه  قريحته رحمه  بها  التي جادت  اللطيفة  المؤلفات  تلك  ومن 

ره في بيان درجة حديث إحياء الليالي الخمس، بين فيه وهاء طرقه وشدة ضعفها،  حرَّ

سماه: »كشف اللبس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخمس« .
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.((( وهي الرسالة الخامسة التي أسعُد بتقديمها للقراء الكرام من مؤلفاته

وفق  العمل  هذا  في  وســرت  الله،  يسر  بما  الرسالة  هذه  لخدمة  سعيُت  وقد 

الخطوات التالية:

)أ(  النسخة  جعلُت  وقد  الحديثة،  اإلمــالء  قواعد  وفق  المخطوط  نسخُت  1ـ 

أصال؛ ألنها ُنسخت من نسخة بخط المصنف، ثم ُقرئْت عليه، وعليها إثباُت السماع 

وإجازة للناسخ بخط المصنف رحمه اللَّه تعالى. وأثبتُّ الفروق المهمة في الهامش، 

ووضعُت زيادات النسخة )ب( بين معقوفتين ] [. 

المعاني،  مراعًيا  الترقيم  عالمات  ووضعُت  فقرات،  إلى  النص  قسمُت  2ـ 

وضبطُت ما يشكل من الكلمات واألعالم وما إلى ذلك.

نسبها  التي  واألقوال  لمصادرها،  المصنُف  أوردها  التي  األحاديث  عزوُت  3ـ 

ألصحابها، مع الحرص على الرجوع لمصادرها األصلية.

4ـ قمُت بمقابلة ما نقله المصنف والمقارنة بينه وبين المطبوع، معتمدا في ذلك 

على أفضل ما وقفُت عليه من نشرات المصادر، وأثبتُّ في الغالب الفروق المؤثرة 

دون غيرها، مشيًرا للحذف أو الزيادة بين معقوفتين ] [.

5ـ علقُت على ما تمسُّ الحاجة إليه، مراعًيا في ذلك االختصار واإليجاز.

ر اهَّلل َقبُل - وله الحمد والشكر - إخراج أربع رسائل له رحمه اهَّلل، وهي:  )1) وقد يسَّ
1ـ جزء فيما ورد يف سبب منع نزول المطر، نشر يف العدد: 59 من مجلة اإلصالح الجزائرية.  

2ـ اإليضاح والتبيين فيما فات الحافظ ابن حجر من األعالم يف تأليفه يف المدلسين، ضمن النشرة الشهرية   
لمجموعة المخطوطات اإلسالمية العددان: 15 - 	1 )المحرم - صفر( 1440هـ.

البحوث  مجلة  من   118 العدد:  ضمن  عاشوراء،  يوم  التوسعة  أحاديث  على  الحسنة  التنبيهات  3ـ   
اإلسالمية الصادرة عن األمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ر المرقوم يف حديث: )أصحابي كالنجوم(، ويصدر بإذن اهَّلل تعالى ضمن سلسلة لقاءات العشر  4ـ الدُّ  
األواخر من رمضان بالمسجد الحرام لعام 1440هـ، عن دار البشائر اإلسالمية.
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	ـ قدمُت للرسالة بترجمة موجزة للمصنِّف، ودراسة مختصرة للرسالة والنسخ 
المعتمدة.

وبعد؛ فهذا جهد المقل، أرجو اللَّه تعالى أن أكون قد وفقت فيه، وأرجو اللَّه أن 
يرزقني فيه اإلخالص والقبول، وأشكر كل من أعان بتوجيه أو نصح، وأخص بالذكر 
م، وما بذل  أخي وصديقي المفيد أبا حنيف أيوب بوعالمية، جزاه اللَّه خيرا على ما قدَّ

لتوفير نسخة الخزانة الحسنية. 

والحمد للَّه رب العالمين. 

وكتبه حامًدا مصليًّا الفقير إلى عفو ربه العفو الغفور:

حاتم بن محمد فتح اللَّه المغربي

ليلة 	1 من رجب، لعام 1439هـ .

بمكناسة الزيتونة عمرها اللَّه بطاعته، 

وصانها من كل ضر وبأس وسائر بالد المسلمين.

Hatim_elatary@hotmail.com
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ترجمة الُمَصنِّف)))

اسمه ونسبه:

هو: إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن حمدون بن عبد الرحمن 

بن  الكاظم  إلى موسى  نسبه  وينتهي  العراق،  الحسيني، أصله من  العراقي  الشريف 

جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي األصغر الملقب بزين الدين بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص ورضي عنهم أجمعين.

وأول من وفد من أجداده من العراق إلى فاس: الشريف محمد الهادي بن أبي 

القاسم، واشتهر بالعلم وخدمة أهله))).

والدته ونشأته وطلبه للعلم:

أن والدتي  لي  يذكر  »وكان  والده:  اللَّه حاكًيا عن  العراقي رحمه  الشيخ  يقول 

كانت سنة عشرين ومئة وألف تقريبا«))).

ومما يدل على العناية الفائقة التي نالها المترجم له، والتربية الرشيدة، والحرص 

على تنشئته نشأة صالحة، أنه ُأدخَل الُكتَّاَب صغيرا، وقرأ القرآن وختمه مرارا، وقرأ 

على والده في النحو والصرف والفقه، والزمه واستفاد منه))). 

)1) مما وقفُت عليه من مصادر ترجمته: فهرسة الحافظ أبي العالء إدريس العراقي الفاسي، ونشر المثاين: 
األنفاس:  وسلوة   ،1	0/1 للزبيدي:  المختص  والمعجم   ،120 الحضيكي:  وطبقات   ،193/4
وفهرس  العلمية(،   –  3	4/2(  124/4 السامي:  والفكر   ،512/1 الزكية:  النور  وشجرة   ،150/1

الفهارس: 818/2، وإتحاف المطالع: 30/1.

عبد  شيوخ  ومعجم   ،1	0/1 للزبيدي:  المختص  والمعجم   ،44  -  43 له:  المرتجم  فهرسة  ينظر:   (2(
الحفيظ الفاسي: 74.

)3) فهرسة العراقي: 44.

)4) المصدر والصفحة نفسهما.
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ما  لنا  تفسر  قد  واللسان  العربية  في علوم  والده  المالزمة واالستفادة من  وهذه 

حباه اللَّه به وآتاه من فصاحة النطق، واستقامة اللسان، والسالمة من اللحن، وفي هذا 

ه ومعاصُره ابن الطيِّب القادري في نشر المثاني: »ولم يكن له في حال قراءته اعتناء  يقول ندُّ

ببعض العلوم نحو النحو والبيان والمنطق، ومع ذلك كان إذا سرد كتابا ال يلحن في شيء 

منه، بل فصيح النطق قويم الدراية على ذلك، وال ينطق بشيء غير مستقيم«))). 

 - بكليته  فاتجه  الشريف؛  الحديث  بعلم  المبكر  اشتغاله  نبوغه،  عالمات  ومن 

جمعها،  على  وحرص  كتبه،  بتحصيل  وُشغف  لطلبه،   - سنة  عشرة  أربع  ابن  وهو 

قال رحمه الله: »ولما شرعُت في االنتقال بالعلم، وذلك في سنة أربع وثالثين ومئة 

وألف، أولعُت بعلم الحديث الشريف، كالم خير كل حضري وبدوي، وطلبُت كتبه، 

السيوطي؛  الدين  الحفاظ جالل  كتاب خاتمة  أجمعها  منها، ومن  كثير  فوقفُت على 

أعني جمع الجوامع«))).

وقرأ العراقي على أشياخه جمًعا من المصنفات الحديثية، من الصحاح والسنن 

الغريب  وكتب  الحديث،  وعلوم  والتعديل،  والجرح  الرجال  وكتب  والمسانيد، 

من  وقيد  عليهم  وضبط  أشياخه  بعض  على  الكتب  من  وسمع  وغيرها،  واألطراف 

كتب الحديث ما يستغرب سماعه فضال عن وجوده في القطر المغربي إذ ذاك))).

مشايخه:

والزمهم  وقته،  أعالم  من  وجماعة  الشيوخ،  من  جلَّة  عن  العراقي  الشيخ  أخذ 
وتخرج بهم. ومن هؤالء األعالم: 

)1) نشر المثاين: 194/4. وينظر: فهرس الفهارس: 821/2.

)2) من مقدمة كتابه فتح البصير، نقال عن د. بدر العمراين يف مقدمة تحقيقه لفهرسة العراقي. وينظر: فهرس 
الفهارس: 818/2.

)3) ينظر: نشر المثاين: 194/4، وفهرس الفهارس: 822/2.
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والده أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن حمدون))).

الشيخ الفقيه القاضي أبو الحسن علي الشدادي الحسني))).

األندلسي  سليمان  الحاج  بن  العربي  بن  أحمد  القاسم  أبو  المحدث  الشيخ 
الغرناطي أصاًل، الفاسي داًرا )تـ:1141هـ())).

الحفيد،  اللَّه محمد بن أحمد بن محمد ميارة  أبو عبد  المشارك  العالمة  الشيخ 
الفاسي )تـ:1144هـ())).

الشيخ النحوي أبو عبد اللَّه محمد بن زكري الفاسي )تـ:1144هـ())).

الُحَرْيشي  أحمد  بــن  علي  الحسن  ــو  أب ــة  ــراوي ال المحدث  الــواعــيــة  العالم 
)تـ:1145هـ())).

الشيخ أحمد بن المبارك اللمطي السجلماسي )تـ:1155هـ())).

الشيخ أبو عبد اللَّه محمد بن عبد السالم بناني الفاسي )تـ:3	11هـ())).

العنبري  السرغيني  محمد  بن  الكبير  المدعو:  محمد  اللَّه  عبد  أبــو  الشيخ 

)تـ:4	11هـ())).

)1) ينظر: الفهرسة: 44. ولم أقف له على سنة وفاته.

)2) ينظر: الفهرسة: 45. ولم أقف له على سنة وفاته.

)3) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 330/1، وفهرس الفهارس: 1024/1.

)4) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 353/3.

)5) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 338/3، وطبقات الحضيكي: 2/1	3.

)	) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 1/3	3، وشجرة النور الزكية: 1/	48، وفهرس الفهارس: 342/1.

)7) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 40/4، وسلوة األنفاس: 228/2.

 ،15	/1 األنفاس:  وسلوة   ،359/2 الحضيكي:  وطبقات   ،80/4 المثاين:  نشر  ترجمته:  يف  ينظر   (8(
وفهرس الفهارس: 224/1.

)9) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 383/2.
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الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن عبد اللَّه الغربي الرباطي )تـ:1178هـ())).

الشيخ أبو عبد اللَّه َمحمد بن قاسم جسوس )تـ:1182هـ())).

ولمترجمنا شيوخ آخرون بمكناس وغيرها، لم يذكرهم في فهرسته.

تالميذه:

تتلمذ جمٌع من الطلبة على الحافظ أبي العالء العراقي وتخرجوا على يديه، ومنهم:

أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الجزولي الحضيكي )تـ:1189هـ())).

أبو الحسن علي زين العابدين بن هاشم العراقي الحسيني الفاسي )تـ:1194هـ( 
المعروف بـ: زيان العراقي))).

عبد السالم بن الخياط القادري الحسني )تـ:1228هـ())).

محمد بن أحمد بن محمد الصقلي الحسيني )تـ:1232هـ())).

أبو محمد عبد اللَّه بن إدريس، ولد صاحب الترجمة )تـ:1234هـ())).

أبو زيد عبد الرحمن بن إدريس، ولد صاحب الترجمة )تـ:1234هـ())).

الشيخ الفقيه محمد بن الصادق بن الريسوني )تـ:1234هـ())).

البن  المطالع  وإتحاف   ،119/1 الفهارس:  وفهرس   ،120/1 الحضيكي:  طبقات  ترجمته:  يف  ينظر   (1(
سودة: 20/1.

)2) ينظر يف ترجمته: نشر المثاين: 80/4، وشجرة النور الزكية: 511/1، وإتحاف المطالع: 28/1.

)3) ينظر يف ترجمته: فهرس الفهارس: 351/1.

)4) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 140/3، وفهرس الفهارس: 0/1	4، ودليل مؤرخ المغرب: 217.

)5) ينظر يف ترجمته: إتحاف المطالع: 111/1، األعالم للزركلي: 8/4.

)	) ينظر يف ترجمته: إتحاف المطالع: 120/1.

)7) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 18/3، وفهرس الفهارس: 824/2.

)8) ينظر يف ترجمته: سلوة األنفاس: 19/3، وفهرس الفهارس: 824/2.

)9) ينظر يف ترجمته: فهرس الفهارس: 445/1، وإتحاف المطالع: 128/1.
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الناصري  السالم  عبد  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو  الفقيه  المسند  المحدث  العالمة 
الدرعي التمكروتي )تـ:1239هـ())).

الشيخ المؤقت عبد العزيز بن عبد السالم بن أحمد بن علي بن أحمد بن الحسين 
الوزجاني))).

ثناء العلماء عليه:

وكبير  ــاف،  األوص بجميل  وحلَّْوه  مترَجمنا،  على  العلم  أهل  من  جمع  أثنى 
األلقاب، ورفيع الدرجات العلمية؛ لما كان عليه من العلم الوافر، واالطالع الواسع، 

وطول الباع، مع التحقيق واإلتقان.

ه شيخه محمد جسوس )تـ:1182هـ( بقوله: »فريد عصره ووحيد دهره  فقد حالَّ
في علم الحديث«))).

وقال عنه شيخه الُحَرْيشي )تـ:1145هـ(: »الفقيه النجيب، والحافظ األريب«))).

وقال عنه أيضا شيخه بناني )تـ:3	11هـ(: »الفقيه العالمة الحافظ المحدث«))).

وأثنى عليه شيخه الرباطي )تـ:1178هـ( ثناًء عاطرا، فقال عنه في إجازته: «... 
العالم الحافظ البركة الحجة، السالك من تلك السبل والمنهاج أوضح الحجة، سيدنا 

وموالنا اإلمام األلمعي الهمام إدريس...«))).

وفي الدر النفيس عن الشيخ أبي حفص عمر الفاسي أنه كان يقول لتالمذته في 

)1) ينظر يف ترجمته: فهرس الفهارس: 843/2، اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم: 	/192.

)2) ينظر يف ترجمته ما جمعه محقق فهرسة العراقي: 24.

)3) فهرسة العراقي:	5.

)4) المصدر نفسه: 49.

)5) المصدر نفسه: 53.

)	) المصدر نفسه: 57.
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شأن أبي العالء: »هذا سيدي وسيدكم«، ويقول أيضا: »إنه أحفظ من ابن حجر«))).

القادري  الطيِّب  بن  محمد  الشيخ  الطلب  في  وقرينُه  عصريُّه،  عنه  ــال  وق
)تـ:1187هـ(: »الشيخ الحافظ المحدث الفقيه العالمة«))).

ه أبو محمد الوليد بن العربي العراقي )تـ:5	12هـ(: »كان إماًما في  وقال ابن عمِّ
علم الحديث محقًقا فيه، وانفرد بذلك في وقته فكان ال يقاومه فيه أحد، واعترف له 

ُب بسيوطي زمانه«))). بذلك علماُء زمانه وشيوُخه وأقراُنه، فكان ُيلقَّ

مؤلفاته:

علم  في  أغلبها  عديدة،  مؤلفات  الفاسي  العراقي  إدريــس  العالء  أبي  للشيخ 
الحديث، امتازت بقوة الحجة، وإتقان الصناعة الحديثية، وكثير منها رسائل وفتاوى 

كتبها جوابا لسؤال، أو تحريرا لمسألة. ومن ذلك: 

1ـ اختصار الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة للسيوطي))).

2ـ اإليضاح والتبيين فيما فات الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين))).

3ـ التنبيهات الحسنة على أحاديث التوسعة))).

)1) سلوة األنفاس: 151/1.

)2) نشر المثاين: 193/4.

)3) فهرس الفهارس: 819/2.

عالل  مؤسسة  لمخطوطات  المختصر  ينظر: الفهرس   . 	54 برقم:  الفاسي  عالل  بخزانة  نسخة  منه   (4(
الفاسي: 81/2.

بخزانة  ونسخة   ،10900 برقم:  ب(،  )ص:15  مجموع  ضمن  بالرباط  الملكية  بالخزانة  نسخة  منه   (5(
المسجد األعظم بوزان ضمن مجموع برقم: 297. وقد نشر بتحقيقي ضمن النشرة الشهرية لمجموعة 

المخطوطات اإلسالمية العددان: 15 - 	1 )المحرم - صفر( 1440هـ.
)	) منه من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، ضمن مجموع تحت رقم: 531/5. وقد 
نشر بتحقيقي يف العدد: 118 من مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن األمانة العامة لهيئة كبار العلماء 

بالمملكة العربية السعودية.
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4ـ تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي))).

5ـ الجواب المحتفل عن حديث الحال المرتحل))).

	ـ الدر المرقوم في حديث أصحابي كالنجوم))).

7ـ الدرر المنثورة في الدعوات المأثورة))).

8ـ كشف اللبس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخمس. وهو رسالتنا محل الدراسة.

9ـ رفع االلتباس فيما ورد في القياس للناس))).

10ـ شرح الشمائل المحمدية))). 

11ـ شرح الثلث األخير من مشارق األنوار من صحاح األخبار المصطفوية للصغاني، 

وقد شرحه بأمر من السلطان محمد بن عبد الله، ولم يتمه فأكلمه ابنه أبو محمد عبد الله))).

12ـ شرح إحياء الميت في فضائل آل البيت للسيوطي))). 

سلوة  وينظر:  الكتاين.  جعفر  بن  محمد  الشيخ  عليها  وعلق  ونقلها  جمعها  مصورة  نسخة  منه  وعندي   (1(
األنفاس: 150/1.

)2) منه نسخة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء: 531/3، ويف خزانة المسجد األعظم بوزان: 297 
ضمن مجموع. وقد صدر بتحقيق د. بدر العمراين.

البشائر  دار  قريبا عن  برقم: 531/2. وسيصدر  البيضاء  بالدار  العزيز  الملك عبد  بمؤسسة  منه نسخة   (3(
اإلسالمية ضمن سلسلة لقاءات العشر األواخر من رمضان لعام 1440هـ. 

)4) منه نسخة بمؤسسة الملك عبد العزيز برقم: 531/7.

)5) منه نسخة بخزانة عالل الفاسي ضمن مجموع برقم: 755 من ص:194 إلى ص:207. ينظر: الفهرس 
المختصر: 151/2.

)	) منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط، ونسخة بخزانة الشيخ الحجوجي برقم 112 َوْفق الفهرس الخطي 
للخزانة.

)7) ينظر: اإلشراف على بعض من بفاس من مشاهير األشراف محمد الطالب بن الحاج السلمي المرداسي: 
143/1، وفهرس الفهارس: 824/2.

)8) ذكره يف فهرسته: 	4.
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13ـ فهرسة شيوخه))). 

ج لهم في الجامع الكبير: للسيوطي،  14ـ فتح البصير في التعريف بالرجال المخرَّ
ولم يتمه، كما صرح بذلك صاحب الدر النفيس.

15ـ موارد أهل السداد والوفا في تكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا 
للسيوطي))).

	1ـ ما ورد في سبب منع نزول المطر))). 

17ـ نبذة يسيرة في بيان درجة بعض األحاديث: وهو تقييد في بيان درجة أربعة 
فيه  يبدأ  )ال  وحديث:  أبتر(،  فهو  اللَّه  ببسم  فيه  يبدأ  ال  بال  ذي  أمر  )كل  أحاديث: 

بالحمد(، و)إن إسماعيل هو الذبيح(، وحديث رؤية النبي ملسو هيلع هللا ىلص لربه))).

إلى غير ذلك من المصنفات والتقاييد واألجوبة المفيدة، التي أرجو اللَّه الكريم 
أن يقيض لها من يعتني بها ويخرجها.

وفاته:

توفي الحافظ أبو العالء في شعبان عام أربعة وثمانين ومئة وألف، بمدينة فاس، 
عن أربع وستين سنة)))، رحمه اللَّه وأسكنه فسيح جناته وغفر له، وألحقنا به صالحين.

)1( وقد طبع عن دار ابن حزم بتحقيق د. بدر العمراين.

)2( منه نسخة غير مكتملة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء برقم: 531/1.

)3( منه نسخة بمؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء برقم: 	/531. وقد حققته - والحمد هَّلل - ونشر 
يف العدد )59( من مجلة اإلصالح الجزائرية.

إلى  الورقة 9/ب،  بالرباط؛ األولى: 805 )1419( ضمن مجموع من  الوطنية  بالمكتبة  منه نسختان   )4(
ضمن  )م:9/ص:72(،   017 ميكروفلم:  جك(   2	(  51 برقم:  والثانية:  ج1/ص81(،  )ق2  11/أ 
برقم  مجموع  ضمن  بمكناس  األعظم  المسجد  بخزانة  ونسخة   .112 إلى   110 الورقة  من  مجموع 

)502( يف ورقتين.

)5( ينظر: نشر المثاين: 195/4، وطبقات الحضيكي: 121/1، وفهرس الفهارس: 818/2.
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إثبات صحة نسبة الرسالة للمصنف:

يدل لصحة نسبة هذه الرسالة للحافظ أبي العالء إدريس العراقي رحمه اللَّه أمور: 

األول: أن نسخة الخزانة الحسنية العامرة، كتبت بخط تلميذ المصنف الصقلي، 

»الحمد  آخرها:  في  فجاء  تعالى.  اللَّه  رحمه  المصنف  بخط  سماعه  إثبات  وعليها 

لله، سمعُت هذا الكتاَب على مؤلِفِه شيِخنا وسيِدنا وُمفيِدنا موالنا إدريس بِن سيدنا 

المراقي آمين -، وهو ماسٌك  اللَّه أعلى  أهم  بوَّ العراقيِّ -  الُحَسْينِيِّ  وموالنا محمٍد 

فأجاب:  به.  النفع  اللَّه  أبقى  بيِدِه،  لي  يكتَب  أن  منه  وطلبُت  المباركة،  بيده  أصَلُه 

الفاسي  أصاًل،  ِقلِّيُّ  الصِّ وَنَسًبا،  َحَسًبا  الشريُف  بِه صالَحُه،  اللَّه  زاَد   - كاتُبه  قاله  ما 

داًرا - صحيٌح، وَأِذنُت له في روايته عني، والله يزيُدُه نباهًة وعلما نافذا، والكاتَب 

بن  محمد  بن  إدريس  ذنبه  وأسير  ربه  عبد  وكتبه  آمين.  المسلمين  وجميع  كذلك 

إدريس الحسيني العراقي ثم الفاسي في التاريخ.

الثاني: أن النسخة )ب( من رسالتنا محل الدراسة تقع ضمن مجموع بخط أحد 

المجموع،  المصنف في بعض حواشيه ضمن  اسم جده  المصنف، وقد ذكر  أحفاد 

وسيأتي ذكر ذلك مفصاًل في مبحث وصف النسخة المعتمدة.

فيقوُل  »وبعُد:  فقال:  اسمه  بذكر  اللَّه  حمد  بعد  رسالته  المؤلف  افتتح  الثالث: 

إدريَس  بِن  بُن محمِد  إدريُس  الطالُب عفَوُه ومغفرَتُه:  اللِه سبحاَنُه،  إلى  الفقيُر  العبُد 

الُحَسْينِيُّ الِعراقِيُّ ثم الفاسي، أاَلَن اللُه تعالى بفضلِِه قلَبُه القاسي«. 

ومما يستأنس به إلثبات نسبة الرسالة للعراقي الفاسي رحمه الله: 

بها  جادت  مختلفة،  وتقاييد  وفتاوى  أجوبة  للعراقي  ترجم  ممن  كثير  نسبة   *

قريحته، تدل على سعة علمه وقوته، كان يجيب بها على البديهة من حفظه)))، ونلمس 

)1( ينظر: نشر المثاين: 195/4، وفهرس الفهارس: 819/2.
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»ُسئِْلُت  يقول في مقدمتها:  إذ  فتاويه، ومنها رسالتنا هذه  هذا من مقدمته لجمع من 
ا ُيْرَوى في إحياِء اللَّيالي الخمِس: َلْيَلَتْي العيديِن، وليلِة التَّْرِوَيِة، وليلِة عرَفَة، وليلِة  عمَّ
ْعِف  الضَّ َشِديَدِة  بل  َوَرَد في أحاديَث َضعيفٍة،  ذلَك  بأنَّ  فأجبُت  النِّصِف من شعباَن، 

واهيٍة. َفُسئِلُت بياَن ذلَك تفصياًل فقلُت - واللُه المستعاُن -: ...«.

والوفا(،  السداد  أهل  )موارد  كتابه  في  العراقي  الحافظ  وَنَفس  منهج  أن  كما   *
في  نفسه  هو  التوسعة(  أحاديث  على  الحسنة  و)التنبيهات  المحتفل(،  و)الجواب 

رسالتنا محل الدراسة، ويظهر ذلك لمن تتبعه.

تحقيق عنوان المخطوط:

اختلف العنوان المثبت في النسختين )أ( و)ب(، فورد في مقدمة المصنف في 
النسخة )ب( قوله: »سميته: رفع اللبس عما ورد في إحياء الليالي الخمس«. 

العنوان في نسخة  إلى ورود هذا  )أ(  النسخة  الناسخ في هامش آخر  وقد أشار 
وعليها  المصنف،  على  مقروءة  نسخة  وهي  )أ(  النسخة  آخر  في  بينما  الكتاب،  من 
خطه، ونقلت من نسخة بخط المصنف، ورد تسمية رسالتنا بـ: كشف اللبس عن بيان 

أحاديث إحياء الليالي الخمس.

بيان  عن  اللبس  كشف  هو:  الدراسة  محل  لرسالتنا  الصحيح  فالعنوان  وعليه 
أحاديث إحياء الليالي الخمس. والله أعلم.

وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الرسالة:

اعتمدُت في تحقيق رسالة أبي العالء العراقي على نسختين تامتين: 

ضمن  بالرباط،  الملكي  بالقصر  الحسنية  الخزانة  محفوظات  من  أوالهما: 
مجموع برقم: 10900، وقد رمزت لها بـ: )أ(. 

وثانيهما: من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء، ضمن مجموع 
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تحت رقم: 531/4، وقد رمزت لها بـ: )ب(. وفيما يلي توصيفهما:

أوال: نسخة المكتبة الحسنية بالرباط:

عدد لوحاتها: )3( ونصف لوحة. 

مسطرتها: )19( سطرا، ما عدا اللوحتين األولى واألخيرة. 

ناسخها: هو محمد بن أحمد الحسني الصقلي الحسيني الفاسي )تـ:1232هـ(، 
أحد طلبة المصنف، رحمه الله))).

تاريخ نسخها: ُنسخت في حياة المؤلف، أوائل ذي القعدة من سنة اثنين وثمانين 
ومئة وألف، أي بعد أحد عشر شهًرا من تاريخ تصنيفها.

ميزتها: النسخة تامة، بها تصحيحات، ُنقلت من نسخة بخط المصنف، وُقرئت 
عليه، وكتب العراقي في آخرها بخطه إثبات سماع الناسخ وإجازته بها.

وبها بعض التعليقات والحواشي، واستعمل فيها نظام التعقيبة، وخطها مغربي، 
وقد وضع الناسخ خطًّا فوق أول كلمة من بداية كل جملة. 

ثانيا: نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء:

عدد لوحاتها: )5( لوحات. 

مسطرتها: )18( سطرا، ما عدا اللوحتين األولى واألخيرة. 

ناسخها: هو أحد أحفاد الشيخ أبي العالء العراقي، ويدل لذلك ما ورد في حواشي 
للعراقي - وهي  التوسعة(  أحاديث  الحسنة على  )التنبيهات  اللوحة 4 من مخطوطة 
ومخطوطتنا محل الدراسة ضمن مجموع واحد بنفس الخط -، كتب الناسخ: »وكذا 
كاَن  إذا  إالَّ  الجرُح  فيه  ُيْقَبْل  لم  َعدالُتُه  َثَبَتْت  إذا  جُل  »الرَّ ولفُظه:  الُبَخاِريِّ  شرِح  في 

)1) ينظر يف ترجمته: إتحاف المطالع: 120/1.
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ًرا بأمٍر قادٍح، أفاَده في النَُّكِت في باِب من أعاَد الحديَث ثالًثا في حديِث: »كاَن  ُمَفسَّ
َنا أبو العالء: وقد سبق الحافظ بهذا  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا َتَكلََّم بكلمٍة أعاَدها ثالًثا«. قال َجدُّ
أبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم«. وبناًء عليه فإن ناسخ المجموع هو أحد أحفاد 

المصنِّف أبي العالء العراقي، رحمة اللَّه عليهم أجمعين.

ميزتها: النسخة تامة، بها تصحيحات، واستدراكات من الناسخ لما وقع له من 
ُمحلًّى  التعقيبة، وخطها مغربي،  نظام  فيها  التعليقات، واستعمل  أخطاء، وبها بعض 

بحمرة، وقد وضع الناسُخ خطًّا أحمر فوق أول كلمة من بداية كل جملة.

منهجه في الرسالة:

استهل الحافظ أبو العالء، رحمه اللَّه تعالى، رسالَته ببيان الباعث على تصنيفها؛ 
ذلك أنه ُسئل عما ورد من أحاديث إحياء الليالي الخمس، فحكم بضعفها ووهائها، 

فُطلَِب منه بسط القول في ذلك، فجادت قريحته بهذا الجواب المحبَّر.

بن  بقية  رواية  من  وأنه  علَّته  وبيَّن  الباب،  في  ما  بأصح  تعالى  اللَّه  رحمه  فبدأه 
ح بالسماع، فاقتضى ذلك الحكَم بضعفه من طريق بقية.  الوليد، وهو مدلِّس لم يصرِّ
بن  عمر  رواية  من  عنه،  اللَّه  رضي  عبادة  رواية  من  للحديث  الثاني  الطريق  أورد  ثم 
هارون، وبين درجته عند النقاد، وأنه أوهى من بقية بن الوليد. ثم أورد الطريق الثالث 
عن معاذ بن جبل من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك. ثم ساق الطريق 

الرابع من رواية ابن كردوس، وبيَّن علَّته.

ق لمسألة كثرة الطرق، وأنها ال تعضد بعضها بعضا إذا اشتد الضعف كما  ثم تطرَّ
في حديثنا محل الدراسة. ومن هذه المسألة انطلق لحكم العمل بالحديث الضعيف 
به - في  يقول  به - عند من  العمل  توفر شروط  في فضائل األعمال، وأوضح عدم 

حديث إحياء الليالي الخمس.
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أخذا  الخمس  الليالي  إحياء  باستحباب  القائلين  نقاش  إلى  اللَّه  رحمه  عاد  ثم 
بحديث الباب، وبيَّن عدم توافر شروط األخذ به، على قول من يجيز العمل بالضعيف 

في الفضائل.

موارده:

وشروحها،  حديث  كتب  بين  ما  جوابه،  في  العالء  أبي  الحافظ  موارد  عت  تنوَّ

وكتب الرجال، والمصطلح والفقه وغيرها.

الجوامع  وجمع  للدارقطني،  ــراد  واألف ماجه،  ابن  سنن  الحديث:  كتب  فمن 

للسيوطي، والجامع الصغير، والترغيب والترهيب للمنذري.

)بالواسطة(، وشرح  العيد  دقيق  األحكام البن  إحكام  الحديث:  ومن شروح 

ألبي  الحصين  الحصن  ة  ُعدَّ بشرح  المخلصين  وتحفة  للمناوي،  الصغير  الجامع 

الفاسي. اللَّه  عبد 

البغدادي،  للخطيب  بغداد  تاريخ  المجروحين البن حبان،  الرجال:  ومن كتب 

ي، واإلصابة في معرفة الصحابة، وتعريف أهل التقديس بمراتب  تهذيب الكمال للِمزِّ

الموصوفين بالتدليس، ولسان الميزان البن حجر، والكاشف في معرفة من له رواية 

في الكتب الستة، وميزان االعتدال للذهبي، والجامع لما في المصنفات الجوامع من 

أسماء الصحابة األعالم للحافظ عيسى بن سليمان الرعيني األندلسي.

مختصر  شرح  في  الجليل  ومواهب  خليل،  للشيخ  المناسك  الفقه:  كتب  ومن 

خليل للحطاب، القول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع للسخاوي.

الجوزي،  البن  والموضوعات  المتناهية،  العلل  الموضوعات:  كتب  ومن 

وتلخيصها للذهبي، والآللئ الكبرى للسيوطي. 
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ومن كتب المصطلح: فتح المغيث، واإليضاح في شرح نظم االقتراح للسخاوي.

ومن كتب التخريج: البدر المنير البن الملقن.

د  ونجده ينقل بالواسطة عن تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، والقول المسدَّ
في الذب عن مسند أحمد البن حجر.

وُيحيل المصنف على بعض كتبه، ومن ذلك إحالته على الدرر اللوامع في الكالم 
على أحاديث جمع الجوامع للسيوطي.  والحمد للَّه رب العالمين.

اللوحة ]1/أ[  من النسخة )أ(
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اللوحة األخيرة من النسخة )أ(
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اللوحة ]1/أ[ من النسخة )ب(

اللوحة األخيرة من النسخة )ب(
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¢
]صلى اللَّه على سيِّدنا محمد وآله[)))

رب يسر الخير واختم أعمالنا به بجاه سيد األولين واآلخرين))) )))

الحمُد للِه وكفى، وسالٌم على عباِدِه الذيَن اصطفى، وجميِع اآلِل واألصحاِب 
والتابعيَن لهم أهِل الَوَفا. 

بُن  إدريُس  ومغفرَتُه:  عفَوُه  الطالِب  سبحاَنُه،  اللِه  إلى  الفقيُر  العبُد  فيقوُل  وبعُد: 
محمِد ابِن إدريَس الُحَسْينِيُّ الِعراقِيُّ ثم الفاسي - أالَن اللُه تعالى بفضلِِه قلَبُه القاسي -: 

يالي الخمِس: َلْيَلَتْي العيديِن، وليلِة التَّْرِوَيِة، وليلِة  ا ُيْرَوى في إحياِء اللَّ ُسئِْلُت عمَّ
عرَفَة، وليلِة النِّصِف من شعباَن؟

ْعِف واهيٍة.  فأجبُت بأنَّ ذلَك َوَرَد في أحاديَث َضعيفٍة، بل َشِديَدِة الضَّ

َفُسئِلُت بياَن ذلَك تفصيال ؟

فقلُت - واللُه المستعاُن -))):

ياِم، قال َعِقَب  َأصَلُح))) ما َوَرَد في ذلَك ما أخرَجُه ابُن ماجة))) في ُسنَنِِه، آخَر الصِّ

)1) زيادة من )ب(.

)2) ساقطة من )ب(.

)3) التوسل بجاه النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من بدع الدعاء التي شاعت وذاعت بين صفوف المسلمين بسبب انتشار 
أهل  بعض  عنها  وغفل  الكبير،  عليها  وهرم  الصغير،  عليها  فنشأ  ذلك،  يف  وموضوعة  ضعيفة  أحاديث 
العلم والفضل. يراجع يف بيان ذلك: مجموع الفتاوى: 211/1، والتوسل: أنواعه وأحكامه، والضعيفة: 

1/	7 )ح:22( للشيخ األلباين.

)4) ورد يف )ب(: »سميته رفع اللبس عما ورد يف إحياء الليالي الخمس«.

)5) يف )ب(: »أصح«.

)	) كذا يف النسختين مًعا، ولعله اختياٌر ألبي العالء، ومعلوم االختالف الحاصل يف ضبط اسم ابن ماجه هل 
هو بالهاء أم التاء.
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ابُن  اُر[)))  أبو أحمَد ]الَمرَّ العيديِن))): حدثنا  َلْيَلَتْي  قاَم  فيَمْن  باٌب  أبواِب االعتكاِف: 
ى، قال: نا َبِقيَُّة بُن الوليِد، عن َثْوِر بِن يزيَد، عن خاَلِد بِن  وَيه، نا محمُد بُن الُمَصفَّ َحمُّ
ِه  َمْعَداَن، عن أبي ُأَماَمَة، عن النبي صلى اللَّه عليه سلم قال: »َمْن َقاَم َلْيَلَتِي اْلِعيَدْيِن لِلَّ

ُمْحَتِسًبا)))، َلْم َيُمْت َقْلُبُه َيْوَم َيموُت))) اْلُقُلوُب«. 

ومن عندِه فقط َأْوَرَدُه الحافُظ جالُل الديِن األَْسُيوطِي في كتابِِه: جمِع الجوامِع))) 
ومختصِرِه: الجامِع الصغيِر))). 

أوَل  والترهيب  الترغيب  كتابِِه:  في  الُمنِْذِريُّ  العظيِم  عبُد  الديِن  زكيُّ  وَسَبَقُه 
َرُه بــ)عن(، ثمَّ قاَل: »ُرواُتُه  العيديِن، ترجَم عليِه: الترغيُب في إحياِء ليلِة العيديِن وصدَّ

ثقاٌت، إال أنَّ َبِقيََّة ُمدلٌِّس، وقد َعنَْعنَُه«. انتهى))). 

يَباَجِة قوَلُه: »فإذا كان إسناُد الحديِث صحيًحا أو َحَسنًا أو ما  وقد أسلَف في الدِّ
رُتُه بلفظة: )عن(«. ثم قال: »وكذلك إن كاَن في إسناِدِه راٍو ]مبهٌم، أو[)))  قاَرَبُهما َصدَّ
 ،»... َف، وَبِقيَُّة ]ُرواِة[))) اإلسناِد ثَِقاٌت، أو فيهم كالٌم ال َيُضرُّ ضعيٌف ُوثَِّق، أو ثَِقٌة ُضعِّ
ُرُه أيضا بلفظِة: )عن(، ثمَّ ُأشيُر إلى ]إرسالِِه وانقطاِعِه أو َعْضلِِه،  إلى أن قاَل: »ُأَصدِّ
فيِه، فأقوُل: رواُه فالٌن من روايِة فالٍن، أو من طريِق  الُمختلِف  اِوي  الرَّ أو[)1)) ذلَك 

)1) حديث: 1782.
وَيه«،  اُر بن َحمُّ اُر«، والصحيح ما يف )أ(، وهو ما يف نسخ ابن ماجه: »أبو أحمد الَمرَّ )2) وقع يف )ب(: »الَبزَّ
وَيه - بفتح المهملة وضم الميم المشددة - بن منصور  اُر - بفتح أوله وتشديد الراء - بن َحمُّ وهو: َمرَّ

الثقفي أبو أحمد الهمداين الفقيه الحافظ. ينظر: هتذيب التهذيب: 80/10.
)3) كذا يف نسختي التأصيل والمكنز، ويف نسخة الرسالة: »محتسبا هَّلل«.

)4) كذا يف األصل، ويف نسخ ابن ماجه: )تموت(.

)5) 714/9، برقم: 38/4142	22.

)	) ينظر: ضعيف الجامع الصغير للشيخ األلباين: )ح:5742(.

)7) الرتغيب والرتهيب: 152/2.

)8) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

)9) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

)10) زيادة من الرتغيب والرتهيب.
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فالٍن، أو في إسناِدِه فالٌن أو نحو هذه العباَرِة، وال أذكُر ما قيَل فيه من جرٍح وتعديٍل 
آخِر  في  باًبا  فيهم  المختلِف  لهؤالِء  وَأْفــَرْدُت  ُذكَِر،  كلَّما  فيه  قيَل  ما  َتْكَراِر  خوًفا من 
واحٍد  كلِّ  في  قيَل  ما  وأذكُر  المعجِم[)))،  حروِف  على  ُمرتَّبا  فيه  ]َأذُكُرُهم  الكتاِب، 

منهم من جرٍح وتعديٍل ]ل/1/أ[ على سبيِل االختصاِر«.))). 

عنَد  ثقٌة  األعــالِم،  أحُد  الَوليِد  بُن  »َبِقيَُّة  ُه:  َنصُّ ما  عليِه)))  الُمَحاِل  في  قال  ثم 
َثنَا أو أخبرنا فهو ثَِقٌة«.  الجمهوِر ولكنَُّه ُمَدلٌِّس، قال النََّسائِيُّ ]وغيُره[))): إذا قاَل َحدَّ

انتهى الغرض. قال: »وفيِه كالٌم كثيٌر َيرِجُع إلى ما ذكرناُه«. 

فليَس  ْح  ُيَصرِّ لم  لكنَُّه  َماِع،  السَّ بلفِظ  َح  َصرَّ لو  َحَسٌن  حديَثُه  أنَّ  كالُمُه  فاقتضى 
بَحَسٍن. 

وَيُدلُّ عليِه ما َأسلَف في كتاِب الزكاِة في ترهيِب السائِل أن َيسأَل بوجِه اللِه غيَر 
قال:  ثم  ْعِف،  الضَّ ِة  ِشدَّ على  الِة  الدَّ )ُرِوَي(،  بلفَظِة:  َرُه  وَصدَّ حديثا  ذكَر  فإنَُّه  الجنِة، 
َن بعُض َمشايِخنَا إسناَدُه، وفيه ُبْعٌد،  )))، وَحسَّ

َبَرانِيُّ في الكبيِر وغيُر الطََّبرانِيِّ »رواُه الطَّ
واللُه أعلُم«. انتهى لفظه))). 

في  َحَجٍر  ابُن  الحافُظ  أفاَدُه  َحْسَبَما  المذكوِر  َبِقيََّة  روايِة  من  هو  الحديُث  وهذا 
اإلصابِة، قال: »وَسنَُدُه َحَسٌن لواَل َعنَْعنَُة َبِقيََّة«. انتهى))). 

)1) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

)2) الرتغيب والرتهيب: 1/	3 - 37.

)3) وذلك يف آخر كتاب الرتغيب يف )باب: ذكر الرواة المختلف فيهم المشار إليهم يف هذا الكتاب(: 8/4	5.

)4) زيادة من الرتغيب والرتهيب.

 135/5 اآلثار:  مشكل  شرح  يف  والطحاوي  )ح:7530(،   132/8 الكبير:  يف  الطرباين  أخرجه   (5(
)ح:1877( عن أبي أمامة الباهلي.

)	) الرتغيب والرتهيب: كتاب الصدقات، ترهيب السائل أن يسأل بوجه اهَّلل غير الجنة، وترهيب المسئول 
بوجه اهَّلل أن يمنع: 02/1	 )ح:	(.           

)7) اإلصابة يف تمييز الصحابة: 255/2، بتصرف يسير.
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اٌب...« إلى  وقد قال الُمنِْذِريُّ َصْدَر كتابِِه: »وإذا كان في اإلسناِد َمْن قيَل فيِه كذَّ
ُق  َيَتَطرَّ ال  بحيُث  َتْوثِيًقا  فيِه  َأَر  ولم  فقط،  ضعيٌف  أو  جدا،  ضعيٌف  أو   ...« قال:  أن 
ْرُتُه بلفظِة: )ُرِوَي(، وال أذكُر ذلَك الراوي وال ما قيَل فيِه  إليِه احتماُل التَّْحِسيِن، صدَّ
الَبتََّة، فيكوُن لإلسناِد الضعيِف َدالَلتاِن: تصديُرُه بلفظِة )ُرِوَي(، وإهماُل الكالِم عليه 

]في[))) آخِرِه«))).

بلفظِة:  َتصديُرُه  فاألَْوَلى  وحينئذ،  بحسٍن،  ليَس  اإلحياِء  حديَث  أن  ُل  َفَيَتَحصَّ
)ُرِوَي(، إالَّ أن يكوَن ذلَك ُمْثَبًتا في األصِل، لكنَّ ُنْسَخَتيَّ ليَس فيهما ذلَك))).

َقُه  ، وقاَل قبَلُه: »َوثَّ َهبِيِّ يِّ للذَّ ومثُل ما مرَّ له عن النََّسائِيِّ في مقتَضِب تهذيِب الِمزِّ
الجمهوُر فيما َسِمَعُه من الثِّقاِت«))). 

ومثُلُه عند النََّسائِيِّ في الميزاِن، وزاَد عن غيِرِه قاَل: »وقال غيُر واحٍد كاَن ُمَدلِّسا، 
ٍة«. ثم قال: »وقاَل أبو حاتٍم: ال ُيْحَتجُّ بِه، وقال أبو مِْسَهٍر:  فإذا قال )عن( فليَس بُِحجَّ

»أحاديُث َبِقيََّة ليست َنِقيًَّة، فكْن منها على َتِقيٍَّة«، وقال ابُن ُخَزْيَمَة: ال أحَتجُّ بِه«))). 

الحقِّ  قال عبد  »وَبِقيَُّة ذو غرائَب وعجائَب ومناكيَر.  َتْرَجَمتِِه:  آخَر  الذهبيُّ  قال 
في غيِر موضٍع: حديُث َبِقيََّة ال ُيْحَتجُّ به. وروى له أحاديَث وسكَت عن َتْليِينِها. وقال 
َعَفاِء، وَيْسَتبِيُح ذلَك، وهذا إْن صحَّ ُمْفِسٌد  أبو الحسِن بُن القطَّاِن: َبِقيَُّة ُيَدلُِّس عن الضُّ

)1) زيادة من النسخة: ب.

)2) الرتغيب والرتهيب: 37/1.

)3) وهذا من تواضع الحافظ العراقي الفاسي، وشدة حرصه على إنصاف أهل العلم والتماس األعذار لهم، 
يف  )ُرِوَي(  بلفظة:  الحديث  صدر  المنذري  الحافظ  فوجدت  اللفظة  تتبعُت  وقد  له.  وغفر  اهَّلل  فرحمه 
نسخة المكتبة الظاهرية: )ل/	25-ب(، وكذا نسخة فيض اهَّلل أفندي برقم: 291 )ل/85–ب(، ونسخة 

الدكتور محمد الرتكي: ل/107- أ. 
وأما النسخة المطبوعة بتحقيق عمارة فال توجد فيها لفظة )ُرِوَي(.  

)4) الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة للذهبي: 273/1.

)5) ميزان االعتدال: 331/1 - 332.
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َفَعَلُه  ولكنَُّه  َبلِيٌَّة،  قال: »وهي  ثم  يفعُلُه«.  أنَّه  عنه  واللِه صحَّ هذا  نعْم  قلُت:  لَعدالتِِه. 
ما  أْمَثُل  الكذَب. هذا  َد  َتَعمَّ أنَُّه  ُيسِقُطُه  الذي  ْخِص  الشَّ َز على ذلَك  َجوَّ باجتهاٍد، وما 

ُيْعَتَذُر بِه عنُه«.))). انتهى.

ِسيَن في  وقد ترجَم الحافُظ ابُن َحَجٍر َبِقيََّة ]ل/1/ب[ هذا في َتْصنِيِفِه في الُمَدلِّ

حوا فيِه  المرتبِة الرابعِة)))، فيمن »اتُِّفَق على أنه ال ُيْحَتجُّ بشيٍء من حديثِِهْم إال ما َصرَّ

َعَفاِء والمجاِهيِل«. انتهى. ماِع لكثرِة َتْدلِيِسِهْم عِن الضُّ بالسَّ

))) َعِقَبُه عن ُعَباَدَة بلفِظ: »من َأْحَيا َلْيَلة  وال يقاُل: َيْعَتِضُد هَذا بما َأْوَرَد الُمنِْذِريُّ

َبَرانِيِّ في األوسِط  اْلفطِر َوَلْيَلَة اأْلَْضَحى لم َيُمْت قلُبُه َيْوَم َتُموُت اْلُقُلوُب« من عنِد الطَّ

والكبيِر)))، واقتصَر في الجمِع في َعْزِوِه على الكبيِر))). 

»صلى«  األوسِط  لفَظ  وَأْوَرَد  األْفَراِد)))،  في  اَرُقْطنِيُّ  الدَّ أيًضا  أخرَجُه  وأقول: 

بدل »أحيا«. 

ألنَّا نقوُل: َراِويِه َأْوَهى من َبِقيََّة المذكوِر؛ وهو عمُر بُن هاروَن)))، َتْرَجَمُه ابُن ِحبَّاَن 

اعيَن، وقال: »َيروي الُمْعَضالِت عن  َعفاِء والَمْتروكيِن والَوضَّ في المجروحيَن من الضُّ

)1) ميزان االعتدال: 339/1.

)2) ينظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس البن حجر: 49.

)3) الرتغيب والرتهيب: 153/2.

)4) لم أقف عليه يف المعجم الكبير، وقد نسبه له أيضا الهيثمي يف مجمع الزوائد: 198/2. وهو يف األوسط: 
57/1 )ح:159(، بلفظ: »من صلى...«.

)5) ينظر: جمع الجوامع للسيوطي: 7/9	4 )ح:15	22111/3(.

»أحيا«  بلفظ:  أورده  وقد  التدمرية(،  )ط:   89/2 القيسراين:  البن  واألفراد  الغرائب  أطراف  ينظر:   (	(
ويراجع: العلل للدراقطني: 9/12	2.

)7) عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي موالهم أبو حفص البلخي. ينظر: الجرح والتعديل: 
عدي:  البن  والكامل   ،)	55 )ترجمة:   90/2 حبان:  البن  والمجروحين   ،)7	5 )ترجمة:   140/	

	/57 )ترجمة: 1201(، وهتذيب التهذيب: 501/7 )ترجمة: 839(.
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ِعي ُشُيوًخا لم َيَرُهْم، كان ابُن َمْهِدي َحَسَن الرأِي فيِه«))). الثَِّقاِت، وَيدَّ

َث  فحدَّ محمٍد  بُن  َجْعَفُر  مات  وقد  المدينَة  َدَخَل  »كذاٌب  هو  َمِعيٍن:  ابُن  قال 
عنُه«. ]وكان جريٌر يحكي عن زائَِدَة أنه رآه َيْشَرُب الخمَر[))). قال ابُن َمِعيٍن: »ليَس 

انتهى))). بشيٍء«. 

»كذاٌب  عنه:  ولفُظُه  تاريِخِه،  في  الخطيُب  َأْسنََدُه  َمِعيٍن؛  ابِن  عن  ُذكَر  ما  ومثُل 
خبيٌث ليَس حديُثُه بشيٍء«))). 

وفي  المبارِك،  ابِن  عن[)))  ]وكذا  كذاٌب،  أنَُّه  محمٍد  بِن  صالِح  عن  أسنَد  وكذا 
يُّ  الِمزِّ َجَزَم  ولذا  انتهى))).   . النََّسائِيِّ عن  وكذا  الحديِث،  َمْتروُك  صالٍح:  عن  روايٍة 

َر الُمنِْذِريُّ حديَثُه هذا بلفظِة: )ُرِوَي(.   َهبِيُّ بأنه واٍه)))، وصدَّ وَتبَِعُه الذَّ

يالَِي الخمَس  وأورَد قبُل كذلَك عن معاِذ بِن جبٍل)))، ولفُظ المتِن: »من أحَيا اللَّ
َوَجَبْت له الجنَُّة: ليلُة التَّْرِوَيِة)))، وليلُة عرفَة، وليلُة النَّْحِر، وليَلُة الفطِر، وليلُة النِّْصِف 

.((1(
من شعباَن« من عند األْصَبَهانِيِّ

)1) المجروحين البن حبان: 90/2.
)2) ما بين المعقوفتين ال يوجد يف ترجمة عمر بن هارون من المجروحين، وهو يف ترجمة عمر بن عبد اهَّلل 
بن يعلى بن مرة الثقفي )91/2(، وقد ترجم له بعد عمر بن هارون، فلعل العراقي رحمه اهَّلل سبق نظره 

لرتجمة بن مرة فأدخل هذا الكالم يف ترجمة بن هارون.
)3) المجروحين البن حبان: 91/2. وينظر: من كالم أبي زكريا يحيى بن معين يف الرجال، من رواية ابن 

طهمان: 1	 )ترجمة: 141(.
)4) تاريخ بغداد: 17/13.

)5) ما بين المعقوفتين مطموس يف )أ(، وقد أتممته من )ب(.

)	) ينظر: تاريخ بغداد: 19/13.

)7) ينظر ترجمة عمر بن هارون من: هتذيب الكمال: 520/21، والكاشف للذهبي: 70/2.

)8) أي المنذري يف الرتغيب والرتهيب: 152/2، ويف سنده عمر بن هارون.

)9) كتب على الهامش: »الرتوية: اليوم الثامن من ذي الحجة«.

)10) أخرجه األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب: 248/1 )ح:374(، وأسقط ليلة الفطر.
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وفي الجمِع »األربَع« َبَدَل »الخمَس«، وأسقَط ليلَة النِّصِف من شعباَن، أورَدُه من 
يباَجِة أن كلَّ ما ُعِزَي لهؤالِء  َم في الدِّ اِر)))، وقدَّ ْيَلِميِّ وابِن عساكَر وابِن النَّجَّ عنِد الدَّ
َرر))) وفيها أن بعَضها أضعُف من بعٍض كهذا،  فهو ضعيٌف)))، وَتَكلَّْمُت معُه في الدُّ
فقد َعزاُه في الصغيِر البِن عساكَر، وَبيََّن شارُحُه))) عن الحافِظ ابِن َحَجٍر أنه من روايِة 
: قال يحيى - ويعني  ي وهو َمْتروٌك. قاَل: »وقاَل ابُن الَجْوِزيِّ ِحيِم بِن زيٍد الَعمِّ عبِد الرَّ

 .(((
اٌب. وحكى ما َمرَّ عن النََّسائِيِّ ابَن َمعيٍن - : َكذَّ

بشيٍء،  ليَس  قال:  َمِعيٍن  ابِن  وعن  الحديِث،  َمْتروُك  عنه:  الخطيِب  تاريِخ  وفي 
المديني  ابن  ]وعن  ثقة))).  غيُر  قال:  الجوزجاني  وعن  َتَركوُه،  قال:  البخاري  وعن 

وأبي داود: ضعيف)))، وفي المجروحين البن حبان: »يروي العجائب« )))[))).

الجوامِع  جمِع  من  المختصِر)1))  شرِح  في  الَحطَّاُب  األلفاَظ  هذِه  أورَد  وقد 

 	20/3 الخطاب:  بمأثور  الفردوس  )ح:	20272/178(،   433/8 الجوامع:  جمع  ينظر:   (1(
الرحيم بن زيد  تاريخ دمشق: 92/43. ويف سنده عبد  ابن عساكر يف  )ح:5937(. والحديث أخرجه 

العمي، وسيأيت الكالم عليه.

)2) ينظر: جمع الجوامع للسيوطي: 44/1.

)3) يقصد كتابه: الدرر اللوامع يف الكالم على أحاديث جمع الجوامع للسيوطي، ولم يتمه كما أشار لذلك 
صاحب الرسالة المستطرفة: 183، ومنه نسخة بالخزانة الحسنية برقم: 47	12. ينظر مقدمة تحقيق د. 

بدر العمراين لفهرسة الشيخ أبي العالء العراقي: 	1.

)4) الغالب أن الحافظ أبا العالء يقصد المناوي )تـ:1031هـ( يف فيض القدير لكثرة نقله عنه يف فتاواه وكتبه 
األخرى.

)5) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: 	/39، والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاين: 53/10. 
وكالم ابن الجوزي يف الموضوعات: 213/2.

ي.  )	) يف )ب( سقط كالم الجوزجاين يف الَعمِّ

)7) ينظر: تاريخ بغداد: 8/12	3.

)8) ينظر: المجروحين: 1/2	1 )ترجمة: 784(.

)9) ما بين معقوفتين ساقط من )ب(.

)10) ينظر: مواهب الجليل: 479/2.
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]ل/2/أ[ لألَْسُيوطِي، وكأنه لم َيسَتحِضْر من سبَقُه وهو الُمنِْذِريُّ حسبما ُسطَِّر. 

وما زاَدُه في الجمِع ولم َيُسْقُه الُمنِْذِريُّ وال الَحطَّاُب مع أنه في الجمِع لفُظ: »من 

َقلبُه يوَم يموُت القلوُب«)))، من  اللَّه  َلْيَلَتْي العيِد وليلَة النِّصِف من شعباَن أحيا  َأْحيا 

عنِد الحسِن بِن سفياَن، عن ابِن ُكْرُدوٍس عن أبيِه، وكأنَُّه لم يوجد إال عنَد الحسِن. 

وقد أورَدُه الحافُظ ابُن َحَجٍر في اإلصابِة من عنِدِه، ومن عنِد َعْبَداَن الَمْرَوِزي، 

وابِن شاهيَن، وعلي بِن سعيٍد - وهو الَعْسَكِريُّ -، قال: »وغيرِهم«))).

َعْينِيُّ في جامِعِه في الصحابِة)))، وهؤالء كلُُّهْم على شرِط الجمِع  وأقوُل: َسَبَقُه الرُّ

بكل نقٍل منهم))). 

ُمتََّهٌم  متروٌك  وهو  سالٍم،  بُن  مرواُن  ُكــْرُدوٍس:  ابِن  عن  »رواُه  اإلصابِة:  في  قال 

بالَكِذِب«.))). انتهى.

في  الَجْوِزيِّ  ابُن  أيضا  بِه  وَجَزَم   ،(((
للنََّسائِيِّ الُمْقَتَضِب  في  بِه  َجَزَم  ما  وَنَسَب 

َنَقَلُه  فيما  وائِد  الزَّ َمْجَمِع  صاحُب  الَهْيثِميُّ  الديِن  نوُر  به  َح  وَصرَّ الموضوعاِت)))، 

)1) جمع الجوامع: 434/8 )ح:20274/1778(.

)2) ينظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة: 434/5 و 	47، وأسد الغابة: 1033 )ترجمة: 	444 – 4447(.

الرعيني  سليمان  بن  عيسى  للحافظ  األعالم  الصحابة  أسماء  من  الجوامع  المصنفات  يف  لما  )3) الجامع 
يمتلكها،  كان  التي  العراقي  العالء  أبي  نسخة  أن  العزيزة  الموافقات  ومن  )تـ:32	هـ(.  األندلسي 
وباعها ابنه إبراهيم بعد وفاته، هي النسخة الفريدة الوحيدة التي طبع عليها الكتاب وصدر عن المكتبة 

اإلسالمية يف ستة أجزاء.

)4) ينظر: الجامع للرعيني: 445/4 )ترجمة:49	4(.

)5) ينظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة: 434/5.

و340  )ح:71(   39 للذهبي:  الموضوعات  تلخيص  ينظر:  مرتوكا.  سالم  بن  مروان  كون  من  أي:   (	(
)ح:924(.

)7) ينظر: الموضوعات البن الجوزي: 173/1.
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َعروَبَة:  أبو  »قال  الكبرى:  الآللئ  في  اأَلْسُيوطِيُّ  وقال  ]البدِر[))).  في  ]المناوي[))) 

َيَضُع الحديَث«.))).

وأقوُل: الراوي عنُه ]َسَلَمُة بُن[))) سليماَن الَجَزِري، رواُه عنُه عيسى بُن إبراهيَم 

منكر  والنسائي  البخاري  »قال  وقال:  الميزاِن)))،  في  أورَدُه  ترَجَمتِِه)))  في   . يُّ الُقَرشِّ

الحديث، وقال النسائيُّ أيًضا: متروك، وقال أبو حاتم: متروُك الحديِث، وقال يحيى: 

ليَس بشيٍء«))).

وِزيُّ عن  وكذا َنَقَل في اللِّساِن عن ابِن الجاروِد)))، وزاَد في اللساِن: »وقال الَمرُّ

 : أحمَد: ليَس بشيٍء، وكذا قال أبو داوَد، وزاد: ال أدري من أين هو؟ وقال الساِجيُّ

عفاِء«))).   منكُر الحديِث، وفيه نظٌر. وذكَرُه الُعَقْيلِيُّ وابُن شاهيَن في الضُّ

ٍة«.  قلُت: وكذا ابُن حباَن)1)). قال في اللِّساِن: »وقال الحاكُم: واهي الحديِث بَِمرَّ

انتهى)))).

)1) كلمة غير مقروءة، ويغلب على ظني أنه يقصد المناوي.

)2) كذا يف النسختين، ويغلب على ظني أنه َسْبُق قلم، والمقصود: فيض القدير للمناوي، إذ المصنف ينقل 
عنه كثيرا يف رسائله األخرى. وكالم المناوي يف فيض القدير: 117/1.

)3) أي مروان بن سالم. ينظر: الآللئ المصنوعة يف األحاديث الموضوعة للسيوطي: 144/1.

)4) مطموس يف )أ(.

)5) أي: عيسى بن إبراهيم القرشي، وهو المقصود بما يأيت.

)	) يف هامش )أ(: »وقال: حديث منكر مرسل«. وهي ساقطة من )ب(. 

)7) ميزان االعتدال: 308/3.

)8) ينظر: لسان الميزان: 	/257.

البن  والكذابين  الضعفاء  أسماء  وتاريخ   ،)1434 )ترجمة:   395/3 للعقيلي:  الكبير  الضعفاء  ينظر:   (9(
شاهين: 145 )ترجمة: 4	4(.

)10) ينظر: المجروحين البن حبان: 121/2. 

)11) ينظر: لسان الميزان: 	/259.
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التَّْخِريِج)))؛  وهذِه األلفاُظ المذكورُة في وصِف رواِة هذه األحاديِث هي أسوُأ 

ٍة.  َنَظٌر، وليَس بثقٍة، ثم واٍه بَمرَّ ُمتََّهٌم بالكذِب، وفيه  اٌب َيَضُع، وبعدها:  فأسوُأَها: كذَّ

َد فيِه«. انتهى))).  : »أي قوال واحدا ال َتَردُّ َخاِويُّ قال السَّ

فهذه أسانيُد واهيٌة، ولذا أورَد ابُن الَجْوِزيِّ هذِه األحاديَث في الِعَلِل الُمَتنَاِهَيِة في 

األحاديِث الواهيِة))). 

قال في األلفيِة األثريِة وشرِحَها: »وإن َيُكْن َضْعُف الحديِث لكِذٍب في راويه، أو 

ْعُف - ولو َكُثَرْت ُطُرُقُه«، انظْر تماَمُه، وفي آخِرِه:  عِف فلم َينَْجبِْر ذا - أي الضَّ َقِويَّ الضَّ

»يجوُز العمُل به في الفضائِل« كذا لفُظ السخاوي))).

وجواُز العمِل بالضعيِف في الفضائِِل مشروٌط بشروٍط منها: 

ْعِف))) ]ل/2/ب[. ، وهذا َشِديُد الضَّ ْعُف يسيًرا بأن ال َيْشَتدَّ أن يكوَن الضَّ

ُيستحبُّ  قوُلُهم:  فكيَف  بَشْرٍع،  ليس  ما  ُيشرَع  لَِئالَّ  ذلك  ُيشاَع  ال  أن  ومنها 

بهذا؟  العمُل 

)1) ينظر يف بيان مراتب التجريح: الجرح والتعديل البن أبي حاتم: 37/2، ومعرفة أنواع علم الحديث البن 
الصالح: 245 )ط: الفحل(، وتقريب التهذيب: 74.

ة. ينظر: فتح المغيث: 291/2.  )2) وكالم السخاوي يف بيان معنى قولهم: واٍه بمرَّ

)3) ينظر: العلل المتناهية: 77/2.

ا( أي: أو شذوٍذ يف روايتِِه، بأن  )4) ولفظ السخاوي: » )وإن يكن( َضعُف الحديِث )لكذٍب يف( راويِه )أو َشذَّ
خالَف من هو أحفُظ أو أكثُر )أو قوَي الضعُف( بغيرهما بما يقتضي الرد كفحش الخطأ )فلم يجبر ذا( 
أي: الضعف بواحٍد من هذه األسباب ولو كثرت طرقه. كحديث: »من حفظ على أمتي أربعين حديثا«، 
فقد نقل النووي اتفاَق الحفاِظ على ضعفه من كثرة طرقه، ولكْن بكثرة طرقه القاصرِة عن درجِة االعتبار، 
بحيث ال ُيجربُ بعضها ببعض يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي ال يجوز العمُل به بحال، إلى رتبة 

الضعيف الذي يجوز العمل به يف الفضائل«. انتهى من فتح المغيث: 130/1.

)5) أي حديث إحياء الليالي الخمس.
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وقد نقَل الَحطَّاُب عن ابِن الُفراِت))) ضعَف الحديِث مرفوعا - أي: كما ُذكَِر -، 
اَرُقْطنِيِّ أنَّ الَمْحفوَظ في هذا  قال: وموقوًفا - أي: على مكحوٍل -، كما َنَقَل عن الدَّ

َوْقُفُه على َمْكُحوٍل))).

بأنَّ  وُنوِزَع   ، النََّوِويُّ َسَبَقُه  فيها،  ُيَتَساَمُح  الفضائِِل  أحاديُث  الُفراِت:  ابِن  وقوُل 
نَْتُه، ال أنه َثَبَت بها استحباُب ما َدلَّْت عليِه،  معنى َتساُمِحِهم فيها: جواُز العمِل بما َتَضمَّ

.((( َخاِويِّ ألنَّ االستحباَب حكٌم شرعٌي يحتاُج إلى دليٍل. راجِع اإليضاَح للسَّ

وقال في آخِر القوِل البديِع: »قال شيُخ اإلسالِم أبو زكريا يحيى النََّوِويُّ رحمه اللَّه في 
ثِيَن والفقهاِء وغيِرِهم: يجوُز وُيستحبُّ العمُل في الفضائِِل  األذكاِر: قال العلماُء من الُمَحدِّ
عيِف ما لم يكن موضوًعا. وأما األحكاُم كالحالِل  والتَّْرِغيِب والتَّْرِهيِب بالحديِث الضَّ
والحراِم والبيِع والنِّكاِح والطالِق وغيِر ذلَك فال ُيعمُل فيهما إال بالحديِث الصحيِح أو 
الحسِن، إال أن يكوَن في احتياٍط في شيٍء من ذلَك، كما إذا َوَرَد حديٌث ضعيٌف بكراهِة 

َه عنه، ولكْن ال يجُب. انتهى))). بعِض الُبيوِع واألنكحِة، فإنَّ الُمستحبَّ أن َيَتنَزَّ

بِه  ُيعمُل  ِعيَف ال  الضَّ الحديَث  إن  فقال:  المالكيُّ في ذلك  الَعَربِيِّ  ابُن  وخالَف 
ُمطلقا))). 

)1) عبد الخالق بن علي بن الحسين الحسني المالكي، المعروف بابن الفرات، المتوىف سنة 794هـ، أخذ 
عن الشيخ خليل، وصنف شرحا على مختصره. ينظر يف ترجمته: توشيح الديباج للقرايف: 104 )ترجمة: 

111(، وشذرات الذهب: 570/8.

)2) ينظر: مواهب الجليل: 479/2، والعلل للدارقطني: 270/12.

الحافظ  فيه  شرح  وقد  االقرتاح،  نظم  شرح  يقصد  اهَّلل  رحمه  العراقي  العالء  أبا  المؤلف  أن  الغالب   (3(
العيد. وشرُح  ابن دقيق  العراقي لكتاب االقرتاح للحافظ  الدين  السخاوي رحمه اهَّلل نظم الحافظ زين 

السخاوي لم أقف عليه مطبوًعا، وذكر محقق نظم االقرتاح أن منه نسخة يف دار الكتب المصرية.

)4) األذكار للنووي: 5.

)5) اشتهر هذا القول عن الحافظ ابن العربي المعافري يف كثير من كتب المصطلح، ونجده ينكر على من 
يبني األصول على األحاديث الضعيفة، ويوصي تالميذه بعدم االشتغال بما لم يصح سنده. لكْن يشكل 
على هذا موقفه من الحديث المرسل، وقوله بقبوله وحجيته. ينظر لالستزادة: الحديث الضعيف وحكم 

االحتجاج به للدكتور عبد الكريم الخضير: 3	2.
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بالضعيِف  العمِل  شرائَِط  إنَّ  بخطِِّه:  وَكَتَبُه  يقوُل  مراًرا  شيَخنَا  سمعُت)))  وقد 

ابيَن  ْعُف غيَر شديٍد، فيخرُج ما انفرَد عن الكذَّ ل: ُمتََّفٌق عليه أن يكون الضَّ ثالثٌة: األوَّ

والُمتََّهِميَن بالكذِب، ومن َفُحَش َغَلُطُه«)))، انظر َتماَمُه. 

اٍب، وُمتََّهٍم، وَمْن َفُحَش  وهذا الذي نحُن في الكالِم عليِه ال َيْسَلُم طريٌق من كذَّ

ن أخَذُه َبِقيَُّة. َغَلُطُه، والطريُق األولى ال ُيعرُف عمَّ

َسَبَقُه  للحديِث،  العيديِن  ليلِة  إحياِء  استحباَب  الفرات  ابِن  عن  الَحطَّاِب  وَنْقُل 

شيُخُه خليٌل في المناسِك ولفُظُه: »وينبغي أن ُيْحيَِي ليلَة العيِد بالصالِة، وقد كان ابُن 

َها)))، واستحبَّ العلماُء ذلَك في جميِع األقطاِر))) للحديِث: »من أحيا  عمَر يقوُمها كلَّ

ليلَة العيِد أحيا اللُه َقْلَبُه يوَم َيموُت الُقلوُب«، لكْن بشرِط أن ال يكوَن في المساجِد، 

وال في المواِضِع المشهوَرِة«. انتهى))).

)1) القائل هو الحافظ السخاوي.

)2) انتهى هنا نقل المؤلف عن الحافظ السخاوي يف )القول البديع يف الصالة على الحبيب الشفيع(: 472. 
 ،170/1 دقيق:  البن  األحكام  إحكام  به:  القائلين  عند  الضعيف  بالحديث  العمل  شروط  يف  ويراجع 
وتدريب الراوي: 1/	45 )ط: السرساوي(، وتبيين العجب: 23، اختصار علوم الحديث ومعه شرحه 

الباعث الحثيث: 275/1، والحديث الضعيف وحكم االحتجاج به: 273.

الرزاق يف مصنفه 309/3 )ح:5754(: عن  عبد  رواه  ما  بنى كالمه هذا على    الشيخ خليال  لعل   (3(
معمر، عن أيوب، عن نافع قال: »ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيُت يف المسجد ليلَة الفطر، 
ثم يغدو منه إذا صلى الصبح وال يأيت منزله«، وكذا ما أخرجه بسند ضعيف عن ابن عمر قال: »خمس 
ليال ال يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين«. 
ي المرويَّ عن ابن عمر ما قاله اإلماُم الشافعيُّ يف األم 231/1: »وبلغنا أن ابن عمر كان يحيي  وقد يقوِّ

ليلة جمع، وليلة جمع هي ليلة العيد ألن صبيحتها النحر«.

)4) يف هذا االدعاء نظر؛ فقد كره ذلك جماعات من محققي العلماء، وهنوا عن ذلك، وحكموا ببدعيته وعدم 
مشروعيته، ويكفي يف ذلك ما قرره المصنف وذكره من كالم ابن دقيق العيد رحمه اهَّلل.

)5) لم أقف على كالم خليل يف منسكه.
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وقد َنَقَل شيُخ أشياخنا ]موالنا[))) أبو عبِد اللِه الفاسي))) في شرِح الحصِن عن 
النَّْجِم الغيطي))) الخالَف عن التابعيَن في إحياِء ليلِة النصِف من شعباَن، وعن أحمَد 

في قياِم َلْيَلِة العيِد روايتين))). راجع بقيََّتُه فقد أطاَل))). 

للُعْمَدِة  شرِحِه  في  ]ل/3/أ[  ذلَك  َر  قرَّ وقد  الِعيِد،  َدقِيِق  ابِن  قوَل  قبَلُه  وراجْع 
واتِِب، فقال بعَد كالٍم: »وما ورَد فيه حديٌث ال ينتهي إلى  في كالمِه على ركعاِت الرَّ
ِة، فإن كاَن َحَسنًا ُعِمل به إن لم ُيعارْضُه صحيٌح أقوى منُه، وكانت َمْرَتَبُتُه ناقصًة  حَّ الصِّ
ِد اللَّفُظ في طلبِِه،  عن هذه المرتبة الثانية، أعني: الصحيح الذي لم َيُدم عليه، أو لم ُيَؤكَّ
يِن ُمنَِع منه،  وما كان ضعيفا ال َيدُخُل في حيِز))) الموضوِع. فإْن أحدَث ِشعاًرا في الدِّ
وإن لم ُيْحِدْث فهو َمَحلُّ نظر؛ َيحتمُل أن يقاَل: إنه ُمستحبٌّ لِدُخولِِه تحَت العموماِت 
الُمْقَتِضَيِة لفعِل الخيِر واستحباِب الصالِة. وَيْحَتِمُل أن ُيقاَل: إنَّ هذه الُخصوصياِت 
بالوقِت، أو بالحاِل، أو بالهيئِة والفعِل المخصوِص، ُمحتاٌج إلى دليٍل خاصٍّ يقتضي 

استحباَبُه بخصوِصِه، وهذا أقرُب، والله أعلم.

)1) زيادة من )ب(.

)2) أبو عبد اهَّلل محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف أبي المحاسن الفاسي، أخذ عن والده عبد القادر 
وعمه محمد، وأحمد الزموري األصفر وغيرهم. وأخذ عنه خالئق كثر؛ منهم أبو عبد اهَّلل المسناوي، 
وأبو محمد عبد السالم القادري. له مؤلفات عدة منها: تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين، 
وشرح نظم طرفة الطرف لعم أبيه محمد العربي. تويف سنة 	111هـ. ينظر يف ترجمته: طبقات الحضيكي: 

312، وفهرس الفهارس للكتاين: 183/1، الفكر السامي: 118/4.

)3) يف )ب( الغيضي، وهو خطأ؛ والصحيح الغيطي كما يف )أ(. وهو: نجم الدين محمد بن أحمد الَغْيطي 
بفتح الغين المعجمة المصري الشافعي، سمع من عبد الحق السنباطي وأخذ عنه، وعن كمال الدين بن 
984هـ،  سنة  تويف  حديثية.  وأربعينيات  المعراج،  منها:  مؤلفات  له  وآخرين.  الطويل  والكمال  حمزة، 

وقيل غير ذلك. ينظر يف ترجمته: شذرات الذهب: 595/5، فهرس الفهارس: 888/2.

)4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم: 132/23، لطائف المعارف: 327، كشاف القناع: 539/1.

)5) لم أقف على كتاب تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين، وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد بن 
عزوز، عن مركز الرتاث الثقايف المغربي باالشرتاك مع دار ابن حزم.

)	) يف )ب(: »غير«، والصحيح ما يف )أ(.
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وها هنا تنبيهاٌت: األوُل: حيث ُقلنا في الحديِث الضعيِف: إنَُّه َيْحَتِمُل أن ُيْعَمَل 

به لُدخولِِه تحَت العموماِت، فشرطُه: أن ال يقوَم دليٌل على المنِع منُه أخصُّ من تلَك 

العموماِت...«، ثم ذكَر مثاَلُه. 

ثم قال: »الثاني أن هذا االحتماَل الذي ُقلناُه - من َجواِز إدراِجِه في العموماِت - 

ِة؛  ُيريُد بِه في الفعِل، ال في الحكِم باستحباِب ذلَك الشيِء الَمخصوِص بَهْيَئتِِه الخاصَّ

، بخالِف ما  ِة يحتاُج دلياًل شرعيًّا عليِه وال بدَّ ألنَّ الحكَم باستحبابِِه على َهْيَئتِِه الخاصَّ

إذا فعَل بناًء على أنَُّه من جملِة الخيراِت التي ال َتْخَتصُّ بذلَك الوقِت وال بتلَك الهيئِة، 

ْلُه. وفيه بياُن قولِِهم: ُيعمُل بالحديِث  فهذا هو الذي ُقلنا باحتمالِِه«))). انظر تماَمُه وَتَأمَّ

الضعيِف أو ُيباُح العمُل بِه. و]فيه[))) قولهم: أحاديُث الفضائِل ُيَتساَمُح فيها.

َيَتساَمُحوَن في إيراِد  وقال ابُن َحَجٍر في »تبييِن العجِب«: »اشتهَر أنَّ أهَل العلِم 

األحاديِث في الفضائِل وإن كاَن فيها َضْعٌف ]ما لم تكن موضوعة[)))، ويبقى مع ذلَك 

ُيعمَل  لئالَّ  َيْشَتِهَر ذلَك  الحديِث ضعيًفا، وأن ال  العامُل كوَن ذلَك  َيْعَتِقَد  أن  اشتراُط 

اِل فَيُظنَّ أنه سنٌة صحيحٌة،  بحديٍث ضعيٍف َفُيْشَرَع ما ليس بَشْرٍع، أو َيراُه بعُض الجهَّ

َح بمعنى ذلَك األستاُذ أبو محمِد بُن عبِد السالِم وغيُرُه.  وقد صرَّ

َث َعنِّي بحديٍث ُيَرى أنَُّه كذٌب  ولَِيْحَذِر المرُء من ُدخولِِه تحت قولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: »من َحدَّ
فهو أحُد الَكاِذبيَن«))) فكيَف بمن َعِمَل بِه؟ وال فرَق في العمِل بالحديِث في األحكاِم 

)1) إحكام األحكام البن دقيق العيد: 9/1	1 وما بعدها.

)2) زيادة من )ب(.

)3) زيادة مهمة من تبيين العجب سقطْت من األصل.

)4) أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه: )ح:1(، والرتمذي: أبواب العلم، باب ما جاء فيمن روى حديثا وهو 
ث عن رسول اهَّلل - ملسو هيلع هللا ىلص - حديثا وهو  يرى أنه كذب )ح:2		2(، وابن ماجه: أبواب السنة، باب من حدَّ
يرى أنه كذب )ح:38(، وعبد اهَّلل بن اإلمام أحمد يف زوائده على المسند: )ح:903(. وقال الرتمذي: 

»هذا حديث حسن صحيح«.
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أو في الفضائِِل إذ الُكلُّ َشْرٌع« انتهى بنقِل الَحطَّاِب ]عنه[))) )))، وعنه شيُخ أشياِخنَا 
في شرِح الحصِن.

ابِن َحَجٍر في  الحافِظ  الكبرى للجالِل األَْسُيوطِي ]ل/3/ب[ عن  وفي الآللئ 
الحالِل  في  األحكاِم  أحاديِث  من  َتُكْن  لم  إذا  »األحاديُث  ُه:  َنصُّ ما  ِد  الُمَسدَّ القوِل 

والحراِم فالتََّساُهُل في إيراِدَها مع َتْرِك البياِن لحالها سائغ)))« ))). انتهى. 

لوا في غيِر موضوٍع َرَوْوا«.  وإلى هذا أشاَر الِعراقِيُّ في األلفيِة بقولِِه: »وَسهَّ

: »حيُث اقتصروا على سياِق إسناِدِه. قال في األلفيِة: من غيِر تبييٍن  َخاِويُّ قال السَّ
لَضْعٍف، وَرَأْوا بياَنُه: أي: وعدَم التَّساُهِل في ذلَك ولو ساقوا إسناَدُه. 

ْرِعيِّ من الحالِل والحراِم  قال في األلفيِة: »في الحكِم أي: في أحاديِث الحكِم الشَّ
وغيرِهَما«انتهى المراُد))). 

وقد َمرَّ أنَّ االستحباَب حكٌم شرعٌي وكذا الفضائُل، وقد ُبيَِّن َمرتبُة الحديِث الذي 
قالوا ُيْسَتَحبُّ العمُل بِه، وإلى هذا أشاَر خليٌل في مختصِرِه بقوله: »وُنِدَب إحياُء ليلِة 

العيِد«))). 

العشِر  وا عليِه في  ينصُّ الحديُث! ولم  َيِصحَّ  باالستحباِب هنا ولم  قوَلُهْم  وانظر 
إذا  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه عنها قالت: كان  ثبَت عن عائشَة رضي  األواِخِر من رمضاَن، وقد 

َدَخَل العشُر شدَّ مِْئَزَرُه وأحيا َلْيَلُه، وأيقَظ أهَلُه))). 

)1) سقطت من )ب(.

)2) مواهب الجليل: 184/3، وهو يف تبيين العجب بما ورد يف شهر رجب: 23.

)3) ويف )ب(: »دافع«، ويف القول المسدد »شائع«، ويف الآللئ المصنوعة: »سائغ«، وهما أولى مما يف )ب(.

)4) الآللئ المصنوعة: 107/1، والقول المسدد: 11. 

)5) فتح المغيث: 151/2، بتصرف يسير.

)	) مواهب الجليل: 479/2. وُكتب يف هامش )ب(: »نص المختصر«.

)7) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل يف العشر األواخر من رمضان )ح:2024(.
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في  يجتِهُد  ال  ما  األواخــِر  العشِر  في  َيْجَتِهُد  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّه  رسول  كان  ــٍة:  رواي وفي 
غيرها))).

من  األخيِر  العشِر  في  أهَلُه  يوقُِظ  كاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  أن  عنه  اللَّه  رضي  عليٍّ  وعن 
رمضاَن))). 

وعن زينَب بنِت أمِّ َسَلَمَة قالْت: لم يكِن النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا َبِقَي من رمضاَن عشرُة أيَّاٍم 
َيَدُع أحًدا من أهلِِه ُيطِيُق القياَم إالَّ أقاَمُه))). 

َرَزَقنَا اللُه اتباَع ما صحَّ لنا عن نبيِّنا الحريِص على رشاِدَنا، وصلواُتُه َتْتَرى عليِه 
إلى يوِم معاِدَنا، آميَن آميَن آميَن.

ى بـ:  َتمَّ بحمِد اللِه تعالى ُمَسمًّ

كشف اللبس عن بيان أحاديث إحياء الليالي الخمس)))

ُه)))،  وُكتَِب أوائَل شواٍل عاَم أحٍد وثمانيَن ومئٍة وألٍف، رزَقنَا اللُه خيَرُه وكفانا َشرَّ
وآِخُر دعوانا أِن الحمُد للَّه ربِّ العالمين.

۞۞۞
انتهى ما ُوجَد بخطِّ مؤلِفِه أطاَل اللَّه بقاَءُه بَمنِِّه. 

)1) أخرجه مسلم: كتاب االعتكاف، باب االجتهاد يف العشر األواخر من شهر رمضان )ح:1175(.

القدر  ليلة  يف  جاء  ما  باب  الصوم،  أبواب  والرتمذي:  )ح:1058(،  المسند:  يف  أحمد  اإلمام  أخرجه   (2(
)ح:795(. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

)3) أخرجه محمد بن نصر المروزي يف قيام الليل )ينظر: مختصر المقريزي: 247(، ويف سنده ابن لهيعة.
وعزاه الحافظ ابن حجر للرتمذي. ينظر: فتح الباري: 473/5. 

الليالي  إحياء  اللبس عن حديث  رفع  بـ:  للرسالة: »مسمى  آخر  إلى عنوان  اإلشارة  )أ(  )4) ورد يف هامش 
الخمس، وكتب إلخ...«.

)5) إلى هنا انتهت النسخة )ب(.
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اللَّه له وألشياخِه،  ، كان  ِقلِّيُّ الصِّ الُحَسْينِيُّ  بُن أحمَد  العبيِد: محمُد  أفقُر  وكتَب 
أوائَل ذي القعدَة الحراِم من سنِة اثنتيِن وثمانيَن ومئٍة وألٍف، رزقنا اللَّه خيَرُه آمين.

الحمد لله، سمعُت هذا الكتاَب على مؤلِفِه شيِخنا وسيِِّدنا وُمفيِدنا موالنا إدريَس 
َأُهم اللَّه أعلى المراقي آمين -، وهو  بِن سيِِّدنا وموالنا محمٍد الُحَسْينِيِّ العراقيِّ - بوَّ

ماِسٌك أْصَلُه بَيِده المباركِة، وطلبُت منه أْن يكتَب لي بيِدِه، أْبَقى اللُه النفَع به.

ِقلِّي  الصِّ وَنَسًبا،  َحَسًبا  الشريُف  صالَحُه،  بِه  اللَّه  زاَد   - كاتُبه  قاله  ما  فأجاب: 
وعلًما  نباهًة  يزيُدُه  واللُه  عنِّي،  روايته  في  له  وَأِذنُت  صحيٌح،   - داًرا  الفاسي  أصاًل، 

نافًذا، والكاتَب كذلك وجميَع المسلمين آمين.

ثم  العراقيُّ  الحسينيُّ  إدريَس  بِن  محمٍد  بُن  إدريُس  ذنبِه  وأسيُر  ربِّه  عبُد  وكتبه 
الفاسيُّ في التاريخ))).

)1) وتمت المقابلة وإعادة النظر يف الرسالة يوم السبت ثاين أيام عيد الفطر لعام 1439 من هجرة سيد ولد 
عدنان عليه الصالة والسالم، قبيل صالة المغرب، بمكناسة الزيتونة حرسها اهَّلل وسائر بالد المسلمين، 
وأسأل اهَّلل الكريم أن يرحم المصنف والناسخ، ويجعل هذا العمل لوجهه خالًصا وال يجعل فيه ألحد 
شركا وال نصيبا، وأرجو من كل من وقف على هذا العمل أن ينصح للعبد الفقير، واهَّلل من وراء القصد.
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المراجع والمراجع
 إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع: عبد السالم بن عبد القادر بن محمد بن - 1

ي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة  عبد القادر بن الطالب بن محمد بن سودة، تحقيق: محمد حجِّ
األولى، 1417ه = 1997م.

 اإلشراف على بعض من بفاس من مشاهير األشراف: محمد الطالب بن الحاج السلمي المرداسي - 2
الفاسي، تحقيق: جعفر بن الحاج السلمي، مطبعة: شريعت - إيران، الطبعة األولى، 1424هـ = 

2004م.

العرب والمستعربين والمستشرقين(: خير - 3 الرجال والنساء من   األعالم )قاموس تراِجم ألشهر 
)أيار/مايو(  عشرة  الخامسة  الطبعة  للماليين،  العلم  دار  الدمشقي،  الزركلي  محمود  بن  الدين 

2002م. 

عبد - 4 راجعه:  السماللي،  إبراهيم  بن  العباس  األعالم:  من  وأْغَمات  اكش  مرَّ حلَّ  بمن  اإلعالم   
الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، الطبعة الثانية، 1413هـ = 1993م.

 الجرح والتعديل: محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، - 5
 = 1371هـ  الهند،   - الدكن  آباد  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  مجلس  طبعة  حاتم:  أبي  ابن 

1952م. تصوير: دار الكتب العلمية، لبنان.

 الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي: محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الثعالبي - 	
الجعفري، مطبعة إدارة المعارف بالرباط، مطبعة البلدية بفاس، ما بين 1340 و 1345هـ. 

 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن - 7
للثقافة  القبلة  امة وأحمد محمد نمر الخطيب، دار  الذهبي، تحقيق: محمد عوَّ َقاْيماز  عثمان بن 

اإلسالمية ومؤسسة علوم القرآن - السعودية، الطبعة األولى، 1413هـ = 1992م. 

الموجود - 8 أبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد  الرجال:  الكامل في ضعفاء   
وعلي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنَّة، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 

األولى، 1418هـ = 1997م.

 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: أبي حاتم محمد بن حبان الدارمي البستي، - 9
تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة األولى، 	139هـ.
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وقابل - 10 به  اعتنى  الصغير،  شيوخه  معجم  ويليه  بِيدي،  الزَّ مرتضى  محمد  المختص:  المعجم   
أصوله: نظام اليعقوبي ومحمد بن ناصر العجمي، دار البشائر اإلسالمية، لبنان، الطبعة األولى، 

1427هـ = 	200م.

 الموضوعات: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ضبط وتقديم وتحقيق: - 11
بالمدينة  السلفية  المكتبة  صاحب  المحسن  عبد  محمد  الناشر:  عثمان،  محمد  الرحمن  عبد 

المنورة، الطبعة األولى، 	138هـ = 		19م.

 تقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، تحقيق: - 12
امة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة األولى، 	140هـ = 	198م. محمد عوَّ

 تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، مطبعة - 13
دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى، 	132هـ.

 جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، نشر - 14
األزهر الشريف، مطبعة: دار السعادة للطباعة، 	142هـ = 2005م.

دليل - 15 ذيل  ويليه:  المري،  بن سودة  القادر  عبد  بن  السالم  عبد  األقصى:  المغرب  مؤرخ  دليل   
مؤرخ المغرب األقصى، دار الفكر، لبنان، الطبعة األولى، 1428هـ = 1997م.

اللَّه محمد - 	1 أبو عبد  العلماء والصلحاء بفاس:  أقبر من   سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن 
بن جعفر بن إدريس الكتاني، حققها ووضع فهارسها: محمد حمزة بن علي الكتاني، دار الثقافة، 

الدار البيضاء، المغرب، الطبعة األولى، 1425هـ = 2004م.

المجيد - 17 عبد  عليه:  بن محمد مخلوف، علق  المالكية: محمد  في طبقات  الزكية  النور   شجرة 
خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األولى، 1424هـ = 2003م.

 طبقات الحضيكي: محمد بن أحمد الُحضيكي، تقديم وتحقيق: أحمد بومزكو، مطبعة النجاح - 18
الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 1427هـ = 	200م.

بن - 19 الحي  عبد  والمسلسالت:  والمشيخات  المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس   
الرابعة،  الطبعة  بيروت.  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  اعتناء:  الكتاني،  الكبير  عبد 

1435هـ = 2013م.

َبْدر - 20  فهرسة الحافظ أبي العالء إدريس العراقي الفاسي، اعتنى بها تقديما وتعليقا وتصحيحا: 
العمراني الطَّنْجي، مركز الثرات الثقافي المغربي، المغرب، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة األولى، 

1430هـ = 2009م.
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 لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، اعتنى به: - 21
المفهرسة،  المحققة  الطبعة األولى  لبنان،  المطبوعات اإلسالمية،  ة، مكتب  ُغدَّ أبو  الفتاح  عبد 

1423هـ = 2002م.

 سنن ابن ماَجْه: أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني، ابن ماَجْه، وماَجْه اسم أبيه يزيد )273هـ(، - 22
الرسالة  الناشر: مؤسسة  الطيار،  الدين ضلي، عماد  ياسر حسن، عز  عليه:  أحاديثه وعلق  خرج 

ناشرون، بيروت  لبنان، الطبعة األولى، 1430هـ = 2009م.

تحقيق: - 23 الحراني،  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  الفتاوى:  مجموع   
السعودية،  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

	141هـ = 1995م.

ى: رياض الجنة أو المدهش المطرب: عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن - 24  معجم الشيوخ، المسمَّ
عبد الكبير الفاسي، صححه وخرج حواشيه وعلق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة األولى، 1424هـ.

 ميزان االعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز - 25
األولى،  الطبعة  لبنان،  والنشر،  للطباعة  المعرفة  دار  البجاوي،  محمد  علي  تحقيق:  الذهبي، 

1382هـ = 3	19م.

ي - 	2  نشر المثاني ألهل القرن الحادي عشر والثاني: محمد بن الطيب القادري، تحقيق: محمد حجِّ
وأحمد التوفيق. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 1397هـ = 1977م.

 ضعيف الجامع الصغير: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم - 27
األشقودري األلباني، الناشر: المكتب اإلسالمي.
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االستدراك والتعقيب

يسرُّ »مجلة التراث النبوي« بدًءا من العدد القادم بإذن اللَّه أن تستحدث باًبا 

َبات واالستدراكات على  بعنوان »االستدراك والتعقيب« وتفتح بابها الستقبال التََّعقُّ

مقاالت المجلة بأعدادها السابقة وفاء لَِحقِّ العلم وأداء لَِحقِّ النصيحة فيه . 

وبكل وضوح نقول : إن عملنا لن يخلو من خطأ ومن سهو، مهما اجتهدنا في 

ز، ومهما بذلنا من ُوْسع، ونرجو من إخواننا علماء الحديث وطلبة  الحيطة والتحرُّ

العلم وغيرهم أن يرسلوا ما يرون إلى بريد المجلة، من نقٍد هادف، لنبلغ بالعمل ما 

ة واإلتقان . حَّ استطعنا من الصِّ

يق بالنقد والتََّسامي عليه ليس من  ونقول كما قال العالمة أحمد شاكر  ))): »الضِّ

أخالق العلماء، وليس من أخالق المؤمنين«، ويقول العالمة السيد صقر  ))): »يجب 

على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون الناشر بنشر ما يرتئيه من أخطاء، وما يعنُّ له 

من مالحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلص الكتب العربية من شوائب 

التحريف والتصحيف، الذي منيت به على أيدي الناسخين قديًما، والطابعين حديًثا« . 

ونأمل من إخواننا ُمراعاة أن يتحلَّى الناقد بخلق النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص فيما يكتبه 

السالم  عبد  العالمة  وصف  أحسن  وما  إخوانه،  على  تعقبات  أو  استدراكات  من 

التراث، حين  بين جيل األفذاذ من محققي  التي كانت  النقد  ))) لعملية  هارون 

قال: »كان النقد حيًّا ال يستثير حفيظة وال ُيوِغر قلًبا« . واللَّه ولي التوفيق .

۞۞۞

)1) مقدمة تحقيقه لـكتاب » الشعر والشعراء« البن قتيبة، 1/ 31 . 

)2)  مقدمة تحقيقه لـكتاب »الموازنة  بين ِشْعر أبي تمام والُبحرتي« لآلمدي، ص 14 .

)3) »قطوف أدبية«، ص 	 .



لمراسلة المجلة على البريد اإللكتروين

Waqf.journal@gmail.com


