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العامة في المجلة
قواعد النشر َّ

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

2.مادة النص ُ :ت َق َّسم إلى فقرات ،يلتزم فيها بعالمات الترقيم التزا ًما دقي ًقا ،وتضبط اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية واألشعار واألمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضب ًطا ً
كامل ،وكذلك ما

يشكل من الكلمات ،بحيث ُيدَ َّقق المقال لغويا بشكل ج ِّيد .

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

ت المصادر والمراجع  :يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع ً
أول ،فاسم المؤلف ،يليه
َ 4.ث َب ُ
اسم المح ّقق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده ،ثم اسم البلد التي نشر فيهَ ،فدَ ُار النشر،
وأخيرا تاريخ الصدور .
ً

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

 6.مقاس الصفحة  :أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج  ،wordبحيث يكون مقاس الصفحة
هو  ،A4بخط  Traditional Arabicوالهوامش  2.5سم من جميع الجهات ،حجم

الحرف (  ) 14والمسافة بين األسطر مفرد .

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

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

السرية في
9.التحكيم  :تخضع المقاالت للتقويم من قبل محكمين متخصصين ،مع مراعاة ّ
الم َح َّكم إجراء تعديالت أساسية ،فإنها تقوم بإرسالها
عملية التحكيم .وإذا رأت المجلة أو ُ
تأجل نشرها .
إلى صاحبها ،وتنتظر وصولها ،فإن تأخرت َّ
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ِ
ب ر ُّبنا ويرضى،
باركًا فيه ،كما ُيح ُّ
الحمد لله ِّ
كثيرا ط ِّي ًبا ُم َ
رب العالمينَ ،ح ْمدً ا ً

وأشهدُ أن ال إله إال الله ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدً ا عبدُ ه ورسو ُله ،أرسله

ِ
الحق ل ُيظهره على الدين ك ِّله ،صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن
بالهدى
ودين ِّ

سار على نهجه إلى يوم الدين.

كثيرا على تيسيره وتوفيقه ،وإعانته
أما بعدُ  :فإني ْ
شكرا ً
أح َمدُ الله تعالى وأش ُك ُره ً

يمر بها العالم بأسره من َج َّراء وباء كورونا
وتأييده ،فالبرغم من الظروف القاهرة التي ُّ
وشرهَّ ،-
فإن ذلك لم ُي ْثنِنا
َّ
عجل الله بكشفه ورفعه ،وصرف عن الجميع ضرره َّالسنَّة
عن مواصلة العمل إلصدار أعداد (مجلة التراث النبوي) المنبثقة عن َ
(و ْقف ُّ
والتُّراث النبوي) ،وها نحن نضع بين أيديكم -بحمد الله تعالى( -العدد السابع)

و(العدد الثامن) منها.

ِ
بح ْمد الله -على خ ِّطها المتم ِّيز ،ومسيرتها الجادة ،منوقد حافظت المجل ُة َ

التمسك بهويتها ،وأبوابها الرئيسة ،ومن حيث ُح ْس ُن االنتقاء للموضوعات
حيث
ُّ

والتحقيقات التي ُتنشر فيها ،ودونكم موضوعات هذين العددين ،وهي على
الترتيب كما يأتي:

ٍ
ٍ
ٌ
لطيف ر َق َمه فضيل ُة
ببحث
(توثيق وتخريج)ُ :صدِّ ر العدد السابع
۞ ففي باب

الح َم ْيدي ،بعنوان( :الترجيح بين «الموطأ» و«الجامع الصحيح
الدكتور نور الدين ُ
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للبخاري») ،انتهى فيه إلى أن المغاربة وعامة فقهاء المالكية ُيقدِّ ُمون الموطأ على
ٍ
خاف أن األكثر على خالف هذا ،ناهيكم أن هذه المسألة
وغير
الجامع الصحيح،
ُ
قديما وحدي ًثا ،كما أن تفضيل كتاب على غيره مسأل ٌة اجتهادية قابل ٌة للنظر
مطروقة
ً

ولست في مقام مناقشة الباحث في النتيجة التي انتهى إليهاْ ،
كنت
واالجتهاد،
وإن ُ
ُ
آ ُم ُل ْ
أن ْلو َّنو َه إلى مكانة الصحيح ،و َت َقدُّ مِه في نفوس العامة والخاصة من أهل
اإلسالمَّ ،
يتقاص ُر معه
وح ْس ُبه هذا شر ًفا ورفع ًة
َ
وأن أمة اإلسالم قد تل َّقتْه بالقبولَ ،
كل َشر ٍ
أقول هذا :في ٍ
فُ ،
الصغار ،وال َّط َغام األقزام،
تج َّرأ عليه ُ
بعض األغمار ِّ
زمن َ
ُّ َ
ِّ
والحط من مكانته ،مع يقيني أن لدى فضيلة الدكتور نور الدين
وس َع ْوا للنَّ ْيل منه،
َ
الكثير مما يقوله في هذا الباب لوال ضيق المساحة الممنوحة له في هذا العدد ،أما

فح ْس ُبه َّ
والنجم الذي إذا ُذكر العلماء
أن ُمصنِّفه هو إما ُم دار الهجرة،
كتاب الموطأَ ،
ُ
ُذكر ،وأما الكتاب نفسه ،فسأكتفي بمقالة الحافظ أبي عبد الله الذهبي في ِ
«س َير
ُ ُ
(للم َو َّطأ) َل َو ْق ًعا في النفوس ،و َمهاب ًة في القلوب ال ُي ِ
وازنُها
أعالم النبالء» فيه« :إن ُ
َ
خيرا.
وج َزى
شيء» .فرحمهما اللهَ ،
الباحث ً

القارئ دراس ًة في غاية النَّفاسةَ ،ت ِشي ب ُع ْم ِق
۞ وفي باب (الرواية والدراية) :يجدُ
ُ
ِ
ِ
ِ
عنونة
الشديد على ُسنَّة نب ِّيه ﷺ،
وحدَ بِه
الم َ
كاتبِها و ُب ْعد ن َظ ِرهَ ،
ومصادرها ،وهي ُ
بـ(استنطاق الن َِّّص واستثمار الواقع والقرائن وأثره في ِّ
حل اإلشكاالت المظنونة
وأحسب
في «الصحيحين » وغيرهما) للشيخ الباحث صالح بن فتحي َه َلل،
ُ
ٍ
لدراسات ُمماثلة،
الباب واس ًعا
أن الباحث -و َّف َقه الله تعالى -فتح -بما كتب-
َ
ومنهجية دقيقةَ ،ي ِ
واستثمارها في
السنَّة الشريفة تل ُّق ُفها،
ج ُ
ُ
ب على المعن ِّيي َن بخدمة ُّ
ٍ
وأكثر ُع ْم ًقا.
أبحاث أ ْط َو َل ن َف ًسا،
َ

۞وفي باب (العلل) :هناك ٌ
بحث رصي ٌن لفضيلة األستاذ الدكتور يحيى بن عبدالله

ٌ
الدراسات الجادة في باب
حي على ما ينبغي أن تكون عليه
ُ
البكري الشهري ،وهو مثال ٌّ
الم َع َّلة ،و َن ْقد أسانيدهاْ ،
وإن كان ذلك في باب الصناعة الحديثية
دراسة األحاديث ُ
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فحسب ،وهو بعنوانُ ( :ط ُرق حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه -في البسملة في

الصالة والكالم على علله وبيان ما في ألفاظه من اختالف) .وقد أجاد وأفاد فضيلته

فيما كتب ،وليس لي من تعليق سوى رجائي أن يتناول فضيلتُه -بالنقد الح ًقا -ما كتبه
َّ
والح ْس َب َلة مِ َّم ْن َص َّح َح
العلمة أبو الفيض ال ُغ َماري في بحثه الموسوم بـ(االستعاذة
َ
َ
حديث ال َب ْس َم َلة) ،و ُع ْذ ُر فضيلته عد ُم اطالعه عليه إ َّبان كتابته لبحثه.

۞ وفي باب (النصوص)ِ :
تجدُ ون
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء الثاني
(أخبار َ
َ
ِ
ِ
ِ
سيرة اإلمام ال َعدْ ِل في ِ
السنَّة في
ختصر األسانيد
مال الله) [ ُم َ
من الجهاد م ْن :واضح ُّ
الج ْز ِء؛ على الت ِ
َّرتيب مِ ْن َّأولهَ :حدي ًثا َحدي ًثا .]...تأليف ع ْبد الملك ْبن
ك ْي َفما وقع في ُ
المتفنِّن محمد
مي القرطبي (ت 238هـ)َّ .
تفضل بتحقيقه ودراسته َّ
َحبيب ُّ
البحاثة ُ
الس َل ّ

عجب ْ
حر ًرا ،بارك الله فيه.
الطبراني ،وال
َ
أن يخرج عم ُله ُمتقنًا ُم َّ

ٌ
ٌ
مخطوط ق ِّيم بعنوان:
ويتلوه
«الصحيحين» عن اإلمام أحمد
(حديث وقع في َّ

الصالحي الحنبلي المعروف
تخريج الحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي َّ
ِ
محمد سعيد الحسيني ،وقد
بابن الم ْب َرد (ت 909هـ) ،من تحقيق الشيخ عبد الله بن َّ
أجاد وأفاد ،و َّفقه الله.

ٌ
مخطوط
وخاتم ُة العددين،
لطيف في موضوعه ،فريدٌ في بابه من تصنيف أبي
ٌ

(أمن الله) بن محمد مستقيم ،المعروف
المواهب سليمان َس ْعد الدين بن عبد الرحمن ْ

فالكتاب
السالم ألحرار اإلسالم)،
ُ
بـ(مستقيم زاده) (ت 1202هـ) ،والموسوم بـ( ُط َرر َّ

توثيق للجهود
وإن كانت قيمتُه العلمية ضعيفة ،إال أن الفكرة التي يقوم عليها ،فيها
ٌ

التي بذلها العلما ُء في تلك الحقبة ،كما أنها ُت ِبر ُز نو ًعا من طرائقهم في التصنيف،
ُ
عندما ُت ْج َم ُع
األحاديث التي ليس فيها ُن َقط بهذه الهيئة الغريبة ،فبارك الله في ُمح ِّققها

فضيلة الدكتور محمد بن محمود كالو.
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لمدير تحرير
وبعدُ  :فإني أختم بما ح ُّقه أن ُيقدَّ م ،وهو
تقديم الشكر الجزيلُ ،
ُ

المجلة السابق فضيلة الدكتور أشرف عبد المقصود ،الذي
حالت ظرو ُفه دون
ْ

انتهت صفتُه الرسمية بالمجلة ،إال َّ
االستمرار في إدارة التحرير ،وهو ،وإن
أن صلته
ْ
ٍ
ُ
العمل المبارك ،وامتدَّ نف ُعه.
بقي هذا
بها لن تنقطع،
وأجره ُ
ُ
وأثره باق ما َ
سندت له إدارة تحرير
ب بفضيلة الدكتور حماد بن مهدي السلمي الذي ُأ
ْ
رح ُ
ثم ُأ ِّ
المجلة بدءا من هذين العددين ،لي ِ
كم َل ما بدأه سل ُفه الدكتور أشرف ،فنعم السلف
ُ
ً
والخلف ،وأسأل الله له العون والتوفيق ،في السير -مع إخوانه وزمالئه -بالمجلة
على َض ْو ِء ما ُر ِس َم لها.
ٌ
والترحيب
المو َّقرة الذين وقع
ُ
موصول ألصحاب الفضيلة والسعادة هيئة التحرير ُ

االختيار عليهم ،آملين أن يكونوا سندً ا وعونًا -بعد الله تعالى -إلخوانهم في رئاسة
ُ
وه ْم ُّ
التحرير ،وإدارته لالرتقاء بالمجلة ،واإلسهام في ِّ
كل من:
كل ما ُيح ِّقق أهدافهاُ ،
فواز بن عقيل الجهني.
أ.دَّ .

د .عبد الله بن محمد الشهري.
د .عبد السالم بن أحمد أبو سمحة.
د .عبده بن كدَّ اف الكد.
د .إبراهيم بن محمد الغامدي.
د .نور الدين الحميدي.
د .عبد المجيد بن عمر الزبيدي.
د .وضحة بنت عبد الهادي المري.
د .نبيل بن أحمد بلهي.
د .سارة بنت مطر العتيبي.
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أن َي ِ
ُ
أسأل الله ْ
أن يكونوا إضاف ًة نافع ًة للمجلة ،كما أسأله تعالى ْ
جز َيهم خير الجزاء

على قبولهم عضوية هيئة تحرير المجلة.

رئيسا وأعضا ًءُ ،
ص
وأخ ُّ
وأشكر مجلس إدارة َ
السنَّة والتُّراث النبوي)ً ،
(و ْقف ُّ
ُ

بالشكر مؤسس الوقف فضيلة الدكتور ماجد بن محمد الجهني الذي ُيتابع أعمال

وبار َك َس ْع َيه.
أجرهَ ،
الوقف ،ومنه هذه المجلة المباركة ،بال كل ٍل وال ملل ،كتب الله َ

ِ
ب ويرضى ،وص َّلى الله وس َّلم على سيدنا محمد ،وعلى
و َّفق الله الجميع لما ُيح ُّ

رب العالمين.
وص ْحبه أجمعين ،والحمدُ لله ِّ
آله َ
 10رجب 1442هـ
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قال رسول اهَّلل ﷺ :

إثما أن ُي َحدِّ ث بِك ُِّل َما َس ِمع»
«كفى بالمرء ً
رواه مسلم

َْ ٌ َْ ٌ
توثِيق وتريج

َّبوي
باب ُيعنى بمسائل تخريج الحديث الن ّ
ٌ
ِ
ِ
بتوثيق ُكت ِ
وسماعاتِها
الخاصة
والجهود
َّ
السنَّة َ
ُب ُّ
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الترجيح بين

«الموطأ» و «الجامع الصحيح للبخاري»
د .نور الدِّ ين الحميدي

مقدِّ مة
الحمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد؛
فقد حرص علماء األمة وأعالمها على حصر دواوين السنة المعتمدة وبيان

أمهاتها،
توجيها منهم لطالب الحديث وأرباب الفقه إلى أصحها حديثا وأجمعها
ً

فتفاوتت أنظارهم في هذا المجال،
لما به الفقه والفتيا،
ترجيحا
وتباينت أقوالهم
ْ
ْ
ً

وتأخيرا ،وممن تصدَّ ى لهذا في أول ُبدُ ِّو التصنيف في السنة النبوية و ُف ُش ِّو تواليفها
ً

اإلمــا ُم
الشافعي((( ،إذ أبدى من فضل الموطأ ما أوجب تفضيله على غيره ،ثم
ُّ
تالحقت أقوال الحفاظ والنقاد في تفضيل بعض الدواوين على غيرها والحث
ْ
على حفظها وحيازته.

فمن ذلك تقديم الحافظ أبي القاسم ابن الدباغ القرطبي (ت 393هـ) «السنن»

الس ْج ِزي على «الصحيح» للبخاري ،وترجيح أبي علي النيسابوري (ت
ألبي داود ِّ
349هـ)  -وغيره  -لـ «صحيح» اإلمام مسلم على البخاري ،إلى غيرها من أحكام

((( سيأيت إيراد نص كالمه بمختلف عباراته.
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الرابعة
السنة َّ
ََّ

النقدة وأقوال األئمة(((.
ثم شرع األئمة في جمع تلك الكتب الحديثية األصول ،فأ َّلف رزين بن معاوية

السرقسطي (ت 535هـ) نزيل مكة المكرمة «تجريد الصحاح» وجعل «الموطأ»

َصدْ َرها ،وتاله الحافظ أبو السعادات ابن األثير الموصلي (ت 606هـــ) فحصر
األصول في كتابه «جامع األصول» في ستة ،جعل «الموطأ» ضمنها ،إال أن الحافظ

اب َن طاهر المقدسي (ت 507هـ)  -و ُعرف بابن القيسراني  -أ َّلف في أطراف الستة

بعض
وشــروط أصحابها ،فــأدرج «السنن» البن ماجة القزويني ،واتبعه في ذلك ُ

الحفاظ  -كعبد الغني المقدسي (ت 600هـ) وابن عساكر (ت 579هـ)  ،-ثم انتشر

هذا الصنيع عند المشارقة حتى صار كالمجمع عليه عندهم ،إال أن المغاربة لم يعتدُّ وا
بهذا التصرف ولم يعتمدوه.

وتنصيصا
تقرر عند بعض ُح َّفاظ المشرق وأعالمه تصر ًفا
ً
ونظير هذه المسألة ما َّ
ُ

من تقديم «الجامع الصحيح» لإلمام البخاري على «الموطأ» لإلمام مالك ،وكان
ٍ
ابن الصالح (ت 643هـ) في «مقدمته» ِ
صنيع الحافظ ِ
جملة من الحفاظ
موج ًبا احتذا َء
(((
كثيرا من المشارقة وأغلب المغاربة ْ -
إن لم أقل كلهم لم
واألئمة َح ْذ َوه  ،إال أن ً
ِ
وجاللةً ،وهذا ما
يحيدوا عن مذهبهم األول في تقديم «الموطأ» على غيره ص َّح ًة َ
يت بتحريره في هذا البحث ،والتنبيه على أن تصرفات المغاربة وأقوالهم  -قبل ابن
ُعن ِ ُ
أعرضت عن اإلكثار بذكر أسماء األعالم الذين ن ََح ْوا إلى تقديم أحد كتب السنة وتفضيله على غيره،
(((
ُ

وترجيحا ،عند َس ْوقه ألسانيده فيها يف
مدحا
ً
وقد ساق الحافظ ابن خير اإلشبيلي ما قيل يف كتب السنة ً
(فهرسته) ،وكذا صنع اب ُن مرزوق الخطيب يف (واسطة العقد الثمين) ،وهذه عادة جرى عليها أصحاب
الربامج والفهارس ،فهم يختمون أسانيدهم فيها ِ
فضلها وقدَّ مها من الحفاظ واألعالم ،والغرض
بذكْر من َّ

من هذه اإلشارة الداللة على أن مسألة تقديم أحد المصنفات الحديثية على غيرها ،مسألة اجتهادية
اختيارات العلماء ومسال ُكهم.
اختلفت فيها
ُ
ْ

((( لم أقف على من سبقه يف ا ِّدعاء أن أول من ألف يف الصحيح هو البخاري (المقدمة يف علوم
ٌ
مسبوق إليه.
الحديث،ص ،)18:وأما تفضيل البخاري وتقديمه فهذا

الترجيح بين «الموطأ» و «الجامع الصحيح للبخاري»
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ِ
أص ِّح َّيته
الص َلح وبعده ،-
ْ
اتفقت على تفضيل «الموطأ» وترفيعه على غيره ،واعتقاد َ
َّ

نصها  ،-وثالثة
وتو َّخ ْي ُت لتحقيق ذلك تقسيم البحث إلى مقدمة  -سبق ُّ
على ما سواهَ ،

مباحث وخاتمة ،على النحو التالي:

المبحث األول :حصر وجوه ترجيح «الصحيح للبخاري» على «الموطأ»
المبحث الثاني :االعتراضات الــواردة على وجوه ترجيح البخاري ،ووجوه

تقديم «الموطأ»

تمسكُوا بالجا َّدة األولى والمسلك العتيق ،وهو
المبحث الثالث :العلماء الذين َّ

تقديم الموطأ على غيره.

يت في هذا البحث المقتضب إثار َة مسلك احتذاه كثير من األئمة المالكية
وتحر ُ
َّ

َ
وبيان أن ما ُش ِّهر
والكشف عن أدلتهم وحججهم فيما اختاروه وعدلوا إليه،
والمغاربة،
َ

من حصر أصول السنة و ُع َمد الحديث في ستة كتب ليس «الموطأ» ضمنها ،هو صنيع
كثيرا من العلماء والحفاظ لم يجروا على هذا
عالم واحد ق َّلده فيه من جاء بعده ،وأن ً
الحصر والترتيب .والحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على خير المرسلين.

المبحث األول

حصر وجوه ترجيح«الصحيح للبخاري»
على «الموطأ»

ٍ
ثالثة ،وهي على النحو التالي:
استُنِدَ عليها في
ويمكن حصر هذه الوجوه التي ْ
المجرد:
أ -اشتراط الصحيح
َّ

ُأصدِّ ر هذا الوجه بكالم ِ
ابن الصالح الشافعي (ت 643هـ)؛ ألن كالمه صريح

أص ُّح الكتب
في تفضيل الصحيحين على الموطأ من هذه الجهة ،حيث قال :كتاباهما َ
بعد كتاب الله العزيز .وأما ما ُر ِّوينا عن الشافعي  -رضي الله عنه  -من أنه قال« :ما
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الرابعة
السنة َّ
ََّ

أعلم في األرض كتا ًبا في العلم أكثر صوا ًبا من كتاب مالك»  ،ومنهم من روا ُه بغير هذا
اللفظ ،فإنما قال ذلك قبل وجود كتا َبي البخاري ومسلم(((.

المجرد ،صحيح البخاري ،ثم
وقال اإلمام النووي :أول مصنف في الصحيح
َّ

مسلم(((.

ف
وقد ب َّين العلماء مثل الزركشي والعراقي والسيوطي وغيرهم ،أن النووي زاد َو ْص َ
احترازا من الموطأ؛ ألنه لم ُيقصد به الصحيح
«المجرد»
المجرد حسب ما ُذكِر.
ً
َّ
َّ
الس َكن ومسلمة بن القاسم األندلسي
وقد ن َّبه السخاوي على أن الحافظين ابن َّ

نصا على أن البخاري أول من ألف في الصحيح((( ،ولك ْن لم يورد عبارتهما ،إال أن
َّ

مفاد هذا الكالم يومئ إلى تقديم البخاري على الموطأ دون تصريح.

وقال الحافظ ابن كثير :أول من اعتنى بجمع الصحيح :أبو عبد الله محمد بن

ُ
إسماعيل البخاري ،وتاله صاح ُبه
وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري.

أص ُّح كتب الحديث.
والبخاري أرجح(((.
ُّ
فهما َ

وهذه العبارة من الحافظ ابن كثير تقتضي إقصا َء «الموطأ» من دائرة الصحاح،

وهذا أبلغ في النفي من صنيع ِ
ابن الصالح وغيره .ف ُيستفاد مما سبق أن القصد إلى

تحري الصحيح وجمعه ُمدَّ ًعى لـ «صحيح البخاري» دون «الموطأ»  ،وسيأتي في
ِّ

جمع
المبحث الثاني دفع هذه الدعوى ،وبيان أن اإلمام مالك قصد  -كذلك -
َ

الحديث الصحيح في «موطئه» واشترطه.
((( (المقدمة يف علوم الحديث ،ص.)18:
((( (التقريب والتيسير ،ص.)26:
((( (فتح المغيث.)41/1 ،

((( (اختصار علوم الحديث ،ص.)25:

الترجيح بين «الموطأ» و «الجامع الصحيح للبخاري»
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بَ -مز ُْج الحديث بغيره من اآلثار والمقطوعات(((:

مما َّقرره اب ُن الصالح ومن جاءه بعده ممن َّ
حشى ون َّك َت على كتابه واختصره

اقترنت
وشرح نظمه؛ أن مادة «الموطأ» لم تكن خالصة للحديث المرفوع ،بل
ْ

خارج عن جنس الحديث المرفوع ،فقد قال
بالمقطوعات والموقوفات مما هو
ٌ
البخاري
المجرد كما زاده النووي ،وإال فقد سبق
الزركشي :مراده  -أي ابن الصالح -
َّ
َّ

مالك في «الموطأ»  ،لكن فيه الصحيح والبالغ والمقطوع والمنقطع ،وذلك ْ
ٌ
وإن كان

في صحيح البخاري فسيأتي جوا ُبه في السادسة ،وكذا مسند أحمد فإنه كالموطأ فيه
الصحيح وغيره(((.

فمصنِّ ُفه لم يتقيد بما اجتمع
وقال
ُّ
السخاوي :وموطأ مالك  -وإن كان ساب ًقا ُ -

َ
والمنقطع ونحوهما على سبيل االحتجاج،
المرسل
فيه الشـروط السابقة إلدخاله فيه
َ
البخاري من ذلك.
بخالف ما يقع في
ِّ

كتاب في العلم بعد كتاب
وقول الشافعي  -رحمه الله « :-ما على ظهر األرض ٌ

أص ُّح من كتاب مالك»  -كان قبل وجوده(((.
الله َ

ِ
ِ
ُ
المرفوع
الحديث
البخاري في «صحيحه»
النقالن يدُ َّل ِن على أن مقصود
فهذان
ُ
ِّ

نفي هذا عن الموطأ ،وهذا االدعاء ال يخلو من نظر كما سيأتي بيانه.
باألصالة ،وأفا َدا َ
ج .إثبات اإلمام مالك آلرائه وفتاواه:

مقتض ًبا في سياق ر ِّده على من اعترض على
هذا مما أورده الحافظ مغلطاي
َ

تقديم الموطأ على البخاري ،فقالَّ :
كتاب مالك فيه البالغ والمقطوع والمنقطع
ألن
َ
تحقيق القول يف هذه القضية استقالال،
يتو َّجه للحديث المرفوع دون سواه؛ فلهذا لزم
ُ
((( اشرتاط الصحة َ
ُ
اشرتاط إخراج الحديث المرفوع وحده ،فهذه قضية منفصلة ،يلزمها البحث كذلك.
وأما
((( (فتح المغيث.)161/1 ،
((( (فتح المغيث.)41/1 ،
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والفقه وغير ذلك(((.
وحكى القاضي اب ُن العربي أن بعض الظاهرية األغمار عابوا على «الموطأ»

َخ ْل َطه الحديث بال ُف ْت َيا والرأي((( .واالعتذار عن تأخير الموطأ؛ ألنه كتاب فقه وفتوى

ولم ُي ْم َحض للحديث ،مما كثر تردا ُده على أ ْل ُسن الباحثين والمتخصصين ،إال أنه ال
يثبت عند البحث والمحك.

المبحث الثاين

االعتراضات الواردة على وجوه ترجيح
البخاري ،ووجوه تقديم «الموطأ»

َأن ُْحو في هذا المقام إلى ِذك ِْر ما ِير ُد من االعتراضات على تلك الوجوه ،وبيان أن

ما ِسيق من إيرادات على ترجيح «الموطأ»  ،يلزم إيرادها كذلك على ترجيح البخاري،
وأن ما ُأ ِجيب به في االنفصال عنها ،هو عين ما ُيجاب به في الدفاع عن «الموطأ»
أ -شرط الصحة:

نصوا عليه فيما ُر ِو َي
شروط األئمة ُت ْست ََش ُّ
ف من تصرفاتهم في تصانيفهم ،أو مما ُّ

عنهم ،وقد أفاد صنيع اإلمام مالك في «موطئه»  ،ود َّل ْت تصاري ُفه فيه على اشتراط

الصحة فيما يخرجه من األحاديث ،بل
نصوص من صريح كالمه في
وردت عنه
ْ
ٌ
َت َق ُّص ِد إخراج الصحيح وتط ُّلبِه في «موطئه»  ،والكالم عن ثبوت اشتراط الصحة ال
عن تحققه في واقع األمر(((.

((( (إصالح مقدمة ابن الصالح.)62/2 ،

ِ
أمور كثيرة .أحدُ ها:
((( قال يف (المسالك:)1330 ،
ُ
فقلت لهم :ما السبب الذي ع ْبت ُُمو ُه من أجله؟ فقالواٌ :
َ
الحديث بالرأي.
أنه خلط

((( فاإلمام البخاري اشرتط الصحة ،لكنه نُوزع يف صحة أحاديث يسيرة يف كتابه ،واب ُن خزيمة واب ُن ح َّبان
خرجاه ،لكنهما لم يستوف َيا شروط الصحة يف أحاديث كثيرة.
اشرت َطا الصحة فيما َّ
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فمن التصرفات الدالة على التزام اإلمام مالك الصحة في «الموطأ»  ،ما ثبت عنه
من وجوه كثيرة تصر ًفا وتنصيصا ،و ُأ ِ
جم ُله في أمرين:
ً
المخَ َّرج لهم في «الموطأ»:
-1
التحري في الرجال ُ
ِّ

ثبت من صنيع اإلمام مالك تث ُّبته في الرجال الذين يروي عنهم في «موطئه»  ،فلم
يخرج في كتابه إال من ُع ِرف بالثقة والعدالة ،ممن تقوم الحجة بروايته ،وهو ٌّ
دال على

البخاري
أنه قصد الصحة في أحاديث كتابه ،واتبعه في هذا المسلك الدقيق اإلما ُم
ُّ

ُّ
التحري الشديد اب ُن عبد البر ،فقال:
ونص على هذا
وكل َم ْن أ َّلف في «الصحيح» َّ ،
ِّ
ِ
تعب التفتيش والبحث ،ووضع
ومن اقتصـر على حديث مالك رحمه الله ،فقد كُف َي َ
ٍ
عروة ُو ْث َقى ال تنفصم؛ ألن مال ًكا قد انتقد وانتقى وخلص ،ولم يرو
يده من ذلك على
إال عن ثقة ُح َّجة(((.

سألت مالك بن أنس عن رجل؟
ونص على ذلك اإلما ُم مالك ،قال بشر بن عمر:
ُ
َّ

قلت :ال ،قال :لو كان ثقة ،لرأيتَه في كتبي(((.
فقال :هل رأيتَه في كتبي؟ ُ

وهذا الملمح في رواية الحديث الصحيح وجمعه ،مما ا ُّتبِع فيه اإلمام مالك،

َ
الصحيح
وغيرهم ممن أفرد
البخاري
فحذا حذوه في ذلك اإلما ُم
َ
ُّ
ومسلم واب ُن خزيمة ُ
ٌ

بالتصنيف.

 -2تنقيح أحاديث «الموطأ» وإسقاط بعضها:
تعهدُ ه
تحري اإلمام مالك للحديث الصحيح في كتابهُّ ،
مما يفيد إفادة قاطعة ِّ

ألحاديث الكتاب بالتنقيح والتهذيب ،فكلما ع َّن له فيها ما يقتضي اإلسقاط واإلزالة،

تتوجه سها ُم النقد لألحاديث التي تضمنها الكتاب ،إذ هو كتاب حجة
أسقطه حتى ال َّ
الزبيري :وضع مالك
وتشريع ،فيجب أن يبالغ في تهذيبه وتصحيحه .قال عتيق ُّ

((( (التمهيد.)60/1 ،

((( (التمهيد.)68/1 ،
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الموطأ على نحو من عشرة آالف حديث ،فلم يزل ينظر فيه سنة ،ويسقط منه حتى

بقي هذا ولو بقي ً
قليل ألسقطه كله(((.

وقال سليمان بن بالل :لقد وضع مالك الموطأ ،وفيه أربعة آالف حديث أو

قال أكثر ،فمات وهي ألف حديث ون ِّيف ُي ِّ
أصلح
لخ ُصها عا ًما عا ًما ،بقدر ما يرى أنه
ُ
ُ
للمسلمين
وأمثل في الدين (((.

وأبان اب ُن المنتاب عن صنيع اإلمام مالك بنوع تفصيل ،حيث قال :إن مال ًكا روى
مئة ألف حديث ،جمع منه في «موطئه» عشرة آالف ،ثم لم يزل ِ
يعر ُضها على الكتاب
والسنة ،ويختبرها باآلثار واألخبار حتى
وصلت إلى خمس مئة(((.
ْ

ُ
يستحيل ْ
فم ْن َتو َّخى إحراز هذه الشروط في إخراج الحديث وروايته،
أن ُيقال
َ

المجرد ،وال يستقيم أن يوصف بأنه لم يصنف في
عنه :إنه لم يقصد الصحيح
َّ
الصحيح
التحري والشدة في تنقيح األحاديث وإسقاط
المجرد ،بل هذه المبالغة في
َّ
ِّ
الكثير منها ،دالة داللة جازمة على أن اإلمام مالك هو أول من صنَّف في الصحيح

المجرد ،وأن تصنيفه للموطأ كان لهذا الغرض باألصالة ،وبمنهجه اهتدى من صنَّف
َّ
في الصحيح وقصد إليه.

بَ -مز ُْج الحديث بغيره من اآلثار والمقطوعات:

َر َك َن من قدَّ م
البخاري على «الموطأ» إلى دعوى اشتمال الموطأ على اآلثار
َّ

من المرسالت والمقاطيع ،وجاء هذا االعتراض في سياق الرد على من انتقد على
ِ
ابن الصالح دعواه أن أول من صنف في الصحيح ،هو البخاري ،وقد تقدم من كالم
ِ
الزركشي
الحافظ األبناسي ،فهو
والسخاوي محل الشاهد من ذلك ،و ُأ َق ِّفي بكالم
ِّ
ِّ
يؤكده ،إذ قال :أحدها :أن مالكا متقدم بالتصنيف على البخاري.
((( (ترتيب المدارك.)73/2 ،

((( (ترتيب المدارك.)73/2 ،

((( (النكت على ابن الصالح )194/1 ،للزركشي.
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وجوابه :أن مال ًكا ْ
وإن تقدَّ م ،إال أنه ما أفرد الصحيح والبخاري أفرده ،فإن في

كتاب مالك المرسل والمنقطع والبالغات(((.

والذي اعترض بهذا على ابن الصالح ،هو الحافظ الناقد ُم ُغ ْلطاي الحنفي (ت

762هـ) ،حيث قال :وقوله -أي ابن الصالح  :-أول من صنف الصحيح البخاري،
ٍ
خالف بين
وتال ُه مسلم .غير جيد ،وإن كان قد قاله غيره؛ ألن مال ًكا  -رحمه الله  -بال
المحدثين ،صنف الصحيح قبله ،وتاله أحمد بن حنبل والدارمي.

المجرد؛ ألن كتاب مالك فيه البالغ
وليس لقائ ٍل أن يقول :لعله أراد الصحيح
َّ

والمقطوع والمنقطع والفقه وغير ذلك؛ لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري (((.

وهذا اإليراد من مغلطاي ،دفع كل من اختصر المقدمة الصالحية وشرحها ون َّكت

عليها إلى ر ِّده والجواب عليه ،إال أن أغلب الردود لم ْ
تخ ُل من تحامل
وتمحل ،وتبقى
ُّ
ِ
الحافظ ِ
مناقشة
ابن حجر أ ْط َو َلها وأ ْف َيدَ ها ،فأختصر مواطن االعتراض من كالمه،
و ُأ ْبدي ما فيه من مؤاخذة ونظر على النحو التالي:

ب َّين الحافظ اب ُن حجر أن مرا َد ِ
ابن الصالح بأول من صنف في الصحيح ،أي

الصحيح الذي وضع حدَّ ه وتعريفه ،فأول من صنف فيه
البخاري(((.
ُّ
((( (الشذا الف َّياح.)83/1 ،

((( (إصالح مقدمة ابن الصالح.)63-62/2 ،
تنبيه :األحناف أكثر أتباع المذاهب إنصا ًفا يف بيان مكانة الموطأ واالنتصار له ،بد ًءا بالحافظ عالء الدين
ولي اهلل الدهلوي (ت
مغلطاي الحنفي (ت 762هـ) ،ثم طاش كربي زاده الحنفي (ت 986هـ) ،ثم ّ
عبارات يف مساواته بـ
صدرت منهم
1114هـ) ،وأبي الحسنات اللكنوي (ت 1304هـ) ،وغيرهم ،فقد
ٌ
ْ
تصريحا أو إيما ًء  -على من َّ
حط من ُرتبته.
«الصحيحين» والرد -
ً

نص كالمه يف (النكت :)278-277/1 ،لكن الصواب يف الجواب عن هذه المسألة ْ
أن ُيقال :ما
((( وهذا ُّ

الذي أراده المؤلف بقوله« :أول َم ْن صنَّف الصحيح" هل أراد الصحيح من حيث هو؟ أو أراد الصحيح
المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ وغيره؛ ألن الموطأ ْ
وإن كان عند َم ْن يرى االحتجاج بالمرسل والمنقطع
صحيحا .فليس ذلك على شرط الصحة المعتربة عند أهل الحديث .الظاهر أنه لم ُي ِر ْد
وأقوال الصحابة
ً
ٍ
إال المعهود .وحينئذ فال َي ِر ُد عليه ما ذكره يف الموطأ.

24

السابع وال َّثامن
العدد َّ

محرم /رجب 1442هـ

الرابعة
السنة َّ
ََّ

وهذا التقرير من الحافظ ِ
ابن حجر ال ُي ْقطع بصحته ،إذ الحديث الصحيح الذي

َحدَّ ه اب ُن الصالح باالستقراء ووضع أوصافه ،ال يمكن الجز ُم بأنه شرط الصحة الذي

تق َّيد به البخاري في «صحيحه»  ،فبعض األحاديث التي حكم البخاري بصحتها في

«صحيحه» ال ينطبق عليها حدُّ ِ
ابن الصالح مطابقة تامة((( ،وبعضها مما نازعه النقاد

وصيارفة العلل في استيفاء شروط الصحة ،وهي صحيحة وثابتة عند اإلمام البخاري.
والكالم منحصر في جنس الحديث الصحيح ،إذ هو ُّ
محل النزاع ،فال وجه لما

صحيحا ،فهذه قضية
ذكره ابن حجر من اعتبار المرسل وأقوال الصحابة وغيرها
ً
أخرى منفصلة .وهي غير ُمرا َدة عند ِ
ابن الصالح في كالمه ،وال عند من اعترض عليه.

التمسك بالتفريق بين مطلق الصحة  -وهو يشمل المرسل
وكرر اب ُن حجر
ُّ
َّ

والمنقطع  -وبين الصحة عند أهل الحديث ،فقال :والحاصل من هذا أن أول من

صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال ...،وأما أول من
البخاري(((.
صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث؛
ُّ
وهذا الكالم يرد عليه التالي:

التحري
 أن اإلمام مال ًكا أحدُ أعالم الحديث ،وممن ُأ ِخذ من تصـرفاته فيِّ
مت منه طرائق التصحيح والتضعيف،
والتو ِّقي شرائط الحديث الصحيح ،و ُعلِ ْ

است ُِفيد منه ُب ْعدٌ عن اإلنصاف.
فالحكم عليه
ِّ
بالخلو مما ْ

وتنصيصا  -أوصاف الحديث
 أن المحدِّ ثين والحفاظ الذين َّقر ُروا  -تصر ًفاً

وحدُّ الحديث الصحيح ،الذي وضعه اب ُن الصالح ،انتقده اإلمامان ابن دقيق العيد ومغلطاي الحنفي،
((( َ
وال َّ
شك أن األعالم الذين أ َّل ُفوا يف الصحيح ،اختلفوا يف اعتبار شروط الصحة كاإلمام مسلم وابن
أيضا وما أسلفناه عن أحمد ُيب ِّين أن الصحيح عند
خزيمة وابن ح َّبان وغيرهم ،وقد قال مغلطاي :وهذا ً
المحدِّ ثين :هو ما كان له ٌ
التحديدات التي ذكرها  -أي ابن الصالح
اجتمعت فيه
رجع إليه ،ال ما
ُ
ْ
أصل ُي َ
( .-إصالح مقدمة ابن الصالح.)68/2 ،

((( (النكت.)279/1 ،
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الصحيح ،هم الذين أجمعوا على أن «الموطأ» أول كتاب ُصنِّف في الصحيح ،مثل :عبد

الس َلفي وابن مسدي الغرناطي وغيرهم
الرحمن بن مهدي وأبو ُز ْرعة الرازي وأبو طاهر ِّ

من نقاد الحديث وأعالمه ،وسيأتي مسرد بأسمائهم ،فهؤالء ال يمكن القول بأن كالمهم
ٌ
محمول على مطلق الصحة ال الصحة المعتبرة عند المحدِّ ثين ،فهذا إبعا ٌد في التأويل.
احتج بالمرسل والمنقطع في اآلتي.
الجواب على كون اإلمام مالك
وسيأتي
َّ
ُ
ادعى الحافظ اب ُن حجر التفرقة بين المقطوع والمنقطع والمرسل الواقع في

الموطأ والواقع عند اإلمام البخاري؛ َّ
بأن ما أخرجه اإلمام مالك لم تتحصل له فيه
ٍ
البخاري فقد
بحال ،خال ًفا لرواية اإلمام
رواية إال على ذلك الوجه ،ولم تقع له متصل ًة
ِّ
ثبتت ُمتصل ًة خارج صحيحه(((.
ْ

وهذا الكالم من الحافظ ِ
ابن حجر عليه ملحظان؛

األول :أن ما ادعاه من وقوع المقطوعات والمرسالت مسموعة لإلمام مالك

على ذلك النحو في الغالب ،مما ال ُيقطع به ،وهو مما ُيستغرب من الحافظ ،بل ألفينا
أحد ِج َّلة الحفاظ أ َّلف كتا ًبا في َو ْصل ما رواه اإلمام مالك في موطئه بال ًغا ومنقط ًعا،
ً
موصول خارج الموطأ ،وهو الحافظ أبو الحسن ابن المظفر البزار البغدادي
ورواه

(ت 379هـ) ،وعنوان كتابه «ما وصله مالك خارج موطئه»(((.

واعتنى الحافظ ابن عبد البر َبو ْصل مرسالت وبالغات اإلمام مالك سواء من

طريقه أو من غير طريقه(((.

((( ُينظر نص كالمه يف (النكت.)278/1 ،

((( ذكره الحافظ الذهبي يف (سير أعالم النبالء.)86/8 ،

((( لكن محل النزاع يحصر القول فيما ُر ِو َي موصو ً
الكشف عن
ل من طريق اإلمام مالك نفسه ،ولو هت َّيأ
ُ
كتاب ابن المظ َّفر ألفا َد يف رد دعوى الحافظ ابن حجر غاية اإلفادة ،على أن ابن عبد الرب تك َّفل ببعض
كثيرا من منقطعات ومعلقات البخاري من طريقه ،إنما
ذلك يف «تمهيده»  ،والحافظ ابن حجر لم يوصل ً

وصلها من طريق غيره يف كتابه (تغليق التعليق).
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الثاني :أن التفرقة بكون تلك األحاديث المنقطعة والمرسلة موصولة عند البخاري

خارج عن محل النزاع ،إذ االعتراض وقع بكون الموطأ
وغير موصولة عند اإلمام مالك
ٌ

ً
اعتراض ُر َّد بكون البخاري اشتمل على
مشتمل على المنقطع والبالغ والمرسل ،وهو
ٌ

المتناز ِع على
المجرد -
مثلها من المع َّلقات والمرسالت ،وهذا كله ليس من الصحيح
َ
َّ
باب آخر.
أول من ألف فيه  -في شيء ،أما كونُها موصول ًة ْأو ال ،فهذا ٌ

ب َّي َن الحافظ اب ُن حجر
وغيرهما ،الفرق بين المرسل والمنقطع الذي
ُّ
والسخاوي ُ

في «الموطأ» والذي في «البخاري»  ،بأن اإلمام مال ًكا أوردها على سبيل االحتجاج،
البخاري على سبيل االستئناس.
بينما أوردها
ُّ

تمسك به المقدِّ مون للبخاري على الموطأ ،فقد قال اب ُن
وهذا المأخذ هو أقوى ما َّ

حجر :والذي في البخاري من ذلك قد حذف فيه
البخاري أسانيدها َع ْمدً ا ،ل ُيخرجها
ُّ
عن موضوع الكتاب ،وإنما يسو ُقها في ِ
واستئناسا
تنبيها واستشها ًدا
تراجم األبواب ً
ُ
ً
وتفسيرا لبعض اآليات .وكأنه أراد أن يكون كتابه جام ًعا ألبواب الفقه وغير ذلك من
ً

المعاني التي قصد جم َعها فيه(((.

وأكتفي في رد كالم الحافظ ِ
بس ْوق ر ِّد الحافظ السيوطي عليه ،إذ قال:
ابن حجر َ

ما فيه من المراسيل ،فإنها مع كونها حجة عنده بال شرط ،وعند من وافقه من األئمة
على االحتجاج بالمرسل ،فهي أيضا حجة عندنا  -أي الشافعية  ،-ألن المرسل عندنا
حجة إذا اعتضد ،وما من مرسل في الموطأ إال وله عاضد أو عواضد ،كما سأبين ذلك

ُ
إطالق أن الموطأ
في هذا الشـرح ،فالصواب؛
صحيح ال ُيستثنى منه شيء(((.
ٌ

تصرف البخاري في إيراد المعلقات والمنقطعات واآلثار
و ُأ ِّ
عزز هذا الرد بأن ُّ

في «صحيحه»  ،شديدُ َّ
بتصرف اإلمام مالك في «موطئه» قال اإلمام ابن حزم
الش َبه
ُّ
((( (النكت.)278/1 ،

((( (تنوير الحوالك بشرح موطأ مالك.)8/1 ،
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مبينًا منهج اإلمام البخاري في ِ
تراجمه :منها ما هو مقصور على آية ،إ ْذ ال يصح في

الباب شيء غيرها ،ومنها ما ُين ِّبه بتبويبه على أن في الباب حدي ًثا يجب الوقوف عليه،

لكنه ليس من شرط ما ُأ ِّلف عليه كتابه ،ومنها ما ُي ِّبوب عليه ،ويذكر نبذة من حديث
قد سطره في موضع آخر ،ومنها أبواب تقع بلفظ حديث ليس من شرطه ،ويذكر في

الباب ما هو في معناه(((.

ِ
التراجم ،اقتصر على
البخاري في بعض
نص اب ُن حجر وغيره من األعالم أن
َّ
وقد َّ

ً
متصل مرفو ًعا((( ،وهذا المسلك في
أحاديث أو آثار معلقة فقط ،ولم يذكر فيها حدي ًثا

احتج
البخاري من اإلمام مالك ،إذ اإلمام مالك
االحتجاج لترجمة الباب مما استفاده
َّ
ُّ
ِ
صنيع اإلمام مالك محمول
يصح عنده فيها شيء .نعم،
بالمرسل والمنقطع
ُ
لتراجم لم َّ
قريب من
على االحتجاج بها قط ًعا ،بينما صنيع البخاري ال يقطع فيه بأنه كذلك ،لكنه
ٌ
وتصـرف اإلمام مالك غاية القرب.
غرض
ُّ

وأما المرسالت والمقاطيع التي في «الموطأ»  ،فما أخرجها مالك في كتابه إال

يحتج
بعد احتفافها بقرائن صانتها من الخطأ والوهم ،وص َّيرتها بمرتبة الصحيح الذي
ُّ

به .وهذا ما ب َّينه أئمة علم العلل و َن َقدَ ة الحديث ،فقد ب َّينوا أن ُج َّل مقطوعات ومراسيل

عول في
«الموطأ»
ْ
وردت من وجوه أخرى صحيحة مسندة ،مما يفيد أن اإلمام مال ًكا َّ
االحتجاج بها على قرائن قوية ومكينة.

قال حافظ مصر في زمانه الناقد حمزة بن محمد الكناني (ت 375هـ)« :كل شيء
ً
مرسل ،فقد ُر ِوي عن رسول الله  -ﷺ  -من غير
رواه مالك في الموطأ مسندً ا أو
جهته ،إال حديثين:

أحدهما( :إني ألُن ََّسى ألسن).

((( (سير أعالم النبالء.)203/18 ،

((( مثل باب فضل العلم وباب سورة الحديد وسورة المجادلة.
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بحر َّية)»(((.
واآلخر( :إذا
ْ
أنشأت ْ

وأضعف ما ورد في «الموطأ» هي البالغات األربعة التي تعذر على الحافظ ِ
ابن

عبد البر وص ُلها ،وقد قال عنها اب ُن عبد البر« :وهو أحد األربعة األحاديث التي ال

توجد في غير الموطأ.

أحدها( :إني ألن َُّسى ألسن) .والثاني( :إذا
(ح ِّس ْن ُخ ُل َق َك
ْ
نشأت ْ
بحر َّية) .والثالثَ :

للناس يا معاذ بن جبل) .والرابع هذا .وليس منها حديث منكر ،وال ما يدفعه أصل»(((.
ج .إثبات اإلمام مالك آلرائه وفتاواه:

ِ
ظاهر
أما هذا االعتراض فهو
الضعف وال ُيت ََم َّسك بمثله؛ ألن البخاري مأل
ُ

«صحيحه» بأقوال الصحابة و َم ْن بعدهم من التابعين وأتباعهم ،وعلى رأسهم اإلمام

نفسه ،ومن أغرب ذلك نق ُله في «باب ال طالق قبل النكاح» مذهب ثالثة
مالك ُ
سماهم  -في المسألة ،ونقل من أقوال وآراء
وعشـرين من الصحابة والتابعين َّ -

األوزاعي ومالك والثوري وغيرهم في مسائل شتَّى من الفقه والتفسير وغيرهما(((،

وال ُأطيل بالتمثيل لذلك.

وقد ب َّين اإلمام مالك غرضه بأقواله وفتاواه التي يوردها عقب األحاديث ،فقد قال

بعضهم :أول من عمل الموطأ عبد العزيز ابن الماجشون ،عمله كال ًما بغير حديث،
ُ

فلما رآه ٌ
كنت أنا
شددت ذلك
لبدأت باآلثار ،ثم
ُ
ُ
مالك قال :ما أحسن ما عمل ،ولو ُ

بالكالم(((.

((( (وصل بالغات الموطأ )11 ،البن الصالح.

أفردت لمن وصل هذه البالغات بح ًثا بعنوان (اعتناء علماء المغرب َبو ْصل
((( (االستذكار ،)417/3 ،وقد
ُ
بالغات الموطأ) نُشر يف مجلة عالم الكتب بالرياض ،العدد 2016 ،4/3م.

((( (صحيح البخاري 34 /1 ،و 67و 79و 320و 321و.)936/2
((( (ترتيب المدارك.)75/2 ،
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وجوه تقديم «الموطأ» على «الصحيح» للبخاري:

بيان ما في االعتراضات على تقديم «الموطأ» من نظر وضعف ،و ُأ ِ
سبق ُ
جم ُل

في هذا الموطن الدواعي القاضية على «الموطأ» بالتقديم والترجيح ،والدالة على أنه

ٍ
كتاب بعد كتاب الله تعالى ،وذلك على النحو التالي:
أصح
ُّ

حيازة قصب السبق في التأليف في الصحيح ،وتقدمه زمنًا في تحري الحديث

وترسم منهجه في معرفة شرائط الصحيح،
الصحيح وجمعه ،ومن أتى بعده اقتفى أثره َّ
والس ُبل المسلوكة في تمييز أوصافه ورواته دون غيره.
ُّ

علو طبقته في الرواية ،وقلة رجال أسانيده ،وهذا أدعى للسالمة من الوهم
ُّ

والعلو.
والخطإ ،وأم َك ُن في الصحة
ِّ

إجماع األمة على عدالة اإلمــام مالك وإمامته وجاللة قــدره ،وهو أحد أئمة

تدور عليهم أسانيدُ األمة.
المذاهب األربعة المتبوعة ،وأحد أعمدة الرواية وممن ُ

ٍ
مذهب األمة قبل البخاري
أصح
أن القول بأن الموطأ
كتاب بعد القرآن ،هو
ُ
ُّ

وبعده ،وهو مذهب جمهور من المحدِّ ثين والحفاظ ،وهو مذهب كل المغاربة

(((

والمالكية ً
غفير من األمة المحمدية ،ومذهب بلدان هي
جيل بعد جيل ،وهذا َج ٌّم ٌ
ُ
واالقتصار على رأي
قصور شديد،
وإغفال هذا القول
نصف بالد اإلسالم أو ْأز َيد،
ُ
ٌ
واحد إجحاف.

أصح ِ
كتب السنة ،كما
أن اإلجماع قام في عصر البخاري وقبله على أن الموطأ
ُّ

َّ
دل عليه كالم الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبي ُز ْرعة الرازي ،وهل هذا اإلجماع
ينتقض بصنيع من قدَّ م البخاري؟ فهذا يحوجه ٌ
بحث ونظر.

يضم
((( عند إطالق المغرب والمغاربة ،ف ُيقصد النطاق الجغرايف الذي يشمله هذا اإلطالق منذ القدم ،وهو ُّ
المغرب األدنى وإفريقية والمغربين األوسط واألقصـى واألندلس وبالد السودان ،وعند إطالق المالكية
فهو يشمل مالكية المشرق والمغرب.
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المبحث الثالث

تمسكُوا بالجادة األولى والمسلك
العلماء الذين َّ
العتيق  -أي تقديم الموطأ -
تواطأ العلماء منذ تأليف اإلمام مالك لـ «موطئه» على ترجيحه واعتقاد أنه أصح

كتاب بعد كتاب الله تعالى((( ،وقد َّ
دل حالهم ومقالهم على ذلك داللة قاطعة ،فقد

حرصوا أشد الحرص على سماعه عن مؤلفه ،ورحلوا ألخذه عنه ،وأما تصريحهم

بتقديم الموطأ وإيثاره على غيره ،فإني أذكر أقوالهم حسب تواريخ َو َف َياتهم ،مع
التعليق  -عند االقتضاء  -عليها باقتضاب.

اإلمام عبد الرحمن بن مهدي البصري (ت 198هـ):

كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ(((.
قال :ما ٌ

الناس بعد القرآن ،أصح من موطأ مالك(((.
وقال :ال أعلم من ع َّلم َ
اإلمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ):

قال :ما في األرض كتاب في العلم أكثر صوا ًبا من كتاب مالك(((.

أصح من كتاب مالك .وفي رواية« :أفضل»(((.
كتاب ُّ
وقال :ما على األرض ٌ
أنفع من موطأ مالك(((.
الناس بعد القرآن شي ًئا هو ُ
وقال :وما كتب ُ
((( ولم أشرتط االستيعاب يف ذكر هؤالء العلماء ،فقد ي ُفو ُتني ممن هو على شرطي ،وتب َقى اإلحاط ُة هلل
تعالى.

((( (ترتيب المدارك.)70/2 ،
((( (ترتيب المدارك.)70/2 ،
((( (ترتيب المدارك.)70/2 ،

((( (ترتيب المدارك ،)70/2 ،و ُينظر هذا القول َ
بشتَّى رواياته يف (الكشف المغ َّطى يف فضل المو َّطا-57 ،
 )58للحافظ ابن عساكر.

((( (ترتيب المدارك.)70/2 ،
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وهــذان القوالن من هذين اإلمامينُ ،يفيدان اإلجماع على تفضيل الموطأ
مخالف لقولهما مع اشتهاره وذيوعه.
وأص ِّح َّيتِه ،إذ لم ُيعلم لهما
ٌ
َ
۞ اإلمام أبو ز ُْرعة الرازي (ت 264هـ):

قال أبو زرعة :لو حلف ٌ
رجل بالطالق على أحاديث مالك التي بالموطأ أنها

ْ
يحنث ،ولو حلف على أحاديث غيره كان حان ًثا(((.
صحاح ك ُّلها ،لم
ٌ

واإلمام أبو زرعة الرازي ممن اطلع على «الصحيح» للبخاري ،وال ُيمكن حمل

كالمه على أنه كان قبل تأليف البخاري لـ «صحيحه»  ،كما ُفعل بكالم الشافعي وابن
اختصوا
مهدي .وأبو زرعة هو هو ،في جاللته وإمامته ،و ُيعد من أعالم العلل الذين
ُّ
باعتبار حديث مالك وسبره(((.

۞ اإلمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي (ت 463هـ):

قال ابن عبد البرِ :
يصعب سلوكُها على من لم يصل بعنايته
لع ْلم اإلسناد طرق
ُ
ُ
كثيرا من أيامه فيها ،ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله ،فقد ك ُِفي
إليها ،يقطع ً
ٍ
عروة ُو ْث َقى ال تنفصم؛ ألن مال ًكا
تعب التفتيش والبحث ،ووضع يده من ذلك على
قد انتقد وانتقى َ
ص ،ولم يرو إال عن ثقة ُح َّجة ،وسترى موقع مرسالت كتابه
وخ َل َ

وموضعها من الصحة واالشتهار في النقل في كتابنا هذا .إن شاء الله(((.
۞ اإلمام أبو بكر الطرطوشي (ت 520هـ):

المروي في األسانيد
قال اإلمام أبو بكر الطرطوشي :وإنما تقوم الحجة بالحديث
ِّ

الصحيحة ،التي عليها ُم َع َّو ُل أصل اإلسالم ،وهي خمسة أصول :كتاب الموطأ لمالك
((( (ترتيب المدارك.)76/2 ،

بحديث ٍ
ِ
مالك من أبي زُ ْرعة ،وكذلك سائر العلوم( .تاريخ
أعلم
علي بن الحسين بن الجنيد :ما ُ
رأيت َ
((( قال ّ
اإلسالم.)360/6 ،

((( (التمهيد.)60/1 ،
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بن أنس ،وصحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن أبي داود ،وسنن النسائي(((.

فصنيع الطرطوشي بتقديم الموطأ ِذك ًْرا وإيرا ًدا ،يدل على تقديمه على غيره ِص َّح ًة

ومدار أسانيدهم فيه عليه(((.
و َقدْ ًرا ،وهو َم ْن أشاع روايته باإلسكندرية،
ُ
۞ اإلمام أبو بكر ابن العربي اإلشبيلي (ت 543هـ):

قال اإلمام ابن العربي :اعلموا أن مال ًكا  -رحمه الله  -إمام من أئمة المسلمين ،وأن

كتابه ُّ
أجل الدواوين ،وهو أول كتاب ألف في اإلسالم ،لم يؤلف مثله ال قبله وال بعده(((.

وقال في موطن آخر :إن كتاب الجعفي  -أي البخاري  -هو األصل الثاني في

هذا الباب ،والموطأ هو األول واللباب ،وعليهما بنى
الجميع كالقشيري والترمذي
ُ

فما دونهما(((.

وهذه العبارة صريحة في تقديم الموطأ على الصحيح للبخاري.
الس َلفي (ت 576هـ):
۞ اإلمام الحافظ أبو طاهر ِّ

الس َلفي :فلم أر بعد ذلك كتا ًبا أولى باإلمالء من موطأ أبي عبد الله
قال أبو طاهر ِّ
مالك بن أنس ...،إمام دار الهجرة؛ الشتهاره في اآلفاق ،واتفاق ِ
الف َرق على صحته
من غير اختالف بينهم على اإلطالق.

ولو لم َي ِر ْد في فضله سوى قول الشافعي رحمة الله عليه« :ما بعد كتاب الله

َ
أص ُّح من الموطأ»
تعالى
علما ،ثم لمحل مؤلفه
كتاب َ
ٌ
لكان مقن ًعا ،وبجاللته ُمعلنًا ُم ً

عند المؤالف والمخالف ،وإجماعهم على علمه وثقته ،وقصورهم عن شرح فضله

((( (رسالة يف تحريم االستمناء ،ق/2ب) ،نسخة غوتا  -ألمانيا ،رقم.)4981( :
أي من رواية يحيى بن يحيى الليثي.
((( ْ
((( (المسالك.)330/1 ،

((( (عارضة األحوذي.)5/1 ،
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وصفته ...،ولم يبلغ  -فيما بلغنا  -أحدٌ درجتَه ،ولم ْ
ينل ُرتبتَه ومنزلتَه(((.

وهذا كال ٌم في غاية اإلفصاح عن جاللة الموطأ ،وإجماع األمة على صحته شر ًقا

وغر ًبا.

۞ اإلمام أبو بكر ابن مسدي الغرناطي (ت 663هـ):

قال الحافظ ابن مسدي« :ما أعلم من علم اإلسالم بعد القرآن أصح من كتاب

مالك»(((.

وقال أيضا  -رحمه الله « :-ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ»(((.
وال يخفى ما في هاتين العبارتين من المواطأة لعبارات اإلمام الشافعي ،واإلمام

ابن مسدي أحدُ ُح َّفاظ الدنيا في زمنه ،وكان له بـ«الموطأ» ُ
فضل اعتناء.
۞ اإلمام أبو عبد الله ابن مرزوق التلمساني (ت 781هـ):

قال اب ُن مرزوق :إنما قدَّ ْم ُت ِذك َْر هذا الكتاب  -إشار ًة للترمذي  -على كتاب

ُ
ُ
«الموطأ» ْ ،
الحافظ أبو بكر اب ُن العربي
الم َقدَّ ُم كما ذكره
وإن كان «الموطأ» هو
األول ُ
ُ
المنقول عن اإلما ِم أبي عبد الله
في مقالته التي َأ ْج ُل ُبها بعدُ  -إن شاء الله تعالى ،وهو
ِ
ِ
محمد بن إدريس الشافعي  -رضي الله عنه ِ ،-
لشهرة َت ْق ِد َم ِة
األئمة األعال ِم
وغير ِه من
ِ
ِ
معروف عند
أقطارنا،
أمر معلو ٌم في
الموطأ
ٌ
ببالدنا ،و َأ َّول ِ َّيتِه في ْ
الفض ِل عندنا ،وهو ٌ
ارنا ِ
وص َغ ِ
كِ َب ِ
ارنا(((.
ِ
لتقديم ال ُكت ِ
ِ
الم َقدَّ َم ِة على هذا الكتابْ ،
وإن
ب
السبب
وقال :قد قدَّ ْم ُت
الموج َ
َ
ُب ُ

((( (مقدمة إمالء االستذكار ،ص.)29-28:

الس ْبتي ،ون َقل الحافظ القاسم التجيبي هذا النص ن ْقل الموافق عليه
((( (الربنامج )62 ،للقاسم التجيبي َّ
والمحتج به.
ِّ

((( (الربنامج.)62 ،

((( (واسطة العقد الثمين ،ص )115:البن مرزوق التلمساين.
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َ
وإيثارا(((.
وو ْض ًعا
كان هو
الم َقدَّ َم َط ْب ًعا َ
ً
األول ُ

وأكتفي بهذا القدر من أحكام الحفاظ و ُن َّقاد الحديث المصرحة بتقديم الموطأ

على غيره.

ومن تصرفات المغاربة الدالة على تفضيل الموطأ وتقديمه عليه ،أنهم التزموا

في فهارس مروياتهم عند إيــراد كتب الحديث ودواويــن السنة على تصديرها
ِ
بذكْر «الموطأ»  ،وال أعلم فيما وصلنا من كتب برامج الروايات وفهارسها -
وليس المشيخات َ -م ْن خالف هذه العادة؛ مثل أبي بكر ابن خير اإلشبيلي (ت

575هـــ)((( ،وأبي محمد ابن عبيد الله الحجري (ت 592هـــ)((( ،وابن الشاط
السبتي (ت 723هـــ)((( ،وابن جابر الوادي آشي (ت 749هـــ)((( ،وابن مرزوق
التلمساني (ت 781هـ)((( ،وأبي عبد الله ِ
المنْت َْوري (ت 834هـ)((( ،وأبي العباس
الم َّقري (ت 1071هـ)((( ،وغيرهم من األعالم.

وإيثار المغاربة لـ«الموطأ» وتفضيلهم له ،أمر مجمع عليه عندهم ،وهذا الذي
ِ
ِ
نص عليه الحافظ اب ُن مرزوق التلمساني في قوله:
ببالدنا،
لشهرة َت ْق ِد َم ِة الموطأ
َّ
ارنا ِ
وص َغ ِ
معروف عند كِ َب ِ
ِ
ارنا(((.
أقطارنا،
أمر معلو ٌم في
ٌ
و َأ َّول ِ َّيتِه في ْ
الفض ِل عندنا ،وهو ٌ
((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)137:
((( (الفهرسة ،ص.)68:
((( (الفهرسة ،ص.)79:

((( (برنامج ابن أبي الربيع ،ص.)68:
((( (الربنامج ،ص.)186:

((( (واسطة العقد الثمين ،ص115 :و.)137
((( (الفهرسة ،ص.)110:

َف اإلسالم ومِ ْع َص ُمه ،وأعني
((( يف إجازة مقتضبة له ،وقال فيها( :ق/1أ) :فأما الكتب الستة التي هي ك ُّ
الموطأ والخمسة التي َو َض َح لراويها َم ْع َل ُمه .ثم افتتح بذكر إسناد الموطأ[ .نسخة فيض اهلل أفندي رقم:
.]2161

((( (واسطة العقد الثمين ،ص.)115:

الترجيح بين «الموطأ» و «الجامع الصحيح للبخاري»
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ٍ
بعبارة َ
أبلغ في اإلفصاح عن ذلك فقال :أما
الجغرافي المقدسي البِشاري
وأتى
ُّ
في األندلس :فمذهب ٍ
مالك ،وهم يقولون :ال نعرف إال كتاب الله وموطأ مالكْ ،
فإن
ُ
حنفي أو
ظهروا على
شافعي َن َف ْو ُه(((.
ٍّ
ٍّ

ورحم الله الحافظ الذهبي حيث قال عن «الموطأ» :وإن للموطأ َلو ْق ًعا في
النفوس ،و َمهاب ًة في القلوب ال ُي ِ
وازنُها شي ٌء(((.

حاولت في هذا البحث ْ
وقد
أن أستقصي معالم الجاللة ومالمح المهابة ،التي
ُ
واجتهدت في ِذكْر َمكامِ ِن الضعف التي ُ
احتوى عليها هذا الكتاب،
تطال االعتراضات
ُ

وبينت أن أغلب تلك االعتراضات تلزم من
على تقديم الموطأ وترجيحه على غيره،
ُ

قدَّ م البخاري سواء بسواء.

ُ
فهذا
البحث محاول ٌة لالنتصار لمذهب المغاربة والمالكية وغيرهم من الحفاظ

والمحدِّ ثين في إيثار «الموطأ» وتقديمه على «صحيح البخاري» وغيره من الصحاح،

قرر أن باب التفاضل بين كتب السنة ودواوينها مما ينفسح فيه
النظر واالجتهاد،
وهو ُي ِّ
ُ
ٍ
بقول ،إال أن الترجيح بين كتب الصحاح ينحصـر في ثالثة كتب
وال يمكن الحسم فيه

(الموطأ والبخاري ومسلم).

وأص ِّح َّيته ،وهو
وهذا البحث فاتح ٌة الستقصاء النظر في مبحث أرجح َّية الموطأ َ

وذيلت البحث بخطاطة
تلم بما فاته وقصـر عنه،
ُ
يبعث على دراسة أوسع وأكمل ُّ

تتضمن خالصة البحث ونتيجته.

وأسأل الله تعالى في ختام البحث العفو عن الخطأ والزلل ،والحمد لله رب

العالمين ،والصالة والسالم على خير المرسلين.
((( (أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،ص.)42:
((( (سير أعالم النبالء.)203/18 ،
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المصادر والمراجع

(١االستذكار) ألبي عمر ابن عبد البر القرطبي ،تحقيق :سالم عطا ومن معه ،دار الكتب العلمية،1421هـ.

(٢إصالح كتاب ابن الصالح) لعالء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي ،تحقيق :ناصر أحمد ،أضواءالسلف2007 ،م.

(٣االقتراح في محاسن االصطالح) لتقي الدين ابن دقيق العيد ،تحقيق :قحطان الــدوري ،دارالعلوم ،األردن1427 ،هـ.

(٤الباعث الحثيث بشرح مختصر الحديث البن كثير) ألحمد شاكر ،دار الكتب العلمية.(٥برنامج) القاسم التجيبي السبتي ،تحقيق :عبد الحفيظ المنصور ،الدار العربية للكتاب1981 ،م.(٦برنامج أبي الحسين ابن أبي الربيع) تخريج ابن الشاط السبتي ،تحقيق :العربي الدائز ،الرابطةالمحمدية 2011 ،م.

(٧البرنامج) ألبي عبد الله ابن جابر الوادي اشي  ،تحقيق :محمد محفوظ ،دار المغرب اإلسالمي،1400هـ.

(٨التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير) للشرف النووي ،تحقيق :محمد عثمان الخشت،دار الكتاب العربي1405 ،هـ.

(٩تاريخ اإلسالم) ألبي عبد الله الذهبي ،تحقيق :عمر تدمري ،دار الكتاب العربي1407 ،هـ. (١٠-تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) لجالل الدين السيوطي ،تحقيق :نظر الفريابي ،دار
طيبة.

 (١١-التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد) ألبي عمر ابن عبد البر القرطبي ،تحقيق :مصطفى
العلوي ومن معه ،وزارة األوقاف المغربية1387 ،هـ.

 (١٢-ترتيب المدارك بطبقات أعالم مذهب اإلمام مالك) للقاضي عياض السبتي ،وزارة األوقاف
المغربية.

 (١٣-جزي من الفهرسة) ألبي محمد الحجري ،تحقيق :عبد العزيز الساوري ،دار الحديث الكتانية،
2018م.

 (١٤-رسالة في وصل البالغات األربع في الموطأ) لتقي الدين ابن الصالح الشافعي ،تحقيق :عبدالله
ابن الصديق الغماري ،دار الطباعة الحديثة1400 ،هـ.
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ََّ

 (١٥-سير أعالم النبالء) ألبي عبد الله الذهبي ،تحقيق :شعيب األرنــاؤوط ومن معه ،مؤسسة
الرسالة1413 ،هـ.

 (١٦-الشذا الف َّياح على مقدمة ابن الصالح) لبرهان الدين األبناسي ،تحقيق :صالح َه َلل ،مكتبة
الرشد1418 ،هـ.

 (١٧-عارضة األحوذي بشرح الترمذي) ألبي بكر ابن العربي ،دار الكتب العلمية.
 (١٨-فتح المغيث المغيث بشرح ألفية الحديث) للسخاوي ،تحقيق :علي حسين علي ،مكتبة السنة،
1424هـ.

 (١٩-الفهرسة) ألبي بكر ابن خير اإلشبيلي ،تحقيق :محمد فؤاد منصور ،دار الكتب العلمية،
1419هـ.

 (٢٠-الفهرسة) أبي عبد الله المنتوري ،تحقيق :محمد بنشـريفة ،الرابطة المحمدية للعلماء2011 ،م.
 (٢١-الصحيح) ألبي عبد الله البخاري ،تحقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير1407 ،هـ.
 (٢٢-المسالك بشرح موطإ اإلمام مالك) ألبي بكر ابن العربي ،تحقيق :محمد السليماني ومن معه،
دار الغرب اإلسالمي2007 ،م.

 (٢٣-المقدمة في علوم الحديث) لتقي الدين ابن الصالح الشافعي ،تحقيق :ماهر فحل ومن معه،
دار الكتب العلمية2002 ،م.

السلِفي ،تحقيق :عبد اللطيف الجيالني ،دار البشائر
 (٢٤-مقدمة إمالء االستذكار) ألبي طاهر ِّ
اإلسالمية2001 ،م.
 (٢٥-النكت على مقدمة ابن الصالح) لبدر الدين الزركشـي ،تحقيق :د .زين العابدين بال فريج،
مكتبة أضواء السلف1419 ،هـ.

 (٢٦-النكت على ابن الصالح) ألبي الفضل ابن حجر العسقالني ،تحقيق :ربيع المدخلي ،الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة1404 ،هـ.

 (٢٧-واسطة العقد الثمين بأسانيد األمير أبي عنان المريني) ألبي عبد الله ابن مرزوق التلمساني،
تحقيق :نورالدين الحميدي ،دار البشائر اإلسالمية2016 ،م.
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قال عبد اهلل بن المبارك : 

«اإلسنا ُد من الدِّ ين  ،ولوال اإلسناد ل َقال َم ْن َشاء ما َشاء»
رواه مسلم

َ ٌ َ َ ٌ
ِرواية و ِدراية

المت َِّصلة بتخريج
ٌ
باب ُيعنى بالدِّ راسات ُ
األحاديث والكالم عليها رواية ودراية
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ُ
واستثمار الواقع والقرائن
استنطاق الن َِّّص
ُ
وأثره يف ِّ
حل اإلشكاالت المظنونة
ُ
يف «الصحيحين» وغيرهما

المقدِّ مة

صالح فتحي َه َلل

كثيرا َط ِّي ًبا مباركًا فيه»  ،والصالة والسالم على
الحمدُ لله َر ِّب العالمين« ،حمدً ا ً
وس ِّلم و َب ِ
وار َض
المبعوث رحمة للعالمينَ ،ص ِّل
اللهم َع ْن آلِه
َّ
ار ْك عليه ﷺْ ،
اللهم َ
َّ
ٍ
بإحسان إلى يو ِم الدِّ ين.
وص ْحبِه ال ُغ ِّر الميامين رضي الله عنهم ،و َم ْن تَبِ َعهم
َ
وبعد.

ِ
العر ِاق فِي َأقر ِ
ُ
النيسابوري
علي
ان
ُّ
الحافظ ُم ْل َه ًما حين قالَ « :ل ْم َي ُك ْن بِ َ
فقد كان أبو ٍّ
َ
الح ْف ِ
اع ٍد َأحدٌ فِي َفه ِم ِه ،وال َفهم ِعنْدَ نَا َأج ُّل ِمن ِ
بن ص ِ
ٍ
ظ»((( .قال« :وهو
َ
ْ
َ
َ
َأبِي ُم َح َّمد ِ َ
َ ْ ُ
والح ْف ِ
ابن أبي داود في ال َفه ِم ِ
فوق ِ
َ
ظ»(((.
ْ
َ ُ َ
ِ
ٍ
محمد ِ
وكذا قال أحمدُ بن َع ْبدَ َ
ان ِّ
أكثر حدي ًثا ِمن
محمد
بن
الش َير ِاز ُّيُ :
«هو ُ
ال َبا َغن ِْد ِّي ،وال َي َت َقدَّ ُمه أحدٌ في الدِّ َر َاي ِة»(((.
((( «تاريخ دمشق» البن عساكر (« ،)361 /64تذكرة الحفاظ» ( )776 /2و«تاريخ اإلسالم» ()349 /7
و«سير أعالم النبالء» للذهبي (.)504 /14

((( «تذكرة الحفاظ» للذهبي (.)776 /2
((( كتب الذهبي الثالثة السابقة.
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السنة َّ
ََّ

كان ابن ص ِ
و«س ِئ َل اب ُن ِ
وقال :ال ُي ُ
اع ٍد َي ْح َف ُظ؟ َف َت َب َّس َم َ
قال ألبي
الج َعابِ ِّي((( :هل َ ُ َ
ُ
ٍ
كان َيدْ ِري»(((.
محمدَ :ي ْح َفظ؛ َ

ٍ
«الحديث ال يكتُبه ُّ
ُ
وقال اب ُن ِح َّب َ
إنسان ،وال
كل
ان في خاتمة كتابه في «الثقات»:
ٍ (((.
كل َمن يكتُبه ،وال ُي َم ِّيزه ُّ
يحفظه ُّ
كل حافظ»
وقال أبو عبد الله الحمي ِدي في خاتمة «الجمع بين الصحيحين»« :هذا ِ
آخ ُر َما
ُ َ ْ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ْي ِن ،وت َْم ِ
الم َخ َّر َج ِة
الصح َ
الج ْم ِع َب ْي َن َّ
َق َصدْ نا إليه م َن َ
المتُون ُ
ييز َما ا َّت َف َقا عليه م َن ُ
انفر َد به أحدُ ُه َما منهاُ ،م ْس َت ْق ًصى على ما َش َر ْطنَا ُهُ ،م َر َّت ًبا على ما َبدَ ْأنَا به
فيهما ،وما َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المجتهد
للباحث
سرعة الحفظ والت ّْذكارَ ،و َل ْم َي ْب َق
الم ِعين على
و َب َّينَّاهَ ،م َع
االختصار ُ
ِ ِ
الح َّجة بها ،وإلى هذا
ّظر فيها ،وال َّت َف ُّق ُه في معانيها ،و ُمراعا ُة ح ْفظها ،وإقام ُة ُ
إِ َّل الن ُ
ِ
ين في ِح ْف ِ
مون ِمن َأ ِئ َّم ِة الدّ ِ
َ
َق َصدَ المتقدِّ َ
ِّ
لتكون حاكم ًة بين
للمتأخ ِرين؛
إسنادها
ظ
الم ْخت َِل ِفين ،وشواهدَ ِصدْ ٍق لِ ْل ُم َتنَاظِ ِرين ،رضي الل ُه عنهم أجمعي َنَ ،و َو َّف َق الباقي َن ِمن
ُ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدّ ين»(((.
التَّابِعين لهم

وبنا ًء على مكانة قضية الفهم في العقل اإلنساني ،وما يقوم عليها ِمن ٍ
أمور جسا ٍم؛ فقد
ِ
ٍ
خاص.
بشكل
األئمة وكتبهم ومناهجهم
ونزلت منزلتها في حياة
أخذت موضعها
ْ
ْ
ٍّ

ِ
وواقعه و ُمحيطه،
النص
فكان ِمن ثمارها :تلك الرابطة الوثيقة التي
ْ
قامت بين ِّ
ً ِ
النص؛ َمن را َم َف ْه َمه َ
دون َو ِاق ِعه؛
حتى أضحى الواقع ركنًا
أصيل من أركان َف ْهم ِّ
ِ
وسدَّ ْت أمامه أبوابه.
ُأ ْغل َق ْت دونه مفاتحهُ ،
الكشف عن ِ
ِ
ِ
الع َل ِل الخف َّية ،والمعاني
ب ميزان
وبنا ًء عليه
ْ
قامت سوق النَّ ْقد ،ونُص َ

((( له ترجمة يف «تاريخ مدينة السالم» (.)42 /4

((( «تذكرة الحفاظ» ( )776 /2و«تاريخ اإلسالم» للذهبي (.)349 /7
((( «الثقات» (.)296 /9

للح َم ْي ِد ِّي ( .)321 /4وفيه قال اب ُن ماكوال يف «اإلكمال» (:)243 /6
((( «الجمع بين الصحيحين» ُ
ِ
ِ
الح َم ْيد ُّي وهو من أه ِل العلم والفضل وال َّت َي ُّقظ»
«صديقنا أبو عبد اهلل محمد بن أبي ن َْص ٍر ُ

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ
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ِ
ِ
تصرفاتهم في َف ْه ِم النصوص
الدفينة في النصوص ،ومن َث َّم قام منهج األئمة و ُبن َي ْت ُّ

على أمرين:

النص واالستماع إليه ،والوقوف على إشاراته وتلميحاته،
أولهما :استنطاق
ِّ
ِ
والس ْير في هواه.
ومعرفة منطوقه ومفهومه ،واإلمعان في الموافقة له على ُم َرادهَّ ،
ِ
المحيطة به؛ إِ ْذ هي الواقع الذي فيه
النص بالقرائن والمالبسات
وثانيهما :ربط ِّ

َّص.
َن َبت ،وبه يحيط ،و ُت َعدُّ قرائن هذا الواقع هي العائلة الكبرى لهذا الن ِّ

ِ
ألسنة ِ
ِّ
بعضهم اتِّكا ًء على َف ْه ٍم
المتفشي على
ب َسدّ منافذ الطعن والنَّ ْقد
ولذا َو َج َ
منقوص منهم؛ يقوم على النَّ َظ ِر في النَّص دون ِ
ٍ
واق ِعه ومحيطِه ،بعيدً ا عن عائلتِه الكائنة
ِّ

العلمي ومالبساته وقرائنه.
في انتمائه
ِّ

ٍ
ٍ
ٍ
وطريقة؛ حتى يبعث
حرف
«النص» على هيئته ما بين
وطالما َب ِق َي
وكلمة ،ورس ٍم
ُّ
ِ
ٍ
معان ،وما يبني
رسومه ِمن
َّاظر فيه الحيا َة بما يستخرجه ِمن حروفه ،و ُي َش ِّيده على
الن ُ
عليه ِمن قواعد.
كنز مكنون ،وبئر
النص ُص ْل ًبا جامدً ا ،وال ميتًا ال يعود للحياة ،وإِنَّما هو ٌ
فليس ٌّ
النظر في األشياء،
مستور ،فيه ِمن األسرار ما فيه؛ إِ ْن كان الناظر إليه ِم َّمن ُيجيد
َ

ِ
بالحقها ،واق ًفا على
و ُيحسن قراءة أطرافها ،ويفهم لغتها وإشاراتها ،راب ًطا سابقها
ِ
للكشف عن ُم َخ َّبآتها.
واقعها ُم ْست َْج ِد ًيا له ،طام ًعا في مساعدتِه،
وهذه العملية ِمن الفهم والقراءة واستخراج المعاني الح َّيةِ ،من السطور الصامتة؛

مرارا باستثمار النص ،والمراد بها :استخراج المعاني الكامنة بين
هي ما َأ ْس َم ْيتُه ً
ِ
َّص على رف ِع صوتِه بالحديث َع َّما ُي ْبطِنه بين جنباته،
السطور ،أو استنهاض ه َّمة الن ِّ
ِ
بواق ِعه ِ
والتقرب إليه ِ
وانتمائه ومالبساته وقرائنه.
الع ْل ِم ِّي
ُّ

ليست ظاهرةِ ،من ٍ
ٍ
مبان قائمة يراها الجميعَ ،ب ْيدَ َّ
أن عي َن
لمعان
فهي استجدا ٌء
ْ
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َّص ،وما تنطق به جفونه.
الناظرين تختلف ،كما تختلف معرفتهم بسحر عيون الن ِّ

ٍ
ٍ
ٍ
بإشارة هنا وأخرى
مرارا
والن ُّ
َّص وإِ ْن تك َّلم َم َّر ًة بحرف ،و َن َطق بلفظ؛ فهو يتك َّلم ً
ٍ
هدوء تا ٍّم.
هناك ،في

وحين تلتقي عيون الناظرين بإشارات النصوص؛ تنساب المعاني انسياب الماء
في نقائه وعنفوانه ،وتخرج الحروف عن صمتِها ،فتنطق بمراد ٍ
ات لم تكن ظاهرة ِمن
َُ َ
ً
ُ
إشكال في ظاهره ،و ُت َث ِّبت
قبل ،فتزيد هنا ،وت َْستَدرك هناك ،لتزيل عن هذا الموض ِع
وتحسم في ِ
آن له ْ
غيره َم ْعنًى ُمت ََر ِّد ًدا؛ قد َ
بالس ِكينة واالطمئنان في ربوع
أن يهدأ وينعم َّ
الرجحان.
ُّ

ِ
نصوصنا ،وأودية حروفِنا.
وتلك قصة

والمقصود ِمن ذلك ك ّله اإلشارة إلى محاولة استخراج المعاني الخف َّيةِ ،من

َّص خاصة ،أو
النصوص الظاهرة ،وربط هذه المعاني مع وقائع أخرى ُم َت َع ِّلقة بهذا الن ِّ
ٍ
بمزيد ِمن الدَّ رس العلميّ ،
وحل قضايا كانت تنتظر
بالقضية العلمية عامة؛ للخروج
مثل هذه اإلشارات؛ لتأكيد هذا الرأي ،أو ّ
حل ذاك اإلشكال.

آثرت إلقاء الضوء على هذه القضية ِمن خالل التمهيد السابق ،ومباحث
وقد
ُ

ثالثة:

أولها :قضية « َع ْبد الله ِ
َاو َل ِة» ِمن «صحيح البخاري»
«المن َ
بن ُع َم َر» في باب ُ
ثانيها :تعليق ٌة على ضبط ٍ
لفظ في مقدمة «صحيح مسلم»

ثالثها :تصويب موض ٍع في «الجامع» للخطيب.
ٍ
بخاتمة وتوصيات.
وختمت ذلك
ُ

السدَ اد والرشادْ ،
سائل الله عز وجل ْ
ً
وأن ُي ْل ِه َم اإلخالص.
أن
َ
يكتب َّ

ِ
التفضل
بالمساعدة في الت َّْشييد ،أو
التكرم
والرجاء في أهل العلم والفضل
ُّ
ُّ

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
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ِ
ٍ
لرجل ْ
أن
بالنصيحة والتسديد ،فالصدْ ر رحب ،والنَّفس طائعة بإذن الله تعالى ،وما
الناس ِمن حوله حصدً ا ،والله يكشف البالء عن
الموت
يتمسك بدنيا بينما يحصد
ُ
َ
َّ
َّ
ويتولنا وجميع المسلمين برحمته الواسعة ،ويشملنا بعفوه وغفرانه،
العباد والبالد،
ال ملجأ وال َمن َْجى لنا إِ َّل هو سبحانه وتعالى.
رب العالمين.
والحمدُ لله ِّ

صالح فتحي َه َلل
1442 /5 /19
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المبحث األول

قضية « َع ْبد اهلل بن ُع َمر» يف «باب المناولة» ِمن
البخاري»
«صحيح
ِّ

حيث قال البخاري في كتاب ِ
ُ
«الع ْل ِم»:
ُّ

الع ْل ِم بِ ِ
َاب َأه ِل ِ
ِ ِ
ِ
الع ْل ِم إِ َلى ال ُب ْلدَ ِ
انَ .و َق َال َأن َُس ْب ُن
المن ََاو َلةَ ،وكت ِ ْ
« َب ُ
اب َما ُي ْذك َُر في ُ
اق .ور َأى عبدُ ِ
ان المص ِ
مالِ ٍ
ف َف َب َع َ
اح َ
الله ْب ُن ُع َم َر،
ك :ن ََس َخ ُع ْث َم ُ
ث بِ َها إِ َلى اآل َف ِ َ َ َ ْ
ان ْب ُن َع َّف َ َ َ
َ
ويحيى بن س ِع ٍ
ك ْب ُن َأن ٍ
َس َذلِ َ
يدَ ،و َمالِ ُ
ك َجائِزًا»
ََ ْ َ ُْ َ
وقعت صياغة النص في «صحيح البخاري» وفيهَ « :ع ْبد الله بن ُع َمر» ُم َك َّب ًرا
كذا
ْ

ٍ
مما فتح الباب واس ًعا الختالف األنظار في المقصود به هنا.
غير
منسوبَّ ،

اطلعت عليه ِمن مخطوطات
وهذا الرسم هو الوارد المشهور المتداول فيما
ُ

«الصحيح»:

ومنها :نسخة نفيسة مِن رواية ابن السكن :مخطوط تازة (رقم[ )88/ق /19/أ].

الس َم ْيصاتية ،مِن رواية أبي عبد الله ابن سالمة
ومنها :نسخة مقابلة على نسخة ُّ
علي ال ُك َشانِ ِّي عن ال َف َر ْب ِر ِّي عن البخاري :مخطوط ترهان والدة
ِّ
اآلمدي ،عن أبي ٍّ
السلطان ،تركيا (رقم[ )67 /ق /6 /ب].
ومنها :رواية أبي عبد الله ابن سعادة عن الصدفي عن الباجي عن أبي َذ ٍّر ،عن
مشايخه الثالثة عن ال َف َر ْب ِر ِّي :مخطوط مراد مال (رقم[ )577/ق /13 /ب].

ومنها :مخطوطة مكتبة أحمد الثالث ،بتركيا (رقم ،)240/وهي مِن رواية أبي

َذ ٍّر [ق /6 /أ].

ومنها :قطعة مخطوطة في مكتبة الدولة ،برلين (رقــم ،)42/وهي مِن رواية

كريمة المروزية [ق.]92 /

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
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ومنها :نسخة ابن عساكر ،مِن طريق أبي الوقت ،وغيره :مخطوط مكتبة جامعة

برنستون (رقم[ )1904/ق /10 /أ].

ومنها :نسخة المنذري ،مِن طريق أبي الوقت :مخطوط جامعة الملك سعود

(رقم[ )3189/ق /15/أ].

ومنها :نسخة شرف الدين الدمياطي ،مِن طريق أبي الوقت :مخطوط تشستربيتي

(رقم[ )4176/ق /9/ب].

ومنها :فروع الصغانية :مخطوط داماد إبراهيم (رقم[ )266/ق /12 /ب]،

ومخطوط راغب باشا (رقم[ )338/ق /8 /أ].

ومنها :نسخة ابن عمران التي كتبها بيده وكتب له اب ُن حجر العسقالني إجاز ًة

عليها :مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ،تركيا (رقم[ )480 -477/ق /12 /أ].

الس َّلمي((( ،و ُعنِي
ومنها :النسخة النفيسة التي كتبها محمد بن إبراهيم بن محمد َّ

أيضا :مخطوط يوسف أغا (رقــم[ )157/ق/
بها سبط ابن العجمي وعليها خ ُّطه ً
 /14أ].

ومنها :نسخة الكازروني التي تم َّلكها العالمة أحمد شاكر وعليها خ ُّطه :مخطوط

جامعة الملك سعود (رقم[ )284/ق.]14 /

ومنها عدد ِمن مخطوطات فروع «ال ُيونِين ِ َّية»:

منها :فرع النويري (النسخة الخامسة له) :مخطوط مكتبة كوبريلي ،اسطنبول،

(رقم[ )362/ق.]3 /

أيضا (رقم[ )355/ق/7 /أ].
وفرع البقاعي :مخطوط كوبريليً ،
((( والضبط بتشديد الالم مِن خ ِّطه يف آخر الن ُّْس َخة.
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وفرع ابن سالم البصري :مخطوط مكتبة يوسف أغا ،قونية ،تركيا (رقم)5555/

[ق /8 /ب].

وفرع القيصري :مخطوط مكتبة يازما ،تركيا (رقم[ )431 - 422/ق /12 /ب].
وهو المتداول كذلك في مطبوعات «الصحيح»:
مثل« :السلطانية» ( ،)23 /1و«السلفية» التي قام عليها الخطيب (،)39 /1
و«التأصيل» ( ،)240 /1و«بيت األفكار» (ص ،)37 /ومطبوع متن «الصحيح» مِن
رواية أبي َذ ٍّر الهروي (.)70 /1

للم َه َّلب« :المختصر النصيح» (.)210 /1
وكذلك وقع ً
أيضا في مختصر البخاري ُ
أيضا:
وكذلك وقع في شروح «الصحيح» المطبوعة ً

مثل« :شرح البخاري» البن بطال ( ،)146 /1و«الكواكب الدراري» للكرماني

( ،)20 /2و«التوضيح» البن الملقن ( ،)291 /3و«عمدة القاري» للعيني (،)25 /2

للشبِ ِ
«إرشاد الساري» للقسطالني ( ،)163 /1و«الفجر الساطع» َّ
يه ِّي (.)208 /1

فعندهم جمي ًعاَ « :ع ْبد الله بن ُع َمر» ُم َك َّب ًرا ،ال اختالف بين جميع هذه الن َُّسخ
الخ ِّطية ،أو المصادر المطبوعة في ِ
اسمه ورسمه.
َ َّ

ٍ
العيني
وكذلك ن ََس َب ُه اب ُن
حجر في كالمه إلى «جميع نسخ (الجامع)»  ،و َتبِ َع ُه
ُّ
والقسطالني.
ُّ
ورغم هذا؛ فقد است ُْشكِل هذا الموضع عند ُش َّراح «الصحيح»
القول األول:

والشبِ ِ
فجرى ال َك ْر َمانِ ُّي َّ
وغيرهما على َأنَّه عبد الله بن ُع َمر بن حفص بن
يه ُّي
ُ
الم َك َّبر.
عاصم بن عمر بن الخطاب ،وهو ال ُع َم ِر ُّي ُ

وأثره يف ِّ
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أيضا في ِ
ٍ
أول َأ ْم ِره في «تغليق التعليق»  ،قبل ْ
أن يعو َد عنه في
ذهب اب ُن
حجر ً
وإليه َ

«فتح الباري» و«انتقاض االعتراض»  ،كما سيأتي في كالمه.
القول الثاني:

وذهب غيرهم إلى َّ
أن المراد هناُ :ع َب ْيد الله بن ُع َم َر ال ُع َم ِر ُّي ،المضموم أوله،
َ

الم َص َّغر َح ْر ًفا.
ُ

وحجتُهم في ذلك :ما ورد َعن ُعبي ِد ِ
الله ْب ِن ُع َم َر؛ َق َالَ :ر َأ ْي ُت ا ْب َن ِش َه ٍ
اب ُي ْؤ َتى
َ ْ َْ
ُ َّ
َاب مِن ُك ُتبِ ِه َفي َق ُال َله :يا َأبا ب ْك ٍر َه َذا كِتَاب َك وح ِدي ُث َك نَر ِو ِ
ِ
يه َعن َْك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ن َع ْم .
ُ َ َ
ُ
بِا ْلكت ِ ْ
ُ َ َ َ
ْ
َما َق َر َأ ُه َو َ
ال ُق ِر َئ َع َل ْي ِه.
ٍ
وري (،)5384
أخرجه ابـ ُن سعد في «الطبقات الكبير» ( ،)435 /7وال ــدُّ ُّ

وغيرهما.

ومِن َث َّم ذهبوا إلى َّ
أن المرادُ :ع َب ْيد الله ،مضموم األول.

وقد ور َد في هامش فرع «الصغانية» :مخطوط آيا صوفيا (رقــم[ )821/ق/
 /15أ] ما نصه« :صوابهُ :ع َب ْيد الله بن ُع َم َر ،وهو ال ُع َم ِر ُّي»  ،ولم ينسب هذا التعليق

ٍ
ٍ
أيضا :مخطوط
ألحد ،وجاءت نحو هذه اإلشارة
باختصار في هامش فرع «الصغانية» ً

اسميهان سلطان (رقم[ )93/ق /13/أ] .وأما فرع «الصغانية» :مخطوط الفاتح

(رقم[ )1047/ق /8/أ] فكتب في متنه « ُع َب ْيد الله» وكتب في حاشيته« :صوابه:
ُع َب ْيد الله بن ُع َم َر ،وهو ال ُع َم ِر ُّي»  ،وكتب أمامه في حاشيته« :عبد الله خ» إشار ًة إلى
ِ
ٍ
الم َك َّبر هنا .
وروده في نسخة ُم َك َّب ًرا .وربما أرا َد اإلشارة إلى خطأ رسمه ُ

والفرعان (آيا صوفيا ،والفاتح) مصدرهما واحدٌ  ،كتبهما بخ ِّطه :محمد بن
الشيرازي ،وفرغ مِن كتابة مخطوط آيا صوفيا
عطا الله بن عبد الكريم بن نصر الله
ُّ

 -كما في آخره  -سنة :786
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وبعد عشرة أعوا ٍم سنة  796فرغ مِن كتابة مخطوط الفاتح ،وقال في آخره ما

صورته:

أيضا في متن «الصحيح»
وقع في هذه الفروع المنتسبة للصغانية؛ قد ورد مثله ً
وما َ

في مخطوط شهيد علي (رقم[ )398/ق /7 /أ].

وأثره يف ِّ
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حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
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نفسها ،أجزل الله عطاءها ،وقالت في
وهو النسخة  12التي كتبتها امرأ ٌة لم ُت َس ِّم َ

آخرها ما صورته:

القول الثالث:

ٍ
أن المقصود هنا يحتمل ْ
حجر إلى َّ
أن يكون عبد الله بن ُع َم َر بن
وذهب اب ُن
َ

الخطاب ،أو َع ْبد الله بن َع ْمرو بن العاص .وسيأتي.
الترجيح:

نظر؛ لمخالفتهما المشهور المتداول في الن َُّسخ
وفي القولين األول والثاني ٌ
الخ ِّط َّية العتيقة ،ولورود الخبر السابق عن « ُع َب ْي ِد الله»  -مضمو ًما  -في العرض ال
المناولة ،ولذا لم يشتهر هذا القول بين اآلراء في هذا الباب.
الم َك َّبر:
وأما عبد الله بن ُع َمر ال ُع َمرِ ُّ
ي ُ

ٍ
رجع عنهُ ،م ْحت ًَّجا لرجوعه
ذهب إلى أنَّه المراد هنا ،ثم
فكان اب ُن
حجر ً
أيضا قد َ
َ
ٍ
البخاري ،وتقديمه في ِّ
سعيد،
الذك ِْر على يحيى بن
نص
بقرينة الترتيب
ِّ
اللفظي في ِّ
ِّ
ِ
البخاري ألفا َظه في ِ
ٍ
فا َّت َ
النص.
مقصوده على ترتيب
حجر في بيان
كأ اب ُن
سياق ِّ
ِّ
فقال في «الفتح» (« :)154 /1قوله( :ورأى عبدُ الله بن ُع َم َر) كذا في جميع
ِ
األثر عنه
ن َُسخِ (الجامع)ُ :ع َمر بضم العين،
ُ
وخر ْج ُت َ
المدَ ن َّيَّ ،
وكنت أظنُّه ال ُع َم ِر َّي َ
ِ
ِ
ِ
تقديمه في
قرينة
ظهر لي مِن
بذلك في (تغليق التعليق) ،وكذا جز َم به ال َك ْر َمان ُّي ،ثم َ
ٍ
ِّ
فتتبعت
سعيد َأنَّه غير ال ُع َم ِر ِّي؛ ألَ َّن يحيى أكبر منه ِسنًّا و َقدْ ًرا،
الذك ِْر على يحيى بن
ُ
فلم أجده عن ِ
وجدت في كتاب (الوصية)
صريحا؛ لكن
عبد الله بن ُع َمر بن الخطاب
ُ
ً
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ٍ
الح ُبلِ ِّي
ألبي القاسم ابن َمنْدَ ه مِن طريق
البخاري بسند له صحيحٍ إلى أبي عبد الرحمن ُ
ِّ
ٍ
بكتاب فيه أحاديث فقال :انظر في هذا
 -بضم المهملة والموحدة  -أنَّه َأ َتى عبدَ الله

الخبر ،وهو ٌ
عرفت منه اتركه ،وما لم تعرفه ا ْم ُحهَ .
أصل في عرض
فذك ََر
الكتاب ،فما
َ
َ
المناولة ،وعبدُ الله :يحتمل ْ
الح ُبلِ َّي َس ِمع منه،
أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب؛ فإِ َّن ُ
ويحتمل ْ
مشهور بالرواية عنه» اهـ.
الح ُبلِ َّي
أن يكون ابن عمرو بن العاصي؛ فإِ َّن ُ
ٌ
ٍ
نظر مِن ُو ُجوه :األولَ :أ َّن
واعترض عليه
َ
العيني ( )25 /2باعتراضات وقال« :فيه ٌ
ُّ
تقديم ِ
عبد ال َّله بن ُع َمر المذكور على يحيى بن سعيد ال يستلزم َأ ْن يكون هو ال ُع َم ِر ُّي
ِ
فمن ا َّدعى ذلك فعليه بيان المالزمة» اهـ.
المدَ ن ُّي المذكورَ ،
َ
ٍ
حجر في «انتقاض االعتراض» (صَّ )119 /
بأن «التقديم يفيد
وأجابه اب ُن
االهتمام ،واالهتمام باألَ َس ِّن األوثق؛ ُمس َت ْقر ٌأ» اهـ.

ِ
ٍ
الواحد ،و َأ َّيدَ ُح َّج َت ُه هذه
النص
فاحتج اب ُن
حجر بقرينة ترتيب األلفاظ داخل ِّ
َّ
ِ
بالم َقدَّ م ،ومِن َث َّم تقديم األَ َس ّن أو
بواق ِع العلماء ،ومنهجهم وطريقتهم في االهتمام ُ
ِ
النص.
األوثق أو األكثر رتب ًة م َّم ْن يليه في سياق ِّ

ٍ
ِ
العلم  -في كالمهم  -بتقديم األَ َس ّن
جرت عاد ُة أه ِل
حجر؛ فقد
وهو كما قال اب ُن
ْ
ٍ
واألقدم وفا ًة على ِ
غيره؛ إِ َّل ْ
لمعان أخرى فيجري تقديم األصغر على األكبر
أن ُينْ َظر
وقفت على هذا وذاك في «الصحيح».
ونحو هذا عند الحاجة ،وقد
ُ
لكن هنا قرائن ت َُؤ ِّيد المطلوب وتشير إليه؛ كالتالي:

النص،
ً
أول :تقديم األكبر واألَ َس ّن على غيره ،كما تقدَّ م ،اتكا ًء على استنطاق ِّ
ٍ
ِ
ُ
سعيد،
حيث جا َء ُم َقدَّ ًما على يحيى بن
واستثمار هذه القرينة المذكورة في السياق،

ٍ
حجر.
أشار اب ُن
كما َ

ٍ
سعيد :هو اب ُن ٍ
األنصاري ،قد ُتو ِّفي سنة  143أو  144وقيل.146 :
قيس
ويحيى ب ُن
ُّ

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ

53

بينما مات ٌ
مالك إمام دار الهجرة سنة .179

الم َك َّبرَّ ،
فتأخ َر ْت وفاته إلى سنة .171
وأما عبد الله بن ُع َمر بن حفص ال ُع َم ِر ُّي ُ

نعم؛ ُتو ِّفي ُع َب ْيد الله بن ُع َم ٍر ال ُع َم ِر ُّي  -المضموم أوله  -نحو سنة  145أو ،147
ِ
ف
اتفقت سائر ن َُسخ «الصحيح» على
لكن
تسمية « َع ْبد الله» ُم َك َّب ًرا ،وال ُيوجد في َص ِّ
ْ
ِ
ِ
ِ
والعتيقة على
النفيسة
األدلة ما له قوة على َد ْف ِع إجما ِع ن َُسخِ «الصحيح»
« ُع َب ْي ِد الله» مِن
ِ
رسم « َع ْب ِد الله» ُم َك َّب ًرا.

ٍ
ٍ
أنس ِ
األنصاري َس ِم َع مِن ِ
وردت تسمية
بن
سعيد
ثان ًيا :يحيى بن
مالك ،وقد
ْ
ُّ
سعيد ،وهي إشارة إلى تقدُّ م ِ
ٍ
ٍ
أنس ِ
« َع ْبد الله» بي َن ِ
عبد الله؛
مالك وبين يحيى بن
بن
وتقوية احتمال ْ
أن يكون صحاب ًّيا.

ٍ
حجر عن «الوصية» البن َمنْدَ ه؛ تؤ ِّيد َح ْص َر
ثال ًثا :الرواية التي أور َدهــا اب ُن

بصحابي.
المطلوب هنا
ٍّ

ٍ
حجر إلى تر ُّدد المقصود هنا بين ِ
ابن ُع َم َر بن الخطاب رضي الله
ذهب اب ُن
نعم؛ َ
بن العاص رضي الله عنهما؛ لكن تع َّقبه العيني في ِ
ابن َع ْم ِرو ِ
عنهما ،أو ِ
ابن العاص،
ُّ
وقال« :فذاك غير صحيح ،ألَ َّن ُه لم يثبت في ن ُْس َخ ٍة مِن ن َُسخِ
البخاري إِ َّل عبد الله بن
ِّ

العيني« :والذي يظهر لي َأ َّن عبد ال َّله بن ُع َم َر
ُع َم َر ،بدون الواو» اهـ .ورغم هذا قال
ُّ
المدَ نِ ُّي كما جز َم به ال َك ْر َمانِ ُّي؛ مع االحتمال القوي َأنَّه عبد الله بن
هذا هو ال ُع َم ِر ُّي َ
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما» اهـ.
بل الظاهر األَ ْقـ َـوى أنَّه عبد الله بن ُع َمر بن الخطاب رضي الله عنهما؛ بدليل

القرائن السابقة.

َّ
البخاري بن َْسخِ عثمان
استدل
النص الصريح عنه بذلك؛ فقد
وال يلزم هنا ورود ّ
ُّ

 -رضي الله عنه  -للمصاحف وإرسالها إلى اآلفاق.
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َّ
البخاري بالمعنى على المطلوب.
فاستدل
ُّ

ٍ
وقد قال العيني في تع ُّقبه على ِ
حجر« :وال يلزم مِن عدم وجدان هذا القائل
ابن
ُّ
ِ
َ
صريحا؛ أ ْن ال يكون عنه رواية في
 مع تت ُّب ِعه  -عن عبد الله بن ُع َم َر في ذلك شي ًئاً

هذا البابـ» اهـ.

فاألمر ال يتوقف على اللفظ الصريح.
َّ
البخاري بمعنى صنيع عثمان رضي الله عنه ،في كتابته المصاحف،
استدل
وقد
ُّ

أيضا في صنيع ِ
ب ذلك ْ
ابن
احتج بالمعنى ً
أن يكون قد َّ
َاس َ
واإلرسال بها إلى األمصار ،فن َ

ُع َم َر رضي الله عنهما.

خاص ًة وقد ورد المعنى نفسه عن ِ
عبد الله ِ
بن ُع َم َر بن الخطاب رضي الله عنهما،
َ
ُ
حيث كان ُيجيب على األسئلة التي َت ِرد عليه ،و ُيرسل الفتاوى واألجوبة إلى اآلفاق(((.

وجاء عنه َأنَّه « َكتَب إِ َلى َعب ِد ا ْلملِ ِ
ان»  ،وغيره((( .و َأنَّه َ
ك ْب ِن َم ْر َو َ
يكتب إلى ِغ ْل َمانِ ِه
كان
ُ
َ
ْ َ
َان َي ُق ُ
و َم ْم ُلوكِيه ،و« َي ْأ ُم ُر ُه ْم َأ ْن َي ُبدَ ُؤوا بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم إِ َذا َك َت ُبوا إِ َل ْي ِه»  ،و« َأ َّن ُه ك َ
ول ل ِ ِغ ْل َمانِ ِه :إِ َذا
َك َت ْبت ُْم إِ َلي َفا ْبدَ ُأوا بِ َأ ْن ُف ِس ُك ْمَ ،وك َ
َب َل ْم َي ْبدَ ْأ بِ َأ َح ٍد َق ْب َل ُه»(((.
َان إِ َذا َكت َ
َّ

فكتب عبدُ الله ب ُن ُع َم َر بن الخطاب رضي الله عنهما؛ بالعلم والفتوى إلى
َ
أيضا.
اآلفاق ،كما ن ََس َخ عثمان  -رضي الله عنه -
َ
المصحف وأرس َله إلى اآلفاق ً

وهذا المعنى الوار ُد ِ
عن ِ
ابن ُع َم َر بن الخطاب  -رضي الله عنهما  -هو المقصود
ٍ
ألمور:
هنا؛
البخاري  -رحمه الله
أولها :تنا ُغم المعنى الوارد عنه مع المعنى الذي
أفصح عنه
ُّ
َ
((( ينظر« :مسائل اإلمامين أحمد وابن راهويه» (.)234 /1

((( ينظر« :تاريخ أبي زُ ْر َع َة الدمشقي» (رقم« ،)115/طبقات ابن سعد» (« ،)142 /4تاريخ ابن عساكر»
(« ،)132 /37 ،191 /31سير أعالم النبالء» (« ،)231 /3التوضيح» البن الملقن (.)97 /29

((( «الطبقات الكبير» البن سعد (.)142 /4

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ

َ
عثمان رضي الله عنه.
 -مِن صنيع أمير المؤمنين
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ُ َ
ابي وهو
ثان ًيا :موضع وروده في كالم
ِّ
البخاري رحمه الله ،حيث ذك ََر ُه بين َص َح ٍّ
ٍ
أنس بن ٍ
مالكٍ ،
األنصاري.
سعيد
صحابي وهو يحيى بن
وراو عن
ُّ
ٍّ
ِ
تسمية ِ
النص،
فا َّت َف َق موضع
ابن ُع َم َر بن الخطاب  -رضي الله عنهما  -في سياق ِّ

ً
منقول مرو ًّيا عنه.
البخاري ،مع ورود المعنى نفسه
وترتيبه في ألفاظ وكالم
ِّ

النص ،مع استثمار الواقع المشهور المعروف عن ِ
ُ
ابن ُع َم َر
وبذا اتفق
استنطاق ِّ
ِ
وتأكيد المطلوب في هذا الموضع.
 رضي الله عنهما  -على َت ْثبِيتولم يرسل عثمان  -رضي الله عنه  -بالمصاحف إلى اآلفــاق َّإل وهو يرى

المناولة جائزة ،والعمل بها جائز في ن ْق ِل العلم.

كتب بالفتوى والعلم
وكذلك ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ،عندما َ

وردت عليه ،وأرس َلها إليهم ،فلم يفعل ذلك َّإل
وأجاب على أسئلة األمصار التي
ْ

أيضا ،تقوم بها حجة الجواب والتبليغ عنده ،كما تقوم بها
وهو يرى المناولة جائزة ً

حجة العلم والمعرفة لدى األمصار التي تصل إليها.

والمقصود اإلشارة إلى كشف وتأكيد المقصود ِ
بعبد الله بن ُع َمر  -رضي الله
عنهما  -بناء على سياق البخاري ،وترتيب ألفاظه وكلماته ،وتقديمه ِذكْر ِ
عبد الله ِ
بن
ِّ
ً
ٍ
ُع َم َر  -رضي الله عنهما  -عقب ِذك ِْر ٍ
سعيد
أنس  -رضي الله عنه  -وقبل يحيى بن
األنصاري رحمه الله.
ِّ

ِ
مقصوده،
فكان في هذا الترتيب الوارد في ألفاظ
البخاري وكالمِه؛ إشار ًة منه لبيان
ِّ

وبذا قا َم ترتي ُبه مقام التصريح الواضح.

النص ،مع الــوارد المعروف عن
فالتقى هذا الترتيب الــوارد في كلمات
ِّ

بن الخطاب  -رضي الله عنهما َ -
ابن ُع َم َر ِ
ِ
المطلوب في هذا الموضع،
ليتأ َّكدَ
ُ
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بناء على ا ْلتقاء استنطاق النص وداللة ألفاظه وسياقه مِن ٍ
جهة؛ مع استثمار الواقع
ِّ
ً
المعروف مِن ٍ
جهة أخرى .والله أعلم.

المبحث الثاين
تعليق ٌة على ضبط ٍ
لفظ يف مقدمة «صحيح مسلم»

ُ
مسلم في صدْ ِر «صحيحه» ُم ْف ِص ًحا عن منهجه فيهُ « :ث َّم إِنَّا
حيث قال اإلمام
ٌ
إِ ْن َشا َء الل ُه ُم ْبت َِدئ َ
ف َأ ْذك ُُر َها َل َك،
ُون فِي َت ْخ ِريجِ َما َس َأ ْل َت َو َت ْأل ِ ِيف ِهَ ،ع َلى َش ِري َط ٍة َس ْو َ

ول ِ
ار َع ْن رس ِ
َو ُه َو إِنَّا َن ْع ِمدُ إِ َلى ُج ْم َل ِة َما ُأ ْسنِدَ مِ َن ْالَ ْخ َب ِ
الله ﷺَ ،فنَ ْق ِس ُم َها َع َلى َث َل َث ِة
َ ُ
ث َطب َق ٍ
َأ ْقسامٍ ،و َث َل ِ
ات مِ َن الن ِ
َّاس َع َلى َغ ْي ِر َت ْك َر ٍار؛ إِ َّل َأ ْن َي ْأتِ َي َم ْو ِض ٌع َل ُي ْس َت ْغنَى
َ
َ
َ
ْب إِسن ٍ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ
َاد ،ل ِ ِع َّل ٍة َت ُك ُ
ون
فيه َع ْن َت ْر َداد َحديث فيه ِز َيا َد ُة َم ْعنًىَ ،أ ْو إِ ْسنَاد َي َق ُع إِ َلى َجن ِ ْ
يث المحتَاج إِ َلي ِه ي ُقوم م َقام ح ِد ٍ
الزائِدَ فِي ا ْلح ِد ِ
ُهن َ
يث َتا ٍّمَ ،ف َل ُبدَّ مِ ْن
الم ْعنَى َّ
ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ
َاك؛ ألَ َّن َ
ِ
يه ما وص ْفنَا مِن ِّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
الم ْعنَى مِ ْن ُج ْم َل ِة
َ
إِ َعا َدة ا ْل َحديث ا َّلذي ف َ َ َ
الز َيا َدةَ ،أ ْو َأ ْن ُي ْف َص َل َذل َك َ
ا ْلح ِد ِ
اختِ َص ِ
يث َع َلى ْ
ار ِه إِ َذا َأ ْم َك َنَ ،و َلكِ ْن َت ْف ِصي ُل ُه ُر َّب َما َع ُس َر مِ ْن ُج ْم َلتِ ِهَ ،فإِ َعا َد ُت ُه
َ
ِِ ِ
ِِ
ِ
بِهي َئتِ ِه  -إِ َذا َض َ ِ
اج ٍة
اق َذل َك َ -أ ْس َل ُمَ ،ف َأ َّما َما َو َجدْ نَا ُبدًّ ا م ْن إِ َعا َدته بِ ُج ْم َلته م ْن َغ ْي ِر َح َ
َْ
مِنَّا إِ َل ْي ِه؛ َف َل َنت ََو َّلى فِ ْع َل ُه إِ ْن َشا َء الل ُه َت َعا َلى» اهـ(((.

وقد اختلفت الن َُّس ُخ الخ ِّط َّي ُة في ضبط «أو إسناد» ما بين الرفع ،أو الكسر ،والجمع

بينهما ،أو االقتصار على أحدهما.
أول :الرفع:
ً

ُ
النووي في
ذهب
حيث ُضبِ َط ْت «أو إسنا ٌد» بالرفع عط ًفا على «موضع»  ،وإليه
ُّ
َ
الم ْيدُ ومِ ِّي النفيسة :مخطوط
«شرحه» ( ،)49 - 48 /1وغيره .وكذا َ
وقع في نسخة َ
نور عثمانية (رقم ،)1185/وفي ٍ
ٍ
مسلم»،
عدد مِن الن َُّسخ الخ ِّط َّية األخرى مِن «صحيح
((( «صحيح مسلم» ( 3 /1ط :الرتكية) ( 4 /1ط :عبد الباقي) ( 299 /1ط :التأصيل) ( 2 /1ط:
الفاريابي).

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ
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منها :مخطوطات كوبريلي ( )365و( ،)370وفيض الله ( ،)491وجار الله (،)381

والفاتح ( )1105و( ،)1106وآيا صوفيا ( ،)843وقليج علي ( ،)264وعاطف أفندي

( ،)589واألزهرية ( )93199و( )5669و( ،)5980وبرنستون ( ،)118وتشستربيتي
( ،)5193ومكتبة جامعة الرياض ( ،)287وجامعة الملك سعود ( ،)2468ورستم
باشا ( ،)231واللي لي ( ،)621ومدرسة مصلى ( ،)61والسليمانية :برتفنيال (،)144

والسليمانية :حالت أفندي ( ،)53والسليمانية :محمد أغا ( ،)64وحكيم أوغلو ()266

و( )267و( )269وكتب فوقها وتحتها كلمة «صح» إشار ًة إلى تأكيد رسمها بالرفع:

الج ْمع بين الرفع والكسر:
ثان ًياَ :

ُ
وردت مضبوطة بالرفع والكسر م ًعا في ن ُْس َخ ِة القرويين العتيقة التي ُعنِي
حيث
ْ
بها اب ُن ٍ
خير عناي ًة بالغ ًة ( ،)345وكذا رأيتُه في نسخة السلمي النفيسة :مخطوط

كوبريلي (رقم:)366/

أيضا في مخطوطات :األزهرية ( ،)4073والفاتح (،)1108
ومثله بهما ً

وجامعة الرياض ( ،)2501وجامعة الملك سعود ( )5787وكتب عليها« :م ًعا»

إشار ًة للوجهين فيها:
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الرابعة
السنة َّ
ََّ

أيضا في مخطوط محمود باشا (.)131
والظاهر أنَّها بالرفع والكسر ً
مرفوع عط ًفا على موضعٍ.
وكتب في حاشية الفاتح(« :أو إسناد) قال النووي:
ٌ
انتهى .فإِ ْن كان رواي ًة وإِ َّل فيجوز َج ُّره عط ًفا على َت ْر َداد؛ والله أعلم» اهـ.
ثال ًثا :الكسر ،فقط:

ُ
وقفت عليها ُم ْقت ََص ًرا على ضبطِها بالكسر فقط في مخطوطات :عاطف
حيث
ُ

أفندي ( ،)587والتيمورية ( ،)469واألزهرية ( ،)26369والظاهرية (:)7224

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ
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ٍ
ظاهر؛ لكن
إسناد» والكسر فيها
نعم؛ وجد ُتها في مخطوط الفاتح (« :)1102أو
ٌ

الصواب المشهور المتداول في الن َُّسخ الخ ِّط َّية من دون الموحدة.
الترجيح:

ويمكن تخريج الرفع على االستثناء في أمرين مِن قولهَ « :فنَ ْق ِس ُم َها َع َلى َث َل َث ِة
َّاس َع َلى َغي ِر َت ْكر ٍار؛ إِ َّل َأ ْن ي ْأتِي مو ِضع َل يس َت ْغنَى فِ ِ
ث َطب َق ٍ
َأ ْقسامٍ ،و َث َل ِ
ات مِ َن الن ِ
يه
ْ
َ
َ
َ َ َْ ٌ ُْ
َ
َ
ْب إِسن ٍ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ون ُهن َ
َاد ،ل ِ ِع َّل ٍة َت ُك ُ
َاك» ،
َع ْن َت ْر َداد َحديث فيه ِز َيا َد ُة َم ْعنًىَ ،أ ْو إِ ْسنَا ٌد َي َق ُع إِ َلى َجن ِ ْ
ِ
جنب
فاستثنى أمرين :أولهما :الموضع فيه زياد ُة َم ْعنًى ،وثانيهما :اإلسناد يقع إلى
إسناد ِ
ٍ
لع َّل ٍة تظهر.

النص ،الذي ُيشير إلى وقوع التكرار في
َب ْيدَ َأ َّن
األمر ليس كذلك عند تحليل ِّ
َ

حالتين:

ِ
ِ
المتن تقتضي تكرار الحديث؛ َّ
ألن المعنى
زيادة َم ْعنًى في
الحالة األولى :وجو ُد
ِ
الحديث التَّا ِّم.
الزائد في الحديث يقوم مقام
ٍ
ِ
بالمتن ،وهو زيادة المعنى الواردة في
فالتكرار هنا إِنَّما نتج بنا ًء على
شيء متص ٍل
ِ
بعض ال ُّط ُرق والروايات.

ٍ
زيادة في الحديث مِن نو ٍع آخر ،تتصل باإلسنادُ ،
حيث يقع
الحالة الثانية :وجو ُد
ِ
ِ
إسناد ٍ
ٍ
إثبات سما ٍع ٍ
ِ
ُ
تثبيت
لراو مِن شيخه ،أو
تكون هناك ،نحو
لعلة
جنب
إسنا ٌد إلى
ٍ
ٍ
ٍ
إسناد ،ونحو ذلك مِن الضرورات اإلسنادية.
شبهة عن
رواية ،أو نفي
ٍ
حاجة إسناد َّي ٍة ،رغم عدم وجود الزيادة اللفظية في المتن.
فالتكرار هنا إِنَّما نشأ عن

ِ
ِ
ٍ
اإلسناد ال المتن؛ لكنَّه
بحاجة
وبعبارة أخرى فإِ َّن التكرار أو الزائد هنا ُم َت َع ِّل ٌق
ِ
أصبح اإلتيان به ضرور ًة تستلزم
تثبيت الحديث متنًا وإسنا ًدا؛
ألهم َّيتِه وضرورته في
َ
أيضا مِن اشتراط عدم ال َّت ْكرار.
التكرار والتّرداد ،ولذا اس ُت ْثن ِ َي ْت هذه الضرورة ً
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ِ
شرط عدم ال َّت ْك َرار.
ومع ذلك فهي جز ٌء مِن االستثناء الخارج على

الرابعة
السنة َّ
ََّ

اشترط على ِ
ٍ
َ
نفسه عدم التكرار ،واستثنى مِن ذلك مواضع
وبعبارة أخرى؛ فقد
ِ
الضرورات الالزمة للتكرار ،وهذه المواضع :إِ َّما ْ
لزيادة
أن تكون ُم َت َع ِّل َق ًة بالمتن فقط
ِ
لفظة أو معنًى ٍ
ٍ
ٍ
لسبب أو ِع َّل ٍة تستلزم وجود أو وقوع أكثر
باإلسناد
زائد فيه .وإِ َّما ُم َت َع ِّل َقة
َْ
ِ
ِ
ٍ
الواحد.
للحديث
إسناد
مِن

فاألمر هنا جز ٌء مِن االستثناء على األصل الذي هو عدم التكرار ،فاس ُت ْثنِي مِن هذا

ِ
ٍ
ٍ
بسبب في اإلسناد ،فأما الذي في المتن :فالمعنى
المتن أو
بسبب في
وقع
األصل :ما َ
الزائد ،وأما الذي في اإلسناد :فالع َّلة التي تكون هناك تستلزم تكرار اإلسناد للحديث
الواحد؛ ٍ
خاص بتثبيت اإلسناد.
ألمر
ٍّ

وقوله« :أو إسناد» يعود إلى أقرب َم ْذك ٍ
ُور في السياق وهو التّرداد ،ومفاد السياق:
ٍ
ٍ
ِ
إِ َّل ْ
إسناد؛ لألسباب التي َذك ََرها في
حديث أو
ترداد
موضع ال ُي ْس َت ْغنَى فيه عن
أن يأتي
ٌ
ِ
الحديث  -أي المتن  -أو في اإلسناد.
فلفظ ُة «ترداد حديث» ليس مقصو ًدا بها التعريف المشهور للحديث ،الشامل
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
إسناد ،وإِنَّما هو
جنب
بإسناد يقع إلى
خاص
استثناء آخر
للمتن واإلسناد ،في مقابل
ٍّ
ٍ
ٍ
حديث» بمعنى «ترداد ٍ
إسناد تستدعي الضرورة تكراره.
متن» فيه زيادة ،أو
«ترداد

و َيت ََأ َّيد ذلك بقوله بعده« :أو إسناد» إلى آخر كالمه؛ فلو كان المراد له في قوله:

ِ
للمتن واإلسناد؛ لكان كالمه عقب
«ترداد حديث» يعني حدي ًثا بمعناه الواسع الشامل
ٍ
تكرارا لإلسناد خاص ًة دون المتن ،مع َّ
حديث فيه
أن عبارة«ترداد
ذلك عن اإلسناد
ً

زياد ُة َم ْعنًى» كانت ستشمله لو أرا َد االقتصار في العبارة وعدم التكرار ،ولو كان
ِ
واإلسناد م ًعا.
مقصوده بالحديث المعنى الشامل للمتن
وهذا يؤكِّد أنَّه قد أراد شي ًئا آخر بكالمه عن اإلسناد ،غير الذي سبق له بكالمه عن
ٍ
ٍ
حديث» َّ ،
حديث"
وأن المقصود بالحديث في قوله« :ترداد
الحديث في قوله« :ترداد

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ

إنَّما هو «المتن»  ،فهو مِن العام الذي ُأ ِريد به الخاص ،وليس عا ًّما أو مطل ًقا.
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ولذا جاء عقب ذلك بالجزء الخاص باإلسناد في كالمه.

ِ
لإلشارة إلى دخول
واستخد َم «أو» بين المتن واإلسناد عندما قال« :أو إسناد»؛

الم ْس َت ْثنَى
هاتين القضيتين المذكورتين
َّ
الخاص َت ْين بالمتن أو باإلسناد؛ في َح ِّيز الموضع ُ
ِ
ِ
الم ْس َت ْثنَى إ َّما ْ
في كالمِه ،أي َّ
وزيادة المعنى ،أو
بالمتن
أن يكون ُم َت َع ِّل ًقا
أن هذا الموضع ُ
ِ
باإلسناد لع َّل ٍة تكون أو تظهر هناك.
ُم َت َع ِّل ًقا

ِ
ٌ
اإلسناد،
الم ْس َت ْثنَى
شامل للقض َّي َت ْين المذكور َت ْين في المتن ،أو في
فالموضع ُ
ِ
ِ
ٌ
جامع لهذه
شامل
بالمتن فقط؛ بل هو
مقتص ًرا على األولى منهما الخاصة
وليس
ٌ
وتلك.

ٍ
مذكور في السياق
وال ضرورة هنا
تضطرنا لحم ِل «أو إسناد» والذهاب بها ألبعد
ُّ
ٍ
حديث».
وهو لفظة «موضع»  ،والعطف عليها؛ مع وجود أقرب منها وهو « َت ْر َداد
فاالستثنا ُء هنا إنَّما هو لما يخرج عن األصل العام ،والشرط المضطرد بعدم
التكرار ،ويس َت ْثنَى مِن ذلك :ترداد بعض المتون لوجود معنًى ٍ
زائد فيها ،أو ترداد بعض
َْ
ُْ
ٍ
سبب أو ِع َّلة تستلزم ذلك.
األسانيد للمتن الواحد؛ لوجود ضرورة أو
ُّ
مبني على استنطاق النص ،وتحليل السياق مِن داخلِه ،والنظر
وهذا التفسير كله ٌّ

في ألفاظه.

بالنص ليحكم على هذا التحليل واالستنطاق،
ثم يأتي الواقع الخارجي المتصل
ِّ

توصل إليه استنطا ُقه وتحلي ُله.
فيقبله أو ينفيه ،وقد جاء الواقع هنا ُم َؤ ِّكدً ا ُم َؤ ِّيدً ا لما َّ

ٍ
مسلم»  ،ومنهجه وطريقته في كتابه ،مِن ُ
حيث
وذلك بالنظر في واقع «صحيح
للمتن ِ
ِ
المعنى وزيادات األلفاظ ،أو مِن ُ
نفسه.
حيث األسانيد التي ك ََّر َرها فيه
فأ َّما قضية زيــادات األلفاظ والمعاني وبيانها في«الصحيح» :فهي ُم ْس َت ْغن ِ َي ٌة
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ٍ
ُ
بمثال.
بشهرتها عن التمثيل لها

الرابعة
السنة َّ
ََّ

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
إسناد
جنب
إسناد إلى
لمثال عن تكرار األسانيد ،أو وقوع
ويكفي هنا اإلشارة

لع َّل ٍة تكون.
وهو:

ون بن س ِع ٍ
ِ
يد ْالَ ْيلِيَ ،حدَّ َثنَا ا ْب ُن َو ْه ٍ
ب،
قول اإلمام مسلم (َ :)1828حدَّ َثني َه ُار ُ ْ ُ َ
ُّ
ِ
ِ
اسة(((َ ،ق َالَ :أ َت ْي ُت َعائِ َش َة َأ ْس َأ ُل َها َع ْن َش ْي ٍء،
الر ْح َم ِن ْب ِن ُش َم َ
َحدَّ َثني َح ْر َم َلةَُ ،ع ْن َع ْبد َّ
َان ص ِ
اح ُب ُك ْم َل ُك ْم فِي
َف َقا َل ْت :مِ َّم ْن َأن َْت؟ َف ُق ْل ُتَ :ر ُج ٌل مِ ْن َأ ْه ِل مِ ْص َرَ ،ف َقا َل ْتَ :ك ْي َ
فك َ َ
وت لِلرج ِل مِنَّا ا ْلب ِعير َفيعطِ ِ
َغ َزاتِ ُك ْم َه ِذ ِه؟ َف َق َالَ :ما َن َق ْمنَا مِنْ ُه َش ْي ًئا ،إِ ْن ك َ
يه ا ْل َب ِع َير،
َان َل َي ُم ُ َّ ُ
َ ُ ُْ
يه ا ْلعبدَ  ،ويحتَاج إِ َلى النَّ َف َق ِةَ ،فيعطِ ِ
ِ ِ
يه النَّ َف َقةََ ،ف َقا َل ْتَ :أ َما إِ َّن ُه َل َي ْمنَ ُعنِي ا َّل ِذي
ُْ
َوا ْل َع ْبدُ َف ُي ْعط َ ْ َ َ ْ ُ
ول ِ
َف َع َل فِي م َحم ِد ْب ِن َأبِي َب ْك ٍر َأ ِخي َأ ْن ُأ ْخبِر َك ما س ِم ْع ُت مِ ْن رس ِ
الله ﷺَ ،ي ُق ُ
ول فِي
َ ُ
َ َ َ
ُ َّ
َب ْيتِي َه َذا« :ال َّل ُه َّمَ ،م ْن َول ِ َي مِ ْن َأ ْم ِر ُأ َّمتِي َش ْي ًئا َف َش َّق َع َل ْي ِه ْم؛ َف ْ
اش ُق ْق َع َل ْي ِهَ ،و َم ْن َول ِ َي مِ ْن
َأ ْم ِر ُأ َّمتِي َش ْي ًئا َف َر َف َق بِ ِه ْم؛ َف ْار ُف ْق بِ ِه»

مسلم ،ثم ساق بعده إسنا ًدا آخر لهذا الحديث ،وأحال على
هكذا أخرجه اإلمام
ٌ
ِ
وحدَّ َثنِي ُم َح َّمدُ ْب ُن َحاتِ ٍمَ ،حدَّ َثنَا ا ْب ُن َم ْه ِد ٍّيَ ،حدَّ َثنَا َج ِر ُير ْب ُن
الرواية السابقة ،فقالَ :
ِ
ِ
َح ِ
اسةََ ،ع ْن َعائِ َشةََ ،ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ،
الر ْح َم ِن ْب ِن ُش َم َ
ازمٍَ ،ع ْن َح ْر َم َل َة ا ْلم ْص ِر ِّيَ ،ع ْن َع ْبد َّ
بِ ِم ْثلِ ِه.
إسناد آخر للحديث ِ
ٍ
ٍ
ِ
نفسه،
كر َر ِذك َْر
فوقع له هنا «إسنا ٌد إلى
َ
جنب إسناد»  ،أي َّ
ِ
استدعت الضرور ُة هنا
وقال« :بمثله» إشارة إلى عدم االختالف في المتن ،وإِنَّما
ٍ
بإسناد آخر؛ «لع َّل ٍة تكون» حسب ِ
تعبيره في مقدمته.
إخراج الحديث

ِ
ٍ
اسةُ ،
حاتم
حيث قال أبو
وتظهر الع َّلة هنا بمراجعة ترجمة عبد الرحمن بن ُش َم َ

أيضا وبميم مخ َّففة وآخره
((( ضب َطه القاضي عياض يف «المشارق» (« )262 /2بشين مضمومة ومفتوحة ً
سين مهملة»
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«ر َوى َع ْن عائشةَ؛ ُم ْر َس ٌل»(((.
الر ِاز ُّيَ :
َّ

ٍ
مسلم
حاتم يستلزم االنقطاع في اإلسناد ،بينما الرواية التي أوردها
فقول أبي
ٌ
صريح ٌة في سماع ِ
مسلم تأكيدَ صحة هذا
اسة مِن عائش َة رضي الله عنها ،فأرا َد
ٌ
ابن ُش َم َ

ووقع فيه «عن
عقب الحديث
وأشار لذلك بهذا اإلسناد الثاني الذي أور َده
السماع،
َ
َ
َ
ٍ
أعلم ِ
أيضا(((؛ لكونه الراوي
اسة
المصري ً
ِّ
بابن ُش َم َ
َح ْر َم َلة المصري» في إشارة إلى أنَّه ُ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
أعلم به ،وأقرب إليه مِن
عنه هنا من جهة ،ولكونه من أه ِل بلده من جهة أخرى ،فهو ُ
ٍ
الر ِاز ِّي.
أبي
حاتم َّ
ٍ
والظاهر َّ
أيضا؛ فقد قال بعدما
أن اب َن أبي
الح ْكم ً
حاتم لم ُيوافق َأ َباه على هذا ُ
«قلت :روى عن أبي َذ ٍّر؛ قالَ :س ِم ْع ُت منه» اهـ.
انتهى مِن حكاية كال ِم أبيه:
ُ

ِ
َ
عثمان رضي الله عنه ،سنة
الغفاري رضي الله عنه :قد ُتو ِّفي في
وأبو َذ ٍّر
خالفة
ُّ
ٍ
مسعود رضي الله عنه((( .بينما َتأ َّخ َر ْت وفا ُة عائش َة رضي الله
وص َّلى عليه اب ُن
َ ،32

عنه بعده إلى سنة  57أو .((( 58

فإذا َس ِم َع مِن أبي َذ ٍّر رضي الله عنه؛ َفأ ْو َلى ْ
أن يكون قد َس ِم َع مِن عائش َة رضي

الله عنها ،وقد َّ
تأخ َر ْت وفا ُتها  -رضي الله عنها  -بعد أبي َذ ٍّر  -رضي الله عنه  -بنحو
خمس وعشرين سنة أو يزيد.

وفي كال ِم ِ
ٍ
واضح
حاتم وتعقيبه على كالم أبيه إشار ٌة لذلك،
ابن أبي
واعتراض
ٌ
ٌ
جميل في عبارتِه معهُ ،م َّ
ً
مؤ َّد ًبا لطي ًفا رقي ًقا
بارا َبأبِيه،
هذ ًبا َ
على ما َذك ََر ُه أبوه؛ لكنَّه كان ًّ
ِ
رواية ِ
اسة
فاقتصر على اإلشارة إلى
في اعتراضه وتع ُّقبِه على أبيه ثم شيخه،
ابن ُش َم َ
َ
((( «الجرح والتعديل» ( ،)243 /5ومخطوطته األزهرية النفيسة (ق/674 /أ).
((( «هتذيب الكمال» (.)172 /17

((( المصدر السابق (.)298 /33
((( السابق (.)235 /35
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ٍ
إشارة إلى أنَّه ْ
إن كان قد َس ِم َع مِن أبي َذ ٍّر
بالسماع منه ،في
عن أبي َذ ٍّر ،وتصريحه َّ
رضي الله عنه؛ َفأ ْو َلى ْ
أن َيث ُب َت َسما ُعه مِن عائش َة رضي الله عنها.

حق ِ
ٍ
الع ْلم وأمانته كذلك،
َفأ َّدى اب ُن أبي
حاتم َّ
حق األُ ُب َّو ِة ،و َب َّر بأبيه ،نعم؛ و َأ َّدى َّ
وش ِم َلهما ِ
ٍ
حاتم وابنه َ
بعفوه ورضوانه.
فرحم الله أبا
مسلما لتكرار هذا اإلسناد الثاني
والمقصود اإلشار ُة إلى العلة التي دفعت اإلمام
ً
للحديث نفسه ،وفا ًء بكلمتِه السابقة في مقدمته.

أيضا اإلشار ُة إلى ترجيح الكسر على الرفع في هذا الموضع ،بنا ًء على
والمقصود ً
مسلم» مِن ٍ
تحليل السياق الخاص بالنص مِن ٍ
ٍ
جهة أخرى.
جهةُ ،م َؤ َّيدً ا بواقع «صحيح
ِّ
ِّ
ِّ

وبنا ًء على هاتين الجهتين :الخاصة بالسياق ،والخاصة بواقع «الصحيح»؛ كان

نظرا؛ والله تعالى أعلم.
أظهر ُح َّجةًَ ،
وأقوى ً
الكسر هنا َ

المبحث الثالث

تصويب موض ٍع يف «الجامع» للخطيب

ٍ
أخرج اإلمام أبو ٍ
أخبار في الكالم على
البغدادي في «الجامع» عد َة
الخطيب
بكر
ُّ
ُ
الم َعا َدة»  ،فكان مِن بينها:
« َكتْب األحاديث ُ

ما أخرجه الخطيب ( 211 /2رقم  )1634عن محمد بن أحمد بن َعلِ ٍّي الدَّ َّقاق،
ٍ
محمد النَّ ْي َسا ُب ِ
َ
ور ُّي بمكةَ،
اون ِْد ُّي ،نا اب ُن َخ َّلد ،نا َزن ُْجو َيه ب ُن
نا أحمدُ ب ُن
إسحاق الن ََّه َ

يقول« :ال َّت َف ُّقه فِي مع ِ
ِ
ِ
الم ِدينِي ُ
ُّ َ
َ
اد
إسماعيل
نا محمدُ ب ُن
ُ َُ
البخاري قالَ :سم ْع ُت َعل َّي ا ْب َن َ ِّ
الح ِد ِ
ف ا ْل ِع ْل ِمَ ،وم ْع ِر َف ُة الر َج ِ
ف ا ْل ِع ْل ِم»
ال نِ ْص ُ
يث نِ ْص ُ
َ
ِّ
َ

ِ
ِ
أخبار فص ِل « َكت ِ
الم َعا َد ِة»  ،بي َن
الخطيب في كتابه ضمن
كذا رواه
ُ
ْب األحاديث ُ
ْ
«ألن َأ َرى في كتابي حدي ًثا َم َّر َت ْين
َخ َب َر ْي ِن ،أحدهما قبله :وهو قول يزيد بن ُز َر ْيـعٍ:
ِ
قول ُس ْف َيان بن ُع َي ْينَ َة « وقال له ٌ
دينار ْي ِن» وثانيهما بعده :وهو ُ
رجل :هذا
ُّ
أحب إِ َل َّي من َ
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ِ
ِ
ُ
رسول الله ُم َعاد؟»
لحديث
أتقول
الحديث ُم َعا ٌد  -فقال« :والله ال َحدَّ ْث ُت ُك ْم كذا وكذا،

ِ
الم َعا َدة ،وال مجال
فالكالم في هذا الموضع من كتاب الخطيب عن األحاديث ُ
ِ
الحتمال أخطاء الن َُّسخِ الخ ِّط َّي ِة بعد الخطيب؛ إِذ الترجمة التي كت َبها على مجموعة
هنا
ابن ِ
يني عنده.
األخبار ظاهر ٌة في تصحيح ورود لفظة « ُم َعاد» في كال ِم ِ َ
المد ِّ
ابن ِ
يني عند الخطيب ،فهما
و َت َأ َّكدَ هذا بالخبرين السابق والالحق على كالم ِ َ
المد ِّ

أيضا.
الم َعاد ً
يتحدَّ ثان عن قضية الحديث ُ

ِ
نسخة كتاب الخطيب بعده ،ونحو هذه
فال مجال هنا الحتمال خطأ ما في
ظاهر فيها قصده
األعــذار ،وإنما اللفظة ثابت ٌة صحيح ُة الن ِّْس َب ِة للخطيب وكتابه،
ٌ
ِ
الم َعا َدة ،أو إعادة التحديث ،أو
إلثباتها ،واالحتجاج بها على قضية كتابة األحاديث ُ
الكتابة للحديث أكثر مِن ٍ
مرة.
ِ
بقول ابن َم ِع ٍ
َ
الحديث خمسي َن مرةً؛
ين« :اكتُب
الخطيب هذه األخبار
ختم
ُ
وقد َ
فإِ َّن له ٍ
آفات كثيرة»

أخبارا أولها ُ
قول
ثم قال الخطيب عقب ذلكَ « :كتْب الطرق المختلفة» وأور َد
ً
َ ِ
ابن َم ِع ٍ
وجها ما َع َق ْلنَاه»
ين« :لو لم نكتب
الحديث من ثالثي َن ً

أخبار؛ أنَّها ال ُتس ِعفه على م ِ
ٍ
راده
الخطيب مِن
للمتَدَ ِّبر فيما أور َد ُه
ُ
ُ
والذي يظهر ُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ُ
رحمه اللهً ،
وجها؛
القول الذي أور َده البن
فمثل
معين عن كتابة الحديث من خمسين ً
ابن َم ِع ٍ
قول ِ
يخر ُج مِن المشكاة نفسها التي يخرج منها ُ
ين اآلخر الذي أور َده الخطيب
ُ
في الفصل التالي في ِ
كتابة الطرق المختلفة.

ِ
فابن َم ِع ٍ
وجها؛ أي كتابة
ين يتك َّلم في قضية كتابة الحديث من خمسين أو ثالثين ً
ِ
ِ
ٍ
وأو ُج ٍه؛ لكنه
الحديث مِن أكثر مِن
طريق؛ فكالمه ُح َّج ٌة في كتابة الحديث من ُط ُر ٍق ْ
ليس ُح َّج ًة في إعادة كتابة الحديث المكتوب عدة مرات.
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الحديثي العتيق.
بل لم تكن إعادة الحديث بالشيء اليسير أو المستم َلح في الواق ِع
ِّ
ِ
ِ
وقد عقدَ اب ُن أبي شيب َة ً
الحديث»
إعادة
فصل «في

وأور َد فيه (َ )27170
ات َي ْو ٍم َح ِدي ًثا؛ َف ُق ْم ُت
«حدَّ َثنَا َس ِعيدُ ْب ُن ُج َب ْي ٍر َذ َ
قول َأ ُّيوبَ :
ٍ
ِ
ِ
ب َف َأ ْش َر ُب»
إ َل ْيه َف ُق ْل ُتَ :أعدْ ُهَ ،ف َق َال :إِنِّي َما ك ُُّل َسا َعة َأ ْحلِ ُ
يث َأ َشدُّ مِن َن ْق ِل ا ْل ِ
ابَ « :ترداد ا ْلح ِد ِ
ِ
ح َج َار ِة»
ْ
و( )27171قول ا ْب ِن ش َه ٍ ْ َ ُ َ

شهاب  -و َقا ُلوا له فِي ح ِد ٍ
ٍ
رواية عن ِ
ٍ
يث َذك ََر ُهَ :أ ِعدْ ُه َع َل ْينَا َ -ق َال« :إِ َعا َد ُة
ابن
وفي
َ
ِ
ِ ِ
الص ْخ ِر»(((.
ا ْل َحديث َأ َشدُّ م ْن َن ْق ِل َّ
ُ
الحديث ُم َعا ًدا قال :حامض»(((.
وكان أبو ُأسامة حماد بن أسامة «إذا َم َّر

ووجدْ نا كذلك في أهل الحديث َمن كان يخشى التحديث ،ويخا ُفه ً
أصل(((،
َ

فكيف باإلعادة؟

والمقصود اإلشارة إلى داللة الواقع الحديثي على خطأ هذا المعنى الوارد في

الم َعا َدة نصف العلم؛ فلم يكن هذا المعنى
رواية الخطيب في كون كتابة األحاديث ُ
الحديثي العتيق.
معرو ًفا في الواقع
ِّ

الرا َم ُه ْر ُم ِز ُّي ُم ْف ِص ًحا عن هذا الواقع القديم« :باب َمن اس َت ْث َق َل إعادة
بل قال َّ

الحديث»((( ،وأور َد فيه األقوال السابق َة وغيرها في شدَّ ة إعادة الحديث ،وأنها أشدُّ
وتذهب ِ
بنوره ،إلى آخره.
مِن الصخر ،و َأ َم ُّر مِن العلقم،
ُ

الحديثي القديم :هو استثقال إعــادة الحديث،
فالوارد المعروف في الواقع
ِّ

((( «المعرفة» ليعقوب (« ،)635 /1التاريخ الكبير» البن أبي خيثمة ( 2729السفر الثالث).
اآلج ِّر ِّي» (.)559
((( «سؤاالت ُ

((( ينظر« :المعجم» البن األعرابي ( 635/1رقم .)2317 – 2312
((( «المحدِّ ث الفاصل» (ص.)566/
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وقع في رواية الخطيب تلك.
وتكرير التحديث به ،ومنافرة هذا الواقع للمعنى الذي َ

ِ
ٍ
سماع
أيضا -
نعم؛ ور َد عن ابن
الح َّفاظ ً
ُ
معين كما سبق  -وعن غيره من ُ
ٍ
ٍ
وحرصهم على ذلك ،وإشارتهم لضرورته في كشف
عديدة،
وجوه
األحاديث مِن
ُ
ِع َلل األحاديث والمرويات.

عار َض بين هذا وذاك النفكاك الجهة؛ إذ المراد باستثقال اإلعادة إِنَّما هو
وال َت ُ
ٍ
ٍ
واحد أكثر مِن
مجلس
أي تكرير الحديث وإعادته في
في مجلس التحديث الواحد؛ ْ
ٍ
ٍ
ُ
بحيث كانت
حفظ و َف ْه ٍم،
مرة ،فقد كان هذا ُم ْس َت ْث َق ًل عليهم ،خاص ًة مع ما ُع ِرفوا به مِن
إعادة الحديث تنافر طبائعهم وما جبِلوا عليه مِن ِح ْف ٍ
ظ سريعٍ.
ُ

ٍ
ٍ
مناسبة ،وعلى
وجوه كثيرة ،وفي أكثر مِن
وهذا يختلف عن سماع الحديث مِن
أكثر مِن شيخٍ  ،والحرص على َج ْمع ُط ُرقِه ورواياته ،والرحلة في ذلك.
وأخبارهم في هذا الباب مشهور ٌة معلومةٌ.

وهذا شي ٌء آخر يختلف عن تكرير الحديث وإعادته في المجلس الواحد ،أي في
ٍ
ٍ
واحد عند التحديث به.
وقت
والمقصود اإلشارة إلى منافرة ما وقع في رواية الخطيب؛ للمعروف في الواقع

الحديثي العتيق.
ِّ

وقد كان هذا الواقع ً
كفيل بالتنبيه على إشكال اللفظ الوارد في رواية الخطيب،

وتوجيه األنظار صوب ضرورة البحث والتفتيش عن سبب هذا األمر ومالبساته.

ِ
ِ
الرا َم ُه ْر ُم ِز ِّي،
وبالنَّ َظ ِر في إسناد ِّ
النص عند الخطيب؛ نجده مرو ًّيا عنده من طريق َّ
ِ
الم ِدين ِ ِّي
الرا َم ُه ْر ُم ِز ِّي؛ نجد الخبر عنده بإسناده إلى َعل ِّي ا ْب ِن َ
فإذا رجعنا إلى كتاب َّ
ول« :ال َّت َف ُّقه فِي معانِي الح ِد ِ
ف ا ْل ِع ْل ِمَ ،وم ْع ِر َف ُة الر َج ِ
َي ُق ُ
ف ا ْل ِع ْل ِم»
ال نِ ْص ُ
يث نِ ْص ُ
َ
ُ ََ
ِّ
َ
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الرا َم ُه ْر ُم ِز ُّي في كتابه ومِن طريقه
الذهبي((( ،وفيه عندهما« :في
هكذا أخرجه َّ
ُّ
ِ
تحر َف ْت في رواية الخطيب.
َم َعاني الحديث» بدل «في ُم َعاد الحديث» التي َّ
وكذلك َن َق َله ِ
أيضا على الصواب(((.
الم ِّز ُّي ً
ُ

ف عن لفظ
فظهر َأ َّن لفظ « ُم َعاد الحديث» الوارد في رواية الخطيب إِنَّما هو ُم َح َّر ٌ
والذهبي وغيرهما.
الرا َم ُه ْر ُم ِز ِّي
« َم َعاني الحديث» الوارد في كتاب َّ
ِّ

الحديثي السائد أو المشهور بين
ظهرت أهمية االطــاع على الواقع
كما
ْ
ِّ
الم َح َّرفة ،واستدعاء البحث والتفتيش
ُ
الح َّفاظ ،في التنبيه على مثل هذه المواضع ُ
الحديثي المتداول؛ إِذ الواقع هو الكاشف
المنَافِرة للواقع
بغية الوصول إلى حقيقتها ُ
ِّ
ٍ
األول للتحريف الواقع في رواية الخطيب؛ َّ
تحريف
ألن أحدً ا ال يمكنه احتمال وجود
ِ
في هذا الموضع؛ لوجود المعنى نفسه قبله وبعده عنده الخطيبً ،
ترجمة
فضل عن
ِ
المتناغمة مع األخبار التي أوردها ،خاص ًة َّ
الرا َم ُه ْر ُم ِز ِّي قد
الخطيب
أن مراجعة كتاب َّ
ال ُت ْسعف الناظر في كشف المطلوب ،فال يظهر معنى الخبر مِ َّما قبله وبعده عنده ،وإِ ْن
ِ
ِ
الخبر؛
ترجمة الباب عنده؛ لكنها بعيد ًة شي ًئا ما عن موض ِع
أمك َن ظهوره وكشفه مِن
ِ
الرا َم ُه ْر ُم ِز ِّي،
م َّما قد يفتح الباب واس ًعا أمام احتمال التحريف والتصحيف في كتاب َّ
ِ
ا ِّتكاء على ِ
وترجمة الباب الظاهرة عند الخطيب.
سرد األخبار
ً

ِ
ِ
الوارد
الحديثي ،والقرائن الخارج َّية في
ومِن هنا تبرز أهمية الواقع
كشف الخل ِل
ِّ
ِ
النص.
في ألفاظ ِّ

((( «المحدِّ ث الفاصل» (ص ،320 /رقم « ،)222سير أعالم النبالء» (.)48 /11
((( «هتذيب الكمال» (« ،)165 /1تذهيب هتذيب الكمال» (.)112 /1

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ

69

خاتمة وتوصيات

ٍ
لشيء مِن النتائج والتوصيات
وإ ْذ قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه ،فتجدر اإلشارة

التي َت َج َّل ْت أثناء البحث؛ فمنها:

بالنص ،مقترنًا
النص على الواقع المت َِّصل
أول :ضــرورة اال ِّتكاء في تفسير
ً
ِّ
ِّ

األمر ْين دون اآلخر ،فليس
للنص ،وبيان خطأ االقتصار على أحد
بالتحليل
الداخلي ِّ
َ
ِّ
الواقع بم ْغ ٍن عن التحليل الداخلي للنص ،وليس التحليل الداخلي بم ْغ ٍن عن ِ
ربط
ِّ
ُ
ُ
ِ
النص ،ومعرفة المراد منه.
النص بواقعه ،واستثمار هذا الواقع في كشف معنى ِّ
ِّ

ٍ
منقوص ،يقوم على
ثان ًيا :سدُّ منافذ النَّ ْقد والطعن في النصوص بنا ًء على َف ْه ٍم
ٍ
ٍ
مضروبة على النصوص ،تأخذ منها ما تريد بعيدً ا عن واقِ ِعها ومالبساتها وقرائنها،
عزلة
للسن َِّة عامةً ،وللصحيحين أو
الم َّت َب َعة في الدراسات المعادية ُّ
وهي الطريقة القاصرة ُ

أحدهما خاصة.

للبخاري و«صحيحه»،
وقد َت َج َّل ْت هذه الطريقة القاصرة بوضوح في كالم الشانئين
ِّ
ٍ
فتراهم يعمدون للكتاب مباشرةً ،فيأخذون المعاني َّ
معرفة
بالش َبه في األلفاظ ،دون
ٍ
للنص ،فيخونون العلم والمنهج ،كما
بالواقع والمالبسات ،أو دراية بالتحليل الداخلي ِّ
وحدِّ ث وال حرج عن آثار تلك األبحاث القاصرة ،والنتائج
والسبِيلَ .
يخونون األمانة َّ
ُ
ً
جهل بالمطلوب،
حيث يزعم أصحابها شي ًئا ويتك َّلمون في آخر؛
التي تصل إليها،
ٍ
ٍ
محيط؛ فالله المستعان.
برهان مِن تحلي ٍل أو واق ٍع
وتعج ًل للنتائج بغير دلي ٍل أو
ُّ
السن َِّة
ثال ًثا :وبنا ًء عليه يعيد البحث المطالبة بضرورة إدخال دراسة مناهج كتب ُّ

عامة ،و«الصحيحين» خاصةً ،في مراحل الدراسة المختلفة في العالم اإلسالمي،

المتخصصة في العلوم الشرعية فقط،
وعدم االقتصار على الجامعات والمعاهد
ِّ

والعناية بذلك عناي ًة بالغةً .والله يهدي َ
رب العالمين.
الخ ْلق إلى ِّ
الحق .والحمدُ لله ِّ
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المصادر والمراجع

١-الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم ،مخطوط األزهرية.

صحيح البخاري:

٢مخطوط اسميهان سلطان (رقم.)93/٣-مخطوط الفاتح (رقم.)1047/

٤مخطوط آيا صوفيا (رقم.)821/٥-مخطوط تازة (رقم.)88/

٦-مخطوط تشستربيتي (رقم.)4176/

٧-مخطوط جامعة الملك سعود (رقم.)284/

٨مخطوط جامعة الملك سعود (رقم.)3189/٩-مخطوط داماد إبراهيم (رقم.)266/

 ١٠-مخطوط راغب باشا (رقم.)338/
 ١١-مخطوط شهيد علي (رقم.)398/

 ١٢-مخطوط طرخان والدة السلطان ،تركيا (رقم.)67 /
 ١٣-مخطوط كوبريلي (رقم.)355/

 ١٤-مخطوط مراد مال (رقم.)577/

 ١٥-مخطوط مكتبة أحمد الثالث ،بتركيا (رقم.)240/

 ١٦-مخطوط مكتبة الدولة ،برلين (رقم.)42/

 ١٧-مخطوط مكتبة جامعة برنستون (رقم.)1904/

 ١٨-مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ،تركيا (رقم.)480 – 477/
 ١٩-مخطوط مكتبة كوبريلي (رقم.)362/

 ٢٠-مخطوط مكتبة يازما (رقم.)431 – 422/

 ٢١-مخطوط مكتبة يوسف أغا (رقم.)5555/

 ٢٢-مخطوط يوسف أغا (رقم.)157/
صحيح مسلم:

 ٢٣-مخطوط (.)1106
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 ٢٤-مخطوط األزهرية (.)26369
 ٢٥-مخطوط األزهرية (.)4073
 ٢٦-مخطوط األزهرية (.)5669
 ٢٧-مخطوط األزهرية (.)5980

 ٢٨-مخطوط األزهرية (.)93199
 ٢٩-مخطوط التيمورية (.)469

 ٣٠-مخطوط السليمانية :برتفنيال (.)144

 ٣١-مخطوط السليمانية :حالت أفندي (.)53
 ٣٢-مخطوط السليمانية :محمد أغا (.)64
 ٣٣-مخطوط الظاهرية (.)7224
 ٣٤-مخطوط الفاتح (.)1102
 ٣٥-مخطوط الفاتح (.)1105
 ٣٦-مخطوط الفاتح (.)1108

 ٣٧-مخطوط القرويين (.)345

 ٣٨-مخطوط آيا صوفيا (.)843
 ٣٩-مخطوط برنستون (.)118

 ٤٠-مخطوط تشستربيتي (.)5193
 ٤١-مخطوط جار الله (.)381

 ٤٢-مخطوط جامعة الرياض (.)2501

 ٤٣-مخطوط جامعة الملك سعود (.)2468

 ٤٤-مخطوط جامعة الملك سعود (.)5787
 ٤٥-مخطوط حكيم أوغلو (.)266
 ٤٦-مخطوط حكيم أوغلو (.)267
 ٤٧-مخطوط حكيم أوغلو (.)269
 ٤٨-مخطوط رستم باشا (.)231

 ٤٩-مخطوط عاطف أفندي (.)587
 ٥٠-مخطوط عاطف أفندي (.)589
 ٥١-مخطوط فيض الله (.)491
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 ٥٢-مخطوط قليج علي (.)264
 ٥٣-مخطوط كوبريلي (.)365
 ٥٤-مخطوط كوبريلي (.)370

 ٥٥-مخطوط كوبريلي (رقم.)366/

 ٥٦-مخطوط اللي لي (.)621

 ٥٧-مخطوط محمود باشا (.)131

 ٥٨-مخطوط مدرسة مصلى (.)61

 ٥٩-مخطوط مكتبة جامعة الرياض (.)287
 ٦٠-مخطوط نور عثمانية (رقم.)1185/

المطبوعات:

 ٦١-إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ،تأليف العالمة شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب
القسطالني ،الناشر :المطبعة األميرية ببوالق ،مصر ،الطبعة :السابعة.1323 ،

 ٦٢-اإلكمال ،البن ماكوال ،المحقق :العالمة المعلمي ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،تصوير:
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط :أولى1990 ،1411 ،م.

 ٦٣-انتقاض االعتراض ،البن حجر ،المحققان :حمدي السلفي ،وصبحي السامرائي ،الناشر :مكتبة
الرشد ،السعودية ،ط :أولى1993 ،1413 ،م.

 ٦٤-تاريخ أبي زُ ْر َع َة الدمشقي ،المحقق :شكر الله بن نعمة الله القوجاني ،الناشر :مجمع اللغة
العربية ،دمشق.

 ٦٥-تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعــام :لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
عواد معروف ،نشر :دار الغرب
عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (ت 748هـ) ،تحقيق :الدكتور بشار ّ
اإلسالمي ،ط  2003 ( 1م).

 ٦٦-تاريخ الدوري ،المحقق :د .أحمد محمد نور سيف ،الناشر :كلية الشريعة ،جامعة الملك عبد
العزيز ،مكة المكرمة ،ط :أولى1979 ،1399 ،م.

 ٦٧-التاريخ الكبير ،البن أبي خيثمة ،السفر الثالث ،المحقق :صالح فتحي َه َلل ،الناشر :الفاروق
الحديثة للطباعة ،القاهرة ،ط :أولى2006 ،1427 ،م.

 ٦٨-تاريخ مدينة السالم (= تاريخ بغداد) ،المؤلف :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
البغدادي ،المحقق :د .بشار عواد معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة:

األولى 2001 - 1422 ،م.
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 ٦٩-تاريخ مدينة دمشق ،المؤلف :أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ،المعروف بابن عساكر،
المحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر ،بيروت1995 - 1415 ،م.

 ٧٠-تذكرة الحفاظ ،للذهبي ،المحقق :العالمة المعلمي ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،تصوير:
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط :أولى1998 ،1419 ،م.

 ٧١-تذهيب تهذيب الكمال ،للذهبي ،المحقق :غنيم عباس ،وآخرون ،الناشر :الفاروق الحديثة
للطباعة ،القاهرة ،ط :أولى2004 ،1425 ،م.

 ٧٢-تغليق التعليق على صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن علي ابن حجر العسقالني ،المحقق:
سعيد عبد الرحمن موسى القزفي ،الناشران :المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ودار عمار ،األردن،
الطبعة :األولى1985 ،1405 ،م.

 ٧٣-تهذيب الكمال في أسماء الرجال :للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي

(ت742ﻫ) ،تحقيق :د .بشار عواد معروف ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ط 1405( 2ﻫ
1985م).

 ٧٤-التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،المؤلف :سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي
ٍ
حفص المعروف بابن المل ِّقن ،المحقق :دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق
المصري ،أبو
التراث ،الناشر :دار النوادر ،دمشق ،سوريا ،ط :أولى2008 ،1429 ،م.

 ٧٥-الثقات ،البن حبان ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،بالهند ،ط :أولى1973 ،1393 ،م.
 ٧٦-الجامع الصحيح للبخاري ،مِن روايــة أبي َذ ٍّر الهروي عن مشايخه الثالثة :ال ُك ْش َم ْي َهن ِ ِّي
ِ
والس ْر َخ ِس ِّي ،المحقق :عبد القادر شيبة الحمد ،الناشر :المحقق نفسه ،ط :أولى،
والم ْست َْملي َّ
ُ
2008 ،1429م.
 ٧٧-الجامع ،للخطيب البغدادي ،المحقق :د .محمود الطحان ،الناشر :مكتبة المعارف ،السعودية،
1983 ،1403م.

 ٧٨-الجرح والتعديل ،البن أبي حاتم ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،المحقق :العالمة المعلمي،
تصوير :دار إحياء التراث ،بيروت ،ط :أولى1952 ،1371 ،م.
للح َم ْي ِد ِّي.
 ٧٩-الجمع بين الصحيحينُ ،
اآلج ِّر ِّي.
 ٨٠-سؤاالت ُ

 ٨١-سير أعالم النبالء :ألبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت748ﻫ) تحقيق :مجموعة من
الباحثين بإشراف شعيب األرنؤوط ،نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1402( 2ﻫ = 1982م).

 ٨٢-شرح صحيح البخاري ،البن بطال ،المحقق :ياسر إبراهيم ،الناشر :مكتبة الرشد ،السعودية،
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ط2003 ،1423 ،2 :م.

 ٨٣-شرح مسلم ،للنووي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،ط.1392 ،2 :
 ٨٤-صحيح البخاري :الطبعة السلفية.

 ٨٥-صحيح البخاري ،اعتنى به :أبو صهيب الكرمي ،الناشر :دار بيت األفكار1998 ،1419 ،م.

  ٨٦-صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه،
محمد بن إسماعيل البخاري ( ،)39 /1المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية) ،ط :أولى 1422 ،هـ.

 ٨٧-صحيح البخاري ،المؤلف :أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ،الناشر :مركز البحوث
وتقنية المعلومات ،دار التأصيل ،الطبعة :األولى2012 ،1433 ،م.

 ٨٨-صحيح مسلم :الطبعة التركية .طبعة عبد الباقي .طبعة التأصيل .طبعة الفاريابي.

 ٨٩-الطبقات الكبير ،البن سعد ،المحقق :علي محمد عمر ،الناشر :مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط:
أولى.2001 ،

 ٩٠-عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،للشيخ اإلمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد
مصورا عن الطبعة المنيرية.
العيني ،الناشر :دار الفكر،
ً

 ٩١-فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،المؤلف :أحمد بن علي ابن حجر العسقالني ،قرأه وأشرف
عليه :الشيخ ابن باز ،رقم أبوابه :محمد فؤاد عبد الباقي ،أخرجه وأشرف على طبعه :محب الدين
الخطيب ،الناشر :المكتبة السلفية ،القاهرة.

الشبِ ِ
 ٩٢-الفجر الساطع على الصحيح الجامع ،المؤلف :محمد الفضيل بن الفاطمي َّ
يه ّي ،المحقق:
د .عبد الفتاح الزِّ نيفي ،الناشر :مكتبة الرشد ،السعودية.

 ٩٣-الكواكب الدراري ،للكرماني ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،ط1981 ،1401 ،2 :م.

 ٩٤-المحدث الفاصل ،البن خالد الرامهرمزي ،المحقق :د .محمد عجاج الخطيب ،الناشر :دار
الفكر ،بيروت ،ط.1404 ،3 :

 ٩٥-المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ،المؤلف :المهلب بن أبي صفرة،
المحقق :د .أحمد بن فارس السلوم ،الناشران :دار التوحيد ،ودار أهل السنة ،الرياض ،السعودية،

الطبعة :األولى2009 ،1430 ،م.

 ٩٦-مسائل اإلمامين أحمد وابن راهويه ،رواية إسحاق بن منصور ،المحقق :خالد الرباط وآخرون،
الناشر :دار الهجرة ،السعودية2004 ،1425 ،م.

 ٩٧-مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،المؤلف :القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي،

وأثره يف ِّ
ُ
حل اإلشكاالت المظنونة يف «الصحيحين» وغيرهما
استنطاق الن َِّّص
واستثمار الواقع والقرائن ُ
ُ
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الناشران :المكتبة العتيقة ،تونس ،دار التراث ،القاهرة.

 ٩٨-المصنف ،البن أبي شيبة ،المحقق :محمد عوامة ،الناشر :دار ِ
القبلة ،جدّ ة ،السعودية ،ط :أولى،
2006 ،1427م.

 ٩٩-المعجم ،ألبي سعيد ابن األعرابي ،المحقق :عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،الناشر :دار ابن
الجوزي ،السعودية ،ط :أولى1997 ،1418 ،م.

 ١٠٠-المعرفة ،ليعقوب بن سفيان ،المحقق :أكرم ضياء العمري ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت،
ط1981 ،1401 ،2 :م.
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المديني : 
قال علي بن َ

اب إِ َذا َل ْم ت ُْج َم ْع ُط ُر ُق ُه َل ْم ُي َت َب َّي ْن َخ َط ُؤ ُه »
«ال َب ُ

ٌَ
ِعلل

باب ُيعنى بالمباحث التي تتعلق
ٌ

وم ْتنًا
بعلل األحاديث النبوية َسنَدً ا َ
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طرق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
في البسملة في الصالة

والكالم على علله وبيان ما في ألفاظه من اختالف
أ.د .يحيى بن عبدالله البكري الشهري
أستاذ السنة وعلومها غير المتفرغ جامعة الملك خالد  -أبها

ملخص البحث

يتع َّلق هذا البحث بجمع طرق حديث أنس في عدم الجهر بالبسملة ،ولفظه:

صليت خلف النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكانوا يفتتحون بـ﴿الحمد لله

رب العالمين﴾ .وتخريجه والكالم على طرقه صح ًة وضع ًفا ،وقد حررت أوجه

اختالف الرواة في طرقه ،وأسبابها ،والراجح في ذلك ،والحديث فيه علل بعضها
يقدح في صحة بعض طرقه ،وبعضها ال يقدح.

فالحديث مختلف فيه فقد رواه عن أنس تسعة عشر راو ًيا ،وقد اختُلف عليهم،

وعنهم في ألفاظه ،فمنه ما مرده إلى االختصار ،ومنه ما مرده للوهم والخطأ؛ وبنا ًء
عليه اختلف العلماء فيه بين التصحيح والتضعيف من أجل هذا االضطراب :إذ
صح من رواية خمسة من أصحاب أنس ،وهم :إسحاق بن عبدالله ،وثابت ال ُبناني،
والحسن ال َب ْص ِر ّي ،وحميد الطويل ،وقتادة بن ِدعامة ،ومحمد بن سيرين.
وأعلت بالعلل الظاهرة رواية :أبان بن أبي عياش ،وإبراهيم التيمي ،وأيوب

السختياني ،وثمامة بن عبدالله ،وحماد بن أبي سليمان ،وداود بن أبي هند ،وسفيان

80

السابع وال َّثامن
العدد َّ

محرم /رجب 1442هـ

الرابعة
السنة َّ
ََّ

الثوري ،وعائذ بن شريح ،وأبي قالبة ،ومالك بن دينار ،ومحمد بن نوح ،ومنصور بن
زاذان ،أبي نعامة.

وأعلت بعلل خفية قادحة :رواية األعمش ،عن شعبة ،عن ثابت ،عن أنس.
ورواية مالك بن أنس :عن حميد ،عن أنس.
وفيه علل غير القادحة ،منها :عنعنة حميد عن أنس.
وما وقع من اختالف على قتادة في لفظ حديثه.
والحديث صحيح والمعنى المفهوم منه :أنه عليه الصالة والسالم والخلفاء

الثالثة رضي الله عنهم :كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .ال
أن المعنى أنهم ال يقرؤون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وهذا ما عليه ظاهر الحديث في

«الصحيحين» والله أعلم.

***

طرق حديث أنس بن مالك يف البسملة يف الصالة والكالم على ِعلله وبيان ما يف ألفاظه من اختالف
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ُمقدِّ مة

والسالم على رسول الله ،وعلى آله وصحبه ،ومن وااله..
الحمد ل َّله والصالة َّ

أما بعد:

فهذا جزء يتعلق بجمع طرق حديث أنس ،في «االفتتاح»  ،ولفظه المشهور:

صليت خلف النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكانوا يفتتحون بـ ﴿ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .وسأقوم بتتبع طرقه وتخريجها ،ثم الكالم على علله ،وبيان

اختالف ألفاظه.

وقد حرصت فيه على تحرير أوجه اختالف الرواة فيه ،من حيث بيان العلل الظاهرة

والخفية ،القادحة وغير القادحة ،والكالم على بعض رواته الذين يدور عليهم تعليله.

فالحديث رواه عن أنس تسعة عشر ً
رجل ،وقد اختُلف على بعضهم فيه :وبعض

هذا االختالف راجع لالختصار ،وبعضه للراوية بالمعنى ،ومنه ما مرده للوهم
والخطأ؛ وبنا ًء على ذلك اختلف العلماء بين القبول والرد؛ من أجل هذا االضطراب،

فمنهم من تأوله وقبله ،ومنهم من أعله به ورده.

قال العراقي في «التقييد واإليضاح»(((« :وقد أعله جماعة من الحفاظ :الشافعي،

والدارقطني ،والبيهقي ،وابن عبدالبر رحمهم الله» اهـ.

وصححه آخــرون واحتجوا به منهم :ابــن خزيمة ،وابــن حبان ،وابــن طاهر

المقدسي ،والضياء المقدسي ،والزيلعي ،والعراقي ،وابن حجر ،وغيرهم  ..وسيأتي

ً
مفصل في محله.
كالمهم
أهمية البحث:

وهذا ُيظهر مدى أهمية دراسة هذا الحديث ،وبيان الراجح من هذا الخالف،
((( «التقييد» (ص.)99 - 98
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جهرا ،أو اإلسرار بها ،مما اختلف فيه كذلك ،واألصل في
وكون االستفتتاح بالبسملة ً
كل ذلك هذا الحديث ،الذي اختلفت فيه أنظار المحدثين ،والفقهاء.
إشكالية الدراسة:
تنبع مشكلة الدراسة من االختالف في معنى الحديث برواياته؛ هل المقصود

سرا؟ أم أن المقصود أنهم ال
به أنهم ال يقرأون البسملة في الصالة ال ً
جهرا ،وال ًّ

يجهرون بها؟ ولكن يقرأون بها في السر.

ثم هل صح ذلك من جهة الراوية؟ وإن صح ،فما توجيه ذاك االختالف ،ثم ما

األسباب التي أعل بها غير االضطراب؟.

فالبحث بحث صناعة حديثية بحتة ،والذي ظهر لي أن الخالف لالضطراب من

جهة األلفاظ ،وفي بعض طرقه علل إسنادية بعضها ظاهر ،وبعضها تحتاج لكشف

وبيان ،وهو ما ستتكفل هذه الدراسة ببيانه ،بإذن الله تعالى.

نقصا؛ بسبب فقد بعض الكتب ،التي تناولت
وهو الجانب الذي لمست فيه ً

علل هذا الحديث؛ ولذا قوي العزم عندي على تحرير ما يتعلق بهذا الجانب ،على
حسب فهمي القاصر وجهدي الناقص ،فال أذكر مع من سبقني من األئمة بالكالم

عليه .والله المستعان.
أهداف الدراسة:

من أهداف هذه الدراسة ،بناء على ذلك ما يلي:
 -1جمع طرق الحديث وتخريجها من مصادرها األصلية.
 - 2بيان اختالف ألفاظ الحديث ،وعلله المتنية واإلسنادية.
 - 3تحرير أوجه الخالف بين بعض النقاد في علله.

طرق حديث أنس بن مالك يف البسملة يف الصالة والكالم على ِعلله وبيان ما يف ألفاظه من اختالف
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ترتيب البحث:
رتبته على مقدمة ،وتمهيد ،ومثالثة مباحث ،وخاتمة ،على النحو اآلتي:
مقدمة :وفيها بيان موضوع البحث ،وأهميته وإشكاليته ،وأهدافه ،وخطته ،ثم

منهجي في الكالم عليه.

تمهيد :وفيه المؤلفات الواردة في الجهر بالبسملة.
المبحث األول :في تخريج طرق حديث أنس في البسملة ،وبيان علله ،وذكر

ما فيه من اختالف.

المبحث الثاني :النظر في علل حديث أنس في البسملة.
المبحث الثالث :بيان ما لحديث أنس من شواهد.
الخاتمة :وفيها نتائج البحث.
منهجي في سياق طرقه ،والكالم عليه:
وسيكون تناول الحديث بتخريج طرقهَ ،وفــق ما هو متبع في األحاديث

المفردة بالدراسة ،مثل هذا الحديث؛ وذلك بالتوسع في تتبع طرقه ،وأوجه

الخالف فيهَ ،وفق ما يلي:

 -1جمع طرق الحديث عن أنس وترتيبهم على حروف «ألف باء»  ،ثم ما كان

في طرقه العالية من اختالف ،رتبت رواتها كذلك على الحروفَ ،وفق منهج المزي

في «تحفة األشراف» .

 -2رتبت مصادر التخريج بناء على العلو بالنظر لتقدم الوفاة؛ وذلك مراعاة

لقرب األسانيد ،ومدار الروايات ،والمتابعات بتمامها وقصورها ،وسهولة معرفة
المصادر األصلية المتفرده بسياق بعض الطرق ،والفرعية «المسندة»  ،التي خرجت
من طريق «األصول المسندة» .
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 -3جعلت توثيق التخريج في صلب المتن؛ مراعاة لعدم تضخيم الحواشي

بكثرة اإلحاالت.

 -4كان العزو بالجزء ورقم الصفحة ،ورقم الحديث ،وإذا كان الكتاب من ذوي

الجزء الواحد فبذكر الصحيفة ،ورقم الحديث ؛ وأغفلت ذكر الكتب واألبواب؛ فال
أثقل بذكرها؛ إذ الحديث متعلق بالصنعة.

 -5ما يتعلق بتراجم الرواة ،اكتفيت باليسير من الكالم على الراوي؛ إذا كان

يسيرا ببعض
هو سبب العلة ،بما يؤدي الغرض من بيان حاله ،وربما عرفت تعري ًفا ً
المهملين مع ذكر مراتبهم برأس القلم ،وشرطي في هذا عدم شهرة الراوي.

 -6اذكر الحكم على الرواية :ببيان وجه إعاللها؛ إن كانت ضعيفةً ،أما إن كانت

صحيحةً ،ال علة فيها؛ فإني أسكت عنها؛ وهذا مؤذن بصحتها.

وحسن القبول ،وأن ينفع به عباده،
هذا وأسأل الله موالي الكريمُ :حسن العملُ ،

وينفعني به في حياتي ،وبعد مماتي.
والله أعلم.

وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد ،وعلى آله وأزواجه وذريته.

طرق حديث أنس بن مالك يف البسملة يف الصالة والكالم على ِعلله وبيان ما يف ألفاظه من اختالف
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تمهيد

المؤلفات الواردة يف مسألة الجهر بالبسملة
مسألة البسملة من المسائل المهمة ،التي تعرض لها كثير من المفسرين ،والفقهاء،

والمحدثين في مصنفاتهم ،ومنهم من أفردها بالتأليف ،وسأورد هنا أشهر المؤلفات

التي تناولت حديث الجهر بالبسملة ،من عدمه:

« - 1مصنف» للحافظ أبي بكر ابن خزيمة (321هـ)(((.
 - 2كتاب «الجهر بالبسملة»  ،للحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة

(332هـ) ،ذكره الذهبي في «سير أعالم النبالء»(((.

« - 3جزء في الجهر بالبسملة»  ،للحافظ أبي عمر علي بن عمر الدراقطني

(385هـ) .ذكره الحافظ ابن الجوزي في «التحقيق»((( ،فقال« :صنفه لما ورد مصر؛
لسؤال بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر ,فأتاه بعض المالكية ،فأقسم عليه أن يخبره
بالصحيح من ذلك ،فقال :كل ما روي عن النبي ﷺ من الجهر فليس بصحيح ,فأما عن

الصحابة رضي الله عنهم فمنه صحيح ومنه ضعيف»

« -4مسألة الجهر بالبسملة»  ،للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي

(463هـ)(((.

قال ابن الجوزي في «التحقيق»(((« :تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث
((( نص عليه ابن عبدالهادي يف «التنقيح» (« ،)178 :2الرسالة المستطرفة» (ص.)341
((( «السير» (.)39 :12

((( باسم «مسألة يف الجهر بالبسملة» نص عليه ابن الجوزي يف «التحقيق» (« ،)357 :1الرسالة المستطرفة»
(ص.)341

((( المصدران السابقان.

((( نص عليه ابن الجوزي يف «التحقيق» (.)357 :1
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الجهر ،فأزرى على علمه بتغطية ما ظن أنه ال ينكشف»
وأشار الذهبي في ترجمته من «السير»((( :إلى هذا المصنف ،فقال« :كتاب

البسملة وأنها من الفاتحة» « ،الجهر بالبسملة -جزآن».

 - 5كتاب «الجهر بالبسملة»  ،ألبي سعد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي.

ذكره ابن حجر في كتاب «النكت البن الصالح»(((.

« - 6جزء مسألة التسمية»  ،للحافظ محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن

القيسراني (507هـ) -طبع في مكتبة الصحابة  -جدة ،بتحقيق عبدالله بن علي مرشد.

« - 7مسألة التسمية»  ،للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (507هـ)،

جمع فيها طرق هذا الحديث ،وقد اجتهد محقق الكتاب عبدالله المرشد ،في تخريج
أحاديث هذا الجزء ،وحرر الخالف الفقهي فيه ،في بحث ختم به الكتاب ،أسماه

«توضيح المسألة وتحقيق الحق في الجهر بالبسملة».

« - 8جــزء» للشيخ عثمان بن حسن بن علي بن السبتي أبو عمرو اللغوي

المعروف بابن وجيه (634هـ) .قال الحافظ في «اللسان»(((« :وقفت له على «جزء

في الجهر بالبسملة» أنبأ فيه عن عدم معرفته بهذا الفن».

 - 9كتاب «البسملة»  ،للشيخ عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي

المعروف بأبي شامة ،قال النووي في «شرح المهذبـ»(((« :قد جمع الشيخ أبو محمد

عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور،

وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدً ا كبيرا ،وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا
((( «السير» (.)291 :18
((( «النكت» (.)181 :1

((( «اللسان» (.)303، 133 :4
((( «المجموع» (.)280 :3
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87

أيضا ابن قاضي شهبة
جميع مقاصده مختصرة ,وأضم إليها تتمات ال بد منها .وعزاه له ً

في «طبقاته»(((فقال :كتاب «البسملة» األكبر في مجلد ،واألصغر لطيف»(((.

« -10إلصاق عوار الهوس بمن لم يفهم االضطراب في حديث البسملة عن

أنس»  ،ألبي العباس أحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي (974هـ)(((.

 « -11الرد على أبي بكر الخطيب الحافظ في مسألة الجهر بالبسملة»  ،للحافظ

محمد بن أحمد بن عبدالهادي (744هـ) قال في «التنقيح»(((« :وقد ُروي في الجهر

أحاديث ضعيفة غير هذه ال حاجة إلى ذكرها ،وقد ذكرت هذه األحاديث وغيرها من
ٍ
ٍ
مفرد ،تت َّبعت
كتاب
األحاديث الواردة في الجهر ،وذكرت عللها والكالم عليها في

أحب
كتاب
متعوب عليه ،فمن َّ
ٌ
فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في مصنَّفه ،وهو ٌ

الوقوف عليه فليسارع إليه» .

مختصرا»  ،للحافظ شمس الدين أبي عبدالله
« -12ذكر الجهر بالبسملة
ً

محمد بن أحمد بن عثمان بن َقا ْيماز الذهبي (748هـ) .اختصره من كتاب الخطيب
السابق(((.

« -13الرحمة المرسلة في شأن حديث البسملة»  ،لعبدالحي بن عبدالكبير

الكتاني (1382هـ) ،طبع بمصر ،المطبعة الكبرى األميرية ،بوالق مصر (1323هـ).
((( «طبقات الشافعية» (.)134 :2

((( طبع ضمن إصدارات المجمع الثقايف  -أبو ظبي ،بتحقيق عدنان عبدالرزاق ,وهي رسالة ماجستير يف
جامعة أم درمان .وقد اختصره الحافظ الذهبي ،وطبع مختصره هذا يف مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

(1427هـ) ،بتحقيق علي بن أحمد الكندي .وبذيله "مجلس الجهر ألبي محمد الحسن بن علي
الجوهري»  ،برواية الذهبي.

((( «إيضاح المكنون» (.)118 :3
((( «التنقيح» (.)199 :2

((( طبع ضمن مجموع رسائل ،يف مكتبة الدرا السلفية ــ الكويت1408( ،هـ) ،بتحقيق جاسم بن فهيد
الدوسري.
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ومع ذلك فال تجد بسط طرق هذا الحديث ،والكالم على علله باستفاضة في

شيء من هذه المصنفات التي وصلتنا ،فلعله يكون فيه إضافة علمية للمتخصصين
في الحديث وعلومه.
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المبحث األول

تخريج طرق حديث أنس يف البسملة
وذكر علله وبيان ما فيه من اختالف

الحديث جاء عنه من رواية :أبان بن أبي عياش البصري ،وإبراهيم بن يزيد

التيمي ،وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة األنصاري ،وأيوب بن أبي تميمة

السختياني ،وثابت بن أسلم ال ُبناني ،وثمامة بن عبدالله بن أنس ،والحسن بن
َّ

أبي الحسن البصري ،وحماد بن أبي سليمان الكوفي ،وحميد بن أبي حميد
الطويل البصري ،وداود بن أبي هند البصري ،وسفيان بن سعيد الثوري ،وعائذ بن
الجرمِي،
ُشريح الحضرمي ،وقتادة بن دعامة السدوسي ،وأبي قالبة عبدالله بن زيد ْ
ومالك بن دينار البصري ،ومحمد بن سيرين البصري ،ومحمد بن نوح ،ومنصور بن

زاذان الواسطي ،وأبي نعامة قيس بن عباية الحنفي.

وفي مروياتهم اختالف وعلل ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:

[]1

فأما حديث أبان بن أبي عياش البصري

فأخرجه عبد الــرزاق في «المصنف» ( ،88 :2برقم  )2598عن معمر ،عنه

به ،قــال :سمعت النبي ﷺ وأبــا بكر ،وعمر ،وعثمان ،يقرؤون ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾.

قرنه عبدالرزاق في روايته بحميد وقتادة ،عن أنس.
والحديث من هذا الوجه ال يصح؛ ضعيف جدًّ ا؛ فإن أبان بن أبي عياش ،البصري

أحد الضعفاء ،متروك ،وهو تابعي صغير ،يحمل عن أنس ،وغيره.

قال أبو عوانة :كنت ال أسمع بالبصرة حدي ًثا إال جئت به أبان ،فحدثني به عن
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الحسن ،حتى جمعت منه مصح ًفا؛ فما استحل أن أروي عنه .ترك يحيى وعبدالرحمن

الحديث عنه .وقال أحمد :هو متروك الحديث .وقال ابن معين والنسائي :متروك.

وعلى تضعيفه جميع النقاد ،بل هناك من كذبه .خرج له أبو داود وقرنه بآخر(((.

[]2

وأما حديث إبراهيم بن يزيد التيمي

فأخرجه الطبراني في «األوســط» ( ،187 :7برقم  :)7234حدثنا محمد بن

مسلم ،ثنا روح بن قرة المقرئ ،ثنا عبدالله بن خراش ،عن العوام بن حوشب ،عن
إبراهيم بن التيمي ،عن أنس بن مالك ،قال :صليت خلف رسول الله ﷺ حتى قبض،

وخلف أبي بكر وعمر حتى قبضا ،فما سمعت أحــدً ا منهم جهر بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾ في الصالة ،وكانوا يفتتحون بـالحمد.

قال الطبراني« :لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم التيمي إال العوام ،تفرد به

عبدالله بن خراش».

والحديث من هذا الوجه ال يصح؛ فإن عبدالله بن خراش هذا ضعيف جدًّ ا؛

قال أبو زرعة :ليس بشيء .وقال أبو حاتم :ذاهب الحديث ،وهو أخو شهاب .وقال
البخاري :منكر الحديث .وقال الدارقطني :ضعيف .خرج له ابن ماجة وحده(((.

[]3

وأما حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة األنصاري

فأخرجه مسلم في «الصحيح» ( ،)300 :1والطحاوي في «شرح معاني اآلثار»
((( انظر «هتذيب الكمال» (« ،)19 :2الكاشف»  ،رقم (« ،)110الميزان» (« ،)10 :1إكمال هتذيب الكمال»
(« ،)167 :1هتذيب التهذيب» (« ،)96 :1التقريب»  ،رقم (.)142

((( انظر «هتذيب الكمال» (« ،)453 :14الكاشف»  ،رقم (« ،)2703الميزان» (« ،)413 :2إكمال هتذيب
الكمال» (« ،)324 :7هتذيب التهذيب» (« ،)197 :5التقريب»  ،رقم (.)3292
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( ،)203 :1والدارقطني في «السنن» ( ،316 :1برقم  :)9من طريق األوزاعي ،عنه به،

قال :كنا نصلي خلف رسول الله ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكانوا يستفتحون
بأم القرآن ،فيما يجهر فيه .واللفظ لرواية الدارقطني.

[]4

وأما حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني

فأخرجه البزارفي «مسنده» ( ،141 :13برقم  :)6535من طريق جرير بن حازم،

عنه به :كان النبي ﷺ وأبو بكر ،وعمر ،رضي الله عنهما ،يفتتحون القراءة بــ ﴿ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ﴾[ ،ويسلموا تسليمة].

وهذا يدخل في باب األفراد ،قال البزار« :ال نعلم رواه عن أيوب إال جرير».
أنسا ،ولم يسمع منه شي ًئا ،قاله أحمد وأبو حاتم
وإسناده منقطع .فأيوب رأى ً

الرازي وغيرهما(((.

[]5

وأما حديث ثابت بن أسلم ال ُبناني:

فأخرجه أحمد في «المسند» ( ،335 :4برقم  ،)12714وكرره في (،404 :4

برقم  )13101مقرونًا بقتادة في هذا الموضع .وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (:5

 ،412برقم  ،)3093وابن خزيمة في «الصحيح» ( ،250 :1برقم  ،)497وابن
األعرابي في «المعجم» ( ،111 :2برقم  ،)787وابن حبان في «الصحيح» (،104 :5

برقم  :)1800كلهم من طريق حماد بن سلمة.

قرنه أحمد وأبو يعلى وابن حبان بحميد وقتادة ،عن أنس.
((( انظر «التاريخ الكبير» (« ،)409 :1الثقات» (« ،)53 :6جامع التحصيل»  ،رقم (« ،)54تحفة التحصيل
(ص.)35 ،34
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وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ( ،)58 :2ويعقوب بن سفيان في

«المعرفة والتاريخ» ( ،)227 :3وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» مسند ابن
الجعد (ص ،208برقم  ،)1373وابن خزيمة في «الصحيح» ( ،250 :1برقم،)497

وابن عدي في «الكامل» ( ،)83 :6وتمام الرازي في «فوائده» ( ،341 :1برقم ،)866

والخليلي في «اإلرشاد»  ،مختصره ( ،492 :2برقم  :)140من طريق عمار بن ُرزيق،

عن األعمش ،عن شعبة بن الحجاج .كالهما :حماد ،وشعبة ،عنه به.

وفي لفظه اختالف بين الوجهين :فلفظ عمار عند ابن خزيمة :صليت مع النبي

ﷺ ،ومع أبي بكر ،وعمر ،فلم يجهروا بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وهو معلول من هذا الوجه؛ فقد أخرجه الترمذي في «العلل الكبير»  ،ترتيبه

برقم ( :)97حدثنا عبدالله بن أبي زياد ،حدثنا أبو الجواب األحوص بن جواب،

عن عمار بن ُرزيق ،عن األعمش ،عن شعبة ،عن ثابت ،عن أنس ،قال :صليت

خلف النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،فكانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ .وهنا ظهر اتفاق اللفظ مع المشهور.

قال أبو عيسى :هذا وهم ،واألصح شعبة ،عن قتادة ،عن أنس.
وقال ابن أبي حاتم :في «العلل» برقم (« :)229سألت أبي عن حديث رواه أبو

الجواب ،عن عمار بن ُرزيق ،عن األعمش ،عن شعبة ،عن ثابت ،عن أنس ،قال:
صليت خلف النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،فلم يجهروا بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
فقال أبي :هذا خطأ؛ أخطأ فيه األعمش ،إنما هو شعبة ،عن قتادة ،عن أنس.
قلت ألبي :حدثنا أحمد بن يونس الضبي ،عن بعض أصحابه :أن شعبة كان عند

األعمش ،فقال له األعمش :يا بصري أي شيء عندكم مما ُتغربون به علينا ؟
فقال شعبة :حدثنا قتادة ،عن أنس :أنه صلى خلف أبي بكر وعمر.
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فقال :يا بصري َأ ِح ْلني على غير قتادة .فقال :حدثنا ثابت ،عن أنس ،قال أبي:

ليس هذا بشيء؛ لم يحك صاحبك عن أحد معروف ثقة ،يحكي عن شعبة هذا

الكالم .والحديث عن شعبة معروف عن قتادة ،عن أنس» اهـ.

لكن دفع هذه العلة محمد بن طاهر المقدسي في «مسألة التسمية» (ص،)41،42

فأورده من طريق األحوص بن جواب ،عن األعمش به ،ولفظه :صليت مع النبي ﷺ،
ومع أبي بكر ،وعمر رضي الله عنهم ،فلم يجهروا بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

ثم قال« :وهذا الحديث ال يعلل به حديث شعبة عن قتادة ،عن أنس ،ف ُيحتمل

أن يكون الحديث عنده عنهما ،وفرق بينهما في الرواية الختالف العبارة ،وقد جمع
فصح بذلك ما قلناه» اهـ.
بينهما في هذا الحديث حماد بن سلمة
َّ

ثم أورده من حديث يزيد بن هارون ،عن حماد بن سلمة ،عن قتادة وثابت عن أنس.
قلت :وهذا بعيد ،فقد قال ابن عبدالبر« :ال يعرف لألعمش عن شعبة رواية

محفوظة ،فاألمر على ما قال»(((.

والخالصة :أن الحديث ثابت رواية ثابت له عن أنس ،لكن من رواية حماد بن

سلمة فحسب ،أما رواية شعبة عنه فمعلولة .فهذه أولى علل هذا الحديث.

[]6

وأما حديث ثمامة بن عبدالله بن أنس

فأخرجه الخطيب في كتابه«البسملة» :وأورده الذهبي في «المختصر»((( فقال:

ورواه العالء بن حصين ،عن عائذ بن شريح ،عن ثمامة بن عبد الله ،عن أنس ،بلفظ:

فلم أسمعه يجهر.
((( (ص.)221

((( (ص )56نشرة مخطوط نُشر يف برنامج جوامع الكلم ،موقع الشبكة اإلسالمية ،الطبعة :األولى،
(2004م) .الشاملة.
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وعائذ بن شريح ضعيف ،وله رواية عن أنس تأتي في محلها ،من ترتيب هذا

البحث(((.

[]7

وأما حديث الحسن بن أبي الحسن البصري

فله عنه أربعة أوجه :رواية موصولة ،رواها عنه جماعة ،وعبدالعزيز بن صهيب،

ً
مرسل ،ومن طريق جسر بن فرقد وهو غريب:
وطريف لكن
( )1فأما رواية الجماعة الموصولة:

فأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» ( ،255 :1برقم  ،)739ومن طريقه

الضياء المقدسي في «المختارة» ( ،249 :5برقم .)1878

أيضا  ،249 :5( -برقم  :)1877من طريق محمد بن
وأخرجها الضياء ً -

األر ُزناني.
عبد الرحمن ْ

األر ُزناني ،عن عبدالله بن وهيب ،عن ابن أبي السري ،عن
(كالهما) :الطبرانيْ ،

المعتمر ،عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي.

وأخرجها ابن خزيمة في «الصحيح» ( ،250 :1برقم  ،)498والطحاوي في

«شرح معاني اآلثار» ( ،)203 :1والطبراني في المعجم األوسط «مجمع البحرين»
( ،116 :2برقم  ،)807وابن عدي في «الكامل» ( ،)427 :3وأبو نعيم في «الحلية»

( ،)179 :6جمي ًعا :من طريق عمران القصير.

وأخرجها الطحاوي في «معاني اآلثــار» ( ،)203 :1وابن فيل البالسي في

«جزء له»  ،رواية أبي الحسن بن بندار القاضي ،مجموع ( ،1559ق  :)24من
طريق هشام بن حسان.

((( برقم [.]12
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(ثالثتهم) :سليمان التيمي ،وعمران القصير ،وهشام بن حسان ،عنه به( ،نحوه).

وخالف عمران في لفظه ،فقال :إن رسول الله ﷺ كان يسر بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾ في الصالة ،وأبو بكر ،وعمر .قرن ابن فيل في إسناده رواية الحسن برواية بن

سيرين ،عن أنس.

واستدل به ابن خزيمة في «صحيحه» ( )250 :1على أنه ﷺ كان يقرأ بـ﴿ﭑ
سرا ،فقال« :هذا الخبر يصرح بخالف ما توهم من لم يتبحر العلم،
ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ًّ

وا َّدعى أن أنس بن مالك أراد بقوله :كان النبي ﷺ ،وأبو بكر ،وعمر ،يستفتحون

القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،وبقوله :لم أسمع أحدً ا منهم يقرأ ﴿بسم الله

جهرا وال خف ًيا.
الرحمن الرحيم﴾ ،إنهم لم يكونوا يقرؤون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ً

وهذا الخبر صحيح يصرح أنه أراد أنهم كانوا يسرون به وال يجهرون به عند أنس» اهـ.
وهذا الوجه هو أشهر الروايات عن الحسن بن أبي الحسن البصري وأصحها.
( )2أما رواية عبدالعزيز بن صهيب:
فأخرجها مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد

العشرة» ( ،49 :2برقم  :)1255ثنا عبدالوارث ،عن عبدالعزيز بن صهيب ،قالُ :سئل

الحسن ،عن الرجل ُيكثر قراءة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،فقال :ما قرأها النبي ﷺ ،وال
أبو ٍ
بكر ،وال ُعمر ،وال ُعثمان ،وال معاوية ،حتى كان هذا إال عش َّية».
( )3وأما رواية أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي:

فأخرجها عبدالرزاق في المصنف ( ،89 :2برقم  )2604من طريق أبي سفيان

السنة ﴿ ﭖ ﭗ
طريف ،عن الحسن ،قال :سألته عن بسم الله،
أجهر بها ؟ قالُّ :
ُ

ﭘ ﭙ﴾.

وطريف بن شهاب السعدي ،ويقال :ابن سفيان ،ويقال :ابن طريف بن سعد،
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كذا سماه أبو معاوية .ضعيف جدًّ ا؛ تركه القطان وابن مهدي ،وقال أحمد :ليس
ٍ
بشيء ،وال يكتب حديثه .وقال ابن معين :ضعيف الحديث .وقال أبو حاتم :ضعيف

الحديث .ليس بقوي .وقال البخاري :ليس بالقوي عندهم(((.
( )4وأما رواية جسر بن فرقد:

فأخرجها الدارقطني في «األفراد» كما في «أطراف الغرائب واألفراد من حديث

رسول الله ﷺ» البن القيسراني ( ،87 ،2برقم  :)824بلفظ :كان النبي ﷺ ،وأبو
بكر ،وعمر ،وعثمان ،ال يجهرون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

قال ابن القيسراني« :تفرد به جعفر بن جسر بن فرقد ،عن أبيه ،عن الحسن

وداود بن أبي هند ،كليهما عن أنس» .

قلت :وقوله هذا منقول عن الدارقطني ،ولعل مراده بالتفرد هنا من هذا الوجه،

أي بجمع الحسن البصري وداود بن أبي هند .والله أعلم.

والحديث من هذا الوجه ضعيف  -كما سيأتي  -في طريق داود بن أبي هند.

[]8

وأما حديث حماد بن أبي سليمان الكوفي

(((

فأخرجه محمد بن عبدالله البخاري في «مسنده» كما في «جامع المسانيد»

( ،)322 :1ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» ( :)165 :3من طريق

عبدالرحيم بن عبد الله بن إسحاق السمناني ،قال :حدثنا محمد بن الفرخ ،عن

((( «هتذيب الكمال» (« ،)377 :13الكاشف»  ،رقم (« ،)2464الميزان» (« ،)336 :2إكمال هتذيب
الكمال» (« ،)59 :7هتذيب التهذيب» (« ،)11 :5التقريب»  ،رقم (.)3013

((( حماد بن أبي سليمان الكويف ،له رواية عن أنس؛ كما يف «تاريخ واسط» (ص ،)66ويف «مسند أبي يعلى»

أنسا يف شيوخه ،ولم
( ،74 :7برقم  )4001وصرح فيه بالسماع .وقد ذكر المزي يف «هتذيبه» (ً )270 :7
يذكره يف تالمذة أنس.
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إسحاق بن بشر القرشي ،حدثنا أبو حنيفة ،عنه به( ،فذكره) بلفظ مخالف.
وفيه محمد بن َف ْرخ (بالخاء المعجمة) ،قال الخطيب :محمد بن فرخ عندنا

مجهول ،لم تقع إلينا الرواية عنه إال من هذا الوجه .وقال ابن ماكوال في اإلكمال :ال
يعرف ،حدث بقزوين .وهو يشتبه بمحمد بن فرح بن هاشم السمرقندي  ,وهو بحاء

مهملة .انتهى((( .اهـ.

[ ]9وأما حديث حميد بن أبي حميد الطويل البصري:

فهو من أشهر الطرق عن أنس ،وقد رواه عنه جماعة كثيرة ،فجاء من رواية:

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير القارئ ،وحماد بن سلمة البصري ،وزهير بن معاوية
الكوفي ،وسفيان بن عيينة الهاللي الكوفي ثم المكي ،وسهل بن يوسف األنماطي
البصري ،وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ،وعبدالله بن عمر ال ُعمري،
وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي ،ومالك بن أنس األصبحي ،ومحمد بن إبراهيم
ابن أبي عدي البصري ،ومروان بن معاوية الفزاري ،ومعاذ بن معاذ العنبري ،ومعمر بن

راشد األزدي موالهم البصري ،و ُه َش ْيم بن بشير الواسطي.

ونقصا .وهذا تفصيل تخريج
وقد اختلفوا عنه ،وعليه في لفظه رف ًعا ووق ًفا ،زياد ًة
ً

هذه األوجه والكالم على ما لم يصح منه باختصار:

( )1فأما رواية إسماعيل بن جعفر األنصاري:
فأخرجها علي بن ُحجر في «حديثه» برقم ( .)93وأخرجها أبو طاهر المخلص

في «المخلصيات» (ص /143برقم  )90من حديث أبي القاسم البغوي ،ثنا
عبدالله بن مطيع.

(كالهما) :علي بن ُحجر ،وعبدالله بن مطيع ،عنه به ،قال أنس :صليت مع أبي
((( «تاريخ بغداد» (« ،)165 :3اإلكمال» (« ،)44 :7لسان الميزان» (.)439 :7
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بكر ،وعمر ،وعثمان؛ وكانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.
( )2وأما رواية حماد بن سلمة البصري:
فأخرجها أحمد في «المسند» ( ،335 :4برقم  :)12714عن عفان ،وأبي كامل

فيه ( ،570 :4برقم  ،)14053وقد فرقهما.

وأخرجها أبو يعلى في «مسنده» ( ،412 :5برقم  )3093من طريق عفان بن

أيضا.
مسلم الصفارً ،

وأخرجها ابن حبان في «الصحيح» ( ،104 :5برقم  :)1800من طريق داود بن

شبيب.

(ثالثتهم) :عفان ،وأبو كامل ،وداود بن شبيب ،عنه به (فذكره) مرفو ًعا ،مع ذكر

أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،إال أن عفان زاد[ :وكان حميد ال يذكر النبي ﷺ].
قرنه بثابت وقتادة ،ولم يذكر أحمد ثابتًا في الموضع األول.
( )3وأما رواية زهير بن معاوية الكوفي:

فأخرجها الطحاوي في «معاني اآلثــار» ( :)202 :2حدثنا فهد ،قال :ثنا أبو

غسان ،عنه به (فذكره) ،وفيه :ويرى حميد أنه قد ذكر النبي ﷺ.

فهد ،هو :ابن سليمان بن يحيى ،أبو محمد الكوفي« :ثقة ثبت» (ت275هـ)(((.

وأبو غسان ،هو :مالك بن إسماعيل الن َّْه ِدي الكوفي ،سبط حماد بن أبي سليمان:

«ثقة متقن صحيح الكتابـ« (ت217هـ)(((.

( )4وأما رواية سفيان بن عيينة الهاللي:
فاختُلف عليه :فروى الحديث الشافعي عنه موقو ًفا ،ورواه علي بن المديني
((( انظر «تراجم األحبار» (.)242 :3
((( انظر «التقريب» رقم (.)6424
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مرفو ًعا .ورواه ابن وهب عنه ،فاختُلف فيه على وجهين :أحدهما بلفظ مختلف.
(أ)  -فأما رواية محمد بن إدريس الشافعي:
فأخرجها المزني في «السنن المأثورة» (ص ،135برقم  ،)40ومن طريقه البيهقي

في «معرفة السنن» ( ،522 :1برقم  :)723حدثنا سفيان بن عيينة ،قال :حدثنا حميد،

قال :سمعت أنس بن مالك يقول :كان أبو بكر ،وعمر رضي الله عنهما ،يفتتحان
القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

(ب) وأما رواية علي بن عبدالله المديني:
فأخرجها البخاري في «القراءة خلف اإلمام» برقم ( :)156حدثنا علي،

قال :حدثنا سفيان ،قال :حدثنا حميد الطويل ،عن أنس رضي الله عنه ،قال:

صليت مع النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،كانوا يفتتحون بالحمد .كذا قال ،لم
يذكر فيه السماع.

والحديث صحيح من الوجهين ،قصره الشافعي ورفعه ابن المديني.
(ج) وأما رواية عبدالله بن وهب المصري:
فرواها بحر بن نصر كما في «موطئه» برقم ( ،)354قالُ :قرئ على ابن وهب،

أخبرك سفيان بن عيينة ،عن حميد الطويل ،عن أنس بن مالك في القراءة في الصالة
بذلك يعني :أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان ،كانوا يفتتحون الصالة بـ ﴿ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

وخالفه أبو عبيدالله ابن أخي ابن وهب في روايته التي أخرجها ابن عدي في

«الكامل» ( ،)186 :1عنه به ،بلفظ :أن رسول الله ﷺ كان ال يجهر بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ﴾ في الفريضة .قرن سفيان بن عبيينة بعبدالله بن عمر ال ُع َمري ،ومالك بن أنس،

(ثالثتهم) عن حميد ،عن أنس.
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ومخالفته هذه قادحة ،سيأتي بيانها في حديث عبدالله بن عمر ال ُع َمري ،إن

شاء الله تعالى(((.

وقد تفرد سفيان بن عيينة بذكر سماع حميد من أنس من بين أصحاب

حميد ،في رواية الشافعي عنه ،وهذه زيادة ثقة ثابتة بإسناد صحيح ،ال مدخل

للطعن فيها.

( )5وأما رواية سهل بن يوسف البصري:
فأخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ،360 :1برقم  :)4140حدثنا سهل بن

يوسف ،عن حميد :أن أبا بكر كان يفتتح القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.
( )6وأما رواية شعبة بن الحجاج:

الم َظ َّفر في «غرائب شعبة»  ،برقم ( :)138حدثنا محمد
فأخرجها محمد بن ُ

بن محمد بن سليمان ،قال :ثنا أبو هريرة الحمراوي ،قال :ثنا عبدالرحمن بن زياد،

عنه به( ،فذكره).

قرن حميد في روايته بقتادة وثابت عن أنس.
وأبو هريرة الحمراوي ،هو :وهب الله بن رزق ،المصري ،سمع :بشر بن بكر

التنيسي ،ويحيى بن بكير ،وعبد الله بن يحيى المعافري ،وغيرهم .وعنه أبو بكر بن

أبي داود ،ومحمد بن عبد الله بن عرس شيخ الطبراني لم يذكره ابن يونس في تاريخه،
تفرد بحديث منكر(((.

وعبدالرحمن بن زياد ،هو الرصاصي ،قال أبو حاتم :صدوق ،وقال أبو زرعة :ال

بأس به .وذكره ابن حبان في «الثقات»  ،وقال« :ربما أخطأ» وقال ابن يونس :يروي
((( برقم (.)7

((( «تاريخ اإلسالم» (« ،)1280 :5المقتنى» ( ،125 :2برقم  ،)6368ذيل اللسان (.)199
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عن شعبة وغيره ،وحدَّ ث بمصر ،وكان ثقة ،توفي بمصر سنة خمس ومئتين(((.
فالحديث بهذا اإلسناد غريب من حديث شعبة ،ولكنه ثابت عن حميد ،فال يبعد

سماع شعبة له.

( )7وأما رواية عبدالله بن عمر ال ُع َمري:

فأخرجها ابن عدي في «الكامل» ( :)186 :1عن عبدالرحمن بن أبي حاتم

وغيره ،حدثنا أبو عبيدالله بن أخي ابن وهب ،حدثنا ابن وهب ،عنه به (فذكره) ،بلفظ
مختلف قرنه ابن عدي في روايته بسفيان ومالك.

والحديث منكر ،علته من أبي عبيدالله بن أخي ابن وهب ،وثقه جماعة

قديما حيث
واتهمه آخرون ،قال ابن حبان« :كان يحدث باألشياء المستقيمة
ً
كتب عنه ابن خزيمة وذووه ،ثم جعل يأتي عن عمه بما ال أصل له ،كأن األرض

أخرجت له أفالذ كبدها»(((.

وقال ابن عدي« :رأيت شيوخ مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه ،ومن

كتب عنه من الغرباء من غير أهل بلده ال يمتنعون من الرواية عنه ،وحدثوا عنه ،منهم:

أبو زرعة ،وأبو حاتم فمن دونهما.

وسألت عبدان عنه ،فقال :كان مستقيم األمر في أيامنا ،وكان أبو الطاهر ابن

حسن فيه القول .ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث أنا ذاكر منها البعض ،وكثرة
الس ْرح ُي ِّ
َّ

روايته عن عمه ،وكل ما أنكروه عليه فمحتمل ،وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره،

ولعله خصه به»(((.

وذكر ابن عدي هذا الحديث فيما انتقد عليه ،فقال« :وهذا الحديث ال يعرف عن
((( «الجرح» (« ،)235 :2الثقات» (« ،)374 :8الثقات البن قطلوبغا» (.)252 :6
((( انظر «المجروحين» (.)149 :1

((( انظر «الكامل» (.)185 ، 184 :1
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مالك ،وال عن سفيان بن ُع َي ْينَ َة إال موقو ًفا من قول أنس»(((.
قال الحافظ ابن حجر :وقد صح رجوع أحمد عن هذه األحاديث التي أنكرت

عليه؛ والجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين ،وابن القطان من المتأخرين،
والله الموفق(((.

وفيه كذلك عبدالله العمري ضعيف مشهور ،قال بن معين صويلح .لكن قال

البخاري فيما ذكره الترمذي في كتاب «العلل الكبير»((( :ذاهب ال أروي عنه شيئا.
وقال بن عدي ال بأس به صدوق  .قال ابن حبان« :غلب عليه الصالح والعبادة حتى

غفل عن ضبط األخبار وجودة الحفظ لآلثار ،فوقع المناكير في روايته ،فلما َف ُح َش
خطؤه استحق الترك»(((.

( )8أما رواية عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي:
فأخرجها المزني في «السنن المأثورة» برقم ( )42من رواية الشافعي عنه به،

(فذكره).

( )9وأما رواية مالك بن أنس األصبحي:
فجاءت عنه من روايــة :أبــي مصعب أحمد بن أبــي بكر الزهري المدني،

السدي ،وحفص بن عمر
وإسماعيل بن أبي أويس المدني ،وإسماعيل بن موسى ُّ

الحدَ ثاني ،وعبدالله بن وهب المصري ،وعبدالرحمن بن
العدني ،وسويد بن سعيد َ

الزبيدي ،والوليد بن مسلم الدمشقي،
القاسم المصري ،وأبي ُق َّرة موسى بن طارق َّ
((( انظر «الكامل» ( ،)186 :1وأقره الذهبي يف «الميزان» ( ،)114 :1وابن حجر يف «التهذيب» (.)55 :1

((( انظر «هتذيب الكمال» (« ،)387 :1الكاشف»  ،رقم (« ،)56إكمال مغلطاي» (« ،)75 :1هتذيب
التهذيب» (« ،)54 :1التقريب»  ،رقم (.)67

((( انظر «العلل» (.)389 :1

((( انظر «المجروحين» (« ،)7 :2هتذيب الكمال» ( ،)327 :15رقم «الكاشف» ( ،)2870الميزان (:2
« ،)465إكمال مغلطاي» (« ، )75 :8التهذيب» (" )326 :5التقريبـ«  ،رقم (.)67
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ويحيى بن عبدالله بن ُبكير المصري ،ويحيى بن يحيى الليثي.
واختلف لفظ بعضهم عن ما هو مشهور عن مالك:

(أ) فأما رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني:
فأخرجها في «الموطأ» في ( ،87 :1برقم  :)227عنه به ،قال :قمت وراء أبي بكر

الصديق ،وعمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان ،كلهم ال يقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾،
إذا افتتح الصالة.

(ب) وأما رواية إسماعيل بن أبي أويس المدني:
فأخرجها الحاكم في «المستدرك» ( ،359 :1برقم  :)855من طريق محمد بن

أبي السري ،عنه به ،قال :صليت خلف النبي ﷺ ،وخلف أبي بكر ،وخلف عمر،
وخلف عثمان ،وخلف علي :فكلهم كانوا يجهرون بقراءة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
والحديث منكر من هذا الوجه؛ كأنه انقلب؟!

قال الذهبي« :أما استحيا المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع! َفأ ْش َهدُ بالله،

والله بأنه كذب»(((.

وقال زين الدين العراقي« :لم يبين الذهبي مستنده في أنه موضوع كذب ،فإن كان

لمخالفته لرواية «الموطأ» :عن حميد ،عن أنس ،قال :صليت وراء أبي بكر ،وعمر،
وعثمان ،فكلهم كان ال يقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وعلى تقدير كونه مردو ًدا ،فنهاية

ما يمكن أن يقال :إنه شاذ ،وال يلزم بالشذوذ الحكم بأنه كذب موضوع»(((.

وتعقب العراقي للذهبي في محله من حيث الحكم بالوضع بال مستند ،لكن فيه
نظر؛ وعلته فيما يظهر من قِبل إسماعيل بن أبي أويس؛ فإنه ضعيف.
((( انظر «تلخيص المستدرك» (.)234 :1

((( انظر «المستخرج على المستدرك» (ص.)54 ،53
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قال الحافظ« :احتج به الشيخان؛ إال أنهما لم ُيكثِرا من تخريج حديثه ،وال

أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين ،وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج

له البخاري ،وروى له الباقون؛ سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه ،وروى عن
سلمة بن شبيب ما ُي ِ
وجب طرح روايته ،واختلف فيه قول ابن معين ،فقال مرة :ال
بأس به ،وقال مرة :ضعيف ،ومرة قال :كان يسرق الحديث ،هو وأبوه.

قال الحافظ :وروينا في «مناقب البخاري» بسند صحيح :أن إسماعيل أخرج له

أصوله ،وأذن له أن ينتقي منها ،وأن ُي َع ِّلم له على ما يحدث به ليحدث به ،و ُيعرض

شعر بأن ما أخرج له البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ ألنه كتب
عما سواه ،وهو ُم ٌ

من أصوله؛ وعلى هذا فال يحتج بشيء من حديثه ،غير ما في «الصحيح»  ،من أجل ما
قدح فيه النسائي ،وغيره»(((.

وقال في «التقريب» :صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه.
فالحديث منكر ،فلعله ُش ِّبه على إسماعيل ،فوهم في رفعه؛ ألنه كان فيه غفلة.

قال أبو حاتم الرازي :محله الصدق مغفل(((.

السدِّ ي:
(ج) وأما رواية إسماعيل بن موسى ُّ

فأخرجها ابن عبد البر في «التمهيد» ( :)229 :2من طريق محمد بن الليث

الجوهري ،عنه به :أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان :كانوا ال يستفتحون
بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

أيضا -في «التمهيد» (:)229 :2وفي رواية أخرى خالفها ،أخرجها ابن عبد البر ً

من طريق عبدالله بن محمود المروزي ،عنه به :أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان،
((( «هدي الساري» (ص.)391

((( «هتذيب الكمال» (« ،)124 :3الكاشف»  ،رقم (« ،)388الميزان» (« ،)223 :1إكمال مغلطاي» (:2
« ،)183التهذيب» (« ،)310 :1التقريب»  ،رقم (.)460
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كانوا يستفتحون بـ﴿ﭑﭒﭓﭔ﴾.
فهذا اللفظ فيه نظر؛ والخطأ في اللفظ ظاهر ،وهو من قبل إسماعيل بن موسى

السدِّ ي ،قال أبو حاتم :صدوق .وقال النسائي :ليس به بأس .وقال ابن عدى :أنكروا
ُّ

منه غلوا في التشيع.

وقال عبدان :أنكر علينا هناد وابن أبى شيبة ذهابنا إليه ،وقال :إيش عملتم عند

ذاك الفاسق؛ الذى يشتم السلف؟.

وقال الذهبي« :ومن أفراده :روى عن على بن مسهر ،عن أشعث ،عن أبى الزبير،

تسمى باسمى فال ُيكنى ب ُكنيتي».
عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس مرفوعا« :من َّ

وتفرد عن شريك بأحاديث ،ووصل عن مالك حديثين مرسلين»((( .قال الذهبي:
صدوق شيعي .وقال ابن حجر :صدوق يخطئ ،رمي بالرفض(((.

قلت :فخطأه عن مالك في حديثين؛ يدل على أنه لم يضبط حديثه ،وهذا الحديث

جهرا ،وتفسر الثانية
من تلك البابة ،إال أن تفسر الرواية األولى ال يستفتحون يعني ً

ً
وإخالل بالمعنى .والله أعلم.
سرا؛ ويكون هذا منه تصر ًفا في الرواية
يستفتحون يعني ًّ
(د) وأما رواية حفص بن عمر العدني:
فأخرجها ابن ُج َم ْيع في معجمه (ص :)378من طريق عباس التُّر ُقفي ،عنه به،

قال :صليت خلف رسول الله ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر :فكلهم يجهر بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ ،ويسرون في أنفسهم ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وحفص بن عمر هذا فيه ضعف ،لينه أبو حاتم .وقال النسائي :ليس بثقة .وقال
((( «الميزان» (.)252 ،251 :1

((( «هتذيب الكمال» (« ،)210 :3الكاشف»  ،رقم (« ،)411الميزان» (« ،)223 :1إكمال مغلطاي» (:2
« ،)207التهذيب» (« ،)335 :1التقريب» ،رقم (.)492
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ابن عدي :عامة ما يرويه غير محفوظ(((.
(هـ) وأما رواية ُسويد بن سعيد الحدَ ثاني:

فأخرجها في «الموطأ» (ص :)85عنه به( ،فذكره) ،كرواية أبي مصعب ،سواء

بسواء.

(و) وأما رواية عبدالرحمن بن القاسم المصري:
فأخرجها ابن المظ َّفر في «غرائب حديث مالك»  ،برقم ( :)100حدثناه علي بن

أحمد بن سليمان ،نا الحارث بن مسكين ،عنه به ،موقو ًفا على الخلفاء الثالثة.
(ز) وأما رواية عبدالله بن وهب المصري:

فاختلف عليه في لفظها :فأخرجها الطحاوي في «معاني اآلثار» ( :)202 :1عن

يونس بن عبد األعلى ،عنه به( ،فذكره) ،كلفظ «الموطأ»  ،رواية الليثي اآلتية.

وأخرجها ابن عدي في «الكامل» ( :)186 :1عن عبدالرحمن بن أبي حاتم.
وأخرجها الخطيب :عن ابن أبي داود .نقله الزيلعي (( ،)352 :1كالهما) :ابن

أبي حاتم ،وابن أبي داود ،عن ابن أخي ابن وهب أحمد بن عبدالرحمن ،عنه به ،قال:
إن رسول الله ﷺ كان يجهر بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ في الفريضة .واللفظ للخطيب.

قال ابن عبدالهادي« :وقد قيل :إن الحديث صحيح ثابت عن مالك ،لكن سقط

منه لفظة (ال)»(((.

وفي «نصب الراية»(((« :قال ابن عبد الهادي :سقط منه (ال) ،كما رواه الباغندي،

وغيره» قال الزيلعي« :وهذا هو الصحيح ،وأما الجهر فلم يحدث به ابن وهب قط»

((( «هتذيب الكمال» (« ،)62 :7الكاشف» ،برقم (« ،)1159الميزان» (« ،)560 :1التقريب» ،رقم (.)1420

((( نصب الراية (.)352 :1

((( تنقيح التحقيق ( )196 :2طبعة أضواء السلف بتحقيق سامي جاد اهلل (1428هـ).
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قلت :وما نقل ابن عبد الهادي حق؛ فقد أخرج ابن عبد البر الحديث في «التمهيد»

( :)230 -229 :2من طريق ابن أبي داود على الصواب ،وهو كذلك عند ابن عدي،
وقد مر معنا.

الزبيدي:
(ح) وأما رواية موسى بن طارق َّ
فأخرجها ابن عبد البر في «التمهيد» ( :)229-228 :2من طريق محمد بن

يوسف ،عنه به ،قال :صليت خلف رسول الله [ﷺ] ((( ،وأبي بكر ،وعمر :فـلم

يكونوا يجهرون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وموسى بن طارق ،قال أبو حاتم :محله الصدق .وذكره ابن حبان في كتاب

«الثقات»  ،وقال :كان ممن جمع وصنف وتفقه وذاكرُ ،يغرب .قال الذهبي صدوق.
وقال ابن حجر :ثقة يغرب(((.

(ط) وأما رواية الوليد بن مسلم الدمشقي:

فأخرجها ابن المظ َّفر في «غرائب حديث مالك» برقم ( ،)111وابن عبد البر في

«التمهيد» ( :)228 :2من طريق محمد بن الوزير الدمشقي ،حدثنا الوليد بن مسلم،
حدثنا مالك ،عن حميد ،عن أنس قال :صليت خلف رسول الله ﷺ ،وأبي بكر،

وعمر ،وعثمان ،فكلهم كان ال يقرأ بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،إذا افتتح الصالة.

وذكره أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن األشعث ،فقال :حدثنا محمد بن

الوزير الدمشقي ،حدثنا الوليد بن مسلم ،عن مالك بن أنس ،عن حميد ،عن أنس،

(فذكره).

((( لم تذكر يف األصل؛ وأضفتها تأدبا ،قال النووي يف «إرشاد طالب الحقائق» (« :)434 :1وينبغي أن
يحافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسول اهلل ﷺ عند ذكره ،وال يسأم من تكريره ،...ومن أغفل
ناقصا"
ذلك فقد ُح ِرم ح ًظا
عظيما ،وال يقتصر على ما يف األصل إن كان ً
ً

((( انظر «هتذيب الكمال» (« ،)80 :29الكاشف»  ،رقم (« ،)5704الميزان» (« ،)207 :4إكمال مغلطاي»
(« ،)20 :12هتذيب التهذيب» (« ،)349 :10تقريب»  ،رقم (.)6977
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والوليد بن مسلم ،هو :أبو العباس القرشي ،موالهم الدمشقي ثقة لكنه كثير

التدليس والتسوية؛ قال ابن معين :قال أبو مسهر :كان الوليد يأخذ من ابن أبي السفر

حديث األوزاعي ،وكان ابن أبي السفر كذا ًبا ،وهو يقول فيها :قال األوزاعي((( .وقال

مؤمل بن إهاب عن أبي مسهر :كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث األوزاعي عن

الكذابين ثم يدلسها عنهم.

وقال صالح جزرة :سمعت الهيثم بن خارجة ،يقول :قلت للوليد بن مسلم:

قد أفسدت حديث األوزاعي ،قال :كيف؟ قلت :تروي عن األوزاعي عن الزهري،

وعن األوزاعي ،عن يحيى بن سعيد ،وغيرك يدخل بين األوزاعي وبين نافع عبد

الله بن عامر األسلمي ،وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة ،و ُق َّرة وغيرهما فما
يحملك على هذا؟

قال أنبل األوزاعي أن يروي عن هؤالء.
قلت :فاذا روى األوزاعي عن هؤالء ،وهؤالء ضعفاء أحاديث مناكير ،فأسقطتهم

أنت ،وصيرتها من رواية األوزاعــي عن الثقات ،ضعف األوزاعــي فلم يلتفت الى

قولي .اهـ.

وقال الدارقطني :الوليد بن مسلم يرسل ،يروي عن األوزاعــي أحاديث عند

األوزاعــي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم األوزاعــي مثل نافع ،وعطاء

والزهري ،فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن األوزاعي عن نافع ،وعن األوزاعي

عن عطاء عن الزهري ،يعني مثل عبد الله بن عامر األسلمي وإسماعيل بن مسلم(((.

هذا بعض ما نقله أهل العلم في شأن تدليسه ،وهو ثقة جليل أثنى عليه غير واحد
((( «هتذيب المز ي» (0)96 :31

((( «الضعفاء» (ص  /415رقم )631
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ولم يعب عليه سوى هذا .قال الذهبي :كان مدلسا فيتقى من حديثه ما قال فيه عن(((.
هذا وقد أفاض بعض المعاصرين في ترجمته ودراسة حديثه ،في كتاب أسماه:

«القول النفيس في براءة الوليد بن مسلم من التدليس»((( ،وانفصل عن نتيجة ذكرها

في عنوان كتابه.

كبيرا في جمع مروياته والتفتيش فيها ،وإن كنت أثمن له
وقد بذل فيه جهدً ا ً

جهده ،وأعلم  -بالتجربة  -ما لحقه من عنت ومشقة ،لكن ال أستطيع أن أجزم

بصواب ما توصل إليه ،إال باستعراض كتابه ً
كامل ،والوصول إلى قناعة راسخة مبنية
على البحث ،وليس التقليد.

ولذا فأنا على األصل ،وهو إعالل مروياته ،حتى يتبين لي خالف ذلك.
وعلى كل حال فقد صرح هنا بالسماع فأمنَّا تدليسه ،أما تسويته فأنا أستبعدها

كذلك؛ فإن مال ًكا معروف باألخذ عن حميد ،وقد توبع عليه الوليد عن مالك ،وهو

مشهور عن حميد ،ومتواتر عن أنس ،فال وجه لإلعالل بالتسوية هنا .والله أعلم.
(ي) وأما رواية يحيى بن عبدالله بن ُبكير المصري:

فأخرجها البيهقي في «السنن الكبير» ( :)51 :2من طريق محمد بن إبراهيم

ال ُبوشنجي ،عنه به (فذكره) كلفظ «الموطأ» برواية الليثي.
(ك) وأما رواية يحيى بن يحيى الليثي:

((( انظر ترجمته يف «التاريخ الكبير» (« ،)152 :2 /4الجرح» (« ،)16 :2/4الثقات» (« ،)222 :9هتذيب

الكمال» ( ،)86 :31الكاشف»  ،رقم (« ،)6094الميزان» (« ،)347 :4إكمال مغلطاي» (،)250 :12

«التهذيب » (« ،)151 :11تقريب» (ص  /586رقم « ،)7456طبقات المدلسين» (ص .)79

((( الكتاب من تأليف أخينا الشيخ الفاضل أبي جابر األنصاري ،وما سلكه من االستقراء والجمع والتعليل،

هو منهج صحيح  -واليستطيعه كل أحد يف هذا العصر  -وما بذله فيه من جهد ُيذكر فيشكر ،بغض النظر

عن موافقتنا أو مخالفتنا له.
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فأخرجها في «الموطأ» ( ،81 :1برقم  :)30عن حميد ،عن أنس قال :قمت وراء

أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكلهم كان ال يقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وقد وافقه عليه جميع رواة «الموطأ» عن مالك ،لم يخالف في ذلك أحد كما قال

ابن عبد البر في «التمهيد» (.)228 :2

اخت ُِل َ
ف عليه في لفظه؛ فرواه عنه موقو ًفا :ابن بكير،
والخالصة :أن حديث مالك ْ

وابن وهب ،ويحيى بن يحيى الليثي ،وغيرهم من رواة «الموطأ» .

ورواه عنه مرفو ًعا مع اختالف في اللفظ :إسماعيل بن أبي أويس ،وإسماعيل

السدِّ ي ،وأحمد بن عبدالرحمن ،عن عمه ابن وهب ،وحفص ابن عمر ،وموسى بن
ُّ

طارق ،والوليد بن مسلم.

إ ًذا :فالصواب عن مالك الوقف ،وقد تابعه من أصحاب حميد :حماد بن سلمة،

وسفيان بن عيينة ،وابن أبي عدي ،ومعاذ بن معاذ.

لكن خالف مالك الجميع :الذين رفعوه ،والذين وقفوه في اللفظ؛ لهذا أعل

الشافعي رواية مالك عن حميد ،فقال :خالفه سفيان بن عيينة ،والفزاري ،والثقفي،
وعدد لقيتهم؛ سبعة أو ثمانية متفقين مخالفين له ،والعدد الكثير أولى بالحفظ من

واحد ،ثم رجح روايتهم برواية أيوب عن قتادة عن أنس .نقله البيهقي ،وقال ـ بعد
ذكره لرواية ابن بكير المتقدمة ـ« :كذا رواه مالك ،وخالفه أصحاب حميد في لفظه»(((.

وبما تقدم يترجح شذوذ رواية مالك عن حميد للمخالفة الظاهرة في متنه .وبالله

التوفيق.

وذكــر البيهقي في كتاب «معرفة السنن واآلثــار» أن الشافعي قال في «سنن
ٍ
لسؤال مفترض ،وصورة السؤال :فإن قال ٌ
حرملة»جوا ًبا
قائل :قد روى مالك ،عن
((( انظر يف «السنن الكربى» ( ،)52 :2و«معرفة السنن واآلثار» (.)523- 522 :1
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حميد ،عن أنس ،قال :صليت وراء أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكلهم كان ال يقرأ
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

قال الشافعي :قيل له :خالفه سفيان بن عيينة ،والفزاري ،والثقفي ،وعدد لقيتهم

سبعة أو ثمانية ،متفقين مخالفين له ،قال :والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد .ثم
رجح روايتهم بما رواه عن سفيان ،عن أيوب ،عن قتادة ،عن أنس ،قال :كان النبي

ﷺ ،وأبو بكر ،وعمر ،يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

قال الشافعي :يعني يبدؤون بقراءة أم القرآن قبل ما ُيقرأ بعدها ،وال يعني أنهم

يتركون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(((.

وحكى الترمذي في «جامعه» عن الشافعي ،قال :إنما معنى هذا الحديث :أن

النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

معناه :أنهم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة ،وليس معناه :أنهم كانوا ال
يقرؤون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾(((.

قال :الترمذي في «جامع به في رواية الدارقطني«:فكانوا يستفتحون بأم القرآن،

فيما ُيجهر به».

أيضا -أن المحفوظ عن قتادة
قال الدارقطني :هذا صحيح .وقال الدارقطني ً -

وغيره ،عن أنس :أنهم كانوا يستفتحون بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾(((.

ليس فيه تعرض لنفي البسملة .وكذا قال البيهقي :أن أكثر أصحاب قتادة رووه

عن قتادة كذلك .قال :وهكذا رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ،وثابت البناني،

عن أنس(((.

((( انظر «معرفة السنن» (.)380 ،379 :2
((( انظر «سنن الرتمذي» (.)15 :2

((( انظر «سنن الدارقطني» (.)93 :2

((( انظر «معرفة السنن» ( )382-380 :2بتصرف يسير.
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قال العراقي في «التقييد واإليضاح»(((« :وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما

فيما رواه ابن أبي عدي عن حميد ،عن قتادة ،عن أنس رضي الله تعالى عنه ،فآلت
رواية حميد إلى رواية قتادة» .

فتعقب الحافظ شيخه في «النكت على كتاب ابن الصالح»« :قلت :هذا يوهم أن

حميدً ا لم يسمعه من أنس رضي الله عنه ً
أصل ،وإنما دلسه عنه ،وليس كذلك ،فإن
حميدً ا كان قد سمعه من أنس رضي الله عنه ،لكن موقو ًفا بلفظ فكلهم كان ال يقرأ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾» .

ً
مفصل من طريق مالك،
قلت :وعلى الحافظ تعقب :فهذا اللفظ شاذ؛ كما بينته

وإنما الثابت سماع حميد له هو لفظ ابن عيينة ،عنه.

عاد الحافظ فقال« :وهكذا رواه عن حميد حفاظ أصحابه كعبدالوهاب الثقفي،

ومعاذ بن معاذ ،ومروان بن معاوية الفزاري ،وغير واحد موقو ًفا ،إال أنه عندهم بلفظ

كانوا يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ورواه المزني ،عن الشافعي،

أنسا عنه به ،وشذ بعض أصحاب حميد ،فرفع هذا
عن ابن ُع َي ْينَةَ ،عن حميد؛ سمعت ً
اللفظ عنه أيضا((( .اهـ.

قلت :وهذا فيه نظر  -كذلك  -وقد تبعه عليه السخاوي في «فتح المغيث» وقد

فصلت وجه االختالف آن ًفا؛ بما حاصله :أن الثقفي ،والفزاري ،وسواهم رفعوه ،وقد

يفسر هذا بما قال ابن معين آن ًفا من أن «أن حميدً ا كان إذا قال :عن قتادة ،عن أنس

رفعه ،وإذا قال :عن أنس لم يرفعه»(((.

وبهذا تعلم أن الرفع والوقف كالهما ثابت عن حميد ،والله أعلم.
((( انظر «التقييد واإليضاح» (ص )121طبعة المكتبة السلفية.
((( انظر «النكت» (.)759 ،758 :2

((( انظر «فتح المغيث» (.)267 ،266 :1
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( )10وأما رواية محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري:
فأخرجها أبو يعلى في «مسنده» ( ،346 :5برقم  ،)2985والبزار في «مسنده»

البحر الزخار ( ،363 :13برقم  :)7011عن أبي موسى محمد بن المثنى .وأخرجها

ابن حبان في «الصحيح» اإلحسان ( ،101 :5برقم  :)1798من طريق محمد بن

هشام بن أبي َخ ْي َرة .وأخرجها ابن األعرابي في «المعجم» ( ،116 :4برقم  :)797من

الشحامي في «فوائد السراج» ( ،213 :3برقم
طريق يحيى بن معين .وأخرجها زاهر
َّ
 :)2538من طريق عمرو بن علي.

(أربعتهم) :محمد بن المثنى ،ومحمد بن هشام ،ويحيى بن معين ،وعمرو بن

علي ،عن ابن أبي عدي ،عن حميد ،عن قتادة ،عن أنس :كان النبي ﷺ ،وأبو بكر،
وعمر ،يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

هذا لفظ البزار .ولفظ أبي يعلى« :أبي بكر ،وعمر ،وعثمان»  ،ولم يذكر

النبي ﷺ.

قال محمد بن إسحاق الصاغاني :سمعت يحيى بن معين ،قال :كان حميد إذا

قال« :عن قتادة ،عن أنس رفعه»  ،وإذا قال« :عن أنس لم يرفعه» .

قلت :نقل الحافظ هــذا القول عن ابــن معين في «النكت على كتاب ابن

الصالح»((( ،لكنه قال :قال ابن معين« :قال ابن أبي عدي :كان حميد »...ناس ًبا القول

البن أبي عدي ،وهو خالف ما في «معجم ابن األعرابي»(((.

وبنحوه عند الدارقطني في «األفــراد» :عن ابن معين .كما في «أطرافه البن

القيسراني»(((.

((( انظر «النكت» (.)759 :2

((( انظر «النكت» (.)116 :4

((( انظر «أطراف األفراد» ( ،489 :2رقم .)972
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وقال البزار« :وال أسند حميد ،عن قتادة ،عن أنس إال حديثين؛ هذا أحدهما،

وذكر اآلخر»((( اهـ.

قلت :بل أسند عنه خمسة أحاديث ،ذكرتها في «مرويات حميد».
وقال ابن القيسراني عن الدارقطني في «األفراد»« :تفرد به ابن أبي عدي ،عن

حميد عنه .ورواه يحيى بن معين ،وعمرو بن علي ،عن ابن أبي عدي»(((.
وقد ظهر بما تقدم أن الوجهين محفوظان .وبالله التوفيق.
( )11وأما رواية مروان بن معاوية الفزاري:

تمام الرازي في «فوائده» ( ،23 :2برقم  :)1024عن أبي علي الحسن
فأخرجها َّ
بن حبيب ،نا أبو جعفر محمد بن هشام بن مِالس النُّميري ،عنه به( ،فذكره).
( )12وأما رواية معاذ بن معاذ العنبري:
فأخرجها البيهقي في «السنن الكبرى» ( :)52 ،51 :2عن أبي الحسن ابن بِ ْشران،

أنبا إسماعيل الص َّفار ،ثنا سعدان بن نصر ،عنه به( ،فذكره) ،موقو ًفا.
( )13وأما رواية معمر بن راشد البصري:

فأخرجها عبد الرزاق «المصنف» في ( ،88 :2برقم  ،)2598ومن طريقه أبو

يعلى في مسنده ( ،375 :5برقم  :)3031عنه به (فذكره).
( )14وأما رواية ُه َش ْيم بن بشير الواسطي:

فأخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» ( ،360 :1برقم  :)4129حدثنا ُهشيم،

نحوا من حديث حماد المرفوع .وزاد[ :قال حميد :وأحسبه
قال :أخبرنا حميد ،به ً
((( وهو حديث« :كان يف سفر فسمع صوت مؤذن يقول :اهلل أكرب».
((( انظر المصدر السابق.
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ذكر النبي ﷺ ].
وبعد هذا اإلسهاب في جمع طرق حديث حميد ،والنظر فيها ،تبين لي أن

الحديث في لفظه اختالف؛ مرده في الغالب إلى حميد نفسه ،وخالصة هذا الخالف

في سبعة أوجه:

أول  -جاء مرة عن حميد ،عن أنس (موقو ًفا) على أبي بكر ،وعمر ،وعثمان
ً

رضي الله عنهم ،في حديث كل من :إسماعيل بن جعفر ،وحماد بن سلمة «في رواية

عفان عنه»  ،وابن أبي عدي ،ومالك بن أنس ،ومعاذ بن معاذ .بألفاظ متقاربة على ما
ذكرت آن ًفا.

ثان ًيا  -رواه مالك ،عن حميد ،عن أنس ،فخالف في لفظه فقال :قمت وراء أبي

بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكلهم كان ال يقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .وقد اختلف عليه
على ما فصلته.

ثال ًثا  -وجاء مرة عن حميد ،عن أنس ،موقو ًفا على أبي بكر وعمر ،في حديث

ابن ُع َي ْينَةَ.

راب ًعا  -وجاء مرة عن حميد ،وموقو ًفا على أبي بكر ،في حديث سهل بن يوسف،

مقطو ًعا على حميد.

خامسا  -وجاء مرفو ًعا مع ذكر الخلفاء الثالثة ،في حديث :أبي كامل ،عن حماد
ً

بن سلمة ،وعبدالوهاب بن عبدالمجيد ،وابن أبي عدي في «روايته عند ابن حبان،
وابن األعرابي»  ،ومروان بن معاوية ،ومعمر بن راشد.

ولفظ حماد :أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان ،كانوا يستفتحون القرآن

بـ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .والباقون نحوه.

ِّ
الشك في رفعه في
سادسا  -وجاء موقو ًفا على أبي بكر ،وعمر ،وعثمان؛ مع
ً
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حديث ُهشيم ،ولفظه :أن أبا بكر ،وعمر ،وعثمان ،كانوا يستفتحون القراءة بـ﴿ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .قال حميد :وأحسبه ذكر النبي ﷺ.

ِّ
الشك في رفعه،
ساب ًعا  -وجاء موقو ًفا على أبي بكر ،وعمر رضي الله عنها ،مع

في حديث :زهير بن معاوية ،ولفظه :أن أبا بكر ،وعمر «ويرى حميد أنه قد ذكر النبي

ﷺ» ثم ذكر نحوه.

[]10

وأما حديث داود بن أبي هند

فأخرجه الدارقطني في «األفــراد» كما في «أطرافه البن القيسراني» (،87 ،2

برقم  :)824من حديث جعفر بن جسر بن فرقد ،عن أبيه ،عن الحسن وداود بن أبي

هند ،كليهما عن أنس ،بلفظ :كان النبي ﷺ ،وأبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،ال يجهرون

بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

قال ابن القيسراني« :تفرد به جعفر بن جسر بن فرقد،عن أبيه ،عن الحسن

وداود بن أبي هند» اهـ.

وهو ضعيف من أجل جسر بن فرقد فيه كالم .قال البخاري :ليس بذاك .وقال

ابن معين من وجوه عنه :ليس بشيء .وقال النسائي :ضعيف(((.

وابنه جعفر أورد له ابن عدى في «الكامل» مناكير ،وجعل الحمل فيها على أبيه).
وذكره العقيلى فقال :في حفظه اضطراب شديد ،كان يذهب إلى القدر ،وحدث

بمناكير(((.

((( «التاريخ الكبير» (« ،)46 :2الجرح والتعديل» (« ،)539 :2الثقات» (« ،)159 :8الكامل» (،)421 :2
«الميزان» (« ،)398 :1اللسان» (.)435 :2

((( «الضعفاء ( ،)187 :1الميزان (.)404 :1
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أنسا ،ولم يسمع منه .قال
والحديث مع ضعفه منقطع ،فداود بن أبي هند رأى ً

الحاكم في «تاريخ نيسابور» :لم يصح سماعه من أنس ،وولد بخراسان(((.

[]11

وأما حديث سفيان بن سعيد الثوري

فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ( ،88 :2برقم  :)2599عنه به ،قال :كان

النبي ﷺ ،وأبو بكر ،وعمر ،يفتتحون ﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .قال :قلت:
أس ِر ْرها.
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،قال :خلفها ،يقول :خلفها ،يقولْ :
والحديث منقطع؛ أرسله سفيان.

[]12

وأما حديث عائذ بن شريح

فأخرجه ابن عدي في الكامل ( ،)158 :7وأبو نعيم في «الحلية» ( :)245 :8من

وجهين عن يوسف بن أسباط ،عنه به (فذكره) ،وفيه زيادة [علي].

وهي زيادة منكرة؛ عائذ بن شريح ضعيف؛ قال أبو حاتم :في حديثه ضعف.

وقال ابن طاهر :ليس بشيء .قال الذهبي :ما هو بحجة ،وال ،وجدته في كتب

الضعفاء(((.

وقد رواه عن ثمامة بن أنس كما سبق ،وهذا مما يوهن أمره ،وأمر روايته.

[]13

وأما حديث قتادة بن دعامة السدوسي

فأخرجه أحمد في «المسند» ( ،446 :4برقم  ،)13336ومسلم في «الصحيح»
((( «تاريخ دمشق» (« ،)121 :17إكمال مغلطاي» (.)270 :4

((( انظر «الجرح والتعديل» (« ،)16 :7المجروحين» (« ،)193 :2تاريخ اإلسالم» (« ،)92 :4اللسان»
(.)286 :3

118

السابع وال َّثامن
العدد َّ

محرم /رجب 1442هـ

الرابعة
السنة َّ
ََّ

( ،)299 :1وأبو َع َوانة في «المسند الصحيح» ( ،)122 :2وأبو نعيم في «الحلية» (:8
 :)51جمي ًعا من طريق األوزاعي.

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (ص ،135برقم  ،)41والحميدي في

«مسنده» ( ،505 :2برقم  ،)1199وأحمد في «المسند» ( ،222 :4برقم ،((()12085
وابن ماجة في «سننه» ( ،267 :1برقم  :)1813جمي ًعا من طريق أيوب السختياني.

وأخرجه أحمد في «المسند» ( ،404 :4برقم  )13101مقرنًا بحميد ،وفي (:4

 ،335برقم  )12714مقرونًا بثابت وحميد.

وأخرجه أبــو يعلى في «مسنده» ( ،412 :5برقم  ،)3093وابــن حبان في

«الصحيح» ( ،104 :5برقم  :)1800من طرق عن حماد بن سلمة ،قرناه بحميد

وثابت.

وأخرجه الطبراني في «األوسط» ( ،49 :2برقم  :)1082من طريق ُخ َل ْيد بن

َد ْع َلج .وأخرجه أحمد في «المسند» ( ،204 :4برقم  ،)11991والنسائي في

«الصغرى» ( ،135 :1برقم  ،)907وأبو يعلى في «مسنده» ( ،344 :5برقم :)2980

من طرق عن سعيد بن أبي َع ُر ْو َبة.

وأخــرجــه أحمد في «المسند» ( ،353 :4برقم  ،)12810والبخاري في

«الصحيح» ( ،226 :2برقم  ،)743ومسلم في «الصحيح» ( ،)299 :1والنسائي
في «الصغرى» ( ،135 :1برقم  ،)907وابن خزيمة في «الصحيح» ( ،248 :1برقم

 :)492كلهم من طريق شعبة بن الحجاج.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» مسند ابن الجعد (ص ،146برقم

 ،)922وفي «جزء فيه ثالثون من حديثه» برقم ( ،)6وابن حبان في «الصحيح» (:5

((( ووقع عند أحمد« :أبي أيوب »  ،وهو تصحيف يف طبعة قرطبة .ويف حاشية طبعة «الرسالة» (:)137 :19
«تحرف يف (م) إلى :أبي أيوب» فهو إذا يف أصل النسخة المعتمدة.
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 ،103برقم  :)1799من طريق شيبان بن عبدالرحمن.
وأخرجه الترمذي في «الجامع» ( ،15 :2برقم  ،)246وابن ماجة في «السنن»

( ،)267 :1وابن خزيمة في «الصحيح» ( ،248 :1برقم  :)491من طريق أبي َعوانة
وضاح اليشكري.

وأخرجه َع ْبد بن ُح َميد في «المنتخب» (ص ،359برقم  :)1191من طريق

محمد بن عبدالله العرزمي.

وأخرجه أحمد في «المسند» ( ،230 :4برقم  ،)12136والدارمي في «السنن»

( ،311 :1برقم  ،)1240وأبو داود في «سننه» ( ،207 :1برقم  ،)272واإلسماعيلي

في «المعجم» ( :)663 :2كلهم من طرق ،عن هشام الدستوائي.

وأخرجه أحمد في «المسند» ( ،575 :4برقم  ،)14079وأبو يعلى في «مسنده»

( ،261 :5برقم  :)2881من طريق همام هو ابن يحيى.

(أحد عشرهم) :األوزاعي ،وأيوب ،وحمادُ ،
وخ َل ْيد ،وابن أبي َع ُروبة ،وشعبة،

وشيبان ،وأبو عوانة ،والعرزمي ،وهشام ،وهمام :عن قتادة ،عن أنس ،فذكروه بألفاظ
متقاربة ،وفي بعضها اختالف ،والمعنى واحد.

والحديث من هذا الوجه أشهر الطرق وأصحها على خالف في لفظه ،كما

سيأتي.

والحديث أورده الدارقطني في «السنن» ( :)316 :1من طريق شعبة وهمام بن

يحيى ،عن قتادة ،عن أنس :أن رسول الله ﷺ وأبا بكر ،وعمر رضي الله عنهما ،لم

يكونوا يجهرون بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وقال« :ورواه يزيد بن هارون ،ويحيى بن سعيد القطان ،والحسن بن موسى

األشيب ،ويحيى بن السكن ،وأبو عمر الحوضي ،وعمرو بن مرزوق ،وغيرهم :عن
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شعبة ،عن قتادة ،عن أنس بغير هذا اللفظ الذي تقدم ،فقالوا :إن رسول الله ﷺ وأبا
بكر ،وعمر ،وعثمان ،كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.
وكذلك روي عن األعمش ،عن شعبة ،عن قتادة وثابت ،عن أنس.
وكذلك رواه عامة أصحاب قتادة عن قتادة منهم :هشام الدستوائي ،وسعيد بن أبي

عروبة ،وأبان بن يزيد العطار ،وحماد بن سلمة ،وحميد الطويل ،وأيوب السختياني،

واألوزاعي ،وسعيد بن بشير ،وغيرهم.

وكذلك رواه معمر وهمام ،واختلف عنهما في لفظه ،وهو المحفوظ عن قتادة

وغيره عن أنس» اهـ.

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (« :)51 :2أخرجه مسلم في «الصحيح» (:1

 ،299برقم  :)399عن موسى وبندار ،عن محمد بن جعفر غندر ،عن شعبة ،وقال:

فلم أسمع أحدً ا منهم يقرأ ﴿ﭑﭒﭓﭔ﴾ ،وبهذا اللفظ رواه جماعة ،عن شعبة.
ورواه وكيع ،وأسود بن عامر ،عن شعبة :فلم يجهروا بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
ورواه زيد بن حباب ،عن شعبة :فلم يكونوا يجهرون.
كذلك رواه عبيدالله بن موسى ،وشعبة ،وهمام ،عن قتادة .ورواه يزيد بن

هارون ،ويحيى بن سعيد القطان ،وأبو عمر الحوضى وجماعة ،عن شعبة :كانوا

يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .وبذلك اللفظ أخرجه البخاري
في «الصحيح» أخبرناه أبو عبدالله الحافظ ،ثنا علي بن حمشاذ العدل ،ثنا محمد بن

أيوب ،أنبأ أبو عمر ،ثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أنس :أن رسول الله ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر

رضي الله عنهما ،كانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

رواه البخاري في «الصحيح»((( :عن أبي عمر حفص بن عمر ،وهذا اللفظ أولى
((( «الجامع الصحيح» ( ،259 :1برقم .)710
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أن يكون محفو ًظا؛ فقد رواه عامة أصحاب قتادة ،عن قتادة بهذا اللفظ ،منهم :حميد
الطويل ،وأيوب السختياني ،وهشام الدستوائي ،وسعيد بن أبي عروبة ،وأبان بن يزيد
العطار ،وحماد بن سلمة وغيرهم.

قال أبو الحسن الدارقطني((( :وهو المحفوظ عن قتادة ،وغيره عن أنس...
وكذلك رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ،وثابت البناني ،عن أنس بن

مالك ،وكذلك رواه أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها ،عن النبي ﷺ :كان يفتتح
الصالة بالتكبير والقراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .انتهى كالم البيهقي.

قلت :الذي يظهر أن اللفظين محفوظان عن قتادة ،جمع بين ذلك مسلم في

روايته عن األوزاعــي ،بلفظ :فكانوا يستفتحون بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ال

يذكرون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

قال ابن حجر في «الفتح»(((« :وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث :فرواه

جماعة من أصحابه عنه بلفظ كانوا يفتتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ورواه

آخرون عنه ،بلفظ فلم أسمع أحدً ا منهم يقرأ بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،كذا أخرجه
مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ،ومحمد بن جعفر ،وكذا أخرجه الخطيب من رواية

أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه((( ،وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر
((( «السنن» (.)316 :1

((( «فتح الباري» (.)228 - 227 :2

((( قال الشيخ محمد أحمد الغالوي (1418هـ) يف «تعقبات» له على «فتح الباري» ـ بتحقيق عبدالرحمن بن
عمري الصاعدي ،األستاذ المساعد بجامعة طيبة بقسم الدراسات اإلسالمية ـ وهي التعقيبة الثالثة« :يف

الجزء الثاين :باب ما يقوله بعد التكبير برقم ( )226فيما أماله على حديث الباب ،ونص سنده :حدثنا
حفص بن عمر ،قال حدثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أنس رضي اهلل عنهَّ :
أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،كانوا

يستفتحون الصالة بـ﴿الحمد هلل رب العالمين﴾.

قال الحافظ :كانوا يستفتحون الصالة؛ أي :القراءة يف الصالة ،وكذلك رواه اب ُن المنذر ،والجوزقي= ،
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باللفظين ،وهؤالء من أثبت أصحاب شعبة ،وال يقال هذا اضطراب من شعبة؛ ألنا
نقول :قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه ،باللفظين ،فأخرجه البخاري في «جزء
القراءة » والنسائي ،وابن ماجه :من طريق أيوب ،وهؤالء والترمذي من طريق أبي عوانة،

والبخاري في «جزء القراءة»  ،وأبو داود :من طريق هشام الدستوائي ،والبخاري فيه،

وابن حبان :من طريق حماد بن سلمة ،والبخاري فيه ،والسراج :من طريق همام
كلهم ،عن قتادة ،باللفظ األول ،وأخرجه مسلم :من طريق األوزاعي ،عن قتادة،

بلفظ :لم يكونوا يذكرون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وقد قدح بعضهم في صحته
بكون األوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة ،وفيه نظر فإن األوزاعي لم ينفرد به ،فقد

والسراج ،عن يعقوب الدورقي ،وعبدالله بن
رواه أبو يعلى :عن أحمد الدورقي،
َّ

أحمد بن عبدالله السلمي ،ثالثتهم :عن أبي داود الطيالسي ،عن شعبة ،بلفظ :فلم
يكونوا يفتتحون القراءة بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

قال شعبة :قلت لقتادة :سمعته من أنس؟ قال :نحن سألناه ؛ لكن هذا النفي

محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة ،فيحتمل أن يكونوا

سرا ،ويؤيده رواية من رواه عنه ،بلفظ فلم يكونوا يجهرون بـ﴿ﭑ ﭒ
يقرءونها ًّ

= وغيرهما :من طريق أبي عمر الدوري ،وهو حفص بن عمر شيخ البخاري فيه ،بلفظ :كانوا يستفتحون

القراءة بالحمد هلل.

ثم قال بعد كم ٍ
سطر« :وكذا رواه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري ،شيخ البخاري فيه»  ،هكذا يكرر
توه ٍم وال تلع ُث ٍم متماد ًيا على ذلك؛ فاعجب
الحافظ حفص بن عمر الدوري شيخ البخاري فيه ،من غير َّ
كاتب ناسخٍ  ،وال من ٍ
ٍ
إن كنت ممن يتعجب من هذا الغلط ،الذي ال ُيحتمل ْ
ْ
ناقد
أن يكون تصحي ًفا من
راسخٍ ؛ لتعدد كلماته وتواطئها على اسمه وكنيته وبلدته وصفته ،يف غير ما موضع.
ومرتبة الحافظ ابن حجر تأبى ْ
أن يكون هذا ً
جهل منه بالحقيقة ،إذ الحديث معروف يف الموضع الذي

تكلم عليه بما َتكلم يف صحيح البخاري وغيره ،ممن عزاه لهم عن حفص بن عمر بن الحارث بن سخربة

األزدي ،المعروف بالحوضي ،عن شعبة بن الحجاج ...إلى آخر السند يف البخاري.

وال رواية تؤْ ُثر عن البخاري ،عن حفص بن عمر أبي عمر الضرير الــدوري األكرب ،وال األصغر يف
«الصحيح» وال يف غيره ،بل عن األصغر «ابن ماجه» ( )356 :2وعن األكرب «أبو داود» ( )354 :2فقط
يف الستة ،كما يف رجال التهذيب .اهـ.

طرق حديث أنس بن مالك يف البسملة يف الصالة والكالم على ِعلله وبيان ما يف ألفاظه من اختالف

123

ﭓ ﭔ﴾ ،كذا رواه سعيد بن أبي عروبة ،عند النسائي ،وابن حبان .وهمام عند
أيضا  :-من طريق وكيع،
الدارقطني .وشيبان عند الطحاوي وابن حبان .وشعبة ً -

عنه عند أحمد أربعتهم :عن قتادة .

وال يقال :هذا اضطراب من قتادة؛ ألنا نقول :قد رواه جماعة من أصحاب أنس

عنه ،كذلك :فرواه البخاري في «جزء القراءة»  ،والسراج ،وأبو عوانة في «صحيحه»:
من طريق إسحاق بن أبي طلحة .والسراج من طريق :ثابت البناني .والبخاري فيه :من
طريق مالك بن دينار ،كلهم :عن أنس باللفظ األول ،ورواه الطبراني في «األوسط»:

أيضا  ،-وابن خزيمة :من طريق ثابت  -أيضا ،-والنسائي :من
من طريق إسحاق ً -

طريق منصور بن زاذان .وابن حبان :من طريق أبي قالبة .والطبراني :من طريق أبي

نعامة ،كلهم ،عن أنس باللفظ النافي للجهر.

فطريق الجمع بين هذه األلفاظ ،حمل نفي القراءة على نفي السماع ،ونفي

السماع على نفي الجهر ،ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان ،فلم يسمعنا قراءة

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وأصرح من ذلك رواية الحسن ،عن أنس عند ابن خزيمة،

بلفظ ،كانوا يسرون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،فاندفع بهذا تعليل من أعله باالضطراب

كابن عبد البر؛ ألن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه.

أنسا عن هذه المسألة،
وأما من قدح في صحته ،بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل ً

فقال «إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ،وال سألني عنه أحد قبلك»  ،ودعوى أبي

أنسا ُسئل عن ذلك ُسؤالين ،فسؤال أبي سلمة :هل كان االفتتاح بالبسملة أو
شامة :أن ً
الحمدلة ؟ وسؤال قتادة :هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها ؟ قال :ويدل عليه قول قتادة
في «صحيح مسلم»( :نحن سألناه) .انتهى .فليس بجيد ؛ ألن أحمد روى في مسنده

بإسناد «الصحيحين» :أن سؤال قتادة نظير سؤال أبي سلمة ،والذي في «مسلم» ،

إنما قاله عقب رواية أبي داود الطيالسي ،عن شعبة ،ولم يبين مسلم صورة المسألة،
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وقد بينها أبو يعلى ،والسراج ،وعبدالله بن أحمد ،في رواياتهم التي ذكرناها عن أبي
داود :أن السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة ،وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر:

أنسا :أيقرأ الرجل في الصالة
عن طريق أبي جابر ،عن شعبة ،عن قتادة ،قال:
ُ
سألت ً
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ؟ فقال :صليت وراء رسول الله ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،فلم
أسمع أحدً ا منهم يقرأ بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .

أنسا أجاب قتادة بالحكم دون أبي
فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة ،وغايته أن ً

سلمة ،فلعله تذكره لما سأله قتادة؛ بدليل قوله في رواية أبي سلمة« :ما سألني عنه أحد
قبلك»  ،أو قاله لهما م ًعا فحفظه قتادة دون أبي سلمة؛ فإن قتادة أحفظ من أبي سلمة

بال نزاع ،وإذا انتهى البحث إلى أن ُمحصل حديث أنس :نفي الجهر بالبسملة ،على
ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه ،فمتى وجدت رواية فيها إثبات

أنسا يب ُعد جدًّ ا
المثبت على النافي؛ ألن ً
الجهر ُقدِّ مت على نفيه ،لمجرد تقديم رواية ُ

خمسا
أن يصحب النبي ﷺ مدة عشر سنين ،ثم يصحب أبا بكر ،وعمر ،وعثمان،
ً
ٍ
ٍ
واحدة ،بل لكون أنس اعترف بأنه
صالة
وعشرين سنةً ،فلم يسمع منهم الجهر بها في

جهرا،
ال يحفظ هذا الحكم ،كأنه لبعد عهده به ،ثم تذكر منه الجزم باالفتتاح بالحمد ً
ولم يستحضر الجهر بالبسملة ،فيتعين األخذ بحديث من أثبت الجهر...

وترجم له ابن خزيمة وغيره (إباحة اإلسرار بالبسملة في الجهرية) ،وفيه نظر؛ ألنه

لم يختلف في إباحته بل في استحبابه ،واستدل به المالكية على ترك دعاء االفتتاح،
وحديث أبي هريرة الذي بعده((( يرد عليه ،وكأن هذا هو السر في إيراده ،وقد تحرر

أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة ،فليس فيه تعرض لنفي دعاء االفتتاح»
انتهى كالم الحافظ في «الفتح».

((( ولفظه :كان رسول اهلل ﷺ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة  -قال أحسبه قال :هنية ،فقلت :بأبي
وأمي يا رسول اهلل ،إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال :أقول :اللهم باعد بيني وبين خطاياي ...

الحديث .أخرجه البخاري ( ،149 :1برقم .)744
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[]14

الجرمي
وأما حديث أبي قالبة عبدالله بن زيد ْ

فأخرجه ابــن حبان في «صحيحه» اإلحسان ( ،105 :5برقم :)1802

أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون ،قال :حدثنا هارون بن عبدالله الحمال،

قال :حدثنا يحيى بن آدم ،قال :حدثنا سفيان ،عن خالد الحذاء ،عن أبي قالبة،

عن أنس ،قال :وكان رسول الله ﷺ ،وأبو بكر ،وعمر ،رضوان الله عليهما ،ال
يجهرون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

هذا الوجه معلول ،خفي على أبي حاتم ،أعله اإلمام أحمد ،وابن المديني ،فسئل

عنه اإلمام أحمد ،فقال :هو وهم .حدثني يحيى بن آدم ،فقال :عن أبي نعامة قيس بن
عباية ،عن أنس رضي الله عنه ،بدل أبي قالبة .قال :وكذا هو في «كتاب األشجعي»

عن سفيان .قال :وكذلك بلغني عن العدني ،عن سفيان.

وقال علي بن المديني في «العلل» :إن يحيى بن آدم حدثه به على الوهم(((.
قلت :وسيأتي الصحيح في طريق أبي نعامة.

أيضا  :-أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (:)316 :7
وله وجه آخر ،لكنه معلول ً -
من طريق إبراهيم بن بشار ،عن سفيان ،عن أيوب ،عنه به( ،فذكره) .وإسناده ضعيف،
وحديثه منكر.
قال أبو نعيم« :تفرد به إبراهيم بن بشار ،عن [سفيان ،عن أيوب] ،عن أبي قالبة.

ورواه عامة أصحابه من حديث أيوب ،عن قتادة ،عن أنس».

قلت :راويه هذا فيه كالم ال يحتمل منه مثل هذا؛ وهو إبراهيم بن َب َّشار الرمادي

صاحب ابن عيينة .ليس بالمتقن ،له مناكير ،وضعفه البعض في حديثه عن سفيان،
وقال النسائي وغيره :ليس بالقوي .وقال ابن حجر :حافظ له أوهام(((.
((( انظر «النكت البن حجر» (.)751 :2

((( «الكامل» ( )430 :1طبعة دار الكتب العلمية« ،هتذيب الكمال» (« ،)56 :2الكاشف»  ،رقم (،)122

«الميزان» (« ،)23 :1إكمال مغلطاي» (« ،)187 :1هتذيب التهذيب» (« ،)108 :1التقريب»  ،رقم (.)155
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[]15

وأما حديث مالك بن دينار

فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» ( ،180 :7برقم  ،)4159وابن األعرابي في

«معجمه» ( ،)380 :2والعسكري في «تصحيفات المحدثين» ( ،)549 :2وابن
عدي في «الكامل» ( ،)73 :3والطبراني في «األوسط» ( ،183 :5برقم ،)5018

وتمام في «فوائده» ( 262 :2برقم  ،)1691والخطيب في «تاريخه» (،)106 :10

و«الموضح» ( )316 :1كلهم :من طرق عن أبي إسماعيل خازم بن الحسين ،عنه به،

قال :صليت خلف النبي ﷺ ،وخلف أبي بكر ،وخلف عمر ،وخلف عثمان ،وخلف

علي ،فكانوا يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .وزاد في بعض طرقه:
[وكانوا يقرؤونها ﴿ملِ ِ
ك يوم الدين﴾].
وإسناده ضعيف؛ مداره على أبي إسحاق خازم بن الحسين ،وهو ضعيف،

قال ابن معين :ليس بشيء .وقال أبو داود :روى مناكير .وقال ابن عدي :وعامة
حديثه عن من يروي عنهم ال يتابعه أحد عليه ،وأحاديثه شبه الغرائب ،وهو

ضعيف يكتب حديثه(((.

[]16

وأما حديث محمد بن سيرين

فأخرجه الطحاوي في «معاني اآلثار» ( ،)203 :1وابن فيل البالسي في «جزء

له» «رواية أبي الحسن بن بندار قاضي أدنة»  ،مجموع ( ،1559ق  :)24من طريق
هشام بن حسان ،عنه به( ،فذكره) .قرن ابن فيل في جزئه رواية محمد بن سيرين

بالحسن البصري.

((( «هتذيب» الكمال (« ،)24 :8الميزان» ( ،)626 :1التهذيب ( ،)79 :3التقريب ،رقم (.)1614
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وهشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين؛ كان حماد بن سلمة ال يختار

عليه أحدً ا في حديث ابن سيرين .قال الذهبي :ال ريب أنه ثبت في محمد بن سيرين(((.

[]17

وأما حديث محمد بن نوح

فأخرجه الطحاوي في «معاني اآلثار» ( :)203 :1من طريق يزيد بن أبي حبيب،

عنه به( ،فذكره) ،إال أنه لم يذكر عثمان بن عفان.

وهو ضعيف من هذا الوجه؛ محمد هذا غير معروف بالرواية عن أنس؛ ترجم

البخاري وابن حبان في «الثقات» لمحمد بن نوح ،وجعله ابن حبان في طبقة أتباع
التابعين؛ فإن يكن هو فحديثه منقطع(((.

[]18

وأما حديث منصور بن زاذان

فأخرجه النسائي في «الصغرى» ( ،135 :2برقم  ،)906و«الكبرى» (،315 :1
الس ّك ِري ،عنه به( ،فذكره) ،باختالف.
برقم  :)978من طريق أبي حمزة ُّ
ومنصور عن أنس مرسل فيما قيل(((.

[]19

وأما حديث أبي نعامة قيس بن َع َباية الحنفي

فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» في ( ،211 :7برقم  :)4205من طريق أبي داود

عمر بن سعد الحفري.

((( «هتذيب الكمال» (« ،)181 :30الكاشف»  ،رقم (« ،)5959الميزان» ( ،)295 :4إكمال مغلطاي (:12
« ،)138التقريب»  ،رقم (.)7289

((( انظر «التاريخ الكبير» ( ،)249 :1و«الثقات» (.)429 :7

((( «تحفة التحصيل» (ص« ،)317هتذيب التهذيب» (.)306 :10
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وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى ( :)52 :2من طريق عبدالله بن الوليد.
(كالهما) أبو داود الحفري ،وعبدالله بن الوليد :عن سفيان ،عن خالد الحذاء،

عنه به بلفظ :كان النبي ﷺ ،وأبو بكر ،وعمر ،ال يقرؤون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾».
اللفظ ألبي يعلى.

قال البيهقي :ورواه الحسين بن حفص عن سفيان وقال( :ال يجهرون) ولم يقل:

(ال يقرؤون) ،وأبو نعامة قيس بن عباية لم يحتج به الشيخان ،والله أعلم .اهـ.
قلت :فهذه علة؛ ألنها تحيل المعنى.

أما قيس بن عباية هذا ،فهو ثقة ،قاله ابن معين ،وقال بن عبد البر هو ثقة عند

جميعهم وقال الخطيب :ال أعلم أحدا رماه بكذب وال ببدعة .وقال الذهبي :صدوق

تكلم فيه بال حجة(((.

قلت :وليس من الزم الثقة أال يهم .والله أعلم.
وفيه خالف من وجه آخر :أخرجه البيهقي في «الكبرى» ( :)52 :2من طريق

عثمان بن غياث ،ثنا أبو نعامة الحنفي ،عن ابن عبدالله بن مغفل ،عن أبيه ،قال:

صليت خلف رسول الله ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،فما سمعت أحدً ا منهم يقرأ ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

الجريري ،عن أبي نعامه قيس بن عباية الحنفي ،وزاد
قال البيهقي :وكذلك رواه ُ

في متنه[ :عثمان] رضي الله عنهم ،إال أنه قال« :فلم أسمع أحدً ا منهم جهر بها» ،

وخالفهما خالد الحذاء :فرواه عن أبي نعامة ،عن أنس بن مالك.

فالحديث من هذه الطريق ضعيف ،وسيأتي إعالله عن اإلمام أحمد ،كما نقله

ابن حجر في المبحث الثاني ،عند كالمه على رواية أبي قالبة وأبي نعامة.

((( «هتذيب الكمال» (« ،)70 :24الكاشف»  ،رقم (« ،)4609الميزان» (« ،)379 :3هتذيب التهذيب» (:8
« ،)401التقريب»  ،رقم (.)5583
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وبهذا تمت طرق الحديث عن أنس ،وقد رأى ابن عبدالبر((( في هذا االختالف

علة توجب رده؛ فحكم عليه باالضطراب ،بخالف من جمع كالشافعي ،وغيره.

وهذا الحديث مثل به ابن الصالح في «معرفة أنواع علم الحديث»(((على ما

وقعت العلة فيه في المتن دون اإلسناد ،فقال :ومثال العلة في المتن :ما انفرد مسلم
بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

فع َّلل قوم رواية اللفظ المذكور؛ لما رأوا األكثرين إنما قالوا فيه :فكانوا يستفتحون

القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ من غير تعرض لذكر البسملة ،وهو الذي اتفق

البخاري ومسلم على إخراجه في «الصحيح»  ،ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور

رواه بالمعنى الذي وقع له ،ففهم من قوله( :كانوا يستفتحون بالحمد) أنهم كانوا

ال يبسملون ،فرواه على ما فهم ،وأخطأ؛ ألن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون
بها من السور هي الفاتحة ،وليس فيه تعرض لذكر التسمية ،وانضم إلى ذلك أمور،

منها :أنه ثبت عن أنس :أنه ُسئل عن االفتتاح بالتسمية؟ فذكر أنه ال يحفظ فيه شي ًئا

عن رسول الله ﷺ .والله أعلم .اهـ.

وقــال العراقي في «التقييد واإليــضــاح»(((« :وقــد أعله جماعة من الحفاظ:

الشافعي ،والدارقطني ،والبيهقي ،وابن عبدالبر رحمهم الله ،ولنذكر كالمهم في ذلك

ليتضح ما أعلوه به:

فأما كالم الشافعي رحمه الله ،فقد ذكــره البيهقي في كتاب «معرفة السنن
ٍ
لسؤال أورده .وصورة السؤال :فإن
واآلثــار»((( وإنه قاله في «سنن حرملة»جوا ًبا

قال ٌ
قائل :قد روى مالك ،عن حميد ،عن أنس ،قال :صليت وراء أبي بكر ،وعمر،
((( «االستذكار» ( )436 :1وسيأيت قري ًبا.
((( «المعرفة» (ص.)92

((( «التقييد» (ص.)99 - 98
((( «المعرفة» (.)522 :1
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وعثمان ،فكلهم كان ال يقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
قال الشافعي :قيل له :خالفه سفيان بن عيينة ،والفزاري ،والثقفي ،وعدد لقيتهم

سبعة أو ثمانية ،متفقين مخالفين له قال :والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد .ثم
رجح روايتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب ،عن قتادة ،عن أنس ،قال :كان النبي ﷺ،

وأبو بكر ،وعمر ،يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

قال الشافعي :يعني يبدؤون بقراءة أم القرآن قبل ما ُيقرأ بعدها ،وال يعني أنهم

يتركون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وحكى الترمذي في «جامعه»((( عن الشافعي ،قال :إنما معنى هذا الحديث :أن

النبي ﷺ وأبا بكر ،وعمر ،كانوا يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

معناه :أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة ،وليس معناه :أنهم

كانوا ال يقرؤون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .انتهى.

وما أوله به الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني(((« :فكانوا يستفتحون بأم

أيضا  -أن المحفوظ عن
القرآن فيما ُيجهر به» .قال الدارقطني :هذا صحيح .وقال ً -

قتادة وغيره ،عن أنس :أنهم كانوا يستفتحون بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ليس فيه

تعرض لنفي البسملة.

وكذا قال البيهقي((( :إن أكثر أصحاب قتادة رووه عن قتادة كذلك ،قال :وهكذا

رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ،وثابت البناني ،عن أنس .انتهى.

وأمــا تضعيف أبــو عمر ابــن عبدالبر لــه بــاالضــطــراب ،فإنه قــال فــي كتاب
((( «سنن الرتمذي» (.)16 :2

((( «السنن» ( ،316 :1برقم .)9
((( «معرفة السنن» (.)523 :1
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(((
كثيرا مضطر ًبا متداف ًعا :منهم من
«االستذكار»  :اختلف عليهم في لفظه اختال ًفا ً

يقول :صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر .ومنهم :من يذكر عثمان،

ومنهم :من ال يذكر فكانوا ال يقرؤون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .ومنهم :من قال :فكانوا
ال يجهرون بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وقال كثير منهم :وكانوا يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .قال

بعضهم :فكانوا ال يجهرون بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .وقال بعضهم :كانوا يقرؤون
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

قال :وهذا اضطراب ال تقوم معه حجة ألحد من الفقهاء الذين يقرؤون ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾ والذين ال يقرؤونها.
أيضا -في كتاب «األنصاف في البسملة»((( بعد أن رواه منوقال ابن عبدالبر
ً

رواية :أيوب ،وشعبة ،وهشام الدستوائي ،وشيبان بن عبدالرحمن ،وسعيد بن أبي

عروبة ،وأبي عوانة ،فهؤالء حفاظ أصحاب قتادة ليس في روايتهم لهذا الحديث ما

يوجب سقوط ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ من أول فاتحة الكتاب .انتهى.

فهذا كالم أئمة الحديث في تعليل هذا الحديث ،فكيف يقول ابن الجوزى :إن

األئمة اتفقوا على صحته؟! أفال يقدح كالم هؤالء في االتفاق الذى نقله ؟! .انتهى

كالم العراقي.

((( «االستذكار» (.)436 :1

((( «األنصاف» (ص ،21برقم .)17
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المبحث الثاين

النظر يف علل حديث أنس يف نفي البسملة
تكلم على علل هذا الحديث من الحفاظ :الدارقطني ،والخطيب ،وابن عبدالبر،

والبيهقي ،ابن الجوزي ،والعراقي ،وابن حجر ،وغيرهم ،وقد ذكرنا بعض أقوالهم

فيما سبق ،وسأورد هنا ما يتعلق بالنفي ،وما عليه من اعتراضات وأجوبة ،فقد جاء

نفي البسملة في حديث أنس من ثالثة طرق ،كما ذكر العراقي ،وهى :رواية حميد
الطويل ،وقتادة بن ِدعامة ،وإسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة.
وقد استدرك عليه ابن حجر :رويات ثابت البناني ،والحسن بن أبي الحسن

البصري ،ومنصور بن زاذان ،وأبي نعامة قيس بن عباية ،وأبي قالبة :عبدالله بن زيد

الجرمي ،وثمامة بن عبدالله بن أنس.

فأما رواية حميد الطويل :فقد تقدم أن مال ًكا رواها في «الموطأ» عنه ،وأن الشافعى

رحمه الله تكلم فيها لمخالفة سبعة أو ثمانية من شيوخه في ذلك.

وأيضا فقد ذكر ابن عبد البر في كتاب «اإلنصاف»((( ما يقتضى انقطاعه بين
ً

حميد ،وأنس ،فقال :ويقولون :إن أكثر رواية حميد عن أنس أنه سمعها من قتادة،

عن أنس.

وأما رواية قتادة بن ِدعامة :فقد ورد التصريح بذكر قتادة في رواية ابن أبى عدى،

عن حميد ،عن قتادة ،عن أنس ،فآلت رواية حميد إلى رواية قتادة.

وأما رواية مسلم في «صحيحه»((( :فعن الوليد بن مسلم ،حدثنا األوزاعى ،عن

قتادة :أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك ،أنه حدثه قال :صليت خلف النبى ﷺ،
((( «اإلنصاف» برقم (.)10

((( «الصحيح» ( ،299 :1برقم .)399
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وأبى بكر ،وعمر ،فكانوا يستفتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ال يذكرون
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ في أول قراءة ،وال في آخرها.

وقد أفاض الحافظ العراقي في مناقشة روايتي قتادة ،وإسحاق في «التقييد

واإليضاح»  ،واستحسن ذلك تلميذه النجيب الحافظ ابن حجر.

وهذا خالصة كالمه« :قد بين األوزاعى في روايته أنه لم يسمعه من قتادة،

وإنما كتب إليه به والخالف في صحة الرواية بالكتابة معروف ،وعلى تقدير

صحتها فأصحاب قتادة الذين سمعوه منهم :أيوب ،وأبو عوانة ،وغيرهما ،لم

يتعرضوا لنفي البسملة.

وأيضا ففي طريق مسلم :الوليد بن مسلم ،وهو مدلس ،وإن كان قد صرح
ً

بسماعه من األوزاعى ،فإنه يدلس تدليس التسوية ،أى يسقط شيخ شيخه الضعيف

كما تقدم نقله عنه ،نعم لمسلم من رواية شعبة ،عن قتادة ،عن أنس :فلم أسمع أحدً ا

منهم يقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .وال يلزم من نفي السماع عدم الوقوع بخالف
الرواية المتقدمة.

أيضا -ولم يسبق
وأما رواية إسحق بن عبدالله بن أبى طلحة :فهى عند مسلم ً -

لفظها ،وإنما ذكرها بعد رواية األوزاعى ،عن قتادة ،عن أنس ،فقال :حدثنا محمد بن
مهران ،حدثنا الوليد بن مسلم ،عن األوزاعى ،أخبرنى إسحاق بن عبدالله بن أبى

طلحة :أنه سمع أنس بن مالك« ،يذكر ذلك» .

فاقتضى أيراد مسلم لهذه الرواية= أن لفظها مثل الرواية التي قبلها ،وليس كذلك،

فقد رواها ابن عبدالبر في كتاب «اإلنصاف»((( :من رواية محمد بن كثير ،قال :حدثنا

األوزاعى( ،فذكرها) ،بلفظ :كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾

ليس فيها تعرض لنفي البسملة ،مواف ًقا لرواية األكثرين ،وهذا موافق لما قدمنا نقله
((( «اإلنصاف» برقم (.)22
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عن البيهقى :من أن رواية إسحاق بن عبدالله ،عن أنس لهذا الحديث كرواية أكثر
أصحاب قتادة« :أنه ليس فيها تعرض لنفي البسملة»  ،فقد اتفق ابن عبد البر والبيهقى
على مخالفة رواية إسحاق للرواية التى فيها نفي البسملة.

وعلى هذا فما فعله مسلم رحمه الله ،هنا ليس بجيد؛ ألنه أحال بحديث على

آخر ،وهو مخالف له بلفظ حيث ذكر رواية قتادة عن أنس :صليت خلف النبي ﷺ،

وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكانوا يستفتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ال
يذكرون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،في أول قراءة وال في آخرها.

فلم يقل مسلم« :نحو ذلك» وال غيره ،فإن كانت الرواية التي وقعت لمسلم

لفظها كالتي قبلها  -أعني التي أحال عليها  -فترجح رواية بن عبد البر عليها؛ ألن

رواية مسلم من طريق الوليد بن مسلم ،عن األوزاعى معنعنًا ،ورواية ابن عبد البر :من
طريق محمد بن كثير ،حدثنا األوزاعى ،وصرح بلفظ الرواية فهى أولى بالصحة ممن
ابهم اللفظ وفي طريقه مدلس عنعنه والله أعلم.

قوله :وأنضم إلى ذلك أمور منها :أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن االفتتاح بالتسمية،

فذكر أنه ال يحفظ فيه شي ًئا ،عن رسول الله ﷺ (((.انتهى.

وممن لم يقبل الحجة بهذا الحديث ابن عبدالبر ،وابن الجوزي ،فقال ابن

عبد البر في «اإلنصاف»((( :الذي عندي أن من حفظه عنه حجة على من سأله في

حال نسيانه.

وقال ابن الجوزى في «التحقيق»((( على هذا الحديث بأنه ليس في «الصحاح"

فال يعارض ما في «الصحاح» اهـ.

((( انظر «التقييد واإليضاح» (ص )121،122بتصرف.
((( «اإلنصاف» برقم (.)29
((( «التحقيق» (.)354 :1
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والجواب عن األول :ما أجاب به أبو شامة في تصنيفه في «البسملة» :بأنهما

مسألتان :فسؤال قتادة عن االستفتاح بأى سورة ،وفي «صحيح مسلم»((( :أن قتادة

قال نحن سألناه عنه ،قال أبو شامة :وسؤال أبى مسلمة ألنس ،وهو هذا السؤال
األخير عن البسملة وتركها .انتهى.

ولو تمسكنا بما اعترض به ابن عبد البر :من أن من حفظه عنه حجة على

من سأله في حالة نسيانه ،لقلنا :قد حفظ عنه قتادة ،وصفه لقراءة رسول الله ﷺ
البسملة ،كما رواه البخارى في «صحيحه» :من طريقين :عن قتادة ،عن أنس ،قال:

سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله ﷺ ،قال :كانت مدً ا ،ثم قرأ ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،يمد بسم الله ،ويمد الرحمن ،يمد الرحيم.
وهذا إسناد ال شك في صحته.

وقال الدارقطنى((( :هذا حديث صحيح ،وكلهم ثقات ،وقال الحازمى :هذا

صحيح ،ال يعرف له علة ،وفيه داللة على الجهر مطل ًقا ،وإن لم يقيد بحالة
حديث
ٌ
الصالة ،فيتناول الصالة وغير الصالة.

قال أبو شامة :وتقرير هذا أن يقال :لو كانت قراءة رسول الله ﷺ ،تختلف في

الصالة وخارج الصالة ،لقال أنس :لمن سأله عن أي قراءتيه ،لسأل عن التي في

الصالة ،أم التي خارج الصالة ،فلما أجاب مطل ًقا؛ علم أن الحال لم يختلف في ذلك،
وحيث أجاب بالبسملة دون غيرها من آيات القرآن؛ دل على أن النبي ﷺ كان يجهر

بالبسملة في قراءته ،ولوال ذلك كان أنس أجاب ﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،أو
غيرها من اآليات ،قال :وهذا واضح.

قال :ولنا أن نقول الظاهر أن السؤال لم يكن إال عن قراءته في الصالة؛ فإن
((( «الصحيح» ( ،299 :1برقم .)399
((( «السنن» ( ،316 :1برقم .)10
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الراوي قتادة ،وهو راوي حديث أنس ذاك ،وقال فيه :نحن سألناه عنه .انتهى.
ولم تختلف على قتادة في حديث البخاري ،هذا بخالف حديث مسلم ،فاختُلف

فيه عليه ،كما بيناه ،وما لم ُيختلف فيه أولى عند الترجيح بحصول الضبط فيه ،والله

أعلم.

والجواب عن الثانى ،وهو قول ابن الجوزى :ليس في «الصحاح» :أنه إن كان

المراد أنه ليس في واحد من «الصحيحين» فهو كما ذكر ليس في واحد منهما ،ولكن

صحيحا؛ ألنهما لم
ال يلزم من كونه ليس في واحد من «الصحيحين» أن ال يكون
ً
يستوعبا إخراج الصحيح في كتابيهما ،وإن أراد ليس في كتاب التزم مخرجه الصحة
فليس بجيد فقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ((( :من رواية أبى مسلمة سعيد

بن يزيد ،قال :سألت أنس بن مالك :أكان رسول الله ﷺ يستفتح بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾ ،أو ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾؟ فقال :إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ،وما

سألنى عنه أحد قبلك!

وقال الدارقطنى((( :هذا إسناد صحيح ،قال البيهقى في «المعرفة»((( :في هذا

داللة على أن مقصود أنس ما ذكره الشافعي .انتهى.

وإن أراد ابن الجوزى بقوله إنه ليس في «الصحاح» أي ليس في أحد الصحيحين،

صحيحا في
أيضا
فال يكون فيه قوة المعارضة لما في أحد «الصحيحين»  ،وإن كان ً
ً
نفسه؛ ألنه يرجح عند التعارض باألصح منهما فيقدم ما في «الصحيحين» .
والجواب عن هذا - :إن كان أراده  -من وجهين:
أحدهما :أن هذا إذا اتضحت المعارضة ولم يمكن الجمع ،فأما مع إمكان
((( ليس يف المطبوع.

((( ) «السنن» ( ،316 :1برقم .)10
((( «المعرفة» (.)522 :1
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الجمع ،فال يهمل واحد من الحديثين الصحيحين ،وقد تقدم حمل من حمله من

الحفاظ على أن المراد بحديث «الصحيحين»  ،االبتداء بالفاتحة ال نفي البسملة ،وبه

يصح الجمع.

والوجه الثانى :إنه إنما يرجح بما في أحد «الصحيحين» على ما في غيرهما

من الصحيح ،حيث كان ذلك الصحيح مما لم يضعفه األئمة ،فأما ما ضعفوه كهذا
الحديث فال يقدم على غيره؛ لخطأٍ وقع من بعض .والله أعلم» .اهـ .كالم العراقي
بتصرف يسير.

قلت :قد استحسن ابن حجر مناقشة شيخه لعلل هذا الحديث ،واعترض عليه

في بعض ما قرره في كتابه «النكت على مقدمة ابن الصالح»((( ،فقال :وقد تكلم

الحسن عليه ،إال أن فيه مواضع تحتاج إلى
شيخنا على هذا الموضع بما ال مزيد في ُ

التنبيه عليها . ...إلخ ما ذكر.

وسأورد من هذه التنبيهات ما له عالقة بالتعليل ،وأحرر ما فيها من إشكاالت ،أو

مزيد بيانَ ،وفق دراستي لهذا الحديث:
التنبيه األول:

قوله (يعني العراقي)« :إن ترك قراءة البسملة في حديث أنس رضي الله عنه ،ورد

من ثالث طرق وهي :رواية حميد ،ورواية قتادة ،ورواية إسحاق بن أبي طلحة» .

قال ابن حجر« :قد يتوهم منه أن باقي الروايات عن أنس رضي الله عنه ليس فيها

أيضا  :-من رواية ثابت البناني،
تعرض لتركها ،وليس كذلك ،بل قد جاء ترك الجهر بها ً -

والحسن بن أبي الحسن البصري ،ومنصور بن زاذان ،وأبي نعامة قيس بن عباية ،وأبي

قالبة عبدالله بن زيد الجرمي ،وثمامة بن عبدالله بن أنس ،رحمة الله عليهم.
((( «المقدمة» (.)749 :2
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أما حديث ثابت :فرواه أحمد بن حنبل ،وابن خزيمة في «صحيحه»  ،والطحاوي:

من طريق األعمش ،عن شعبة ،عنه بلفظ :صليت مع النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر
رضي الله عنهما ،فلم يجهروا بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .اهـ.

قلت :ال نُسلم البن حجر االحتجاج بهذه الرواية؛ لما قدمنا من أنها معلولة،

فالصواب فيه :أنه من رواية شعبة ،عن قتادة ،وقد أعل هذا الوجه الترمذي ،كما في

طريق ثابت.

قال ابن حجر« :وأما حديث الحسن البصري :فرواه ابن خزيمة في «صحيحه» ،

والطبراني ،والطحاوي ،بلفظ :أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،رضي الله عنهما ،كانوا

سرون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
ُي ُّ

وأخرجه الطبراني ،والخطيب :من وجه آخر ،عن الحسن بلفظ« :نفي الجهر»

وأما حديث منصور بن زاذان :فرواه النسائي بلفظ :صلى بنا النبي ﷺ ،فلم

يسمعنا قراءة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .بوب عليها النسائي «باب ترك الجهر بـ ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾».

وأما حديث أبي قالبة وأبي نعامة :فروى ابن حبان في «صحيحه» :من طريق

هارون بن عبدالله الحمال ،عن يحيى بن آدم ،عن سفيان الثوري ،عن خالد الحذاء،

عن أبي قالبة ،عن أنس رضي الله عنه ،قال :كان رسول الله ﷺ ،وأبو بكر ،وعمر
رضي الله عنهما ،ال يجهرون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وهم؛
وذكر الخالل في «العلل» :أن مهنا بن يحيى سأل أحمد عنه ،فقال :هو ٌ

حدثني يحيى بن آدم  -يعني بهذا اإلسناد  ،-فقال :عن أبي نعامة قيس بن عباية ،عن

أنس رضي الله عنه ،بدل أبي قالبة.

قال :وكذا هو في «كتاب األشجعي»  ،عن سفيان.
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قال :وكذلك بلغني عن العدني ،عن سفيان.
قلت :ورواية العدني أخرجها البيهقي من طريقه.
وكذا قال علي بن المديني في «العلل» :إن يحيى بن آدم حدثه به على الوهم ،ولم

يخرجه أحمد في «مسنده» من هذا الوجه.

وهو في «معجم الطبراني» :من طريق محمد بن يوسف الفريابي ،عن سفيان

على الصواب.

وكذا أخرجه البيهقي :من طريق الحسين بن حفص ،عن سفيان «بنفي الجهر» .
وقال :أبو نعامة ،وثقه يحيى بن معين ،ولم يخرج له الشيخان.
ثم فيه اختالف آخر على أبي نعامة :رواه عثمان بن غياث ،وسعيد بن أياس ،عن

أبي عبدالله بن مغفل ،عن أبي.

وال يمتنع أن يكون ألبي نعامة فيه شيخان» اهـ.
قلت :ما ذكره ابن حجر  -من تخريج البيهقي لرواية الحسين بن حفص  -ليس

مخرجا لديه بإسناده ،وإنما أشار له إشارة ،وقد تقدم قوله في رواية أبي قالبة« :وأما
ً

حديث ثمامة فرواه الخطيب في كتاب «الجهر بالبسملة» نحو حديث ثابت ،فهذه

الروايات متضافرة على عدم الجهر بالبسملة.
التنبيه الثاني:

قوله (يعني العراقي)« :إن ابن عبد البر قال :إن حديث أنس رضي الله عنه

مضطرب المتن».

قال الحافظ :وتقريره لذلك ليس بجيد؛ ألن االضطراب شرطه تساوي وجوهه،

ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها ،كما سيأتي.
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أما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها ،فال

يستلزم اضطرا ًبا ،وهذا في هذا الحديث موجود؛ ألن الجمع بين الروايات الثابتة منه

ممكن.

فقوله« :ومنهم من يذكر عثمان رضي الله عنه ومنهم من ال يذكر» ليس بقادح.
وقوله« :وقال بعضهم :كانوا يقرؤون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
وقال بعضهم( :كانوا يجهرون) ،لم تثبت واحــدة من هاتين الروايتين .وقد

استوعب الخطيب طرق حديث أنس رضي الله عنه ،وأورد هذين اللفظين من أوجه

واهية أو منقطعة ،وقد بين شيخنا بعض ذلك فيما أماله على «مستدرك الحاكم»  ،فلم

يبق من األلفاظ التي ذكر أبو عمر أنه متخالفة ،إال ثالثة ألفاظ وهي:
 -1نفي الجهر بها.
 -2أو نفي قراءتها.
 -3أو االقتصار على االفتتاح بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

والجمع بين هذه األلفاظ ممكن ،بالحمل على عدم الجهر ،كما سنذكره  -إن

شاء الله تعالى  -بعد قليل.
التنبيه الثالث:

قوله (يعني العراقي)« :إن رواية الوليد بن مسلم ،عن األوزاعي ،التي أخرجها

مسلم معلولة؛ ألن الوليد يدلس تدليس التسوية»

أقول :ال يتجه تعليله بتدليس الوليد؛ ألنه صرح بسماعه من األوزاعي ،وصرح

بأن األوزاعي ما سمعه من قتادة ،وإنما كتب إليه ،وقتادة سمعه من أنس رضي الله
عنه ،كما رويناه في «كتاب القراءة خلف اإلمام» للبخاري قال :ثنا محمد بن يوسف،
هو الفريابي ،ثنا األوزاعي ،قال :كتب إلى قتادة ،قال :حدثني أنس رضي الله عنه.
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وكذا رويناه في «السنن الكبير» للبيهقي من طريق العباس بن الوليد بن مزيد،

حدثني أبي ،حدثنا األوزاعي ،مثله سواء ،وكذا رويناه :من طريق الهقل بن زياد ،عن
األوزاعي ،قال :كتبت إلى قتادة أسأله عن الجهر بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،فكتب إلي

يذكر ،قال :حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه :أنه صلى خلف النبي ﷺ ،وأبي
بكر ،وعمر ،وعثمان رضي الله تعالى عنهم ،فكانوا يستفتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ ،ال يذكرون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،في أول القراءة ،وال في آخراها.
فهذه متابعة للوليد بن مسلم ،عن األوزاعي.

وكذا رويناها في «فوائد إسماعيل بن قيراط العذري»  ،قال :ثنا سليمان بن

عبدالرحمن ،ثنا الهقل( ،فذكره) ،نقلته من خط الحافظ السلفي .وكذلك رواه أبو
عوانة في «صحيحه» :من طريق بشر بن بكر ،عن األوزاعي ،فذكر المتن مثله سواء،

ولم يذكر القصة التي في السند ،وتابعه أبو المغيرة ،عن األوزاعي .قال أحمد في
«مسنده» :ثنا أبو المغيرة ،ثنا األوزاعي ،قال :كتب إلى قتادة ،قال :حدثني أنس

بن مالك رضي الله عنه ،قال :صليت خلف النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان
رضي الله عنهم ،فكانوا يستفتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ال يذكرون

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ في أول القراءة ،وال في آخراها.
وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم.

محتجا به،
وأبو المغيرة من ثقات الحمصيين ،أخرج عنه البخاري في «صحيحه»
ً

فبان أن تعليله بتدليس الوليد ال وجه له ،لكن لو أعله الشيخ َّ
بأن قول األوزاعي :إن
قتادة كتب إليه مجاز؛ ألن قتادة كان أكمه ال يكتب ،فيكون قد أمر بالكتابة عنه غيره،
وحينئذ فذلك الغير مجهول الحال عندنا ،حتى ولو كان قتادة يثق به ،فال يكفي ذلك
في ثبوت عدالته ،إال عند من يقبل التزكية على اإليهام.

وهو مرجوح عند الشيخ؛ الحتمال أن يكون مضع ًفا عند غيره بقادح.
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فرجعت رواية األوزاعي إلى أنها ،عن شخص مجهول ،كتب إليه بإذن قتادة ،عن

قتادة ،عن أنس رضي الله عنه.

فهذه العلة أشد من تدليس الوليد ،الذي حصل األمن منه بتصريحه بالسماع،

وبمتابعة من تابعه من أصحاب األوزاعي.
التنبيه الرابع:

قوله (يعني العراقي)« :إن رواية ابن عبد البر :من طريق محمد بن كثير ،عن

األوزاعي بلفظ االفتتاح ،أرجح من رواية الوليد ،عنه ،في طريق إسحاق ابن أبي طلحة،

التي أحال بها على رواية قتادة؛ ألنه لم يصرح عند مسلم بسماعه له ،من األوزاعي».

أقول« :الوليد بن مسلم أحفظ من محمد بن كثير بكثير ،ومع ذلك ،فقد صرح بسماعه

له فيما أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» :من طريق دحيم وهشام بن عمار ،عنه ،قال:
حدثني األوزاعي ،وكذا أخرجه الدارقطني :من طريق هشام ،ثنا الوليد ،ثنا األوزاعي.

وأما تردد الشيخ في لفظ إسحاق ،هل هو مثل حديث قتادة ،بلفظه أو بمعناه؟

فقد بينه البخاري في «جزء القراءة خلف اإلمام» :فرواه عن محمد بن مهران شيخ

مسلم فيه ،ولفظه مثل رواية قتادة سواء ،إال أنه لم يقل الزيادة التي زادها الوليد.

وكذلك بينه أبو عوانة في «صحيحه» بيانًا شاف ًيا؛ فإنه رواه كما قدمناه من طريق

بشر بن بكر ،عن األ,زاعي قال :كتب إلى قتادة( ،فذكره) بتمامه.

ثم أخرجه من طريق دحيم ،عن الوليد ،وعن يوسف بن سعيد عن محمد بن كثير

(كالهما) :عن األوزاعي ،عن إسحاق ،عن أنس رضي الله عنه ،قال :مثله .إلى قوله:
﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ .يعني ولم يذكر اللفظ الزائد في حديثه ،عن قتادة ،عن

أنس رضي الله عنه ،وهو قوله« :ال يذكرون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ في أول قراءة ،وال

في آخرها» .
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ورواه ابن حبان في «صحيحه» :من طريق محمد بن عبدالرحمن بن سهل،

ولفظه :يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،فيما يجهر به.

ومسلم لما ساق حديث األوزاع ــي ،عن كتاب قتادة ،وعطف عليه حديث

األوزاعي ،عن إسحاق ،قال« :فذكر ذلك»  ،لم يزد فقوله« :فذكر ذلك»  ،محتمل أن

يكون يريد ذكره باللفظ ،أو بالمعنى.

وقد تبين بما حررناه أنه إنما رواه بالمعنى؛ ألن في إحدى الروايتين ما ليس في

األخرى .والله أعلم.

تنبيه :قد قدمنا أن رواية محمد بن كثير ،رواها أبو عوانة في «صحيحه»  ،وكذلك

أخرجها أبو جعفر الطحاوي في «شــرح معاني اآلثــار»  ،وأبــو بكر الجوزقي في

«المتفق»  ،فعزوها إلى رواية أحدهم أولى من عزوها إلى ابن عبد البر؛ لتأخر زمانه.
والله الموفق.

التنبيه الخامس:
قوله (يعني العراقي) لما ذكر حميدً ا« :وقد ورد التصريح بذكر قتادة بينهما ،فيما

رواه ابن أبي عدي ،عن حميد ،عن قتادة ،عن أنس رضي الله تعالى عنه ،قال :فآلت
رواية حميد إلى رواية قتادة»

قلت :هذا يوهم أن حميدً ا لم يسمعه من أنس رضي الله تعالى عنهً ،
أصل وإنما

دلسه عنه ،وليس كذلك ،فإن حميدً ا كان قد سمعه من أنس رضي الله تعالى عنه ،لكن

موقو ًفا ،بلفظ :فكلهم كان ال يقرأ بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وهذا في رواية مالك كما هو في «الموطآت»  ،وقد رفعه بعضهم عنه ،وهو وهم؛

كما بينه الدارقطني في «غرائب مالك»  ،وابن عبد البر في «التمهيد»  ،وهكذا رواه

عن حميد ُحفاظ أصحابه ،كـ :عبدالوهاب الثقفي ،ومعاذ بن معاذ ،ومروان بن معاوية
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الفزاري ،وغير واحد ،موقو ًفا ،إال أنه عندهم بلفظ :كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

أنسا رضي الله
ورواه المزني :عن الشافعي ،عن ابن عيينة ،عن حمدي سمعت ً

تعالى عنه ،به.

َّ
أيضا -وقد بين يحيى بن
وشذ بعض أصحاب حميد ،فرفع هذا اللفظ عنه ً -

معين الصواب في ذلك بيانًا شاف ًيا ،فقال أبو سعيد بن األعرابي في «معجمه» :ثنا
محمد بن إسحاق الصاغاني ،ثنا يحيى بن معين ،عن ابن أبي عدي ،عن حميد ،عن

قادة ،عن أنس رضي الله عنه ،قال :إن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان رضي الله

تعالى عنهم ،كانوا يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

قال ابن معين :قال ابن أبي عدي ،وكان حميد إذا قال :عن قتادة عن أنس رضي

الله عنه ،رفعه .وإذا قال :عن أنس ،لم يرفعه.

تنبيه :لم يعز الشيخ رواية ابن أبي عدي :وقد عزوناها.
أيضا ابن حبان في «صحيحه» :من طريق محمد بن هشام السدوسي،
وأخرجها ً

ثنا ابن أبي عدي ،عن سعيد وحميد ،جمي ًعا :عن قتادة.

وأخرجها السراج :عن عمرو بن علي ،عن ابن أبي عدي ،عن حميد وحده ،دون

القصة التي ذكرها ابن معين ،فلم يذكرها عمرو ،وال محمد بن هشام.

قلت :سبق في ذكر رواية ابن أبي عدي ،عن حميد ،التنبيه على وهم ابن حجر في

جعل هذا من قول ابن عدي ،فهو من قول ابن معين.
التنبيه السادس:

قوله (يعني العراقي)« :والجواب ما أجاب به أبو شامة مسألتان» فسؤال قتادة عن

االستفتاح بأي سورة .وفي «صحيح مسلم» :أن قتادة ،قال« :نحن سألناه عنه».
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قلت :وفيه نظر؛ ألنه يوهم أن الحمل المذكور في «صحيح مسلم»  ،وليس

مسلما قال في «صحيحه» :ثنا محمد بن المثنى ،ثنا محمد بن عفر ،ثنا
كذلك ،فإن
ً
شعبة ،قال :سمعت قتادة يحدث ،عن أنس رضي الله عنه ،قال :صليت مع النبي ﷺ،

وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان رضي الله تعالى عنهم ،فلم أسمع أحدً ا منهم يقرأ ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

ثنا محمد بن المثنى ،ثنا أبو داود هم الطيالسي ،ثنا شعبة ،وزاد :قال شعبة :فقلت

لقتادة :أسمعته من أنس رضي الله عنه؟ قال :نعم .نحن سألناه .فهذا اللفظ في َّ
أن

السؤال كان عن عدم سماع القراءة ،ال عن سماع االستفتاح بأي سورة.

وقد روى الخطيب في «الجهر والبسملة» هذا الحديث من طريق أخرى :عن أبي

داود الطيالسي ،عن شعبة ،ولفظه :إن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،عثمان رضي الله

عنهم ،كانوا ال يستفتحون القراءة بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .قال شعبة :قلت لقتادة:

أسمعته من أنس ؟ .قال :نعم نحن سألناه عنه.

وقال أبو يعلى في «مسنده» :ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ،ثنا أبو داود ،عن

شعبة ،عن قتادة ،عن أنس رضي الله عنه ،قال :صليت خلف رسول الله ﷺ ،وخلف
أبي بكر ،وعمر ،وخلف عثمان رضي الله تعالى عنهم ،فلم يكونوا يستفتحون القراءة
بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

قال شعبة :فقلت لقتادة :أسمعته من أنس رضي الله عنه؟ قال :نعم ثم سألت

أنسا ،رضي الله تعالى عنه.
ً

وهكذا رواه عبدالله بن أحمد في «زيــادات المسند» :من حديث أبي داود

الطيالسي .وكذا أخرجه اإلسماعيلي :عن عبدالله بن ناجية ،عن محمد بن المثنى
وبندار ،عن أبي داود.

وكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» :من طريق«مسند أبي داود»  ،وكذلك
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رواه عمرو بن مرزوق ،عن شعبة بلفظ :يستفتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.
أيضا.
وفيه( :نحن سألناه عن ذلك) .أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» ً ،
فوضح بذلك أن سؤال قتادة ،ليس مخال ًفا لسؤال أبي سلمة؛ فطريق الجمع

بينهما ،أن يقال :إن سؤال أبي سلمة كان متقد ًما على سؤال قتادة؛ بدليل قوله في

روايته« :لم يسألني عنه أحد قبلك»؛ فكأنه كان إذ ذاك غير ذاكر لذلك ،فأجاب :بأنه ال

يحفظه ،ثم سأله قتادة عنه ،فتذكر ذلك ،وحدثه بما عنده فيه.

وأما احتجاج أبي شامة على أن سؤال قتادة له في الحديث الذي أخرجه البخاري:

عن قراءة النبي ﷺ ،وجواب أنس ،رضي الله تعالى عنه :أنها كانت مدً ا حيث أجاب

بـ«البسملة»  ،دون غيرها من آيات القرآن؛ دل على أن النبي ﷺ كان يجهر بـ«البسملة"
في قراءته .ففيه نظر؛ ألنه يحتمل أن يكون ذكر أنس للبسملة على سبيل المثال لقراءة

النبي ﷺ ،فال ينتهض الدليل على ذلك.
التنبيه السابع:

قوله (يعني العراقي)« :وما أوله به الشافعي رضي الله تعالى عنه ،مصرح به في

رواية الدارقطني».

لم يبين الشيخ روايــة الدارقطني كيف هي ؟ وظاهر السياق يشعر بأنها من

رواية قتادة ،عن أنس رضي الله عنه ،وليس كذلك؛ فإنها عنده من رواية الوليد ،عن

األوزاعي ،عن إسحاق بن أبي طلحة ،عن أنس ،رضي الله تعالى عنه.

وقد رواهــا راويها بالمعنى ،بال شك ،فإن روايــة الوليد ،كما بيناها من عند

البخاري في «جزء القراءة» ومن عند غيره ،بلفظ :كانوا يفتتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ .فرواها بعض الرواة عنه ،بلفظ «:بدأ بأم القرآن» بدل بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ ،فال تنتهض الحجة بذلك.
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التنبيه الثامن:
قوله (يعني العراقي)« :فعلل قوم رواية اللفظ المذكور (يعني نفي القراءة)

لما رأوا األكثرين إنما قالوا فيه :فكانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ  » ...إلى آخره.

يعني بذلك الدارقطني ،فإنه السابق إلى ذلك ،فقال :إن المحفوظ عن قتادة من

رواية عامة أصحابه ،عنه :كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾.

قال :وهو المحفوظ عن قتادة وغيره ،عن أنس رضي الله عنه ،وتبعه الخطيب،

والبيهقي.

وفي ذلك نظر؛ ألنه يستلزم ترجيح إحدى الروايتين على األخرى ،مع إمكان

الجمع بينهما ،وكيف يحكم على رواية عدم الجهر بالشذوذ ،وفي رواتها عن قتادة

مثل شعبة ؟

قال أحمد في «مسنده» :ثنا وكيع ،ثنا شعبة ،عن قتادة ،عن أنس ،بلفظ :فكانوا ال

يجهرون بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

وكذا أخرجه مسلم وابن خزيمة في «صحيحه» :من طريق غندر ،عن شعبة.
ورواه ابن خزيمة ،وابن حبان في «صحيحيهما» :من طريق سعيد بن أبي عروبة،

عن قتادة ،ولفظه :إن النبي ﷺ لم يجهر بـ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وال أبو بكر ،وال

عمر ،وال عثمان ،رضي الله عنهم.

وقال ابن حبان في «صحيحه» :ثنا الصوفي وغيره ،ثنا علي بن الجعد ،ثنا شعبة

وشيبان ،عن قتادة :سمعت أنس بن مالك ،يقول :صليت خلف النبي ﷺ ،وأبي بكر،

وعمر رضي الله عنهما ،وعثمان رضي الله عنه ،فلم أسمع أحدً ا منهم يجهر بـ﴿ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .ورواه َّن الدارقطني :عن البغوي ،عن علي بن الجعد بهذا.
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وبوب عليه ابن حبان في «صحيحه»« :باب الخبر المدحض قول من زعم أن هذا

الخبر لم يسمعه قتادة من أنس رضي الله عنه» وكذا رواه جماعة من أصحاب قتادة،

عنه .ورواه آخرون عنه ،بلفظ« :االفتتاح» ورواه عن شعبة جماعة حفاظ أصحابه،
هكذا .ورواه آخرون عنه ،بلفظ« :االفتتاح».

فيظهر أن قتادة كان يرويه على الوجهين ،وكذلك شعبة ،ومن أدل دليل على

ذلك أن يونس بن حبيب رواه في «مسند أبي داود الطيالسي» :عنه ،عن شعبة ،بلفظ:
«االفتتاح» .

ورواه محمد بن المثنى ،ويحيى بن أبي طالب ،عنه بلفظ« :عدم الجهر" فالله

أعلم» .انتهى كالم الحافظ ابن حجر.

***
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المبحث الثالث

بيان ما للحديث من شواهد
في الباب عن :جبير بن مطعم ،وعبدالله بن مغفل ،وأبي هريرة ،وعائشة

رضي الله عنهم:

[]1

فأما حديث جبير بن مطعم

فقال ابن حجر في «النكت» ( )769 ،768 ،2في شواهد حديث أنس:

«ويعضد ذلك  ...ما رواه اإلسماعيلي في «مسند زيد بن أبي أنيسة»  -بسنده
الصحيح إليه  :-عن عمرو بن مرة ،عن نافع بن جبير بن مطعم ،عن أبيه ،قال:

صف الناس ،كبر
صلينا مع رسول الله ﷺ ،صالة يجهر فيها بالقراءة ،فلما
َّ
رسول الله ﷺ ثم قال« :اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ،من همزه

ونفخه ونفثه» ،ثم قرأ بفاتحة الكتاب ولم يجهر بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .وأصل

الحديث في «السنن»  ،وغيرها بغير هذا السياق».

[]2

وأما حديث عبدالله بن ُمغ َّفل

فأخرجه محمد بن الحسن في «اآلثار» ( ،153 - 151 :1برقم  ،)81وأحمد

في «المسند» ( ،342 :7برقم  ،)20582والنسائي في «الصغرى» ( ،135 :2برقم

 ،)908وفي «الكبرى» ( ،315 :1برقم  ،)316وابن طاهر في «مسألة التسمية»

(ص.)16 ،10

قال ابن حجر في «النكت» (« :)768 :2ويشهد لحديث أنس رضي الله عنه،

المذكور ،حديث عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ،الذي حسنه الترمذي،
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ولفظه :صليت مع النبي ﷺ ،وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان رضي الله تعالى عنهم ،فلم
أسمع أحدً ا منهم يقولها.

ورواه النسائي بلفظ :كان عبدالله بن ُمغ َّفل رضي الله عنه ،إذا سمع أحدً ا يقرأ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،يقول :صليت خلف النبي ﷺ ،وخلف أبي بكر ،وخلف

عمر رضي الله عنهما ،فما سمعت أحدً ا منهم ،يقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .وهو
حديث حسن؛ ألن رواته ثقات ،ولم يصب من ضعفه؛ بأن ابن عبدالله بن ُمغ َّفل

مجهول ،لم يسم.

فقد ذكره البخاري في «تاريخه» فسماه :يزيد ،ولم يذكر فيه هؤالء ابن أبي حاتم

جرحا ،فهو مستور اعتضد حديثه ،وقد احتج أصحابنا وغيرهم ،بما هو دون ذلك».
ً

[]3

وأما حديث أبي هريرة

فأخرجه ابن ماجه في «سننه» ( ،)267 :1ومن طريقه ابن طاهر في «مسألة

التسمية» (ص.)41 - 40

قال ابن حجر في «النكت» (« :)769 :2ومما يدل على ثبوت أصل البسملة،

في أول القراءة في الصالة ،ما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما»
المج ِمر ،قال :صليت خلف أبي هريرة ،فقرأ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
وغيرهم :من رواية نُعيم ْ

ﭔ﴾ ،ثم قرأ بأم القرآن ...فذكر الحديث ،وفي آخره فلما سلم ،قال :والذي نفسي

ألشبهكم صال ًة برسول الله ﷺ .وهو حديث صحيح؛ ال علة له.
بيده ،إني
ُ

ففي هذا رد على من نفاها البتة ،وتأييد لتأويل الشافعي رضي الله تعالى

عنه ،لكنه غير صحيح في ثبوت الجهر؛ الحتمال أن سماع نُعيم لها ،من أبي
هريرة رضي الله تعالى عنه ،حال ُمخافتَتِه لقربه ،فبهذه تتفق الروايات كلها».
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[]4

وأما حديث أم المؤمنين عائشة

فأخرجه أحمد في «المسند» ( ،271 :9برقم  ،)24085ومسلم في «الصحيح»

( ،)375 :1وأبو داود في «سننه» ( ،208 :1برقم  ،)783وأبو عوانة في «المسند
الصحيح» ( ،)94 :1والبيهقي في «السنن الكبير» (.)113 :2

وبالجملة هذا حديث صحيح صريح في المسألة ،وقد حكم عليه ابن عبد البر

باالضطراب ،فقال في «اإلنصاف»(((« :بعض رواته يقول فيه :عن أنس :صليت

مع رسول الله ﷺ ،ومع أبي بكر ،وعمر ،فلم أسمعهم يجهرون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾ ،وبعضهم يقول فيه :عن أنس :كان النبي ﷺ ُيسر بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾،
وأبو بكر ،وعمر.

ورواه عائذ بن شريح ،عن أنس بن مالك ،قال :صليت خلف رسول الله ﷺ،

وأبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،فلم يجهروا بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،من حديث أبي

األحوص سالم بن سليم ،عن يوسف بن أسباط ،عن عائذ بن شريح ،فهذا ما بلغنا

من حديث أنس بن مالك ،من اختالف ألفاظه ،وكلها قد نزع بما شاء منها من احتج
لمذهبه من الفقهاء ،الذين ذكرنا مذاهبهم ،في صدر هذا الكتاب ،والتأويل سائغ

فيها ،وال ُح َّجة عندي في شيء منها؛ ألنه قال مرة :كانوا يفتتحون بـ ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ ،ومرة قال :كانوا ال يجهرون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،ومرة قال :كانوا
ال يقرءونها ،ومرة قال :لم أسمعهم يقرءون بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،وقد قال مرة؛ إذ

ونسيت» اهـ.
كبرت
سئل عن ذلك:
ُ
ُ

ورد عليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»  ،كما سبق إيراد كالمه ،في طريق

قتادة ،عن أنس.

((( «اإلنصاف» (.)32 :1
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والحديث تكلم عليه األئمة بتوسع في كتب التخاريج والشروح؛ أمثال« :تنقيح

التحقيق»((( البن عبدالهادي ،و«نصب الراية»((( للزيلعي ،وغيرهما.

وإنما قصدت هنا التوسع في تخريجه ،وتحرير اإلشكاالت في علل الحديث،

فحسب ،دون الخوض في المسألة من ناحية فقهيه؛ فقد أشبعت بح ًثا في عدد من
المصنفات ،التي قدمنا ذكر بعضها في «الدراسات السابقة»  ،فلتراجع .
وفي الخاتمة التالية نتيجة ما ظهر لي
مختصرا.
ً
وبالله التوفيق.

((( «التنقيح» ()811 :1

((( «نصب الراية» ( 326 :1ـ .)334
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الخاتمـة

تم بحمد الله جمع طرق حديث أنس ،وظهر لي من الكالم عليه ما يلي:
أول  -رواه عن أنس تسعة عشر راو ًياَ ،وفق ما أداه بحثي عن طرقه حيث كنت
ً

جمعتها قبل أكثر من عشرين عا ًما ،ولم أنشط في مزيد تتبع.

ثان ًيا  -صح منها رواية إسحاق بن عبدالله ،وثابت ال ُبناني ،والحسن ال َب ْص ِر ّي،

وحميد الطويل ،وقتادة بن دعامة ،ومحمد بن سيرين.

ثال ًثا  -أعلت بعض الطرق ،بعلل ظاهرة ،كضعف الرواة ،واالنقطاع ،ونحو ذلك:

وهذا في رواية :أبان بن أبي عياش ،وإبراهيم التيمي ،وأيوب السختياني ،وثمامة بن
عبدالله ،حماد بن أبي سليمان ،وداود بن أبي هند ،وسفيان الثوري ،وعائذ بن شريح،

وأبي قالبة ،ومالك بن دينار ،ومحمد بن نوح ،ومنصور بن زاذان ،أبو نعامة.
راب ًعا  -أعلت بعض الطرق بعلل خفية قادحة ،وهي:

( )1رواية أبي الجواب األحوص بن جواب ،عن عمار بن رزيق ،عن األعمش،

عن شعبة ،عن ثابت ،عن أنس .أخطأ فيه األعمش إنما هو شعبة عن قتادة عن أنس.

( )2رواية مالك بن أنسْ :
اختُلِف عليه في لفظه؛ فرواه عنه (موقو ًفا) :ابن بكير،

وابن وهب ،ويحيى بن يحيى الليثي ،وغيرهم من رواة «الموطأ» .

ورواه عنه (مرفو ًعا) ،مع اختالف في اللفظ :إسماعيل بن أبي أويس ،وإسماعيل

السدِّ ي ،وأحمد بن عبدالرحمن ،عن عمه ابن وهب ،وحفص ابن عمر ،وموسى بن
ُّ

طارق ،والوليد بن مسلم.

لكن خالف مالك الجميع :الذين رفعوه ،والذين وقفوه في اللفظ؛ لهذا أعل

الشافعي رواية مالك ،عن حميد ،فقال« :خالفه سفيان بن عيينة ،والفزاري ،والثقفي،

وعدد لقيتهم؛ سبعة أو ثمانية متفقين مخالفين له ،والعدد الكثير أولى بالحفظ من
واحد» ،ثم رجح روايتهم ،برواية أيوب ،عن قتادة ،عن أنس .نقله البيهقي ،وقال  -بعد
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ذكره لرواية ابن بكير المتقدمة « :-كذا رواه مالك ،وخالفه أصحاب حميد في لفظه».
ومن األوجه المعلولة عن مالك:
(أ) رواية إسماعيل بن أبي أويس ،عن مالك ،عن حميد ،عن أنس (فذكره).
بلفظ :صليت خلف النبي ﷺ ،وخلف أبي بكر ،وخلف عمر ،وخلف عثمان،

وخلف علي :فكلهم كانوا يجهرون بقراءة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .والحديث منكر

من هذا الوجه؛ كأنه انقلب؟!

(ب) وروايــة إسماعيل بن موسى السدي ،عن مالك ،عن حميد ،عن أنس

(فذكره) ،بلفظين مختلفين:

أولهما :أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان :كانوا ال يستفتحون بـ﴿ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ﴾.
وثانيهما :أن النبي ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان :كانوا يستفتحون بـ﴿ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ﴾ .وهو خالف الثابت عن مالك ،عن حميد.
(ج) رواية ابن وهب :رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم وابن أبي داود ،عن أحمد بن

عبدالرحمن ابن أخي ابن وهب ،عنه به ،قال :إن رسول الله ﷺ ،كان يجهر بـ﴿ﭑ
ﭒﭓﭔ﴾ ،في الفريضة .قال ابن عبد الهادي« :سقط منه (ال) ،كما رواه الباغندي،
وغيره» قال الزيلعي« :وهذا هو الصحيح ،وأما الجهر فلم يحدث به ابن وهب قط»
خامسا  -من العلل غير القادحة:
ً

( )1عنعنة حميد ،عن أنس ،وهو موصوف بالتدليس ،فقد رواه عنه كافة أصحابه

بالعنعنة ،ووقع تصريح حميد بسماعه ،من أنس في رواية سفيان بن عيينة ،و ُذكر في

رواية محمد بن أبي عدي سماع حميد له ،من قتادة ،عن أنس.

قال يحيى بن معين« :كان حميد إذا قال :عن قتادة ،عن أنس رفعه ،وإذا قال عن

أنس لم يرفعه» .
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قلت :وهذا الخالف ليس بقادح ،فالكل منقول مسموع.
( )2ما وقع من اختالف على قتادة ،في لفظ حديثه ،إذ اشتهر عنه :إن رسول الله

ﷺ ،وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان رضي الله عنهم ،كانوا يفتتحون القراءة بـ﴿ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ﴾.

وهو المحفوظ عن قتادة وغيره ،من أصحاب أنس.
ورواه محمد بن جعفر غندر ،عن شعبة ،به ولفظه :فلم أسمع أحدً ا منهم يقرأ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.

ورواه وكيع ،وأسود بن عامر ،عن شعبة :فلم يجهروا بـ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
ورواه زيد بن حباب ،عن شعبة« :فلم يكونوا يجهرون» وكذلك رواه عبيدالله بن

موسى ،وشعبة ،وهمام ،عن قتادة.

والذي ظهر لي أن اللفظين محفوظان ،عن قتادة ،جمع بين ذلك مسلم في روايته

عن األوزاعي ،بلفظ :فكانوا يستفتحون بـ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ ،ال يذكرون
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾.
والخالصة:
أن الحديث صحيح ،وأن المعنى المفهوم من رواياته المختلفة = أن النبي ﷺ،

ومن تبعه من الخلفاء الثالثة رضي الله عنهم :كانوا يفتتحون القراءة بـ ﴿ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ﴾ .ال أن المعنى أنهم ال يقرؤون ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ،كما ورد

في بعض الروايات الضعيفة ،وقد ورد التصريح في بعض الروايات بعدم الجهر،

ومفهومه اإلسرار بالبسملة.

وهذا ما عليه ظاهر الحديث في «الصحيحين» ،والله أعلم.
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٨ابن حجر ،أحمد بن علي« ،النكت على كتاب ابن الصالح» تـحقيق ربيع بن هادي المدخلي.ط ،1المدينة المنورة :المجلس العلمي ،الجامعة اإلسالمية1984( ،م).

٩ابن خزيمة ،محمد بن إسحاق« ،مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ» تـحقيقمحمد مصطفى األعظمي .ط ،1بيروت :المكتب اإلسالمي1975( ،م).

 ١٠-ابن عبدالهادي ،محمد بن أحمد« ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تـحقيق عامر حسن

صبري .ط ،1اإلمــارات ،العين :مكتبة الحديثة1989( ،م) ،وطبعة أضواء السلف بتحقيق

سامي بن محمد جاد الله (1428هـ).

 ١١-ابن عدي ،أبو أحمد عبدالله بن عدي الجراني ،الكامل في ضعفاء الرجال ،تحقيق  -سهيل
زكار  ،ويحيى غزاوي ،دار الفكر  -بيروت ،ط1409( 2هـ 1988 -م) ،وطبعة بتحقيق :عادل
أحمد عبد الموجود ،علي محمد معوض ،شارك في تحقيقه :عبد الفتاح أبو سنة ،الكتب العلمية،

بيروت1418( ،هـ1997م).
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 ١٢-ابن عساكر ،علي بن الحسن« ،تاريخ مدينة دمشق» تـحقيق عمر بن غرامة العمروي .ط،1
بيروت :دار الفكر1995( ،م).

 ١٣-ابن كثير ،إسماعيل بن عمر« ،تفسير القرآن العظيم» بيروت :دار الفكر ـ بيروت1401( ،هـ).
 ١٤-ابن ماجة ،محمد بن يزيد« ،سنن ابن ماجه» تـحقيق محمد فؤاد عبدالباقي .القاهرة :دار الحديث،
مكة المكرمة :المكتبة التجارية.

 ١٥-ابن المظفر ،محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى أبو الحسين البزاز البغدادي (379هـ)،
«غرائب حديث اإلمام مالك بن أنس»  ،تحقيق :أبي عبد الباري رضا بن خالد الجزائري .دار
السلف ،الرياض ،ط1418( ،1هـ  1997 -م).

 ١٦-أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاق« ،الصحيح المسند المستخرج على صحيح مسلم» تـحقيق
عبدالرحمن المعلمي .ط ،1حيدر آياد :دائرة المعارف العثمانية1966( ،م).

 ١٧-األصبهاني ،أحمد بن عبدال َّله« ،حلية األولياء وطبقات األصفياء» ط ،1بيروت :دار الكتب
العلمية1988( ،م).

 ١٨-البخاري ،محمد بن إسماعيل« ،التاريخ الكبير» تـحقيق عبدالرحمن المعلمي .ط ،1حيدر آباد:
دائرة المعارف العثمانية1360( ،هـ).

الـمختصر من أمور رسول ال َّله ﷺ
المسند الصحيح ُ
 ١٩-البخاري ،محمد بن إسماعيل« ،الجامع ُ
وسننه وأيامه» ط .السلطانية ،وطبعت عليه هذه الطبعة ،دار إحياء التراث العربي1313( ،هـ).
ُ

الزخار» تـحقيق محفوظ الرحمن زين ال َّله .ط،1
 ٢٠-البزار ،أحمد بن عمرو« ،مسند البزار» « ،البحر َّ
المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم1988( ،م).

 ٢١-البستي ،محمد بن حبان« ،الثقات» تـحقيق محمد عبدالرشيد كامل ،وغيره .،ط ،1حيدر آباد:
دائرة المعارف العثمانية1983( ،م).

 ٢٢-البغوي ،الحسين بن مسعود« ،شرح السنة» تـحقيق شعيب األرناؤوط ،ومحمد زهير الشاويش.
ط  ،2دمشق ،بيروت :المكتب اإلسالمي1983( ،م).

 ٢٣-البغوي ،عبدال َّله بن محمد« ،حديث أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري (230هـ)،
«الجعديات» تـحقيق عامر أحمد حيدر .ط ،1بيروت :مؤسسة نــادر ،ودار الكتب العلمية،

(1990م).
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 ٢٤-البيهقي ،أحمد بن الحسين« ،السنن الكبرى» تـحقيق محمد عبد القادر عطا .ط ،1مكة المكرمة:
مكتبة دار الباز1994( ،م).

 ٢٥-البيهقي ،أحمد بن الحسين« ،معرفة السنن واآلثــار» ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية،

(1991م) ،و تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ،ط ،1كراتشي -باكستان :جامعة الدراسات
اإلسالمية1412( ،هـ1991 ،م).

 ٢٦-البيهقي ،أحمد بن الحسين« ،السنن الصغير» ط ،1الرياض :مكتبة الرشد2001( ،م).
الـمختصر من السنن عن رسول ال َّله ﷺ
 ٢٧-الترمذي ،محمد بن عيسى« ،سنن الترمذي» الجامع ُ

ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل» تـحقيق أحمد محمد شاكر ،وغيره .مكة المكرمة:

المكتبة التجارية.

 ٢٨-الجرجاني ،عبدال ّله بن عدي« ،الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث» تـحقيق
سهيل زكَّار ويحيى مختار غزَّ اوي .ط ،2بيروت :دار الفكر1985( ،م).

 ٢٩-الحاكم ،محمد بن عبدال َّله« ،المستدرك على الصحيحين» تـحقيق مصطفى عبدالقادر عطا.
ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1991( ،م).

 ٣٠-الخوارزمي ،محمد بن محمود« ،جامع المسانيد» مجموعة تضم خمسة عشر مسندً ا من حديث
أبي حنيفة النعمان بن ثابت (150هـ) .بيروت :دار الكتب العلمية.

 ٣١-الدارقطني ،على بن عمر« ،سنن الدارقطني» تـحقيق عبدالله هاشم يماني .بيروت :دار المعرفة.
 ٣٢-الدارقطني ،علي بن عمر« ،العلل الواردة في األحاديث النبوية» تـحقيق محفوظ الرحمن
زين الله السلفي .ط ،1الرياض :دار طيبة1985( ،م  -إلى 1996م).

 ٣٣-الذهبي ،محمد بن أحمد« ،سير أعالم النبالء» تـحقيق جماعة بأشراف شعيب األرنؤوط .ط ،7
بيروت :مؤسسة الرسالة1990( ،م).

 ٣٤-الذهبي ،محمد بن أحمد« ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» المحقق :محمد
عوامة أحمد محمد نمر الخطيب .ط ،1جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علوم القرآن.

( 1413هـ 1992،م).

 ٣٥-الذهبي ،محمد بن أحمد« ،ميزان االعتدال في نقد الرجال» تـحقيق علي البجاوي .بيروت :دار
المعرفة.
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 ٣٦-الرازي ،تمام بن محمد« ،الفوائد» تـحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي .ط ،1الرياض :مكتبة
الرشد1992( ،م).

 ٣٧-الزيلعي ،عبدال َّله بن يوسف« ،نصب الراية ألحاديث الهداية» بحواشي وتخريج العالمة
عبدالعزيز الديوبندي الفنجاني ،والعالمة محمد يوسف الكاملفوري ،تقديم محمد زاهد

الكوثري .دابهيل ،الهند :المجلس العلمي ،القاهرة :مصورة دار الحديث.

 ٣٨-السجستاني ،سليمان بن األشعث« ،سنن أبي داود» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد.
بيروت :دار الفكر.

السراج ،محمد بن إسحاق« ،حديث السراج» تخريج زاهر بن طاهر الشحامي ،تحقيق
 َّ ٣٩-
حسين بن عكاشة بن رمضان .ط ،1مصر :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 2004( ،م).

الرازي (525هـ) وثبت مسموعاته»
السلفي ،أحمد بن محمد« ،مشيخة الشيخ ابن الح َّطاب َّ
 ِّ ٤٠-
تـحقيق الشريف حاتم بن عارف العوني .ط ،1الثقبة :دار الهجرة (1994م).

 ٤١-الشريف ،حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني ،ذيل لسان الميزان «رواة ضعفاء أو تكلم
فيهم ،لم يذكروا في كتب الضعفاء والمتكلم فيهم»  ،ط ،1مكة المكرمة ،دار عالم الفوائد للنشر
والتوزيع 1418( ،هـ).

«الـمسند» ط ،1مصر :مؤسسة قرطبة.
 ٤٢-الشيباني ،أحمد بن حنبلُ ،

 ٤٣-الصنعاني ،عبد الرزاق بن همام« ،المصنف» تـحقيق حبيب الرحمن األعظمي .ط ،2بيروت:
المكتب اإلسالمي 1983( ،م).

 ٤٤-الطبراني ،سليمان بن أحمد« ،المعجم األوسط» تـحقيق محمود الطحان .ط ،1الرياض :مكتبة
المعارف1985( ،م ،و تـ .طارق بن عوض ال َّله ،وعبدالمحسن بن إبراهيم ،ط ،1القاهرة :دار
الحرمين1995( ،م).

 ٤٥-الطبراني ،سليمان بن أحمد« ،المعجم الكبير» تـحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي .ط،1
الموصل :مكتبة الزهراء1983( ،م).

 ٤٦-الطبري ،محمد بن جرير« ،تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ﷺ من األخبار» تـحقيق
محمود محمد شاكر .القاهرة :مطبعة المدني.

النجار .ط  ،2بيروت:
 ٤٧-الطحاوي ،أحمد بن محمد« ،شرح معاني اآلثار» تـحقيق محمد زهري َّ
دار الكتب العلمية1987( ،م).
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 ٤٨-العراقي ،عبدالرحيم بن الحسين« ،التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح» المحقق :عبد

الرحمن محمد عثمان ،محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ،ط،1

(1389هـ1969،م) ،وتـحقيق الشيخ محمد راغب الطباخ .ط ،2بيروت :دار الحديث1984( ،م).

«المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في
 ٤٩-العراقي ،عبدالرحيم بن الحسينُ ،
اإلحياء من األخبار» تـحقيق أشرف بن عبدالمقصود .الرياض :مكتبة دار طبرية1995( ،م).

 ٥٠-عالء الدين ،مغلطاي بن قليج البكجري المصري ،إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،
تحقيق :أبو عبد الرحمن عادل بن محمد  -أبو محمد أسامة بن إبراهيم ،ط  ،1مصر :الفاروق
الحديثة للطباعة والنشر 1422( ،هـ 2001 -م).

 ٥١-العالئي ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي« ،جامع التحصيل في أحكام المراسيل»
تحقيق :حمدي عبد المجيد السلفي ،ط ،2بيروت :عالم الكتب1407( ،هـ 1986 -م).

المسند الصحيح
سمى ُ
الم َّ
 ٥٢-الفارسي ،علي بن بلبان« ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ُ
على التقاسيم واألنواع من غير وجود قطع في سندها والثبوت جرح في ناقليها» تـحقيق شعيب

األرنؤوط .ط ،1بيروت :مؤسسة الرسالة1988( ،م).

 ٥٣-القرطبي ،يوسف بن عبدالبر القرطبي (463هـ)« ،اإلنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في فاتحة الكتاب من االختالف» تـحقيق عبداللطيف المغربي.
ط ،1الرياض :أضواء السلف1417( ،هـ).

 ٥٤-ابن قطلوبغا ،زين الدين قاسم السودوني الجمالي الحنفي  ،الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة،
تحقيق :شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،ط ،1صنعاء ،مركز النعمان للبحوث والدراسات
اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء ،اليمن 1432( ،هـ  2011 -م).

 ٥٥-القضاعي ،محمد بن سالمة« ،مسند الشهابـ« تـحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي .ط  ،2بيروت:
مؤسسة الرسالة1986( ،م).

 ٥٦-المخلص ،محمد بن عبدالرحمن« ،المخلصيات وأجزاء أخرى» تـحقيق نبيل سعد الدين جرار.
ط ،1قطر :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة2008( ،م).

 ٥٧-المزي ،جمال الدين يوسف« ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تـحقيق بشار عواد .ط،4
بيروت :مؤسسة الرسالة1985( ،م).
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 ٥٨-المقدسي ،محمد بن طاهر« ،مسألة التسمية» تـحقيق عبدال َّله بن علي مرشد .جدة :مكتبة
الصحابة.

المختارة
«المستخرج من األحاديث ُ
 ٥٩-المقدسي ،محمد بن عبدالواحد« ،أحاديث المختارة» أو ُ
مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما»  ،تـحقيق عبدالملك بن عبدال َّله بن دهيش .ط،1
مكة المكرمة :مكتبة النهضة الحديثة1993( ،م).

 ٦٠-الموصلي ،أحمد بن علي« ،مسند أبي يعلى الموصلي» تـحقيق حسين سليم أسد .ط ،2دمشق:
دا رالمأمون للتراث (1989م).

 ٦١-النسائي ،أحمد بن شعيب« ،السنن الكبرى» تـحقيق عبدالغفار البنداري ،وسيد كسروي حسن.
ط ،1بيروت :دار الكتب العلمية1991( ،م).

المجتبى303( .هـ) .بعناية عبدالفتاح
 ٦٢-النسائي ،أحمد بن شعيب« ،سنن النسائي الصغرى»  ،وهي ُ
أبو غدة .ط 3حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية ،بيروت :دار البشائر اإلسالمية1988( ،م).

 ٦٣-النووي ،محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ( 676ه)« ،إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة
سنن خير الخالئق ﷺ» تـحقيق وتخريج ودراسة :عبد الباري فتح الله السلفي( .أصل الكتاب:
رسالة ماجستير للمحقق .الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة) .مكتبة اإليمان ،المدينة المنورة،

ط  1408( ،1هـ  1987 -م).

السنن بنقل
المختصر من ُّ
«المسند الصحيح ُ
 ٦٤-النيسابوري ،مسلم بن الحجاج« ،صحيح مسلم» ُ
العدل عن العدل عن رسول ال َّله ﷺ» تـحقيق  .محمد فؤاد عبدالباقي .القاهرة :دار الحديث.

 ٦٥-الهيثمي ،علي بن أبي بكر« ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ط ،3بيروت :دار الكتاب العربي،
(1982م).

 ٦٦-ولي الدين ابن العراقي ،أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين« ،تحفة التحصيل في ذكر
رواة المراسيل» ،تحقيق :عبد الله نوارة ،الرياض  ،مكتبة الرشد1999( ،م).
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السل ّ
يم القرطيب
عبد امللك بن حبيب
(ت  238ـه)

تحقيق ودراسة

محمد ال ّطبراين
ّ

كلية اللغة العربية ،جامعة القاضي عياض ،مراكش

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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ُمقدِّ مة

ّاس على ال ّت ْعريف
السلمي القرطبيَ ،ع َل ٌم أ ْغنى ما توارد الن ُ
ع ْبدُ الملك ْب ُن حبيب ُّ

لم
است ْئناف القول فيه ،وكتابه
ُ
السنّة»؛ وهو موسوعة فقه ّي ٌة مالكيةْ ،
«واضح ُّ
به عن ْ
ُي ْطبع منه إلى اليوم َّإل ما ُو ِجدَ منه :قطعتان((( ،وتنْضاف إليهما هاته الورقات التي
قوة البيان عن بنْيته التأليفية ،وقيمته العلم َّية.
كشفتها وشي ًكا ،لتزيد من َّ

وقد تحصل عند النَّ َظر في مسألة ُخ ُف ِ
وت ظِالل «الواضحة» ُب َع ْيدَ تأليفهاّ ،
أن ذلك
َّ
ِ
لم ُي َمدَّ البن حبيب حتى ْ
غرسه
ثمار ْ
يشهدَ َ
واقع لعلل متضافرة؛ منها :أن طول ا ْلعمر ْ
في أصحابه وتالميذه« ،فلما مات ُه ِ
ً
أصول واضح ًة على مناهج
رت كت ُبه ،وكانت
ج ْ
َّ
ِ
وقدماء أصحابه ...على طريق ْ
أحسنَه ،والت َّْرجيح باألد َّلة في
مالك،
االختيار من ال َق ْو ِل ْ

ِ
ِ
ْ
القياس على أصول مالك»(((.
وركوب
القول،
مختلف ْ

ِ
السبب ما يلز ُم م ْن ِ
تالميذهم
ثم
آثار التّدا ُفع بين مؤ ِّلفها وأ ْقرانه َّ
ْجر ع ْن هذا َّ
وان َّ
بعدهم في ح ْل َبة الع ْلمُّ ،
محمد ا ْبن
كمحمد ْبن
يدل له ما ن ُِقل ع ْن ب ْعضهم
من
َّ
َّ
ْ

الغلو
البزار((( ،في ذ ّم «الواضحة» واإل ْغضاء منها ،وزا َد
الفضل َّ
ال َّل َّباد((( ،وأبي ْ
َّ
في د ْف ِعها َّ
غامي (ت 288هـ) وأبي
أن الذين كتبوا «الواضحة» وتف َّق ُهوا بها
َ
كالم ِّ
ْ
َ
«لـم يكونوا ُي ْظهرون
َس َل َمة ْ
ني (ت  319هـ) في آخرينْ ،
فضل ْبن َسل َم َة ال ُج َه ِّ
((( نُشرت أبواب الطهارة منها ألول مرة ،باالعتماد على مخطوط القرويين ،محققة يف سلسلة نشرات
المعهد األلماين لألبحاث الشرقية ببيروت ( ،)1994ثم كتب الصالة والحج ،برواية المغامي وغيره،
باعتماد رقوق ر ّقادة ،بتحقيق أ .د .ميكلوش موراين ،عن دار البشائر اإلسالمية (2010م).

((( التنبيه والحكايات عن نظراء مالك ،للوليد بن بكر الغمري151 :؛ ر.351 :

((( انظر :التنبيه واحلكايات152 :؛ ر.355 :
((( انظر :التنبيه واحلكايات153-152 :؛ ر.356 :
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عددهم في كثرة أولئك»((( ،إلى
َّعصب لصاحبهم وال للمدن ِّيين ُج ْملةً؛ لق َّل ِة
الت ُّ
ْ
حدود نهاية القرن الرابع.

المصمودي (ت 234هـ) ِ
َّ
وغيره
ثي ْ
يحيى بن ْ
وثالث ُة األثافي ما َش َج َر ب ْين ْ
يحيى الل ْي ِّ
وصاحبِنا ،فقد كان ذلك سبب إس ِ
قاط األصول الواضحة التي ال ْبن حبيب(((.
َ ْ

ِ
ومنْها َّ
الس ْيرورة في حلقات الدَّ ْرس،
الواضحة
أن ِج ْر َم
الكبير حال ب ْينها وبين َّ
َ
وال َّط َلب الملِح في سوق النِّساخة وحوانيت الوراقين ،ولذلك ِ
عد ْمنا ْ
أن نقع اليوم
َ َ
ُ ّ
َّ
ُ
ْ
هي َّإل مِ َز ٌق متناثرة يسير ٌة ُمنْضافة إلى
على نسخة كاملة منها فيما ي ْع ُ
رف الناس :إن َ
ٍ
ْ
لالختِصار ،وب ْع ُضها
ممح ٌض
ونصوص شتَّى في َمنَاقل بعضها
ق ْطعت ْين كبيرتين،
َّ
مجاميع ف ْقه َّية عا َّمة.

ِ
ومنْها َّ
ممتدٌّ غايةً ،فانْعكس ذلك على َمدارك
أن ُق ْط َر دائرة النَّ َظر في أ ُفق صاحبها ْ
ِ
ُ
فلم يك ْن جامدً ا على الفروع الف ْقه َّية فيما سبي ُله ف ْلسف ُة
الت َّْأليف
وتواشجِ خيوط َم َراميهْ ،
فتجاور في الكتاب ْتأ ُ
الم ْشرف على علوم
وواجب الو ْقت،
التَّشريع
ُ
صيل الفقيه و َن َظ ُر ُ
َ

ويضيق صدْ ُره ْ
أنظار
أن يرى
والو ُجود،
ُ
وحد ًة ُمنْتظمة في ال ُع ْمران ُ
الشريعة يراها ْ
َ
ِ
مل الحيا َة َّ
لتش َ
مناطات الفقه ْ
كل الحياة.
تضيق عن ْتوسي ِع
الفقهاء
ُ
ْ
الجزء الذي وقع إلي ،فإنَّه ْ
بار
فإن غاب عنك تب ُّين هذا الم ْلمح فا ْن ُظ ْر إلى هذا ْ
أخ ٌ
َّ

ْ
هي
يتبر ُم بإ ْدراجها في ْ
صرفة ع ْن عمر ْبن ع ْبد العزيز ،كان غ ْي ُر ُه من الفقهاء َل َّ
ْ
وض ٍع فق ٍّ
صرف ،تع ّل َة ْ
والض َّلة ع ْن م ْعنى الت َّْصنيف ،لك َّن ابن حبيب بما
ب إلى التخ ُّبط ِّ
أن ُين َْس َ
ْ
تصرفات أبي ح ْف ٍ
تفر َسه من َّ
ماع
ص بمقتضى اإلمامة العادلة،
والخبر عنها هو ِج ُ
َ
أن ُّ
َّ
ِ
اهة ومِ ُ
الك غايتها ْ
السنن»،
رج هاته
ثمرات ا ْل َف َق َ
إن ُت ُح ِّقق م ْعناها ،أ ْد َ
األخبار في «واضح ُّ
َ
((( التنبيه واحلكايات154 :؛ ر.363 :
((( التنبيــه واحلكايــات153 :؛ ر .361 :وانظــر :مــا ُ ُت ِ
وم َ
ــل بــه عــى عبــد امللــك يف ترتيــب
املــدارك.131-129/4 :
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و َب َّو َب لها بالقول« :سيرة اإلمام العدْ ِل في ِ
َ
المجردة
ْظار الفقهية
مال الله» ،
َّ
فأناط األن َ
في كتب الفقهاء ،بمآالتِها الع ْين َّية في ُدنْيا الناس ،عندما يقو ُم َم ْن َص َّح ْت ن َّياتهم
قويم لهاْ .
ِ
خطاب على تنزي ٍل ٍ
الورقات
ف هاتِه
مت ُف ُهو ُم ُه ْم ل ْل
سيسا عليه ،ت ْك ِش ُ
ُ
وسلِ ْ
وتأ ً
جانب ُم ْغ َم ٍ
ٍ
السنَّة»  ،ال ي ْق ُص ُر ما فيه على اآلثار واألحكام
ع ْن
ض م ْن كتاب «واضح ُّ
ِ
والس َي ِر
ليض َّم أفاني َن من
األخبار هي أ ْع ُ
وسع إها َبه ُ
لق باألخبار ِّ
الفقهية الخالصةْ ،بل ُي ِّ

منها بالفقه في ظاهر األمر.
قيمة الجزْء:

ِ
ِ
لم
َّ
أول ما ي ْبدَ ُه م ْن بيان نفاسة هذا الجزء أنه قدْ ٌر من «الواضحة» جديد لم ُي ْع ْ
م ْن ق ْبل ،ومــا َّد ٌة ْ
بحسب
نقف عليه
إخبارية عن عمر بن عبد العزيز ب ْع ُضها لم ْ
َ

الو ْسع في مصدر آخر (ن ر6 :؛ 9؛ 10؛ 12؛ 13؛ 15؛ 18؛ 20؛ 21؛ 23؛ 24؛
ُ
القيرواني (ت  386هـ) ُم ْستبدًّ ا بها لكنَّه
26؛  ،)27وأخرى نقلها عنْ ُه ا ْب ُن أبي ز ْي ٍد
ّ
اختَصرها (ن ر1 :؛ 3؛  ،)7وبع ُضها كان من الوحدان في المصادر إلى و ْق ٍ
ت
ُ ْ
ْ
ْ َ
أو
وج ْب ِره (ن ر8 :؛ ،)19
قريب ،فشفع ما عنْدنا في تصحيحه َ
بنحوها ْ
وكثير منْها ْ
ٌ
بألفاظ وسياقات فا َّذ ٍةُ ،ت ْغني وجوه ا ْلخبر وت ْع ُضدُ ها (ن ر2 : :؛ 4؛ 5؛ 11؛ 14؛
16؛ 22؛ 25؛ .)28

أصلِه في القيمة ،ول ْي َس يقع على حقيقتها َّإل م ْن أ ْعمل
وهذا ْ
الجزء َت َب ٌع للواضحة ْ
«المدونة» في ِع ْلم و َم ْعدَ َلة ،وقدْ أ ْغ َرى الفقي ُه القيرواني
مِ ْب َض َع المقا َيسة بينها وبين
ّ
ِ
َ
تالميذه بـ «ا ْلواضحة» على
بياني (ت 352هـ) -في ِسياق الموازنة-
أبو الع َّباس اإل ّ
وتفه ْم ُت
در ْس ُت
المدونة زمانًا َّ
َّ
«اسمعوا منِّي ما أنْصحكم بهَ ،
سبي ٍل من ال َّت ْعليل فقالْ :
رأيت م ْثل (الواضحة) ،وال م ْثل عباراتهاَّ ،
وإن ا ْب َن
بها ،ثم
ُ
نظرت في (الواضحة) فما ُ

بح ًرا ال ُيدْ َر ُك َق ْع ُره ،وال ي ْبلغ خبرهَّ ،
وإن هذه
لم يك ْن
صغيرا في العلماء ،كان ْ
ً
حبيب ْ
كج ْؤ ِنة الع َّطار ،ال َي ُّ
ولو كان لي من األمر شي ٌء ،لقدَّ ْم ُت
َّاظر فيهاْ ،
(الواضحة) ُ
مل الن ُ
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المدونة وغيرها»(((.
على سائر كتب أصحابنا:
َّ
مر ،تتبدَّ ى أهمي ُة هذا القدْ ر من «الواضحة» في اإلفادة عنه ،فقد َن َق َل
ّ
مما َّ
وبأخص ّ
والزيادات((( ،بل
أصلِه في
مواضع الفقي ُه اب ُن أبي زيد القيرواني في النَّوادر ِّ
َ
عنْه وعن ْ
بوب بل ْف ِ
ٍ
عز ّ
وجل»(((،
ظ ا ْب ِن
أيضا فقال« :باب سيرة اإلمام العدْ ِل في مال الله ّ
حبيب ً
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ثم ّ
الباب
تصريح فقال« :وهذا
واضحة ا ْب ِن
الباب في
تفاريق
دل على
ُ
حبيب م ْن غ ْير ْ
ّ
الزكاة ،وفي غ ْي ِر ٍ
باب
كثير منْه في كتاب ّ
باب من ا ْلجهاد .وفي ال ّثالث من كتاب الجهاد ٌ
ٌ
ديق كالمه ّ
َ
ناسخ الجزء عندنا
أن
والخمس
في الغنائم
وتص ُ
وسهم ذي القربى»(((ْ ،
ْ
ُ
ِ
ِ
سيرة اإلمام العدْ ِل
السنَّة؛ في
نص أنّه ُم ْجت ََز ٌأ من
ْ
َّ
«الجزء ال ّثاني من ا ْلجهاد م ْن واضح ُّ
في ِ
مال الله»
ثم نقل الم ْقريزي عن ا ْلباب من «الواضحة» فقال« :وقال ع ْبد الملك ْبن حبيب
ّ

السائب ْب ِن يزيد أنّه قال:
لمي في كتاب سيرة اإلمام العدل في مال الله ،عن ّ
ُّ
الس ُّ

كن ُْت على سوق المدينة في زمن عمر ْبن الخ ّطاب رضي الله عنه ،فكنّا ْنأخذ من
القب ِ
ِ
جاز عليه َّ
باب من أبواب
ط ال ُع ُش َر»((( .لك ْن َ
أن «سيرة اإلمام العدل في مال الله» ٌ
ْ
مستقل كما ِ
ٌّ
فهم.
كتاب
«الواضحة» ال ٌ
صانع الجزْء:
ُ

ال بال َغ لنا إلى مع ِ
ـارج ع ْن ْ
أن يكون من
رفة ناقِ ِل هذا الجزء ،وهو با ْل ِّ
بت خـ ٌ
ْ

وأضرابهّ ،
أتوا على
كفضل ْب ِن َس َل َم َة ْ
ُم ْختصري «الواضحة» الم ْعروفينْ ،
فإن هؤالء ْ
ناقل ال م ِ
نص على أنّه ٌ
ْ
ختصر ،وإنّما َتخ َّفف من
الكتاب ك ِّله
باالختصار ،أ ّما هذا فقدْ ّ
ُ
((( التنبيه واحلكايات154 :؛ ر.365 :
((( انظر384/3 :؛ 386/3؛ 387/3؛ 383/3؛ 389؛ 391/3؛ 392/3؛ 393/3؛ .394/3
((( انظر.384/3 :
((( النوادر والزيادات.384/3 :
((( املواعظ واالعتبار.219/3 :
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وحدَ ها ألنّه ال يتع ّل ُق بها ٌ
األخبار على اال ْقتصار ،ولذلك
فمرا ُد ُه
األسانيد ْ
ُ
عمل عندهُ ،
ٍ
ِ
«ومما نق ْل ُت ُه
زيادة أو نقصان ،وذلك قوله:
األصل دون
وترتيبها م ْثلما في ْ
ْ
ّ
احتفظ بسياقتها ْ
الجزء ال ّثاني من الجهاد ،مِن ِ
(واضحِ السن ِّة في سيرة ْالمام ا ْلعدْ ِل في ِ
مال الله) ،نق ْل ُت ُه
من ْ
ْ
ّ
الجزء على الت ّْرتيب؛ مِ ْن ّأولهَ :ح ِدي ًثا َح ِدي ًثا"
وقع في ْ
تص َر ْالسانيد ،وك ْي َفما َ
ُم ْخ َ
وصف الن ّْسخة:
ْ

ٍ
ٍ
سطرا في
ُّ
ست ورقات ضمن ْ
مجموع سقط منْها ص ْف ٌح واحد ،بواحد وعشرين ً

ّ
القويم لألوراق ،فاستدعى ذلك منا ترتي ًبا
ثمة تعقيب ٌة ت ْك ُف ُل التّس ْلسل
َ
كل ص ْفح ،وليس َّ
ّاسخ فيها بين ّ
ير ُّد الشار َد منها إلى ِس ْربِه .ي ْف ِصل الن ُ
كل ْالخبار بال َق ْول« :وبه قال» ،
ٍ
بخط أس ٍ
بقراءة وال
إشعار
ماع وال
ود ُمغ َّلظ .ول ْي َس على
المجموع الذي ُتن َْمى إليه َس ٌ
ْ
ٌ
ٍّ ْ
ْصيص على تاريخ التأليف أو الن َّْسخ.
تن ٌ
ِ
ُ
والحاصل ّ
َ
عالم بال ر ْيب،
الناسخ
أن
ٌ
النساخين ،إ ْذ هو ٌ
خارج عن َم ْهيع معتاد َّ

فاألخطاء الم ْعتادة والت ّْصحيفات الفاشية تنْدُ ُر عنْده ،وض ْب ُط ُه في ُم ْج َم ِل ا ْلكتاب على
ا ْلجا َّدة.

الجزء ب َق َل ٍم م ْق ٍ
ٍّ
وبخط هو ق ْط ًعا بعد األندلسي و ُب َع ْيد القرطبي؛
طوط،
كتب هذا ْ
وقد َ
ٍ ِ
خط ناسخنا عن ْ
ويخ ُر ُج ُّ
الس ِّت مئة (600هـ)ْ ،
ياري
أن ينْضبط في
مساق م ْع ٍّ
أي :بعد ِّ
أن و ْعي صاحبِه ُبأ ُصوله ُم َ
كانت أ ْم مركَّبة؛ ضرور َة ّ
تذ ْب ِذ ٌب
ألوضاع ا ْلحروف ،م ْفردة
ْ
ْ
َ
ال يستقر على من ٍ
ْوال واحد.
ْ ُّ

أن النّاسخ ْ
وال ّظاهر ّ
بصر ّية
الض ْبط
فوت ّ
ذاكر َته ا ْل َ
َّ
وإن َّ
المعياري الم ّط ِرد ،إال أن َ
اختار بع َضها فلم ي ِ
ٍ
مختلفةْ ،
خطوط ْ
حدْ عنْه؛ ولنا
َمألى ُمت َْر َع ٌة بأوضاع معيار ّي ٍة م ْن
ْ َ ْ َ
أن ْنزعم بتح ُّف ٍ
ّ
ظ وافرّ ،
الفاسيَ ،يتَراوح بينه
الم َج ْوهر أو
هاصا ألصول
أن فيه ْإر ً
الخط ُ
ّ
وبين الم ْغربي(((.

((( انظر :مزيدَ التفصيل يف وصف المجموع وخطه يف«سيرة عمر بن عبد العزيز»  ،لمؤلف من القرن الثالث:
.63-53
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بداية الجزء

ظاهر ٌة كوديكولوج ّية:

ِ
ضم
شتات ْأوراق مجموع األصل الذي في تضاعيفه
م ْن أ ْغرب ما وقع لي أ ْثناء ِّ

فلم أجدْ ه،
توز ْ
عت على مجاميع ثالثة ،أنّني فقدْ ُت خاتمة ْ
األوراق ،وقدْ ّ
هاته ْ
الجزء ْ
ونمط ِ
لـم أ ْي َأ ْس ْ
خبرت ق ْط َع ا ْلورق وخ َّطه
لكنّي إ ْذ
أن أجد الورقة النّا ّد َة عنه،
ُ
نسخهْ ،
َ ْ
وية لج ْل ٍ
أن أجدها بِطا َن َة ت ْق ٍ
قط ْ
ب ْيد أنّه لم يخ ّي ْل إلي ّ
مترهلة في كتاب آخر ،فقدْ عمد
دة ّ
ّ
رف ل ْلورقة قيمةً ،فأ ْلص َقها با ْل ِغراءِ
لم ي ْع ْ
َ
مم ْن ْ
أحدُ ُه ْم بالخزانة التي يضمها المجموعّ ،
ٍ
ِ
بالز ْرقة في الم ْقطع ْين
ثم ُّ
هر ب ْع ُض ُس ُطورها ُ
بالح ْمرة ّ
إلى غالف مج ّلة قديمة -ت ْظ ُ
استن ْ
نصوص هذا
ْقذنا
َ
ر ْفقتهّ -
ثم جعلهما معًا ُت َك َأ ًة للدّ َّفة ا ْل ُي ْسرى من الج ْلد ،وقد ْ
الص ْفحِ وأ ْد َر ْجناها ح ْيث هي.
ّ

المقطع األول من الورقة األخيرة للجزء ،وقد صارت تقوية لظهرية كتاب آخر

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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المقطع الثاين من الورقة األخيرة للجزء

منهج ا ْلقراءة:

الجزء.
ــ ر ّت ْب ُت ْأوراق ْ

ِّ
مظان الخبر المشتركةُ ،مراع ًيا
ّص بال َع ْود الم ّطرد إلى
مقادير ا ْل ُخرو ِم
ــ ر ّم ْم ُت الن ّ
َ
وأسيِقة األخبار ،ووض ْع ُت َّ
التخريم بين مع ّكف ْين.
كل ما أتى عليه
ُ
ْ
ــ ر ّق ْم ُت األخبار وف ّق ْر ُتها ،وشك ْل ُت ما ُي ْشكِل.

ِ
كل ٍ
ــ أح ْل ُت في تخريجِ ِّ
وعر ْض ُت ما تما َث َل منْها على ب ْعضها،
خبر على مناقلهَ ،
وخصص ُت اإلحال َة أو َل الخبر على ما تح ّقق عندي أنّه بعينِه في المصادرِ ،
وآخ َر ُه على
ّ
ْ
ْ
مخالف لها ْأو فار ٌد.
ما َّقر عندي أنه
ٌ
عر ْف ُت تعري ًفا قاصدً ا بب ْعض األعالم.
ــ ّ

مضغوطين.
الصحائف ب ْين مع ّكف ْين ْ
ــ وض ْع ُت ْأرقام ّ
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[الن ّّص المح ّقق]

ِ
ِ
السن َِّة في سيرة ْالمام
ومما نق ْل ُت ُه من ْ
الجزء ال ّثاني من ا ْلجهاد ،م ْن «واضحِ ُّ
[ّ ]1
العدْ ِل في ِ
مال الله» ،
الجزء على الت ّْرتيب؛ مِ ْن ّأولهَ :ح ِدي ًثا َح ِدي ًثا.
وقع في ْ
تص َر األسانيد ،وك ْي َفما َ
نق ْل ُت ُه ُم ْخ َ

الس َلمي ،بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز -رحمه الله:-
قال عبد الملك بن حبيب ُّ

[و َلدَ فاطمةَ] َرضي الل ُه [عنْها]((( في ِّ
عشر
 -1قال((( :كان ُي ْعطي َ
كل عا ٍم ا ْثن َْي َ
َ
ِ (((
ِ
ف ٍ
رسول الله ﷺ.
دينار َع ْينًا ،سوى ما كان ُي ْعطي غ ْي َر ُهم [م ْن َق َرا َبة]
أ ْل َ

(((
 -2وبه :ع ْن ّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ ْ
عمر
ني  ،ع ْن أبيه؛ قال :دعاني ُ
محمد ْبن [ب ْشر] [ْ ]2بن ُح َم ْيد ال ُم َز ّ
هذه خمس َة ِ
بن عبد ا ْلعزيز وهو خليف ٌة [فقال لي]ُ :خ ْذ ِ
آالف الدّ ِ
ينار ،فا ْقدم بها على أبي
ْ ُ ْ
ْ
آالف ُأ ْخرى ،و ْل ْيأ ُخ ْذ ثالث َة ٍ
حز ٍم بالمدينة ،ثم مره ف ْلي ُضم إليها خمس َة ٍ
آالف م ْن
ب ْكر ْب ِن ْ
ّ ُ ْ ُ َ َّ ْ
ْ
ِ
ف ٍ
ثم أ َم َر ُه بت ْف ِر َقتِها على بني هاشم ،ففعل
مال ال َكتيبة ،حتى َي ُض َّم ثال َثـ[ـة] َع َش َر أ ْل َ
دينارّ .

ِ
ْ
ْهمْ -
كر
حزمٍ،
ْ
ذلك أبو ب ْكر ْب ُن ْ
تش ُ
علي -رضي الل ُه عن ْ
فكتبت إل ْيه فاطم ُة بن ُْت ال ُحس ْين ْبن ٍّ
ٍ
بكتاب فيه:
صنع
ل ُه ما َ
أمير المومنين؛ من فاطم َة بن ِ
الرحيم .ل ِ َع ْب ِد الله ُع َم َر ِ
ْت ُح َس ْي ٍن:
ْ
الر ْحمن ّ
«بسم الله ّ

أمير
أص َ
أحمدُ إل ْي َك الل َه الذي ال إله َّإل هو .أ ّما ب ْعدُ ْ :
سال ٌم عل ْيك؛ فإنّي ْ
لح الل ُه َ
المومنين ،وأعانَه على ما َو َّل ُه ،و َع َص َم له دينَهّ .
أمير المومنين كتب إلى أبي ب ْك ِر ْب ِن
فإن َ
مال الكتيبة وغ ْي ِرها م ْن ِ
أن ي ْقسم فينا ثالث َة عشر أ ْل ًفا م ْن ِ
حزمٍْ ،يأ ُم ُر ُه ْ
ويتحرى
مال الله،
ْ
َّ
َ
المهد ّيين؛ فقدْ َب َل َغنَا ذلك ،و ُق ِس َم
نع َم ْن ق ْب َله من
الراشدين ْ
يص ُ
بذلك ما كان ْ
األئمة ّ
ّ
ِ
ٍ
الم ْسلمين،
فيناَ ،
أمير المؤمنين وجزا ُه م ْن َوال خ ْي َر ما جزى أحدً ا م ْن ُوالة ُ
فو َص َل الل ُه َ
((( بنح ِوه ن ْقلً عن المؤ ِّل ِ
ف يف النّوادر والزيادات.388/3 :
ْ
لحق يف ُط َّرة الورقة ،أتى عليه الت ْ
ّخريم.
((( ٌ

((( ما بين المع ّكفين ْ
هرنا عل ْيه بم ْعنى ا ْل َخ َبر ا ْلواقِ ِع عنْد ا ْب ِن أبي ز ْيد.
است ْظ ْ
مخرومْ ،
((( مهملة يف األصل.

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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تجنَا إلى ْ
سم بالله َ
لك يا أمير
أن ُي ْع َم َل فينا با ْل ّ
فقدْ
ْ
واح ْ
كانت أصابتْنا ج ْفوةٌْ ،
حقُ ،فأ ْق ُ
ِ
المومنين ،لقد ْ
رسول الله ﷺ َم ْن كان ال خاد َم له ،واكْتسى م ْن كان
اختَدَ َم مِ ْن آل
واس َتنْ َف َق َم ْن كان ال يجدُ ما َي ْستن ِْف ُق"
عار ًياْ ،

ِ
الر ُ
ً
وح ِمدَ الل َه
سول عل ْيه وقرأ
وبع َث ْت بكتابها
الكتاب َس َّر ُه َ
َ
فلما قد َم ّ
رسول إل ْيهَّ ،
دينار وقال :اس ِ
سول ،وبعث إلى فاطمة بخمس ِ
ٍ
الر َ
َ
تعيني بها
مئة
ْ
ْ
[وش َك َره] ،وأ ْعطى ّ
ِ
على ما يعر ِ
وك .وكتب إل ْيها كتا ًبا ْ
جب الل ُه
فض َلها ْ
يذك ُُر فيها ْ
وفض َل ْ
أه ِل ب ْيتها ،وما ْأو َ
َُْ
حق(((.
تعالى لهم من ا ْل ّ
 -3وبه(((ّ :
عمر ْبن ع ْبد ا ْلعزيز كتب:
أن َ

أ ُّيما ا ْب ِن سبي ٍل م ِر َض فأنْفقوا عل ْيه م ْن ِ
مال الله ،وأ ُّي َما ا ْب ِن سبي ٍل َه َل َك ْت دا ّبتُه
َ
َ
َ
فقوو ُه م ْن ِ
ْ
مال الله ،وأ ُّيما
قو ُت ُه ُّ
فأخلِ ُفوا ل ُه م ْن مال الله ،وأ ُّيما ا ْب ِن سبي ٍل ض ُع َف ْت ّ
ٍ
فساد [لم َي ِ
رج ٍل كان عل ْيه َد ْي ٌن في َح ٍّق وفي غ ْي ِر
جدْ ل ُه] َوفا ًء[ ،فا ْق ُضوا عنْ ُه َد ْينَه] م ْن
ْ
مال ِ
ِ
الله((( [.).]3
(((
محم ٍد:
عمر رحم ُه الل ُه إلى ُع ْرو َة ْبن ّ
 -4وبه قال  :وكتب ُ

أن َم ْن َ
تذك ُُر ّ
أ ّما ب ْعدُ ؛ فقدْ جاءني كتا ُب َك ْ
عمال قدْ و ّظفوا((( على
كان َق ْب َل َك م َن ا ْل ّ
ِ
َ ِ
قاتهم
هم،
أه ِل ا ْل َي َم ِن في((( َصدَ
ْ
لم ُينْ َق ُصوا ،وإن ْ
وظائف إن ا ْف َت َق ُرو ْا ْ
ْ
است ْغن َْوا ِزيدَ عل ْي ْ
بنح ِو ِه يف خرب ْين على ا ْل ِوالء من ال ّطبقات الكبير ال ْبن س ْع ٍد من غير
مما يف األصل لك ْن ْ
بأوع َ
((( ا ْلخربُ ْ
َب ّ
طريق المؤ ّلف (378/7؛ ر7730 :؛ 378/7؛ ر .)7731 :ومن طريق ابن سعد يف تاريخ دمشق البن

عساكر ( )23/70ومختصره البن منظور ( .)357/20وانظر :سيرة عمر بن عبد العزيز (بتحقيقي:
)171؛ أصال وحاشية.

((( تصرف ابن أبي زيد يف عبارة الخليفة ،فساقها بنحوها يف النوادر.396/3 :
ِ
رت له العبارة األخيرة م ْن غ ْير ْ
يض ِر َب عل ْيها.
فتكر ْ
أن َي ُخ َّط ْأو ْ
((( ذه َل الناسخ ّ
((( بل ْفظِه إ َّ
يسيرا يف سيرة ابن عبد الحكم ()62-61؛ وبنحوه يف ال ّل ْفظ والمساق أيضا (.)108
ل ُخ ْل ًفا ً
وضعوا.
((( سيرة ابن عبد الحكمَ :

((( «يف» :ساقط ٌة من مطبوع سيرة ابن عبد الحكم؛ وهي الزمةٌ.
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َ
و ُت َؤامِ ُرني في ذلك .و َل َع ْمري ّ
جاءك كتابي هذا ُ
فخ ْذ
إن هذا لهو ا ْل َج ْو ُر َح ُّق ا ْل َج ْور ،فإذا
(((
ِ
قو ًما
رائهم ،وأ ْق ِعدْ على
ثم ا ْق ِس ْم ذلك في ُف َق
ْهم ما ترى م َن ا ْل ّ
حاج ْ
طريق ا ْل ّ
ْ
حق ّ ،
من ْ
ِ
(((
الضعيف ،و ُي ْغن َ
َهم ُي َق ُّو َ
لم يأتِنِي مِ ْن قِ َبلِ َك
ون ّ
ُون ا ْل َفقير ،فوال ّله ْلو ْ
َهم ودين ْ
ْتر َضى أما َنت ْ
ِ ِ
بعدَ ذلك َّإل ك ٌّ ِ
(((
والسال ُم.
ْ
َف م ْن َكت ٍَم  ،لرأ ْي ُت ُه م َن الله ق ْس ًما َح َسنًاّ ،
ِ
ِ ٍ (((
ِ
عمر ْب ُن
عمر ْب ِن الخ ّطاب؛ قال :إنّما َول َينَا ُ
 -5وبه :ع ْن ُع َم َر ْب ِن َأسيد م ْن آل َ
جل ليأتي بالص ِ
عبد ا ْلعزيز سنتين ونص ًفا ،فو ِ
الر ُ
دقة يريدُ ْ
الله ْ
أن يض َعها في
ّ
َ
ْ
ْ
ْ
إن كان ّ
ِ
ِ
عمر م ْن مال الله،
موضعها ،في ْل ُ
ْ
تمس َم ْن يض ُعها فيهَ ،ف َما يجدُ أحدً ا َّإل وقدْ أ ْغنا ُه ُ
ِ (((
جع بصدقته .
فير ُ
ْ
ِ
أسلم((( ،ع ْن أبيهّ ،
عمر ْبن ع ْبد ا ْلعزيز
أن َ
الر ْحمن ْب ِن ز ْيد ْب ِن ْ
 -6وبه :ع ْن ع ْبد ّ
ف« :إنّه لم يمنعني ْ ِ
فر ِ
لكم ْ
است ْ
أن ال تكونوا
ُخلِ َ
ْ ْ ْ
ض ْ
علي ل ْل ْ
أن ُأ ْقد َم ْ
هم حين ْ
كتب إل ْي ْ
كم َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أه ًل لذلك ،ولكنّي ِ
كر ْه ُت ْ
رسول الله ﷺ،
مسجد
أن ُأ ْشخ َص ُك ْم ع ْن
ْ
مجالسكم م ْن ْ
ْ
ٍ
كم ِّ
وأ ْنت ُْم ْأوتا ُد َ
هالل».
لكل
المسجد ،ولك ْن قدْ َف َر ْض ُت لكم فريض ًة ُت ْج َرى عل ْي ْ
ذلك ْ

الر ْحمن ْب ُن ز ْيد :ف َف َر َض ألبي ،وألبي حـ ِ
ـاز ٍم((( ،وص ْف َ
وان ْب ِن ُس َل ْي ٍم،
قال ع ْبدُ ّ
وغ ْي ِرهم من ْأش ِ
باهه ْم ِّ
تمر ،و َف َر ًقا
لكل ْ
قمح ،وثالثين صا ًعا م ْن ْ
شه ٍر :ستّي َن صا ًعا م ْن ْ
لكل ٍ ِ
ونص َ ٍ
هم َل ْح ٍم ِّ
سم ٍن ،هذا ِّ
لكل ْيومٍ.
م ْن ز ْيتْ ،
شهر ،ود ْر َ
ف َف َرق م ْن ْ
((( يف سيرة ابن عبد الحكم :فخذهم بما ترى عليهم من الحق.

((( يف سيرة ابن عبد الحكم :قوما ترضاهم وترضى دينهم وأماناهتم.
((( عبارة «من كتم» ق ْيدٌ الز ٌم ،سقط من طبعة سيرة ابن عبد الحكم.
ِ ِ
الر ْحمن ْب ِن ز ْي ِد ْب ِن ا ْلخ ّطاب.
((( هو عمر بن َأسيد ْب ِن ع ْبد ّ

((( بمعناه يف سيرة ابن عبد الحكم ()110؛ والمعرفة والتاريخ ( - )599/1ومن طريقه يف تاريخ دمشق:
195/45؛ وهتذيب الكمال444/21 :؛ وتذهيب هتذيب الكمال.103/7 :

ُْ
وي المدين؛ مولى عمر بن الخطاب (ت  182هـ) :ضعيف.
شي ا ْلعدَ ّ
الر ْحمن ْبن ز ْيد ْب ِن ْ
((( عبد ّ
أسلم الق َر ّ
انظر :هتذيب الكمال118-114/17 :؛ ر.3820 :
ِ
الر ْحمن ْب ِن ز ْي ِد ْب ِن الخ ّطاب القرشي ا ْل َعدَ وي ،أبو عمر المدين األعرج :من الثقات،
((( ع ْبدُ ا ْلحميد ْب ُن ع ْبد ّ
است ْعمله عمر بن عبد العزيز على ُجنْد ا ْلكوفة ،تويف يف حدود العشرين ومئة.
ْ
انظر :الجرح والتعديل15 /6 :؛ ر77 :؛ تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثالث)228 /3 :؛ ر4578 :؛
الوايف بالوفيات42 /18 :؛ ر3 :؛ هتذيب الكمال451-449/16 :؛ ر.3724 :

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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ِ
ِ (((
(((
فأر َ
سل إل ْيه ُع َم ُر ،فدخل عل ْيه
 -7قال  :و ُذك َر ل ُع َم َر ا ْل ُ
قاسم ْب ُن ُم َخ ْيمر َة ؛ ْ
علم َت
فحدّ َثه ،فوجدَ له ْ
عمرَ :س ْل َ
أمير المؤمنين ،قدْ ْ
حاجتَك .قال :يا َ
فض ًل .فقال له ُ

ما ُي ُ
قاسم
المسألة التي ُت ْك َر ُه؛ إنّما أنا
ٌ
المسألة .قال عمر :ل ْي َس سؤالي أنا من ْ
قال في ْ
بينكم ما َلكم ،وما هو [ح ٌّق لكم]؛ َفس ْل حاجتَك .قال :يا أمير المؤمنينُ ،ت ْل ِ
ح ُقني
َ
َ
ْ
ْ
ْ ْ
سل حاجتَك]((( .قالُ :ت ْل ِ
في ا ْلعطاء .قال :قدْ أ ْلح ْق َ
[خمسينْ .
ح ُق بناتي في
ناك في ْ
[ا ْل ِع ِ
[لك] [ ]4في ا ْلعيالْ .
يال] .قال :قدْ أ ْلح ْقناه َّن َ
سل حاجتَك .قال :ت ْقضي عنِّي
َد ْيني .قال :قدْ َق َض ْينا عن َْك َد ْينَك .فقالْ :
تح ِم ُلني على دا َّبة .قال:
سل حاجتَك .قالْ :

قدْ حم ْل َ
ناك على دا َّبةْ .
أمير المؤمنين ،قدْ أ ْلح ْقتَني في ا ْلعطاء،
سل حاجتَك.قال :يا َ
ٍ
بقي يا أمير
وأ ْلح ْق َت بناتي في ا ْل ِعيالَ ،
وح َم ْلتَني على دا َّبة؛ ُّ
وقض ْي َت َد ْينيَ ،
شيء َ
فأي ْ
ِ
لك بخادمٍُ ،
المؤمنين؟ قال ُع َم ُر رحم ُه الله :قدْ أ َم ْرنا َ
الوليد ْب ِن هشامٍ.
فخ ْذها م ْن عن ِْد
 -8وبه((( :عن مسلم ب ِن ٍ
زياد؛ قال :أت ْينا ُع َم َر ْب َن ع ْبد ا ْلعزيز فرف ْعنا((( إليه ِصكاكًا
ْ ُ ْ ْ
ِ
ِ
حوائجنا ،وفينا((( ٌ
أهل ْ
في
رسول الله
مولى
رجل م ْن ْ
دمشق((( ،وفي َص ِّكه «حاج ُة ْ
ِ
أمير المؤمنين.
فلما رآ ُه ُع َم ُر قال :ا ْد ُن؛ أن َْت ْ
ﷺ» َّ
نعم يا َ
مولى رسول الله ﷺ؟ قالْ :
ِ
فع إل ْينا حاجت ََك .قال :أ ِّمي
مولى
عجوز كبير ٌة
ٌ
رسول الله ﷺ أ ْي ًضاْ .ار ْ
قال ُع َم ُر :وأنا ْ
((( أعْمل ا ْب ُن أبي زيد مِ ْب َض َع ْ
االختصار يف خرب المؤ ّلف بإحكام .ن النّوادر والزّ يادات ( .)396/3وهو

أيضا يف تاريخه ()205/49؛ ومن طريقه يف الغالب يف سير أعالم النبالء (،)203/5
عند ابن عساكر ً
وتذهيب هتذيب الكمال (.)382/7

مسلم:
((( تويف سنة مئة .ن :تاريخ الفالس396 :؛ تاريخ ْ
مولد العلماء ووفياهتم236/1 :؛ رجال صحيح ْ

141/2؛ رت1353 :؛ تاريخ دمشق202/49 :؛ ال ّت ْعديل والت ّْجريح1199/3 :؛ رت1244 :؛ هتْذيب
ال َك َمال447/23 :؛ رت.4825 :

ذاهب يف األصل بالتخريم ،والتاليف من كتاب ابن أبي زيد.
((( ما بين المع ّكفين
ٌ

((( أخرجه بزيادة غير مؤ ّثرة :ا ْب ُن زنجوية يف كتاب األموال (481/1؛ ر)941 :؛ وقال محققه« :لم أجد من
أخرجه غير ابن زنجويه»  -ومن طريقه يف تاريخ دمشق (.)397/45
وإن كانت ِ
((( يف األموال« :فدفعنا»؛ وهي ْ
أيضا فما عندنا أ ْم َث ُل.
تص ُّح ً
((( األموال :وكان فينا.

((( يف األموال« :من أهل الشام يقال له :عمر بن مولى النبي ﷺ»
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يتيم لي َه َل َك أبوه ُ
بخراسان.
ال خاد َم لها َت ْكفيها .قال :قدْ أ َم ْرنا لها بخادمٍ .قالٌ :
ٍ
أمرنا لك
قال :قدْ أ ْلح ْقنا ُه في َع َشرةْ .ار ْ
فع إل ْينا حاجت ََك .قالْ :تأ ُم ُر لي بنفقة .قال :قدْ ْ
تفت ُع َم ُر إلى َم ْن
أمير المؤمنين .فا ْل َ
فع إل ْينا َ
ديناراْ .ار ْ
حاجت ََك .قال :كفاني يا َ
بثالثي َن ً
حجاب ،ما منَع ُته شي ًئا يس َأ ُلن ِ ِ
يه فقال :لو سألني حتَّى َتوارى با ْل ِ
يل ِ ِ
يهَ .ف َع َل ذلك به؛ ل ِ َوالئِ ِه
ْ
َ
َ ْ ُ ْ َْ
َ َ
ِ
م ْن
رسول الله ﷺ (((.

 -9وبهّ :
أن ً
عمر َصدْ َر َها قال له:
فلما قرأ ُ
مر في َص ٍّكّ ،
رجل رفع حاج ًة إلى ُع َ
ِ
بوج ِه الله؟ قال:
بوجه الله .فقال ُع َم ُرُ :ر ُّدو ُه؛ ما سأ ْل َت ْ
أسأ ُل َك ْ
الرجلْ :
انْطل ْق! فقال ّ
ِ
ِ
نعم.
نعم .قال :و ُت ْلح ُقني في ا ْلعطاء .قالْ :
ُت ْخد ُم أ ِّمي خاد ًما .قالْ :

ثم قال له ُع َم ُر  :و ْي َح َك ! َأ َ
ال َسأ ْل َت الل َه
يسأ ْل ُه ش ْي ًئا َّإل أ ْعطا ُهّ .
فلم ْ
قالْ :
بوج ِه ِه ا ْلجنّةَ.
ْ

(((
ّ
عمر ْب ُن ع ْبد ا ْلعزيز،
إلي ُ
 -10وبه :ع ْن ع ْبد ّ
الر ْحمن الطويل ؛ قال :بعث َّ
ِ (((
مال وأ َمرني ْ
أن ْ
فأ ْعطاني ً
الر َّقة فأ ْق ِس َم ُه ب ْين النّاس .وقال لي :ال ُت ْعط
أخ ُر َج به إلى َّ
هم ا ْل َع َ
طيهم
ّاس َّإل على ماء؛ فإنّي
ُ
الن َ
طش .ق ْل ُت :يا أمير المومنين ،إنّي ُأ ْع ْ
أخاف عل ْي ُ

ثم رج ْع ُت فق ْل ُت :يا أمير المؤمنين ،أرأ ْي َت ْ
إن أ ْعط ْي ُت ً
رجل
على ا ْل ُفرات.
ْ
فخرج ُتّ ،
أن [ ُأ ْعطِيه]َ .فس َك َت ثم قال :من [ر َفع] يدَ ه إلي َك بالمس ِ
ثم سألني ْ
ألة َف َأ ْعطِ ِه.
َ ْ َ َ َ ُ ْ
ْ
ّ
َُ َ
ّ
ٍ
ِ
ٍ
َّ
رأيت]
اني
وقميص[ ،ولقد ُ
[قال :وما ُ
رأيت] ْيومئذ []5على ُع َم َر إل َس ْح َق أ ْنب َج ٍّ

ِ
ٍ
لصاحب
فقلت
األخيرة عند ابن زنجويه« :قال :فتكلم عمر بن عبد العزيز بكلمة لم أفهمها.
((( قبل العبارة
ُ
لنا :ما الذي نطق به أمير المؤمنين؟ قال :قال :واهلل لو سألني إلى أن توارى بالحجاب ،ما منعته شيئا
يسألنيه»

الظاهر َّ
إسناد أبي نعيم يف الحلية (« :)332/5ثنا ع ْبدُ اهلل ْبن
أن هذا
(((
الم ْب َه ُم الم ْق ُصو ُد يف ْ
المسمى هو ُ
َّ
ُ
ٍ
كان يف َح َر ِ
َّ
عمرو؛ قال :سم ْع ُت ش ْي ًخا َ
عمر يقول »...والخربُ فيه ْ
وألن م ْن
باختالف ون ْقص .ق ْل ُت:
س َ
ْ
ِ
ِ
منْهج صاحب الجزْ ء ْ
ليق
تصار أسانيد ا ْب ِن َحبيب ،فقدْ أتى على َم ْخ َرج ا ْل َخ َبر ،لك ْن بقي يف تضاعيفه ت ْع ُ
اخ َ
ور َواها مثلما هو ظاهر.
عمرو ،وهو الذي تل ّقى الحكاي َة َ
ع ْبد اهلل ْب ِن ْ

((( ص :تعطي.

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
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ِ
دراع َته وما بين ا ْل ِ ِ
ّاس
أس َمنَت الن َ
ج ْلد وا ْلع ْظ ِم ْ
ْ
ُ َّ ُ
لح ٌم .ف َب َكى ع ْبدُ الله ْبن َع ْم ٍرو ،وقالْ :
وأه َز َل ْت ُع َم َر ْب َن ع ْب ِد ا ْلعزيز.
ا ْلخالفةُْ ،

 -11قال(((ِ :
َ
عمر،
أهل
وقد َم ب ْع ُض ْ
فجعل ُيسائ ُل ُه ع ْن ْ
أهل المدينة على َ
َ
يج
مو ِضع كذا وكذا؟
المدينة وقال :ما َف َع َل المساكي ُن الذين كانوا ْ
لسون في ْ
المساكِ ِ
َ
ناه ُم الل ُه بك .قال:
ين [ َم ْن
فقال :قدْ قاموا عنْه ،وأ ْغ ُ
وكان م ْن أولئك َ
ِ
ِ
ْهم ب ْعدَ ذلك فقالوا :قدْ أ ْغنانا الل ُه
بيع]((( ُك َب َ
َي ُ
ب ا ْل َخ ْيط ل ْل ُم َسافرين ،فا ْلتُم َس من ْ
مال ِ
عنْ ُه بما ُي ْعطينا ُعمر م ْن ِ
الله.
َُ

(((
عالما
 -12قال  :ودخل على ُع َم َر -رحمه الله -ع ْبدُ الله ْب ُن أبي زكر ّياء ،وكان ً

فاضل م ْن علماء ّ
ً
ص إلى ْأهله من ا ْلحاجةَ .فتَحدَّ َثا.
مما َخ َل َ
مما ي ْب ُل ُغ ُه ّ
الشام ،وقدْ َت َو َّج َع له ّ
ٍ
أمير المؤمنين ،أرأ ْي َت ش ْي ًئا ت ْع ُ
است َْح َل ْل َت ُه؟ قال :وما هو؟ قال:
مل به؛ ِّ
شيء ْ
ثم قال :يا َ
ّ
بأي ْ
الش ْهر ،ومئتي الدّ ِ
جل م ْن ُع َّمال ِ َك مئ َة الدّ ِ
الر َ
ينار في ّ
ينار في ّ
الش ْه ِر وأ ْك َث َر م ْن ذلك.
ْتر ُز ُق ّ
ِ
ِ ِ
إن ِ
ِ
ب ْ
سيرا ْ
أن ُأ َف ِّرغ
عملوا
وسنَّة نب ّيه عليه السالم ،و ُأح ُّ
بكتاب الله تعالى ُ
لهم َي ً
قال :أرا ُه ْ
ِ
ليهم .قال ا ْب ُن أبي زكر ّياء :فإن َّك قدْ أص ْب َت ،وقدْ ُذكِ َر لي
هم ْ
وأه ْ
هم بِ َم َعايِش ْ
قلو َبهم م َن ا ْل ّ

ً
ص إلى ْأه َ
هم ً
حالل لرج ٍل
ْظر ما قدْ رأ ْي َت ُه
أنّه قد َخ َل َ
عمل ،فان ْ
ظم ْ
لك حاجةٌ ،وأن َْت أ ْع ُ
ِ
لم ُت ِر ْد
فو ِّس ْع به على ْ
فار ِتز ْق م ْث َلهَ ،
حم َك الل ُه؛ قدْ َعل ْم ُت أن َّك ْ
أهلك .قالْ :ير ُ
ْهمْ ،
من ْ
توج ْع َت لنا م ْن ب ْع ِ
ثم وضع يدَ ه ا ْل ُي ْمنى على
َّإل خ ْي ًرا ،وأن َّك ّ
ض ما َب َل َغ َك م ْن حالناّ .
ِ
ِ
والله ِ
ذراعه ا ْل ُي ْسرى فقالّ :
استط ْع ُت َّأل
إن هذا ا ْلع ْظ َم وال ّل ْح َم إنّما َن َبتَا م ْن مال الله،
لئن ْ

((( يف المعرفة والتاريخ ()581/1؛ ومِن طريقه يف تاريخ دمشق .352/29 :وبنح ِ
وه يف الكتاب الجامع
ْ
ْ
ِ
ف «الخيط» إلى «الخبط»،
اضطرب األ ْم ُر على المح ّقق
فصح َ
لسيرة عمر بن عبدالعزيز ( ،)151/1لكن ْ
َّ
ِ
ِ
ثم َت ْعل ُف ُه ُ
اإلبل» (هتذيب
ورق ا ْل َع َضاه من ال َّط ْلحِ ْ
ونحوه ُي ْخ َت َب ُط با ْلعصا حتّى يتنا َثرّ ،
«اس ُم ما ُخبِ َط م ْن َ
وهو ْ
اللغة .)114/7 :وليت شعري أك ُُّل المسافرين ْيه ُ
تبل بشراء ا ْل َخ ْبط ،وإنّما هو ا ْل َخ ْي ُط.

ثم وجدته كذلك يف مصادر التخريج ،فلله الحمد.
((( ما بين المعكفين مزيد مقدّ ر ليستقيم الكالمّ ،
ب يف النّوادر والزّ يادات.400-399/3 :
فحس ُ
يسير من الخرب ْ
((( قدْ ٌر ٌ
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[أغ ِّير]((( فيهما منْ ُه ش ْي ًئا أبدً ا أل ْف َع َل َّن.

لمزاحم وهو خليفةٌ :يا م ِ
ٍ
 -13وبه(((ّ :
زاحمَ ،و ِد ْد ُت َأنّا
رحمه الل ُه -قالُ
أن ُع َم َر َ
زاحم :أرجو ْ ِ
حججنا ا ْلعام ،فا ْن ُظر كم الذي ي ْكفينا .فقال م ِ
دينارا.
َ َ ْ
أن َي ْكف َي َك س ْبعون ً
ْ
ُ
ْ
َ
ِ
ف م ْن ب ْيت ِ
مال
الس ْبعون؟ قال :عنْدي ْأربعون ُأ َس ِّل ُف َك َها ،وتتس َّل ُ
قال ُع َم ُر :وم ْن أ ْي َن ّ

أن َتأت َينا َغ َّلت َُك [ ]...عند عمر .فقال :ا ْف ْ
المسلمين ثالثي َن ،إلى ْ
ثم
علَ ،
وج ِّه ْزناّ .
ْ
ِ
عمر] :ال ُت ْح ِد ْ
ث ش ْي ًئا؛ فإنّي
رجع ُمزاحم إل ْيه وقدْ ف َع َل ب ْع َض ما أ َم َر ُه به[ .فقال ل ُه ُ
ف من بي ِ
ت [ِ ]6
دينارا،
المسلمين ثالثين
مال
ذكر َت فوجدْ ُتني أ َت َس َّل ُ ْ ْ
ً
ْ
نظر ُت فيما ْ
ْ
غير وا ْل ُ ْ
السبيل،
قوي ّ
غني وا ْلفقير  ،وا ْل ُّ
وفيهم ّ
قيم وا ْب ُن ّ
والم ُ
والضعيفُ ،
الص ُ
ُ
كبير ،وال ّ
أموت ق ْب َل أدائها ،فيقو ُم ُّ
وال ْحمر ،فل َع ِّلي ْ
واألسو ُد ْ
عجوز ْ
كل
أن
يتيم،
وا ْل
َ
ُ
ْ
وال ْرمل ُة وا ْل ُ
حج أ ْف ُ
ضل مِ ْن هذا!
هؤالء ْيو َم ا ْلقيامة ي ْط ُل ُبني بح ِّقه؛ َت ْر ُك ا ْل ِّ
ِ
ٍ
ثم ّ
أمير المؤمنين؛ هذه
زاحما جا َءه ب ْعدَ ذلك
بيسير فقال له :أ ْبش ْر با ْل ّ
حج يا َ
إن ُم ً
ّ
عشر أ ْل ًفا ،وكان من ِْز ًل ِ
َغ َّل ُة [ُ ]...ح ْل َ
ور َث ُه ع ْن أبيه .فقال :يا
وان قدْ جاء ْت َك س ْب َع َة َ
ِ
ِ ِ
الل فقدْ ْ
المسلِمينْ ،
فإن ت ُك ْن َح ً
أخذنا منْها ما ي ْكفينا،
ُمزاحمْ ،
اجع ْلها في ب ْيت مال ْ
ْ
أص ْبنا منْها.
وإن ي ُك ْن حرا ًما فك َفانَا ما َ
ََِ
علي قال لي :و ْي َ
حك يا ُمزاحم؛ َل ي ْث ُق ْل عل ْي َك
زاحمَّ :
قال ُم ُ
فلما رأى ثقل ذلك َّ
فإن لي ن ْفسا َتواق ًة لم َتت ُْق إلى من ٍ
أ ْم ٌر صن ْعتُه للهّ ،
فع
ْزلة فنالتْها َّإل ْ
تاقت إلى ما هو ْأر ُ
ً ّ
ْ
ِ
فو َقها منْزل ٌة في الدُّ نْيا ،وإنّي أجدُ ها ا ْل ْيو َم قدْ
منْها ،حتى بلغت ا ْل ْيو َم المنْزل َة التي ل ْيس ْ
تاقت إلى ا ْلجنّة.
ْ

عمر ْبن ع ْب ِد العزيز بِ َس َّلتَي ُر َطـ ٍ
َ
ـب م ْن
 -14قــال(((:
أمير الْ ْر ُد ِّن إلى َ
وبعث ُ
ْ

((( موضع الكلمة مخروم ،والتاليف مقدَّ ٌر.

ٍ
ينفع يف تاليف
((( الخربُ
بقريب منْه ُم ْخت ََص ًرا غاي ًة يف سيرة ابن عبد الحكم ()59؛ وبسبب اختصاره ،لم ْ
كلمت ْين لم تستبينا.

يسيرا يف سيرة ابن عبد الحكم (.)52
((( بنحوه إال ً

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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الر ُ
ب َ
بعث به إل ْي َك فالن .قال:
سولُ :ر َط ٌ
عمر :ما هذا؟ قال ّ
الر َطب .فقال ُ
باكورة ُّ
أحق بدواب ا ْل ِ
على ماذا ج ْئ َت به؟ قال :على
بريد
عمر :فما َج َع َلني َّ
ِّ
ِّ
دواب ا ْلبريد .قال ُ
أخرجوهما فبيعوهما ثم اجعلوا َثمنَهما في َع َل ِ
الم ْسلِمين؟ ْ
ف
دواب ا ْلبريد .قال
ّ ْ
َ ُ
ِّ
م َن ُ

اذهب فإذا قا َمتَا على ٍ
الرسول :ف َغ َم َزني ا ْب ُن أخيه فقال:
ثمن َف ُخ ْذ ُهما لي بذلك.
ْ
ّ
ْ
السوق َف َب َل َغتَا ْأربع َة
هما .فج ْئ ُت بهما ا ْب َن أخيه فأخذهما
در ً
عشر ْ
َ
فأخ َر ْجتُهما إلى ُّ
واح َت َب َس ْال ْخرى .فقال عمر :م ْن أ ْين هذا؟ قال:
عمر ْ
بذلك ،فب َع َث ْ
بإحداهما إلى َ

ْاشتراهما فالن ،فب َع َث إل ْي َك بهذه .فقالَ :
طاب أ ْك ُل ُه(((.
اآلن َ

أن عمر ْاشتهى ت ّفاحا في ِ
زو ُجه فاطم ُة ً
رجل على ا ْلبريد
مرضه،
ْ
فبعثت ْ
ً
 -15وبهَ ّ :

إلى ُل ْب َ
فجاءت به فاطم ُة حتّى وضع ْت ُه ب ْين يد ْيه .فقال لها عمر :م ْن أ ْين
نان فأتاها بت ّفاحٍ ،
ْ
هذا؟ ْ
فأخ َب َر ْت ُه؛ فأ َم َر به ُفرفعْ ،
لدواب ا ْلبريد.
واشترى بثمنِه َع َل ًفا
ِّ

 -16وبه(((ّ :
عمر ْب َن ع ْبد ا ْلعزيز كان إذا َص َّلى ا ْل َعت ََم َة دخل على بناته فس َّلم
أن َ

َ
ثم َت َبا َد ْر َن
عل ْيه ّن،
فدخل عل ْيه ّن َ
فلما ْ
أح َس ْسنَ ُه وض ْع َن أ ْيديه َّن على أ ْفواهه ّنّ ،
ذات ل ْيلةّ ،

باب .فقال ل ْلحاضنة :ما ْ
لم يك ْن [ ]7عنْده ّن َعشا ٌء َّإل عَدْ ٌس
شأنُه ّن؟.
ْ
ا ْل َ
فقالت :إنّه ْ
ثم قال :يا بناتي ،ما ينْ َف ُع ُك َّن ْ
و َب َصل ،ف َك ِر ْه َن ْ
أن
أن َت ُش َّم ذلك م ْن أ ْفواهه ّن .فبكى ُع َم ُر ّ

ِ
تتعش ْي َن ْال ْل َ
َّ
ف.
ثم ان َْص َر َ
وان ،و ُي ْذ َه ُ
ب((( بأبي ُك َّن إلى النّار؟! ف َبكي َن حتّى َع َل ْت ْ
أصوا ُته ّنّ .

(((
اس ْب ُن
عمر ْب ِن ع ْبد ا ْلعزيز َج َو ٍار من ا ْل َف ْيء ،وعنْده ا ْلع ّب ُ
 -17قال  :و ُع ِر َض على َ
ِ
ِ
اس ك ّلما َم ّر ْت جاري ٌة ُت ْعج ُب ُه قال :يا أمير المؤمنين،
ا ْلوليد ْب ِن ع ْبد الملك ،فجعل ا ْلع ّب ُ
ِ
ْثر عل ْيه قالَ :و ْي َح َك؛ ْ
ٍ
اس َف َم َّر
بناس م ْن
أتأ ُم ُرني ِّ
بالزنَاء؟! فخرج ا ْلع ّب ُ
فلما أك َ
ا ّتخ ْذ هذهّ .

دواب ا ْلربيد يف ب ْيت المال .انظر :سيرة عمر بن عبد العزيز
ب له على
ّ
((( وثمة حكايات عن َر ِّده لعس ٍل ُجلِ َ
(بتحقيقي164 :؛ ر)52 :؛ ْ
أخبار اآلجري ()54؛ المعرفة والتاريخ (580/1؛ )604؛ أنساب األشراف
()203 - 202 /8؛ حلية األولياء ()294-293/5؛ سيرة ابن الجوزي (188؛ .)189

((( بنحوه يف سيرة ابن عبد الحكم.54 :
((( سيرة ابن عبد الحكم :ويمر.

((( يف المعرفة والتاريخ ()606/1؛ ومن طريقه يف تاريخ دمشق.447/26 :
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السابع وال َّثامن
العدد َّ

محرم /رجب 1442هـ

أهل ب ْيتِه ،فقال :ما ُي ْجلِ ُس ُك ْم ِ
بباب رج ٍل ْيز ُع ُم ّ
كم كانوا ُزنَاةً؟
ْ
أن آبا َء ْ

الرابعة
السنة َّ
ََّ

أن عمر بن عبد ا ْلعزيز أجنَب في لي ٍ
ٍ
لة
باردة وهو خليفةٌ،
ْ
ْ َ
 -18وبه :ع ْن مالكْ َ ْ َ ّ :
فلما ُأتِ َي به َس َأ َل عنْه ُفأ ْخبِ َر،
المسلمينّ ،
َف ُس ِّخ َن له ما ٌء على النّار التي ُي ْط َب ُخ عل ْيها طعا ُم ْ
فتَركَه ،ودعا ٍ
بماء ٍ
بارد لي ْغتسل به ،فنادا ُه ٌ
أمير المؤمنين ،ن ََشدْ ُت َك الل َه في ن ْف ِسك؛
رجل :يا َ
َ
فاعل َفأقِمه قيمةً ،ثم ا ْغ ِ
ْ
فإن كن َْت ال ُبدَّ ً
تس ْل به .قال مالك :وال ُأ َرا ُه َّإل وقدْ َف َع َل(((.
ْ ُ
ّ

محم ِد ْب ِن ق ْي ٍ
عمر ْب ِن ع ْبد ا ْلعزيز؛ قال :خرج عل ْينا
 -19وبه((( :ع ْن
س قاضي َ
ّ
ِ
أه ُل ِ
أمير المؤمنين((( إلى نفقة ،وال أ ْدري م ْن أ ْين
ْيو ًما ُم
تاج ْ
اح َ
زاحم فقال :لقد ْ
ُ
ِ
ُ
أتس َّل ُفها .قال :فق ْل ُت لهْ :لوال ق ّل ُة ما عنْدي َل َع َر ْض ُت ُه عل ْيك .قال:
آخ ُذ َها ،وال م ّم ْن َ
إن في خم ٍ
خمس ُة دنانير .قال :والله ّ
سة َل َبال ًغا ،فأ ْعطِنِيها.
ْ
وكم عنْدك؟ قال :ق ْل ُتْ :
ْ
(((
ٍ
ٌ
َ
علي ُم
رورا فقال:
فدف ْعتُها إل ْيهّ ،
مس ً
زاحم ْ
ُ
ثم أتاه مال م ْن منْزل كان له  .قال :ف َم َّر ّ
(((
مال م ْن ْأر ٍ
قدْ جاءنا ٌ
َ
فاآلن ُن ْع َ
ثم خرج
ض لنا،
خمسةَ .قال :فدخل ّ
طيك ت ْل َك ا ْل ْ
ِ
ِ
ِ
أج َر
ظم الل ُه ْ
وإحدى يد ْيه على ر ْأسه ،وهو يقول :أ ْع َظ َم الل ُه ْ
ْ
أج َر أم ِير المؤمنين ،أ ْع َ
ِ
أج َر ُه ،وما َ
أمير المؤمنين .قال :ق ْلناْ :
ذاك؟ قالَ :أ َم َر بهذا المال
ظم الل ُه ْ
أجل ،أ ْع َ
الذي جاء م ْن ْأر ِضه ْ
ف َت َم َّح َل لي في
ثم ال أ ْدري ك ْي َ
أن ُيدْ َخ َل ب ْي َت المال .قالّ :
الخم ِ
سة حتّى َق َضانِي.
َ ْ

ِ
َّ ِ
مر ًة لحطب
((( انظر :الروايات يف الحكاية ع ْن كراهته للوضوء من المياه
المسخنة ْ
بفح ِم اإلمارة ،وت ْقويمه ّ
ثالثين ْيو ًما توضأ فيها م ْن م ْطبخ العا َّمة وهو ال ي ْعلم ،ود ْف ِع القيمة لب ْيت المال :سيرة عمر بن عبد العزيز
(بتحقيقي165 :؛ ر)53 :؛ سيرة ابن عبدالحكم ()47؛ الطبقات الكبير (386/7؛ )374؛ األموال
البن زنجويه (512/1؛ ر)1005 :؛ المعرفة والتاريخ ()759/1؛ حلية األولياء ()294 /5؛ سيرة

ابن الجوزي ()191؛ تاريخ دمشق (214/45؛ )215/45؛ تاريخ الخلفاء ()177؛ بغية الطلب

()4472/10؛ تاريخ اإلسالم (.)127 /3

((( يف مجموع خ ِّط ٍّي ( 144و 144-ظ)؛ وسنده فيه« :عبد الملك بن شعيب بن الليث؛ قال :حدثني عبد اهلل بن
وهب؛ قال :حدثنا الليث ،عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ،عن محمد بن قيس »...فذكره.

((( يف جمموع خ ِّط ٍّي« :احتاج أمري املومنني»
((( يف جمموع خ ِّط ٍّي« :من أرض عمر باليمن»
((( يف مجموع خ ِّط ٍّي« :نقضيك»

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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 -20وبه :عن ال ّلي ِ
[بدنانير] ومِ ْز َو ٍد م ْن
ث ْب ِن س ْع ٍد؛ قالُ :أتِ َي ُع َم ُر ْب ُن ع ْبد ا ْلعزيز
ْ
َ
ِِ
أبيك ُ
هب إلى َ
نانير .فأتا ُه
[س َعى] :ا ْذ ْ
فخ ْذ َد َ
تم ٍر م ْن [ َغ َّلته ،فقالت] فاطم ُة ال ْب ٍن لها قدْ َ
ْ
ِ
نانير ،ومألَ
َ َ
ني ،خذ الت ّْم َر .وان َ
َ
ْتزع منْه الدّ َ
فوضع يدَ ُه في الدّ نانير [فأخذ] منْها .فقال :يا ُب ّ
ِ
ْطلق راض ًيا.
لم [ ُي ْعطِ َك]
تم ًرا ،فان َ
ْ
فقالت له أ ُّم ُه[ :ا ْذ ْ
َك َّف ْيه [ْ ]8
هب فا ْط َرحِ ] الت ّْم َر حي َن ْ
فأج َل َسه في ِح ْج ِره ،فقال :لقدْ كان
نانير .فجاء ُه حتى َط َر َح الت ّْم َر ب ْين يد ْيه ،فأخذ ُه ْ
الدَّ َ
ِ
ِ
راهم كما ح َّب ْبتَها إلى
هم ب ِّغ ْض إلى ا ْبني هذه الدّ َ
ا ْبني َرض َي ،ولكنّ ُه ُأ ْفسدَ ؛ ال ّل ّ
نانير والدّ َ
موسى ْب ِن ن َُص ْي ٍر(((.
 -21وبه :ع ْن مالكّ :
قميصه
أن ُغال ًما م ْن َو َل ِد ُع َم َر دخل على أ ِّمهَ ،فن ََز َع ع ْن ن ْف ِسه
َ
زاحم ُت على ن ْع ِ
ش ُسل ْي َ
مان ْب ِن ع ْب ِد
فقالت له أ ُّمه :ما َل َك؟ قال:
فضرب به ْال ْر َض.
ْ
َ
ْ
ِ
ُ ِّ
فقالت ل ُه أ ُّمه :ر ِّق ْع ُه وا ْل َب ْس ُه .فقال :أ ْل َب ُس
علي قميصي.
ْ
الملك أمير المؤمنين فقط َع َّ
ِ
والله ما أرا ُه ي ْك ُس َ
فلما رأى ا ْلغال ُم أنّه
فقالت:
مرقو ًعا وأبي خليفةٌ؟!
ْ
ً
وك غ ْي َر ُهَّ .
قميصا ْ
يكسو ُه غ ْي َر ُهَ ،ر َّق َع ُه و َلبِ َس ُه(((.
ال ُ
 -22قال((( :وأ َت ْت َع َّم ٌة ل ُع َم َر ْبن ع ْبد العزيز إلى فاطم َة ا ْمرأتِ ِه
فقالت :إنّي أريدُ
ْ
كال َم ِ
َ
فأخذ
فجلست ،فإذا غال ٌم قدْ أتى
اجلسي حتّى َي ْف ُر َغ.
ْ
أمير المؤمنين .فقالتْ :
ِ
ِ
إن كن ِ
فقالت لها فاطمةُْ :
ْت ُتريدينَ ُه ْ
كتب
سراجا.
ْ
ً
فال َن ،فإنّه إذا كان في حاجة ا ْلعا ّمة َ
حاجة ن ْف ِس ِه دعا ِ
ِ
بس ِ
على ّ
فدخلت عل ْيه ،فإذا ب ْين
فقامت
راجه.
صار إلى
ْ
ْ
الش ْمع ،وإذا َ
ِ
وشي ٌء م ْن م ْلحٍ وز ْيت ،وهو َّ
أمير المؤمنين ،أت ْي ُت
يتعشى.
راص
ْ
يد ْيه أ ْق ٌ
فقالت :يا َ
ْ
ٍ
ِ
قالت :لو ا ّت ْ
ثم رأ ْي ُت ْ
أن أ ْبد َأ َ
خذ َت
بك ق ْب َل حاجتي .قال :وما ذلك يا َع َّمةُ؟ ْ
لحاجة ّ
((( الخرب مختصرا بنحوه من غير طريق المؤلف يف المعرفة والتاريخ ( ،)570/1وتاريخ دمشق (223/61؛
.)180/68

عمر ْب ِن ع ْبد
((( سياق ُة الخرب عند ابن عبد الحكم (« :)129قال ع ْبد اهلل ْب ُن عمر ا ْل َجزَ ري :ازْ دحم النّاس على َ
ِ ِ
ِ
قميصك؛ فإن َّك
ب
ا ْلعزيز ُي َبايعونه حين ُدفِ َن ُسل ْيمان،
أصلِ ْح ج ْي َ
نيْ ،
فتخر َق ج ْي ُ
َّ
ب قميص ا ْبنه فقال :يا ُب ّ
لم تك ْن ُّ
وج إلى َ
ذلك من َْك ا ْل ْيو َم!»
أح َ
قط ْ
ْ
((( بنحوه يف سيرة ابن عبد الحكم.60-59 :
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قالت :يا
ولو كان عنْدي َل َف َع ْل ُت.
ْ
َطعا ًما أ ْل َي َن م ْن هذا .فقال :ل ْيس عنْدي يا َع َّمةُْ ،
ِ
َ
ثم كان
أخوك ا ْلوليدُ
علي كذا وكذاّ ،
َ
أمير المؤمنين :كان َع ُّم َك ع ْبدُ الملك ُي ْجري َّ
(((
َ
أخوك سل ْي ُ
ثم كان
يت أن َْت فق َط ْعتَه عنّي .فقال :يا َع َّمةُ؛
ثم َول ِ َ
مان َف َزادني ّ ،
َف َزا َدنيّ ،
ِ
إن عمي عبدَ الملك وأخي ا ْلوليدَ ِ
وأخي ُسل ْي َ
المسلمين،
ْ
ّ ِّ
مان كانوا ُي ْعطونَك م ْن مال ْ
المال لي ُفأ ْعطِيكِه ،ولكن ُأ ْع ِ
ِ
ول ْيس ذلك ُ
طيك مالي ْ
أمير
ْ
َ
إن ش ْئت .قالت :وما ذلك يا َ
ٍ
يسير َذكَره[ -فهو ِ
المؤمنين؟ قال :عنْدي كذا وكذا
قالت :وما َي ْب ُل ُغ
لك](((ْ .
ُ
لشيء ٍ َ ُْ
منِّي هذا؟ قال :ف َلس ُت َأملِ ُك غير ِ
ْصرفت عنْه.
ذلك يا َع َّمةُ .فان
ْ
َْ
ْ
ْ

ور ُ
 -23وبهّ :
ث عنْ ُه
هما وال ش ْي ًئا ُي َ
در ً
دينارا وال ْ
لـم يت ُْر ْك ً
أن ُع َم َر -رحم ُه اللهْ -
موتِ ِه في] َد ْي ٍن كان عل ْيهْ ،أو َصى بذلك ُع َم ُر [ْ ]9
أن
السو ْيدَ اء ،فإنّها بِي َع ْت [ب ْعدَ ْ
َّإل ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ
َّ
اح ولدُ ه
ونصفَ ،فت ََش َّ
فبقي م ْن َث َمنها ب ْعد قضاء َد ْينه ديناران ْ
ال ُيق َضى عل ْيه إل منْهاَ ،
ِ
الس َو ْيدَ ِاء وطِ ِ
ا[ص ُصوا] فيها
عل ْيها ،ل ِ َما َعرفوا م ْن ر ْأيِ ِه في
أصلِهاَ ،فت ََح َ
يب ْ
ّ
صحة ُّ
هم ّ
يستن ِْف ُق ُه ُش ًّحا
تبركًا بها ,فلقدْ َ
وإن نصي َبه منْها لفي يد ْيه وال ْ
ْثر ْ
مات أك ُ
بالميراث ُّ
وتبركًا به ،وذلك ّ
فاستنْ َب َط فيها ُع َم ُر ع ْينًا ،و َغ َر َس
السو ْيدا َء إنّما
ْ
كانت ميرا ًثاْ ،
أن ّ
عل ْيه ُّ
والم ِ
فصارت ل ُه ً
وال َح َب َس
ياها
ْ
فأح َ
عل ْيها الن ّْخ َل ْ
فلما َر َّد ما في يد ْيه من ا ْلقطائ ِع ْ ْ
مالَّ ،
ِ ِ
السنة ،فمنْها
أصلِها في يد ْيه،
ْ
السو ْيدا َء لص ّحة ْ
دينارا في ّ
فكانت َغ َّلتُها في يد ْيه ْأربعي َن ً
ّ
كان َي ُ
عيش و ُين ِْف ُق(((.
 -24قال :ولما ُتو ِّفي ُعمر -رحم ُة الله عليه -ر َثــاه ابن ُأ َذينَ َة ِ
بش ْع ٍر قال فيه:
ْ
ْ َ ُ ْ ُ ْ
َُ
ّ
[الطويل]
َ
أخوك سل ْي ُ
مان َفزَ ادين»  ،ساقط ٌة من سيرة ابن عبد الحكم؛ وهي الزمةٌ.
«ثم كان
((( عبارة ّ
((( يف سيرة ابن عبد الحكم« :عطائي مئتا ٍ
دينار ،فهي لك»

مما كان يف يده من ا ْلقطائع؛
عمر ْب ُن ع ْبد ا ْل َعزيز الخالفةَ ،خرج ّ
«لما ولي ُ
(((  -يف تاريخ دمشق (ّ :)180/68
ور َّده إلى
الورس با ْليمن ،و َفدَ ك،
ُ
وقطائع اليمامة ،فخرج من ذلك ك ّله َ
وكان يف يده المكندس ،وجبل ْ
ِ
ٍ
استنْبطها بعطائه ،فكانت تأتيه َغ َّلتُها َّ
وخمسين
كل سنة مئ ًة
ْ
بالس َو ْيداء كان ْ
المسلمينَّ ،إل أنه ترك ع ْينًا ُّ
ْ
دينارا ْأو ّ
أقل وأكْثر»
ً

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
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بار َ
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مع الن ِ
ن ََشدْ ُت ِعبا َد اهللِ يف ِّ
مو ِس ٍم
ّاس َم ْو ِس َما
كل ْ
لم َي ْش َهدْ َ
وم ْن كان ْ
َت َو َّلى ولم َير َز ْأ م َن ا ْل ِ
َأل ْ
هل ر َأ ْيت ُْم ْأو علِ ْمت ُْم خليف ًة
مال ِد ْر َه َما؟!
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
فلق َي ُه ا ْب ُن أبي َع ٍ
والله ما َر َز َأ منْه َخ ْر َدلةً.
والله يا ا ْب َن ُأ َذ ْينَةَ؛ َل
أسر ْف َت
تيق فقال لهْ :
فعنْدَ ها زا َد ا ْب ُن ُأ َذ ْينَ َة في ِش ْع ِر ِه فقال:
ِسواه ،وال و ْزنًا ِ
لم ْث ِ
قال َذ َّر ٍة
َعفا ًفا و َم ْخ َشا ًة ل ُه و َت َك ُّر َما
َ
َ ُ
(((
عمر م ْن َد ْف ِن ُسل ْي َ
مان ْب ِن ع ْب ِد الملكُ ،ق ِّر َب ْت إل ْيه المراكب،
ولما َفر َغ ُ
 -25قال ّ :
َب ُّ
قطَ ،ي ْر َك ُبها ا ْلخليف ُة ّأو َل ما َيلي،
فقال :ما هذه
لم ُت ْرك ْ
المراكب؟ قالوا :هذه َم ُ
ُ
راكب ْ
َفتَركَها ودعا بب ْغلتِه التي كان يركب قب َل ذلك فركِبها .وقال :يا م َز ِ
احمُ ،ض َّم هذه إلى
َ َ
ْ ُ ْ
َ َ َ
ُ
(((

المسلمين.
ب ْيت مال ْ

كانت ُت ْض َر ُب ل ْلخلفاء ّأو َل
لم ُي ْج َل ْس فيها،
قال :ون ُِص َب ْت له ُس َر
ٌ
ْ
ادقات ُ
وح َج ٌر ْ
ما َي ُل َ
يجلِ ُس فيها
ون .فقال :ما هذه؟ قالواُ :س
ٌ
لم َي ْجلِ ْس فيها أحدٌ ْ ،
رداقات ُ
وح َج ٌر ْ
ِ
ِ
ركب ب ْغ َلتَه
ثم َ
المسلمينّ .
ا ْلخليف ُة ّأو َل ما يلي .فقال :يا ُمزاحمُ ،ض َّم هذه إلى ب ْيت مال ْ
ِ
خليفة ّأو َل ما َيلي،
كانت ُت ْب َس ُط ل ْل
وانْصرف ،فإذا ا ْل ُف ُر ُش وا ْل ُب ُس ُط قدْ ُب ِس َط ْت له؛ التي
ْ
فجعل ير َفع ذلك برجلِه حتّى أ ْفضى إلى ا ْلحصير .ثم قال :يا م َز ِ
احمُ ،ض َّم هذا إلى
ْ
َ
َ ْ ُ
ُ
ّ
ِ
ِ
الم ْسلمين.
ب ْيت [ ]10مال ُ

ِ
وبات ِع ُ
قارورة إلى هذه ا ْلقارورة ،و َي ْل َب ُس َ
مان ُي ْف ِر ُغ َ
يال ُسل ْي َ
ون((( مِ ْن هذه ا ْل
ون
قالَ :

مختصرا غاي ًة -أتى على ّ
الش ْع ِر َف َط َوا ُه -يف مخطوط غميس
((( لم أجد هذا الخرب فيما هتيأ لي ،ووجدته
ً

( 128ظ) :عن«عبد الملك بن شعيب بن الليث؛ قال :حدثني وهب ،عن الليث :قال :قال ابن أذينة يف
كلمة شعر ورثى هبا عمر بن عبد العزيز:
« ولم يرزأ من جملة المال درهما»

قلت« :درهما»  ،ال واهلل ما رزأ منه خردلة .قال عبد
فلقيه ابن أبي عتيق ،فقال:
أسرفت يا ابن أذينة حين َ
َ

الملك رحمه اهلل :صدق»

بنحوه إ َّ
ضير يف سيرة ا ْبن ع ْبد ا ْل َح َكم.39-38 :
((( ْ
يسيرا ال َي ُ
ل ُخ ْل ًفا ً
((( زيد يف سيرة ابن عبد الحكم« :األدهان والطيبـ«
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مات فما ُلبِ َس من ال ّث ِ
لم ي ُك ْن ُلبِ َس م َن ال ّث ِ
ياب ْأو
ياب حتّى َت َت َك َّس َر .وكان الخليف ُة إذا َ
ما ْ
ِ
ِ
ُم َّس م َن ال ِّط ِ
مر
أص َ
فلما ْ
لم ُي َم َّس م ْن ذلك فهو ل ْلخليفة ب ْعدَ هّ .
يب كان َلو َلده ،وما ْ
بح ُع ُ

أه ُل ُسل ْيمان :هذا لك ،وهذا لنا .قال :وما هذا وما هذا؟ قالوا [هذا]((( ما َلبِ َس
قال ْ
ِ ِِ
ياب و َم َّس م َن ال ِّط ِ
ا ْلخليف ُة م َن ال ّث ِ
ولم َي ْل َب ْس فهو ل ْلخليفة،
يب ُ
لم َي َم َّس ْ
فهو ل َو َلده ،وما ْ
مان ،وال لكم .يا م َز ِ
لك .فقال ُع َم ُر :ما هذا لي ،وال ل ِ ُسل ْي َ
وهو َ
احمُ :ض َّم هذا ك َّله إلى
ُ
ْ
ِ
ِ ِ
نهم وقالوا :قدْ كان منْه ما قدْ رأ ْيت ُْم،
الم ْسلمينَ .ف َف َع َل؛ فتَآ َم َر ا ْلوزرا ُء فيما ب ْي ْ
ب ْيت مال ُ

خصل ٌة واحد ٌة وهي ا ْل َجواري ُت ْع َر ُض عل ْيه ،فعسى ْ
َ
أن
يكون منْ ُه ما تريدون
وبق َي ْت ْ
فيه ّنْ ،
فإن كانَّ ،
وإل َ
لكم عنْدَ ه.
ال َط َم َع ْ

ِ
ِ
يس ُأل َّ
كل
فلما َن َظ َر إل ْيه ّن جعل ْ
ُفأت َي با ْلجواري ف ُع ِر ْض َن عل ْيه كأ ْمثال الدُّ َمىّ ،
ْت ،ولِمن كن ِ
واحدة منْهن :من أن ِ
ٍ
ْت ،و َم ْن َب َع َث بك؟ فت ْ
بأصلِها ولم ْن
َ ْ
ّ ْ
ُخبِ ُر ُه ا ْلجاري ُة ْ
أهلِ ِ
ف ُأ ِخ َذ ْتْ ،
وح ْملِ ِه َّن إلى بالده ّن،
كانت ،و َم ْن َب َع َث بها ،وك ْي َ
ْ
فيأ ُم ُر َبر ِّد ِه َّن إلى ْ
يه َّن َ
حتّى َف َر َغ َمنْه ّن.

ِ
ِ
حق في أ ْم ِر ِه ك ِّل ِه.
ّاس على ا ْل ِّ
رأوا ذلك يئسوا منْه ،وعلِموا أنّه َس َي ْحم ُل الن َ
فلما ْ
ّ

 -26وبهّ :
أه ِل ب ْيتِه م َن
مع على َر ِّد ما في أ ْيدي ْ
لما ْ
أج َ
عمر ْب َن ع ْبدَ ا ْلعزيز ّ
أن َ
ِ
أهلِها ،بلغ ذلك َيزيدَ ْب َن ع ْبد الملك ،وهشا َم ْب َن ع ْبد الملك ،و َم ْس َل َم َة
المظالم إلى ْ
ِ
واجتمعوا لذلك فقالواَ :م ْن ُيك ّل ُم ُه
ْب َن ع ْبد الملك ،وغ ْي َرهم م ْن ْ
أهل ا ْلب ْيتَ ،ف َرا َع ُه ْمْ ،
فأتو ُه فقالوا له :ك ِّل ْم لنا َ
ف ع ْن أ ْموالِنا وما في
أباك َي ُك َّ
لنا؟ قيل :ا ْبنُ ُه ع ْبدُ الملكْ .
ِ ِ
لهم ع ْبدُ الملك :أرأ ْي َت ْ
إن ك ّل ْم ُت ُه فقال﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ
أ ْيدينا ،و َي ْأ َتنف ْال ْم َر .فقال ْ
َ
فدخل
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾((( ،ما الذي ُأر ُّد عل ْيه؟ قالوا :ك ِّل ْم ُه.

عل ْيه ْ
لهم؟ ْ
فأخ َب َر ُه .فقال ُع َم ُر :والله ما
فأخ َبره ما قالوا له .فقال له ُع َم ُر :ماذا ق ْل َت ْ

ِ
األصل َم ْم ُح ٌّو.
((( َل َح ٌق يف ُط َّرة ْ
((( األنعام.16 :
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كان [ (((]...عندي جواب غيره؛ ِ
فأش ْر علي يا ُبني .قال ع ْبد الملك :أرى ْ
أن ت ْبدَ َأ
َ ٌ ُْ ُ
ّ
َّ
ج َّلتي ِ
ج َّلتِ َك ِ
ِ
ج َّل ِ
وس ِ
وس ِ
بس ِ
ت أ ّمي ْ
وإخ َوتي(((...]12[ ... ]11[ ...

فلما فر ْغت
ْ -27
لم ي ُك ْن على ملك وال على ُس ْلطان [ ]...كثيرّ ،
بأهل ب ْيت [ْ ]...

أمير المؤمنين .فقال :آلله؟ فق ْل ُت :آلله .فقال :آلله؟
نعم ،يا َ
[ ]...يا هشام [ ]...فق ْلتْ :
ِ
كانت له أ ْم ٌ
فق ْل ُت :آلله؛ ثال ًثا .فقال :يا هشام ،أرأ ْي َت ْلو ّ
أن ً
ياع
رجل
ْ
وال كثير ٌة وض ٌ
ِ
ً
فأسنَدَ إل ْيه ِتر َك َت ُه وو َلدَ ه،
المو ُت ،فاعْتمدَ
كثيرَ ،فن ََز َل به ْ
ْ
رجل ْيرضا ُه في ن ْفسهْ ،
وأوال ٌد ٌ
ِ
ِ
ِ
أن َ
فصادف ذلك ْ
فعمد إلى ت ْل َك ْال ْموال،
َ
الموصيَ ،
كان ل ْل َوص ِّي ْأوال ٌد م ْث ُل ْأوالد ُ
ِ ِ
ب ،فن ََش َأ ا ْل ِو ْلدَ ُ
ان َو َلدُ
ثم و ّلى َف َذ َه َ
لهم فيها ا ْل َق َ
طائعّ .
ففر َقها على ْأوالد ن ْفسه ،و َق َط َع ْ
َّ
ِ
ْ ِ ((( ِ
ْ
وصي في
الم َ
وصى إل ْيه ،ف َب َل َغ ولدُ ُ
الموصي وو َلدُ ُ
ُ
الموصي الك َب ُر  ،فعل ُموا ما َصن ََع ال ُّ
أ ْموالهم ِ
أبيهم ،فقاموا على ذلك ْ
فاختصموا إل ْي َك ،وكن َْت أن َْت ا ْل َح َكم ،ما كن َْت
وترك َِة
ْ
يت ْ
أمير المؤمنين ،أن ِْتز ُعها م ْن هؤالء
صانعًا يا هشا ُم؟ قال :ق ْل ُت :وما َع ِس ُ
أص َ
أن ْ
نع يا َ
هو [الذي] فعل ذلك ،ل ْي َس ُه ْم .ق ْل ُتْ :
وإن َ
وأر ُّدها على هؤالء .قالْ :
وإن
وهم َ
كان أ ُب ْ
ُ

وإن كان .قالْ :
هم إ ّياها؟ ق ْل ُتْ :
وإن َ
كان .قالْ :
َ
لهم
وإن كان قدْ َ
كتب ْ
كان ،ال أ ْق َط ُع ْ
تب ،وس ّج َل لهم بها الس ِ
لهم عل ْيها ُّ
ج َّلْ ،
أمير
بها ا ْل ُك َ
نعم يا َ
الشهو َد .ق ْلتْ :
وأشهدَ ْ
ِّ
ْ
َ
ٍ
لهم ،وال ل ُه .قالَ :ف َمدَّ يدَ ُه إلى شي ٍء م َن ْال ْر ِ
ثم
ض
صغير ،فأخذه ّ
المؤمنين ،ل ْي َس ْت ْ
ْ
لة يا هشام ،ما زاد الذي فع ْل ُت على هذا م ْثل ِ
ر َفعه .فقالَ :فورب هذه ا ْلقب ِ
هذه.
َ
ْ
َ َ ِّ
َُ
الزنادّ ،
المظالم على
عمر ْب َن ع ْب ِد ا ْلعزيز كان ُير ُّد
 -28وبه((( :ع ْن أبي ّ
أن َ
َ
أهلِها بغ ْي ِر ا ْلب ِّي ِنة ا ْلقاطعة؛ كان ي ْكتفي با ْل ِ
وج ًها م ْن َم ْظ َلمة
يسير م ْن ذلك إذا َع َر َ
ْ
ف ْ

((( كلمة متخرمة لم أستبن معناها.

((( هنا سقط َص ْف ٌح لم نجده ضمن أوراق الدشت.
((( ص« :الكبير»؛ وأراه سبق قلم من الناسخ.

((( بنحوه يف سيرة ابن عبد الحكم ()111؛ الطبقات الكبير ()336/7؛ النوادر والزيادات (.)404/3
وانظر :سيرة عمر بن عبد العزيز (بتحقيقي130 :؛ ر)32 :؛ االكتفاء البن ا ْل َك ْر َد ُبوس (.)1070 /2
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رف من َغ ْش ِم ا ْلو ِ
ِ
الة [ق ْب َل ُه]
تح َ
ُ
قيق ا ْلب ِّينة؛ ل َما كان ي ْع ُ ْ
ولم ُي َك ِّل ْف ُه ْ
الرج ِل َر َّد َها عل ْيهْ ،
ّ
ِ
ّاس.
و ُظ ْلم ِه ُم الن َ
من سيرة عمر ْبن ع ْبد ا ْلعزيز -رحمه الله -في
كم َل ما أ ْل َف ْيتُه ْ
ُ
التّأليف ْ
المذكور،

أه ُله ،وكما ينْبغي له ،وص َّلى
رب العالمين ،كما هو ْ
والحمد لله ِّ
ْ

ليما.
تس ً
محمد وعلى آله وس َّلم ْ
الله على َّ

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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المصادروالمراجع

اآلج ِّر ِّي
١أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز -رحمه الله -وسيرته ،ألبي بكر محمد بن الحسين ُالبغدادي (ت 360هـ) ،تحقيق :د .عبد الله عبد الرحيم عسيالن ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت،

1400هـ = 1980م.

٢االكتفاء في أخبار الخلفاء ،ألبي مروان عبد الملك بن أبي القاسم التوزري ،عُرف بابن الكردبوس(ت بعد 575هـ) ،تحقيق :د .صالح بن عبد الله الغامدي ،ط ،1الجامعة اإلسالمية ،عمادة البحث
العلمي ،المدينة المنورة1429 ،هـ = 2008م.

٣األموال ،ألبي أحمد ُحم ْيد ابن زنجويه الن ََّسوي (ت 251هـ) ،تحقيق :د .شاكر ذيب فياض ،ط،2مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،السعودية1428 ،هـ = 2007م.

للصاحب ابن أبي َجـ َـرادة ال ُعقيلي ،كمال الدين ابن العديم (ت
٤بغية الطلب في تاريخ حلبّ ،660هـ) ،تحقيق :د .سهيل زكار ،ط ،1دار الفكر ،بيروت ،د.ت.

٥التاريخ الكبير ،ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب (ت 279هـــ)( :السفران الثانيوالثالث) ،تحقيق :صالح بن فتحي َه َلل ،ط ،1الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،القاهرة،

1427هـ = 2006م.

وو َف َيات المشاهير واألعالم ،لشمس الدين الذهبي (ت  748هـ) ،تحقيق :د .بشار
٦تاريخ اإلسالم َعواد معروف ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1424 ،هـ = 2003م.
ّ

٧تاريخ الخلفاء ،لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ) ،تحقيق :حمديالدمرداش ،ط ،1مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة1425 ،هـ = 2004م.

٨التاريخ ،ألبي حفص عمرو بن علي الفالس البصري (ت 249هـ) ،دراسة وتحقيق :د .محمدالطبراني ،ط ،1مركز الملك فيصل للدراسات اإلسالمية بالرياض2015 ،م.

٩تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من ح َّلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديهاعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ،المعروف بابن عساكر (ت
وأهلها ،ألبي القاسم ّ
571هـ) ،تحقيق :عمر بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،بيروت1415 ،هـ = 1995م.

الر َبعي (ت
 ١٠-تاريخ مولد العلماء َ
وو َف َياتهم ،ألبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد ،ابن زَ ْبر ّ
379هـ) ،تحقيق :د .عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد ،ط ،1دار العاصمة ،الرياض1410 ،هـ.

تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،لشمس الدين الذهبي (ت 748هـ) ،تحقيق :غنيم
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عباس غنيم ،ومجدي السيد أمين ،ط ،1الفاروق الحديثة للطباعة والنشر1425 ،هـ = 2004م.

ِ
وأصحاب أصحابِه ،للوليد بن بكر الغ َْمري
 ١١-التسمية والحكايات عن نُظراء مالك وأصحابِه
الح ْصري ،ط ،1الرابطة المحمدية ،الرباط2015 ،م.
الس َر ُق ْسطي (ت 392هـ) ،تحقيق :رضوان َ
َّ

 ١٢-التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح ،ألبي الوليد سليمان بن خلف
الباجي المالكي (ت 474هـ) ،تحقيق :د .أحمد لبزار ،ط ،1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
المغرب1991 ،م.

 ١٣-تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزِّ ي (ت 742هـ)،
تحقيق :د .بشار عواد معروف ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت1403 ،هـ = 1983م.

 ١٤-تهذيب اللغة ،ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري (ت 370هـــ) ،تحقيق :محمد عوض
مرعب ،ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت2001 ،م.

 ١٥-الجرح والتعديل ،ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 327هـ) ،تحقيق :العالمة

عبد الرحمن بن يحيى المع ِّلمي اليماني ،ط ،1دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن،
1373هـ = 1953م ،تصوير :دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 ١٦-جمل من أنساب األشراف ،ألحمد بن يحيى بن جابر ال َبال ُذري (ت 279هـ) ،تحقيق :د .سهيل
زكَّار ،د .رياض الزركلي ،ط ،1دار الفكر ،بيروت1417 ،هـ = 1996م.

 ١٧-حلية األولياء وطبقات األصفياء ،ألبي نعيم أحمد بن عبد الله األصبهاني (ت 430هـ) ،ط،1
مطبعة السعادة ،القاهرة1394 ،هـ = 1974م؛ تصوير :دار الفكر ،بيروت1416 ،هـ = 1996م.

 ١٨-رجال صحيح مسلم ،ألبي بكر أحمد بن علي بن َمن ُْجو َيه األصبهاني (ت 428هـ) ،تحقيق :عبد
الله الليثي ،ط ،1دار المعرفة ،بيروت1407 ،هـ = 1987م.

 ِ ١٩-س َير أعالم النبالء ،لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748هـ) ،مجموعة من المحققين
بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،ط ،11مؤسسة الرسالة ،بيروت1417 ،هـ = 1996م.

 ٢٠-سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ،لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي
(ت 597هـ) ،تحقيق :د .نعيم زرزور ،تصوير دار الكتب العلمية ،بيروت1422 ،هـ = 2001م.

 ٢١-سيرة عمر بن عبد العزيز ،على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه ،ألبي محمد عبد الله بن
عبد الحكم المصري (ت 214هـ) ،تحقيق :أحمد عبيد ،ط ،5دار العلم للماليين1387 ،هـ=
1967م.

ِ
السنَّة » ..لع ْبد الملك ْبن َحبيب
ْ
عمر ْب ِن ع ْبد ال َعزيز من الجزْء ال َّثاين من الجهاد ْ
من :واضح ُّ
بار َ
«أخ ُ
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 ٢٢-سيرة عمر بن عبد العزيز ،لمؤلف من القرن الثالث ،تحقيق :د .محمد الطبراني ،ط ،1مركز
الملك فيصل ،الرياض2019 ،م.

 ٢٣-الطبقات الكبير ،لمحمد بن سعد بن منيع الزهري (ت 230هـ) ،تحقيق :د .علي محمد عمر،
ط ،1مكتبة الخانجي ،القاهرة1421 ،هـ = 2001م.

مكرم ،المعروف بابن منظور (ت 711هـ)،
 ٢٤-مختصر تاريخ دمشق البن عساكر ،لمحمد بن َّ

تحقيق :روحية النحاس ،رياض عبد الحميد مراد ،محمد مطيع الحافظ ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،

1404هـ = 1984م.

 ٢٥-المعرفة والتاريخ ،ليعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي (ت 277هـ) ،تحقيق :د .أكرم ضياء
العمري ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت1401 ،هـ = 1981م.

 ٢٦-المواعظ واالعتبار في ذكر الخطط واآلثار ،لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 845هـ)،
دار الكتب العلمية ،بيروت1418 ،هـ.

 ٢٧-النَّوادر والزِّيادات على ما في المدَ ونة من غيرها من األُ ِ
مهات ،ألبي محمد عبد الله بن أبي زيد
َّ
القيرواني المالكي (ت 386هـ) ،ج ،3تحقيق :د.
حجي ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي،
محمد ِّ
َّ

بيروت1999 ،م.

بالو َف َيات لصالح الدين خليل بن ْأي َبك الصفدي (ت 764هـ) ،تحقيق واعتناء :أحمد
 ٢٨-الوافي َ

األرناؤوط وتركي مصطفى ،ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت  -لبنان1420 ،هـ = 2000م.

 ٢٩-الواضحة (كتب الصالة والحج) ،لعبد الملك بن حبيب السلمي (ت 238هـــ) ،تحقيق :د.
ميكلوش مكوراني ،ط ،1دار البشائر اإلسالمية ،بيروت1431 ،هـ = 2010م.

193

ٌ
َّ
حديث وقع يف «الصحيحني»
عن اإلمام أمحد
ختريج

َّ
احلافظ يوسف بن حسن بن عبد اهلادي املقديس الصاليح احلنبيل
املعروف بابن ال ِم ْ َ
بد (ت  909ـه)
ٍ
نفيسة ِّ
بخط المصنِّف
مرة مح َّق ًقا على نسخة خ ِّط َّي ٍة
ُينشر َّ
ألول َّ

تحقيق

محمد سعيد الحسيني
عبد اهلل بن َّ

ٌ
«الصحيحين» عن اإلمام أحمد» للحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي
«حديث وقع يف َّ
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¢
مقدِّ مة التَّحقيق

والسالم على س ِّيد المرسلين ،وعلى آله
والصالة
رب العالمين،
َّ
الحمد ل َّله ِّ
َّ

وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّ ين.
َّأما بعد،

حديثي
فبين يدَ يك جز ٌء
لطيف خ َّطه َيراع الشيخ اإلمام الحافظ المحدِّ ث
ٌ
ٌّ
جمال الدِّ ين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي َّ
الشهير

ِ
خرج فيه بأسانيده
بابن الم ْب َرد المقدسي َّ
الصالحي الحنبلي -رحمه الله تعالىَّ ،-

حدي ًثا ا َّتفق اإلمامان البخاري ومسلم على روايته في
«صحيحيهما» عن اإلمام
َ
محمد بن َحنْ َبل َّ
الر َّباني أبي عبد الله أحمد بن
الشيباني -رحمهم الله تعالى،-
َّ
َّ

علو ُمسلم فيه بدرجة؛ لروايته عنه بال واسطة ،وذكر ما رواه ال ُبخاري عنه
وب َّين َّ
«الصحيح»  ،وسبب إقالله عنه.
في َّ

ٌ
حيحين عن اإلمام أحمد».
سماه:
الص َ
«حديث َو َق َع في َّ
َّ
مت بين يدَ يه مبح َثين:
وقدَّ ُ
األول :ترجمة موجزة للمصنِّف.
َّ
ال َّثاني :دراسة الجزء.
ُ
الحسنى وصفاته ال ُعلى أن ينفع بهذا الجزء
أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه ُ

اإلسالم والمسلمين ،وأن يغفر للمصنِّف ،ولنا ،ولوالدينا ،ولمشايخنا ،ولعلماء
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وللمسلمين
ولذر َّياتنا ،ولتالمذتناُ ،
أ َّمتنا ،وإلخواننا ،وألحبابنا ،وألهلينا ،وألزواجناِّ ،
أجمعين.

َّ
َّ
النبي األمين ،وعلى آله ،وصحبه ،والتَّابعين.
وصلى الله وسلم على ِّ

رب العالمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ِّ

وكتبه:
محمد سعيد الحسيني
عبد الله بن َّ

وللمسلمين أجمعين
غفر الله له ولوالديه ُ
مدينة ال ُبسيتين  -البحرين
الثالثاء  6من ربيع ِ
اآلخر 1441هـ =  3من ديسمبر 2019م
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األول
المبحث َّ

ترجمة موجزة للمصنِّف ابن ِ
الم ْب َرد
(ت  840هـ =  909هـ)

بقلم :نجم الدِّ ين محمد الغزِّي

(((

يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهاديَّ ،
الشيخ ،اإلمامَّ ،
العلمة ،المصنِّف،
ِ
المحدِّ ث ،جمال الدِّ ينَّ ،
الصالحي ،الحنبلي.
الشهير بابن الم ْب َردَّ ،
ُولد سنة أربعين وثمان مئة .قرأ القرآن :على َّ
الصفدي الحنبلي،
الشيخ أحمد َّ

والشيخ عمر العسكر َّيينَّ ،
محمدَّ ،
ثم على َّ
والشيخ زين الح َّبال،
الشيخ
َّ
وجماعةَّ ،
مرات.
وص َّلى بالقرآن ثالث َّ

الشيخ تقي الدِّ ين الجراعيَّ ،
وقرأ «المقنع» على َّ
والشيخ تقي الدِّ ين بن قندس،

والقاضي عالء الدِّ ين المرداوي.

َّ
والشيخ
وحضر دروس خالئق ،منهم :القاضي برهان الدِّ ين بن مفلح،

برهان الدِّ ين الزرعي.

وأخذ الحديث عن خالئق من أصحاب ابن حجر ،وابن العراقي ،وابن البالسي،

والصالح بن أبي عمر ،وابن ناصر الدِّ ين ،وغيرهم.
والجمال بن الحرستانيَّ ،

((( «الكواكب السائرة» ( .)317/1وانظر« :الضوء الالمع» ( ،)308/10و«مشيخة الحسيني» (ص

 ،)335 ،316-315و«متعة األذهان» ( ،)839-838/2و«شذرات الذهبـ« ( ،)62/10و«النعت

األكمل» (ص  ،)72-68و«السحب الوابلة» ( ،)1169-1165/3و«األعالم» (،)226-225/8
و«مختصر طبقات الحنابلة» (ص  ،)86-83و«فهرس الفهارس» ( ،)1142-1141/2و«معجم

المؤلفين» ( ،)154-153/4و«تسهيل السابلة» ( ،)1488-1484/3و«معجم مؤلفات يوسف بن

حسن بن عبد الهادي الحنبلي المخطوطة بمكتبات العالم» (ص  ،)50و«معجم مصنفات الحنابلة»

(.)128-41/5
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ََّ

الغالب عليه علم الحديث ،والفقه ،وشــارك في النَّحو ،والتَّصريف،
وكان
ُ

والتَّصوف ،والتَّفسير.

نظم ليس بذاك.
وله
ٌ
ودرس ،وأفتى ،وله ٌ
مؤلفات كثيرةٌ ،وغالبها أجزاءَّ ،

ُ
تلميذه َّ
وقفت
الشيخ شمس الدِّ ين بن ُطو ُلون في ترجمته مؤ َّل ًفا
وقد أ َّلف
ضخما،
ُ
ً

عليه في تعاليقه.

المحرم سنة تسع
وكانت وفاة صاحب التَّرجمة يوم االثنين سادس عشر
َّ

وتسع مئة.

و ُدفن بسفح قاسيون ،وكانت جنازته حافلة ،رحمه الله تعالى.

المبحث الثاني
اسم الجزء:

دراسة الجزء

سماه المصنِّف -رحمه الله تعالى -في صفحة العنوان والمقدِّ مة بـ« :حديث
َّ

حيحين عن اإلمام أحمد»
الص َ
َو َق َع في َّ
نسبة الجزء:

ٍ
ٍ
عديدة ،منها:
ألمور
هذا الجزء ثابت النِّسبة إلى مصنِّفه ،وذلك
َّ
-1أن صفحة العنوان ُمثبت فيها اسم الجزء منسو ًبا إلى مصنِّفه بخ ِّطه ،وصفحة

نصه« :وفرغ منه :يوسف بن حسن بن عبد الهادي» ،
َح ْرد المتن جاء فيها بخ ِّطه ما ُّ

صحة الن َُّسخ.
وهذه المرتبة أقوى مراتب َّ

-2أن المصنِّف قد نسب هذا الجزء إلى نفسه ،فقال  -في «فهرست الكتبـ«

نصه« :مجموع فيه .. :وما رواه البخاري عن أحمد
[/14ب] المحفوظ بخ ِّطه  -ما ُّ

ٌ
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وسبب إقالله  ..وغير ذلك ك ّله تصنيفي» اهـ.
َّ
والمختصين ،منهم:
-3أن الجزء قد نسبه إليه جماعة من أهل العلم
ِّ
محمد ناصر الدِّ ين األلباني (ت 1420هـ) في كتابه« :فهرس مخطوطات
* الشيخ َّ

دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث» (ص .)106

* الدكتور ناصر بن سعود السالمة في كتابه« :معجم مؤلفات يوسف بن حسن

بن عبدالهادي الحنبلي المخطوطة بمكتبات العالم» (ص .)58-57

* الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي في كتابه« :معجم مصنَّفات

الحنابلة» (.)77/5

َّ
-3أن أسلوب الجزء يتَّفق تما ًما مع أسلوب المصنِّف في تصانيفه األخرى.
موضوع الجزء:

خرج المصنِّف في هذا الجزء بأسانيده حدي ًثا ا َّتفق البخاري ومسلم على روايته
َّ

علو
في «صحيحيهما» عن اإلمام
المبجل أحمد بن حنبل -رحمهم الله تعالى ،-وب َّين َّ
َّ
البخاري عنه في «الصحيح»
مسلم فيه بدرجة؛ لروايته عنه بال واسطة ،وذكر ما رواه
ُّ

 ،وسبب إقالله عنه.

َو ْص ُ
ف النُّسخة الخ ِّط َّية المعتمدة في التَّحقيق:

ٍ
ٍ
ٍ
محفوظة في دار
نسخة
اعتمدت في التَّحقيق على
وحيدة تا َّم ٍة في غاية النَّفاسة
ُ

الكتب ال َّظاهرية بدمشق ،رقم ( ،)3216أدب  ،45وعنها صورة فيلم َّية في مكتبة

المنورة رقم ( ،)1563ومركز جمعة الماجد للثقافة
الجامعة اإلسالمية بالمدينة
َّ
والتراث بدبي رقم (.)378363

ويقع الجزء ضمن مجموع يبدأ من [/79أ] إلى [/81ب] في ( )3أوراق ،في

سطرا ،عدا صفحة العنوان ،والوجه األخير
كل ورقة وجهان ،وفي كل وجه ()16
ً
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ففيه ( )8أسطر.

ٍ
مقروء ٍ
َكتَب ُه المصنِّف بالمداد األسود ٍّ
خال من التَّنقيط والتَّشكيل في
نسخي
بخط
ٍّ

الغالب ،و َف َر َغ منه :نهار األربعاء  21من شهر شعبان سنة 896هـ.
عملي في تحقيق الجزء:

قابلت المنسوخ
نسخت الجزء المخطوط على ال َّطريقة اإلمالئ َّية الحديثة ،ثم
ُ
ُ

بالمخطوط.

ترجمت للمصنِّف ابن المبرد ترجمة موجزة بقلم َّ
الغزي،
ُ
الشيخ نجم الدِّ ين ِّ

أهم المترجمين له.
ُ
وأحلت إلى ِّ

أهم
ترجمت لشيوخ المصنِّف ترجمة موجزة في هامش التَّحقيق،
ُ
ُ
وأحلت إلى ِّ

المترجمين لهم.

عزوت اآلية القرآنية إلى السورة ورقم اآلية ،وجعلتُه بين معقوفين.
ُ
خرجيها.
ُ
عزوت األحاديث واآلثار إلى ُم ِّ

ضبطت َّ
بالشكل ما يحتاج إلى ضبط من النَّص.
ُ

استدركت ما سقط من األصل ،وجعلتُه بين معقوفين ،مع التَّنبيه على ذلك في
ُ

هامش التَّحقيق.

أشرت إلى بعض الفوائد المتع ِّلقة بالجزء في هامش التَّحقيق.
ُ
صنعت ث َبتًا للمصادر والمراجع.
ُ

ٌ
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الصفحة األولى
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[/79أ]

[النَّ ُّص المح َّقق]
ٌ
حيحين عن اإلمام أحمد
الص َ
حديث َو َق َع في َّ
تخريج

يوسف بن عبد الهادي
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ََّ

¢
وهو َح ْسبي

رب العالمين
الحمدُ ل َّله ِّ

محمد
وص َّلى ال َّله على س ِّيدنا َّ
وبعدُ :

وآله ،وصحبه ،وس َّلم

ٌ
حيحين» عن اإلمام أحمد(((:
فهذا
«الص َ
حديث َو َق َع في َّ

ول ِذي((( ،أنا التَّاج ابن َب ْر َدس ،أنا ابن َ
أخبرنا أبو الع َّباس ال ُف َ
الخ َّباز ،أنا ِاإل ْربِلِي[ ،أنا
ار ِسي ،أنا الج ُل ِ
ال ُّط ِ
وسي]((( ،أنا ال ُف َر ِاوي ،أنا ال َف ِ
ودي ،أنا إبراهيم بن ُس ْف َيان ،أنا ُمسلم بن
ُ
ِ
يمان ،عن ك َْه َمس ،عن ابن ُب َر ْيدَ ة ،عن
َ
الح َّجاج ،حدَّ ثني أحمد بن َحنْ َبل ،ثنا ُم ْعتَمر بن ُس َل َ
ول ِ
أبيه أنَّه قالَ « :غ َزا م َع رس ِ
الله َص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِس َّت َة َع ْش َر َغ ْز َوةً»(((.
َ َ ُ
الز ْعبوب ،أنا الحجار ،أنا ابن َّ ِ
الس ْج ِزي ،أنا
َ َّ
أخبرنا الجماعة ،أنا ابن َّ ُ
الزبِيدي ،أنا ِّ

((( رواه أحمد يف «المسند» ( ،)50/38رقم ( ،)22954يف حديث ُب َريدة َاألسلمي ،رضي اهلل عنه.

((( الفوالذي ( 784أو  867 -786هـ) :أحمد بن محمد بن عيسى بن موسى بن عمران الدمشقي
الشافعي ال ُف َ
ول ِذي ،شهاب الدين ،أبو العباس ،مسنِد ،فقيه ،قال المصنِّف« :أخذ ابن بردس عن ابن
الخ َّباز صحيح مسلم ،وسمعه عليه ُ
قرأت عليه» انظر« :معجم ابن فهد
شيخنا أبو العباس الفوالذي ،وقد
ُ

المكي» (ص  ،)346و«الضوء الالمع» ( ،)165-164/2و«إرشاد الغاوي» (ص  ،)127و«الجوهر
المنضد» (ص  ،)133و«النهاية يف اتصال الرواية» (ص  ،)258 ،247 ،228 ،114 ،86و«العشرة
َّ

المختارة من حديث أبي العباس الفوالذي»

((( ما بين المعقوفين سقط من األصل.

((( رواه مسلم يف«الصحيح» ( ،)200/5رقم ( ،)1814كتاب الجهاد والسير ،باب عدد غزوات النبي ﷺ.
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ِ
الس ْر َخ ِسي ،أنا ال َف َر ْب ِري ،أنا ال ُبخاري ،ح.
الدَّ ُاودي ،أنا َّ
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الح َّجار ،أنا ابن
وأخبرنا جماعة من شيوخنا ،أنا عائشة بنت عبد الهادي ،أنا َ
ِ
ِ
َّ ِ
الوقت عبد
الزبِيدي َسما ًعا ،وابن ال َّلتِّي ،وال َقطيعي ،وال َف ُاروثي إجازةً[ ،أنا]((( أبو َ
الس ْر َخ ِسي ،أنا أبو عبد الله
األول بن عيسى ،أنا أبو الحسن الدَّ ُاو ِدي ،أنا أبو
َّ
محمد َّ
َّ
ال َف َر ْب ِري ،أنا ال ُبخاري ،ح.

الح َّجار،
وأخبرتنا جماعة من شيوخنا ،أنا الحافظ أبو بكر ابن
المحب ،أنا َ
ِّ
ِ
ِ
[/80أ] وعن غيره ،أنا ابن َّ ِ
الوقت
الزبِيدي ،وابن ال َّلتِّي ،وال َقطيعي ،وال َف ُاروثي ،أنا أبو َ
ِ
الس ْر َخ ِسي ،أنا
عبد َّ
محمد َّ
الس ْج ِزي ،أنا أبو الحسن الدَّ ُاودي ،أنا أبو َّ
األول بن عيسى ِّ
أبو عبد الله ال َف َر ْب ِري ،أنا ال ُبخاري ،ح.

لسي((( ،وابن الصم ِ
وأخبرنا القاضي أبو بكر ال َّطراب ِ
ودي((( ،أنا اإلمام [أبو]
َ ُ
ُّ ُ
عبد الله ابن اليونَانِية ،أنا الحجار ،والسيد محمد ،أنا ابن َّ ِ
الس ْج ِزي ،أنا
َّ ِّ
َ َّ
ُ َّ
الزبِيدي ،أنا ِّ
َّ
ِ
الس ْر َخ ِسي ،أنا ال َف َر ْب ِري ،أنا ال ُبخاري ،ح.
الدَّ ُاودي ،أنا َّ
(((

الزبِ ِ
ِ
وأخبرنا أبو العباس ِ ِ
يدي،
الح َّجار ،أنا ابن َّ
الحديدي ،قال :أنا ابن األ َماسي ،أنا َ
َ
َّ
ِ
الس ْر َخ ِسي ،أنا ال َف َر ْب ِري ،أنا ال ُبخاري ،ح.
الس ْج ِزي ،أنا الدَّ ُاودي ،أنا َّ
أنا ِّ
((( ما بين المعقوفين سقط من األصل.

((( ابن الصدر (ت  777هـ =  871هـ) :أبو بكر بن محمد بن محمد بن أيوب بن سعيد ابن الصدر البعلي
الطرابلسي الحنبلي ،تقي الدِّ ين ،محدِّ ث ،مسنِد ،فقيه .انظر« :معجم ابن فهد المكي» (ص ،104-103
 ،)352و«الضوء الالمع» ( ،)90/11و«إرشاد الغاوي» (ص  ،)129و«النهاية يف اتصال الرواية»

(ص  ،)271-270و«العشرة المختارة من حديث شيخنا تقي الدين بن الصدر»  ،و«شذرات الذهبـ«

(.)447-446/9

((( ابن الصمودي :أبو بكر بن التقي الصمودي القطان البعلي ،مسنِد .انظر« :النهاية يف اتصال الرواية» (ص
.)259

((( ما بين المعقوفين سقط من األصل.
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بنت ِ
عبد الهادي،
وأخبرتنا األَ ِصيلة َأسماء ال َكاتِبة((( ،قالت :أخبرتنا عائش ُة ُ

الح َّجار ،أنا ابن
الر َّسام ،وأكثر من عشرة مشايخ ،قالوا :أنا َ
وأختُها فاطمة ،وابن َّ
ِ
َّ ِ
الس ْر َخ ِسي ،أنا ال َف َر ْب ِري ،أنا ال ُبخاري ،حدَّ ثني
الس ْج ِزي ،أنا الدَّ ُاودي ،أنا َّ
الزبِيدي ،أنا ِّ
ِ
ِ
يمان،
أحمد بن الحسن ،ثنا أحمد بن َّ
محمد بن َحنْ َبل بن هالل قال :ثنا ُم ْعتَمر بن ُس َل َ
ول ِ
عن ك َْهمس ،عن ابن ُبر ْيدَ ة ،عن أبيه قالَ « :غ َزا م َع رس ِ
الله َص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َ َ ُ
َ
َ
[/80ب] ِس َّت َع ْش َر َغ ْز َوةً»(((.
ٌ
حيحين» عن اإلمام أحمد.
حديث
صحيح ،مت ٌ
«الص َ
َّفق على روايته في َّ
ٌ
ورجا ُله فيهما بعد اإلمام أحمد سوا ٌء.

أن لفظ مسلمِ :
حيحين» سوا ٌءَّ ،إل َّ
«س َّت َة َع ْش َر»  ،ولفظ ال ُبخاري:
«الص َ
ولف ُظه في َّ
ُ

ِ
ُ
حيث العرب َّية ،ولفظ ُمسلم« :ثنا((( أحمد بن
«س َّت َع ْش َر»((( ،ولفظ ُمسلم َأ ْج َو ُد من
محمد بن حنبل بن هالل»  ،لكنَّه لمسلم عن
َحنْ َبل»  ،ولفظ ال ُبخاري« :ثنا أحمد بن َّ

اإلمام أحمد رواية من غير واسطة بصيغة االختصاص بالتَّحديث ،فقال« :حدَّ ثني»(((،

وأ َّما ال ُبخاري فرواه عن رجل عن اإلمام أحمد ،فإنَّه قال« :حدَّ ثني أحمد بن الحسن،
محمد بن َحنْ َبل بن ِهالل»  ،فوقع لمسلم أعلى من ال ُبخاري ،فهو
قال :ثنا أحمد بن َّ

((( أسماء الكاتبة (ت  867هـ) :أسماء بنت عبد اهلل بن محمد المهرانية الدمشقية ،أم الحسن ،محدِّ ثة،
مسنِدة .انظر« :معجم ابن فهد المكي» (ص  ،)397و«الضوء الالمع» ( ،)7-6/12و«إرشاد الغاوي»
(ص  ،)144و«النهاية يف اتصال الرواية» (ص .)290 ،197 ،158

((( رواه البخاري يف «الصحيح» ( ،)16/6رقم ( ،)4473كتاب المغازي ،باب كم غزا النبي ﷺ.
((( لف ُظه يف المطبوع منه« :ست عشرة»  ،كلفظ مسلم.
والصواب( :حدَّ ثني).
((( كذا يف األصلَّ ،

((( عدد األحاديث التي رواها اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن اإلمام أحمد بن حنبل بصيغة االختصاص
بالتَّحديث (حدَّ ثني) سبعة ،وهي ،)215( :و( ،)581و( ،)710و( ،)1298و( ،)1814و(،)2421
و(.)2449

ٌ
«الصحيحين» عن اإلمام أحمد» للحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي
«حديث وقع يف َّ

207

ماسي ،ولل ُبخاري ُس
لمسلم ُخ
داسي(((.
ٌّ
ٌّ

فلم يتَّفق لل ُبخاري روايته عن نفس اإلمام أحمد ،و ُمسلم في «صحيحه» قد روى
ٍ
زء م ٍ
فرد(((.
عن اإلمام أحمد أحاديث كثيرة ،قد َخ َّرجتُها في ُج ُ
وأ َّما ال ُبخاري فلم يقع في «صحيحه» عن اإلمام أحمد غير هذا الحديث عن

واسطة عنه(((.

وو َق َع له حديث آخر في كتاب النِّكاح((( ،في باب ما ُّ
يحرم،
َ
يحل من النِّساء وما ُ
فقال :وقال [لنا]((( أحمد بن َحنْ َبل ،ثنا يحيى بن َس ِعيد/81[ ،أ] عن ُسفيان ،حدَّ ثني
ِ
«ح ُر َم فِي الن ََّس ِ
الص ْه ِر َس ْب ٌع» ُ ،ث َّم َق َر َأ:
ب َس ْب ٌعَ ،وفي ِّ
َحبِيب ،عن سعيد ،عن ابن ع َّباسَ :
﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [النساء ]23 :اآلية.

((( قال الحافظ ابن حجر العسقالين يف «فتح الباري» (« :)153/8أخرجه مسلم عن أحمد نفسه ،وهو

أحد األحاديث األربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البخاري تلك األحاديث بعينها عن

أولئك ُّ
الشيوخ بواسطة»  ،وقال يف «عوالي مسلم» (ص « :)68أخرجه البخاري يف المغازي من
صحيحه عن أحمد بن الحسن التِّرمذي ،صاحب اإلمام أحمد بن حنبل ،عن أحمد ،فوقع ً
بدل ،فكأنَّه

سمعه من ُمسلم»

فرغت من تحقيقه على نسخة نفيسة
سماه« :كتاب ال َّثالثين التي عن اإلمام أحمد يف صحيح ُمسلم» ،
ُ
((( َّ
يسر اهلل نشره ،ويبلغ عدد األحاديث التي رواها اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن شيخه اإلمام
بخ ِّطهَّ ،
أحمد بن حنبل عشرين حدي ًثا ،وهي ،)166( :و( ،)215و( ،)502و( ،)581و( ،)710و(،)1284

و( ،)1298و( ،)1551و( ،)1676و( ،)1756و( ،)1814و( )1934من طريقين ،و(،)2081

و( ،)2092و( ،)2139و( ،)2143و( ،)2309و( ،)2421و(.)2449

((( قال اإلمام الكالباذي يف «الهداية والرشاد» (« :)43-42/1روى البخاري عن أحمد بن الحسن
ٍ
بشيء ،وال أورد من حديثه فيه
الرتمذي عنه يف آخر المغازي ،ولم ُيحدِّ ث البخاري عنه نفسه يف الجامع
شيئًا غير هذا الحديث الواحدَّ ،إل ما لع َّله استشهد به يف بعض المواضع»  ،ونحوه يف «التعديل والتجريح
خرج له البخاري يف الجامع الصحيح» ( )320/1للباجي ،و«تقييد المهمل» (ص  )174للغساين.
لمن َّ

((( رواه البخاري يف «الصحيح» ( ،)11-10/7رقم (.)5105
((( ما بين المعقوفين سقط من األصل.
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هذا ما َو َق َع في «صحيح ال ُبخاري»  ،ال غير(((.
فاألول عن رجل عنه.
َّ

وال َّثاني ليس بصيغة تقتضي روايته عنه؛ ألنَّه قال« :وقال [لنا]((( أحمد ،ثنا فالن»،
وهذا ال ُّ
يدل على روايته له عنه.

السبب في َّ
سلما أكثر في «صحيحه» عنه ،وال ُبخاري ما
وقد قال ُ
بعضهم :ما َّ
أن ُم ً
روى عنه ٌ
قليل؟
بعضهم :ألنَّه أدرك شيوخه ،فاكتفى بهم عنهَّ ،
لو.
فقال ُ
فإن في قصدهم ال ُع َّ

وهذا ٌ
«الصحيح» عن رجل عنهَّ ،
باطل؛ َّ
فإن
ألن ذلك لو كان
صحيحا لم يرو في َّ
ً

ذلك أنزل درج ًة من روايته عنه بغير واسطة.

((( وهذا ما ذهب إليه اإلمام َّ
الذهبي يف «سير أعالم النبالء» ( ،)181/11والحافظ ابن حجر العسقالين يف
«فتح الباري» ( ،)154/9وهناك موضع ثالث ،وهو ما رواه البخاري يف «الصحيح» ( ،)158/7رقم
( )5879( ،)5878يف كتاب اللباس ،باب هل يجعل نقش الخاتم ثالثة أسطر ،قال :حدَّ ثني محمد بن
ِ
است ْ
َب َل ُه،
ُخلِ َ
ف َكت َ
اهَّلل َعنْ ُه َل َّما ْ
عبد اهلل األنصاري ،قال :حدَّ ثني أبي ،عن ثمامة ،عن أنسَ :أ َّن َأ َبا َب ْك ٍر َرض َي ُ
الخا َت ِم َثالَ َث َة َأ ْس ُط ٍرُ :م َح َّمدٌ َس ْط ٌرَ ،و َر ُس ُ
َوك َ
َان َن ْق ُش َ
ول َس ْط ٌرَ ،واهَّللِ َس ْط ٌر ،قال أبو عبد اهلل :وزادين أحمد:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حدَّ ثنا األنصاري ،قال :حدَّ ثني أبي ،عن ثمامة ،عن أنس ،قال :ك َ
َان َخا َت ُم النَّبِ ِّي ﷺ في َيدهَ ،وفي َيد َأبِي َب ْك ٍر
الخا َتم َفجع َل يعب ُث بِهِ
َ
َان ُع ْث َم ُ
َب ْعدَ ُهَ ،وفِي َي ِد ع َُم َر َب ْعدَ َأبِي َب ْك ٍر َف َل َّما ك َ
انَ ،ج َل َس َع َلى بِئ ِْر َأ ِر َ
يس َق َالَ :فأ ْخ َر َج َ َ َ َ َ ْ َ
انَ ،فنَزَ َح البِئْر َف َلم َي ِ
اخ َت َل ْفنَا َثالَ َث َة َأ َّيا ٍم َم َع ُع ْث َم َ
َف َس َق َطَ ،ق َالَ :ف ْ
جدْ ُه .قال الحافظ ابن حجر العسقالين يف «هدى
َ ْ
علي الجياين أحمد هذا َم ْن هو ،وجزم المزِّ ي يف األطراف يف ترجمة
الساري» (ص « :)224ولم يذكر أبو ّ
أنس عن أبي بكر بأنَّه أحمد بن حنبل ،وتبع يف ذلك الحميدي ،لك ْن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق يف
مسند أحمد ،ف ُينظر»  ،وقال يف «فتح الباري» (« :)329/10أحمد المذكور جزم المزي يف األطراف أنَّه
أحمد بن حنبل ،لك ْن لم أر هذا الحديث يف مسند أحمد من هذا الوجه ً
أصل»
((( ما بين المعقوفين سقط من األصل ،قال الحافظ ابن حجر العسقالين يف «فتح الباري» (:)154/9

«(وقال لنا أحمد بن حنبل) :هذا فيما قيل أخذه المصنِّف عن اإلمام أحمد يف المذاكرة أو اإلجازة،

الصيغة يف الموقوفات ،ور َّبما استعملها فيما فيه
والذي ظهر لي باالستقراء أنَّه إنَّما استعمل هذه ِّ
قصور ما عن شرطه ،والذي هنا من ِّ
األول ،وليس للمصنِّف يف هذا الكتاب رواية عن أحمد َّإل
الش ِّق َّ
ٌ
يف هذا الموضع»  ،وقال يف «النكت على كتاب ابن الصالح» (« :)601/2الذي تب َّين لي باالستقراء
َشهد هبا ،فيخرج ذلك
المست َ
من صنيعه أنَّه ال ُيع ِّبر يف َّ
الصحيح بذلك َّإل يف األحاديث الموقوفة أو ُ
حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب ،ومن تأ َّمل ذلك يف كتابه وجده كذلك»  ،ونحوه يف «تعريف

أهل التقديس» (ص .)24
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وهذا ٌ
بالرحل إلى َمن هو
باطل؛ ألنَّه َر َح َل إلى َمن هو ُدونه ،وكانوا يفتخرون َّ

ُدونه(((.

بعضهم :لم يقع على شرطه من روايته غير َ
هذين الحدي َثين.
وقال ُ

وهذا ٌ
باطل جدًّ ا؛ َّ
مما هو على شرطه الكثير(((.
ألن في «المسند» وغيره َّ

ِ
شيوخنا يقولَّ :
خاري في جنازة وهو
إن اإلمام أحمد رأى ال ُب
بعض
ُ
وسمعت َ
َّ

تتبس ُم في جنازة! [/81ب] ،والله ال حدَّ ثت َُك بعدها أبدً ا ،فكان ال ُبخاري
يتبسم ،فقالَّ :
َّ
يأتي بابه ،ف ُيغلِ ُقه في وجهه ،وال ُيحدِّ ثهَّ ،
وأن هذا سبب اإلقالل عنه.
ٍ
ببعيد(((.
وهذا ليس

((( ومما ُيبطل هذا القول أن اإلمام البخاري دخل مدينة بغداد ُسكنى شيخه اإلمام أحمد بن حنبل عدَّ ة
دخلت الكوفة وبغداد مع محدِّ ثي أهل خراسان» انظر« :تاريخ
مرات ،حتَّى قال« :ال ُأحصي كم
ُ
دمشق» (.)58/52

((( قال الحافظ ابن كثير الدمشقي يف «اختصار علوم الحديث» (ص ُ « :)100يوجد يف مسند اإلمام أحمد
أيضا ،وليست
كثيرا من أحاديث مسلم ،بل والبخاري ً
مما ُيوازي ً
كثير َّ
من األسانيد والمتون شي ٌء ٌ
يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب األربعة ،وهم :أبو داود ،والتِّرمذي،
عندهما ،وال عند أحدهما ،بل ولم ِّ
والنَّسائي ،وابن ماجه»

ومما ُيوهنه ما رواه الخطيب
((( بل هذا ٌ
سبب فيه ُبعدٌ وغرابةٌ ،لم أقف له على أصل عند أحد من أهل العلمَّ ،
لت بغداد آخر ثمان
البغدادي يف «تاريخ مدينة السالم» ( )343/2عن اإلمام البخاري أنَّه قالَ « :د َخ ُ
جالس أحمد بن حنبل ،فقال لي يف آخر ما و َّدعتُه :يا أبا عبد اهللُ ،
مراتُّ ،
ترتك العلم والنَّاس
كل ذلك ُأ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
وجه
قوله ون ُْصحه .وقد َّ
أذكر قو َله»  ،يعني :أدرك أهم َّية ْ
وتصير إلى خراسان؟ قال البخاري :فأنا اآلن ُ
ُ
الحافظ اب ُن حجر العسقالين سبب إقالل البخاري عنه يف «فتح الباري» ( ،)154/9فقال« :وكأنَّه لم ُيكثر

كثيرا من مشايخ أحمد ،فاستغنى هبم ،ويف رحلته األخيرة كان أحمد قد
لقي ً
عنه؛ ألنَّه يف رحلته القديمة َ
ِ
البخاري عن علي بن المديني دون أحمد»  ،وقال
أكثر
ُّ
ثم َ
نادرا ،فم ْن َّ
قطع التحديث ،فكان ال ُيحدِّ ث َّإل ً
«إن اإلمام البخاري كان مطمئنًّا إلى َّ
الشيخ عبد الكريم بن عبد اهلل الخضيرَّ :
َّ
أن روايات اإلمام أحمد
ِ
األئمة ،وهبذا
مضبوط ٌة ومحفوظ ٌة من ق َبل تالميذه ،ويف مصنَّفاته ،وال ُيخشى عليها من َّ
الضياع ،كغيره من َّ
ع َّلل ُ
أهل العلم».
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والحمدُ لله وحده.
محمد ،وآله ،وصحبه ،وس َّلم.
وص َّلى الله على س ِّيدنا َّ

و َف َر َغ من ُه :يوسف بن حسن بن عبد الهادي في ساعة من نهار األربعاء حادي

ست وتسعين وثمان مئة(((.
عشرين شهر شعبان المبارك من شهور سنة ٍّ
والحمدُ ل َّله وحده.
محمد ،وآله ،وصحبه ،وس َّلم.
وص َّلى ال َّله على س ِّيدنا َّ

ست وخمسون سنة تقري ًبا ،رحمه اهلل تعالى وإ َّيانا.
(((
وعمره يومها ٌّ
ُ

ٌ
«الصحيحين» عن اإلمام أحمد» للحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي
«حديث وقع يف َّ

211

المصادر والمراجع

 ٣٠-األعالم ،الزركلي ،دار العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر2002 ،م.
١اختصار علوم الحديث ،ابن كثير الدمشقي ،حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :د .ماهرياسين الفحل ،دار الميمان ،الرياض ،الطبعة األولى1434 ،هـ = 2013م.

٢إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي لإلعالم بترجمة السخاوي ،السخاوي ،تحقيق :د .سعدالدوسري ،مكتبة أهل األثر ،الكويت ،الطبعة األولى1435 ،هـ = 2014م.

٣اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده ،إعــداد ودراســة :أحمد بن عبد الرحمن بن سليمانالصويان ،مجلة البحوث اإلسالمية ،الرياض ،العدد (1409 ،)25هـ.

٤تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر1415 ،هـ = 1995م.٥تاريخ مدينة السالم وأخبار محدثيها وذكر ُق َّطانها العلماء من غير أهلها ووارديها ،الخطيبالبغدادي ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :د .بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
الطبعة األولى1422 ،هـ = 2001م.

٦تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة ،ويليه :فائت التسهيل ،صالح البردي ،تحقيق :بكر أبو زيد،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ = 2001م.

متأخري أصحاب أحمد ،ابن المبرد الصالحي الحنبلي ،حققه وقدم
٧الجوهرَّ
المنضد في طبقات ِّ
له وعلق عليه :د .عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،الطبعة األولى،

1421هـ = 2000م.

خرج له البخاري في الجامع الصحيح ،الباجي ،تحقيق :د .أبو لبابة
٨التعديل والتجريح لمن َّحسين ،دار اللواء ،الرياض ،الطبعة األولى1406 ،هـ = 1986م.

٩تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ،ابن حجر العسقالني ،تحقيق :د .عاصمعمان ،الطبعة األولى1403 ،هـ = 1983م.
القريوتي ،مكتبة المنارَّ ،

 ١٠-تقييد المهمل وتمييز المشكل ،الغساني ،تحقيق :محمد أبو الفضل ،وزارة األوقاف بالمملكة
المغربية1418 ،هـ = 1997م.

الس ُحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ،ابن حميد النجدي ،حققه وقدم له وعلق عليه :بكر بن
 ُّ ١١-
عبد الله أبو زيد ،وعبد الرحمن العثيمين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1416 ،هـ =

1996م.
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 ١٢-سير أعالم النبالء ،الذهبي ،حققه مجموعة بإشراف :شعيب األرنــاؤوط ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،الطبعة الثالثة1405 ،هـ = 1985م.

 ١٣-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ابن العماد الحنبلي ،حققه :محمود األنــاؤوط ،خرج
أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،بيروت ،الطبعة األولى1406 ،هـ = 1986م.

الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه
 ١٤-صحيح البخاري
المسمى :الجامع المسند َّ
َّ

وأيامه ،محمد بن إسماعيل البخاري ،تشرف بخدمته والعناية به :محمد زهير بن ناصر الناصر،
دار المنهاج ،جدة ،دار طوق النجاة ،بيروت ،الطبعة األولى1422 ،هـ = 2001م.

السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول
 ١٥-صحيح مسلم
المسمى :المسند َّ
الصحيح المختصر من ُّ
َّ

الله ﷺ ،مسلم بن الحجاج النيسابوري ،تشرف بخدمته والعناية به :محمد زهير بن ناصر الناصر،
دار المنهاج ،جدة ،دار طوق النجاة ،بيروت ،الطبعة األولى1433 ،هـ = 2013م.

 ١٦-الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاوي ،منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت ،د.ت.

 ١٧-عوالي مسلم :أربعون حدي ًثا منتقاة من صحيح مسلم ،ابن حجر العسقالني ،تحقيق :كمال
يوسف الحوت ،مؤسسة الكتاب الثقافية ،الطبعة الثانية1408 ،هـ = 1988م.

 ١٨-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ومعه :هدى الساري ،ابن حجر العسقالني ،رقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب الدين
الخطيب ،علق عليه :عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،دار المعرفة ،بيروت1379 ،هـ.

 ١٩-فهرس الفهارس ،الكتاني ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثانية،
1402هـ = 1982م.

 ٢٠-فهرست الكتب ،ابن المبرد ،مخطوط.
 ٢١-فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث ،األلباني ،اعتنى
به وعلق عليه :مشهور حسن آل سلمان ،مكتبة المعارف ،الرياض ،الطبعة األولى1422 ،هـ =

2001م.

 ٢٢-الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ،النجم الغزي ،تحقيق :خليل المنصور ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1418 ،هـ = 1997م.

 ٢٣-متعة األذهان من التمتع باإلقران بين تراجم الشيوخ واألقران ،ابن طولون الحنفي وابن المبرد
الصالحي الحنبلي ،انتقاء :أحمد الحصكفي الحلبي ،تحقيق :صالح الدين خليل الموصلي ،دار

صادر ،بيروت1420 ،هـ = 1999م.

ٌ
«الصحيحين» عن اإلمام أحمد» للحافظ يوسف بن حسن بن عبد الهادي
«حديث وقع يف َّ
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 ٢٤-مختصر طبقات الحنابلة ،ابن شطي ،دراسة :فواز أحمد زمرلي ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
الطبعة األولى1406 ،هـ = 1986م.

 ٢٥-مسند أحمد بن حنبل ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرناؤوط وآخرون ،إشراف:
د .عبد الله التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى1421 ،هـ = 2001م.

 ٢٦-مشيخة الحسيني ،كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني الدمشقي ،دراسة وتحقيق :شهالء بنت
عبد الله ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت ،الطبعة األولى1435 ،هـ = 2014م.

 ٢٧-معجم الشيوخ ،ابن فهد الهامشي المكي ،تحقيق وتقديم :محمد الزاهي ،راجعه وقابله على
أصله :حمد الجاسر ،دار اليمامة ،الرياض ،الطبعة األولى1402 ،هـ = 1982م.

 ٢٨-معجم مؤلفات يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي المخطوطة بمكتبات العالم ،د .ناصر
بن سعود بن عبد الله السالمة ،دار إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األولى1420 ،هـ = 1999م.

 ٢٩-معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولــى1414 ،هـــ =
1993م.

 ٣٠-معجم مصنفات الحنابلة ،د .عبد الله بن محمد الطريقي ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األولى،
1422هـ = 2001م.

 ٣١-النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل ،محمد الغزي ،تحقيق وجمع :محمد الحافظ
ونزار أباظة ،دار الفكر ،دمشق1402 ،هـ = 1982م.

 ٣٢-النكت على كتاب ابن الصالح ،ابن حجر العسقالني ،تحقيق :ربيع المدخلي ،عمادة البحث
العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،الطبعة األولى1404 ،هـ = 1984م.

 ٣٣-النهاية في اتصال الرواية ،ابن المبرد ،عناية :لجنة مختصة من المحققين بإشراف :نور الدين
طالب ،دار النوادر ،سوريا ،الطبعة األولى1432 ،هـ = 2011م.

 ٣٤-الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،الكالباذي ،تحقيق :عبد الله الليثي ،دار المعرفة،
بيروت ،الطبعة األولى1407 ،هـ.
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ُ َ ُ ّ
طرر السالم
ْ
َْ
رار اإلسالم
ِلح ِ
تأليف

أبي المواهب سليمان (سعد الدين) بن عبد الرحمن (أمن اهلل) بن
محمد مستقيم ،المعروف بـ (مستقيم زاده)
(ت  1202ـه= 1788م)

تحقيق

د .محمد محمود كالو

السالم ِلَ ْح ِ
اإلسالم» لمستقيم زاده
رار ْ
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قدمة
ُم ِّ

الحمد لله رب العالمين ،وأفضل الصالة وأتم التسليم على نبينا محمد ،وعلى

آله وصحبه وسلم ،وبعد:

فقد ق َّيض الله تعالى لهذا الدين في كل عصر من يقوم به ،ليبينوا للناس أمور

دينهم ،بجميع فنون العلم ،محتسبين فيه األجر عند الله ،األجر الذي أخبرنا عنه النبي

الخير حتى الحيتان في البحر،
ﷺ بقوله( :إن الله ومالئكته َل ُي َص ُّلون على ُمع ِّلم الناس
َ
والنملة في جحرها)(((.

ومن فنون العلم هذه كان فن البراعة في التأليف والتصنيف ،فمن المصنفين من

أمضى من عمره أربعين سنة لتأليف كتاب واحد ،ومنهم من يتناول التأليف بشيء من

الغرابة عن المألوف ،وهذه الغرابة قد تكون لها صل ٌة بموضوعاتها ومناهج التأليف،

وقد تكون الغرابة مرتبطة بشكل الكتاب وصناعته ،ومنهم من يأتي بعنوان غريب

للكتاب ،ومن غرائب التصنيف الكتابة من دون َن ْقط ،ومنها هذه الرسالة التي بين
أيدينا ،حيث جمع المصنف مستقيم زاده في هذه الرسالة أربعين حدي ًثا نبو ًّيا من دون

نقط ،ووضع لها عنوانُ « :ط َرر السالم ألحرار اإلسالم» .

لم يكن مستقيم زاده بِدْ ًعا في هذا التأليف ،بل وجدنا من يؤلف كتا ًبا ً
كامل من
دون نقط ،كما فعل فيضي ِ ِ
لح ِّل كالم الله
الهنْد ّي((( ،في تفسيره «سواطع اإللهام َ
الملك َّ
العلم».

ِ
«وأج ُّل مصنفاته :سواطع اإللهام في تفسير
قال محمد صديق خان القنَّوجي عنهَ :

((( رواه الرتمذي برقم.2685 :

الم َبارك َأ ُبو ا ْل َف ْيض األكرب آبادي ا ْل ِهن ِْد ّي ا ْل َف ِقيه ا ْل َحن َِف ّي ولد سنة  ،954وتويف سنة 1004
((( فيض اهلل بن ُ
ِ
ْأر َب ْع وألف ،قيل :تصانيفه تزيد على مئة من المثنويات والرتاجم ،من َْها :ديوان شعره فارسي يف خمسة
ِ
الم ْهم َلة (مجلدان) مطبوع[ .هدية العارفين:
عشر ألف بيت ،وسواطع اإللهام يف َت ْفسير ا ْل ُق ْرآن بالحروف ُ
.]823/1
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وأتمه في سنة 1002هـ ،يدل على إطالة
القرآن الكريم الغير المنقوط صنَّفه في سنت ْين َّ
وقفت عليه»(((.
يده في علم اللغة وأنا
ُ

وهناك نموذج آخر ،لمفتي دمشق الشام محمود بن حمزة الحسيني النقيب(((،

المسمى ( ُد َّر األسرار) كمل مدا ُده وسوا ُده سنة 1274هـ،
المبجل
له تفسير الكالم
َّ
َّ

وهو تفسير القرآن الكريم بالحرف المهمل ،بدأ تفسيره بدل البسملة بقوله« :اسم الله

َّ
العلم أول الكالم»

دائما بلفظ« :الرسول محمد»؛ تجن ًبا لنقط
ولفظ النبي ﷺ يذكره في تفسيره ً

الحروف ،وعند الصالة عليه ﷺ يقول« :صلى الله على روحه وسلم»  ،وعند
ِذكر أحد األنبياء ،يقولَ :ر َّدد الله له أكمل السالم ،بدل :عليه السالم هرو ًبا من نقط
الحروف.

وهناك علما ُء آخرون فعلوا كما َ
أمر التأليف بالحروف
فعل ،إذن لم يقتصر ُ
دل على شيء فإنه ُّ
إن َّ
المهملة على مستقيم زاده ،رحمه الله تعالى ،وهو ف ٌّن ْ
يدل على

جمال اللغة العربية وثرائها من ناحية ،وطول باع هؤالء العلماء في اللغة العربية من

ناحية أخرى.

شج َعتْني في تحقيق هذه الرسالة ،فعدة أمور ،منها:
أما الدوافع التي َّ
خدمة للحديث النبوي الشريف.
إخراج مثل هذه الرسائل إلى النور يعدُّ من الوفاء الواجب لعلمائنا الكرام.
((( أبجد العلوم ،صديق حسن خان ِ
القنَّوجي ،دار ابن حزم ،الطبعة األولى1423 ،هـ = 2002م.698 :
ِ
الس ِّيد ُم َح َّمد نسيب ،الدِّ َم ْش ِقي ا ْل َف ِقيه ا ْل َحن َِف ّي مفتى َّ
الشام الشهير
الس ِّيد َم ْح ُمود بن َّ
((( ا ْبن َح ْمزَ ة الدِّ َم ْشقي َّ
بِا ْبن َح ْمزَ ة ،ولد سنة  ،1234وتويف سنة  ،1305من تصانيفه :ال َّتنْبِيه ا ْل َفائِق على خلل الوثائق ،الت َّْح ِرير
فِي َض َمان ا ْل َم ْأ ُمور واآلمر واألجير ،در األسرار يف َت ْف ِسير ا ْل ُق ْرآن بحروف المهمل ،يف ُم َجلد مطبوع.
[هدية العارفين.]420/2:
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إبراز جهود أحد األعالم الذين أ ْفن َْوا أعمارهم في خدمة هذا الدين الحنيف.
۞ موضوع الرسالة:
ُط َرر السالم ألحرار اإلسالم :يشتمل على  40حدي ًثا نبو ًّيا من دون َن ْقط ،مع

أيضا حسب األبجدية
أيضا من دون َن ْقط ،واسم الكتاب الخالي من النَّ ْقط ً
شرحها ً
يدل على تاريخ تأليفه 1174هـ في أول شهر رجب األصم(((.
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على ثالث ن َُسخ:
وقد
ُ
النسخة األصل:

وهي المخطوطة الموجودة في مكتبة السليمانية YAZMA BAGISLAR ،برقم

آثرت اتخاذ هذه النسخة ً
أصل ألسباب منها:
( )1/7931في اسطنبول ،وقد ُ
ألنها األكمل واألوضح.
ُتبت بخط فارسي جيد وواضح.
ألنها ك ْ
ألن أحاديثها مرقمة ومرتبة ،وكل حديث في جدول خاص.
ألنها األتقن واألقل َس ْق ًطا وتحري ًفا وتصحي ًفا.
النسخة الثانية:

وهي الموجودة في مكتبة السليمانية ،قسم فاتح برقم ( )3/5451في اسطنبول،

وآثرت هذا الحرف ألنه حرف مهمل يناسب الرسالة.
وقد رمزت لها بـ (د)،
ُ
النسخة الثالثة:
وهــي الموجودة في مكتبة السليمانية ،بيرتاو باشا،

Paşa

 ،Pertevبرقم

وآثرت هذا
رمزت لها بـ (ح)،
(( ،)14/614ص217أ219-أ) ،625/28 ،وقد
ُ
ُ
((( كما ذكر يف هناية المخطوطة.
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أيضا ألنه مهمل.
الحرف ً
صريحا ،بل يقول في المقدمة:
ال يذكر المؤلف سبب تأليفه لهذا السفر
ً

ِ
«هؤالء درر ِس ِ
ِ
وراووها ما
الل ِل المعهود ،كَلِ ُم
لك َّ
الرسول الحامد المحمودُ ،
َُ ُ
ِ
الودودَ ،ر َّد الله َكدَّ ُه ،وأ َمدَّ
الملِك َ
وس َّطرها ُم ِّ
رسمه معها معدودَّ ،
وحدُ َ
سو َدها َ
َس ُه َل ُ
ِ
المودودْ ،أو َر َده و َأعَدَّ ه،
السالم ْ
ك ََمدَ ُهَ ،
كاس ِم ولد داود ،لهما َّ
اسمه ْ
وسدَّ هُ ،
وصدَّ ه َ
ِ
ووعَدَ ه وعَدَّ ه ،لِحامِ ِل كال ِم ِ
الواحد األحد ،أس َعدَ ُه أ َمدً اَ ،و َسا َعده ل ِ ُع ْم ِره َس ْر َمدً ا،
الله
َ
َ َ
ٍ
الح َك ُم ال َع ُ
ُ
السالم
أمور َع َمد،
وس َّهل ُع ْس َر
دل َّ
الم ْلك َ
واس ُمهاُ :ط َرر َّ
الص َمدْ ،
مالك ُ
َ
ألحرار اإلسالم ،وها هو المرادَّ ،
حل ُه الله ل ِ َكمال المعاد»
۞ منهج الرسالة:

ٍ
مختصرا جدًّ اُّ ،
حديث
كل
السالم ألحرار اإلسالم» فيه أربعون حدي ًثا
ً
كتاب « ُط َرر َّ

ٍّ
أيضا.
في سطر
مستقل باللون األحمر ،وضمن جدول باللون األحمر ً

المصنف ُمؤ َّل ًفا من كلمة أو بضع كلمات
وقد يكون الحديث الذي استشهد به
ُ
أحاديث طِ ٍ
َ
ًّ
فهم من
مستل ذلك من
ولكنها تؤدي المعنى المطلوب،
وال ،وهذا ما ُي َ
(((
اسم للشيء المقطوع ،وشرطه األساس أن يكون من
عنوان الرسالة ُط َرر  ،وال ُّط َّرة ٌ

دون َن ْقط.

ـت تقرأ كلماتها شي ٌء من التعقيد غير الطبيعي؛
أما المقدمة فيبدو لك وأنـ َ
ِ
وصدَّ ه
الودودَ ،ر َّد الله َكدَّ ُه ،وأ َمدَّ ك ََمدَ ُهَ ،
الملِك َ
وس َّطرها ُم ِّ
كقولهَّ :
وحدُ َ
«سو َدها َ
وسدَّ ه»  ،إذ يظ ُّن القارئ من الوهلة األولى وكأن المصنف يدعو على نفسه ،لذا
َ

كبيرا لتفكيك معاني هذه الكلمات والعبارات ،وذلك بالرجوع إلى
أخذ مني جهدً ا ً
المعاجم اللغوية.

وح ْر ُف ُه ،و ُط َّر ُة الكِت ِ
طرف ِّ
َابَ :هامِ ُش ُه.
((( ُط َرر :جمع ُط َّرة ،وال ُّط َّرةُ :اسم الشيء المقطوع ،وال ُّط َّرةُ:
ُ
كل شيء َ
انظر :لسان العرب البن منظور ،والقاموس المحيط ،والمعجم الوسيط.
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ثم يحاول المصنف في نسخة األصل شرح الحديث ِ
وذكْر راويه كذلك بأسلوب

ٍ
خال من النَّ ْقط ،وقد ترى كلمة منقوطة فوق الكلمة أو تحتها ولك ْن ٍّ
بخط صغير ليس

من أصل المتن ،وأعتقد أن هذا الكالم المنقوط بين ثنايا الكتاب من زيادة الناسخ،

أصل ،كقوله في الراوي ً
لعدم وجود ذلك في النسخ األخرى ً
مثل« :كما صرح عالم
(((
األمر على
مصر [مناوي]»  ،حيث يكتب كلمة (مناوي) فوقها أو تحتها؛ لئال يلتبس ُ

القارئ ،وألن الكلمة مشتملة على نقطة يكتبها بخط صغير ،وكذلك في الشرح يقول
مثل« :لحد الرمس [قبر]» فيكتب كلمة (قبر) ٍّ
ً
وضعت كل كلمة
بخط صغير؛ ولذلك
ُ

مكتوبة بخط صغير ضمن قوسين هكذا [ ]؛ ألنها ليست من المتن في األصل.
۞ وصف ن َُسخ المخطوطة:
اسم الرسالة ،وتوثيق نسبتها للمؤلف ،وصحة عنوانها:

الرسالة من تأليف سليمان (سعد الدين) بن عبد الرحمن (أمن الله) بن محمد

مستقيم ،المعروف بمستقيم زاده ،إ ْذ ال يوجد أي شك في نسبة الكتاب إليه ،وقد
ِ
المؤلف في المقدمة،
أثبتها
التراجم كهدية العارفين،
ووردت ضمن مؤلفاته في كتب
ُ
ْ
وعثمانلي مؤلفلري((( ،وقد حقق الدكتور أحمد يلماز أسماء أهم كتب مستقيم زاده،
النصاب».
ومنها هذا المصنف وبهذا االسم في «مجلة َ

أما صحة عنوانها فقد أثبتها المصنف في مقدمتها باسم ( ُط َرر السالم ألحرار
ِ
التراجم (طرز السالم) وهو خطأ لسببين:
ووردت في بعض كتب
اإلسالم)،
ْ
المن ِ
َاوي (1031 - 952هـ = 1622 - 1545م) هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي
((( ُ

بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ،زين الدين :من كبار العلماء بالدين والفنون .انزوى

وضعفت أطرافه ،فجعل ولده تاج الدين
للبحث والتصنيف ،وكان قليل الطعام كثير السهر ،فمرض
ْ
محمد يستملي منه تآليفه .له نحو ثمانين مصن ًفا ،عاش يف القاهرة ،و ُتويف هبا .من كتبه (كنوز الحقائق

 -ط) يف الحديث[ .األعالم للزركلي.]204/6 :

((( عثمانلي مؤلفلري :لفظ تركي معناه :علماء الدولة العثمانية.
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ً
َ
يتحاشى ذكر النقط في هذا الكتاب ً
كامل.
أول :ألن المؤلف
ثان ًيا :ألن تأليفها كان عام 1174هـ وهو الرقم الذي ُد ِّون بخط صغير كشرح في

مكررا ،بخالف
الج َّمل ال تنضبط إال بالراء
علما أنه في حساب ُ
ً
أسفل اسم الكتابً ،
الزاي الذي سينقص من تاريخ تصنيفه  3أعوام.
۞ وصف الن َُّسخ:

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على ثالث ن َُسخ:
ُ
النسخة األولى :وهي األصل:

وهي المخطوطة الموجودة في مكتبة السليمانية YAZMA BAGISLAR ،برقم

( )1/7931في اسطنبول ،وتقع مخطوطة األصل في خمس صفحات:

الصفحة األولــى :ربع الصفحة من أولها فارغ ،وهي مشتملة على ستة عشر

ٍّ
سطرا ،في كل سطر عشر كلمات تقري ًبا ،تزيد أو تنقص ً
بخط فارسي
ُتبت
قليل ،ك ْ
ً
جيد وواضح ،منها سطر خاص بالبسملة في جدول مستقل ،والسطر األول من بداية

ٍّ
أيضا،
المقدمة في جدول مستقل ،أما بقية المقدمة كاملة ففي جدول آخر
مستقل ً

وكل الجداول باللون األحمر ،كما أن كتابة األحاديث كلها باللون األحمر؛ ُمر َّقمةً،

شرحها فباللون
ولكن األحاديث غير مرتبة بحسب األبجدية أو حروف الهجاء ،أما
ُ
األسود ،وكل حديث بسطر لوحده في جدول خاص ،مذيلة تحت األسطر في إشارة
إلى الصفحة التالية بقوله (روا ُه) باللون األســود ،وقد جاءت المخطوطة ضمن

مجموعة من الرسائل للمؤلف ،ويبدو أن الغرض من هذا االنضمام هو الحفاظ عليها
من الضياع ،وذلك ِ
لص َغر حجمها.
سطرا ،وكل حديث مرقم حسب التسلسل عدَ ا
الصفحة الثانية :مؤلفة من (ً )21

الحدي َث ْين األو َل ْين ،وكل حديث في سطر مستقل باللون األحمر ،والشرح بالخط
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األسود ،وكل سطر منها يتراوح ما بين ثالث كلمات إلى عشر كلمات.
أيضا ،كما الصفحة الثانية.
سطرا ً
الصفحة الثالثة :تشتمل على (ً )21

سطرا ،مذيلة تحت األسطر في إشارة إلى
الصفحة الرابعة :تتضمن ً
أيضا (ً )21

الصفحة التالية بقوله (رواه) باللون األسود.

سطرا ،مع الخاتمة حيث يبدأ التناقص
الصفحة الخامسة :وتشتمل على (ً )19

في الكلمات حتى تبلغ إلى كلمة واحدة ،على شكل هرم معكوس.

تاريخ نسخها :يذكر المصنف في خاتمة الرسالة أنه( :سطره ألول األصم

الحرام ،لعام عدد اسمها ً
كامل) في إشارة إلى أول شهر رجب األصم ،الحرام :ألنه

من األشهر الحرم ،حيث عدَ ُد اسم الرسالة ً
كامل ( ُط َرر السالم ألحرار اإلسالم) =
1174هـ.

أولها« :بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الله رأس كل كالم أماله عطاه.

ٍ
ِّ
محمد ،وآللِه
لك اللهم الحمدُ ،
وصل ألكمل أوالد آدم وس ِّلم ،أال وهو أحمدُ
وأصهاره ال ُّطه ِر الحم ِد ،أما وراءهما ،هؤالء درر ِس ِ
ِ
ِ
الل ِل
وألوالده وأصولِه
لك َّ
َّ
َُ ُ
ُ َّ
ِ
الرسول الحامِد المحمود»
المعهود ،كَلِ ُم
وآخرها« :ك ََم َل المرام ،أداره الل ُه السالم ،وصدَّ َره ل ُكراس أهل اإلسالم ،وأدام

األصم الحرام ،لعا ٍم عدَ د اسمها ً
كامل،
ألول
اله َّمام ،س َّط َره َّ
الهمام َ
مصر ًحا لطروس ُ
ِّ
ّ

والسالم.

ومكرر الوصل س َّلمه الله»
محرر األصل
َّ
ِّ
صححه ِّ
النسخة الثانية:

وهي موجودة في مكتبة السليمانية ،قسم فاتح برقم ( )3/5451في اسطنبول،
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وآثرت هذا الحرف ألنه حرف مهمل.
رمزت لها بـ (ح)،
وقد
ُ
ُ
سطرا ،وفي كل سطر
وتقع في ثالث صفحات فقط ،في الصفحة األولى (ً )24

ُتبت بخط فارسي واضح باللون األحمر،
من ( )4إلى ( )14كلمة ،واألحاديث ك ْ

ولكن من دون ترقيم ،أما شرحها فباللون األسود ،ويالحظ أن كل حديث مع شرحه
في سطر واحد ،وال تخلو من سقط بعض الحروف ،مذيلة تحت األسطر في إشارة

إلى الصفحة التالية بقوله (أسلم) باللون األحمر.

الصفحة الثانية :مبدوءة برقم الصفحة ()18؛ ألن المخطوطة جاءت ضمن

مجموعة من الرسائل للمؤلف ،ويبدو أن الغرض منه هو الحفاظ عليها من الضياع،
ِ
سطرا ،في كل سطر من ()4
وذلك لص َغر حجمها ،وتشتمل هذه الصفحة على (ً )25

إلى ( )14كلمة.

الصفحة الثالثة :مؤلفة من ( )5أسطر ،في كل سطر من ( )3إلى ( )10كلمات.
وتاريخ كتابتها كنسخة األصل ،حيث يذكر المصنف في خاتمة الرسالة أنه:

(سطره ألول األصم الحرام ،لعام عدد اسمها ً
كامل) في إشارة إلى أول شهر رجب
األصم ،الحرام؛ ألنه من األشهر الحرم ،حيث عدد اسم الرسالة ً
كامل (طرر السالم

ألحرار اإلسالم) = 1174هـ ،وبدايتها ونهايتها واحدة طبق األصل.
النسخة الثالثة:

رمزت لها بـ
وهي الموجودة في مكتبة  ،Pertev Paşaبرقم ( ،)14/614وقد
ُ

أيضا حرف بال نقطة ،ويناسب وضع الرسالة.
(د)،
ُ
وآثرت هذا الحرف ألنه ً

وتقع في أربع صفحات ،الصفحة األولى ُر ْبع الصفحة من أولها فارغ ،وفيها

سطرا ،وفي كل سطر من ( )8إلى ( )10كلمات ،كُتبت األحاديث مع شرحها
(ً )12
بخط النسخ الواضح الجميل سر ًدا باللون األسود ،ومن دون ترقيم.
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سطرا ،في كل سطر من ( )8إلى ()10
الصفحة الثانية :وتشتمل على ()19
ً

كلمات.

أيضا ،في كل سطر من ( )8إلى ()10
سطرا ً
الصفحة الثالثة :وتشتمل على (ً )19

كلمات.

الصفحة الرابعة :وفيها ( )10أسطر ،في كل سطر من ( )9كلمات ،ويبدأ التناقص

في الكلمات حتى تبلغ إلى كلمة واحدة ،على شكل هرم معكوس.
۞ بيان منهج التحقيق:

رت الرسالة وفق الرسم اإلمالئي المعاصرُ ،مراع ًيا عالمات الترقيم.
حر ُ
َّ

حاولت قدر استطاعتي أن ُأبرز الرسالة كما كتبها مؤلفها رحمه الله
أعتقدُ أنني
ُ

تعالى.

جت األحاديث من مصادرها ،وضبطتُها بالكتاب والباب مع ر ْقم الحديث.
خر ُ
َّ

ترجمت األعالم الذين ُذكروا في الرسالة بشكل موجز ومفيد.
ُ

شرحت األلفاظ التي تحتاج إلى توضيح وبيان ،وخاصة في المقدمة ،حيث من
ُ

دون شرح هذه األلفاظ قد ال ُيمكن أن يفهمها القارئ.
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بالم َصنِّف مستقيم زاده
تعريف موجز ُ

أول :االسم والمولد والنشأة:
ً

هو أبو المواهب سليمان (سعد الدين) بن عبد الرحمن (أمن الله) بن محمد

مستقيم ،الرومي ،األديب الحنفي ،المعروف بـ «مستقيم زاده»(((.
المولد والنشأة:

ولد في اسطنبول في شهر رجب عام 1131هـ الموافق 1719م(((.

وكانت نشأته في فترة يسود فيها اللهو والترف غير أن مستقيم زاده لم ُي ِع ْر أي

اهتمام لهذا ،واختار بكل فخر واعتزاز سبيل والده وأجداده ،أي اختار طريق العلم(((.
ثان ًيا :شيوخه:

تتلمذ مستقيم زاده على أشهر رجال العلم في زمانه ،وتعلم العربية والفارسية

بإتقان ،ويأتي والده محمد أمين على رأس هؤالء المدرسين.
ومن شيوخه(((:
شيخ القراء يوسف زاده عبد الله حلمي أفندي(((.

((( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباين البغدادي
(ت 1399هـ)ُ ،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة يف مطبعتها البهية استانبول1951 ،م ،أعادت طبعه
باألوفست :دار إحياء الرتاث العربي ،بيروت  -لبنان ،405/1 :واألعالم ،خير الدين الزركلي ،دار

العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر2002 ،م.127/3 :

((( مستقيم زاده وأهم مؤلفاته (مجلة النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز ،منشورات جامعة سلجوق ،قونيا -
تركيا.19 :

((( مستقيم زاده وأهم مؤلفاته (مجلة النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز.20 :

((( المصدر السابق.20 :
((( شيخ القراء ي ِ
وسف زَ ا َد ْه1167 - 1085( :هـ = 1754 - 1674م) عبد اهلل بن محمد بن يوسف بن
ُ
عبد المنان الحنفي الرومي ،المعروف بعبد اهلل حلمي ،ويوسف زاده ويوسف أفندي ،واألماسي= :
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الشيخ جور كجي زاده الحافظ محمد أفندي(((.
الشيخ سليمان أفندي الباباداغي(((.
الشيخ إبراهيم حنيف أفندي(((.
الشيخ عباس وسيم أفندي(((.
بعد أن تل َّقى العلوم الدينية واألدبية على أيدي هؤالء العلماء المشهورين آنذاك،

تل َّقى دروس الخط الحسن على يد العديد من علماء الخط منهم(((:
فندق زاده إبراهيم أفندي(((.

= عالم بالتفسير والقراآت والحديث .ولد يف (أماسية) برتكيا ،ومات يف األستانة .له كتب كثيرة ،منها:
(االثتالف يف وجوه االختالف – خ) يف القراآت العشر ،و(زبدة العرفان يف وجوه القرآن  -خ) ،و(روضة

الواعظين) ،و(عناية الملك المنعم) يف شرح صحيح مسلم ،ثالثة مجلدات ،وله نظم بالعربية والرتكية
والفارسية[ .األعالم للزركلي ،130 /4:وهدية العارفين.]482/1 :

((( بعد البحث لم أجد له ترجمة.

أيضا.
((( بعد البحث لم أجد له ترجمة ً

((( الشيخ إبراهيم حنيف أفندي (ت 1775م) :قاضي بورصة ،له :خالصة الوفا يف شرح الشفا ،وغاية
المرام يف تخريج أحاديث شرعة اإلسالم ،ومختصر األعداد[ .الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة

الرتكية ،تأليف جميل آق بنار.]42-39/16 :

((( الشيخ عباس وسيم أفندي األحدب (ت 1761م) :الطبيب والفلكي ،له :دستور وسيم يف الطب
الجديد والقديم ،مخطوط يف مكتبة بيازيد ،وطب جديد كيمياوي ،وهنج البالغة يف شرح زيجي أولو.

[الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكية.]30-29/1 :

((( انظر :مقدمة كتابه تحفة الخطاطين ،تحقيق :محمود كمال إينال ،8 :1928 ،ومستقيم زاده وأهم مؤلفاته
(مجلة النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز.20 :

((( فندق زاده إبراهيم أفندي (ت1757م) :قاضي ،ومن أشهر الخطاطين ،ولد وتعلم يف اسطنبول عند عبد
الباقي عارف أفندي ،وأخذ منه إجازة يف الخط ،وبعد إكمال تعليمه ،عمل أستا ًذا يف مختلف المدارس
يف األناضول واسطنبول ،وتشرف بكتابة نقش مسجد ( ،)üsküdar Yeni Vâlideوتويف يف اسطنبول.

[موقع كتب إلكرتونية على الرابط التاليhttps://www.ketebe.org/en/artist/findikzade- :

 ، 273-ibrahim-efendiالثالثاء  13يناير 2020م ،الساعة 16:33م ،بإيجاز وتصرف].
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وكاتب زاده محمد رفيع أفندي(((.
ومحمد راسم األكري قابولى أفندي(((.
وقد أبدع في فن الخط وخاصة في الثلث والنسخ والتعليق ،وكان سري ًعا في

الكتابة ،فقد نسخ كتاب «الشافية» البن الحاجب في يوم واحد(((.
ثال ًثا :صحته وسقمه:

في هذه الفترة كان يكسب عيشه من ن َْسخ مؤلفات غيره التي يطلبها منه الراغبون

تسدُّ رمقه على حسب قوله(((.
في اقتنائها ،وذلك مقابل أجرة بسيطة ُ

جليسا لن َْسخ الكتب ،فقد أصيب بمرض
ونظرا ل ُطول الفترة التي كان يبقى فيها
ً
ً

«النقرس» في المفاصل ،األمر الذي أبعده عن المساجد وصالة الجماعة على الرغم

(((
كثيرا ،ومن أقواله في هذا
من رغبته الشديدة في ُمراودتها  ،وقد حز ذلك في نفسه ً
ِ ِ
عجبون؟ بل نقاهتي أ ْع َجبـ«(((.
الصدد« :م ْن ع َللي َت َ

وللداللة على مدى تأثير ذلك في نفس المصنف ن ِ
ُور ُد فيما يلي مقط ًعا في مقدمة
آخر مؤلفاته ِ
«ح َسان النضر من أحوال الخضر»:

((( كاتب زاده محمد رفيع أفندي (ت 1769م) :شاعر وخطاط ورئيس أطباء القصر ،كان ُيتقن العربية

والفارسية مع الرتكية ،له :رسالة يف أوجاع المفاصل[ .الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكية:

.]44-42/25

((( محمد راسم األكري قابولى أفندي (ت1756م) :ولد يف اسطنبول ،منطقة آيري قابالي ،صويف نقشبندي
وخطاط ،لم يخط بقلمه إال على وضوء ،كان ُيتقن العربية والفارسية مع الرتكية ،له ديوان شعر (ديوان

جه)[ .الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الرتكية.]515-514/28 :

((( مستقيم زاده وأهم مؤلفاته (مجلة النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز.20 :
((( المرجع السابق.21:

المؤلف ،والصواب ُهنا أن ُيقال :ارتيادها.
التعبير
((( كذا!! وقد خان
َ
ُ

((( المرجع السابق.21:
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«قال الجامع لهذه المناقب  ...أبو المواهب سعد الدين سليمان آمين الله بن

الحاج محمد أمين بن الحاج محمد مستقيم ،وهو محبوس سقيم بالعلل المتنوعة

عن حضور الجمعة والجماعات ،العويز((( إلى إعانة بني نوعه في التوضؤ ألداء
ويتيمم والمياه موجودة عنده لعدم المعين فيه
واجبات الصلوات بل في كل أحواله،
َّ

واعتبرت بهذه الحاالت ،تعلم احتياجه
تصديت أيها المؤمن الرحيم،
من أمثاله ،فإذا
َ
َ

إلى الدعوات ،وال نفع لسائر المقوالت»(((.
راب ًعا :مؤلفاته:

كان المرحوم مستقيم زاده خصب اإلنتاج ،فقد ترك حوالي  130مؤل ًفا ،بين

صغير وكبير ،ويوجد معظم مؤلفاته في مكتبات اسطنبول المختلفة ،وتوجد قائمة

كاملة في رسالة الدكتوراه التي قدمها السيد أحمد يلماز تحت اسم «مستقيم زاده

سليمان سعد الدين ،حياته ومؤلفاته ومجلة النصاب له» بجامعة أنقرة بتاريخ 1991م،
َّ
وإن تنوع مؤ َّلفاته يؤكد َس َعة دائرته العلمية وتعدد اهتماماته األدبية ،وفيما يلي نبذة عن

أهم مؤلفاته(((:

ِ
التراجم الموجودة
النصاب في الن ََّسب وال ُكنَى واأللقاب :وهو من أهم كتب
مجلة َ

ؤرخ في أكثر األحيان بالطريقة
في العالم اإلسالمي والتركي م ًعا ،كتبه باللغة العربية ،و ُي ِّ

األبجدية ،إذ يرمز إلى تاريخ ميالد ووفاة الشاعر ببيت من الشعر ،والمحدِّ ث بحديث
ٍ
باحث في
أي
شريف،
مهما ال يستغني عنه ُّ
والمفسر بآية قرآنية ،وهكذا ،و ُي َعدُّ مرج ًعا ًّ
ِّ
العلوم اإلسالمية واالجتماعية.

دوحة المشايخ اإلسالمية .وهو أول مؤلف في ِ
تراجم «شيوخ اإلسالم" في الدولة

((( كذا!! ولعلها تصغير (العائز) ،وهو الم ِ
فتقر.
ُ

((( مستقيم زاده وأهم مؤلفاته (مجلة النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز.21 :

((( هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،406 -405/1 :ومستقيم زاده وأهم مؤلفاته (مجلة
النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز.21 :
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العثمانية ،صدرت المخطوطة األولى عام 1157هـ = 1744م.
تحفة الخ َّطاطين :وهو من أكبر مؤلفات مستقيم زاده ،يحتوي معلومات وافية

مر التاريخ َو ْف َق األحرف األبجدية ألسمائهم.
عن مشاهير الخطاطين على ِّ

آثار عديدة :يشتمل على  40حدي ًثا مع شرحها ،واسم الكتاب يدل على تاريخ

تأليفه بالطريقة األبجدية 1190هـ ،لكن المؤلف أثناء تأليفه ً
بدل من االنتباه لمحتوى

األحاديث نقل حدي ًثا واحدً ا لكل َر ْقم ،من واحد حتى أربعين ،وهو مخطوط وموجود

في مكتبة السليمانية ،أسعد أفندي ،رقم ( )3740ص ( ،40-27بيرتاو باشا،

رقم )614ص260أ281-ب(((.

ِ
ب
اآلثار األحب
ب العرب :يشتمل على  40حدي ًثا في الحض على ُح ِّ
لميل ُح ِّ

العرب والعربية مع شرحها ،ر َّتب األحاديث ترتي ًبا أبجد ًّيا ،وأشار إلى األحاديث
بعنوان (الحديث) ،وبعد شرح معظم األحاديث يفتح عنوانًا على شكل (فائدة) ثم

يذكر ما يتعلق بالحديث من المعارف الضرورية تحتها ،وهو مخطوط موجود في

مكتبة السليمانية ،بيرتاو باشا ،رقم ( )614ص 242أ258-ب ،وفي مكتبة جامعة

اسطنبول المركزية ،المخطوطات التركية ،رقم ( ،((()9686واسم الكتاب حسب
األبجدية ُّ
يدل على تاريخ تأليفه 1198هـ.

ِّ
الخط الحسن :ويشتمل على  40حدي ًثا حول فضيلة الخط الحسن
ُح َّجة

مع شرحها ،أ َّلفه باللغة العربية ،تاريخ التأليف 1200هـــ ،والكتاب مخطوط في
مكتبة السليمانية ،بيرتاو باشا ،رقم (( )614ص 1ب21-ب) ،و قسم فاتح ،رقم

( ،((()2/5451وتوجد هذه األحاديث ضمن مقدمة «تحفة الخ َّطاطين».

((( دراسات األربعين حدي ًثا يف العهد العثماين ،صالح الدين يلدرم( ،دراسات الحديث يف العهد العثماين)،
اسطنبول2000 ،م.175-174 :

((( دراسات األربعين حدي ًثا يف العهد العثماين ،صالح الدين يلدرم. 172 :
((( المرجع السابق. 173 :
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ترجمة قانون األدب :قاموس على شكل موسوعة ،الكتاب األصلي لمؤلفه :أبو

الفضل حبيش التفلسي باسم «قانون األدب في ضبط كلمات العرب»  ،وهو قاموس

قاموسا
باللغتين العربية والفارسية ،فأضاف مستقيم زاده عليه اللغة التركية ،فأصبح
ً

يجمع ثالث لغات ،استغرق المؤلف في ترجمته سبع سنوات في أربع مجلدات،

وأتمه عام 1190هـ.

شفاء الصدور للنسل النور :وهو يشتمل على أسماء أجداد النبي  -ﷺ  -الكرام

وأنسابهم.

علي بن أبي طالب :وهو عبارة عن ترجمة لـ «نهج البالغة» إلى
شرح ديوان ّ

نثرا.
التركية ن ْظ ًما مع شرحها ً

ضروب أمثال :ويشتمل على ً 448
مثل ترك ًّيا ،وقد حققها الدكتور أحمد يلماز

ونشرها في مجلة بحوث التركيات الصادرة من جامعة سلجوق ،قونيا 2000م ،العدد

 ،6ص .271- 225

تركيب بند :وهو عبارة عن  97بيتًا من الشعر في رثــاء الشيخ محمد أمين

الطوقاتي.

ترجمة مكتوبات قدسية :وهي عبارة عن ترجمة كتاب «مكتوبات قدسية» لمؤلفه

اإلمام الرباني خواجه أحمد الفاروقي ،من الفارسية إلى التركية.

وج َهها مستقيم
تحفة المرام :ويشتمل على األسئلة الصوفية واألخالقية التي َّ

زاده لشيخه محمد أمين الطوقاتي ،واألجوبة التي ر َّد بها عليها ،واسم الكتاب حسب
األبجدية يدل على تاريخ تأليفه 1200هـ.

عقيدة الصوفية :حيث ُيعطي معلومات حول الشـريعة والطريقة والحقيقة ،واسم

الكتاب حسب األبجدية يدل على تاريخ تأليفه 1291هـ.
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نُصرة المبتدئ :وهي عبارة عن مدخل في الطريقة النقشبنديةُ ،يهدي النصائح

للراغبين في االنتساب للطريقة ،واسم الكتاب حسب األبجدية يدل على تاريخ تأليفه

1197هـ.

الرسالة البايرامية المالمية :ويحكي فيه عن مناقب شيوخ الطريقة المالمية بعد

الشيخ الحاج بايرام الولي.

شرف العقيدة :وهو عبارة عن أوائل الترجمات لـ «الفقه األكبر» لإلمام األعظم،

إلى اللغة التركية ،واسم الكتاب حسب األبجدية يدل على تاريخ تأليفه 1295هـ.

رسالة حسن التقويم :وهو عبارة عن شرح حديث «الفطرة خمس »...باللغة

التركية.

عدة البدور في عدة السنين والشهور :وهي رسالة في شرح بعض المواضيع

الدينية مثل الحج والعمرة والزكاة وبعض أسماء األشهر ،ومجموع المواضيع 12

موضو ًعا.

للس َه ْيلي :الشيخ عبد الرحمن السهيلي فقد بصـره وعمره
ترجمة القصيدة العينية ُّ

ناجى بها الله الشافي ،ومستقيم زاده سليمان ترجمها
 17سنة ،وأ َّلف قصيدة عينية َ

نظما إلى اللغة التركية ،وحققها الدكتور أحمد يلماز ونشرها في مجموعة كلية
ً

اإللهيات بجامعة سلجوق سنة  ،1999العدد  ،9ص .264-241

شرح حديث :من عرف نفسه ،وفي الكتاب شرح للقول المنسوب لسيدنا علي

رضي الله عنه« :من عرف نفسه فقد عرف ربه»  ،وهو موجود في مكتبة السليمانية،

خسرو باشا ،رقم (( )140ص.((()6

((( المحدثون العثمانيون يف القرن الثامن عشر ومؤلفاهتم ،بحث للدكتور صالح الدين يلدرم ،منشور يف
مجلة الالهوت بجامعة  ، 2015 ، Ondokuz Mayısالعدد.5 :39 :
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ُط َرر السالم ألحرار اإلسالم :وهي هذه الرسالة التي بين أيدينا.
خامسا :وفاته:
ً

ُتو ِّفي المصنف  -رحمه الله تعالى  -في اسطنبول يوم االثنين  22شوال 1202هـ

الموافق  14تموز /يوليو 1788م(((.

((( مستقيم زاده وأهم مؤلفاته (مجلة النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز ،منشورات جامعة سلجوق ،قونيا -
تركيا.19 :
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¢

ْ
َْ
َّ
َ
ار اإلس ِ
ُط َر ُر الس ِ
الم
الم ِ لحر ِ

قال أبو المواهب سليمان سعد الدين بن محمد بن محمد مستقيم التركي،

المعروف بـ مستقيم زاده ،رحمه الله تعالى رحمة واسعة:
اسم الله رأس كل كالم أماله عطاه.

ِّ
َ
اللهم الحمدُ ،
لك
وصل ألكمل أوالد آدم وس ِّلمَ ،أل وهو أحمدُ
َّ
ِ
ِ
الح َّم ِد.
وألوالده وأصولِه
وآللِه
وأصهاره ال ُّط َّه ِر ُ

(((

ٍ
محمد(((،

أما َو َرا َءهما(((:

يه َه ْل ُهو بِمعنَى َف ِ
ف النَّاس فِ ِ
اس ٌم َع َلى ِزن َِة َأ ْف َع ِل ال ّت ْف ِضي ِل ُم ْشت َّق مِ ْن ا ْل َح ْم ِدَ ،و َق ِد ْ
اع ٍل َأ ْو
اخ َت َل َ
َ َ ْ
ُ
((( َأ ْح َمدُ ْ :
ول؟ َف َقا َل ْت َطائِ َفةٌُ :هو بِمعنَى ا ْل َف ِ
م ْف ُع ٍ
اعلَِ ،أ ْي َح ْمدُ ُه ل ِ َّل ِه َأ ْك َث ُر مِ ْن َح ْم ِد َغ ْي ِر ِه َل ُهَ ،ف َم ْعنَا ُهَ :أ ْح َمدُ ا ْل َحامِ ِدي َن
َ َ ْ
َ
لِرب ِه ،ورجحوا َه َذا ا ْل َقو َل بِ َأ َّن قِياس َأ ْفع ِل ال َّت ْف ِضي ِل َأ ْن يصا َغ مِن فِع ِل ا ْل َف ِ
اع ِل َل مِ َن ا ْل ِف ْع ِل ا ْل َواقِ ِع َع َلى
ْ ْ
ُ َ
َ َ َ
ْ
َ ِّ َ َ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ا ْلم ْف ُع ِ
ِ
َ
َ
ولَ ...ف َي ُك ُ
الم ْعنَى ،إ َّل أ َّن ا ْل َف ْر َق َب ْين َُه َما أ َّن ( ُم َح َّمدً ا) ُه َو كَث ُير ا ْلخ َصال ا َّلتي ُي ْح َمدُ
َ
ون ك َُم َح َّمد في َ
َع َليها ،و( َأحمدُ ) ُهو ا َّل ِذي يحمدُ َأ ْف َض َل مِما يحمدُ َغيرهَ ،فمحمدٌ فِي ا ْل َك ْثر ِة وا ْل َكمي ِة ،و َأحمدُ فِي الص َفةِ
ِّ
َ
َ َ ِّ َّ َ ْ َ
َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َّ
ُ ْ َ
َْ َ ْ َ
َح ُّق َغيرهَ ،فيحمدُ َأ ْك َثر حمدٍ
َح ُّق َغيره ،و َأ ْف َض َل مِما يست ِ
َح ُّق مِن ا ْلحم ِد َأ ْك َثر مِما يست ِ
وا ْل َكي ِفي ِةَ ،فيست ِ
ُْ ُ َ
َ َ ْ
ُْ ُ ُ ْ َ
َّ َ ْ
َ َّ َ ْ
َ َ ْ
َ ْ َّ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َغُ
َ
ر
أ
و
ل
و
ًى.
ن
ع
م
ل
ْم
ك
أ
و
ه
ح
م
ي
ف
ل
ب
أ
ا
ذ
ه
و
،
ول
ع
ف
الم
ى
ل
ع
ان
ع
اق
و
ان
م
س
ال
ف
.
ر
ش
ب
ل
ا
ه
م
ح
َ ْ يدَ
ْ َ َ َ َ
َ دْ َ َ َ ْ
َ ُ
َ َ ْ
َو َأ ْف َض َل َح ْمد َ دَ ُ َ ُ
معنَى ا ْل َف ِ
َان َأ ْك َث َر ا ْل َخ ْل ِق َح ْمدً ا ل ِ َر ِّب ِهَ ،ف َل ْو ك َ
اع ِل َل ُس ِّمي ا ْل َح َّما َدَ ،أ ْي كَثِ َير ا ْل َح ْم ِدَ ،فإِ َّن ُه ﷺ ك َ
اس ُم ُه َأ ْح َمدَ
َْ
َان ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِاعْت َبار َح ْمده ل َر ِّبه َل َك َ
ان ْالَ ْو َلى به ا ْل َح َّما َد ك ََما ُس ِّم َي ْت ب َذل َك ُأ َّم ُت ُه[ .زاد المعاد يف هدي خير العباد ،ابن
قيم الجوزية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة السابعة والعشرون,
1415هـ = 1994م.] 90-87/1 :

((( يف نسخة د (ومحمد) ،فيكون المعنى هو أحمد وهو محمد ،ومن دون حرف العطف يكون هو أحمدُ
ٍ
وس َّلم.
اهلل عليه وآله َ
محمد َصلى ُ

((( أما َو َرا َءهما :أي بعد الثناء على اهلل والصالة والسالم على نبيه ،وهناك أقوال للعلماء بأن الجمع بين اهلل
عدي بن حاتم َّ
أن خطي ًبا خطب
تعالى ورسوله بتثنية الضمير مكروه ،لما جاء يف «صحيح مسلم» من حديث ٍّ
ِ
اهلل ورسو َله فقد َر َشدَ  ،و َمن َي ْعص ِه َما فقد غوى»  ،فقال
اهلل عليه وآله َ
وس َّلم فقالَ « :من يطع َ
النبي َصلى ُ
عند ِّ
ِ
يب َأن َْتُ ،ق ْلَ :م ْن َي ْع ِ
وس َّلم( :بِئ َْس َ
اهلل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ غ ََوى) [أخرجه مسلم يف =
الخط ُ
اهلل عليه وآله َ
ص َ
َص َّلى ُ
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هــؤالء((( درر((( ِس ِ
لك الـ َّـآ ِل((( المعهود ،كَلِ ُم
َُ ُ
((( (((
رسمه((( معها معدود)(((.
(وراووها
ُ
ما َس ُه َل ُ

(((

الرابعة
السنة َّ
ََّ

ِ
الرسول الحامِد المحمود،

= «صحيحه» كتاب الجمعة ،باب تخفيف الصالة والخطبة ،)٢٠١٠( :وأبو داود يف «سننه» كتاب الصالة،
باب الرجل يخطب على قوس ،)١٠٩٩( :والنسائي يف«سننه» كتاب النكاح ،باب ما ُيكره من الخطبة:
( ،)٣٢٧٩وأحمد يف «مسنده» ،)١٨٨٩٢( :من حديث عدي بن حاتم رضي اهلل عنه].
وآله
عليه
اهلل
وس َّلمَ ( :أ ْن
ولك ْن ْ
َ
ثبتت تثنية الضمير هلل تعالى ولرسوله يف مواطن كثيرة منها قوله َص َّلى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ُك َ
ب إ َل ْيه م َّما س َو ُاه َما) [متفق عليه :أخرجه البخاري يف «صحيحه» :كتاب اإليمان،
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ َح َّ
ون ُ
باب حالوة اإليمان .)١٦( :ومسلم يف «صحيحه» :كتاب اإليمان ،باب بيان خصال من اتصف هبن وجد
حالوة اإليمان ،)١٦٥( :من حديث أنس رضي اهلل عنه].
والتحقيق جوازُ التثنية لألحاديث الواردة يف ذلك ،و ُيحمل حديث الخطيب على أنَّه حادث ُة ٍ
حال وواقع ُة
ُ
َّ
ُ
ُ
عليه
اهلل
ى
ل
ص
اهلل
رسول
يقول
أن
اقتضت
التي
ة
الخاص
ها
ف
ظرو
َع ْي ٍن لها
وس َّلم ذلك ،كما يجوز
وآله
ْ
َ
َّ
َ
ُ
ْ ُّ
َّ
وس َّلم ما هو َّإل ُمخبِ ٌر عن اهلل
اهلل عليه وآله َ
النبي َص َّلى ُ
اإلفراد يف مثل هذا الموضع ،إذ كُل ما يف األمر أن َّ
َّ
اهلل َو َر ُسو ُل ُه َأ َح ُّق َأ ْن ُي ْر ُضو ُه﴾ [التوبة:
وأمره
ناشئ عن أمر اهلل تعالى ،وهو نحو قوله عزَّ
وجلَ :
ٌ
تعالىُ ،
﴿و ُ
ُ
ُ
واهلل
سيبويه:
عند
والتقدير
عليها،
الثانية
لداللة
ولى
أل
ا
ة
الجمل
ذفت
فح
أحق أن ُيرضوه ،ورسو ُله
ُّ
ُ ]٦٢
أحق أن يرضوه[ .فتح الباري ،ابن حجر العسقالين .]425/4 :وقد يكون المؤلف يقصد بذلك قولهم
ُّ
بعد الثناء على اهلل والصالة على رسوله( :أما بعد).

((( إشارة إلى هذه األحاديث األربعين.
((( يف ح ( ُدر).

((( الآلل :أصلها (الآللئ) وخففت بتسهيل الهمزة ياء فصارت (الآللي) ،ثم صار تخفيف ٍ
ثان بحذف
ً
(اللل)« :بائع اللؤلؤ ،واللؤلؤ :الدّ ّر ،واحدته لؤلؤة» [المنصف البن جني ،شرح كتاب
الياء فصارت َّ
التصريف ألبي عثمان المازين ،أبو الفتح عثمان بن جني ،دار إحياء الرتاث القديم ،الطبعة األولى،
1373هـ = 1954م.]422 :
ِ
((( ا ْلك َِل ُم :بفتح الكاف وكسر الالم؛ وجمع ال َكلِم كَالم :المفردات واأللفاظ؛ كقوله تعالى﴿ :إِ َل ْيه َي ْص َعدُ ا ْل َكلِ ُم
ب﴾ [فاطرْ ]10 :
إن قال قائل :ما ال َكلِم؟ قيل :الكلم اسم جنس؛ واحده «كلمة»؛ كقولك :نبقة ونبق،
ال َّط ِّي ُ
ِ
ِ
و َلبِنَة و َلبِن و َثفنة وثفن ،وما أشبه ذلكْ .
فإن قيل :ما الكالم؟ قيل :ما كان من الحروف ًّ
دال بتأليفه على معنى
ِ
ِ
يحسن السكوت عليهْ ،
فإن قيل :فما الفرق بين ا ْل َكلم والكالم؟ قيل :الفرق بينهما أن ال َكلم ينطلق على
المفيد ،وعلى غير المفيد؛ وأما الكالم ،فال ينطلق إال على المفيد خاصة[ .أسرار العربية ،عبدالرحمن بن
محمد األنباري ،دار األرقم بن أبي األرقم ،الطبعة األولى1420 ،هـ = 1999م.]35 :

((( راووها :أي حاملوها وناقلوها ،فالراوي هو «من تل َّقى الحديث وأ َّدا ُه بصيغة من صيغ األداء» [منهج
النقد يف علوم الحديث ،د .نور الدين عرت ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثالثة1401 ،هـ = 1981م.]75 :

والضمير عائدٌ إلى هذه األحاديث األربعين ،لكنني أعتقد أن
وردت يف المخطوطة،
((( وراؤوها :هكذا
ْ
ُ
(راووها) ،أي حاملوها وناقلوها ،وخاصة أن الرسالة يف علم الحديث ،والراوي هو « َم ْن ت َل َّقى
الكلمة ُ
ٍ
َ
الحديث وأ َّدا ُه
بصيغة من ِص َيغ األداء» [منهج النقد يف علوم الحديث :ص.]75
((( وال يسهل رسم الكالم إال إذا كان خال ًيا من النقاط؛ حيث ال يمكن أن يطرأ عليه تصحيف وال تحريف.
((( ساقطة من نسخة (ح).

السالم ِلَ ْح ِ
اإلسالم» لمستقيم زاده
رار ْ
« ُط َر ُر َّ
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ِ
(((
الودودَ ،ر َّد((( الله َكدَّ ُه((( ،وأ َمدَّ ((( ك ََمدَ ُه(((،
سو َدها
الملِك َ
وس َّطرها ُم ِّ
َّ
وحدُ َ
َ

(((
وسدَّ ه(((.
وصدَّ ه
َ
َ

ِ
(((
المودود(((.
السالم ْ
كاس ِم ولد داود لهما ّ
اسمه ْ
ُ

ِ
أي َك َت َب ُه َأ َّو َل َم َّر ٍة ل ِ ُيعيدَ ُه َم َّر ًة ثانِ َي ًة ُم ْب َي ًّضا [المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة،
تابْ :
((( َس َّو َد الك َ
[.]460/1

«ور َّد ُه عن وجهه َي ُر ُّد ه َر ًّد ا و َم َر ًّد ا و َت ْر دا ًد ا :صرفه،
((( َر َّدْ :
أي صرف ،قال ابن منظور يف لسان العربَ :

وهو بناء للتكثير» [لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ:
.]172/3

((( ال َكدُّ  :التعب واإلرهاقِّ ،
والشدَّ ُة يف ال َع َمل[ .لسان العرب.]377/3 :
نسأه فِ ِ
((( َأ َمدَّ  :يقالَ :أ َمدَّ ُه بِ ُم ْه َل ٍة ل ِ ُين ِْجزَ َتمارينَه :أي َأ ْم َه َل ُه .جاء يف اللسان« :و َأ َمدَّ َل ُه يف َاأل َجلَ :أ َ
يه» [لسان
العرب.]397/3 :
وحزن َ
اع إِمضاؤه .ا ْل َج ْو َه ِر ُّي:
ل ُي ْس َت َط ُ
وحزْ نَه الشديد ،جاء يف اللسان« :وال َكمدُ َ :ه ٌّم ُ
أي غ ََّمه ُ
((( ك ََمدَ ُهْ :
ِ
الثوب .ا ْب ُن ِسيدَ ْه :وال َك َمد َأشدُّ ا ْل ُحزْ ِن»
كما ُد
القص ُار
َ
وكمدَ َّ
الثوب إِذا َد َّقهَ ،و ُه َو َّ
الم ْكتُو ُمَ .
ال َك َمدُ ا ْل ُحزْ ُن َ
[لسان العرب.]381/3 :

ب ال ُق ْر ُب ،قال
والص َق ُ
الصدَ ُد َّ
الس ِّكيتَّ :
((( َ
وصدَّ ه :أي َّقر َبه ،جاء يف اللسان« :قال أبو عبيد :قال ابن ِّ
َ
األَزهري :فجائزٌ ْ
نت َل ُه َت َصدَّ ٰى﴾ [عبس]6:؛ َأ ْي َت َت َق َّر ُب إليه على هذا
أن يكون معنى قوله تعالىَ ﴿ :فأ َ
ْ
التأويل» [لسان العرب.]247/3 :

ِ
ِ
للصواب من ال َق ْو ِل وال َع َملِ .جاء يف اللسان:
أي َّ
لسدادْ :
وسدَّ ه :أي َسدَّ د ُه َت ْسديدً ا :و َق َّو َم ُه ،وو َّف َق ُه ل َّ
((( َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
المنْط ِق َأن َي ُك َ
الر ُج ُل ُم َسدَّ ًدا .و ُي َق ُال :إِنه َل ُذو َسداد يف
ون َّ
«السداد ،بِا ْل َفتْحِ  ،فإِنما َم ْعنَا ُه اإلصابة في َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واستَدَّ الشي ُء
وسدَّ ْد ُته َت ْسديدً اْ .
اس َت َقا َمَ .
الس ْه ُم َيسدُّ إذا ْ
الر ْميُ .يقالَ :سدَّ َّ
َمنْطقه و َتدْ بيره ،وكذلك يف َّ
اس َت َقا َم»
إِذا ْ
[لسان العرب.]208/3 :

أي سليمان عليه السالم ،حيث اسم المؤلف :سليمان سعد الدين بن محمد بن محمد مستقيم الرتكي،
((( ْ
ِ
بم ْستَقيم زاده.
المعروف ُ

ب ،أي السالم المحبوب .جاء يف اللسانَ «:ق َال ا ْب ُن َاألثير :ا ْل َو ُدو ُد
أح َّ
أي َ
الم ْودود :اسم المفعول من َو َّدْ ،
((( َ
ِ
ِ
ِ
ِ
سماء اهللِ َت َعا َلىَ ،ف ُع ٌ
اهلل َت َعا َلى
يف َأ
الم َح َّبةُ .ي َق ُالَ :ود ْد ُت َّ
ول بِ َم ْعنَى َم ْف ُعول ،م َن ا ْل ُو ِّد َ
الر ُج َل إِذا َأحببتَهَ ،ف ُ
َم ْو ُدو ٌدَ ،أ ْي َم ْحبوب يف ُق ُل ِ
وب َأوليائه» [لسان العرب.]454/3 :
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الرابعة
السنة َّ
ََّ

ِ
أورده((( و َأعَدَّ ه((( ،ووعَدَ ه((( وعَدَّ ه((( ،لِحامِ ِل كال ِم ِ
الواحد األحد ،أس َعدَ ُه
الله
َ
َ َ
َْ َ

أ َمدً ا(((.

َو َسا َعده ل ِ ُع ْمره سر َمدً ا(((َ ،و َس َّهل ُع ْس َر ٍ
أمور َع َمد(((.
الح َك ُم ال َع ُ
ُ
الص َمد.
دل َّ
الم ْلك َ
مالك ُ

يديَ « :قا ُلواَ :أ ْو َر َد الشي َء ،إِذا ذك ََره» [تاج العروس من جواهر
وقصه ،قال الزَّ بِ ُّ
((( ْأو َر َدهَ :أ ْو َر َد الخربََ :ذك ََره َّ
القاموس ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.]296/9 :

الشيء :جهزه ،وحضره ،وهيأه ،وكونه ،جاء يف اللسان« :و َأع ه َألم ِر ك ََذا :هي َأه َلهِ .
وال ْستِ ْعدَ ا ُد
َدَّ
َّ
َّ
َّ
((( أعدَّ َّ َ َّ
َّ ُ
ْ
لألَمر :الت ََّه ُّيؤُ َل ُه» [لسان العرب.]284/3 :

األمر أو وعَد فالنًا باألمر :منّاه به ،وقال :إنه يعطيه له أو ينيله إ ّياه ،ويكون يف الخير ،ويف
((( وعَد فالنًا
َ
َّ
الزمخشري يف األَساس َبأن قو َلهم َوعَدْ ُته َش ًّراَ ،وك ََذا َقول اهلل َت َعا َلى:
«وص َّرح
ُّ
الش ِّر :أوعَدَ  ،قال الزَّ بِيديَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
﴿الش ْي َط ُ
جازَ ( ،فإِذا ُأ ْسق َطا) َأي ا ْل َخ ْير َّ
َّ
والش ّر (ق َيل في
ورة ا ْل َب َق َرةْ ،ال َية )268 :من َ
(س َ
ان َيعدُ ك ُُم ا ْل َف ْق َر﴾ ُ
ِ
َ َ َّ
َ
الخ ْير َوعَدَ )  ،بِ َل َألف( ،ويف َّ
لي يف
طرزَ ،و َح َكا ُه ال ُق َت ْيبِ ُّي عَن َّ
الم ِّ
الش ِّر َأ ْوعَدَ ) ،باألَلفَ ،قا َله ُ
الفراء ،وقال الل ْب ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
هور عنْد َأئ َّمة اللغَة[ .تاج العروس من جواهر القاموس.]307-306/9 :
الم ْش ُ
َش ْرح ال َفصيح :وهذا ُه َو َ
(واالسم :ال َعدَ ُد وال َع ِديدُ )َ ،
اهلل َت َعا َلى:
الشي َء َي ُعدُّ ه عَدًّ ا ،و َتعدَ ا ًداِ ،عدَّ ةً .وعَدَّ َده،
((( ال َعدُّ ِ :اإلحصا ُء ،عَدَّ
ُ
قال ُ
ْ
﴿و َأ ْح َصى ك َُّل َشىء عَدَ ًدا﴾ (ا ْل ِ
ج ّن[ .)28 :تاج العروس.]353/8 :
َ
ْ
((( أمدً ا :أي إلى منتهى أجله ،جاء يف اللسانَ :
كالمدَ ى؛ يقال :ما َأمدُ ك؟ َأي منتهى عمرك ،ويف
«األ َمدُ  :الغاية َ
ِ
ِ
ِ
َاب من َق ْب ُل َف َط َال َع َل ْي ِه ُم ْالَ َمدُ َف َق َس ْت ُق ُلو ُب ُه ْم﴾ [الحديد:
﴿و َل َي ُكونُوا كَا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلكت َ
التنزيل العزيزَ :
]16؛ قال شمر :األَمدُ منتهى األَجل ،قال :ولإلِنسان َأم ِ
دانَ :أحدهما ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولده،
َ
َ
ِ
الحجاج حين َ
َ
سنتان من
سأل الحسن فقال له :ما َأ َمدُ َك؟ قال:
حديث
ول
أل
ا
ومن
الموت؛
واألَمد الثاين
َّ
ِ
لسنتين َب ِق َيتَا من خالفة عمر ،رضي اهلل عنه» [لسان العرب.]74/3 :
خالفة عمر؛ َأراد َأنه ُولد

«الس ْر َمدُ  :دوام الزمان من ليل أو هنار ،وليل سرمد:
((( سرمدً اْ :
دائما بال انقطاع .جاء يف اللسانَّ :
أي ً
طويل ،ويف التنزيل العزيزُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِن َج َع َل ال َّلـ ُه َع َل ْي ُك ُم الن ََّه َار َس ْر َمدً ا﴾ [القصص ،]72 :قال
الزجاج :السرمد الدائم يف اللغة» [لسان العرب.]212/3 :

ِ
((( وس َّهل ع ُْس َر ٍ
يم والدَّ ُال َأ ْص ٌل َكبِ ٌيرُ ،ف ُرو ُع ُه كَثِ َير ٌة
أمور ع ََمد :قال أحمد بن فارس(« :ع ََمدَ ) ا ْل َع ْي ُن وا ْلم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ِ
َ
َ
َ
الرأي وإ َرا َدة َّ
َت ْرج ُع إلى َم ْعنًىَ ،و ُه َو ال ْستقا َم ُة يف َّ
الش ْيء» [مقاييس
الش ْيءُ ،منْتَص ًبا أ ْو ُم ْمتَدًّ ا ،وكَذل َك يف َّ
اللغة ،أحمد بن فارس ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ = 1979م.]137/4 :
يض ا ْل َخ َطأِ فِي ا ْل َق ْت ِل َو َغ ْي ِر ِه ،وقد يكون قصد المؤلف أن يسهل اهلل عسر الكالم الغامض
َوا ْل َع ْمدُ  :ن َِق ُ
والمقصود عمدً ا ليناسب شرح الحديث من دون َن ْقط.
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ِ (((
(((
اإلســام ،وها هو المراد(((َّ ،
ألحــرار
واس ُمهاُ ،طـ َـر ُر
حل ُه الله
السالم((( ْ
ْ
ْ
َّ

ل ِ َكمال((( المعاد(((َّ ،أو ُلها:

َ
آالؤك.
 -1ال آال َء َّإل

ً
صرح عالم مصر [مناوي] ،وسطره ك َُّراسه((( [اسمه الكنوز]،
وردوه
مرسل كما َّ

(ومآله الحمد)(((.

-2ال إله إال اهلل وحده.
رواه مسلم((( ووالد داود(.((1
رر جمع طرة ،قال ابن منظور يف اللسان« :و ُط َّر ُة ك ُِّل َشي ٍء :حر ُفه .و ُط َّر ُة ا ْل َج ِ
ار َي ِةَ :أ ْن ُي ْق َطع َل َها يف
((( ُط َ
ْ
َّخ ُذ ال ُّطر ُة مِن رامِ ٍ
م َقدَّ م ن ِ
َاص َيتِ َها كال َع َلم َأو كال ُّط َّر ِة َت ْح َت التَّاجِ َ ،و َقدْ ُتت َ
كَ ،وا ْل َج ْم ُع ُط َر ٌر» [لسان العرب:
َّ ْ
ُ
 .]500/4والقصد من ذلك أن المؤلف قطع من طرف األحاديث ُج َم ًل وكلمات خاصة وجم َعها هنا.

السـالمة م ْن كل َع ْي ٍ
ب ونقـْص ،ومن أسماء الجنة ،قال اهلل
((( السالم :االستسالم أو تح َّية اإلسالم ،وذو َّ
اهلل َيدْ عُو إِ َل ٰى َد ِار الس ََّلمِ﴾ [يونس ،]25 :وهو من أسماء اهلل الحسنى ،قال اهلل تعالى:
تعالىَ :
﴿و ُ
ِ
ِ
وس الس ََّل ُم﴾ [الحشر.]23 :
ُ
اهلل ا َّلذي َل إِ َٰل َه إِلَّ ُه َو ا ْل َمل ُك ا ْل ُقدُّ ُ
﴿ه َو ُ
والح ُّر :الكريم ،والمقصد أخيار النَّاس وأفضلهم ،قال الزبيدي:
((( أحرار :جمع ُح ّر ،والمؤنثُ :ح َّرة،
ُ
ِ
ِّ
شي ٍء» [تاج العروس.]573/10 :
ُ
«الح ُّر :خ َي ُار كل ْ
ِ
والشيء ا َّل ِذي يراد ،والمب َتغَى ،والمرغُوب فِ ِ
يه،
ُ
ُْ
َُ ُ
َْ
المراد :اسم مفعول م ْن َأ َرا َدُ ،
((( ُ
والمراد :الهدف ،والغايةْ َّ ،
وب َلغ غاي َة ُمراده :ح َّقق ما تمنَّى.
((( يف نسخة (د)( :الكمال).

ٍ
الم ِص ُيرَ .ق َالَ :وا ْ
ل ِخ َر ُة
المعاد:
ُ
«المعا ُد :ك ُُّل َش ْيء إِليه َ
المرجع والمصير ،والحياة اآلخرة .جاء يف اللسانَ :
((( َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس ،و َأكثر ال َّت ْفسير في قولهَ ﴿ :ل َرا ُّد َك إلى َمعاد﴾ َل َباع ُث َك .و َع َلى َه َذا ك ََل ُم الن ِ
َم َعا ٌد للن ِ
المعا َد،
َّاس :ا ْذكُر َ
ِ
ِ
اج» [لسان العرب.]317/3 :
َأي ا ْذك ُْر َم ْب َع َث َك يف ْالخ َرة؛ َقا َل ُه الزَّ َّج ُ
((( رواه المناوي وعزاه البن المبارك يف «كنوز الحقائق يف حديث خير الخالئق» 1286 ،هـ.178 :
((( ساقط من نسخة (د).

اك فِ ِ
((( رواه مسلم يف كتاب اإليمان ،باب من َل ِقي اهلل بِا ِلْيم ِ
يه َد َخ َل ا ْل َجنَّ َة َو ُح ِّر َم َع َلى الن ِ
ان َو ُهو َغ ْي ُر َش ٍّ
َّار،
َ
َ ُ َ ْ َ َ
برقم.46 :

اب َما َي ُق ُ
الر ُج ُل إِ َذا َت َو َّض َأ ،برقم.169 :
( ((1سنن أبي داود ،كتاب الطهارةَ ،ب ُ
ول َّ
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 -3اللهم لك الحمد ك ُّله.

الرابعة
السنة َّ
ََّ

صرحه إمام مصر((( [سيوطي] ،وهمام العصر ،رحمه الله.
َّ

الر ُس ِل آد ُم.
َّ
-4أو ُل ُّ

صرحه هو((( ،رحمه الله.
وكما َّ

حرم اهلل.
-5الحالل ما َ
أح َّل اهلل والحرام ما َّ

كما رواه الحاكم(((.

-6محر ُم الحالل كمح ِّل ِل الحرام.
ِّ

كراسه((( [مناوي] ،وهو سادسها.
أورده عالم مصر َّ

ُّ
-7كل ُم ْسكِرٍ حرا ٌم.

رواه اإلمام أحمد((( ومسلم((( لولد عمر [عبد الله] ،وولد مسعود [عبد الله].

((( جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»  ،جالل الدين السيوطي  ،تحقيق :مختار إبراهيم الهائج

وغيره ،األزهر الشريف ،القاهرة ،الطبعة الثانية1426 ،هـ = 2005م ،440/10 :رقم الحديث:

 ، 23792ورواه البيهقي يف شعب اإليمان ،برقم ،4087 :ورواه ابن أبي الدنيا يف كتابه «هواتف الجنان»

الم ْل ُك ُك ُّل ُه).
 ،باب هواتف الدعاء ،برقم 59 :بلفظ( :ال َّل ُه َّم َل َك َ
الح ْمدُ ُك ُّل ُه َو َل َك ُ

((( هو :أي السيوطي  -رحمه اهلل تعالى  -يف كتابه «جمع الجوامع»  ،261/3 :برقم.8849 :

((( رواه الحاكم يف المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
اهلل يف
بيروت ،الطبعة األولى1411 ،هـ = 1990م ،129 /4 :برقم ،7115 :وبلفظَ :
(الح َل ُل َما َأ َح َّل ُ
ِ ِ
اهلل يف كِتَابِ ِه).
كتَابِه َو َ
الح َرا ُم َما َح َّر َم ُ
الحالل كم ِ
ِ
ح ِّل الحرام).
((( رواه المناوي يف كنوز الحقائق يف حديث خير الخالئق ،141 :بلفظُ ( :م َح ِّر ُم
ُ
((( رواه أحمد يف المسند ،عن عبد اهلل بن عمر ،برقم ،4644 :وعن عبد اهلل بن عباس  -رضي اهلل عنهما -

برقم ،2625 :ولم أجده عن ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -يف المسند.
((( رواه مسلم ،يف كتاب األشربة ،باب بي ِ
ان َأ َّن ك َُّل ُم ْسكِ ٍر َخ ْم ٌر َو َأ َّن ك َُّل َخ ْم ٍر َح َرا ٌم ،برقم ،2002 :عن جابر،
َ ُ ََ
وبرقم ،1733 :عن أبي موسى ،ولم أجده عن ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -يف صحيح مسلم.
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-8أكرِموا العلما َء.

(((
عم الرسول ،له السالم [ابن عباس].
رواه ولد عساكر  ،لولد ِّ

-9س ُلوا((( الل َه ِع ْل ًما.
َ

صرحه إمام مصر((( [سيوطي] ،رحمه الله ،ومراده العلم السالم ال كالسحر،
كما َّ

[أبو طلحة زيد بن سهل األنصاري].

-10أكرِ ُموا أوال َدكُم.

ساووا(((.
كما ورد((( مع ما عداهُ ،

-11أرحامكم أرحامكم.

الر ِحم.
صرحه إمام مصر((( [سيوطي] ومرادهْ ،
وص ُل َّ

((( رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ،عن ابن عباس ،برقم ،4256 :ورواه أبو شجاع الديلمي يف الفردوس

بمأثور الخطاب ،تحقيق :السعيد بن بسيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،
1406هـ = 1986م ،76 /1 :برقم 224 :و  ،225عن أبي الدرداء ،وأنس بن مالك رضي اهلل عنهما.

((( يف نسخة (ح)( :سلموا).

((( جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»  ،جالل الدين السيوطي ،290 /5 :برقم ،14823 :ورواه
اب َما َت َع َّو َذ مِنْ ُه َر ُس ُ
ول اهللِ ﷺ ،برقم ،3843 :قال يف الزوائد :إسناده
ابن ماجه يف سننه ،كتاب الدعاءَ ،ب ُ
صحيح ،رجاله ثقات ،والحديث يف الجامع الصغير ،ج ،4رقم  ،4702برواية ابن ماجه والبيهقي يف

ور َمزَ له بالصحة ،وقال المناوي :رمز المصنف لصحته وأخطأ؛ ففيه (أسامة بن زيد)؛
الشعب عن جابرَ ،
صالحاْ ،
وإن كان
الذهبي يف الضعفاء وقال :ض َّعفه أحمدُ وجمع وكان
فإن كان (ابن أسلم) فقد أورده
ً
ُّ
العالئي :الحديث حسن غريب ،و(أسامة بن زيد) هذا هو
بقوي ،وقال
النسائي :ليس
(الليث)؛ فقد قال
ٍّ
ُّ
ُّ
احتج به مسلم.
الليثي المزينُّ
َّ
ُّ

ان إِ َلى ا ْلبن ِ
((( رواه ابن ماجه يف سننه ،كتاب األدب ،باب بِر ا ْلوال ِ ِد ،وا ِلْحس ِ
َات ،برقم.3671 :
َ
َ ُ ِّ َ
ْ َ

((( رواه سعيد بن منصور يف سننه ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،الدار السلفية ،الهند ،الطبعة األولى،
ِ
اهلل ،برقم ،293 :بلفظ:
1403هـ = 1982م ،119 /1 :كتاب الفرائضَ ،ب ُ
اب َم ْن َق َط َع م َيرا ًثا َف َر َض ُه ُ
اووا َب ْي َن َأ ْو َل ِدك ُْم يف ا ْل َعطِ َّي ِة).
(س ُ
َ
((( رواه جالل الدين السيوطي يف الفتح الكبير يف ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،تحقيق :يوسف النبهاين= ،
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الرابعة
السنة َّ
ََّ

-12العم والدٌ .
ُّ

أورده (هو)((( مرسلً(((.

-13اللهم سدِّ ْد َس ْه َمه.

(((
للس ْع ِد.
صرحه عالم مصر [مناوي] ،وهو دعاء َّ
كما رووهَّ ،

-14أدعوا اهلل.
رواه الحاكم(((.

سالمها اهللُ.
-15أسلم
َ
ُ

رواه هو((( لولد األكوع [سلمة] ،ومسلم((( ،ورووه((( ،س َّلمهم الله.

-16و ِّس ُطوا اإلما َم وسدِّ دوا.
َ

= دار الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى1423 ،هـ = 2003م ،160 /1 :برقم ،896 :ورواه ابن حبان يف
ِ ِ
الر ِح ِم َو َق ْط ِع َها ،برقم ،436 :قال المحقق شعيب األرنؤوط:
صحيحه ،كتاب الرب واإلحسانَ ،ب ُ
اب ص َلة َّ
إسناده صحيح على شرط الشيخين ،ولم يخرجاه ،ولم ينسبه السيوطي يف «الجامع الكبير» لغير ابن حبان.

((( ساقط من (د).

المروزي
الوراق مرسلً ،برقم ،7591 :ورواه
ُّ
((( رواه جالل الدين السيوطي يف الجامع الصغير ،عن عبد اهلل َّ
اب َما َي ُقو ُم َم َقا َم ا ْل َوالِدَ ْي ِن مِ َن ا ْل َق َرا َب ِة ،برقم.82 :
يف الرب والصلةَ ،ب ٌ

((( رواه المناوي يف كنوز الحقائق يف حديث خير الخالئق ،28 :ونسبه البن عساكر ،وقد وجد ُته يف تاريخ
دمشق البن عساكر ،برقم ،4690 :عن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه.

((( رواه الحاكم يف المستدرك على الصحيحين ،670 /1 :برقم.1817 :

ذر رضي اهلل عنه.
((( هو :أي الحاكم يف المستدرك ،383/3 :برقم ،5457 :عن أبي ٍّ
((( رواه مسلم ،كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم ،باب دع ِ
َاء النَّبِ ِّي ﷺ ل ِ ِغ َف َار َو َأ ْس َل َم ،برقم،2514 :
َ ُ ُ
ذر رضي اهلل عنه.
عن أبي ٍّ
اب ِذك ِْر َأ ْس َل َم َو ِغ َف َار َو ُمزَ ْينَ َة َو ُج َه ْينَ َة َو َأ ْش َج َع ،برقم ،3514 :والرتمذي
((( رواه البخاري ،كتاب المناقبَ ،ب ُ
ِ
ٍ
اب فِي غ َفار َو َأ ْس َل َم َو ُج َه ْينَ َة َو ُمزَ ْينَةَ ،برقم ،3941 :وأحمد يف المسند برقم:
يف سننه ،أبواب المناقبَ ،ب ٌ
 ،4702وغيرهم.
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كما سرده إما ُم مصر((( ،وما عداه(((.

-17م ُّصوا الما َء َم ًّصا.
ُ

رووه((( لولد مالك [عقبة].

طهور.
-18الماء
ٌ

صرحه إما ُم العلماء لمصر((( [سيوطي] ،رحمهم الله.
َّ

َ
-19أ ْط ِع ُموا الطعا َم.

أورده هو(((  -رحمه الله  -لولد أسد الله األول اإلمام [الحسن بن علي].

ٌ
مسؤول.
-20كلكم را ٍع وكلكم
رواه أحمد((( ومسلم((( لولد ُعمر.

((( رواه السيوطي يف جمع الجوامع ،برقم ،24233 :والحديث يف الجامع الصغير بلفظه ،برقم.14279 :
ِ
ِ
ف ،برقم ،681 :والطرباين يف المعجم األوسط،
الص ِّ
اب َم َقا ِم الْ َما ِم م َن َّ
((( رواه أبو داود ،كتاب الصالةَ ،ب ُ
برقم ،4457 :يف نسخة (د)( :وما هداه).

((( رواه المناوي يف كنوز الحقائق يف حديث خير الخالئق ،ونسبه للبيهقي ،142 :والسيوطي يف الجامع
أيضا للبيهقي ،برقم ،12040 :وروى البيهقي الحديث ،برقم ،5610 :بلفظ« :ع ِ
َن ا ْب ِن
الصغير ،ونسبه ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسَ ،ون ََهى ع ِ
ِش َه ٍ
َان إ َذا َشر َب َتنَ َّف َس َث َل َث َة َأ ْن َف ٍ
ب َن َف ًسا َواحدً ا َو َي ُق ُ
ابَ :أ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ ك َ
ولَ ( :ذل َك
َن ا ْل َع ِّ
الشي َط ِ
ان)َ ،ه َذا ُم ْر َس ٌلَ ،و ُر ِّوينَا َع ْن َم ْع َم ٍر ،ع ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
ُش ْر ُب َّ ْ
َن ا ْب ِن َأبِي ُح َس ْي ٍن َأ َّن النَّبِ َّي َص َّلى ُ
ِ
َب)» .
ُب َغ ًّبا َفإِ َّن ا ْل ُك َبا َد م َن ا ْلغ ِّ
ص َم ًّصا َو َل َيغ ُّ
(إِ َذا َش ِر َب َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ُم َّ
((( رواه السيوطي يف جمع الجوامع ،برقم ،11743 :ورواه الدارقطني يف سننه ،كتاب الطهارة ،باب الم ِ
اء
َ ُ َ
الم َت َغ ِّي ِر ،برقم.45 :
ُ
((( هو :أي اإلمام السيوطي يف جمع الجوامع ،برقم ،3383 :وذكره يف الجامع الصغير برقم ،1901 :ونسبه
الح َس ِن بن علي ،ورواه الطرباين يف المعجم الكبير ،برقم ،2763 :عن َ ِ
علي
للطرباين عن َ
الح َسن بن ّ
ّ
رضي اهلل عنهما.

((( رواه أحمد يف المسند ،برقم ،4495 :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
الر ِع َّي ِةَ ،والن َّْه ِي
((( رواه مسلم ،كتاب اإلمارةَ ،ب ُ
الر ْف ِق بِ َّ
اب َفضي َلة الْ َما ِم ا ْل َعادلَ ،و ُع ُقو َبة ا ْل َجائ ِرَ ،وا ْل َح ِّث َع َلى ِّ
ِ
الم َش َّق ِة َع َل ْي ِه ْم ،برقم ،1829 :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما.
َع ْن إِ ْد َخال َ
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ََّ

-21الدار َح َر ٌم.

رواه اإلمام أحمد(((.

-22ادرؤا الحدود.
رووه((( ألسد الله ،ورواه مسدِّ د((( لولد مسعود [ابن مسعود] ،واإلما ُم ُع َمر

ً
مرسل((( [ابن عبد العزيز].

-23ر ُّدوا السال َم.

رواه((( والد طلحة(((.

واسع.
-24اإلسالم
ٌ
((( رواه أحمد يف المسند ،برقم.22772 :

((( رواه الدارقطني يف سننه ،برقم ،3098 :عن علي ،ورواه البيهقي يف سننه ،برقم ،17059 :عن علي
السن ِ
ِ
أيضا يف معرفة السنن واآلثار ،برقم ،16873 :عن علي،
َاد َض ْع ٌ
ف ،ورواه البيهقي ً
وقال :يف َه َذا ْ ْ
ورواه الرتمذي يف سننه ،يف أبواب الحدود ،باب ما جاء يف در ِء الحدُ ِ
ود ،برقم ،1424 :عن عائشة
ُ
َْ
َ ُ َ َ َ
رضي اهلل عنها.

((( جاء يف كتاب (مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ،لشهاب الدين الكناين الشهير

بالبوصيري (ت 840هـ) ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت : )238/3 :رواه
مسدد موقو ًفا ،ورجاله ثقات ،عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.

((( سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد ،ألبي الفرج ابن الجوزي ،تعليق :نعيم زرزور ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1404 ،هـ = 1984م.123 :

((( رواه أحمد يف المسند ،برقم ،11586 :عن أبي سعيد ،ورواه المناوي يف كنوز الحقائق يف حديث

خير الخالئق ،80 :ورمز بأنه ُمت َف ٌق عليه ،لك ْن روى البخاري يف كتاب الجنائز ،باب األمر باتباع
ِ
ِ
الس َلمِ ،)...وروى مسلم يف
الجنائز ،برقم ،1196 :بلفظَ :
الم ْسل ِم َخ ْم ٌسَ :ر ُّد َّ
الم ْسل ِم َع َلى ُ
(ح ُّق ُ
ِ ِ
ِ
ِ
(خم ٌس َت ِ
ب ل ِ ْل ُم ْسلِ ِم
ج ُ
كتاب السالمَ ،ب ُ
الس َلمِ ،برقم ،4139 :بلفظْ َ :
الم ْسل ِم ل ْل ُم ْسل ِم َر ُّد َّ
اب م ْن َح ِّق ُ
ِ ِ
الس َل ِم .)...
َع َلى َأخيهَ :ر ُّد َّ

((( رواه جالل الدين السيوطي يف الجامع الصغير ،برقم ،6868 :ونسبه البن قانع عن أبي طلحة
رضي اهلل عنه.
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صرحه عالم مصر [مناوي] لكراسه المعهود(((.
َّ

ُ
ورسول اهلل معك.
-25

رووه((( لوالد الدرداء مع ما حكاه.

أحدْ َأ ِّحدْ .
ِّ -26

رواه الحاكم للسعد((( ،والمراد الدعاء.

 -27سدِّ دوا.

(((
ومسلم((( ،ورووه((( لولد َعمرو [عبد الله].
رواه اإلمام أحمد
ٌ

((( رواه المناوي يف كنوز الحقائق يف حديث خير الخالئق ،54 :ونسبه للطرباين ،ورواه الطرباين يف المعجم

الكبير ،برقم ،427 :ورواه ابن أبي شيبة يف مسنده ،برقم ،675 :ورواه ابن حجر يف المطالب العالية
اب َك ْثر ِة َأ ْه ِل ْ ِ
ال ْس َلم ،برقم ،2997 :ورواه ابن سعد يف الطبقات الكربى،
بزوائد المسانيد الثمانيةَ ،ب ُ َ
باب َعتَّاب ْبن ُش َم ْي ٍر ،برقم.9002 :

((( رواه جالل الدين السيوطي يف الجامع الصغير ،عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه ،برقم ،14277 :ورواه

السيوطي يف الفتح الكبير ،عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه ،برقم ،13158 :ورواه المتقي الهندي يف

كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،تحقيق :بكري حياين وغيره ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الخامسة،

1401هـ = 1981م ،89/2 :برقم ،3275 :وقال الذهبي :هذا حديث منكر.

((( رواه الحاكم يف المستدرك على الصحيحين ،كتاب الدعاء ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،برقم:
َ ،1966عن سع ِد ب ِن َأبِي و َّق ٍ ِ
اهلل َعنْ ُهَ :م َّر النَّبِ ُّي ﷺ بِي َو َأنَا َأ ْدعُو بِ ُأ ْص ُب َع َّي َف َق َالَ « :أ َحدٌ َ ،أ َحدٌ » ،
َ
ْ َ ْ ْ
اص َرض َي ُ
ِ
اب َت ْف ِري ِع َأ ْب َو ِ
اب ا ْل ِو ْت ِر ،عن سعد ،برقم،1316 :
الس َّبا َبة ،ورواه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالةَ ،ب ُ
َو َأ َش َار بِ َّ
ال َشارةِ.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
بلفظَ ( :أ ِّحدْ َأ ِّحدْ )َ ،أ ْي َأشر بِ َواحدَ ة ل ُي َواف َق الت َّْوحيدَ الم ْط ُل َ ِ
وب بِ ْ َ
َ
ْ
ِ
اهلل َعنْ ُه.
((( رواه أحمد يف المسند ،برقم ،6563 :عن عبد اهلل بن عمرو َرض َي ُ
اب َل ْن َيدْ ُخ َل َأ َحدٌ ا ْل َجنَّ َة بِ َع َملِ ِه َب ْل بِ َر ْح َم ِة اهللِ َت َعا َلى،
((( رواه مسلم يف كتاب صفة القيامة والجنة والنارَ ،ب ُ
برقمَ ،2818 :ع ْن عَائِ َش َة زَ ْوجِ النَّبِ ِّي ﷺ.
ِ
المدَ َاو َم ِة َع َلى ال َع َملِ ،برقم ،6463 :عن أبي هريرة
((( رواه البخاري يف كتاب الرقائقُ ،
باب ال َق ْصد َو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َعنْ ُه ،ورواه مسلم ،يف كتاب ص َفة ا ْلق َيا َمة َوا ْل َجنَّة َوالن ِ
اب َل ْن َيدْ ُخ َل َأ َحدٌ ا ْل َجنَّ َة بِ َع َمله َب ْل
َّارَ ،ب ُ
َرض َي ُ
اب َما
بِ َر ْح َم ِة اهللِ َت َعا َلى ،برقم  ،5172عن أبي هريرة َر ِض َي اهلل َعنْ ُه .ورواه
الرتمذي يف كتاب القدرَ ،ب ُ
ُّ
جاء َأ َّن اهلل َكت ِ
ِ
الجن َِّة َو َأ ْه ِل الن ِ
اهلل َعنْ ُه= ،
َب كتَا ًبا ألَ ْه ِل َ
َ َ
َ َ
َّار ،برقم ،2141 :عن عبد اهلل بن عمرو َرض َي ُ
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ََّ

رواه((( ٍ
راو كاألول ،وهو هما(((.

ِ -29أم َّر الدَّ َم.

رواه الحاكم(((.

ُ -30أ ْل ِ
حدَ آلد َم.

رواه ولد عساكر((( ،والمراد ،لحد الرمس [قبر].

 -31اِ ْسمحوا.

ِ
ِ
ِ
اهلل
َاب الزُّ ْهدَ ،ب ُ
= ورواه ابن ماجة يف سننه ،كت ُ
اب الت ََّو ِّقي َع َلى ا ْل َع َملِ ،برقم  ،4235عن أبي هريرة َرض َي ُ
باب َما َجا َء يف ال ُّط ُه ِ
ور ،برقم.682 :
َعنْ ُه ،ورواه
الدارمي يف سننه ،كتاب الطهارةُ ،
ُّ
ٍ
((( رواه أحمد يف المسند ،برقم ،14597 :ومسلم ،كتاب السالم ،ب ِ
اب التَّدَ ِ
استِ ْح َب ِ
اوي،
َ ُ
اب ل ُك ِّل َداء َد َوا ٌء َو ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
وهة ،برقم:
المك ُر َ
برقمَ ،2204 :ع ْن َجابِ ٍر َرض َي اهلل َعنْ ُه ،وأبو داود يف سننه ،كتاب الطبَ ،ب ٌ
اب يف ال ْدو َية َ
ِ ِ
اهلل َعنْ ُه.
َ ،3874ع ْن َأبِي الدَّ ْر َداء َرض َي ُ
((( ٍ
راو كاألول :الراوي األول هو اإلمام أحمد يف المسند ،يقصد :أن هذا الحديث كاألول رواه اإلمام أحمد
أيضا؛ حيث هو الذي روى الحديث السابق رقم ( ،)٢٧وهو :أي الراوي جابر بن عبد اهلل ،الذي روى
ً

أي (أحمد ومسلم)؛ حيث االثنان َر َو َيا هذا الحديث عن جابر رضي اهلل عنه.
هذا الحديث .هماْ :

((( رواه الحاكم يف المستدرك على الصحيحين ،كتاب الذبائح ،برقم ،7600 :ورواه ابن ماجه ،كتاب
اب َما ُي َذكَّى بِ ِه ،برقم ، 3177 :بلفظَ ( :أ ْم ِر ِر الدَّ َم) ،ورواه ابن ح َّبان يف صحيحه ،كتاب الرب
الذبائحَ ،ب ُ
ِ
ِِ ِ
واإلحسانِ ،ذك ُْر ا ْل َق ْص ِد ا َّل ِذي ك َ
استِ ْع َمال ِ ِه ُم ا ْل َخ ْي َر يف َأن َْسابِ ِه ْم ،برقم ،332 :ورواه
َان لَ ْه ِل ا ْل َجاهل َّية يف ْ
ِ
السنْديَ :أمِ َّر من اإلمرار ،وقال ابن األثير يف
أحمد يف المسند ،برقم ،18250 :بلفظَ ( :أم َّر الدَّ َم) ،قال ِّ
شئت»  ،أي :است ْ
الضرع
شئت ،يريدُ الذبح ،وهو من َمرى
َخ ِر ْجه و َأ ْج ِر ِه بما
«النهاية»« :إ ْم ِر الد َم بما
َ
َ
َ
ِ
ِ
غيره ،قال الخطابي :أصحاب الحديث َير ْونَه
جرى،
وأماره ُ
َ
ور :إذا َ
مار َي ُم ُ
َيمريه ،و ُيروى« :أم ِر الدم» م ْن َ
ُمشدَّ د الراء ،وهو ٌ
غلط ،وقد جاء يف «سنن أبي داود» والنسائي :أمرر ،براءين ُم ْظ َه َرتين ،ومعناه :اجع ِل
يمر ،أي :يذهب ،فعلى هذا من رواه ُمشدَّ د الراء يكون قد أدغم وليس بغلط.
الد َم ُّ

علي بن الحسن ،يف تاريخ دمشق ،تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة
((( رواه ابن عساكر ّ
والنشر والتوزيع1415 ،هـ = 1995م.455 /7 :
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ً
رواه عطا
مرسل(((.

 -32ال ِحمى إال هلل ِ
ِ
ولرسوله.
َ
رواه اإلمام أحمد(((.

ْ -33اس َم ْع وأطِ ْع.

(((
(((
(((
أمر الطوع للملوك.
رواه اإلمام أحمد ومسلم  ،وهو ُ

َ
إسالل.
 -34ال

(((
ٍ
لعمرو((( [ابن عوف].
رووه

علي بن الحسن ،يف تاريخ دمشق.389 /5 :
((( رواه ابن عساكر ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ح َمى إِ َّ
((( رواه أحمد يف المسند ،برقمَ ( ،16425 :
ل هلل َول َر ُسوله) ،ورواه البخاري يف كتاب المساقاة،
اب َل ِحمى إِ َّل هللِ َولِرسول ِ ِه ﷺ ،برقم ،2370 :ورواه أبو داود يف سننه ،كِتَاب ا ْل َخراجِ َو ْ ِ
ال َم َار ِة
َب ٌ
َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب في ْالَ ْر ِ
الر ُج ُل ،برقم ،3083 :وهو عند عبد الرزاق يف «المصنف»
َوا ْل َف ْيءَ ،ب ٌ
ض َي ْحم َيها ْال َما ُم َأو َّ
( ،)19750ومن طريقه أخرجه الطرباين يف «الكبير» ( ،)7419والبيهقي يف «السنن» ،146/6والبغوي
يف «شرح السنة» ( )2190وعنده زيادة :قال الزهري :وقد كان لعمر بن الخطاب َر ِض َي اهلل َعنْ ُه ِح ًمى،
بلغني أنه كان يحميه إلبل الصدقة.
ِ
ِ
الم ْبت َِدعِ ،برقم.696 :
((( رواه البخاري ،كتاب األذانَ ،ب ُ
الم ْفتُون َو ُ
اب إِ َما َمة َ
((( رواه أحمد يف المسند ،برقم.12752 :

اب ا َلْ ْم ِر بِ ُلزُ و ِم ا ْل َج َماع َِة ِعنْدَ ُظ ُه ِ
ور ا ْل ِفت َِن وتحذير الدعاة إلى الكفر ،برقم:
((( رواه مسلم ،كتاب اإلمارةَ ،ب ُ
.1847

اب يف ُص ْلحِ ا ْل َعدُ ِّو،
((( رواه أحمد يف المسند ،برقم ،18910 :ورواه أبو داود يف سننه ،كتاب الجهادَ ،ب ٌ
ِ
اب َما َجا َء فِي ُمدَّ ِة ا ْل ُهدْ نَة ،برقم،18809 :
برقم ،2766 :ورواه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب الجزيةَ ،ب ُ
ِ
الس ِرقة والغار ُة الظاهرةُ ،قال يف عون المعبودَ :
«ل إِ ْس َل َل َو َل إِغ َْل َلَ :أ ْي َل َس ِر َق َة َو َل خ َيا َنةَ،
واإلساللَّ :
ِ
ِ ِ
ُي َق ُالَ :أغ ََّل الر ُج ُل َأ ْي َخ َ ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم مِ ْن َب ْع ٍ
ض
الم َرا ُد َأ ْن َي ْأ َم َن الن ُ
الس ِر َقةَُ ،و ُ
الس َّلةَ ،وه َي َّ
ان َو ْال ْس َل ُل م َن َّ
َّ
ِ
ِ
فِي ُن ُف ِ
ِ
َ
وس ِه ْم َوأ ْم َواله ْم س ًّرا َو َج ْه ًرا» [عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :هتذيب
سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته ،محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.]320/7 :

((( الصواب لسهيل بن عمرو كما رواه أحمد يف المسند.
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رووه لولد عم الرسول((([ ،ابن عباس] ،له السالم.

 -36ال ها َم ال َها َم.

ِ
كعالمها((( [مناوي].
أورده((( إمام مصر((( [سيوطي]

 -37اعلم عددها ووعاها ووكاها.
أورده األول كاألول((( [أي إمام مصر سيوطي].

الح َرس.
 -38رحم اهلل حارس َ

رواه الحاكم لولد عامر((( [عقبة].

أصلح.
 -39رحم اهلل ْام َر ًءا
َ
((( رواه البخاري يف األدب المفرد بالتعليقات ،تحقيق :سمير بن أمين الزهيري ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،
الرياض ،الطبعة األولى1419 ،هـ = 1998م ،380 :برقم ،722 :عن عبد اهلل بن عباس َر ِض َي اهلل َعن ُْهما ،وهو
يف الدعاء للطرباين ،باب تفسير الرعد ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة
األولى1413 ،هـ ،306 :برقم ،990 :عن ابن عباس َر ِض َي اهلل َعن ُْهما ،ويف السنن الكربى للبيهقي ،كتاب
الرع ِْد ،برقم ،6477 :عن علي َر ِض َي اهلل َعنْ ُه.
صالة االستسقاءَ ،ب ُ
اب َما َجا َء يف َّ
رئيسهم .والها َم ُة من
((( رواه أحمد يف المسند ،برقم« ،9460 :والها َمةُ :الرأس ،والجمع ها ٌم .وها َم ُة القومُ :
الر َّمة:
طير الليل ،وهو َّ
الصدى ،والجمع ها ٌم .قال ذو ُّ
ِ
ِ
ِ
ف ِ
َ
يف ظ ِّل ْ
أخ َض َر َيدْ عُو ها َم ُه ال ُبو ُم
المجهول َم ْعس ُف ُه
الناز َح
قدْ َأعْس ُ
در ُك بثأره تصير هام ًة فتز ُقو عند قربه تقول :اسقوين اسقوين،
وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي ال ُي َ
ِ
فإذا ُأ ِ
[الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري ،تحقيق:
در َك بثأره طارت» ِّ
أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ= 1987م.]1063/5 :

((( رواه السيوطي يف جمع الجوامع ،برقم ،25736 :بلفظ( :ال َها َم ،وال َها َم).

((( رواه المناوي يف «كنوز الحقائق يف حديث خير الخالئق» ،190 :ونسبه ألحمد يف المسند.

((( رواه السيوطي يف جمع الجوامع ،برقم ،3585 :وبلفظ( :ا ْع َل ْم عَدَ َد َها ،ووعَا َء َها ،ووكا َء َها) ،كاألول:
أي كالحديث السابق.

ِ ِ
اهلل َعنْ ُه.
((( رواه أحمد يف المسند ،برقمَ ،2438 :ع ْن ُع ْق َب َة ْب ِن عَام ٍر َرض َي ُ

السالم ِلَ ْح ِ
اإلسالم» لمستقيم زاده
رار ْ
« ُط َر ُر َّ

رووه ل ِ ُعمر((( ،ومآ ُله إصالح((( الكالم.

255

 -40رحم اهلل امرءا ِ
سم َع.
َْ ً

ماع كالم الرسول  -له السال ُم  -وإسما ُعه.
رواه ولد عساكر((( ،والمرا ُد َس ُ

ك َُم َل المرام ،أداره

(((

الله السالم ،وص ــدَّ َره

اله َّمام(((.
الهمام((( َ
مصر ًحا((( لطروس((( ُ
ّ

(((

ل ُكراس أهل اإلســام ،وأدام

ِ
((( رواه ِّ
اهلل ا ْم َر ًءا َأ ْص َل َح مِ ْن ل ِ َسانِ ِه ،برقم.580 :
الشهاب ال ُقضاعي يف المسند ،باب َرح َم ُ
((( يف نسخة (ح) و (د)( :صالح).

((( رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ،برقم ،2522 :بلفظِ :
َاها ُث َّم َب َّلغ ََها
اهلل ا ْم َر ًءا َس ِم َع مِنَّا َح ِدي ًثا َف َوع َ
َ
(رح َم ُ
َم ْن ُه َو َأ ْوعَى مِنْ ُه).231 /21 :

((( أداره اهلل :أي أحاط به« ،أدار َّ
أي
الشي َء :جعل حركاتِه تتواتر ُ
الر َ
أدار َّ
بعضها يف إثر بعض ،جعله يدورَ ...
نحوهما :ق َّلبه يف ذهنه ،أحاط به» [معجم اللغة العربية المعاصرة ،د .أحمد مختار عمر ،عالم
أو الفكر َة أو َ
الكتب ،الطبعة األولى1429 ،هـ = 2008م.]782/1 :

ِ
ِ
(ج َع َل َل ُه
(صدَّ َر كتَا َبه َت ْصد ًيرا) ،إذا َ
الم َجازَ :
((( صدَّ َره :أي جعل له عنوانًا يف أوله ،قال الزبيدي« :ومن َ
وصدْ ُر الكِت ِ
َابُ :عن َْوانُه و َأ َّوله» [تاج العروس.]298/12 :
َصدْ ًرا)َ ،
((( مصرحا :منفردا ضخما طويلً ظاهرا عاليا واضحا بينًا ،قال أحمد بن فارس« :والصرح :بي ٌت و ِ
احدٌ ُي ْبنَى
َ َّ ْ ُ َ ْ َ
ً ِّ
ً
ً
َّ ً
ً
ً
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُّ
َ
َ
ْ
ُمنْ َف ِر ًدا َضخ ًما طو ً
الس َماءَ .وكُل بنَاء عَال ف ُه َو َص ْر ٌح» [مقاييس اللغة.]348/3 :
يل يف َّ
حي َفةُ ،وي َق ُال ِهي ا َّلتِي م ِ
((( طروس :ال ِّطرس :الص ِ
ح َي ْت ُث َّم كُتِ َب ْتَ ،وك ََذل ِ َك ال ِّط ْل ُس .ا ْب ُن ِسيدَ ْه :ال ِّط ْر ُس
َّ
ْ ُ
َُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الم ْم ُح ُّو
الصا ُد ُل َغةٌ .ال َّل ْي ُث :ال ِّط ْرس ا ْلكت ُ
وسَ ،و َّ
راس و ُط ُر ُ
بَ ،وا ْل َج ْم ُع أ ْط ٌ
َاب ا َّلذي ُمح َي ُث َّم كُت َ
ا ْلكت ُ
َاب َ
ا َّل ِذي يس َت َطاع َأ ْن ُتعاد َع َلي ِه ا ْلكِتَابةُ ،وفِع ُل َك بِ ِه ال َّت ْطريس .و َطرسهَ :أفسده .ويف ا ْلح ِد ِ
يث :ك َ
َان الن ََّخ ِع ُّي ْيأيت
َ
ُ
ْ
َ َ ْ
ُ
َ
َّ َ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َسائ ِل َف َي ُق ُ
الصحي َف َة
ول عبيدةَُ :ط ِّر ْسها َيا أبا
الصحي َفةَُ .يقالَ :ط َّر ْس ُت َّ
إبراهيمَ ،أي ا ْم ُحهاَ ،ي ْعني َّ
َ
ُع َب ْيدَ َة يف َ
الكتابَ :س َّو َده» [لسان العرب.]121/6 :
نعمت َم ْح َو َها .و َط َر َس
إِذا َأ
َ
َ
ِ
ِ
الهمة؛ قال« :ا ْل ُهمامِ :
يدي:
((( ُ
يم ا ْل ِه َّمة» [مقاييس اللغة ،]13/6 :وقال الزَّ بِ ُّ
المل ُك ا ْل َعظ ُ
َ ُ َ
اله َما ُم :عظيم ِ َّ
الشجاع الس ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ظيم ِ
اله َّم ِة) ا َّل ِ
خ ُّي،
ُ
(الس ِّيدُ ُّ َ ُ ِّ
ذي إِ َذا َه َّم َبأ ْم ٍر َف َع َل ُه ،ل ُق َّوة عَزْ مه( .و) َأ ْي ًضاَّ :
(المل ُك ال َع ُ
«اله َما ُمَ :
ِ
ِ
الر َجال)» [تاج العروس.]120/34 :
َخ ٌّ
اص ب ِّ
ٍ
بشيء أمضاه ،قال الزَّ بِيدي« :ويف الح ِد ِ
يث:
هم
((( َ
َ
ُّ
ُ
هم بالشيء ،و َم ْن إذا َّ
هم أو َّ
اله َّمام :صيغة مبالغة من َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ه َّم باألَ ْمر) َي ُه ُّم إِ َذا عَزَ َم َع َل ْيه ،وإِنَّما ك َ
َان
( َأ ْصدَ ُق األَ ْس َماء عنْدَ اهلل َحار َث ُة َو َه َّما ٌم) َو ُه َوَ :ف َّع ٌال :م ْن َ
َأ ْصدَ َقها؛ ألَ َّن ُه َما مِ ْن َأ َح ٍد إِ َّل َو ُه َو َي ُه ُّم بِ َأ ْم ٍر َر ِشدَ َأ ْو غ َِو َي» [تاج العروس.]122/34 :
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ألول
األصم((( الحرام ،لعام عدَ د اسمها كاملً((( ،والسالم.
س َّط َره َّ
ِّ

(((
ومكرر الوصل ،س َّلمه الله .185
محرر((( األصل
صححه
َّ
ِّ
ِّ

«واألصم :رجب لِعدَ ِم سما ِع السلَحِ فِ ِ
هل ا ْلج ِ
اهلِ َّي ِة ُي َس ُّم َ
يهَ ،وك َ
ون
ألول
َان َأ ُ َ
((( َّ
ِّ
األصم :أي َّأول شهر رجبَ َ َ ٌ َ َ ُّ َ َ ،
ِّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر َج ًبا َش ْه َر اهَّلل األَ َص َّم؛ َق َال ا ْل َخل ُيل :إِنما ُس ِّمي بِ َذل َك ألَنه ك َ
َان َل ُي ْس َمع فيه َص ْو ُت ُمستغيث َو َل حرك ُة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الح ُرمَ ،ف َل ْم َي ُك ْن ُي ْس َم ُع فيه َيا َل ُفالن َو َل َيا َص َباحاه؛ ويف ا ْل َحديث:
قتال َو َل َق ْع َقع ُة س َلحٍ ؛ ألَنه م َن األَشهر ُ
ِ
ِ ِ
ب)؛ ُس ِّمي َأ َص َّم ألَنه ك َ
َ
الس َلحِ ل ِ َك ْونِ ِه َش ْه ًرا َح َرا ًماَ ،ق َال:
(ش ْه ُر اهلل األَ َص ُّم َر َج ٌ
َان َل ُي ْس َم ُع فيه َص ْو ُت ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نسان ا َّلذي َيدْ ُخ ُل فيه ،ك ََما ق َيلٌ :
الم َرا ُد به اإل ُ
نائمَ ،وإن ََّما النَّائ ُم َم ْن يف ال َّل ْيلِ،
َو ُوص َ
ليل ٌ
ف باألَصم َم َجازً ا َو ُ
ِ
ِ
َ
رج ٍ
فكأ َّن اإل َ
الس َلحِ » [لسان العرب.]344/12 :
نسان يف َش ْه ِر َ
ب َأ َص َّم َع ْن َص ْوت ِّ
السال ِم َل ِ ْح ِ
اإلسالمِ)ُّ ،
الج َّمل على تاريخ تأليفه وكتابته وهو
ويدل بحساب ُ
رار ْ
((( اسم الكتاب كاملًُ ( :ط َر ُر َّ
عام (1174هـ).

نصاَ :
الخربَ َأ ْص َل َح ُهَ ،
صححهَ :ص َّح َح َ
أزال َس ْق َطه ،قال
وصحح
أزال ما به من خطأ أو عيب،
الكتاب ًّ
َ
َّ
((( َّ
حيحا :إِ َذا ك َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«وص َّح َّ
يما
يدي:
اب َت ْص ً
َاب والح َس َ
وص َّح ْح ُت الكت َ
يحاَ .
الش ْي َءَ :ج َعله َصح ً
َ
الزَّ بِ ُّ
َان َسق ً
َفأ ْص َل ْح َت َخ َط َأه» [تاج العروس.]531/6 :
((( محرر :كاتب ،وم َق ٌال محرر :م ْكتُوب ،ومحرر يف الج ِريدَ ِة :من ي ْكتُب فِيها وينَس ُق مو ِ
ومحر ُر
اضي َع َها،
َ ْ َ ُ َ َ ُ ِّ َ َ
َ
ٌ
ِّ
ُ َ ِّ ٌ
ُ َ َّ ٌ َ
َ
ِّ
َيره َت ْق ِويمه) و َت ْخلِيصه؛ بإِقامةِ
ِ
ِ
ِ
َاب وغ ِ
الم َجاز ( َت ْح ِر ُير الكت ِ
أي
ُ
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المصادر والمراجع

 ٣٥-أبجد العلوم ،محمد صديق خان ِ
القنَّوجي ،دار ابن حزم ،الطبعة األولى1423 ،هـ =  2002م.
١األدب المفرد بالتعليقات ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد الله (ت256هـ) ،تحقيق :سمير بن أمين الزهيري ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة
األولى1419 ،هـ = 1998م.

٢أسرار العربية ،عبد الرحمن بن محمد األنباري ،دار األرقم بن أبي األرقــم ،الطبعة األولى،1420هـ = 1999م.

٣األعالم ،خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر2002 ،م.٤البر والصلة (عن ابن المبارك وغيره) ،أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلميالمروزي (ت 246هـ) ،تحقيق :د .محمد سعيد بخاري ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األولى،

1419هـ.

٥تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضى الزَّ بِيدي ،مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،د.ت.٦تاريخ دمشق ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت 571هـ) ،تحقيق:عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1415 ،هـ = 1995م.

٧تحفة الخطاطين ،مستقيم زاده أبو المواهب سليمان (سعد الدين) ،تورك تاريخ أنجمني نشرياتي،1928م.

٨جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»  ،جالل الدين السيوطي  ،تحقيق :مختار إبراهيمالهائج وغيره ،األزهر الشـريف ،القاهرة ،الطبعة الثانية1426 ،هـ = 2005م.

٩دراسات األربعين حدي ًثا في العهد العثماني ،صالح الدين يلدرم( ،دراسات الحديث في العهدالعثماني) ،اسطنبول2000 ،م.

 ١٠-زاد المعاد في هدي خير العباد ،ابن قيم الجوزية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت؛ مكتبة المنار
اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة السابعة والعشـرون1415 ,هـ = 1994م.

 ١١-سنن ابن ماجه ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 273هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط
وغيره ،دار الرسالة العالمية ،الطبعة األولى1430 ،هـ = 2009م.

 ١٢-سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي
الس ِ
ج ْستاني (ت 275هـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا -
ِّ
بيروت ،د.ت.
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 ١٣-سنن الترمذي ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو عيسى (ت
279هـ) ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر وغيره ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،
مصر ،الطبعة الثانية1395 ،هـ = 1975م.

 ١٤-سنن الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار
البغدادي الدارقطني (ت 385هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط وغيره ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،

الطبعة األولى1424 ،هـ = 2004م.

 ١٥-سنن النسائي ،المجتبى من السنن (السنن الصغرى) ،أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي
الخراساني ،النسائي (ت 303هـ) ،تحقيق :عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسالمية،
حلب ،الطبعة الثانية1406 ،هـ = 1986م.

 ١٦-سنن سعيد بن منصور ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت
227هـ) ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،الدار السلفية ،الهند ،الطبعة األولى1403 ،هـ =
1982م.

 ١٧-سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد ،ألبي الفرج ابن الجوزي ،تعليق :نعيم زرزور،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1404 ،هـ = 1984م.

 ١٨-شرح السنة ،محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي
(ت 516هـــ) ،تحقيق :شعيب األرنــؤوط وغيره ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،بيروت ،الطبعة
الثانية1403 ،هـ = 1983م.

 ُ ١٩-ش َعب اإليمان ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
الخ ْس َـر ْو ِجردي الخراساني ،أبو بكر
البيهقي (ت 458هـ) ،تحقيق :الدكتور عبدالعلي عبدالحميد حامد ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ،الطبعة األولى1423 ،هـ = 2003م.

 ٢٠-الصحاح تاج اللغة ِ
وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
ِّ
عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ = 1987م.

 ٢١-صحيح ابن ح َّبان (اإلحسان في تقريب صحيح ابن ح َّبان) ،محمد بن ح َّبان بن أحمد بن ح َّبان

بن معاذ بن َم ْعبد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،ال ُبستي (ت 354هـ) ،ترتيب :األمير عالء الدين
علي بن بلبان الفارسي (ت  739هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة
ّ
األولى1408 ،هـ = 1988م.

 ٢٢-صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه)،
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق
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النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
 ٢٣-صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ) ،مسلم
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 261هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء التراث العربي بيروت ،د.ت.

 ٢٤-الطبقات الكبرى ،أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء ،البصري ،البغدادي
المعروف بابن سعد (ت 230هـ) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
الطبعة األولى1410 ،هـ = 1990م.

 ٢٥-عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله
ومشكالته ،محمد أشرف الصديقي ،العظيم آبادي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة الثانية،

1415هـ.

 ٢٦-فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،دار
المعرفة ،بيروت1379 ،هـ.

 ٢٧-الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ،جالل الدين السيوطي ،تحقيق :يوسف
النبهاني ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة األولى1423 ،هـ = 2003م.

 ٢٨-الفردوس بمأثور الخطاب ،شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو ،أبو شجاع الديلمي
الهمذاني (ت 509هـ) ،تحقيق :السعيد بن بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة
األولى1406 ،هـ = 1986م.

 ٢٩-القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت 817هـ) ،تحقيق:
العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة،
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف :محمد نعيم
ُ
بيروت ،الطبعة الثامنة1426 ،هـ = 2005م.

 ٣٠-كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري
الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي ،تحقيق :بكري حياني
وغيره ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الخامسة1401 ،هـ = 1981م.

 ٣١-كنوز الحقائق في حديث خير الخالئق ،محمد عبد الرؤوف المناوي ،المطبعة العامرة العثمانية،
1286هـ.

 ٣٢-لسان العرب ،محمد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقي
(ت 711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
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 ٣٣-المحدثون العثمانيون في القرن الثامن عشـر ومؤلفاتهم ،بحث للدكتور صالح الدين يلدرم،
منشور في مجلة الالهوت بجامعة  ، 2015 ، Ondokuz Mayısالعدد.39 :

 ٣٤-مختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ،لشهاب الدين الكناني الشهير بالبوصيري
(ت 840هـ) ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ت.

 ٣٥-المستدرك على الصحيحين ،أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن
نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت 405هـ) ،تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى1411 ،هـ = 1990م.

 ٣٦-مستقيم زاده وأهم مؤلفاته (مجلة النصاب) ،الدكتور أحمد يلماز ،منشورات جامعة سلجوق،
قونيا  -تركيا.

 ٣٧-مسند ابن أبي شيبة ،أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي
العبسي (ت 235هـ) ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي وغيره ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة
األولى1997 ،م.

 ٣٨-مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (ت
241هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة ،الطبعة األولى1416 ،هـ = 1995م.

 ٣٩-مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) ،أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن
َبهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي (ت 255هـ) ،تحقيق :حسين سليم أسد
الداراني ،دار المغني للنشر والتوزيع ،السعودية ،الطبعة األولى1412 ،هـ = 2000م.

 ٤٠-مسند ِّ
الشهاب ،أبو عبد الله محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري

(ت 454هـ) ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية،
1407هـ = 1986م.

 ٤١-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر
العسقالني (ت 852هـ)ُ ،ح ِّقق في رسالة علمية ُقدِّ َم ْت لجامعة اإلمام محمد بن سعود ،تنسيق :د.
سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري ،دار العاصمة ،دار الغيث ،السعودية ،الطبعة األولى1419 ،هـ.

 ٤٢-المعجم األوسط ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (ت
360هـ) ،تحقيق :طارق بن عوض الله بن محمد وغيره ،دار الحرمين ،القاهرة ،د.ت.

 ٤٣-المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطبراني (ت
360هـ) ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،د.ت.
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 ٤٤-معجم اللغة العربية المعاصرة ،د .أحمد مختار عبد الحميد عمر ،عالم الكتب ،الطبعة األولى،
1429هـ = 2008م.

 ٤٥-معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت 395هـ)،
تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ = 1979م.

 ٤٦-المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،إبراهيم مصطفى وغيره ،دار الدعوة ،د.ت.

 ٤٧-معرفة السنن واآلثار ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
الخ ْس َـر ْو ِجردي الخراساني ،أبو
بكر البيهقي (ت 458هـــ) ،تحقيق :عبدالمعطي أمين قلعجي ،الناشرون :جامعة الدراسات

اإلسالمية (كراتشي  -باكستان) ،دار قتيبة (دمشق ،بيروت) ،دار الوعي (حلب ،دمشق) ،دار

الوفاء (المنصورة ،القاهرة) ،الطبعة األولى1412 ،هـ = 1991م.

 ٤٨-المنصف البن جنِّي ،شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني ،أبو الفتح عثمان بن جني ،دار
إحياء التراث القديم ،الطبعة األولى1373 ،هـ = 1954م.

 ٤٩-منهج النقد في علوم الحديث ،الدكتور نور الدين عتر ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة الثالثة،
1401هـ = 1981م.

 ٥٠-الموسوعة اإلسالمية لوقف الديانة التركية ،وقف الديانة التركيَ ،أ ْن َق َرة1993 ،م.

 ٥١-النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (ت 606هـ) ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى
وغيره ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هـ = 1979م.

 ٥٢-هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني
البغدادي (ت 1399هـــ) ،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول،

1951م ،أعادت طبعه باألوفست :دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 ٥٣-هواتف الجنان ،أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي
المعروف بابن أبي الدنيا (ت 281هـــ) ،تحقيق :محمد الزغلي ،المكتب اإلسالمي ،الطبعة
األولى1416 ،هـ = 1995م.

 ٥٤-موقع كتب إلكترونية ،على الرابط:

https://www.ketebe.org/en/artist/findikzade-ibrahim-efendi-273

لمراسلة المجلة على البريد اإللكتروين
Waqf.journal@gmail.com

