
ظار: كتاب  األن ملعاين تنقيح  األفكار  وضيح    ت
ليف لصنعاين : تأ باألمري ا ملعروف  بن صالح بن حممد ا إمساعيل  بن  هيم حممد  برا  أيب إ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .مقدمة املؤلف

محدا لك يا من صح سند كل كمال إليه فال حيوم حوله قدح وال إعالل وشكرا لك على أياديك احلسان املنزهة 
الضعف واإلعضال والصالة والسالم على رسولك املرسل املوصول بشرائف اخلالل وعلى آله الذين أحاديث عن 

شرفهم مرفوعة غري موضوعة وعلوم حديثهم ملن أرادها غري مقطوعة وال ممنوعة املوقوف على حبهم الفوز يف املعاد 
  .ك اإلسناداملوضوع من ناوأهم عن االعتماد وعلى أصحابه الذين عليهم يدور فل

تأليف اإلمام احلافظ العالمة النظار حممد بن إبراهيم الوزير أسكنه اهللا " تنقيح األنظار"وبعد فهذا شرح كتبته على 
فإنه مجع فيه نفائس حتقيقات أئمة اآلثار وأضاف إليه من أنظاره ما هو نور للبصائر ! جنات جتري من حتتها األهنار

قنعه من التحقيق إال أقصاه وال يشفيه من األحباث إال ما بلغ غايته ومنتهاه أمليت وملا أخذ علينا فيه بعض من ال ي
عليه من املعاين عند حل املباين ما جيب أن يدخره األول للثاين فطلب كتب لفظه وإبرازه يف الوجود اخلطي إبقاء 

التصور عن التصديق ومسيته حلفظه فكتبت عليه ما هو قرة لعني طالب التوفيق وال يستغين عنه إال من يستغين 
  .واهللا أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه والناظر بعني اإلنصاف يف ألفاظه ومعانيه" توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار"

واعلم أن املصنف رمحه اهللا تعاىل مل جيعل ملسائل كتابه عنوانا مبسألة وال فصل وال نوع وال باب ويف عنوان املسائل 
كتابه باألنواع واملصنف رمحه اهللا جعل اسم كل نوع  ١خيفى على ذوي األلباب، وقد عنون ابن الصالح بذلك ماال
  ترمجته كقوله

  ـــــــــــــــــــ
اإلمام احلافظ، شيخ اإلسالم، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صالح الدين عبد الرمحن بن : ابن الصالح هو ١

له " ٦٤٣"مات سنة ". الفقه"و " احلديث"و " التفسري"د فضالء عصره يف أح. عثمان الكردي الشهرزوى الشافعي
  ،"٥/١٧٧"، والعرب "١٣/١٦٨"البداية والنهاية : ترمجة يف

إال أنه عنوان خفي فرأيت أن اجعل عنوان كل حبث لفظ مسألة إذ قد ال " املراد بالصحيح"وقوله " أصح األسانيد"
إنه بوب املصنفون يف كل من كتبهم أبوابا موشحة  ١انا وقد قال جار اهللايتنبه الناظر جلعله أمساء األنواع عنو

الصدور بالتراجم ومن فوائده أن اجلنس إذا انطوت حتته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسن وأنبل وأفخم من 
له وأهز واحدا ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب مث أخذ يف آخر كان أنشط  ٢أن يكون بيانا

  .لعطفه وأبعث على الدروس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله إىل آخر كالمه
وقد أضبط من أجوز خفاء ضبط لفظه من الرجال أو أذكر من حاله بعض ماله من اخلالل وال أتعرض ملن هو 

  .واة أو أئمة املصنفاتمشهود الصفات يعرفه طلبه الفن واإلثبات كأهل األمهات ومن شاركهم يف الشهرة من الر
  ـــــــــــــــــــ

  ".١/٣١٢"ووفيات األعيان = 
كان واسع العلم، كثري . حممود بن عمر بن حممد بن أمحد العالمة أبو القاسم الزخمشري اخلوارزمي: جار اهللا هو ١



البداية والنهاية : يفله ترمجة ". ٥٣٨"مات سنة . الفضل، غاية يف الذكاء وجودة القرحية، عالمة يف األدب والنحو
  ".٤/٢٥٤"، ووفيات األعيان "٤/١٢٣٨"وتذكرة احلفاظ ". ١٢/٢١٩"
  ".التعليقة السابقة"قاله شيخ شيخنا يف . أي طريقة واحدة ومنهج واحد: ببانا واحدا ٢

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
طويل والراية وله معان آخر مجع علم وهو كما يف القاموس العلم حمركة اجلبل ال" احلمد هللا الذي رفع أعالم"

شبه علوم احلديث  ١" علوم احلديث"وأنسبها هنا الراية إذ رفع العلم هنا كتابه عن علو الشأن بالنصر وحنوه 
هو كل ما صدر عنه صلى " وفضل العلم النبوي" ٢باجليش مث أثبت هلا الزمه وهو العلم فهو من باب أظفار املنية

أو تقرير ويدخل القرآن يف العلم النبوي إال أن حيمل العلم على أن الالم فيه لعلم اهللا عليه وسلم من قول أو فعل 
يناسب أن يراد به ما يشمل القرآن والسنة ألنه من املتفق " باإلمجاع"احلديث بقرينة سبق ذكره وأن كان قوله 

ص إذا احلديث شعبة من وال ضري يف إرادة األعم وإن كان التدوين لألخ" على شرفه يف قدمي الزمان واحلديث"
  .القرآن يف معانيه وبيان ما فيه

يأيت تفسري الصحايب " والصحابة"وهم آله صلى اهللا عليه وسلم " اشترك يف احلاجة إليه واحلث عليه بالقرابة"وقوله 
هو من " واخللف"سلف األمة فيشمل الصحابة ومن بعدهم إذ السلف كل متقدم كما يفيده القاموس " والسلف"

حلاجة السلف إليه وحثهم " فهو علم قدمي الفضل"من احلي ومن حضر منه كما فيه أيضا واملراد هنا اآلخر ذهب 
  .ألنه نبع من حبر النبوة، وتفرع من دوحة الرسالة فال غرو وألنه" شريف األصل"عليه 

صاحل الدين والدنيا ألنه علم دل على كل ما يقرب إىل اهللا ويبعد عما سواه وأرشد إىل م" دل على شرفه العقل"
  ودعا العباد إىل نيل الذروة العليا وما كان هبذه
  ـــــــــــــــــــ

أصول : "علوم احلديث، أو مصطلح احلديث، أو علم أصول احلديث، أو علم احلديث دراية: هذا العلم يقال له ١
  ".١١"ص " أصول احلديث. "و علم احلديث دراية".١١"ص " احلديث

يريد أنه استعار بالكناية؛ ألنه شبه علوم احلديث باجليش، أو طوى أركانه : قال شيخ شيخنا: املنيةمن باب أظفار  ٢
علوم "التشبيه كلها ما عدا املشبه، مث أثبت للمشبه ما هو من لوازم املشبه به وهو األعالم، وإضافة األعالم إىل 

  .اـه". ية نشبت بفالنأظفار املن: ختييل كإضافة أظفار إىل املنية يف قولنا" احلديث

عنه " النقل"كذلك دل على شرفه " و"الصفات دل العقل على أن له الشرف الذي تقصر عن وصفه العبارات 
  .صلى اهللا عليه وسلم فإنه ورد ماال يدخل حتت احلصر من بيان شرف علم احلديث
من متسك بسنيت عنه فساد : "مأخرج البيهقي من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسل

وأخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال احلافظ املنذري بإسناد ال بأس " أميت فله أجر مائة شهيد
  .١" أجر شهيد: "به إال أنه قال

هللا خشية  تعلموا العلم فإن تعلمه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وكفى فيه حبديث معاذ رضي اهللا عنه قال
وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة وبذله ألهله قربة ألنه معامل احلالل 
واحلرام ومنار سبيل اجلنة وهو األنيس يف الوحشة والصاحب يف الغربة واحملدث يف اخللوة والدليل على السراء 

خالء يرفع اهللا أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة وأئمة تقتص آثارهم والضراء والسالح على األعداء والزين عند األ



ويقتدي بأفعاهلم وينتهي إىل رأيهم ترغب املالئكة يف خلتهم وبأجنحتها متسحهم فيستغفر هلم كل رطب ويابس 
يبلغ العبد وحيتان البحر وهوامه وسباع الرب وأنعامه ألن العلم حياة القلوب من اجلهل ومصابيح األبصار من الظلم 

بالعلم منازل األخبار والدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة والتنكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام به توصل 
  ".األرحام وبه يعرف احلالل من احلرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء وحيرمه األشقياء

  .اهـ. يث حسن جدا وليس له إسناد قويوهو حد:قال ٢رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم
  راد باحلسن حسن اللفظ قطعا فإنه من رواية موسى بن: ٣قال احلافظ ابن حجر

  ـــــــــــــــــــ
  ".٣٢٦"السلسلة الضعيفة ". ضعيف جدا" ١
٥٥ -١/٥٤" ٢."  
حممد الكناين العسقالين شيخ اإلسالم، وإمام احلفاظ يف زمانه أبو الفضل أمحد بن علي بن : احلافظ ابن حجر هو ٣

". ٧/٢٧٠"شذرات الذهب : له ترمجة يف". ٨٥٢"مات سنة . برع يف احلديث، يف مجيع فنونه. مث املصري الشافعي
  ".٢/٣٦"والضوء الالمع 

حممد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي والبلقاوي هذا كذاب كذبه أبو زرعة وأبو حامت ونسبه ابن حبان 
 ٢وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك أيضا ١ضع احلديث والظاهر أن هذا احلديث مما صنعت يداهوالعقيلي إىل و

انتهى ذكره استدالال بأن أئمة احلديث قد يطلقون احلسن على احلديث الضعيف ويريدون حسن لفظه وسيأيت هذا 
  و.موقوفا انتهىيف حبث احلسن وقال احلافظ املنذري وإسناده ليس بالقوي وقد رويناه من طرق شىت 

ال خيفي أن عليه حالوة الكالم النبوي وطالوته ولفصوله شواهد يف شرف العلم واألحاديث كثرية وكل حديث يف 
  :احلث على العلم وفضله فإنه صادق على علم احلديث بل هو العلم احلقيقي والفرد الكامل عند إطالق لفظ العلم

  اجهد فيهالعلم قال اهللا قال رسوله إن صح واإلمجاع ف
  :وحذار من نصب اخلالف جهالة بني النيب وبني قول فقيه وقال املصنف رمحه اهللا تعاىل

  العلم مرياث النيب كذا أتى يف النص والعلماء هم ورائه
  فإذا أردت حقيقة تدري مبن ورائه فكرت ما مرياثه
  ما خلف املختار غري حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه

إمجاع السلف " اإلمجاعان"من عضده كنصره أعانه " واعتضد"ة ولكل حمدث بدعة أحداثه فلنا احلديث ورائه نبوي
أي " ومن قبل"أي من بعد إمجاع السلف وهو إمجاع اخللف " من بعد"أي على فضل العلم النبوي " عليه"واخللف 

  .قل والنقلمن قبل إمجاع اخللف وهو إمجاع السلف وحيتمل إمجاع الصحابة والقرابة أو إمجاع أهل الع
وال ريب أن علم احلديث من أشرف العلوم وأفضلها ألنه ثاين أدلة علوم اإلسالم ومادة علوم األصول واألحكام ال 
يرغب يف نشره إال كل صادق تقي وال يزهد يف نصره إال كل منافق شقي قال أبو نصر بن سالم وليس شيء أثقل 

  .وروايته وإسناده على أهل اإلحلاد وال أبغض إليهم من مساع احلديث
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢/٢٤٢"، واجملروحني "٤/٢١١"امليزان : انظر ترمجته يف ١
  ".٢/٦٠٠"، والتاريخ الكبري "٢/١٦١"اجملروحني : انظر ترمجته يف ٢



ملا كانت هذه الصفة معينة للموصوف وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم اكتفى " والصالة والسالم على خامت الرسل"
يف " وعلى أصحابه كنوز الفضل"له أو خري أهل لكل ذي أهل " خري أهل" ١هم آله" وعلى أهله"ا عن تعيني امسه هب

وسيوف "القاموس الكنز املال املدفون فقد جعل الفضل كاملال املدفون وجعل الصحابة حمله الذي يستخرج منه 
  .رأي السيوف اليت تفصل احلق من الباطل واملؤمن من الكاف" الفصل

أي املعاين املخزونة يف النفس بعد تزيلها احملسوس لكمال ظهورها لديه " فهذا"أي بعد محد اهللا والصالة " وبعد"
بالقول "وهو علم دراية ال رواية رمسه الشيخ عطا يف خمتصره املسمى " خمتصر يشتمل على مهمات علوم احلديث"

الراوي واملروي من جهة القبول والرد وموضوعه الراوي بقوله علم يعرف به حال " املعترب يف مصطلح أهل األثر
واملروي عنه من هذه اجلهة وغايته معرفة ما يقبل وما يرد وأما احلديث فهو علم رواية ورمسه أيضا بأنه علم يشتمل 

ا أو قيل أو إىل صحايب فمن دونه قوال أو فعال أو مها أو تقرير: على نقل ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
صفة وقيل ما جاء عن النيب صلى عليه وآله وسلم واخلرب ما جاء عن غريه وعلم درايته اصطالحي كما قال 

" مثله"معرفة " أو"املختصر " عن معرفته"أي علم احلديث " واصطالحات أهله وال غىن لطالب هذا العلم"املصنف 
النوع األول معرفة الصحيح كما جعل  وقد جعل ابن الصالح أنواع علوم احلديث مخسة وستني نوعا وجعل

  .املصنف أقسام احلديث أول أحباثه
  ـــــــــــــــــــ

إهنا الحتل حملمد : "عند اإلمام الشافعي أقاربه املؤمنون من بين هاشم واملطلب؛ حلديث مسلم يف الصدقة: هم آله ١
  ".وال آلل حممد

وقد قسم صلى اهللا عليه "  -أو يغنيكم -ما يكفيكم إن لكم يف مخس اخلمس : "وقال يف حديث رواه الطرباين
. وسلم اخلمس على بني هاشم واملطلب تاركا أخويهم بين نوفل وعبد مشس مع سؤاهلم له، كما رواه البخاري

  ".٦١ -١/٦٠" "تدريب الراوي"

  ]يف أقسام احلديث[ ١مسألة

و احلافظ محد بفتح امليم بغري مهزة كما ه" قسمه اخلطايب"أي يف اصطالحات أئمة احلديث " أقسام احلديث"قال 
رواه احلاكم أبو عبد اهللا أنه سئل اخلطايب عن امسه قال امسي محد ولكن الناس كتبوا أمحد فتركته عليه واخلطايب فقيه 

على أىب داود وله أعالم السنن يف شرح البخاري وغري ذلك وفاته سنة " معامل السنني"أديب حمدث له مؤلفات منها 
ومثانني وثالمثائة مبدينة بست بضم املوحدة وسكون السني املهملة ومثناه فوقية مدينة من بالد كابل واخلطايب مثان 

يف " ١بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الطاء املهملة وبعد األلف موحدة نسبة إىل جده وقيل إنه ذوية زيد بن اخلطاب
ملهملة يف القاموس معلم الشيء كمقعد مظنته وما يستدل به أي معامل السنن مجع معلم بفتح امليم وسكون ا" املعامل

إىل " "معامل التنزيل"تفسريه  ٢عليها كالعالمة كرمانة واملراد مظنة السنن وما يستدل به عليها وهبذا مسى البغوي
اعلم أن احلديث عند أهله ينقسم إىل صحيح  ٣يف كتابه علوم احلديث: وقال ابن الصالح" صحيح وحسن وسقيم

  ."حسن وضعيفو
  السند هو اإلخبار عن" ما اتصل سنده: بأنه عندهم"أي رمسه  ٤" وعرف الصحيح"

  ـــــــــــــــــــ
ومرآة اجلنان ". ٣/٣٩"، والعرب "١٠١٩"، وتذكة احلفاظ "٢/٢١٤"وفيات األعيان : انظر ترمجته يف ١



"٢/٤٣٥."  
بورك له يف تصانيفه . سعود بن حممد الفراء الشافعياإلمام الفقيه احلافظ أبو حممد احلسني مب م: البغوي هو ٢

". ١٢/١٩٣"البداية والنهاية : له ترمجة يف". ٥١٦"مات سنة . لقصده الصاحل؛ فإنه كان من العلماء الربانيني
  ".١/١٤٥"ووفيات األعيان ". ٤/٤٨"وشذرات الذهب 

  ".١٨"ص  ٣
تعريفه لغة بأنه ضد املكسور والسقيم، وهو حقيقة  قدم الستحقاقه التقدمي رتبة ووضعا، وترك: وعرف الصحيح ٤

يف األجسام خبالفه يف احلديث والعبادة واملعاملة وسائر املعاين فمجاز، أو من باب االستعارة بالتبعية لكونه خروجا 
  ".١/١٤". "فتح املغيث للسخاوي. "عن الغرض

فاظ يف صحة احلديث وضعه عليه وأما اإلسناد أي معتمد مسي سندا العتماد احل" فالن سند"من قوهلم  ١طريق املنت
احتراز عن املتقطع وهو " ما اتصل سنده"فهو رفع احلديث إىل قائله وقد يستعمل كل منهما يف مكان اآلخر فقوله 

احتراز عن املستور ومن قيه " وعدلت نقلت"ويأيت بيان أقسامه يف كالم املصنف  ٢الذي مل يتصل سنده بأقسامه
  .ل عندهم من له ملكة حتمله على مالزمة التقوى واملروءة ويأيت لنا حبث يف رسم العدل هبذانوع جرح والعد

كما اشترط غريه من أئمة احلديث قال السيوطي يف شرح ألفيته " الضبط"اخلطايب يف رسم الصحيح " ومل يشترط"
ألن املعدل من عدلة النقاد  مغن عن التصريح باشتراط الضبط" وعدلت نقلته"قال احلافظ ابن حجر قول اخلطايب 

أي وثقوه وإمنا يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط خبالف من عرفه بلفظ العدل فيحتاج إىل زيادة قيد الضبط 
نعم يبقى االعتراض عيه بعد زيادة قيد ] ويؤخذ من هذا أنه إذا قيل فالن ثقة خيطئ ففيه مناقضة[فال اعتراض عليه 

يأيت والضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غري مغفل وال ساه وال شاك يف حاليت السالمة عن الشذوذ كما 
  .التحمل واألداء وهذا الضبط التام وهو املراد هنا

واعلم أن الضبط قسمان ضبط صدر بأن يثبت الراوي ما مسعه حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء وضبط كتاب 
منه ألن الناقل إن كان فيه نوع قصور عن درجة اإلتقان دخل حديثه بأن يصونه منذ مسع فيه وصححه إىل أن يؤدي 

  .٣يف حد احلسن وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه
  ـــــــــــــــــــ

يعنون بالطريق سلسلة الرواة الناقلني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسوا طريقا على " طريق املنت: "قوله ١
  ".٩"ص ". املصباح. "ون إىل املنت كما يوصل الطريق إىل املكان املقصودسبيا اجملاز؛ ألهنم يوصل

يدخل فيه املنقطع واملرسل بقسميه واملعضل واملعلق الصادر ممن مل يشترط الصحة : مل يتصل سنده بأقسامه ٢
نقف عليها من كالبخاري؛ ألن تعليقه اجملزومة املستجمعة للشروط فيمن بعد املعلق عنه هلا حكم االتصال، وإن مل 

  ".١١٤". "فتح املغيث. "طريق املعلق عنه فهو لقصورنا وتقصرينا
  ".١/١٥". "فتح املغيث"انظر  ٣

ال اشترط سالمته " و"احترازا عن احلديث الشاذ وسيأيت بيانه " سالمة احلديث من الشذوذ"اشترط اخلطايب " وال"
 يسلم عن أسباب حفية قادحة كما ستعرفه يف تعريف العلة والذي مل يسلم منها يقال له املعل أي الذي مل" العلة"من 

يف كالم املصنف فإن قيل هذا قيد مستدرك فإنه ال خيفى على الضابط احلازم مثل تلك القادحة قيل يقال الصارم قد 
  .ينبو واحلازم قد يسهو



اط متام الضبط وال مطلقه أي ال فراق وال حمالة كما يف القاموس أي ال بد من اشتر" وال بد من اشتراط الضبط"
كما ستعرفه من عبارات أئمة هذا الشأن وكأن املصنف أطلقه بناء على أن الضبط التام هو الفرد الكامل املتبادر 

  .كما هو الواقع يف رسوم الصحيح عند علماء الفن
بط عن العدل أما احلديث الصحيح فهو احلديث املسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضا: قال ابن الصالح
بنقل عدل تام الضبط ومثله عبارة املصنف يف خمتصره يف ٢"لنخبة"وقال احلافظ ابن حجر يف  ١الضابط إىل منتهاه

  .هذا الفن
" استحق الترك"الظاهر تعلقه بقوله " ألن من كثر خطؤه عند احملدثني"ووجه االحتياج إىل هذا القيد يف الرسم قوله 

 استحقاق كثري اخلطأ الترك عند أئمة احلديث ال أن كثرة أخطائه عند احملدثني كما هو فلو أخره كان أوىل فإن املعىن
إذا العدالة ال تنايف كثرة اخلطأ يف الرواية إذ مدرك ذلك عدم " وإن كان عدال"واضح ترشد إليه عبارته اآلتية قريبا 

ون الراوي معه مقبوال ويصري حديثه حسنا متام الضبط ومدرك العدالة غريه وهذا يف كثرة اخلطأ وأما خفته فإنه يك
  .كما قال احلافظ فإن حف الضبط فهو احلسن لذاته

وقال املصنف يف خمتصره فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو شاهد فاحلسن ويأيت حتقيق ذلك يف حبثه من 
  .هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل

إذا كان "أصول الفقه ولكن بشرط غري شرط األولني وهو  أي أهل" عند األصوليني"أي يستحق الترك " وكذلك"
أي األصوليون ال أهل احلديث فإنه يعلم أهنم إذا تركوا من كثر خطؤه فتركهم " خطؤه أكثر من صوابه واختلفوا

  إذا"أشار إليه بقوله : من تساوي خطؤه وصوابه باألوىل والفرق بني كثريا وأكثر ظاهر فهذان قسمان و الثالث
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢٠"علوم احلديث ص  ١
  ".٢٩"ص  ٢

وال يقبل إال ما " ألنه ال حيصل الظن بصدقه"لعدم الظن بصدقه " على رده"أي األصوليني " استويا فاألكثر منهم
يظن صدقه وإال كان حتكما وهذا ثالث األقسام ورابعها أن خيف ضبطه وهذا مل يذكره املصنف وقد أشرنا إليه 

ن صوابه أكثر من أخطائه وهو مفهوم كالم املصنف حيث قال ألن من كثر خطؤه عند احملدثني واستحق وخامسها م
الترك كما سلف وهذا حيتمل أنه اخلفيف الضبط فهو مقبول عند احملدثني لكن حديثه حسن ال صحيح عندهم 

  .ويكون مقبوال عند األصوليني
وال خيفي أن هذه كلها " ولكنه قال طريق قبوله االجتهاد"ن محزة عبد اهللا ب" ومنع رده مجاعة منهم املنصور باهللا"

أخبار آحاد وطريق قبوهلا االجتهاد وهو النظر يف أدلة التعبد بأخبار اآلحاد فما وجه ختصيص هذا القسم بالشرط 
يعمل به  املذكور مث ال خيفى أنه إذا استوى ضبط الراوي وعدمه كان قبول روايته قبوال مع الشك فيها والشك ال

فإن أراد املنصور باهللا أنه إذا حفته قرائن تقيد اجملتهد ظن صدقه فليس يعلم باملشكوك فيه من هذه اجلهة بل من 
  .جهة ما حفه من القرائن

وحكاه عنه يف اجلوهرة للشيخ " الصفوة"كتابه " يف"املنصور باهللا " ذكره"بفتح اهلمزة " كما هو قول عيسى بن أبان"
  .أي قبول من تساوى ضبطه وعدمه" ذهب إىل قبوله"العنسي " وكذلك الفقيه عبد اهللا بن زيد"احلسن الرصاص 

فيحمل على أن ضمري قبوله يف هذه اجلملة " وادعى اإلمجاع على قبوله إن كان صوابه أكثر من خطائه"وأما قوله 
كانت عبارته تقضي بعود  للراوي املفيد بكثرة صوابه على خطائه لتصح دعوى اإلمجاع ال فيمن تساويا وإن



" ذهب إىل قبوله"قيدا لقوله " إن كان صوابه أكثر من خطائه"الضمري إليه إذ الكالم فيه وال يصح أن جيعل قوله 
ألنه غري حمل النزاع فإن النزاع فيمن تساويا فيه وال من كان خطؤه مكثورا فإن مفهوم قوله آنفا أنه يرد األصوليون 

وابه أن من كان صوابه أكثر من خطائه غري مردود عندهم وكذلك عند احملدثني ألن من كان خطاؤه أكثر من ص
األظهر أنه املراد خبفيف الضبط الذي جعلوا حديثه حسنا وهلذا راج للفقيه عبد اهللا دعوى اإلمجاع على قبوله 

الفقيه عبد اهللا " ويف دعوى"مجع درة، وهو كتاب للفقيه يف أصول الفقه " ذلك كله يف الدرر"الفقيه عبد اهللا " ذكر"
  ".اإلمجاع نظر ملخالفة احملدثني"

  :اعلم أنه يتصور هنا أربع صور
  .تام الضبط: األوىل 

  .من تساوى ضبطه وعدمه: الثانية 
  .من كان ضبطه أكثر من عدمه: الثالثة 
  .من عدم ضبطه أكثر من ضبطه: الرابعة 

  :وينضاف إليها صورتان
  .من قل غلطه: األوىل 
  .من كثر غلطه: انية والث

األوىل من األربع بشرط الصحيح واخلامسة شرط احلسن فإن قلة الضبط هي خفته والسادسة هي اليت قال املصنف 
إنه يستحق صاحبها الترك عند احملدثني وأما من صوابه أكثر من خطائه وهي الصورة الثالثة فمفهوم كالم املصنف 

أهنا صورة خفة الضبط عند احملدثني فيكون مقبوال عندهم أيضا فأنا مل  أن صاحبها مقبول عند األصوليني وحيتمل
ترهم عينوا خفة الضبط برتبة يتميز هبا عن غريه وعلى هذا فقد قبل احملدثون أهل هذه الصفة يف رجال احلسن فال 

اهللا ادعى اإلمجاع على يتم قول املنصف إن يف دعوى الفقيه عبد اهللا اإلمجاع نظرا ملخالفة احملدثني فإن الفقيه عبد 
قبول من صوابه أكثر من خطائه وهو فيما يظهر لنا خفيف الضبط فيتم دعواه اإلمجاع على قبوله من الفريقني لكنه 

شرط للحسن والفقيه عبد اهللا إمنا يتكلم على جمرد القبول ال على ما هو شرط الصحيح ويدل لذلك أن احملدثني 
غلطة أي كثرته وسوء حفظه وهو عبارة عمن يكون غلطة أكثر من إصابته جعلوا من القوادح يف الراوي فحش 
  .هكذا ذكره احلافظ يف النخبة وشرحها

فالذي ذكر احملدثون أربع صور تام الضبط خفيفة كثري الغلط من غلطة أكثر من حفظه فاألوليان مقبول من اتصف 
  .هبما واألخريان مردود من اتصف هبما

ال حاجة إليه اللهم إال أن يتبني أن " عين إمجاع الصحابة وإمجاع غريهم كما أشار إليهإال أن ي"فعرفت أن قوله 
يف احلسن ويردون األول صح ما : احملدثني يفرقون بني من صوابه أكثر من خطائه وبني خفيف الضبط فيقبلون الثاين

  !قاله املصنف رمحه اهللا تعاىل 
أي وأما اشتراط السالمة من " وال بد من اشتراط الضبط"له عطف على قو" وأما السالمة من الشذوذ والعلة"

هو العالمة التقي " فقال الشيخ تقي الدين"الشذوذ والعلة أي يف رسم الصحيح كما صنعه مجاعة من أئمة احلديث 
  حممد ابن علي القشريي



ذكرمها يف رسم الصحيح أي يف " االقتراح يف هذين الشرطني نظر"كتابه املسمى " يف" ١املعروف بابن دقيق العيد
إن أصحاب احلديث "ال على مقتضى نظر أئمة احلديث وقد صرح هبذا املفهوم بقوله " على مقتضى نظر الفقهاء"

فليست " فإن كثريا من العلل اليت يعلل هبا احملدثون ال جتري على أصول الفقهاء" "زادوا ذلك يف حد الصحيح
  .عندهم شرطا يف صحة احلديث

احملدثني يردون احلديث بالعلل سواء كانت قادحة أو غري قادحة كما صرح به احلافظ ابن حجر يف واعلم أن بعض 
نكته على ابن الصالح حيث قال وأما الفقهاء فال يردونه إال بالعلة القادحة كما ذكره الشيخ تقي الدين بقوله فإن 

ل أن قليال منها جتري على أصوهلم وهي العلل فإن فيه ما يد ٢كثريا من العلل إىل قوله ال جتري على أصول الفقهاء
  .القادحة ال غري القادحة

قال احلافظ وأما العلل اليت يعلل هبا كثري من احملدثني وال تكون قادحة أي عند الفقهاء فكثرية منها أن يروي العدل 
وغري ذلك من الضابط عن تابعي مثله عن صحايب حديثا فريويه عدل ضابط مثله مساو له يف عدالته وضبطه 

الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه عن صحايب آخر فإن هذا يسمى علة عندهم أي احملدثني لوجود لوجود 
االختالف على ذلك التابعي يف شيخه ولكنها غري قادحة جلواز أن يكون التابعي مسعه من الصحابيني معا ومن هذا 

  .مجلة كثرية انتهى
 على شرطي السالمة من الشذوذ من العلة ومل يبني وجه النظر إال يف اشتراط كالم الشيختقي الدين تنظري: قلت

السالمة من العلة دون الشذوذ فالعلة قاصرة عن املدعي مث ال خيفى أنه قد حصل مما ذكر أن اصطالح الفقهاء يف 
رطون خلوه من العلة صحة احلديث غري اصطالح احملدثني إذ احملدثون يشترطون خلوه من العلة مطلقا والفقهاء يشت

القادحة فهو اصطالحهم أخص منه باصطالح الفقهاء وإذا كان كذلك فال يتم مجع اخلاص والعام يف رسم واحد 
فاعتراض الشيخ تقي الدين على رسم احملدثني بأنه غري موافق الصطالح الفقهاء غري وارد بل ال بد من خمالفة 

  .الرمسني
  ـــــــــــــــــــ

كان من أذكياء زمانه، . بن علي القشريي املعروف بابن دقيق العيد اإلمام الفقيه احلافظ شيخ اإلسالم التقي حممد ١
، والوايف "٦/٣١٧"شذرات الذهب : له ترمجة يف" ٧٠٢"مات سنة . واسع العلم، مدميا للسهر، مل تر العيون مثله

  ".٤/١٩٣"بالوفيات 
  ".١/١٦"، "فتح املغيث"انظر  ٢

  .حنيالختالف االصطال
هو كما قال الذهيب يف التذكرة اإلمام احلافظ املفيت شيخ اإلسالم تقي الدين أبو عمرو عثمان ": قال ابن الصالح"

الشهرزوري الشافعي صاحب كتاب علوم احلديث وقال أبو حفص بن احلاجب يف معجمه إمام ورع وافر العقل 
عليه الذهيب كثريا ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة حسن السمت متبحر يف األصول والفروع بارع يف الطب وأثىن 

هو العالمة احلافظ عبد الرحيم بن " وزين الدين"قال بان خلكان كان أوحد فضالء عصره يف التفسري والفقه 
احلسني بن عبد الرمحن بن العراقي البغدادي كان إماما عالمة مقرئا فقيها شافعي املذهب أصوليا منقطع القرين يف 

ديث وصناعته ارحتل فيه إىل البالد النائية وشهدت له بالتفرد فيه أئمة عصره وعولوا عليه وىل قضاء املدينة فنون احل
حنو ثالث سنني وسلوك وانتفع به األجالء مع الزهد والورع والتحري يف الطهارة وغريها والتقنع باليسري التواضع 

عبان سنة ست ومثامنائة عن إحدى ومثانني سنة ذكره احلافظ والكرم والوفاء أفرد ابنه له ترمجة يف تأليف مات يف ش



" فالصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من غري شذوذ وال علة قادحة" ١"شرح األلفية"السخاوي يف 
ظاهره أن هذا رسم ابن الصالح والزين بلفظه والذي رمسه ابن الصالح، ليس فيه لفظ قادحة بل لفظه كما قدمنا 

  ".وأن ال يكون شاذا وال معلال"ومتامه بعضه 
وأما الزين فإنه زاد وصف العلة بالقادحة يف رمسه فكأن املصنف أراد أن هذا الرسم جمموع رمسيهما وإن ذكر 
أحدمها ما مل يذكره اآلخر لكن عرفت أن الرسم على اصطالح احملدثني إذ هذه الكتب ألف يف بيان اصطالح 

حيح السالمة من العلة مطلقا فزيادة القادحة يف وصف العلة زيادة قادحة يف صحة وعرفت أهنم يشترطون يف الص
الرسم على أصلهم فحذف ابن الصالح هلا هو الصواب وإثبات الشيخ زين الدين هلا صري رمسه على اصطالح 

ز عما فيه علة يف بيان فوائد قيود حده إنه احتر: الفقهاء وهو بصدد بيان اصطالح احملدثني نعم قال ابن الصالح
ومراده قادحة على رأي احملدثني وإن مل تكن قادحة عند ". معلال"قادحة يريد أنه وقع االحتراز عن هذا بقوله 

  الفقهاء بدليل أنه مثل يف النوع الثامن عشر يف حبث
  ـــــــــــــــــــ

  ".٤/١٧١"لضوء الالمع ، وا"٧/٥٥"، وشذرات الذهب "٢/٢٧٥"إنباه الغمر : وله ترمجة أيضا يف". ١/٢" ١

  .املعلل بأمثلة يقدح هبا احملدثون وال يقدح هبا الفقهاء وسيأيت
وهبذا تعرف أن وصفه للعلة بالقادحة عند بيان القيود وإمهاهلا يف الرسم بيان منه ملا عليه احملدثون فإن العلة تقدح 

الرسم ألن ألفاظه إمنا يؤتى هبا  عندهم يف صحة احلديث وإن مل تقدح عند غريهم فحذف وصفها بالقادحة يف
لالحتراز واجلمع واملنع فلو أتى بقيد القادحة يف الرسم حلمل رمسه على اصطالح الفقهاء فإنه حيترز به عن العلة اليت 

ليست بقادحة عندهم وأتى به يف بيان فوائد القيود وصفا كاشفا ال حتترز به عن شيء وبه تعرف أن وصف العلة 
  .فقهاء احتراز عن علة ال يقدح هبا وأن وصفها يف لسان احملدثني إمنا هو للكشف ال لالحترازبالقادحة عند ال

  :وقلنا يف نظمنا للنخبة يف رسم الصحيح
  وهو بنقل العدل ذي التمام

  يف ضبط ما يروى عن األعالم
  منصال إسناد ما يرويه
  ال علة وال شذوذ فيه

  .امع مانع على اصطالح أئمة احلديثيدعي الصحيح يف العلوم عرفا فهذا كما ترى ج
وهبذا التحقيق تعلم أن اعتراض الشيخ تقي الدين ليس يف حمله وتعرف أن قول ابن حجر يف جوابه عن اعتراضه إن 

ابن الصالح مل خيل بذلك القيد بل قوله يف الرسم ومل يكن معلال يريد علة خفيه قادحة مستدال برمسه للحديث 
غري صحيح ألنه " أنه احلديث الذي اطلع يف إسناده على علة خفيه قادحة: "دثني حيث قالاملعلل على اصطالح احمل

مل يرد بوصف العلة بالقادحة يف رسم العلل إال القادحة عند احملدثني وال مفهوم هلا بل هي وصف كاشف وتعرف 
  .غريهمإتقان ابن الصالح يف رمسه وجريه على اصطالح أئمة احلديث من غري مالحظة الصطالح 

وقد حذف املصنف يف خمتصره من رسم الصحيح قيد القادحة فهو غري موافق ملا قررناه هنا فتأمل وتعرف أنه كان 
حيسن من املصنف تأخري كالم الشيخ تقي الدين وأن يفرد عبارة ابن الصالح مث يورد عقبيها اعتراض الشيخ تقي 

  .الدين فإنه اعتراض لرسم ابن الصالح
احلديث الصحيح اجملمع "أي الرسم الذي ذكره ابن الصالح وزين الدين رسم " لو قيل هذا: الدين قال الشيخ تقي"



يريد أنه لو " حسنا ألن من ال يشترط هذه الشروط ال حيصر الصحيح يف هذه األوصاف"قوال " على صحته لكان
  قيل إن رسم ابن الصالح

ته لكان حسنا ألن من العلماء من ال يشترط ما الذي سبق اعتراضه له رسم للحديث الصحيح املتفق على صح
ومن شرط احلد "ذكر من الشروط فيما جيعله صحيحا فيكون هذا صحيحا عنده ألنه حوى ما شرطه وزيادة 

: قلت" هذا صحيح باتفاق أهل احلديث: ١فقال ابن الصالح"لدخول غريها يف، " واملنع"ألفراد احملدود " اجلمع
ملعتربة عند أئمة احلديث وهي ثالثة ثبوتية وهي اتصال السند وعدالة الناقل وضبطه ذلك ألنه قد مجع القيود ا

وقيدان عدميان مها عدم الشذوذ والعلة فهذه اخلمسة هي املعتربة يف حقيقة الصحيح عند احملدثني لكن تقييده هنا 
  .صحيح عند احملدثني كما عرفتللعلة بالقادحة أخرج منه بعض أفراد الصحيح وهو ما فيه علة غري قادحة فإنه غري 

مسلم لكنه غري مجاع خلروج بعض أفراد الصحيح منه عندهم كما عرفت وقد قال " صحيح باتفاق احملدثني: "فقوله
وهذا احلد قد مجع أفراد احملدود ومنع ما عندها وإن خرج منه بعض " من شرط احلد اجلمع واملنع"الشيخ تقي الدين 

وتسمية مثل هذه الرسوم حدودا ال يتم على اصطالح أهل امليزان فهو من باب أفراد الصحيح أئمة احلديث 
  .التسامح يف ذلك

االعتراض على احلد بأنه مل يشمل كل أفراد الصحيح على " إىل آخره... ومن شرط احلد: "وحيتمل أن يراد بقوله
لى اصطالح احملدثني ومعناه أخص اصطالح الفقهاء فلم يكن جامعا فإن أراد هذا فجوابه ما سلف أنه بصدد رمسه ع

  .من معناه عند الفقهاء وال يتم مجع األخص واألعم يف حد
هذا : فقال ابن الصالح"وقد أفصح ابن الصالح عن مراده من بيان معناه عند الفقهاء مبا نقله عنه املصنف من قوله 

بالصحة بال خالف بني أهل ولفظ ابن الصالح فهذا هو احلديث الذي حيكم له " صحيح باتفاق أهل احلديث
شرح "احلديث انتهى فتسامح الزين يف عبارته ومل ينقلها بلفظها وتبعه املصنف مث رأيت بعد ككتب هذا بأيام يف 

البن دقيق العيد املنت والشرح له ما لفظه إن لكل من أئمة الفقه واحلديث طريقا غري طريق اآلخر فإن الذي " اإلملام
فقه أن العمدة يف تصحيح احلديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية ونظرهم مييل إىل اعتبار تقضيه قواعد األصول وال

  التجويز الذي ميكن
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢٠"علوم احلديث ص  ١

معه صدق الراوي وعدم غلطه فمىت حصل ذلك وجاز أن ال يكون غلطا وأمكن اجلمع بني روايته ورواية من خالفه 
ائزة مل يترك حديثه فأما أهل احلديث فإهنم قد يروون احلديث من رواية الثقات العدول مث تقوم بوجه من الوجوه اجل

هلم علل متنعهم عن احلكم بصحته انتهى كالمه بنصه وهو صريح يف اختالف االصطالحني يف مسمى الصحيح من 
  .احلديث كما قررناه واحلمد هللا

أما احلديث الصحيح فهو احلديث املسند الذي يتصل ": "ديثعلوم احل"واعلم أن ابن الصالح قال يف كتابه 
فهذا احلديث الذي : "مث قال" بإسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه وال يكون شاذا وال معلال

  .انتهى كالمه بلفظه" حتكم له بالصحة بال خالف بني احملدثني
مانع على رأي أهل احلديث كما قررناه ولكن املصنف ملا أتى  إذا عرفت هذا عرفت أن تعريف ابن الصالح جامع

بالتعريف الذي نسبه إىل ابن الصالح والزين وفيه تقييد العلة بالقادحة فخرج بزيادهتا عن أن يكون جامعا على رأي 



  .احملدثني كما عرفناك
يح وحده جامع مانع على رأي مشريا إىل رمسه فكالمه صح" إىل آخره... فهذا هو احلديث:: "مث قال ابن الصالح

للزين فقط وعرفت " قادحة"احملدثني فاخللل وقع من نسبة املصنف احلد الذي أتى به إىل الزين وابن الصالح وزيادة 
هذا صحيح نقل لكالم ابن الصالح باملعىن على أنه إمنا أشار هبذا إىل احلديث : أن قول املصنف فقال ابن الصالح

ذي حنكم له بالصحة وعبارة املصنف رمحه اهللا تعاىل قاضية بأن اإلشارة إىل احلد الذي حيث قال فهذا احلديث ال
  .ذكره هو

أي زيادة " ١نفى اخلالف بأهل احلديث ألن يف املعتزلة من يشترط العدد"أي ابن الصالح " إمنا قيد: قال زين الدين"
النسابة أبو بكر حممد بن موسى بن حازم  هو األمام احلافظ البارع" حكاه احلازمي"عدد الرواة على الواحدة 

يف " ٢اهلمذاين أثىن على الذهيب وذكر له عدة مؤلفات منها الناسخ واملنسوخ يف احلديث وعدله أشياء غري ذلك
  لفظ الزين يف شرح ألفيته بعد نقل كالم ابن الصالح إمنا قيد نفي" شروط األئمة

  ـــــــــــــــــــ
  ".١/١١"فتح املغيث  ١
كان من اتألئمة احلفاظ، العاملني بفقه احلديث ومعانيه ورجاله، ثقة حجة زاهدا ورعا عابدا، : ال ابن النجارق ٢

  ".١/٤٨٨"، ووفيات األعيان "٤/٢٥٤"، والعرب "١٢/٣٣٢"البداية والنهاية : له ترمجة يف. أدركه أجله شابا

الرواية كالشهادة إىل آخره فأفادت عبارته أنه اخلالف بأهل احلديث ألن بعض متأخري املعتزلة يشترط العدد يف 
أشار ابن الصالح إىل من يقول أنه يشترط يف الرواية عدد الشهادة وهو االثنان وهذا العدد ذكره أبو منصور عن 

  .١اجلاحظ
  ].وعبارة املصنف بقوله العدد جمملة يف قدر العدد فلذا نقلنا لفظ الزين[

" بل مذهب البغدادية من املعتزلة اشتراط التواتر: قلت"االثنني واملصنف قال  وأنه يشترط يف الرواية االثنني عن
بشرط أن يسند إىل  ٣والطرفني ٢وهو نقل مجاعة عن مجاعة حتيل العادة تواطؤهم على الكذب مع استواء الوسط

  .وال يشترط له عدد معني عند احملققني كما عرف يف األصول ٤احلس
فادة أن من الناس من يشترط التواتر وإال فأنه ال يصح تفسري عبارة الزين مبذهب وكأن املصنف أراد مبجرد اإل

البغدادية من املعتزلة ألن من يشترط التواتر ال يشترط عددا معينا وعبارة الزين أن بعض املعتزلة يشترط العدد يف 
  .الرواية كالشهادة فال يصح أن جيعل إشارة إىل القائلني منهم بشرطية التواتر

  .لعل معتزلة بغداد جيعلون للتواتر عددا معينا فيصح تفسري ما قاله الزين هبم: إن قلتف
ال يصح وإن قالوا بالعدد التفاق القائلني إنه البد وأن يكون أهل التواتر أكثر من أربعةوزين الدين أشار إىل : قلت

  من يقول إن الرواية كالشهادة والشهادة عند
  ـــــــــــــــــــ

أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين، ويعرف باجلاحظ جلحوظ عينيه، واشتهر بقبيح خلقته، / حظ هواجلا ١
وفيات األعيان : له ترمجة يف". ـه٢٥٥"مات سنة . وبلغ من الذكاء وجودة القرحية ما جعله من كبار أئمة األدب

  ".١٢/٢١٤"، وتاريخ بغداد "٢٥٤"، وطبقات األدباء "١/٣٨٨"
االستواء يف الكثرة، وإن تفاوت العدد مثل أن يكون عدد الطبقة األوىل ألفا، وعدد الثانية : باالستواءيقصد  ٢

  .تسعمائة، وعدد الثالثة ألفا وتسعمائة



املراد هبما الطبقة األوىل من الرواة، وهي اليت نقلت اخلرب عن مصدره األصلي، والطبقة األخرية وهي : الطرفني ٣
  . السامعاليت ألقت اخلرب إىل

  .معناه أن يكون ذلك اخلرب مما يدرك باحلس، ويكون مستند املخربين هو اإلحساس على وجه اليقني: احلسن ٤
رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل كذا، ومسعناه يقول كذا، فإن كان اخلرب مما ال : وذلك مثل أن يقولوا

  .بتصرف يسري" ٣٤"ص " توجيه النظر. "يدرك باحلس ال يسمى متواترا

والتواتر ال ] كما يف الزنا[اإلطالق تتبادر إىل االثنني على أنا لو محلنا عبارته على أكثر نصاب الشهادة فهو أربعة 
  .يكفي فيه األربعة

واعلم أنه قال احلافظ ابن حجر إنه رأي يف تصانيف اجلاحظ أحد املعتزلة أن اخلرب ال يصح عندهم إال إن رواه أربعة 
يب علي اجلبائي أحد املعتزلة كما حكاه أبو احلسني البصري يف املعتمد أن اخلرب ال يقبل إذا رواه العدل الواحد وعن أ

إال إذا انضم إليه خرب عدل آخر وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خرب آخر أو يكون قد اشتهر بني الصحابة 
  .أو عمل بعضهم انتهى

ن اجلبائي يقول ال جيوز التعبد خبرب الواحد عقال وأما وجوب العمل به فإنه نسب ويف خمتصر املنتهى البن احلاجب أ
  .عدم وجوب العمل به إىل القاشاين وابن داود والرافضة وجعلها مسألتني

" كما فعل الشيخ تقي الدين"أي بقوله عند احملدثني " لو مل يقيد نقي اخلالف بذلك"أي ابن الصالح " وعندي أنه"
يد فإنه قال لو قيل هذا احلديث الصحيح اجملمع على صحته فإنه أطلق اإلمجاع ومل يقيده باحملدثني وال ابن دقيق الع

أي حيمل رسم ابن الصالح للصحيح " صحيحا وحيمل على إمجاع الصحابة"غريهم لكان أي احلد مع عدم التقييد 
ن له تلك األوصاف ال أهنم رمسوا الصحيح بتلك القيود على أنه أراد إمجاع الصحابة واملراد إمجاعهم على قبول م

أي " حىت حدث هذا اخلالف"من التابعني " ومن بعدهم"فإن هذا التقسيم للحديث عرف حادث بعد عصرهم 
  .خالف املعتزلة

  :يف كالم املصنف رمحه اهللا تعاىل أحباث: قلت
نف رمحه اهللا تعاىل أن عليا كرم اهللا أن الصحابة مل جيمعوا على قبول من له هذه األوصاف فإنه سيأيت للمص: أحدها

رضي اهللا عنه رد خرب املغرية ورد خرب أيب موسى حىت  ١وجهه حيلف الراوي وقد علم من كتب احلديث أن عمر
انضم إليهما غريمها ورد خرب فاطمة بنت قيس ورد على رضي اهللا عنه خرب معقل بن سنان وقال أعرايب بوال على 

  عنه مث كانوا يقبلون عقبيه وإن قيل إنه مل يصح
  ـــــــــــــــــــ

ابن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي املدين أمري املؤمنني، كان من قدميي اإلسالم : عمر هو ١
، "٤/١٤٥"أسد الغابة : له ترمجة يف". ٢٣"ومات سنة . واهلجرة، وممن صلى إىل القبلتني، وشهد املشاهد كلها

  ".١/٣٣"وشذرات الذهب  ،"٢/٥١١"واإلصابة 

إال بضعة عشر حديثا : رضي اهللا عنهما مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم ١املرسل فإهنم قالوا إن ابن عباس
  .وقيل أقل وروي الكثري الطيب عن الصحابة من دون ذكرهم وكذلك غريه

ف بني أهل احلديث وقد خيتلفون يف أن ابن الصالح قد صرح مبراده من قيد نقي اخلالف فإنه قال باختال: الثاين
صحة بعض األحاديث الختالفهم يف وجود هذه األوصاف فيه أو الختالف يف اشتراط بعض هذه األوصاف كما 



يف املرسل انتهى فأفاد أن احملدثني خيتلفون يف صحته لعدم وجود بعض األوصاف اليت هي االتصال بنقل العدل 
ة فإن وجدت فهو عندهم صحيح بال خالف بينهم وإن فقد البعض منها جاء الضابط عن مثله وعدم الشذوذ والعل

فيه اخلالف ومثل باملرسل ألنه فقد االتصال وقد ذهب أقوام إىل أنه صحيح ولذا قال املصنف يف خمتصره يف رسم 
بصيغة  الصحيح إنه نقل عدل تام الضبط متصل السند غري معل مث قال وعند من يقبل املرسل نقل عدل غري مغفل

  .اجلزم دون التمريض والبالغ فجعل املرسل قابليه قسما من الصحيح
وإذا عرفت هذا عرفت أن ابن الصالح مل يرد بقوله بال خالف بني أهل احلديث اإلشارة إىل من يشترط العدد من 

لذا قال قد املعتزلة كما قاله زين الدين بل اإلشارة إىل خالف أهل احلديث الذين ألف كتابه يف اصطالحهم و
خيتلفون أي أهل احلديث أنفسهم فاحلديث إن مجع تلك القيود اتفقوا على صحته وإن فقد بعضها جاء فيه اخلالف 

  .بني أهل احلديث إذا منهم من ال يشترط متام الضبط فيدخل احلسن يف الصحيح كما سيأيت
ى اصطالحهم واخلالف بينهم ال أنه إشارة إىل وبه تعرف أنه ال بد من التقييد لنفي اخلالف باحملدثني إذ التأليف عل

من يشترط العدد وتعرف أنه ال يريد إمجاع الصحابة وكيف حيمل كالمه على اإلشارة إىل من يشترط العدد كما 
 -زعمه زين الدين وهو يقول الختالفهم يف وجود هذه األوصاف فيه أو الختالفهم يف اشتراط بعض األوصاف 

  ال فان من يقبل املرسل ال يشترطه ومل يقلكاالتص -أي يف شرطيته 
  ـــــــــــــــــــ

عبد اهللا بن عباس القرشي اهلامشي املكي، وهو حرب األمة وترمجان القرآن، روى عن رسول اهللا : ابن عباس هو ١
  ".١/٣٢٢"، واإلصابة "٣/٢٩٠"أسد الغابة : له ترمجة يف". ٧٠"مات سنة . صلى اهللا عليه وسلم وأكثر

  .الفهم هل تكفي هذه األوصاف أو البد من زيادة عليها حىت يفسرها باشتراط العددالخت
  .بل مذهب البغدادية من املعتزلة اشتراط التواتر ليس يف حمله: وبه أيضا تعرف أن قول املصنف قلت

بط يف الرسم أن من جعل ذلك القيد لإلشارة إىل من يشترط العدد مبىن على أنه أريد بالعدل الضا: البحث الثالث
الواحد فال يدخل فيه االثنان وال أكثر منهما وال تصح إرادته ألنه خيرج حينئذ عن الرسم احلديث العزيز وهو ما 

يرويه اثنان عن اثنني واملشهور وهو ما له طرق حمصورة بأكثر من اثنني والكل من قسم اآلحاد ورسم الصحيح عام 
اجلنس ليشمل ما ذكر وحينئذ ال خيرج عنه من يشترط العدد باثنني أو هلما فالبد من أن يراد بالعدل والضابط و

  .أكثر
كالم الزين والسيد حممد رمحهما اهللا تعاىل أن شرط العدد إمنا هو جلماعة غري أهل احلديث غري : البحث الرابع

منا اختص اجلبائي صحيح فإن أهل احلديث قاطبة قد اعتربوا العدد يف العزيز وهو أحد أقسام اآلحاد كما عرفت وإ
بأنه حصر املقبول من اآلحاد عليه فما فوقه مث أنه قد نقل ابن األثري يف مقدمة جامع األصول أن شرط الشيخني أن 
يروي احلديث الصحايب املشهور بالرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله راويان ثقتان مث يرويه عنه التابعي 

وله راويان ثقتان مث يرويه عنه من أتباع التابعني احلافظ املشهور وله رواة من الطبقة  املشهور بالرواية عن الصحابة
الرابعة مث يكون شيخ البخاري ومسلم متقنا مشهورا بالعدالة يف روايته مث قال وهذا الشرط الذي ذكرناه ذكره 

ى غري هذا الشرط كما هو معروف احلاكم مث رد ابن األثري على من قال إن هذا ال يتم إذ يف البخاري أحاديث عل
  .يف كتابه وقرر أن هذا شرط الشيخني

عند ذكر العزيز وهو أن ال يروي احلديث أقل من اثنني وليس شرطا  ١وقال احلافظ ابن حجر يف النخبة وشرحها
ل يف علوم احلديث قا ٢للصحيح خالفا ملن زعمه وهو أبو على اجلبائي من املعتزلة وإليه يومئ كالم احلاكم



  الصحيح أن يرويه
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢٤"ص  ١
. احلافظ الكبري إمام احملدثني أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن محدويه الضيب الطهماين النيسابوري: احلاكم هو ٢

النهاية البداية و: له ترمجة يف". ٤٠٥"مات سنة . كان إمام عصره يف احلديث العارف به معرفته، ثقة مييل إىل التشيع
  ".١/٤٨٤"، ووفيات األعيان "٣/٩١"، والعرب ".١١/٣٥٥"

الصحايب الزائل عنه اسم اجلهالة بأن يكون له راويان مث يتداوله أهل احلديث إىل وقتنا كالشهادة على الشهادة 
  .يف شرح البخاري ١وصرح به القاضي أبو بكر بن العريب

  .انتهى.  بطالن ما ادعى أول حديث فيه مذكورولقد كان يكفي القاضي يف: ٢قال ابن رشيد: مث قال
  :وإليه أشرنا يف نظم النخبة بقولنا: قلت

" إمنا األعمال بالنيات: "وليس شرطا للصحيح فاعلم وقيل شرط وهو قول احلاكم ومراده ابن رشيد بأول حديث
مل يروه عن علقمة إال حممد بن وهو مروي باآلحاد فإنه مل يروه إال عمر رضي اهللا عنه ومل يروه عنه إال علقمة و ٣

كلمتان خفيفتان على : "ابراهيم مث تفرد به حيىي بن سعيد عن حممد وكذلك آخر حديث مذكور فيه وهو حديث
مل يروه إال أبو هريرة وتفرد به عنه أبو زرعة وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع وتفرد به حممد بن  ٤إخل...." اللسان

  .فضيل وعنه انتشر
فت هذا عرفت أن يف اعتبار خالفا لبعض أئمة احلديث وادعي أنه شرط البخاري لكن التحقيق خالف وإذا عر
  .ذلك

  .بعد استيفاء الكالم على ما يتعلق بالصحيح" وسوف يأيت تعريف احلسن والضعيف وغريمها إن شاء اهللا تعاىل"
  ـــــــــــــــــــ

مجع وصنف وكان . أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد اإلشبيلي العالمة احلافظ القاضي: أبو بكر بن العريب هو ١
، "١٢/٢٢٨"البداية والنهاية : له ترمجة يف". ٤٥٣"مات سنة . متبحرا يف العلم، ثاقب الذهن، كرمي الشمائل

  ".١/٤٨٩"، ووفيات األعيان "٣/٣٤٠"والعرب 
.  حممد بن عمر بن حممد بن رشيد الفهري السبيتاإلمام احملدث ذو الفنون حمب الدين أبو عبد اهللا: ابن رشيد هو ٢

كان إماما، علي اإلسناد، تام العناية بصناعة : وقال لسان الدين بن اخلطيب. طلب احلديث فمهر فيه: قال ابن حجر
  ".٤/٢٢٩"، والدرر الكامنة "٢/٢٣٤"البدر الطالع : له ترمجة يف". ٧٢١"مات سنة . احلديث

  ".١/٢٥"، وأمحد "١٥٥"حديث : اإلمارة: ، ومسلم يف"١/٢"البخاري  ٣
  ".٢/٢٣٢"، وأمحد "١٣"حديث : الذكر والدعاء: ، ومسلم يف".٨/١٠٧"البخاري  ٤

  ]هذا حديث صحيح: يف بيان مراد أهل احلديث بقوهلم[ ٢مسألة 

يض عند ذكره وإن كان تعريفه متأخرا ذكرا حلكم النق" بالصحيح والضعيف"أي مراد أهل علوم احلديث " املراد"
وحيث يقول احملدثون هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عمال بظاهر اإلسناد : قال زين الدين"حكم نقيضه 

هو مأخوذ من كالم ابن الصالح فإنه قال ليس من شرطه يريد الصحيح أن يكون  ١" ال أنه مقطوع بصحته



  .٢" يف نفس األمر"مقطوعا به 
سواء أريد املصحح له من الرواة إال أنه ال خيفي أن هذا " نسيان على الثقةجلواز اخلطأ وال"وهذا كالم صحيح 

اإلخبار عن مرادهم قليل اإلفادة ألنه معلوم أن ما يف نفس األمر ال يطلع عليه إال اهللا تعاىل وأنه ال يكلف أحدا إال 
  .بالعمل مبا خوطب به وظهر له صحته أو غريها

ألنه حيكم مبا أوجب عليه احلكم به عنده وهو  ٣" إمنا أقطع له قطعة من نار" :وقد قال نبينا صلى اهللا عليه وسلم
حصول نصاب الشهادة مثال وإن كانت كذبا يف نفس األمر وقد نقل إليه صلى اهللا عليه وسلم أن رجال يأيت أم 

  .٤" حسنتأ: "ولده فأرسل عليا عليه السالم لقتله فوجده حمبوبا فتركه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن خرب : هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خالفا ملن قال: "ولكنه ذكره املصنف ليتوصل به إىل قوله

نسبة إىل الكرباس بالكسر الثوب األبيض من القطن معرب " الواحد يوجب العلم الظاهر كحسني الكرابيسي
  فارسيته بالفتح غريوه لغزة

  ـــــــــــــــــــ
  ".١/١١"غيث فتح امل ١
  ".٢١"علوم احلديث ص  ٢
  ".١٠/١٤٩"، والبهقي "٣٥٨٣"وأبو داود ". ٨٦، ٩/٣٢"البخاري  ٣
  ".٣/٢٨١"، وأمحد "٥٩"حديث : التوبة: مسلم يف ٤

  ".وغريه"وإال فالقياس كرباسي قاله يف القاموس  ١فعالل والنسبة كرابيسي كأنه شبه باألنصاري
م باملعىن األخص إذ العلم باملعىن األعم يشمل الظن لكن ملا قال الظاهر قال احلافظ واعلم أن ظاهر مراده بالعلم العل

ابن حجر إمنا يكون ذلك خمالفا لو قال يفيد العلم وأطلق فأما الظاهر وهو غلبة الظن على صحته فال خالف يف أنه 
د وقد نقل عن أيب بكر القفال مثلها يفيده واهللا أعلم مبراد الكرابيسي فإن العبارة املذكورة هنا ال تصرح باملقصو

  .اهـ. وأول ذلك بغالب الظن ألن العلم ال يتفاوت
  .يعين ال يقال فيه ظاهر وغري ظاهر خبالف الظن: قلت

بفتح الصاد املهملة فموحدة مشدده فغني معجمة بعد ألفه هو أبو نصر عبد اهللا بن حممد بن " وحكاه ابن الصباغ"
يف العدة عن قوم من "يف وقته مؤلف كتاب الشامل يف فقه الشافعية والعدة يف األصول  عبد الواحد فقيه العراقيني

قد علم أن خرب الواحد يفيد الظن فإذا حفته القرائن أفاد العلم كما قال احلافظ يف النخبة " أصحاب احلديث
ام اآلحاد ما يفيد العلم وقد يقع فيها أي يف أخبار اآلحاد املنقسمة إىل مشهور وعزيز وغريب وهي أقس ٢وشرحها

  .اهـ. النظري بالقرائن على املختار
  :وقلنا يف نظم النخبة

وقد يفيد العلم أعين النظري إذا أتت قرائن للخرب واعلم أن األقوال يف خرب الواحد يف إفادته العلم ثالثة كما ذكره 
  :ابن احلاجب والعضد وغريمها

  .٣حصل خرب الواحد حصل العلم وهو قول أمحد بن حنبل أنه يفيد العلم بنفسه مطردا أي كلما: األول
  .أنه حيصل به العلم وال يطرد أي ليس كلما حصل حصيل العلم به: و الثاين
  .أنه ال حيصل العلم به إال بقرينة: الثالث

  ـــــــــــــــــــ



  ".١/٧٥"تدريب الراوي  ١
  ".٢٦"ص  ٢
عبد اهللا أحد األئمة، حافظ فقيه، حجة زاهد ورع، وهو رأس أمحد بن خنبل بن هالل الشيباين املروزي، أبو  ٣

، ووفيات "٢/٩٦"، وشذرات الذهب "٤/٤١٢"تاريخ بغداد : له ترمجة يف". ١٤١"مات سنة . الطبقة العاشرة
  ".١/٤٧"األعيان 

ال أمحد كقول واملسألة مستوفاة هنالك واملراد بيان أن املسألة من املسائل املعروفة واخلالف فيها واسع فأحد أقو
الكرابيسي وكأنه الذي أراده ابن الصباغ بقوله عن قوم من أصحاب احلديث واحلق أن فيه ما يفيد العلم كما هو 

  .أحج األقوال
وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يبعث اآلحاد إىل األقطار يدعون إىل اإلميان والبد فيه من العلم وال يكفي فيه 

رب اآلحاد ما يرتب على ما يفيد العلم كقبوله خرب الوليد بن عقبة يف قصة بين الدخول بالظن وكان يرتب على خ
: احلجرات[} إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنبٍَأ{: املصطلق وإرادته صلى اهللا عليه وسلم غزوهم استنادا إىل خربه حىت أنزل اهللا

تقاد اجلازم املطابق الذي ال يبقى معه شك وال مث املراد من العلم هنا خبرب اآلحاد العلم باملعىن اخلاص وهو االع] ٦
شبهة فقول الزين العلم الظاهر يريد به هذا املعىن إذ العلم باملعىن األعم ال خالف يف إفادة خرب اآلحاد له على أن 

ر ال قول الكرابيسي العلم الظاهر حيتمل أه ال يريد به ما يف نفس األمر بل أنه يفيد خرب اآلحاد العلم املذكور ظاه
  .قطعا

هو أبو بكر حممد بن الطيب الباقالئي بفتح املوحدة وبعد األلف قاف مث الم ألف وبعده نون نسبة " قال الباقالئي"
إىل الباقال وبيعه وأنكر احلريري هذه النسبة وقال من قصر الباقال قال باقلي ومن مد قال باقالوي وباقالئي ويف 

القياس مثل صنعائي ذكر ابن خلكان أنه سكن بغداد وصنف التصانيف جامع األصول قوهلم باقالئي على خالف 
" قول من ال حيصل علم هذا الباب"أي القول بإفادة خرب الواحد العلم " أنه"الكثرية يف علم الكالم ومسع احلديث 

  .أي باب ما تفيده أخبار اآلحاد وال خيفى ما تقدم من قول أمحد وغريه يف إفادته إياه
قبل بإفادته العلم وعدمها مطلقا وإفادته تارة وعدمها أخرى فكيف يقال أنه قول من ال حيصل على واحلاصل أنه 

هذا الباب على أنه ال خيفي أن من أخرب نفسه بأنه حصل له العلم بأي سبب من األسباب احملصلة له يصدق يف 
ى على الغري مستندها القياس على نفسه وأما حكمه بأنه حتصل لغريه ما حصل له من العلم بذلك السبب فهذه دعو

النفس واختالف اإلدراك معلوم فال يكاد يستوي اثنان يف رتبه فالقول بأن هذا السبب الفالين مثال يفيد العلم أوال 
  .يفيده لكل من حصل له ليس مبقبول

  البخاري" الشيخان"أي احلديث الصحيح األحادي " إن أخرجه: قال زين الدين"

فاختيار ابن الصالح القطع بصحته "بإخراجه " أحدمها"انفرد " أو"ى إخراجه على الصحايب ومسلم أي اتفقا عل
  .للمصنف يف ذكر حكم الصحيحني ويأيت الكالم عليه ١" وخالفه احملققون كما سيأيت

ال "أي وال احلسن " هذا حديث ضعيف مرادهم فيما مل يظهر لنافيه شروط للصحة"أي أئمة احلديث " وكذا قوهلم"
هذا إذا كان تضعيفه لكذب راوية وإال فإن أسباب التضعيف كثرية كما يأيت فلو قال ال " نه كذب يف نفس األمرأ

أنه ضعيف يف نفس األمر لكان أمشل ويف قوله وإصابة من هو كثري اخلطأ إشارة إىل ما صوبنا به عبارته إذ كثري 
  .٢" من هو كثري اخلطأ جلواز صدق الكاذب وإصابة"اخلطأ ليس خربه كذبا بل مردودا 



  ـــــــــــــــــــ
  ".١/١٢"فتح املغيث  ١
  ".١/٧٦"، وتدريب الراوي "١/٢٨"فتح املغيث  ٢

  ]يف معرفة أصح األسانيد: من علوم احلديث[ ٣مسألة 

" هل ميكن معرفة"أي أئمة احلديث على ثالثة أقوال إطالقني وتفصيل كما ستعرفها " واختلفوا -أصح األسانيد"
  .وكذا جيري يف احلديث نفسه" أصح األسانيد"دث احمل

وهلذا ترى اإلمساك عن إسناد أو حديث إىل آخره فليس الكالم مقصورا على األسانيد كما : ١قال ابن الصالح
  .هنا
كأنه حذف الزين قوله أو حديث ألنه قال احلافظ ابن حجر ال حيفظ عن أحد من أئمة احلديث أنه قال : قلت

ألحاديث على اإلطالق ألنه ال يلزم من كون اإلسناد أصح من غريه أن يكون املنت املروي به حديث كذا أصح ا
ووجودها يف األول أو كثرة املنابعات : أصح من املنت املروي باإلسناد املرجوح الحتمال انتفاء العلة عن الثاين

  .خاصة وكأنه قال هل ميكن أو ال ميكندون األول فألجل هذا ما خاض األئمة إال يف األول : وتواترها على الثاين
الظاهر أن يقال ال ميكن " ال يصح"أي معرفة األصح ذكر الضمري إلضافته إىل املذكر " واملختار أنه: قال زين الدين"

اليت يفيدها صحيح وأصح إال أن ابن " ألن تفاوت مراتب الصحة"أنه عنوان البحث فكأنه أراد الصحة اإلمكان 
لبحث بعد بيان مراتب الصحة فإنه قال الصحيح يتنوع إىل متفق عليه وخمتلف فيه ويتنوع إىل الصالح ذكر هذا ا

مشهور وغريب وبني ذلك مث قال إن درجات الصحيح تتفاوت يف القوة حبسب متكن احلديث من الصفات 
  .اهـ. ٢احلاصر املذكورة اليت تنبين الصحة عليها وتنقسم باعتبار ذلك إىل أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد

  ـــــــــــــــــــ
  ".٢٢"علوم احلديث ص  ١
  ".٢٢"علوم احلديث ص  ٢

وهذا التفاوت يف املراتب اليت علل هبا زين الدين ال يتضح إال بعد معرفة هذه التقاسيم فلو أشار إليها كان أمت يف 
رفة متكنه منها إال بعد معرفة هذه وال سبيل إىل مع" مترتب على متكن اإلسناد من شروط الصحة: "اإلفادة لقوله

: من الرواة" ويعز وجود أعلى درجات القبول يف كل فرد فرد: "التقاسيم ليعرف األعلى مرتبة من األدىن كما قال
يف ترمجة واحدة "بأن يكون أكمل رواة األحاديث عدالة وضبطا بالنسبة إىل كل راو يف الدنيا للحديث النبوي 

إذ قد ال يعز يف بعض الرواة أو يف تراجم معقودة رواة متعددين كما يأيت أنه قد حكم على " بالنسبة جلميع الرواة
بعض التراجم بالنسبة إىل راو معني وهذا التعليل يشعر بأنه ميكن وإمنا يعز ولو عرب املصنف يف أول البحث بقوله 

  .يعز معرفة أصح األسانيد لكان أوفق ملا ذكره هنا
وقريب "ال ميكن أن يقطع احلكم يف أصح األسانيد لصحايب واحد وكأنه لذلك قال املصنف  نعم عبارة احلافظ بلفظ

أي أبو عبد اهللا اإلمام الكبري احلافظ الشهري الضيب النيسابوري متفق " ما قاله احلاكم"أي من كالم الزين " من هذا
ذي ذكره املصنف ذكره احلاكم يف كتابه على إمامته وجاللته ويأيت ذكر كتابه املستدرك وكالم األئمة فيه وهذا ال

  .قريبا" وسيأيت كالمه"علوم احلديث 



إن مجاعة من احملدثني خاضوا : قال ابن الصالح: "ما أفاده قوله: وهذا اإلطالق األول يف مسألة واإلطالق الثاين
رة شبه البحث عن أصح الغمرة بالغني املعجمة فيم ساكنة فراء من غمرة املاء غطاه ففي الكالم استعا" غمرة ذلك

األسانيد بالبحر فأثبت له اخلوض والغمرة وهذا دليل على أن هؤالء اخلائضني يرون إمكان معرفة أصح األسانيد بل 
  .وجزموا فيما عينوه

" فاضطربت أقواهلم"وهذا القسم يقابل قول املصنف ميكن وكأنه قال أوال مث ذكر القسم األول وأخذ يف ذكر الثاين 
  .تعيني أصح األسانيد اختلفت يف

زاد ابن الصالح لفظ كلها وكذلك احلاكم يف الرواية عن البخاري وما كان حيسن " أصح األسانيد: فقال البخاري"
موىل عبد " عن نافع"اإلمام املعروف " ١ما رواه مالك"حذفها إذا فيها التنصيص على املارد أي كل سند يف الدنيا 

  عن ابن"اهللا بن عمر 
  ـــــــــــــــــــ

قال . شيخ األئمة، وإمام دار اهلجرة. ابن أنس بن مالك األصبحي احلمريي أبو عبد اهللا املدين: مالك هو ١
، وشذرات "١٠/١٧٤"البداية والنهاية : له ترمجة يف". ١٧٩"مات سنة . إذا جاء األثر فمالك النجم: الشافعي
  ".١/٤٣٩"، ووفيات األعيان "١/٢٨٩"الذهب 

حايب اجلليل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أخرج هذا احلاكم عن البخاري بسنده فهذا رأي البخاري هو الص" عمر
وال يصح أنه يريد أصح أسانيد عبد اهللا بن عمر عنده يف نظره ألنه صرح بقوله كلها فإذا هذا احلكم بالنسبة إليه 

خاري عني األصح عنده فال يقال إهنا ليس حمال للخالف إذ حمله بالنسبة إىل كل حديث يروى مث إذا كان الب
اضطربت أقوال من عني رتبة األصح عنده ألنه أخرب عن رأيه وما حصل عنده فكل قائل قوله غري مضطرب يف 

  .نفسه وال يلزمه القول بقول غريه إذ هو خمرب عما صح له
هو عبد اهللا مب حممد بن أيب " يبةوأبو بكر بن أيب ش"هو الصنعاين اإلمام املعروف صحاب املسند " وقال عبد الرزاق"

هو حممد بن شهاب التابعي املعروف منسوب إىل زهرة بن " أصحها مطلقا الزهري"شيبة صاحب املسند واملصنف 
زين العابدين وإمام " عن علي بن احلسني: "كالب بطن من قبيلة من قريش منهم أم النيب صلى اهللا عليه وسلم

عن "رحيانة املصطفى وسيد الشهداء وقتيل كربالء " عن أبيه احلسني بن علي" املتقني شهرة أمره تغين عن ذكره
على بن أيب طالب أمري املؤمنني أيب احلسن خامس أهل الكساء وسيد األتقياء وإمام الشهداء قد بينا بعض ما " جده

ذه الرواية عن عبد الرزاق وه" سالم اهللا عليهم أمجعني"جيب من بيان فضائله يف الروضة الندية شرح التحفة العلوية 
  .وابن أيب شيبة أخرجها احلاكم يف علوم احلديث يسنده وفيها أصح األسانيد كلها

هو أبو يعقوب اسحق بن " واسحاق"هو إمام احلدثني أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل صاحب املسند " وقال أمحد"
الزهري عن سالم ابن عبد اهللا بن عمر عن "مطلقا " أصحها"ابراهيم احلنظلي من أئمة احلديث عرف بابن راهوية 

  .عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب" أبيه
أخرجه احلاكم عنه ويف كتاب ابن الصالح عمرو بفتح العني وهي نسخة يف كتاب " وقال عمر بن علي الفالس"

للحاكم ويف كتاب علوم احلديث " وسليمان بن حرب"املصنف والفالس بفتح الففاء فتشديد الالم فسني مهملة 
وهو احلافظ املعروف شيخ البخاري " وعلي بن املديين"ابن داود ويف نكت احلافظ ابن حجر ابن حرب مثل ما هنا 

بفتح املهملة فموحدة فمثناة حتتية فدال " عن عبيدة"التابعي املعروف بتعبريه األحالم " أصحها حممد بن سريين"
  قالبالسني املهملة وسكون الالم وي" السلماين"مهملة 



كأنه عبارة " أجود األسانيد: عن علي بن أيب طالب عليه السالم إال أن علي بن املديين قال"بفتحها وهو أحد الرواة 
فشرط " ابن سريين عن عبيدة عن علي"حممد " عبد اهللا بن عون عن] "من قوله أصحها[عن أصحها ليوافق ما تقدم 

  .نأن يكون الراوي عن حممد بن سريين عبد اهللا بن عو
" عن حممد بن سريين بن عن عبيدة عن علي"السختياين الثقة املعروف " أصحها أيوب: وقال سليمان بن حرب"

أن أصحها حممد بن سريين عن عبيدة عن عي : فشرط يف الراوي عن ابن سريين أن يكون أيوب فقد اتفق الثالثة
  .ويا معينا عن حممدوإن اختلفوا يف الراوي عن حممد وظاهر هذا أن الفالس مل يشترط را

بفتح امليم فعني مهملة فمثناة حتتية فنون هو حيىي بن معني اإلمام احلافظ صاحب اجلرح والتعديل " وقال ابن معني"
بعني مهملة فشني معجمة حافظ مشهور ثقة " األعمش"بسكر امليم وسكون اهلاء فراء " أصحها سليمان ابن مهران"

سماع منه فهو تابعي برؤية الصحايب وأما ما يرويه عنه فهو مرسل أرسل عن عامل رأي أنس بن مالك ومل يرزق ال
بفتح النون وفتح اخلاء املعجمة فعني مهملة فقيه كويف أحد األئمة " عن ابراهيم بن يريد النخعي"كبار التابعني 

" عن علقمة"يمني املشهورين تابعي رأي عائشة ومل يسمع منها وهو منسبوب إىل النخع قبيلة كبرية من مذحج بال
عن عبد اهللا بن "ابن عبد اهللا النخعي الكويف " ابن قيس"بعني مهملة مفتوحة فالم فقاف فقيه ثبت تابعي عامل 

أخرجه احلاكم بسنده عن حيىي زاد فقال له أي ليحىي إنسان األعمش مثل الزهري فقال برئت من " مسعود
ة وكان يعمل لبين أمية وكان األعمش فمدحه فقال فقري األعمش أن يكون مثل الزهري كان يرى العرض واإلجاز

  .صبور جمانب للسلطان
ويف املسألة أقوال "بعد سياقه لكالم ابن الصالح " قال زين الدين ١ذكرها ابن الصالح"وهي مخسة " فهذه األقوال"

  .الذي شرح به ألفيته" أخر ذكرهتا يف الشرح الكبري
  .نص أئمة من أئمة احلديث بأهنا أصح األسانيد غري ما ذكروقد ذكر احلافظ ابن حجر أقواال أخر 

  لنفعها ٢" فوائد مهمة ال يستغين عنها طالب احلديث"أي يف الشرح الكبري " وفيه"
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢٣ -٢٢"علوم احلديث ص  ١
  ".١/١٤"فتح املغيث  ٢

وال يصح تعميم احلكم يف "أي زين الدين " قال"يف ذلك الفن فهذان اإلطالقان إىل هنا والتفصيل ما أفاده قوله 
" يف ترمجة لصحايب واحد بل ينبغي أن تقيد كل ترمجة منها بصاحبيها"كسند حديث أيب هريرة مثال " أصح األسانيد

على مجيع تراجم الصحابة أي ال حيكم بأهنا أصح أسانيد األحاديث كلها وهذا منه رد ملا قاله من ساق كالمهم من 
حكمهم بأن أصح األسانيد مطلقا رواية الصحايب الذي عينوه وهذا الكالم من كالم احلاكم فإنه قال بعد  األئمة يف

سياقه ملا ذكر من التراجم اليت حكم عليها بأهنا أصح األسانيد وهي اليت سلف ذكرها قريبا ما لفظه إن هؤالء 
األسانيد ولكل صحايب رواة من التابعني وهلم  األئمة احلافظ قد ذكر كل واحد منهم ما أدى أليه اجتهاده يف أصح

  .أتباع وأكثرهم ثقات
: مث قال احلاكم" ال ميكن أن يقطع احلكم يف أصح األسانيد لصحايب واحد: قال احلاكم: "مث ما نقله املصنف بقوله

لبيت عليهم إن أصح أسانيد أهل ا"يف بيان أصح األسانيد وتقييد كل ترمجة بصحابيها " فنقول وباهللا التوفيق"
علي بن احلسني " عن جده"حممد " عن أبيه"هو حممد الباقر " ابن حممد"هو جعفر الصادق " جعفر"ما رواه " السالم

زين العابدين وهذا الذي نقله املصنف هو لفظ احلاكم كما رأيناه يف كتاب احلاكم إال أنه ال خيفي أن الظاهر أن 



فر ال أبوه مع أنه مشكل فإن ضمري جده على هذا يكون لعلي بن يراد بأبيه حممد ألن علي بن احلسني جد جع
احلسني فأنه جد جعفر ولكن علي بن احلسني مل يسمع من علي بن أيب طالب فيكون منقطعا فيكف يكون من أصح 
 األسانيد وإذا أعيد ضمري أبيه إىل علي بن احلسني وإن كان جدا جلعفر فإنه يصح إطالق األب عليه لغة وحينئذ فال

انقطاع إال أنه ال يتم إال بعد ثبوت مساع جعفر من جده علي بن احلسني وألن هذا خالف القاعدة هلم فإهنم إذا 
قالوا عن أبيه عن جده ال يريدون إال أنه يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده وقد ثبت مساع جعفر عن جده علي 

 سنة ثالث وتسعني فقد صحب جعفر جده علي بن بن احلسني ألن مولد جعفر سنة مثانني ووفاة علي بن احلسني
احلسني ثالث عشرة سنة فسماعه منه يقني كما أن مساع زين العابدين من أبيه احلسني السبط يقني فإنه حضر الطف 

إذا كان الراوي عن "رضي اهللا عنهم " عن علي"احلسني السبط " عن جده"مع أبيه وعمره ثالث وعشرون سنة 
  .ملصنف أنه إمنا قيد احلاكم بذلك لكثرة رواية الضعفاء عنهنقل عن ا" جعفر ثقة

عبد اهللا بن محزة " املنصور باهللا"عن أمحد " هذا إسناد لو مسح به على مريض لشفي رواه: قال أمحد بن حنبل: قلت"
ء األئمة وذكره السمهودي يف جواهر العقدين من طريق احملدثني يريد أنه يشفي لربكة هؤال" يف اجملموع املنصوري"

  .وكأنه يريد لو كتب ومسح به أولو قرئ على املريض ومسح بيده القارئ
رضي اهللا عنه لفظ احلاكم الصديق عن أيب بكر وكذا نقله عن الزين ما رواه " وأصح أسانيد أيب بكر: "قال احلاكم

اء املهملة والزاي وقيس هو باحل" عن قيس ابن أيب حازم"البجلي ثقة روي عن كبار التابعني " إمساعيل بن أيب خالد"
عن أيب بكر وأصح أسانيد عمر رضي اهللا عنه "أبو عبد اهللا الكويف البلخي خمضرم من كبار التابعني وهو ثقة 

  .عمر" عن جده"عبد اهللا " عن أبيه"بن عبد اهللا بن عمر " الزهري عن سامل
  .ن السائب بن يزيد عنهأصح طريق يروي يف هذه الدنيا عن عمر رواية الزهري ع: وقال ابن حزم

بفتح املثناة وروي عنه أه كان يقول بكسرها تابعي " الزهري عن سعيد بن املسيب: وأصح أسانيد أيب هريرة"
  ".عن أيب هريرة"مشهور فاضل 

  .وهي اليت قال البخاري إهنا أصح األسانيد مطلقا كما سلف" مالك عن نافع عن ابن عمر: وأصح أسانيد ابن عمر"
" عن القاسم"ابن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب كان أحد األعالم " عبيد اهللا بن عمر: نيد عائشةوأصح أسا"

عمته أخت أبيه أخرج احلاكم عن حيىي بن معني أنه قال عبيد اهللا بن عمر عن " عن عائشة"بن حممد ابن أيب بكر 
  .القاسم بن حممد عن عائشة ترمجة مشبكة بالذهب

باملثلثة مفتوحة وسكون الواو " الثوري"هو أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد " سفيان: بن مسعود وأصح أسانيد عبد اهللا"
عن ابراهيم "هو ابن املعتمر " عن منصور"فراء نسبة إىل ثورين عبد مناف وهو رأس يف العلم والورع والتقوى 

  ".عن ابن مسعود"تقدم " النخعي عن علقمة
فهذه أصح األسانيد بالنظر إىل الصحايب من غري اعتبار حمل " ي عن أنسعن الزهر: وأصح أسانيد أنس بن مالك"

  :وأما باعتبار احملالت فقال
  "ابن عيينة"بسني مهملة مثلثة احلركات " سفيان: وأصح أسانيد املسكني من الرواة"

ن ثبت حجة معروف بضم العني املهملة وفتح املثناة التحتية وسكون املثناة التحتية وفتح النون هو أبو حممد سفيا
  " .عن جابر بن عبد اهللا"بالدال بلفظ الدينار املعروف " عن عمرو بن دينار"
مجع مياين منسوب ويقال يف النسبة أيضا ميين وميان كقاض كما يف القاموس واملراد رواة " وأصح أسانيد اليمانيني"



أبو عروة بن راشد األزدي نزيل اليمن ثقة فاضل  بفتح امليم وسكون العني املهملة وفتح امليم الثانية فراء هو" معمر"
عن أيب "بفتح اهلاء وتشديد امليم ابن منبه هو تابعي وهو أخو وهب بن منبه اليماين صاحب األخبار " عن مهام"

  ".هريرة
املضري أي " عن يزيد بن أيب حبيب"ابن سعد أحد أعالم عصرة  ١" الليث"أي أصحها " وأثبت أسانيد املصريني"

عن "باخلاء املعجمة وحتتية امسه مرثد بن عبد اهللا ثقة فقيه " عن أيب اخلري"اسم أبيه سويد ثقة فقيه كان يرسل  حازم
  .وعقبة صحايب معروف" ابن عامر"بضم العني املهملة وسكون القاف فموحدة " عقبة

شام وشامي كما يف القاموس مجع شامي منسوب إىل شام ويقال يف النسبة إىل الشام أيضا " وأثبت أسانيد الشاميني"
عن " ٢بفتح اهلمزة وسكون الواو فزاي مفتوحة مفهمة وهو أبو عمر عبد الرمحن ابن عمرو ثقة جليل" األوزاعي"

  ".عن الصحابة"هو أبو بكر حسان الدمشقي فقيه عابد " ابن عطية"مبهملتني الثانية مشددة " حسان
سم فاعل من الوقود ويل قضا مرو وكان حيمل حاجته من السوق ا" احلسني بن واقد: وأثبت أحاديث اخلراسانيني"

بريدة " عن أبيه"تصغري برد احلالف التاء " عن عبد اهللا بن بريده"وثقة ابن معني وغريه واستنكر أمحد بعض حديثه 
الصحيحني بعد سياقه هلذا ولعل قائال يقول هذا اإلسناد مل خيرج منه يف : بن احلصيب الصحايب املعروف قال احلاكم

إال حديثان فيقال له أوجدنا للخراسانيني أصح من هذا اإلسناد وكلهم ثقات وخراسانيون وبريدة بن احلصيب 
  .انتهى". مبرو"مدفون 

  ـــــــــــــــــــ
ما رأيت أحدا أكمل من الليث : قال حيىي بن بكري. الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي أبو احلارث املصري ١

مات سنة . ان فقيه البدن، عريب اللسان، حيسن القراءة والنحو، وحيفظ احلديث والشعر، مل أر مثلهبن سعد، ك
  ".١/٢٦٦"، والعرب "١/٢٨٥"، وشذرات الذهب "١٣/٣"تاريخ بغداد : له ترمجة يف". ١٧٥"
  ".٦/٢٣٨"، وهتذيب التهذيب "١/٢٢٧"، والعرب "١/١٧٨"تذكرة احلفاظ : له ترمجة يف ٢

وهذا الذي ذكره فد ينازع يف بعضه والسيما يف : ابن حجر بعد سياقه لكالم احلاكم هذا ما لفظه قلت وقال احلافظ
أصح أسانيد أنس فإن قتادة وثابتا البنايت أقعد وأسعد خبدمته من الزهري وهلما يف الرواة مجاعة فأثبت أصحاب 

ا جزمت بشعبة ألنه كان ال يأخذ ع أحد ممن ثابت البناين محاد بن زيد وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل غريه وإمن
وصف بالتدليس إال ما صرح فيه ذلك املدلس بسماعه من شيخه وقوله يف أسانيد أهل الشام فيه نظر فان مجاعة من 

أئمتهم رجحوا راوية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أىب إدريس اخلوالين عن أىب ذ ر مث قال تنبيه مل 
. أوهى األسانيد وقد ذكره احلاكم وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إىل مقابله -يريد ابن الصالح  - يذكر املصنف

  .انتهى
واعلم أن فائدة معرفة أصح األسانيد مما ذكر وغريه أنه إذا عارضه حديث مما مل ينص فيه إمام على أصحيته يرجع 

يضا على أصحيته يرجع إىل املرجحات فأيهما ما نص على أصحيته عليه وإن كان صحيحا فان عارضه مه نص أ
  .كان أرجع حكم بقوله وإال رجع إىل القرائن اليت حتف أحد احلديثني فيقدم هبا على غريه

  ]يف ذكر أول من صنف يف مجع الصحيح[ ٤مسألة 



قال احلافظ ابن حجر إنه اعترض  ١هذا كالم ابن الصالح" أصح كتب احلديث أول من صنف صحيح البخاري"
ليه شيخ عالء الدين مغلطاى فيما قرأت خبطه بأن مالكا أول من صنف الصحيح وتاله أمحد بن حنبل وتاله ع

واملوقوف  ٣قال وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح اجملرد فال يرد كتاب مالك ألن فيه البالغ ٢الدارمى
  .اهـ. واملتقطع والفقه وغري ذلك لوجود ذلك يف كتاب البخاري

قد أجاب شيخنا يريد به زين الدين مث ذكر جوابه واعتراضه مبا هو حق مث قال لكن الصواب يف اجلواب مث و: قال
ذكر ما حاصله أنه يصدق على مالك أنه أول من صنف الصحيح اعتبار انتقائه للرجال فكتابه أصح من الكتب 

وابن اسحق  ٤ة ومحاد بن سلمة الثورياملصنفة يف هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات سعيد بن أيب عروب
ومعمر وابن جريح وابن املبارك وعبد الرزاق وغريهم وهلذا قال الشافعي ما بعج كتاب اهللا اصح من كتاب مالك 

  .فكتابه أصح عنده وعند من يتبعه ممن حيتج باملرسل واملوقوف
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢٥"علوم احلديث ص  ١
. احلافظ، أحد األعالم. بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام الدارمي أبو حممد السمرقنديعبد اهللا : الدارمي هو ٢

، وشذرات الذهب "١٠/٢٩"تاريخ بغداد : له ترمجة يف". ٢٥٥"مات سنة . إمام أهل زمانه: قال أبو حامت
  ".٢/٨"، والعرب "٢/١٣٠"
  .هي األحاديث اليت يقول فيها بلغين: البالغ ٣
: قال شعبة وغري واحد. ان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا الكويف، أحد األعالمسفي: الثوري هو ٤

، "١/٢٣٥"، والعرب "٩/١٥١"تاريخ بغداد : له ترمجة يف". هـ١٦١"مات سنة . سفيان أمري املؤمنني يف احلديث
  ".١/٢١٠"ووفيات األعيان 

ف باالتصال وغري ذلك من األوصاف فأول من مجعه وأما أول من صنف الصحيح املعترب عند أئمة احلديث املوصو
وأما قول مغلطاي إن أمحد أفرد الصحيح فقد أجاب عنه الشيخ ابن  ١البخاري مث مسلم كما جزم به ابن الصالح

  .الصالح يف التنبيه السادس من الكالم على احلديث احلسن انتهى كالم ابن حجر
سانيد غري ملحقة والكتب اخلمسة اليت هي الصحيحان وسنن كتب امل ٢يريد حيث قال الشيخ ابن الصالح: قلت

أيب داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى جمراها يف االحتجاج هبا والركون إىل ما ورد فيها مطلقا كمسند 
أيب داود الطيالسي ومسند عبيد اهللا بن موسى ومسند اسحق ومسند عبد بن محيد ومسند الدرامي ومسند أيب يعلي 

املوصويل ومسند احلسن بن سفيان ومسند البزار أيب بكر وأشباهها فهذه عادهتم فيها أن خيرجوا يف مسند كل 
صحايب ما رووه من حديثه غري متفيدين بأن يكون حديثا حمتجا به أوال فلهذا أخرت مرتبتها وإن جلت جلاللة 

  .مؤلفيها عن مرتبة الكتب اخلمسة انتهى
يتعلق بالدرامي فتعقبه الشيخ زين الدين بأن فيه الضعيف واملنقطع لكن بقي مطالبة مغلطاي وأما ما : مث قال احلافظ

  .بصحة دعواه أن مجاعة أطلقوا على مسند الدرامي كونه صحيحا فأىن مل أر ذلك يف كالم أحد ممن يعتمد عليه
ذكور من األحاديث الضعيفة كيف ولو أطلق عليه ذلك من يعتمد لكان الواقع خبالفه ملا يف الكتاب امل: مث قال

واملنقطعة واملوضوعة واملوطأ يف اجلملة أنظف أحاديث وأتقن رجاال منه ومع ذلك كله فلستأسلم أن الدارمي صنف 
  .انتهى. كتابه قبل تصنيف البخاري اجلامع لتعاصرمها ومن ادعى عليه ذلك فعليه البيان

بكالم  ٣مي فعليه البيان أيضا وكأنه اغتر احلافظ العالئيومن ادعى تقدم تصنيف البخاري على تصنيف الدار: قلت



مغلطاي فإنه قال ينبغي أن جيعل مسند الدارمي سادسا للخمسة بدل ابن ماجة فإنه قليل الرجال الضعفاء، ناذر 
  األحاديث املنكرة وإن كان فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أوىل من سنن ابن ماجه،

  ـــــــــــــــــــ
  ".٢٥"علوم احلديث ص  ١
  ".٥٦"علوم احلديث ص  ٢
حافظ : قال الذهيب. الشيخ اإلمام العالمة صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الشافعي: العالئي هو ٣

، والنجوم "٦/١٩٠"شذرات الذهب : له ترمجة يف، "٧٦١. "يستحضر الرجال والعلل، وتقدم يف هذا الشأن
  ".١٠/٣٣٧"الزاهرة 

ر كالمه، وحيتمل أنه إمنا أراد تفضيله على ابن ماجه خبصوصه وأن ابن ماجه رجاله الضعفاء أكثر وأحاديثه إىل آح
  .الشاذة واملنكر غري نادرة

إذا عرفت هذا فعلى حتقيق احلافظ ينبغي أن يقال أول صنف يف الصحيح املعترب عند أئمة احلديث املوصوف 
غري أن جواب احلافظ مل يتضح به رد كالم مغلطاي كل االتضاح كما باالتصال وغري ذلك من األوصاف البخاري 

  .ال خيفى
" أصح من كتاب مسلم عند اجلمهور وقال النووي إنه الصواب واختاره زين الدين قاالمها"أي البخاري " وكتابه"

ما أسنده دون "باحلكم بأصحية كتابه على مسلم أصحية " واملراد"من أئمة احلديث " وغريمها"أي النووي والزين 
مجع ترمجة وهي عنوان الباب الذي تساق فيه األحاديث وال بد أن تكون مناسبة ملا " والتراجم"يأيت تعريفه " التعليق

يساق من األحاديث قالوا وذلك ألن الصفات اليت تدور عليها الصحة يف كتاب البخاري أمث منها يف كتاب مسلم 
  .وشروطه فيها أقوى وأشد

حيث االتصال فالشتراطه أن يكون الراوي قد ثبتت له لقاء من روي عنه ولو مرة واكتفي مسلم  أما رجحانه من
  .مبطلق املعاصرة

وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فألن الرجال الذي تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال 
ال املتكلم منهم فيه بالضعف مثانون رجال والذين البخاري فإن الذين انفرد هبم البخاري أربعمائة ومخسة وثالثون رج

تفرد هبم مسلم ستمائة وعشرون رجال املتكلم منهم فيه بالضعف مائة وستون رجال على الضعف من كتاب 
البخاري وال شك أن التخريج عمن مل يتكلم فيه أصال أوىل من التخريج عمن تكلم فيه وألن الذين تفرد هبم 

 يكثر من ختريج أحاديثهم وليس لواحد منهم نسخة كبرية أخرجها أو أكثرها كنسخة البخاري ممن تكلم فيه مل
عكرمة عن ابن عباس خبالف مسلم فقد أخرج أكثر تلك النسخ اليت رواها عمن تكلم فيه كأيب الزبيب عن جابر 

وغالبهم من شيوخه  أهتيل عن أبيه عن أيب هريرة وحنوهم مع أن البخاري مل يكثر من إخراج أحاديث من تكلم فيهم
الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم وال شك أن املرء أشد معرفة حبديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيف ممن 

  تقدم عن عصرهم خبالف مسلم يف األمرين فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه

ي ممن تكلم فيه من ممن تكلم فيه من املتقدمني وقد أخرج نسخهم كما قدمنا ذكره مث إن من خيرج هلم البخار
املتقدمني خيرج أحاديثهم غالبا يف االستشهادات واملتابعات والتعليقات خبالف مسلم فإنه خيرج هلم الكثري يف 

  .األصول فأكثر من خيرج هلم البخاري يف املتابعات حيتج هبم مسلم



ث أقل عدا مما انتقد على وأما رجحانه من حرث عدم الشذوذ واإلعالل فألن ما انتقد على البخاري من األحادي
مسلم فإن مجلة األحاديث اليت انتقدت عليهما مائتا بألف التثنية حديث وعشرة اختص البخاري منها بأقل من 

  .مثانني
هذا كالم احلافظ هنا وسيأيت نقل املصنف عنه أنه ذكر يف مقدمة فتح الباري مما اعترض احلفاظ على البخاري : قلت

  .وسيأيت حتقيق ذلك إن شاء اهللا تعاىل مائة حديث وعشرة أحاديث
مث قال ويشتركان يف اثنني وثالثني وباقيها خمتص مبسلم مع أنه قد اتفق العلماء أن البخاري كان أجل من مسلم يف 
العلوم وأعرف بصناعة احلديث منه وأن مسلما تلميذه وخرجيه ومل يستفد إال منه وتتبع آثاره حىت لقد كان يقول 

البخاري ملا راح مسلم وال جاء ومن مرجحات البخاري أن مسلما صرح يف أول صحيحه أن  ٢لوال ١الدار قطين
  .انتهى. املعنعن له حكم االتصال إذا تعاصر املعنعن واملعنعن عنه وإن مل يثبت اجتماعهما

له جاء لع: كيف يكفي ذلك مع أن كتابه صحيح وال بد فيه االتصال قلت: قال املال على قاري فإن قلت: قلت
هذا احلديث يف كتابه، متصال يف آخر أ و كان اتصاله مبن روى مشهورا فاملراد مبن روى عنه من أدى عنه ظاهرا 

  .انتهى. ولو كان بالواسطة وفيه أنه لو كان كذلك لكان االختالف لفظيا قال والصواب كون اخلالف حقيقيا
  ـــــــــــــــــــ

كان : قال اخلطيب. م أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي البغدادياإلمام شيخ اإلسال: الدارقطين هو ١
: له ترمجة يف". هـ٣٨٥"مات سنة . فريد عصره وإمام وقته، وانتهى إليه علم األثر، واملعرفة بالعلل وأمساء الرجال

  ".٣/١١٦"، وشذرات الذهب "١٢/٣٤"، وتاريخ بغداد "١١/٣١٧"البداية والنهاية 
ص " حاشية األجهوري. "قال بعضهم إنه كناية عن كونه عيلة على البخاري: إخل.... ي ملا راحلوال البخار ٢
"١٩."  

  .ومل يدفع األشكال: قلت
والبخاري ال حيمله على االتصال حىت يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة وقد أظهر البخاري هذا . مث قال احلافظ

ا يرجح به كتابه ألنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من احلكم املذهب يف التاريخ وجرى عليه يف الصحيح وهو مم
باالتصال فال خيفى أن شرط البخاري أوضح يف االتصال فبهذا تعلم أن شرطه يف كتابه أقوى اتصاال وأشد حتريا 

  .أفاد هذا احلافظ ابن حجر يف مؤلفاته
لبخري بل غايتها تدل على صحته مث وأقول ال خيفي أن هذه الوجوه أو أكثرها ال تدل على املدعي وهو أصحية ا

إنه ال خيفي أيضا أن الشيخني اتفقا يف أكثر الرواة وتفرد البخاري بإخراج أحاديث مجاعة وانفرد مسلم جبماعة كما 
  .أفاده ما سلف من كالم احلافظ فهذه ثالثة أقسام

لى اآلخر الحتاد رجال سند كل ما اتفقنا على إخراج حديثه فهما يف هذا القسم سواء ال فضل ألحدمها ع: األول
واحد منهما فيما رواه والقول بأن هؤالء أرجح إذا روي عنهم البخاري ال إذا روي عنهم مسلم عني التحكم وهذا 

بناء على أن املراد مبا اتفقا عليه االتفاق على رجال اإلسناد مجيعا ال يقال ال حتكم ألنه شرط البخاري اللقاء دون 
رض أهنم على شرط البخاري من حصول اللقاء ألنه روي عنهم وال يروي إال عمن وافق شرطه مسلم ألنا نقول الف

  .ومعلوم أهنم قد صاروا على شرط مسلم باألوىل ألنه ثبت اللقاء فقد ثبتت املعاصرة
وإذا عرفت هذا فال وجه للحكم بأصحية رواية البخاري فيما اتفق هو ومسلم على إخراجه ورجاله إال جاء 

م احملض وهذا القسم هو أكثر أقسامه قطعا وحينئذ فال يصح احلكم على كتاب البخاري باألصحية بالنسبة التحك



  .إىل هذه األحاديث وكيف يتم القول بأن كتاب البخاري أصح على هذا؟
ألنه ما انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم فهذا القسم ينبغي أن يقال أنه أصح مما انفرد به مسلم : والقسم الثاين

حصل فيه شرائط البخاري منفردة وقد تقرر ببعض ما ذكر من املرجحات أنه أقوى من شرائط مسلم يف الصحة 
وحينئذ فيتعني أن يقال ما يف كتاب البخاري من األحاديث اليت انفرد بإخراجها أصح من اليت انفرد مسلم 

تكلم فيهم وهذا التقسيم هو التحقيق وإن  بإخراجها وهذا القسم قليل كما عرفت وال بد من تقييد ذلك بغري من
  غفل عنه األئمة السابقون فإن من املعلوم يقينا أن

الصحة واألصحية ليستا بالنظر إىل ذات الشيخني بل بالنظر إىل رجال كتابيهما مث ال خيفي أيضا أن كون من تكلم 
أحاديث البخاري مطلقا غاية ما  فيهم من رجال البخاري أقل ممن تكلم فيهم من رجال مسلم ال يقتضي أصحية

يقتضيه أن الصحيح فيه أكثر وليس حمل النزاع على أن يف شرطه اللقاء ولو مرة واحدة حبثا وهو أنه قد يكثر 
الشخص احلديث عمن القاه حبيث يعلم يقينا أنه ال يتسع ألخذه عنه تلك األحاديث يف املوقف الذي احنصر فيه 

يادة أن يتسع زمان اللقاء لكن ما عنه روي مث رأيت بعد أيام مسلما قد ألزم البخاري اللقاء فالبد من تقييد ذلك بز
حيث شرط اللقاء هبذا اإللزام يف مقدمة صحيحه ورأيت احلافظ ابن حجر قد التزم هذا وقال يكفي اللقاء ولو مرة 

كالم البخاري مبا قيدناه به من  واحدة ولو كان بعض ما يرويه عمن القاه ال يستحق مساعه منه وسيأيت لنا ومل يقيد
  .إىل آخره... قولنا إن اتسع

وإذا عرفت هذا فقد عاد إىل جمرد املعاصرة على أن املعاصرة ال تكفي مطلقا بأن يكون أحدمها يف بغداد واآلخر يف 
  .يكتفون به هنااليمن بل البد من تقارب احملالت ليمكن اتصال الرواة إال كان من باب اإلجازة واملكاتبة ولعلهم ال 

واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تكلم يف الرواية بالعنعنة وأنه شرط فيها البخاري مالقاه الراوي ملن عنعن 
عنه وأطال مسلم يف رد كالمه والتهجني عليه ومل يصرح أنه البخاري وإمنا اتفق الناظرون أنه أراده ورد مقالته مث 

ن وقد أحاط العلم بأهنما قد كانا يف عصر واحد وجائز أن يكون احلديث الذي قال إن كل حديث فيه فالن عن فال
روي الراوي قد مسعه منه وشافهه به غري أنا ال نعلم له نه مساعا ومل جند يف شيء من الروايات أهنما التقيا قط أو 

والروايات قدميا وحديثا أ كل تشافها حبديث مث قال إن هذا هو القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم باألخبار 
رجل ثقة روي عن مثله وجائز ممكن لقاءه والسماع منه لكوهنما كانا مجيعا يف عصر واحد ومل يأت يف خرب قط أهنما 

  .اجتمعا وال تشافها بكالم فالرواية ثابتة واحلجة هبا الزمة إىل آخر كالمه وقد نقلنا فيما يأيت يف حبث العنعنة
أن اخلالف بني الشيخني يف رواية العنعنة ال غري وهو الذي أفاده احلافظ يف قوله ومن إذا عرفت هذا عرفت 

مرجحات البخاري أن مسلما صرح إىل آخره فشرط البخاري فيها اللقاء ومسلم املعاصرة وحينئذ فال يرجح 
  م فالعجب كيفالبخاري برمته على مسلم برمته هبذا الشرط بل يقال عنضة البخاري أصح وأرجح من عنعنة مسل

يعده احلافظ من وجوه ترجيح البخاري مطلقا مث قد ظهر املراد باملعاصرة أهنا اليت ميكن معها السماع وال يكفي 
  .مطلقها
  .إمنا جعله ترجيحا للبخاري مطلقا لكون كل ما فيه من األحاديث قد مت فيها شرطية اللقاء معنعنا وغريه: فإن قلت

كان بنحو حدثنا فهو ومسلم سواء فيه فإنه ال يكون إال باملشافهة إمنا اخلالف يف رواية  أما غري املعنعن وهو ما: قلت
متصلة عند مسلم وبه يتضح لك ضعف ما قدمنا عن املال على قاري سؤاال وجوابا وأنه بناه على عدم حتقيقه ملراد 

  .مسلم



رجحا فيه تأمل ألنه قد يقال هم باب مث جعل احلافظ ابن حجر كون شيوخنا البخاري هم الذي تكلم فيهم وجها م
علمه وعنهم أخذ ومنهم استمد رواياته وقد علل احلافظ ذلك مبا مسعته فانظر فيه مث ال يعزب عنك أن قوهلم أصح 
احلديث ما اتفق عليه الشيخان ال يوافق قوهلم هنا إن أصح الكتابني كتاب البخاري ألهنم قد جعلوا ما اتفقا عليه 

ث وقد عرفت أن الذي اتفقا عليه هو أكثر أقسام الكتابني ومل يتفقا عليه إال بعد حصول شرائط أصح أقسام احلدي
الرواية عندمها يف روايته فهما مثالن يف هذا كما أسلفنا فال يتم القول بأن كتاب البخاري أصح إال باعتبار ما انفرد 

قام التقعيد والتمهيد على أن استثناءهم التعاليق به وهو القليل احلقري وال حيسن إطالق صفة اجلزء على الكل يف م
والتراجم فقط من احلكم باألصحية فاض بأن احلكم هبا حكم على كل حديث ال أنه كما تأولنا من وصف الكل 

  .بصفة اجلزء وقد أحلقوا بذلك ما تكلم فيه
أي بعض " بعض املغاربة وذهب"أي بعد صحيح البخاري فإن تعارضا قدم ما يف البخاري " مث صحيح مسلم بعده"

يريد أبا عبد اهللا " واحلافظ أبو علي احلسني بن علي النيسابوري شيخ احلاكم" ١علماء الغرب وسيأيت أنه ابن حزم
ما حتت أدمي السماء أصح من كتاب : فقال أبو علي" إىل تفضيل صحيح مسلم على البخاري"صحاب املستدرك 

  ه زين الدين واحلافظ ابن حجرمسلم يف علم احلديث هبذا اللفظ نقله عن
  ـــــــــــــــــــ

كان صاحب فنون . اإلمام العالمة احلافظ الفقيه أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد القرطيب الظاهري: ابن حزم هو ١
، والعرب "٣/٢٩٩"شذرات الذهب : له ترمجة يف". ٤٥٧"مات سنة . وورع وزهد، وإليه املنتهى يف الذكاء واحلفظ

  ".١/٣٤٠"، ووفيات األعيان "٣/٢٣٩"

بضم الطاء املهملة وبعدها هاباء موحدة " عن أيب مروان الطبين ١القاضي عياض"أي تفضيل كتاب مسلم " وحكاه"
مشددة مضمومة وقبل ياء النسبة نون كذا ضبطه ابن السمعاين وقيل بضم الطاء وسكون املوحدة حكاه ابن األثري 

كان من : قال" عن بعض شيوخه"ها مجاعة قاله البقاعي وامسه عبد امللك بن زياد وغريه وهي بلدة بالغرب ينسب إلي
شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري وحكاه اخلطيب يف تاريخ بغداد يف ترمجة مسلم عن حممد بن 

كالم اسحق عن ابن منده قال أيضا مما حتت أدمي السماء، أصح من كتاب مسلم يف علوم احلديث وإليه ميل 
القرطيب يف خطبة تلخيصه ملسلم ونقله عن مجاعة وغزاه يف اختصاره للبخاري إىل أكثر املغاربة وعزا ترجيح 

  .البخاري إىل أكثر املشارقة ذكره الزركشي
إن كان املراد به أن كتاب مسلم "أي تفضيل صحيح مسلم " فهذا"بعد نقله لكالم أيب علي  ٢" وقال ابن الصالح"

فإنه ليس فيه بعد خطبته إال احلديث الصحيح مسرودا غر : قال ابن الصالح" ميازجه غري الصحيحيترجح أنه مل 
ممزوج مبثل ما يف كتاب البخاري يف تراجم أبوابه من األشياء اليت ال يسندها على الوجه املشروط يف الصحيح 

معلوم أن عبارة أيب على ال تساعد أي ال بأس يف التفضيل لصحيح مسلم من هذه اجلهة إال أنه " فهذا ال بأس به"
فهذا "من عبارته " أنه أصح كما هو املتبادر"أي يقول أىب علي " وإن كان املراد به"هذا التوجيه كل املساعدة 

  .مبا أسلفنا من مرجحات صحيح البخاري كما عرفت" مردود
ر معه ذهبوا إىل تفضيل صحيح واعلم أن ظاهر كالم ابن الصالح وزين الدين واملصنف أن بعض املغاربة ومن ذك

مسلم من حيث إنه أصح من صحيح البخاري فإن كان بعض املغاربة هو أبو حممد مبحزم وبه جزم احلافظ ابن حجر 
فإنه قال بعد ذكر ابن الصالح لبعض املغاربة ما لفظه وقد وجدت التصريح مبا ذكره املصنف من االحتمال عن 

بن القاسم التجييب يف فهرسته عن أيب حممد بن حزم أنه كان يفضل كتاب  بعض املغاربة فذكر أبو حممد القاسم



  مسلم على كتاب البخاري ألنه ليس فيه بعد
  ـــــــــــــــــــ

ابن موسى بن عياض بن عمر اليحصيب السبيت، وىل قضاء سبتو مث غرناطة، وكان إمام أهل : القاضي عياض هو ١
، والعرب "١٢/٢٢٥"البداية والنهاية : له ترمجة يف". ٥٤٤"مات سنة . احلديث يف وقته، وأعلم الناس بعلومه

  ".١/٣٩٢"، ووفيات األيان "٤/١٢٢"
  ".٢٦"علوم احلديث ص  ٢

  .انتهى. خطبته إال احلديث املنفرد
  :ما فضله به بعض املغاربة ليس راجعا إىل األصحية بل هو ألمور: قال احلافظ قلت

  .ما تقدم عن ابن حزم: أحدمها
أن البخاري كان يرى جواز الرواية باملعىن وجواز تقطيع احلديث من غري تنصيص على اختصاره خبالف : ثاينال

مسلم والسبب يف ذلك أمران أحدمها أن البخاري صنف كتابه يف طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال رب حديث 
كان ألجل هذا رمبا كتب احلديث من حفظه مسعته بالشام فكتبته مبصر ورب حديث مسعته بالبصرة فكتبته خبراسان ف

فال يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه مبعناه ومسلم صنف كتابه يف بلده حبضور أصوله يف حياة شيوخه 
  .وكان يتحرز يف األلفاظ ويتحرى يف السياق

اشتمل على عدة أحكام ليورد  أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع املنت الواحد إذا: والثالث
كل قطعة منه يف الباب الذي يستدل به على ذلك احلكم الذي استنبط منه ألنه لو ساقه يف املواضع كلها برمته 
. لطال الكتاب ومسلم مل يعتمد ذلك يسوق أحاديث الباب كلها سردا عطفا بعضها على بعض يف موضع واحد

  .انتهى
هو أبو حممد بن حزم وتعرف أنه مل يفضل صحيح مسلم من حيث األصحية  وبه تعرق أن بعض املغاربة: وقلت

وتعرف أنه ما كان ينبغي البن الصالح ومن تبعه جعل خالفه وخالف أىب على النيسابوري واحدا وأنه من جهة 
ح مسلم واحدة مث ال خيفي أن ما قاله الزركشي فيما نقلناه عنه آنفا إن دائرة اخلالف أوسع والذاهبون إىل ترجي

  .أكثر ممن ذكر
ما قاله أبو علي النيسابوري فلم جند عنه تصرحيا قط بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري وإمنا : وقال احلافظ

نفى األصحية عن غري كتاب مسلم عيه وال يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري فيجوز 
  حمتمال لكل من األمرين فجزمأن يوجد ما يساويه فإذا كان كالم أىب على 

ابن الصالح أن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري غري صحيح وقد رأيت هذه العبارة يف كالم 
  الشيخ حميي الدين النووي والقاضي بدر الدين ابن مجاعة والشيخ تاج الدين

  .التربيزي وتبعهم مجاعة ويف إطالق ذلك نظر ملا بيناه انتهى مبعناه
وال يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره احلافظ خروج عن حمل النزاع فإن الدعوى بأن البخاري أصح : تقل

ما حتت أدمي السماء "الكتابني وهذا التأويل أفاد أهنما مثالن فما أتى التأويل إال خبالف املدعي على أن قول القائل 
يساويه أحد يف ذلك وأما يف اللغة فيحتمل توجه النفي إىل  يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا وأنه ال" أعلم من فالن

الزيادة أعين زيادة إنسان عليه يف العلم ال نفي املساوي له فيه واحلقيقة العرفية مقدمة سيما يف مقام املدح واملبالغة 



  ".حتت أدمي السماء"بقوله 
مقتضى أصل اللغة فتنتفي الزيادة فقط وتارة مث رأيت بعد هذا أنه قال البقاعي احلق أن الصيغة تارة تستعمل على 

ما طلعت مشس وال غربت على : "على مقتضى ما شاع من العرف فتنتفي املساواة فمثل قوله صلى اهللا عليه وسلم
وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغري لكنه إمنا سيق إلثبات أفضلية املذكور والسر يف ذلك أن " أفضل من أيب بكر
  .انتهى.  هو التفاضل دون التساوي فإذا نفى أفضلية أحدمها ثبتت أفضلية اآلخرالغالب يف كل اثنني

ألن من قال " كتابامها أصح كتب احلديث"سواء قيل البخاري أصح أو مسلم " وعلى كل حال: قال زين الدين"
اب كتاب البخاري أصح قائل بأن بعده يف الصحة كتاب مسلم ومن قال إن كتاب مسلم أصح كتاب بعده كت

البخاري فقد اتفق الكل على اهنما أصح كتب احلديث وملاصح أن الشافعي قال إن كتاب املوطأ أصح الكتب 
قاله " وأما قول الشافعي ما على وجه األرض بعد كتاب اهللا أصح من كتاب مالك فذاك"احلديثية قال الزين 

ه الرواية أخرجها عن الشافعي أبو بكر بن فكالمه صحيح نظرا إىل زمان تكلمه وهذ" قبل وجود الكتابني"الشافعي 
حممد بن ابراهيم الصفار عن طريق هرون بن سعيد األيلي قال مسعت الشافعي يقول ما بعد كتاب اهللا أنفع من 

  .كتاب مالك ذكره احلافظ ابن حجر
فإن ابن أيب  مبكة ومالك وابن أيب ذئب باملدينة ١أول من صنف يف العلم وبوبه ابن جريح: قال احلافظ ابن حجر

  ذئب موطأ أكرب من موطأ مالك بأضعافه،
  ـــــــــــــــــــ

إذا : قال أمحد. عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم أبو الوليد املكي، أحد األعالم: ابن جريج هو ١
، "١/٢١٣"عرب ، وال"١٠/٤٠٠"تاريخ بغداد : له ترمجة يف". ١٥٠"مات سنة . فاحذروه" قال"قال ابن جريج 

  ".١/٢٢٦"وشذرات االذهب 

ما الفائدة يف تصنيفك فقال ما كان هللا بقي واألوزاعي بالشأم والثوري بالكويف وسعيد بن أيب : حىت قبل ملالك
  .عروبة والربيع ابن صبيح بالبصرة ومعمر باليمني قال وكان هؤالء يف عصر واحد فال يدري أيهم سبق

  ]يف احنصار الصحيح[ ٥مسألة

كان األحسن " عبد الرحيم بن احلسني العراقي الشافعي: عدم احنصار الصحيح يف كتب احلديث قال زين الدين"
وزين الدين فالصحيح ما اتصل سنده  ١:ذكر امسه ونسبه يف أول ما نقل عنه املصنف حيث قال قال ابن الصالح

ن األحسن يف الترمجة أن يقول املصنف فعلى هذا كا" مل يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح يف كتابيهما"إخل 
عدم احنصار الصحيح يف كتايب البخاري ومسلم ليوافق ما قاله الزين وكما يأيت من الكالم الدال على أن اخلوض 

فيهما ال غري وعبارة زين الدين يف نظمه ومل يعماه إخل أي مل يعم البخاري ومسلم كل الصحيح يريد مل يستوعباه يف 
مل يستوعبا الصحيح يف صحيحيها وال التزما ذلك مث ذكر كالم البخاري ومسلم  ٢ة ابن الصالحكتابيهما وعبار

هو أبو احلسن علي بن عمر الدار قطين " وإلزام الدار قطين"أي استيعاب احلديث الصريح " ومل يلتزما ذلك"اآليت 
هو أبو ذر اهلروي كما يف " وغريه"ري ذكرنا بعضا من أحواله يف التنوير شرح اجلامع الصغ ٣إمام كبري وحافظ شهري

صحيحة مل خيرجاها وال أحدمها ذكر الدار قطين وغريه " بأحاديث"أي الشيخني " إيامها"شرح صحيح مسلم 
ليس "أحاديث من طرق صحاح ال مطعن يف ناقليها ومل خيرجا من أحاديثهم شيئا فيلزمها إخراجها على مذهبهما 



  .الستيعابا" لعدم التزامهما"هلما " بالزم
  بصيغة اسم املفعول هذا اجلاري ٤" يف خطبة املستدرك"أبو عبد اهللا " قال احلاكم"

  ـــــــــــــــــــ
  ".٢٦"علوم احلديث ص  ١
  ".٢٦"علوم احلديث ص  ٢
  .سبقت ترمجته ٣
٣/٤١" ٤."  

د منهما أنه مل يصح وال واح"أي الشيخني " ومل حيكما"على األلسنة ويصح على اسم الفاعل من باب عيشة راضية 
كالم احلاكم ساقه الزين كاالستدالل على ما ادعاه من عدم استيعاهبما ولكن ملا " من احلديث غري ما أخرجه انتهى

  .كان احلاكم يل بناقل عنهما فهو كالدعوى أيضا حيتاج إىل بينة
إال ما "أي من األحاديث " عما أدخلت يف كتايب اجلام: قال البخاري"قال الزين مستدال لدعواه ودعوى احلاكم 
وقال "فدلت عبارته أنه مل يستوعب الصحيح وأن أحاديث جامعة صحيحة " صح وتركت من الصحاح حلال الطول

قال مسلم  ١لفظ ابن الصالح" إمنا وضعت هنا ما أمجعوا عليه"أي يف كتابه " ليس كل صحيح وضعته هنا: مسلم
كتابه الصحيح إمنا وضعته هاهنا ما أمجعوا عليه إىل هنا عبارة  ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا يعين يف
يريد ما وجد عنده فيه "مفسرا لقول مسلم ما أمجعوا عليه : مسلم كما نقلها ابن الصالح مث قال ابن الصالح

أي " يف بعض أحاديث كتابه عند بعضهم"أي شرائط الصحيح " شرائط الصحيح اجملمع عليه وإن مل يوجد اجتماعها
مل يوجد عند بعض اجملمعني من أئمة احلديث وال خيفي أن كالم مسلم ال يفيد ما قاله ابن الصالح من قوله وإن مل 

يوجد اجتماعها إخل بل كالم مسلم أفاد أن مجيع أحاديث كتابه جممع على اجتماع شرائط الصحيح فيها فاألحسن 
حبسب نظره واطالعه وإن خالفه البعض يف بعضها  أن يقال يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح اجملمع عليه

عبد الرحيم إىل : أي ال ما سلف من قول املصنف قال زين الدين" ابن الصالح"أي هذا التأويل لكالم مسلم " قاله"
  .هنا فإنه كالم ابن الصالح

  .حىت يفتقر إىل نفيه إن قيل ما وجه التعرض لكون الشيخني مل يستوعبا الصحيح يف كتابيهما ومن ادعى ذلك: تنبيه
ادعاه الدار قطين عليهما وغريه كما عرفت وكأنه فهم هو ومن تابعه من التسمية بالصحيح أنه مجيع ما صح : قلت

وما عبداه حسن أو ضعيف فيفيد أهنما قد حصرا الصحيح وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به وإن كان 
  -ظ أبو زرعة فإنه ذكر النووي عنه أنه قال طرق يريد مسلماقبلها من باب مفهوم الصفة وفهم ذلك احلاف
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢٦"علوم احلديث ص  ١

ألهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم حبديث ليس هذا يف الصحيح قال سعيد بن عمرو 
هو صحيح : يب زرعة فقال مسلم إمنا قلتراوي ذلك عن أيب زرعة فلما رجعت إىل نيسابور ذكرت ملسلم إنكار أ

قال سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغين أنه خرج إىل أيب عبد اهللا حممد بن مسلم بن واره فجاءه وعاتبه على 
هو صحيح ومل : هذا الكتاب وقال له حنوا مما قال أبو زرعة إن هذا يطرق ألهل البدع فاعتذر مسلم فقال إمنا قلت

  .رجه من احلديث فهو ضعيف ذكر هذا النووي يف شرح مقدمة مسلم مفرقاأقل إن ما مل أخ



إنه : ١قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك التطريق فإنه ذكر احلاكم أبو عبد اهللا يف خطبة املستدرك ما لفظه: قلت
ما أنه مل يصح صنف الشيخان يف صحيح األخبار كتابني مهذبني انتشر ذكرمها يف األقطار ومل حيكما وال واحد منه

من احلديث غري ما أخرجه وقد نبغ يف عصرنا هذا مجاعة من املبتدعة يسمون برواة اآلثار بأن مجيع ما صح عندهم 
من احلديث ال يبلغ عشرة آالف حديث وهذه املسانيد اجملموعة املشتملة على ألف جزء أو أكثر كلها سقيمة أو 

ه قد وقع ويف قوله عشرة آالف إشعار بعدة أحاديث الصحيحني غري صحيحة فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغري
فكأن هذا هو من احلوامل ألهل احلديث على التعرض لذكر أن الشيخني مل يستوعبا الصحيح يف كتابيهما أما 

وكون الذي أخرجه يف كتابه ال يبلغ عشر ما ذكره صريح يف  ٢"أحفظ مائة ألف حديث صحيح"البخاري فقوله 
  .عب الصحيحأنه مل يستو
قول احلاكم يف مواضع من املستدرك يف احلديث على شرطهما ومل خيرجاه يشعر خبالف ما نقله عنه يف : إن قلت

  .اخلطبة وإال فال فائدة لقوله ومل خيرجاه
 لعله مل يسق قوله ومل خيرجاه مساق االعتراض عليهما بأهنما مل خيرجاه بل ذكر ذلك إخبارا بأهنما مل خيرجا كل: قلت

  .ما كان على شرطهما فهو كاالستدالل ملا قاله يف خطبته من أهنما مل يستوعبا الصحيح وال التزما ذلك
وقد جرأ على هذا الوهم أعين أهنما حصرا الصحيح السيد على بن حممد بن أيب القاسم يف ترسله على املصنف 

فما مل يذكره غري صحيح عندهم ولكنه زعم بالرسالة اليت رد عليها بالعواصم فإنه قال وقد تعرضوا حلصر الصحيح 
  أهنم قالوا إمنا

  ـــــــــــــــــــ
١/٤١" ١."  
  ".١٢/٤١٥"، وسري أعالم النبالء "١٦"علوم احلديث ص  ٢

الصحيح حمصور يف الكتب الستة فزاد إىل الوهم األصلي ومهني طارئني وقد بني املصنف الرد عليه يف العواصم مبا 
  .يفيده ما ذكرناه

وقال النووي يف شرح مسلم ما معناه إنه وقع اختالف بني احلافظ يف بعض أحاديث البخاري ومسلم فهي مستثناة "
كأن املصنف نقل كالم النووي إيضاحا لكالم ابن الصالح حيث قال وإن " من دعوى اإلمجاع على صحة حديثهما

  .مل يوجد اجتماعها يف بعض أحاديث كتابه عند بعضهم
أنه كان ينبغي للزين أن يزيد فيما سلف يف آخر املسألة األوىل حيث قال واملراد ما أسنداه دون ومن هنا تعلم 

التعاليق والتراجم قيدا وهو دون األحاديث اليت اختلف فيها وهذا الذي نسبه املصنف إىل النووي نقله النووي عن 
البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من احلفاظ  ابن الصالح فإنه قال يف أثناء كالم نقله عنه فإذا علم هذا فما أخذ

فهو مستثىن مما ذكرناه لعدم اإلمجاع على تلقيه بالقبول وما ذاك إال يف مواضع قليلة سننبه على ما وقع يف هذا 
  .الكتاب منها إن شاء اهللا تعاىل هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو فالكالم البن الصالح نقله النووي

كان حيسن تأخريه إىل مسألة حكم الصحيحني وذكر تلقي األمة بالقبول هلما فإن هذا االستثناء واعلم أن هذا كالم 
إمنا هو مما تلقته األمة بالقبول واإلمجاع ومل يسبق له هنا ذكر سوى قوله وكتابامها أصح كتب احلديث وسيأيت 

  .مستوىف أن شاء اهللا تعاىل عند ذكر املصنف له
قال النووي وقد أحببت عن كل " واب على من خالف يف صحة تلك األحاديث النادرةاجل"أي النووي " وقد ذكر"

ذلك أو أكثره وستراه يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل ذكره يف شرح مسلم بعد ذكره لألحاديث اليت انتقدها الدار 



  .لى حكم الصحيحنيقطين وأبو مسعود الدمشقي على الشيخني وسيأيت ذلك إن شاء اهللا تعاىل عند كالم املصنف ع
باخلاء املعجمة والراء املهملة الشيباين " وذكر احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن األخرم: قال زين الدين"

املعروف أبوه بابن الكرماين ويقال له أيضا األخرم إجراء للقب أبيه عليه كان صدر أهل احلديث بنيسابور قال لعبد 
احلفظ والفهم صنف على الكتابني البخاري ومسلم وكان ابن خزمية يراجعه يف مهمة الغفار الفارسي هو الفاضل يف 

  شيخ احلاكم كالما معناه قلما"تويف سنة أربع وأربعني وثالمثائة 

يف "ابن األخرم " يعين"بعد نقله لكالم ابن األخرم " يفوت البخاري ومسلما ما ثبت من احلديث قال ابن الصالح
بعد هذا ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإن املستدرك على الصحيحني : بن الصالحلكنه قال ا" كتابيهما

  .للحاكم أيب عبد اهللا كتاب كبري يشتمل على شيء كثري وإن يكن يف بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثري
إمنا أراد مدح الرجلني والذي يظهر يل من كالمه أعين ابن األخرم أنه غري مريد للكاتبني و: قال احلافظ ابن حجر

بكثرة االطالع واملعرفة لكن ملا كان غري الئق يوصف أحد من األمة بأنه مجع احلديث مجيعه حفظا وإتقانا حىت ذكر 
من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فسق ومن قال إن شيئا منها فات األمة : "عن الشافعي أنه قال

دح بقوله فلما يفوهتما منه أي قل حديث يفوت البخاري ومسلما معرفة أو فحينئذ عرب عما أراده من امل" فسق
  .نقول سلمنا أن املراد الكتابان لكن املراد من قوله مما ثبت من احلديث الثبوت على شرطهما ال مطلقا

ن أيب والصواب أنه مل يفت األصول اخلمسة إال اليسري أعين الصحيحني وسن: ١قال النووي يف التقريب والتيسري"
يف هتذيب الكمال  ٢وقد أحلق هبا عوضا عنه سنن ابن ماجة وعلى هذا بين احلافظ املزي" داود والترمذي والنسائي

  .ومن تبعه من خمتصري كتابه كاحلافظ ابن حجر اخلزرجي
متام حكاية " ويف كالم النووي ما فيه لقول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح: قال زين الدين العراقي"
بخاري ومائيت ألف حديث غري صحيح فإنه دال على كثرة ما فات الكتابني من الصحيح كما ستعرفه من عدد ال

أحاديثهما فيما يأيت قريبا فال يتم البن األخرم ما ادعاه وعلى كثرة ما فات غريمها من الثالثة أيضا فال يتم ما ادعاه 
  .النووي أيضا

  ـــــــــــــــــــ
  ".تدريب الراوي"مع شرحه " ١/٩٩" ١
اإلمام العامل احلرب حمدث الشام مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف القضاعي مث : املّزي هو ٢

له ترمجة ". ٧٤٢"مات سنة . رحل ومسع الكثري، وهو حامل لواء معرفة الرجال، مل تر العيون مثله. الكليب الشافعي
  ".١٠/٧٦"، والنجوم الزاهرة "٦/١٣٦"الذهب  ، وشذرات"٤/١٤٩٨"تذكرة احلفاظ : يف

  .مراده أي النووي من أحاديث األحكام خاصة أما غري األحكام فليس بقليل: قال احلافظ ابن حجر
  .فال يرد ما أورده عليه الزين: قلت

" ملختلفةواألحاديث املكررة األسانيد يعين ا"، "مائة ألف حديث صحيح"بقوله " ولعل البخاري أراد: قال النووي"
والتابعني فإنه قد يطلق عليه " واملوقوفات على الصحابة"أي اليت اختلفت أسانيدها واحتد متنها كما سنعرف قريبا 

يعين قوله مائة " وقال ابن الصالح بعد حكاية كالم البخاري إال أن هذه العبارة"لفظ احلديث كما يدل له قوله 
قال ابن " آثار الصحابة والتابعني"عند أئمة هذا الشأن أي " قد يتدرج حتتها عندهم"ألف حديث صحيح 

  .باعتبار إسناديه" ورمبا عد احلديث الواحد املروي بإسنادين حديثني: "١الصالح



  ـــــــــــــــــــ
  ".٢٧"علوم احلديث ص  ١

  ]يف عدد أحاديث الصحيحني[ ٦مسألة 

ث الكتابني ما سبق ذكره عن احلافظ ابن كأن الباعث على ذكر عدة أحادي" عدد أحاديث البخاري ومسلم"
  .األخرم وما نقل عن عدد ما حيفظه البخاري

أربعة آالف حديث "أي من املتون " عدد أحاديث البخاري بإسقاط املكرر: ١قال الشيخ زين الدين بن العراقي"
ائتان ومخسة وسبعون وعدد أحاديثه باملكرر سبعة آالف وم"هكذا نقله ابن الصالح بصيغة التمريض " على ما قيل

لكن قد عرفت أنه جعل عادة ما ليس مكرر رواية على غريه بصيغة التمريض " حديثا وكذا جزم ابن الصالح
فيحمل كالم الزين على جزم ابن الصالح بالعدد الذي فهي املكرر فإنه جزم به ومل ينسبه ألحد وذكر املصنف يف 

على قدر أربعة آالف حديث من غري املكرر وكأنه يريد يف عبارة العواصم أن صحيحه يعين البخاري ال يشتمل إال 
  .العواصم أن عدة ذلك باملكرر وإن خالف ما سلف من أن عدده سبعة آالف وكسور

أي يف عدته باملكرر أو يف عدته بغري " مسلم"أي ما قاله ابن الصالح يف عدة أحاديث البخاري " وهو: "قال الزين
فرير كسبحل قرية ببخارى كذا يف القاموس وهو حممد بن يوسف أحد رواة  ٢" لفريرييف رواية ا"املكرر حيتمل 

مبائيت حديث ودون "أي دون رواية الفريري " وأما رواية محاد بن شاكر فهي دوهنا"صحيح البخاري بل عمدهتم 
وكسر القاف ونقل  بفتح امليم وسكون العني" مبائة حديث رواية ابراهيم بن معقل"أي رواية محاد بن شاكر " هذه

  املصنف هذا الكالم الذي ذكره زين الدين يف
  ـــــــــــــــــــ

  ".١/١٨"فتح املغيث  ١
مما يلي " جيحون"وهي بلدة على طرف . بفتح الفاء والراء وسكون الباء املوحدة وبعدها راء أخرى: الفربري ٢

  ".٤/٣٥٩"، "األنساب. "خبارى

ته أن رواية ابراهيم بن معقل تنقص عن رواية الفريري ثلثمائة حديث وظاهره بلفظه وظاهر عبار" الروض الباسم"
  .أيضا أن هذا نقص يف روايتهما ونسخهما

وظاهر هذا أن النقص يف هاتني الروايتني وقع من : قال احلافظ ابن حجر، بعد نقله لكالم شيخة زين الدين ما لفظه
ابن الصالح يف إطالقه هذه املدة من غري متييز قاعدة وليس  أصل التصنيف أو مفرقا من أسانيد فإنه اعترض على

كذلك بل كتاب البخاري يف مجيع روايات الثالثة يف العدد سواء وإمنا حصل االشتباه من جهة أن محاة بن شاكر 
لى وابراهيم بن معقل ملا مسعا الصحيح على البخاري فإهنما من أواخر الكتاب شيء فروياه باإلجازة عنه وقدينه ع

ذلك أبو نصر ابن طاهر وكذا نبه احلافظ أبو على اجلياين يف كتاب املهمل على ما يتعلق بابراهيم بن معقل فروي 
بسند إليه قال وأما من أول كتاب األحكام إىل آخر الكتاب فأجازه يل البخاري قال أبو على اخلياين وكذا فإنه من 

]... ١٥: الفتح[} ُيرِيُدونَ أَنْ يَُبدِّلُوا كَالَم اللَِّه{: قوله تعاىلحديث عائشة رضي اهللا عنها يف قصة اإلفك يف باب 
  .إىل آخر الباب وأما محاد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب األحكام إىل آخر الكتاب

فتبني أن النقص يف رواية محاد بن شاكر وابراهيم بن معقل إمنا حصل من طريان القوت ال من أصل التصنيف وظهر 



ة يف الروايات كلها سواء وغايته أن الكتاب مجيعه عند الفريري بالسماع وعند هذين بعضه بسماع وبعضه أن العد
  .انتهى بلفظه. بإجازة والعدة عند اجلميع يف أصل التصنيف سواء فال اعتراض على ابن الصالح يف شيء مما أطلقه

كالم الزين يف شرح ألفيته وقال فيما كتبه إىل هذا " ومل يذكر ابن الصالح عدة أحاديث مسلم: "مث قال زين الدين
ابن الصالح ما لفظه ومل يذكر ابن الصالح عدة أحاديث كتاب مسلم باملكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري 

  .١بكثرة طرقه انتهى
يخ يف قال احلافظ ابن حجر ذكر الش" إنه حنو أربعة آالف بإسقاط املكرر"قي التقريب والتيسري " وقال النووي"

شرح األلفية من أمحد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم باملكرر اثنا عشرة ألف حديث وعن الشيخ حمي الدين النووي 
  .اهـ. ٢أن عدته بغري املكرر حنو أربعة آالف

  ـــــــــــــــــــ
  ".٢٧"التقييد واإليضاح ص  ١
  ".١/١٠٤"، وتدريب الراوي "٢٧"التقييد واإليضاح ص  ٢

يف شرح األلفية الرواية اليت ذكرها احلافظ عن أمحد بن سلمة وليس فيه إال كالم النووي الذي ذكره مل جند : قلت
  .املصنف رمحه اهللا تعاىل ولعله يف الشرح الكبري

وعندي يف هذا نظر وإمنا مل يتعرض املؤلف يريد ابن الصالح لذلك أي لعدة ما يف صحيح مسلم : مث قال احلافظ
ة ما يف البخاري حىت يستدرك عليه عدة ما يف كتاب مسلم بل السبب لذكر املؤلف عدة ما ألنه مل يقصد ذكر عد

يف أنه جعله من مجلة البحث يف أن الصحيح الذي ليس يف الصحيحني غري قليل خالف لقول ابن األخرم ألن 
أن مجلة ما يف  املؤلف رتب حبثه على مقدمتني إحدامها أن البخاري قال أحفظ مائة ألف حديث صحيح واألخرى

كتابه باملكرر سبعة آالف حديث ومائتان ومخسة وسبعون حديثا فينتج أن الذي مل خيرجه البخاري من الصحيح 
  .انتهى. أكثر من الذي خرجه

ال خيفى أن ابن األخرم جعل دعواه متعلقة بالصحيحني معا وأنه مل يفت مؤلفيهما إال القليل مما ثبت من : قلت
دعواه ال تتم إال ببيان عدة أحاديث الكتابني ونسبة تلك العدة إىل األحاديث الصحيحة مطلقا  احلديث واجلواب أن

ليتبني أن ما فاهتما أكثر مما جعله فال يتم دعواه وأما االقتصار يف اجلواب عليه بأن عدة البخاري كذا والذي حيفظه 
تابني إال القليل واقتصرمت يف اجلواب على البخاري كذا فيتم يف البخاري ولكنه يقول الدعوى أنه مل يفت الك

أحدمها دون اآلخر فالبد من ذكر عدة أحاديث مسلم ليتم اجلواب فنظر الزين وأراد على ابن الصالح ودفع 
  .احلافظ غري واف باملراد

الصحيح  نعم لك أن تقول إمنا مل يذكر عدة مسلم ألنه ليس إال رد قول ابن األخرم إن الفائت مما مجعه الشيخان من
قليل فإنه إذا كان البخاري حيفظه منه مائة ألف حديث صحيح وكتابه حوى سبعة آالف وكسورا وهب أن مسلما 

حوى عشرين ألف حديث ومل حيوها قطعا فالفائت من الصحيح على الصحيحني زيادة على سبعني ألف حديث 
  .يتحصل عدم صحة ما قاله ابن األخرم فكيف إذا انضم إىل الصحيح ما حيفظه مسلم مما مل حيوه كتابه وهبذا

أي ترك " وذكر احلافظ ابن حجر يف مقدمة شرحه لصحيح البخاري أنه ترك التقليد يف عدة أحاديث البخاري"
  التقليد للقائلني إن عدته ما ذكر وال خيفي أن قبول رواية



لعدل وليس من التقليد كما عرف املذكورين لعدة أحاديث البخاري ليس من باب التقليد بل من باب قبول رواية ا
يف األصول ويأيت للمصنف ذلك فاألوىل أن يقول إنه اخترب ما قاله ملا دون فوجدهم وامهني فإن الوهم جائز على 
 ١العدل كما علمت ونقل عنه البقاعي أنه قال يعين ابن حجر أنه ملا شرع يف مقدمة شرح البخاري قلد احلموي

إىل كتاب السلم فوجدته قال إن فيه ثالثني حديثا أو حنو الشك مين قال فاستكثرهتا يريد يف عدة أحاديث البخاري 
بالنسبة إىل الباب فعددهتا فوجدهتا قد نقصت كثريا فرجعت عن تقليده وعددت حمررا حبسب طاقيت فبلغت 

وحرز ذلك "نف أحاديث باملكرر سوى املعلقات سبعة آالف وثلثمائة وسبعة وتسعني حديثا إىل آخر ما قاله املص
بنفسه فزاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا واجلملة عنده باملكرر من غري املعلقات واملتابعات 

  ".سبعة آالف وثالمثائة وسبعة وتسعون حديثا
واعلم أن معرفة عدة أحاديث الصحيحني ليست من علوم احلديث وقواعده ولكن دعا إىل ذكرها ما عرفته من 

ومجلة ما فيه من التعاليق ألف ثلثمائة وأحج وأربعون حديثا : قال"بن األخرم وزاد احلافظ عدد املعلقات كالم ا
لفظ ابن حجر يف املقدمة خمرج يف الكتاب أصول " أكثرها مكرر خمرج يف صحيح البخاري يعين يف مواضع أخر

سبة إىل ما ذكره له غري خمرج ال بالنسبة إىل ما متونه فتسمية ما ذكره تعليقا بالنسبة إىل ذكره له غري خمرج ال بالن
  .ذكره له خمرجا فإن املخرج منها وهو املوصول داخل يف عدة أحاديثه املخرجة

اليت مل خترج يف الكتاب ولو من طريق "املعلقة " من املتون"أي يف املعلق أو يف البخاري " وليس فيه"ابن حجر " قال"
  .يف احلقيقة هي املعلقات ال غري لعدم ختريج البخاري هلا فهذه" أخرى إال مائة وستون حديثا

فعلى " متصلة األسانيد إىل من علقت عنه"هو املسمى بتغليق التعليق " وقد أفردهتا يف كتاب لطيف"ابن حجر " قال"
عات هذا مل يبق يف البخاري حديث معلق يف نفيس األمر بل كلها متصلة مث قال ابن حجر ومجلة ما فيه من املتاب

والتنبيه على اختالف الروايات ثلثمائة وأربعة وأربعون حديثا فجميع ما يف الكتاب على هذا باملكرر سبعة آالف 
  حديث واثنان ومثانون حديثا وهذه العدة خارجة عن املوقوفات على

  ـــــــــــــــــــ
  ".احلمويي"، وهو تصحيف، وصوابه "احلموي"كذا باألصل  ١

  .انتهى. ت عن التابعني فمن بعدهم، وقد استوعبت أصل مجيع ذلك يف كتايب تغليق التعليقالصحابة واملقطوعا
: فإنه مل يتعرض من تقدم لعد املعلقات وال لعد ما مل خيرج منها قال" وهذا حترير بالغ مل أسبق إليه"ابن حجر " قال"
  ".وأنا مقر بعدم العصمة من السهو واخلطأ"

احلافظ ابن حجر عن احلافظ اجلوزقي أنه قال يف كتابه املسمى باملتفق أنه استخرج  وأما عدة طرق الصحيحني فذكر
على مجيع ما يف الصحيحني حديثا حديثا فكان جمموع ذلك مخسة وعشرون ألف طريق وأربعمائة ومثانني طريقا وأما 

إخراجه من املتون يف ما اتفق الشيخان على إخراجه من املتون فذكر اجلوزقي أن محلة ما اتفق الشيخان على 
  .كتابيهما ألفان وثلثمائة وستة وعشرون حديثا

قال الزركشي إن عدة أحاديث أيب داود أربعة آالف ومثامنائة حديث قال ابن داسة مسعت أبا داود يقول : تنبيه
منائة مخسمائة ألف حديث انتخبت منها هذه السنن فيها أربعة آالف ومثا: كتبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

املراسيل حنو ستمائة حديث قال أبو داود مل أصنف فيه كتب الزهد وال فضائل األعمال وهي أحاديث صحاح 
  .كثرية وعنه ما يف كتاب السنن حديث إال وقد عرضته على أمحد بن حنبل وحيىي بن معني

  .وأما كتاب ابن ماجه فقال أبو احلسن بن القطان صاحبه عدته أربعة آالف حديث



  .أحاديث الترمذي والنسائي فلم أر من عدمهاوأما 
وعن الصحابة والتابعني ألف : وأما املوطأ فقال أبو بكر األهبري مجلة ما فيه من اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وسبعمائة وعشرون حديثا املسند منها ستمائة حديث واملرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا واملوقوف ستمائة 
ر حديث ومن قول التابعني مائتان ومخسة ومثانون وذكر الكيا اهلراسي يف تعليقه يف األصول أن موطأ وثالث عش

  .مالك كان اشتمل على تسعة آالف حديث مث مل يزال ينتفي حىت رجع إىل سبعمائة
ن النووي ذكرها احلافظ ابن حجر عن أيب جعفر حممد بن احلسني البغدادي أنه قال يف كتاب التمييز له ع: فائدة

وشعبة وحيىي بن سعيد القطان وابن مهدي وأمحد بن حنبل أن مجلة األحاديث املسندة عن النيب صلى اهللا عليه 
  يعين الصحيحة بال تكرر أربعة: وسلم

آالف وأربعمائة حديث وعن اسحق بن راهوية أنه سبعة آالف ونيف وقال أمحد بن حنبل ومسعت ابن مهدي يقول 
ذلك مثامنائة وكذا قال اسحق بن راهويه عن حيىي بن سعيد وذكر القاضي أبو بكر بن العريب أن احلالل واحلرام من 

الذي يف الصحيحني من أحاديث األحكام حنو ألفي حديث وقال أبو بكر السختياين عن ابن املارك تسعمائة وقال 
الصرحية يف احلالل واحلرام وقال كل  من أقواله: احلافظ ومرادهم هبذه العدة ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .واهللا أعلم. منهم حبسب ما وصل أليه وهلذا اختلفوا

  ]يف بيان الصحيح الزائد على ما يف البخاري ومسلم[ ٧مسألة 

أي هذا حبث احلديث الصحيح الذي مل يرو يف الصحيحني وهو كالتتمة لكون " الصحيح الزائد على الصحيحني"
  .صحيح كأنه قيل من أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهماالشيخني مل يستوعبا ال

مما معناه ما نص على صحته إمام معتمد كأيب داود والنسائي والدار قطن ي واخلطايب والبيهقي يف : قال زين الدين"
طايب إال أن ابن الصالح مل يذكر البيهقي واخل" ١مصنفاهتم املعتمدة فهو صحيح كذا قيده ابن الصالح مبصنفاهتم

يريد زين الدين إنه مل يقيد حيث قال ما نص على صحته " ومل أقيده هبا"مث قال وغريهم  ٢وذكر أبا بكر بن خزمية
ألن العلة املوجبة التصافه بالصحة " بل إذا صح الطريق إليهم أهنم صححوا ولو يف غري مصنفاهتم"ومل يقل يف كتابه 

أو صححه من مل يشتهر له تصنيف من األئمة كيحىي بن "غريه  إخبارهم بأنه صحيح سواء ثبت يف تصنيف هلم أو
ألن الصحيح إخبار من العدل الثقة بأنه وجد يف " سعيد القطان وحيىي بن معني وحنومها فاحلكم كذلك على الصواب

له احلديث شرائط الصحة وإخباره هبذا مقبول ألنه من باب خري اآلحاد وقد برهن يف األصول على قبوله فإذا ثبت 
أي ابن " وإمنا قيده"عنه فسواء كان له مؤلف أم ال وإذا ليس ذلك من شرائط أخبار اآلحاد قال زين الدين 

  باملصنفات ألنه ذهب إىل أنه ليس ألحد يف هذه األعصار أن يصحح"الصالح 
  ـــــــــــــــــــ

  ".٢٨ -٢٧"علوم احلديث ص  ١
قال . الم أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوريإمام األئمة شيخ اإلس: أبو بكر بن خزمية هو ٢

ما رأيت على وجه األرض من حيسن صناعة السنن وحيفظ ألفاظها كأن السنن نصب عينيه إال ابن خزمية : ابن حبان
، والعرب "٢/٢٦٢"، وشذرات الذهب "١١/١٤٩"البداية والنهاية : له ترمجة يف". ٣١١"مات سنة . فقط

"٢/١٤٩."  



وإمنا التصحيح  ١ال يصح ألحد يف هذه األعصار أن يصحح: هذا حمل تأمل ألنه إذا قال ابن الصالح" األحاديث
مقصور على من تقدم عصره فمن تقدم عصره إذا صحت الطريق إليه بأنه قال هذا احلديث صحيح مثال فقد حصل 

صحيح يف تأليف له ال يلزم من القول بأنه ما يريده ابن الصالح من أنه صححه من تقدم فاشتراط أن يذكر ذلك الت
ال يصحح أهل عصره وهو واضح فما أظنه ذكر املصنفات قيدا لالحتراز بل قيد واقعي مبين على األغلب بأن من 

على صحة السند إىل من صحح "يعين ابن الصالح " فلهذا مل يعتمد"صحح األحاديث يصححها من مؤلفات له 
هكذا نسخة املصنف من غري ونسخة الزين يف شرحه يف غري وهي أوىل ألن شرط " احلديث من غري تصنيف مشهور

ابن الصالح أين يصحح يف تصنيف ال أنه يصححه ذو تصنيف ولو يف غري مصنفه مث وجدنا يف نسخة من التنقيح 
  .ويأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل" وسيأيت كالمه يف ذلك"كعبارة ابن الصالح 

  .دعواه" ورد عليه"ا ذكر من خالفه أي ابن الصالح يف زعمه أنه ليس للمتأخرين التصحيح وسيأيت أيض: قلت
من املصنفات "أي كما يؤخذ مما نقض على صحته إمام معتمد يؤخذ " ويؤخذ الصحيح أيضا: قال زين الدين"

مثال ولذا قال ابن  أي من الصفات اليت مل خيلط فيها الصحيح بغريه كسنن أيب داود" املختصة جبمع الصحيح فقط
وال يكفي يف ذلك أي يف صحة احلديث جمرد كونه موجودا يف سنن أيب داود والترمذي وكتاب النسائي : الصالح

وسائر من مجع يف كتابه بني الصحيح وغريه ويكفي كونه موجودا يف كتب من اشترط منهم الصحيح فيما مجعه 
قال ابن " ٢مد بن حبان البسيت املسمى بالتقاسيم واألنواعكصحيح أيب بكر حممد بن خزمية وصحيح أب حامت حم"

النحوي يف البدر املنري غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام األئمة حممد بن حزمية إال أنه قال ابن 
: صحيح ابن حبان يقارب مستدرك احلاكم يف حكمه ونقل ابن حجر اهليتيمي يف فهرسته أنه قال احلاكم: الصالح

ن ابن حبان رمبا خيرج عن جمهولني ال سيما ومذهبه إدراج احلسن يف الصحيح إىل آخر كالمه ونقل العماد ابن إ
  ٣كثري

  ـــــــــــــــــــ
  ".٢٩"علوم احلديث ص  ١
  ".١/١٩"فتح املغيث  ٢
  =اإلمام احملدث احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري: العماد ابن كثري هو ٣

وعلى كل حال  ١أيضا أن ابن احلبان وابن خزمية التزما الصحة ومها خري من املستدرك بكثري وأنظف إسنادا ومتونا
فال بد للمتأهل من االجتهاد والنظر وال يقلد هؤالء ومن حنا حنوهم فكم حكم ابن خزمية بالصحة ملا ال يرتقي عن 

  .انتهى. نه يرفرق احلسن والصحيحرتبة احلسن بل فيما صححه الترمذي من ذلك محلة مع أ
على الصحيحني أليب  ٢وكتاب املستدرك"فال تأخذ ما قاله املصنف والزين وغريمها مما ذكروه حكما كليا : قلت

ما انفرد احلاكم بتصحيحه ال بتخرجيه فقط إن مل : قال ابن الصالح"أي التصحيح " عبد اهللا احلاكم على تساهل فيه
لفظ ابن الصالح اعتين " من قبيل احلسن يعمل به إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفه يكن من قبيل الصحيح فهو

احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ بالزيادة يف عدد احلديث الصحيح على ما يف الصحيحني ومجع ذلك يف كتاب مساه 
ابيهما أو على املستدرك أودعه ما ليس يف واحد من الصحيحني مما رواه على شرط قد أخرجا على رواته يف كت

شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده وما أدى اجتهاده إىل تصحيحه وإن مل يكن على شرط واحد 
منهما وهو واسع اخلطو يف شرط الصحيح متساهل يف القضاء به فاألوىل أن يتوسط يف أمره فنقول ما حكم بصحته 

  .انتهى. ٣حيح فهو من قبيل احلسنومل جند ذلك فيه لغريه من األئمة وإن مل يكن من قبيل الص



إن  ٤وقد عرفت أن حكم صحيح ابن حبان حكم املستدرك كما قاله ابن الصالح إال أنه قال الزين إنه قال احلازمي
  .ابن حبان أمكن يف احلديث من احلاكم

  ـــــــــــــــــــ
له ". ٧٧٤"مات سنة . ، حمدث متقناألمام املفيت احملدث، ثقة متفنن: قال الذهيب. ابن ضوء القيس البصرواي= 

  ".١/٣٩"، وإنباه الغمر "١١/١٢٣"، والنجوم الزاهرة "٦/٢٣١"شذرات الذهب : ترمجة يف
  ".٢٢ -٢١"اختصار علوم احلديث ص  ١
هو أن يتتبع إمام من األئمة إماما آخرا يف أحاديث فتته ومل يذكرها يف كتابه، وهي " االستدراك"معىن : املستدرك ٢

هذه األحاديث املتروكة، ويذكرها يف  -بكسر الراء -ه أخرج عن رواهتا يف كتابه فيحصى املستدركعلى شرط
  ".٢٣٩"ص " الوسيط. "غالبا أوما يف هذه املعىن -بفتح الراء  -املستدرك"كتاب يسمى 

  ".٢٩"علوم احلديث ص  ٣
كان من األئمة : قال ابن النجار. مدايناإلمام احلافظ أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان بن حازم اهل: احلازمي هو ٤

، وشذرات "١٢/٣٣٢"البداية والنهاية : له ترمجة يف. العاملني بقفه احلديث ومعانيه، ثقة نبيال حجة زاهدا. احلفاظ
  ".١/٤٨٨"، ووفيات األعيان "٤/٢٨٢"الذهب 

واحلق أن ما انفرد "ت بال دليل أي قول بأحد احملتمال" احلكم عليه باحلسن حتكم: ابن العراقي"زين الدين " قال"
من "املأخوذ من صفات رواته " وحيكم عليه مبا يليق حباله"بالنظر يف رجال إسناده " بتصحيحه تتبع بالكشف عنه

الصحة أو احلسن أو الضعيف ولكن ابن الصالح رأيه أنه ليس ألحد أن يصحح يف هذه األعصار فلهذا قطع النظر 
  .م يف ذلكويأيت الكال" عن الكشف عليه

الذهيب ويبنه يف كتاب تلخيص املستدرك وذكر أن فيه قدر النصف "احلافظ أبو عبد اهللا " قد كشف عنه: قلت"
وهو الذي اجتهد يف " صحيحا على شرط الشيخني كما ادعاه احلاكم وقدر الربع صحيح ال على شرطهما

  ".وقدر الربع مما يعترض عليه يف تصحيحه"تصحيحه برأيه 
النبالء للذهيب ما لفظه يف املستدرك شيء كثري على شرطيهما وشيء كثري على شرط أحدمها ولعل ويف : قلت

جمموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن يف ذلك أحاديث يف الظاهر على شرط أحدمها أو كليهما يف الباطن هلا علل 
ي الكتاب مناكري وعجائب ويف ككثرية مؤثرة وقطعة من الكتاب أسانيدها صاحل وحسن وجيد وذلك حنو ربعه وباق

  .اهـ. غضون ذلك أحاديث حنو املائة يشهد القلب ببطالهنا
وفيه خمالفة لكالم املصنف وفيه إنصاف خيالف ما حكاه الذهيب عن أيب سعيد املاليين أنه قال طالعت املستدرك الذي 

ذا غلو وإسراف منه وإال ففي ه: ١صنفه احلاكم من أوله إىل آخره فم أر فيه حديثا على شرطهما قال الذهيب
املستدرك محلة وافرة على شرطهما ومجلة كثرية على شرط أحدمها وهو قدر النصف وفيه الربع مما صح سنده أو 

  .اهـ. ٢حسن وفيه بعض العلل وباقية مناكري واهيات ويف بعضها موضوعات قد أفردهتا يف جزء
  .ول ذكره من أخب راجعه يف نكته على ابن الصالحوللحافظ ابن حجر تفصيل وتقسيم ألحاديث املستدرك يط

  ملا ليس بصحيح عند أئمة احلديث" يف تصحيحه"أي احلاكم " ولعل عذره: قلت"
  ـــــــــــــــــــ

له مصنفات . اإلمام احلافظ مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان التركماين مث الدمشقي: الذهيب هو ١
طبقات الشافعية الكربى : له ترمجة يف". ٧٤٩"مات سنة ". سري أعالم النبالء"و " اإلسالمتاريخ "كثيؤة منها 



"١١١ -٩/١٠٩."  
  ".١/١٠٦"تدريب الراوي  ٢

أنه مل يلتزم قواعد أهل احلديث وصحح على قواعد كثري من الفقهاء وأهل األصول فاتسع يف ذلك ونسب ألجله "
ابق قول احلاكم على شرطهما فيما خيرجه فإنه ظاهر أنه أميا يصحح ما هذا عذر حسن إال أنه ال يط" إىل التساهل

  .يوجد فيه شرائط الصحة عند الشيخني على اصطالح األئمة من أهل احلديث بل على اصطالح الشيخني
وأنا أستعني باهللا على إخراج أحاديث روايتها قد ثقات قد احتج مبثلها الشيخان  ١ولفظ احلاكم يف خطبة املستدرك

أو أحدمها وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل اإلسالم أن الزيادة يف األسانيد واملتون من الثقات مقبولة 
انتهى فإنه علل بأنه الزيادة مقبولة أي زيادة رواة الصحيحني على ما فيهما وهو ظاهر يف أنه روي عن رجاهلما 

واة الصحيحني أو أحدمها كما دل له قوله يف أول وقوله قد احتج مبثلها أي ميثل أحاديث رواهتا ثقات وهم ر
وقال إنه  ٢" أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا: "حديث أخرجه يف املستدرك فإنه أخرج حديث أيب هريرة مرفوعا

على شرط مسلم وقد استشهد بأحاديث القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة وحممد بن عثمان وقد احتج حملمد ابن 
على أهنال خيرج إال لرجاهلما سواء ذكرومها يف االستشهاد، أو يف االحتجاج كما دل له قوله يف عجالن فدل 

القعقاع ويف حممد بن عجالن ولكنه قدم هذا يف اخلطبة ما لفظه أن أمجع كتابا يشتمل على األحاديث املروية 
تج ومل يرد أو يستشهد فال لد من محل انتهى فإنه قال حي ٣بأسانيد حيتج حممد بن إمساعيل ومسلم بن احلجاج مبثلها

  .االحتجاج على ما يشمل االستشهاد جمازا
مث رأيت احلافظ ابن حجر نقل عن احلافظ العالئي أنه قال مراد احلاكم بقوله على شرط فالن أن رجال ذلك السند 

  .أي من نسب أليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا هذا هو األصل
عمن يتفق أنه وقع يف السند ممن هو يف مرتبة من أخرج له وإن مل يكن عينه وذلك  وقد يتسامح الحاكم فيغضى

قليل بالنسبة إىل املثل وتراه بنوع العبارة فتارة يقول على شرطهما وذلك حيث خيرجان له وتارة على شرط 
  خيرجا البخاري أو مسلم وذلك حيث يكون يف السند من انفرد به أحدمها ومىت كان أكثر السند ممن مل

  ـــــــــــــــــــ
١/٤٢" ١."  
  ".٢/٢٥٠"، وأمحد "٤٦٨٢"، وأبو داود "١/٣"احلاكم  ٢
  ".١/٤٢"املستدرك  ٣

له قال صحيح اإلسناد وال ينسبه إىل شرط واحد منهما ورمبا أورد اخلرب وال يتكلم عليه كأنه أراد حتصيله وأخر 
  .تهىان. التنقيب عليه فعوجل باملوت من قبل أن يتقن ذلك

  .واستحسنه احلافظ ابن حجر وقال إنه ال مزيد عليه يف احلسن
وإذا عرفت هذا عرفت عدم متام كالم املصنف يف قوله إنه مل يلتزم قواعد أهل احلديث إخل وإن أراد املصنف أن 

أن هذا العذر فيا صححه باجتهاده وليس على شرطهما فالظاهر أن كل ما يف كتابه قد زعم شرطهما وإمنا عرف 
فيه ما ليس كذلك بالكشف عنه وحينئذ فتصحيحه مبين على اصطالح أئمة احلديث لكنهم حني كشفوا عنه 

وقد ذكر ابن الصالح ما يؤيد هذا فإنه قد ذكر أن الظاهر : "وجدوه ليس كما ادعاه وهذا اإلشكال يرد على قوله
فإنه مل يؤلف كتابه " باسم كما سيأيت"سن أي احل" من تصرفات احلاكم أنه جيعل احلديث احلسن صحيحا وال يفرده



إال ملا هو شرط الشيخني، على زعمه وليس عندمها حديث حسن بل كل ما هو على شرطهما صحيح ومن هنا 
تعرف صحة ما ذكرناه يف رسم الصحيح من اختالف اصطالح الفقهاء واصطالح أئمة احلديث يف حقيقته وأنه ال 

  .ميكن مجعه يف رسم واحد
يريد فهو يؤيد ما قيل من أن " إن األولني قسموا احلديث إىل صحيح وضعيف ومل يذكروا احلسن: الدين قال زين"

: قال زين الدين"احلاكم جعل احلسن صحيحا وقد تقدم تفسري اخلطايب للحديث إىل صحيح وحسن وسقيم 
مما يوجد يف "ويؤخذ الصحيح أيضا : هو عطف على قوله سابقا قال زين الدين" وكذلك يؤخذ الصحيح

ككتاب أيب عوانة اإلسفراييين وكتاب أيب بكر االمساعيل وكتاب : قال ابن الصالح" املستخرجات على الصحيحني
منه زاد ابن الصالح أو زيادة شرح يف كثري من " أو تتمة حملذوف"على حديث " من زيادة"أيب بكر الربقاين وغريهم 

ملا " فإنه حيكم بصحته"مع بني الصحيحني أليب عبد اهللا احلميدي أحاديث الصحيحني وكثري من هذا موجود يف اجل
  .يأيت يف حبث املستخرج وأن حكمه حكم ما استخرج عليه

إمنا اشترط يف حق أهل القصور عن حبث األسانيد "من قوله ما نص إمام على صحته إىل هنا " وهذا كله: قلت"
لل وقد عرفت أنه يشترطها أئمة احلديث ال الفقهاء فإهنم أي الع" ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط معرفتها

عن األسانيد والعلل مطلقا إن كان حمدثا أو العلل القادحة إن " وأما من كان أهال للبحث"إمنا يشترطون القادحة 
  مىت وجد فيه"ظاهر ما يأيت قريبا أن يقول فعليه " فله أن يصحح احلديث"كان فقيها 

إال على "أي على تصحيح األولني "  كتب األصول وعلوم احلديث وال جيب االقتصارشرائط الصحة املذكورة يف
مردود كما سيأيت بل ال "أي رأيه " وهو"من أنه ليس ألحد ممن املتأخرين أين يصحح احلديث " رأي ابن الصالح

فلذا قلنا إن " رسلجمتهدا مىن قلد على الصحيح كما يأيت الكالم على امل"من يتبع األولني على تصحيحهم " يكون
األوىل أن يقال عليه وسيأيت حتقيق الكالم إن شاء اهللا تعاىل أن من قبل قول األئمة يف تصحيح األحاديث فليس مبقلد 

  .هلم بل عامل برواية العدل وليس العمل هبا من التقليد كما سيأيت للمصنف نفسه

  ]يف املستخرجات[ ٨مسألة 

أي الكتاب الذي يستخرجه احملدثون واملراد به حقيقته ال املوضوع املصطلح  "موضوع املستخرج: قال زين الدين"
عيه بل موضوع اصطالحا الكتاب الذي يستخرج عليه فموضوع مستخرج أيب نعيم على البخاري أسانيده ومتونه 

اري أو إىل كتاب البخ"أي من يريد تصنيف املستخرج " أن يأيت املصنف"ألنه يبحث يف املستخرج عن كل منهما 
  .ألنه مل خيرج أحد إال عليهما كما هو املشهور ولذا اقتصر املصنف وزين الدين عليهما" مسلم

يف شرح تقريب النووي فائدة ال خيتص املستخرج بالصحيحني وقد استخرج حممد بن  ١وإال فإنه قد ذكر السيوطي
بو نعيم على التوحيد البن خزمية وأملي عبد امللك بن أمين على سنن أيب داود وأبو علي الطوسي على الترمذي وأ

  .احلافظ العراقي على املستدرك مستخرجا مل يكمل
مث رأيت البقاعي ذكر هنا ما لفظه بعد قوله املستخرج موضوعه ظاهره أنه ال يسعى مستخرجا إال إذا كان على 

ال وعذر املصنف أن الصحيح وليس كذلك مث ذكر من استخرج على غريمها كما ذكرنا آنفا عن السيوطي مث ق
كالمه سابقا وال حقا يف الصحيح وحق العبارة أن يقال موضوعه أن يأيت املصنف إىل كتاب من كتب احلديث إخل 

  .انتهى قال واعلم أنه ليس املراد املوضوع املصطلح عليه وإمنا املراد حقيقة املستخرج ومعناه



  ـــــــــــــــــــ
أخذ العلم عن عدد كبري . مال أيب بكر بن حممد بن سابق اخلضريي األسيوطيعبد الرمحن بن الك: السيوطي هو ١

، والتحدث بنعمة اهللا "١/٣٣٥"حسن احملاضرة : له ترمجة يف". ٩١١"مات سنة . من املشايخ، وله مؤلفات كثرية
  ".١٢"ص 

على البخاري وأما موضوعه حبسب االصطالح فأحاديث الكتاب الذي يستخرج عليه فموضوع مستخرج أيب نعيم 
أي البخاري ومسلم " فيخرج أحاديثه"كتاب البخاري أسانيده ومتون ألنه يبحث يف املستخرج عن كل منهما 

مع إسناد البخاري أو مسلم "فيجتمع إسناد املصنف للمستخرج " بأسانيد لنفسه من غري طريق البخاري أو مسلم"
ألنه وافق املستخرج اسم فاعل البخاري " موافقة"نوع أي هذا ال" ويسمونه"أي شيخ البخاري أو مسلم " يف شيخه

فوق شيخ أحد الشيخني األدىن وإال " من فوقه"جيتمع املستخرج مع البخاري أو مسلم يف " أو"أو مسلما يف شيخه 
أي هذا " ويسمونه"فمن فوقه شيخ هلما أيضا إال أن الشيخ يف العرف ال يطلق إال على من أخذ عنه البخاري مثال 

أو "إن كان شيخ شيخ البخاري مثال " بدرجة"ألهنا موافقة فيمن فوق شيخ أي الشيخني " عاليا"ع من املوافقة النو
فإذا اجتمع املستخرج مع صاحب الصحيح يف شيخ شيخه كان عليا بدرجة "ومنه بقوله " أكثر على حسب العلو

" ٢وأليب بكر الربقاين ١ر االمساعيليبدرجتني وحنو ذلك وذلك كاملستخرج على البخاري أليب بك: ويف الثاين
وأليب نعيم "باملوحدة مكسورة وسكون الراء وقاف مفتوحة يف القاموس برقان بالكسر بلدة خبوارزم وبلدة جبرجان 

واملستخرج على مسلم أليب عوانة وأيب نعيم أيضا واملستخرجون "هذه كلها استخرجت على البخاري " األصفهاين
لفظ واحد من الصحيحني بل رووه باأللفاظ اليت وقعت هلم من شيوخهم مع املخالفة "ديث يف منت احل" مل يلتزموا

أي واالتفاق يف املعىن فقوله يف بيان موضوع املستخرج فيخرج أحاديثه أي أحاديث ما خيرج " أللفاظ الصحيحني
مساحمة أو باعتبار من  عيه أي بقصد ذلك وإن اختلف لفظ ما استخرجه وما استخرج عليه وإمنا مساها أحاديثه

  .ينتهي إليه اإلسناد من شيوخه إىل الصحايب الذي ذكر حديثه يف الصحيحني
  ـــــــــــــــــــ

قال . اإلمام احلافظ شيخ اإلسالم أمحد بن إبراهيم بن أمساعيل بن العباس اجلرجاين: أبو بكر اإلمساعيلي هو ١
له ترمجة ". ٣٧١"مات سنة . ء، وعال إسناده وتفرد ببالد العجمكان واحد عصره، وشيخ احملدثني والفقها: احلاكم

  ".٤/١٤٠"، والنجوم الزاهرة "٢/٣٥٨"، والعرب "٣/٧٥"شذرات الذهب : يف
اإلمام احلافظ شيخ الفقهاء واحملدثني أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب اخلوارزمي : أبو بكر الربقاين هو ٢

، والعرب "١٢/٣٦"البداية والنهاية : له ترمجة يف". ٣٣٦"مات سنة . ة ورعا ثبتاكان ثق: قال اخلطيب. الشافعي
"٣/١٥٦."  

خبالف األول فإهنا تكون يف اللفظ فقط واملعىن متحد وإذا ختالفا لفظا ومعىن " ورمبا وقعت املخالفة أيضا يف املعىن"
وال "أي إىل الشيخني إن خرج هلما معا  "متون ألفاظ أحاديث املستخرجات إليهما"أي تنسب " فال جيوز أن تعزى"

جاز " يف اللفظ"أي اتفاق املستخرج عليه إن تفرد باخلريج له " إال أن يعرف اتفاقهما"ألنه يكون كذبا " إىل أحدمها
أن ينسب منت احلديث املستخرج إىل املستخرج عليه وأن يقال فيه أخرجه البخاري مثال ألنه يصدق عليه أنه قد 

ي وإن كان رجاله غري رجال من ذكرهم يف سنده وإمنا وافقهم يف شيخه أو شيخ شيخه إىل هنا كالم أخرجه البخار
  .زين الدين



فتحصل من هذا أن خمرج احلديث إذا نسبه إىل ختريج بعض املصنفني فال خيلو إما أن يصرح باملرادفة أو باملساواة 
ذا كان على االحتمال فليس ألحد أن ينقل أوال يصرح إن صرح فذاك وإن مل يصرح كان على االحتمال فإ

احلديث منها أي من املستخرجات ويقول هو على هذا الوجه فيهما ولكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق 
  .هذا حمل حبث وتأمل

وحمل االحتياط والتورع يقضي بأن ال جيزم بالنسبة إليهما وكونه يرد أن أصله فيهما ال دليل عليه إذا هو : قلت
تعيني ألحد احملتمالت بال دليل ولذا ترى احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام وغريه من املصنفني يقولون بعد عزو 

احلديث إىل من أخرجه وأصله يف الصحيحني ألهنم قد عرفوا أن أصله فيهما وبه تعرف ضعف اجلواب األيت 
  .للمصنف رمحه اهللا تعاىل

اري ومسلم عنها بل يروي حديثهما عن غريمها وقد يرويه عن شرط املستخرج أال يروي حديث البخ: قلت"
وقياس " بسند صحيح"أي من شيوخهما أو شيوخهم كما عرفته ولكنه ال بد أن يكون " شيوخهم أو أرفع من ذلك

  :ثالث" ويف املستخرجات فوائد"ما سلف أنه ال بد أن يكون على شرط من خرج عليه 
قد قدمنا لك أن هذه الزيادة لك " فظ أو تتمة حملذوف أو زيادة شرح يف حديثأن ما كان فيها من زيادة ل: أحدها"

حكم "هذه اللفظة ليست من كالم ابن الصالح وال الزين " أو حنو ذلك"يذكرها زين الدين فيما مضى وذكرها هنا 
  .رج عليهفلذا قلنا ال بد أن يكون رجال السند فيها على شرط من خ" بصحته ألهنا خارجة من خمرج الصحيح

فقط مل يزد " ابن الصالح"أي هاتني الفائدتني " أعلى إسنادا ذكرمها"الرواية املستخرجة " أهنا قد تكون: وثانيها"
  .عليهما ما زاده من قول

عند " بكثرة طرقه"املستخرج واملستخرج عليه " زين الدين وهي قوة احلديث"األحسن ذكرها " ذكره: وثالثها"
  .فإذا تعارضت األحاديث رجح أكثرها طرقا" للترجيح عند التعارض"يه املستخرج واملستخرج عل

واعلم أن هذه الفائدة اليت ذكرها زين الدين قد ذكرها ابن الصالح يف مقدمة شرح مسلم ونقلها عنه الشيخ حمي 
  .الدين النووي فاستدركها عليه يف خمتصره يف علوم احلديث قاله احلافظ ابن حجر

  :ت فوائد أخرى مل يتعرض أحد منهم لذكرها وللمستخرجا: مث قال
عدالة من أخرج له فيه ألن املخرج على شرط الصحيح يلزمه أن ال خيرج إال عن ثقة عنده فالرجال : إحداها 

  :الذين يف املستخرج ينقسمون أقساما
  .من ثبتت عدالته قبل هذا املخرج فال كالم فيهم: منهم
  .ينظر يف ذلك الطعن إن كان مقبوال قادحا فيقدم وإال فالمن طعن فيه غري هذا املخرج ف: ومنهم
من ال يعرف ألحد قبل هذا املخرج فيه توثيق وال جتريح فتخريج من يشترط الصحة هلم ينقلهم عن درجة : ومنهم

من هو مستور إىل درجة من هو موثق فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم اليت يرووهنا هبذا اإلسناد ولو مل تكن يف 
  .املستخرج ذلك

ما يقع فيها من حديث املدلسني بتصريح السماع وهو يف الصحيح بالعنعنة فقد قدمنا أنا نعلم يف اجلملة أن : الثانية 
الشيخني اطلعا على أنه مما مسعه املدلس عن شيخه لكن ليس اليقني كاالحتمال فوجود ذلك يف املستخرج بالتصريح 

  .ينفي أحد االحتمالني
عق فيها من حديث املختلطني عمن مسع منهم قبل االختالط وهو يف الصحيح من حديث من اختلط ومل ما ي: الثالثة 

  .يبني هل مساع ذلك احلديث منه يف هذه الرواية قبل االختالط أو بعده



  .ما يقع فيها من التصريح باألمساء املبهمة واملهملة يف الصحيح يف اإلسناد أو يف املنت: الرابعة 
  ا يقع فيها من التمييز للمنت احملال به على املنت احملال عليه وذلك يفم: اخلامسة 

كتاب مسلم كثري جدا فإنه خيرج احلديث على لفظ بعض الرواة وحييل باقي ألفاظه والرواة على ذلك اللفظ يورده 
يقول مثله فيحمل على أنه نظريه وتارة يقول حنوه أو معناه فيحمل على أن فيهما خمالفة بالزيادة والنقص ويف فتارة 

  .ذلك من الفوائد ما ال خيفي
  .ما يقع فيها من الفصل للكالم املدرج يف احلديث مما ليس من احلديث ويكون يف الصحيح غري مفصل: السادسة 
  .ث املصرح برفعها وتكون يف أصل الصحيح موقوفة أو كصورة املوقوفةما يقع فيها األحادي: السابعة 

  .انتهى. فكملت فوائد املستخرجات هبذه الفوائد اليت ذكرناها عشرا: إىل إن قال
وإذا عرفت أنه ال جيوز أن تعزي ألفاظه متون أحاديث املستخرجات إليهما وال إىل أحدمها إال أن يعرف اتفاقهما 

واعلم أنه قد يتساهل بعض املستخرجني فينسبون "جلماعة خالف هذا فلهذا قال املصنف يف اللفظ فقد وقع 
وال يعزب عنك أنه قد سبق أن املستخرجني قد يأتون " احلديث إىل البخاري أو مسلم وليس هو بلفظه فيهما

وز ملن ينقل من بألفاظه ليست من الكتاب الذي استخرجوا عليه بألفاظها، بل قد ال تكون مبعانيها وأنه ال جي
املستخرجات أن يعزو ألفاظها إىل الصحيحني وهنا قال إنه قد يتساهل املستخرج نفسه وينسب احلديث إىل 

البخاري أو مسلم وليس كالم يف املستخرج فإنه ال يتعرض لنسبة حديثه إليهما أو إىل أحدمها وإمنا يسوق إسنادا 
فظ ابن الصالح الكتب املخرجة على كتاب البخاري أو كتاب لنفسه جيتمع قيه مع إسناد البخاري أو مسلم ول

مسلم مل يلتزم مصنفوها موافقتهما موافقتهما يف ألفاظ األحاديث بعينها من غري زيادة وال نقصان إىل قوله وهكذا ما 
فيه أخرجه  أخرجه املؤلفون يف تصانيفهم املستقلة كالسنن الكربى وشرح السنة أليب حممد البغوي وغريمها مما قالوا

  .انتهى. البخاري ومسلم
وبه تعرف أن التساهل ليس للمستخرجني بل للمؤلفني يف تصانيفهم املستقلة أي اليت ليس املراد هبا االستخراج 

والبغوي "من كتبه " وكذلك فعل البيهقي يف السنن الكربى واملعرفة وغريمها"على أحد الكتابني وبه تعرف أن قوله 
واحد فإهنم يروون احلديث بأسانيدهم مث يعزونه إىل البخاري أو مسلم مع اختالف األلفاظ يف شرح السنة وغري 

  صحيح يف هؤالء فإنه مل يقع العزو مع االختالف إال هلؤالء -" واملعاين

فقط ال ملن ذكره وأمثاهلم ممن مل يرد تأليف مستخرج فلو اقتصر على هؤالء كما فعله ابن الصالح لكان صوبا 
  :لزين كعبارة ابن الصالح ببعض تغيري أجلأه إليه النظم فإنه قال الزين يف ألفيتهوعبارة ا

  :وقويل: "واألصل أعين البيهقي ومن عزا مث قال يف شرحها
فهذا البيهقي يف السنن الكربى واملعرفة وغريمها والبعوي يف شرح السنة : واألصل أعين البيهقي ومن عزا كأنه قيل

اظ واملعاين انتهى فعرفت أن املستخرجني ال يقع هلم الصنع الذي ذكره املصنف إمنا وقع وغري واحد يروون األلف
أهنم "عن البيهقي وحنوه، " واجلواب عنهم"لغريهم من أهل التأليف اليت مل يقصد هبا املصنفون ما قصده املستخرجون 

معانيه "كل " مها ال أن ألفاظه وأن أصل احلديث فيهما أو أحد"إذا عزوه إىل واحد من الشيخني " إمنا يريدون
هذا اجلواب تقدم يف شرح قوله إال أن يعرف اتفاقهما يف اللفظ فتذكر ما فيه وهو معىن ما ذكره ابن " كذلك

الصالح فإنه قال بعد ذكره لصنع البيهقي ومن معه فال يستفيد بذلك أي بعزو البيهقي احلديث أو أحدمها أكثر من 
أصل ذلك احلديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت يف اللفظ ورمبا كان تفاوتا يف  أن البخاري أو مسلما أخرج



  .بعض املعىن
يريد أي ال يف كله إذ لو كان التفاوت يف كل األلفاظ وكل املعاين ملا كان بينهما اتصال يف شيء وال يصح : قلت

مث قال وإذا كان األمر يف ذلك على هذا أي يقال أصله فيهما ولذا قيدنا قول املصنف ومعانيه بقولنا كل فتدبر 
القياس فليس لك أن تنقل حديثا فيها وتقول هو على هذا الوجه يف كتاب البخاري أو كتاب مسلم إال أن يقابل 

  .لفظه أو يكون الذي أخرجه قد قال أخرجه البخاري هبذا اللفظ انتهى كالمه
الكتب املستخرجة ال يذكر فيها مؤلفوها أخرجه البخاري  وهو كالم واضح يف املؤلفات املستقلة ال املستخرجة فإن

أو مسلم كما عرفته من ذكر املصنف ملوضوعها اللهم إال أن يثبت أن أهل املستخرجات ينسبون ما أخرجوه إىل 
  أحد الشيخني فإنا مل نر شيئا من الكتب املستخرجة فإن كان كذلك مل يتم له ما سلف يف بيان شروط

اتفقت املستخرجات واملؤلفات املسندات بأسانيد مؤلفيها يف أنه ال جيوز عزو ما فيها إىل لفظ نعم . املستخرجات
البخاري أو مسلم اغترارا يكون املستخرج استخرج على الكتابني ويكون مؤلف الكتب املسندة بأسانيدها نسب 

أن يعرف اتفاقهما يف اللفظ كما ما ذكره إىل أحد الشيخني ألن األول مل يقصد إخراج ألفاظه ما أخرج عليه إال 
  .مل يقصد يعزوه إىل أحدمها إال أن أصل احلديث فيهما: قرره املصنف فيما سلف بالنسبة إىل املستخرجات والثاين

هو احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن نصر أيب فتوح حفيد األزدي " وقد انتقد على احلميدي: "ولذا قال املصنف
أنه أورد يف اجلمع بني الصحيحني ألفاظا وتتمات ليست يف "أكرب تالمذة ابن حزم  األندلسي الظاهري املذهب من

  :١ولذا قال الزين يف ألفيته" واحد منها أخذها من املستخرجات أو استخرجها هو ومل مييزها
حني ألفاظا يعين أن أبا عبد اهللا احلميدي زاد يف كتابه اجلمع بني الصحي: وليت إذا زاد احلميدي ميزا قال يف شرحها

  .ليست يف واحد منهما من غري متييز
" وذلك موجود فيه كثريا فرمبا نقل بعض من ال مييز ما جيده فيه عن الصحيح وهو خمطئ انتهى: ٢قال ابن الصالح"

  .متام كالمه لكونه من تلك الزيادات اليت ال وجود هلا يف واحد من الصحيحني
عبد الرمحن احلافظ احلجة أبو حممد األزدي اإلشبيلي أثىن عليه الذهيب يف بن " وأما اجلمع بني الصحيحني لعبد احلق"

التذكرة وذكر له عدة مصنفات منها اجلمع بني الصحيحني وغريه وهذا عطف على جمموع ما سلف كأنه قال أما 
" وكذلك خمتصرات البخاري ومسلم"اجلمع بني الصحيحني للحميدي فال ينقل منه وأما اجلمع لعبد احلق 

ولو "ألهنا ألفاظه ولذا قال " إىل الصحيح"املنقول " فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك"كمختصر احلافظ املنذري له 
واعلم أن الزيادات اليت تقع : ألهنم أتوا بألفاظ الصحيح قال زين الدين"بأن تقول أخرجه البخاري بلفظه " باللفظ

ليس هلا حكم : وإمنا قال زين الدين" كالم ابن الصالح يف كتبا احلميدي ليس هلا حكم الصحيح خالف ما اقتضاه
  ما رواه بسنده"أي احلميدي " ألنه: "الصحيح لقوله

  ـــــــــــــــــــ
  ".٣٦"رقم " ١/٢٢" ١
  ".٣١"علوم احلديث ص  ٢

 ألن املستخرج أسند ما أخرجه خبالف من جيمع بني الصحيحني فإنه ليس ما سند إال سند الصحيحني" كاملستخرج
أنه يزيد ألفاظا واشتراط فيها الصحة حىت يقلد يف ذلك وهذا "أ ي احلميدي " وال ذكر"واحلال أهنما مل يوجد فيهما 

أي القول بأنه ليس هلا حكم الصحيح وال خيفى ما يف قوله حىت يقلد وقد نبهنا عليه وسيأيت حتقيق " هو الصواب



  .ذلك
يدي من أهل الديانة واألمانة واملعرفة التامة وهو من أئمة هذا بل الصواب ما ذكره ابن الصالح فإن احلم: قلت"

الشأن بغري منازعة وهو أعقل من أن جيمع بني أحاديث الصحيحني مث يشوهبا بزيادات واهية ولو فعل ذلك كان 
ال خيفي أن هذا هو الذي يقضي به حسن الظن إال أن يعارضه أن هذه " خيانة يف احلديث وجناية على الصحيح

ادات زادها مل جيدها األئمة الباحثون يف الصحيحني قالوا وال ذكر أنه يزيدها من كتاب آخر وال قال إنه ملتزم زي
صحتها بل ظاهر تسمية كتابه مجع الصحيحني أن كل ما وجد فيه فهو منهما ومل توجد تلك الزيادة فانتفى حسن 

احلميدي وإمنا تكلم على زيادات املخرجني قال إهنا الظن به وأما ابن الصالح فليس يف كالمه ما يفهم صحة كالم 
ثبتت صحتها هبذه التخاريج ألهنا واردة باألسانيد الثابتة يف الصحيحني أو واحد منهما ومل يتكلم يف زيادات اجلمع 

  .بل الصواب ما ذكره ابن الصالح ليس يف حمله: للحميدي فقول املصنف قلت
أي إحلاقه " وقد اختار احملققون إحلاق ما جزم به البخاري من التعاليق والتراجم" مث ذكر املصنف خمتار احملققني بقوله

لعله يقال الفرق بني األمرين " دون ما مرضه فكذلك ما جزم به احلميدي وأحلقه بالصحيح ومل مييزه منه"بالصحيح 
نقول هو كتعاليق واضح فإن احلميدي يقول هذه أحاديث الصحيحني ووجدنا يف كتابه ما ليس فيهما فكيف 

البخاري اجملزومة فإن تلك تتبعت ووصلت مقطوعاهتا كما عرفته مما نقلناه عن احلافظ ابن حجر خبالف ما زاده 
فهو ظاهر "أي على صحة ما أحلقه وزاده " وهو وإن مل ينص على ذلك"احلميدي فتتبع فلم يوجد فيما قال إنه منه 

  ".وقرائن أحواله"حني ال غري فهذه الزيادات ليست فيهما يقال وضع كتابه جلمع الصحي" من وضع كتابه
أال تراه حذف من اجلمع بني الصحيح ما علقه البخاري : "استدل املصنف لظاهر وضع كتابه وقرائن أحواله بقوله
  عمن ال حيتج به عنده مثل حديث هبز بن حكيم عن

إن هذا احلديث ليس من شرط البخاري قال : قال ابن الصالح" ١أبيه عن جده مرفوعا اهللا أحق أي يستحى منه
إن قول البخاري : فإن قال ابن الصالح ٢" الفخذ عورة: "وهلذا مل يورده احلميدي يف مجعه بني الصحيحني وحديث

الفخذ : "بابا ما يذكره يف الفخذ ويروي عن ابن عباس وجرهد وحممد بن جحش عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وحنومها فلو كان احلميدي متساحما لذكر ذلك مع الصحيح فكيف "ن شرط البخاري مث ذكر أنه ليس م" عورة

يقال نعم هذه " حيذف من كتاب البخاري ما هو منه لضعفه مث حيشو فيه من الواهيات ما ليس فيه هذا ضعيف جدا
زيادات هلا طرق قرائن تفيد حسن الظن به لكن عدم وجود ما زاده يقلع هذه القرائن وإن أراد املصنف أن هذه ال

وقوله أيضا "عند احلميدي صحيحة فقد زعم الزين أنه مل يذكر شرطا وال قال إنه رواها حىت يعتمد عليه يف ذلك 
فإن قبول الثقة ليس بتقليد بل واجب "يعين قوله " إنه مل يزد ألفاظا ويشترط فيها الصحة فيقلد يف ذلك غري جيد

ال شك أن القائل من األئمة هذا " قبول الثقات يف األخبار واهللا أعلممعلوم الوجوب باألدلة الدالة على وجوب 
حديث صحيح خمرب بأهنا كملت عدالة رواته وضبطهم وسائر صفات الصحة وخرب العدل جيب قبوله وليس من 

باب التقليد له خرب بل من باب قبول خرب اآلحاد كما عرف يف األصول لكنه تقدم للمصنف قبل مسألة 
  .أن من قلد يف التصحيح ال يكون جمتهدا وهذا ينافيه والصواب هو هذا ويأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل املستخرجات

وإذا عرفت هذا الكالم يف مجع احلميدي فاعلم أن هذا مبين من ابن الصالح والزين واملصنف على تقليد اآلخر 
لزيادات وما شرطه يف كتابه فيما كتبه على كالم لألول وإال فإنه قد حتقق احلافظ ابن حجر مما قاله احلميدي يف ا 

شيخه فقال بعد سياقه للكالم ما لفظه وكأن شيخنا رضي اهللا عنه قلد يف هذا غريه وإال فلو رأى كتاب اجلمع بني 
الصحيحني لرأى يف خطبته ما دل على ذكره الصطالحه يف هذه الزيادات وغريها ولو تأمل املواضع الزائدة لرآها 



ىل من زادها من أصحاب املستخرجات وتبعه يف ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فأحلق يف كتابه ما معزوة إ
  صورته هذه الزيادات ليس هلا حكم الصحيح ألنه ما رواها بسنده كاملستخرج وال ذكر أنه يزيد ألفاظا

  ـــــــــــــــــــ
  ".٥/٤"، وأمحد "١٩٢٠"، وابن ماجه "٢٧٩٤و  ٢٧٦٦"، والترمذي "١/٧٨"البخاري  ١
  ".٥/٢٢٨"، والبهقي "٣/٤٧٨"، وأمحد "٢٧٩٧، والترمذي "١/١٠٣"البخاري  ٢

يف حماسن االصطالح يف هذا املوضع  ١وشرط فيها الصحة حىت يقلد يف ذلك وقال شيخ اإلسالم أبو حفص البلقيين
كما قال ابن أل بصالح إال  ما صورته ويف اجلمع بني الصحيحني للحميدي تتمات وال وجود هلا يف الصحيحني وهو

  .أنه كان ينبغي التنبيه على تلك التتمات لنكمل الفائدة انتهى كالمه
والدليل على ما ذهبت إليه من أن احلميدي أظهر اصطالحه مبا يتعلق هبذه الزيادات موجودة يف خطبة : قال احلافظ

مما تنبهنا له من كتب أيب احلسن الدارقطىن وأىب بكر  كتابه إذا قال يف أثناء املقدمة ما نصه ورمبا أضفنا إىل ذلك نبذا
االمساعيلى وأيب بكر اخلوارزمي يعين الربقاىن وأيب مسعود الدمشقي وغريهم من احلفاظ الذين عنوا بالصحيح مما 

يتعلق بالكتابني من نبيه على غرض أو تتميم حملذوف أو زيادة من شرح أو بيان السم أو نسب أو كالم على إسناد 
أو تتبع لوهم فقوله من تتميم حملذوف أو زيادة هو غرضنا هنا وهو خيتص بكتايب اإلمساعيلي أو الربقاين ألهنما 

استخرجا على البخاري واستخرج الربقاين على مسلم وقوله من تنبيه على غرض أو كالم على إسناد أو تتبع لوهم 
وذاك يف كتاب التتبع وهذا يف كتاب األطراف وقوله  أو بيان السم أو نسب خيتص بكتايب الدار قطين وأيب مسعود

مما يتعلق بالكتابني احتراز عن تصانيفهم اليت ال تتعلق بالصحيحني فإنه مل ينقل منها شيئا هنا فهذا احلميدي قد أظهر 
ل املستخرجات اصطالحه يف خطبة كتابه مث إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة يف املنت بعزوها ملن رواها من أه

وغريها فإن عزاها ملن استخرجها أقرها وإن عزاها ملن مل يستخرجها تعقبها غالبا لكنه تارة يسوق احلديث من 
الكتابني أو من أحدمها مث يقول فيه مثال زاد فيه فالن كذا وهذا ال إشكال فيه وتارة يسوق احلديث والزيادة مجيعا 

بخاري على كذا وزاد فيه اإلمساعيلي كذا وهذا يشكل على الناظر غري يف نسق واحد مث يقول يف عقبة اقتصر ال
  .املميز لنه الذي حذر ابن الصالح منه ألنه حينئذ يعزو إىل أحد الصحيحني ما ليس فيه انتهى كالمه

 بل ال إشكال فيه أيضا بعد قوله اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه اإلمساعيلي كذا وأي بيان أوضح من: قلت
  هذا البيان وكأنه لذلك قال يشكل على الناظر
  ـــــــــــــــــــ

وىل قضاء . عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل بن شهاب الكناين الشافعي: شيخ اإلسالم أبو حفص البلقيين هو ١
، والبدر "٢/٢٤٥"إنباه الغمر :له ترمجة يف". ٨٠٥"مات سنة . الشام، وانتهت إليه رياسة املذهب الشافعي واإلفتاء

  ".٧/٥١"، وشذرات الذهب "١/٥٠٦"الطالع 

غري املميز ولكن هذا ال خيفي على مميز وال غريه ال خيفي أن قول احلافظ هذا هو الذي حذر منه ابن الصالح غري 
صحيح فإن ابن الصالح قد زعم أن احلميدي مل مييز الزيادات أصال بل ظاهره أنه سردها يف ضمن أحاديث 

 بيان وال ذكر قاعدة وهذا مبين على الوهم الذي وقع له ولغريه من األئمة ومل يكشف قناعه إال الشيخني من غري
  .احلافظ مبا حققه عن خطبة احلميدي

مث ساق احلافظ أمثلة دالة على ما ذكره مقررة ملا صدره مث قال فهذه األمثلة توضح أن احلميدي مييز الزيادة اليت 



قرأت يف كتاب احلافظ أىب سعيد العالئي يف علوم احلديث له قال ملا ذكر  يزيدها هو أو غريه مث قال وقد
املستخرجات ومنها املستخرج على البخاري لإلمساعيلي واملستخرج على الصحيحني للربقاين وهو مشتمل على 

هذا زيادات كثرية يف تضاعيف متون األحاديث وهي اليت ذكرها احلميدي ي اجلمع بني الصحيحني منبها عليها 
  .لفظه حبروفه وهو عني املدعي وهللا احلمد انتهى

  .وال خيفي أن هذه الفائدة تساوي رحلة فجزاه اهللا خريا فقد مت الوهم على شيوخه وعلى املصنف: قلت
ومل نتابع احلافظ يف كالمه بل راجعنا كتاب احلميدي فرأيناه ذكر ما ذكره احلافظ وصح الواقع للوامهني : قلت

  .ابعة اآلخر واألول من غري حبث عما قالهوهذا من شؤم مت
مث لنذكر بعض األمثلة اليت ذكرها احلافظ فإنه قال منها ما ذكره أي احلميدي يف مسند عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

عن أيب سعيد بن حيمد قال مسعت ابن عباس يقول يا أيها الناس امسعوا مين ما أقول لكم  ١عنهما يف أفراد البخاري
ما تقولون وال تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء احلجر وال  أمسعوين

فإن الرجل يف اجلاهلية حيلف فيلقي نعله أو سوطه وقوسه مل يزد يعين البخاري على هذا وزاد  ٢تقولوا احلطيم
  الربقاين يف

  ـــــــــــــــــــ
  ".٢٧" ب: مناقب األنصار: البخاري يف ١
وقيل . وقيل هو احلجر املخرج منها، مسي به ألن البيت رفع وترك هو حمطوما. هو ما بني الركن والباب: احلطيم ٢

، "النهاية. "ألن العرب كانت فيه ما طافت به من الثياب، فتبقى حىت تنحطم بطول الزمان، فيكون فعيال مبعىن فاعل
"١/٤٠٣."  

صيب حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغريا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى احلديث باإلسناد املخرج به وأميا 
وأميا عبد حج به أهله فقد قضت عنه ما دام عبدا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى انتهى ما ذكره احلافظ نقال عن كتاب 

  .احلميدي وهو صريح فيما ذكره عنه من البيان ملا زاده
ألثري وفروعه يف كتاب احلج فوجدته قد ساق الرواية اليت نسبها احلميدي وقد راجعت جامع األصول البن ا: قلت

إىل البخاري مقتصرا عليها ونسبها إىل البخاري ومل يأت حبرف من زيادة الربقاين وكذلك فروع اجلامع صنعوا 
  .صنيعه من االقتصار والعزو مث راجعتها يف باب حج الصيب فم أجدهم ذكروا زيادة الربقاين

تتبع اجلامع مل جيده ينقل من كتاب احلميدي إال ألفاظ الشيخني ال غري وحذف ما فيه من الزيادات اليت  ولعل من
زادها من غريمها ومعلوم أنه حيث قد ميز احلميدي الزيادات وعزاها إىل من رواها أنه ال يأيت ابن األثري وينقل 

  .عامل وال تقي بل وال عاقل األصل، والزيادة وينسبها معا إىل الشيخني فإن هذا ما يفعله
نعم كان على ابن األثري أن يقول يف خطبة اجلامع حيث قال واعتمدت يف النقل عن البخاري ومسلم على مجعه 

اإلمام أبو عبد اهللا احلميدي يف كتابه إال أىن اقتصرت على لفظهما وحذفت ما زاده من غريمها ليندفع الوهم الذي 
  .يأيت للمصنف يف التنبيه

لم أن ابن األثري حذف ما ذكره الترمذي من جامعه يف قوله عقيب احلديث صحيح حسن غريب جمموعة تارة واع
ومفرقة أخرى وهو إخالل مبا فيه نفع كثري وغنية عن الكشف عن حال احلديث من تصحيح وغريه وإن كان يف 

أبو داود بعض األحاديث من  كالم الترمذي يف هذه الصفات أحباث تعرفها فيما يأيت وكذلك حذف ما تعقب به
  .بيان أهنا واهية كما نقل عنه وسيأيت



إذا عرفت هذا فليس لك أن تستدل حبديث الترمذي وأيب داود مبجرد وجداهنما يف جامع األصول وفروعه بل ال 
بد من الكشف عن حاله ولعل من هذا قول ابن األثري يف خطبة جامع األصول ما لفظه وأما األحاديث اليت 

ناها يف كتاب رزين رمحه اهللا تعاىل ومل أجدها يف األصول يف األمهات الست فإنين كتبتها نقال عن كتابه على وجد
حاهلا يف موضعها املختصة هبا وتركتها بغري عالمة وأخليت السم من أخرجها موضعا لعلى أتتبع نسخا أخرى هلذه 

  األصول وأعثر عليها فأثبت اسم من

  .انتهى. أخرجها
قع له ما وقع ملشايخ احلافظ يف عدم مطالعتهم خلطبة احلميدي فإنه وجد نقل خبط بعض العلماء أن يف لفظ وكأنه و

خطبة رزين يف كتابه ما لفظه واعلم أين أدخلت من اختالف نسخ املوطأ البن شاهني والدار قطين ومن رواية معن 
أيضا يف موضع آخر إنه ظاهر ما اتفق للموطأ، أحاديث تفردت هبا بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة وقال 

عليه النسائي والترمذي واتفق عليه أحدمها مع بعض نسخ املوطأ بأحاديث يسرية ثبتت له مساعها وهي مروية من 
  .انتهى. طريق أهل البيت عليهم السالم عن علي وابن عباس رضي اهللا عنهما وغريمها

ل وعزاها إىل من ذكره وإن ما زاده خاص برواية املوطأ ال هذا صريح يف أنه أخرج أحاديث من غري الستة األصو
لعله وكأنه ألين مل أجد نسخة من رزين فأخرب عما نقل عنه على اليقني إال أين أظن قوة ما نقل عنه : غري وإمنا قلت

ن الشيخ يف اخلطبة الستبعاد أن يريد مجع األصول الستة مث يأيت بأحاديث ال توجد يف كتاب حديثي منها والعجب م
حممد بن سلمان أنه ينسب التخريج لرزين يف كتابه الذي مساه مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد فإنه 
قال يف خطبته إنه نقل ما بيض له ابن األثري من روايات رزين اليت مل ينسبها على كتاب فنسبها الشيخ لرزين كما 

ياق املنت للبخاري ويقول بعد سياق املنت لرزين فيوهم يف نسبته ينسب روايات البخاري وغريه فيقول مثال بعد س
إليه على حد نسبته إليه على حد نسبته إىل البخاري مثال أنه أخرجه رزين وابن األثري بيض له ومل ينسبه لرزين ألنه 

يض هلا بان مل خيرجه واحلال أن رزينا ليس من املخرجني لألحاديث على ما ذكره يف خطبته وأن أحاديث رزين ب
يتتبع مواضع ما خيرج منه، فيخرجها فيأيت بفائدة يعتد هبا وذكرت هذا ، األثري فكان عليه أن يبيض هلا كابن األثري ا

ألنه يستبعد أ ال يطلع على رزين وقد كان يف مكة ومجع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه مل جيتمع عند أحد 
اختصر من جاع األصول كتابه املسمىتيسري الوصول فصنع صنع الشيخ  من أهل عصره مثله مث إن ابن الديبع

حممد بن سليمان يف نسبة ما بيض له ابن األثري إىل ختريج رزين فيقول أخرجه رزين وهو خلل كبري وكان األوىل أن 
  .هللا يبيض له كما بيض له ابن األثري وقد نبهت على هذا يف التحبري شرح التيسري يف حمالت كثرية واحلمد

  حكم ما نقله أبو السعادات املبارك بن حممد بن عبد الكرمي ابن األثري يف: تنبيه"

جامع األصول عن البخاري ومسلم حكم ما نقله احلميدي ألنه اعتمد كتاب احلميدي يف اجلمع ألحاديثهما كما 
 النقل من كتاب البخاري فإنه قال أي ابن األثري يف خطبة اجلامع واعتمدت يف" ذكره يف خطبة اجلامع ومقدمته

ومسلم على ما مجعه اإلمام أبو عبد اهللا احلميدي يف كتابه فإنه أحسن يف ذكر طرقه واستقصى يف إيراد رواياته وإليه 
  .املنتهى يف مجع هذين الكتابني انتهى

كتاب احلميدي إذا عرفت هذا عرفت أن فيما ينسبه ابن األثري إىل البخاري ومسلم إشكاال ألنه ينقل لفظهما من 
واحلميدي أىن فيه بزيادات صرح أهنا من كتب املستخرجني عليهما وحينئذ فكيف يسوغ النقل عن جامع األصول 
أو فروعه من كتاب البازري وتيسري ابن الديبع ومعتمد ابن هبران ومجع الفوائد ألفاظ الصحيحني من تلك الكتب 



ب احلميدي وتصريح الذين اختصروا اجلامع أو نقلوا منه من لتصريح ابن األثري أنه اعتمد يف نقلهما على كتا
املذكورين وغريهم بأن جامع األصول أصلهم ومعتمدهم مث ينسبون ألفاظ ما ينقلونه منه إىل الشيخني فهذا ال جيوز 

  .على كالم املصنف يف هذا التنبيه
ما يف الصحيحني من دون ذكره ملا زاده  نعم على ما قررناه آنفا من أنا راجعنا جامع األصول فوجدناه يقتصر على

احلميدي من غريمها وقدمنا لك مثال ذلك فال يتم قول املصنف حكم ما نقله ابن األثري حكم ما نقله احلميدي وقد 
سبق له والبن الصالح ولزين الدين أنه ال جيوز نسبة ما يف كتاب احلميدي إىل الشيخني ملا عرفت ولذا قال املصنف 

فا وأما اجلمع بني الصحيحني لعبد احلق وكذلك خمتصرات البخاري ومسلم فلك أن تنقل منها وتعزو فيما سلف آن
  .ذلك إىل الصحيح ولو باللفظ

إذا عرفت هذا فهو إشكال لزم من كالم املصنف ال ينحل دال على عدم جواز ذلك هذا تقرير مراد املصنف رمحه 
من التحقيق ما يزيل هذا اإلشكال فإن ابن األثري قال إنه اعتمد يف  اهللا تعاىل وكالم من تقدمه وإال فقد قدمنا لك

نقل الصحيحني على كتاب احلميدي ومل يقل نقل كتاب احلميدي وال إشكال بعد تقرر ما نقلناه عن ابن حجر وما 
فاظ جامع احلميدي نقلناه من املثال واقتصار ابن األثري فيه على كالم البخاري ومن له مهة تتبع ألفاظ ابن األثري وأل

  .فإنه جيد ما يقرر ما ذكرناه أو يقرر ما ذكره املنصف رمحه اهللا تعاىل

  ]يف بيان مراتب الصحيح[ ٩:مسألة

وأن مجعها " اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة"حيترز من مراتبه عند الفقهاء " مراتب السند الصحيح عند احملدثني"
أي مجهورهم " وط الصحة وعدم متكنه وقد ذكر أهل علوم احلديثحبسب متكن احلديث من شر"االتصاف بالصحة 

األول أعاله وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم "القسم " سبعة أقسام"باعتبار ما ذكر " أن الصحيح ينقسم"
تفق يطلقون ذلك ويعنون به ا" متفق عليه: بقوهلم"الناقلون من كتايب الشيخني " وهو الذي يعرب عنه أهل احلديث

  .البخاري ومسلم واتفاق األئمة أيضا حاصل على ذلك ملا تقدم من تلقيهم هلا بالقبول كذا قاله البقاعي
واعلم أنك قد عرفت مما أسلفناه يف وجوب ترجيح البخاري أن شرطه أخص من شرط مسلم ألنه يشترط اللقاء 

ثبتت له املعاصرة وليس كل ممن ثبتت له ومسلم يكتفي بشرط املعاصرة مع إمكان اللقاء وكل من ثبت له اللقاء 
املعاصرة يثبت له اللقاء فرجح البخاري خبصوصية شرطه أي كان ذلك من املرجحات ووجود األعم يف ضمن 

األخص ضروري فكل راو للبخاري قد حصل فيه شرط مسلم ضرورة وجود األعم يف األخص وليس كل راو 
  .اك أن هذا الشرط إمنا هو فيما يروى بالعنعنة ال يف غريهملسلم حيصل فيه شرط البخاري األخص وقد عرفن

فعلى هذا حيسن أن يقال وإنه تقدم رواية البخاري على مسلم فيما يرويانه بالعنعنة ال مطلقا فقد أسلفنا لك يف 
  وجهوه الترجيح اليت ذكرها ابن حجر مرجحات للبخاري مطلقا ما ال يتم به مدعاهم فتذكر هذا باعتبار

طهما ال باعتبار ما اتفقا عليه فانضمام مسلم يف روايته إىل البخاري مل يأت بزيادة تقوى رواية البخاري أصل شر
وإمنا القوة حصلت من حيث إنه صار للحديث راويان البخاري ومسلم إذ قد اشتركا يف رواية احلديث من أول 

  رجاله إىل آخرهم ومن حيث إنه وجد يف الرواية الشرط

ض فيمن اتفقا عليه أهنم رواة البخاري الذين قيهم الشرط األخص هذا إن أريد باالتفاق ما ذكروا األخص إذ الغر
وإن أريد أهنما اتفقا على صحابيه فقط دون رجاله فليحقق املراد من مرادهم مث املارد مبا اتفقا عليه ما اتفقا على 



ز يف فإنه يعد املنت إذا اتفقا على إخراجه ولو من إخراج إسناده ومتنه معا وهذا عند مجهور احملدثني إال عند اجلو
  .حديث صحابيني حديثا واحدا كما إذا أخرج البخاري املنت من حديث أيب هريرة وأخرجه مسلم من طريق أنس

واعلم أنه تبع املصنف الزين وهو تبع ابن الصالح يف جعل أعلى أقسام الصحيح ما اتفقا عليه واعترض بأن األوىل 
قسم األول هو ما بلغ مبلغ التواتر أو قاربه يف الشهرة واالستفاضة وأجاب احلافظ ابن حجر بأنا ال أن يكون ال

  .نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله يف الصحيحني أو أحدمها
وال خيفي ما يف جواب احلافظ ابن حجر فإنه لو سلم أن كل متواتر يف الصحيحني فال خفاء يف أنه أرفع رتب : قلت
لصحة وحينئذ فاملتعني أن يقال إىل املراتب يف الصحة ما تواتر يف الصحيحني من أحاديثهما ولك أن تقول الكالم ا

  .إمنا هو الصحيح من احلديث األحادي فإن التدوين له وكذا يف شرائطه وأما املتواتر فال مدخل للبحث عنه هنا
  :واحلق أن يقال: مث قال احلافظ

  :اتفقا عليه يتفرع فروعا إن القسم األول وهو ما 
  .ما وصف بكونه متواترا: أحدها 
  .ما كان مشهورا كثري الطرق: ويليه

  .ما وافقهما عليه األئمة الذين التزموا الصحة على خترجيه الذين أخرجوا السنن والذين انتقوا املسند: ويليهما 
  .ما وافقهما عليه بعض من ذكره: ويليه 
  .ما انفرد بتخرجيه: ويليه 

  .إذ يصدق على كل منها أهنما اتفقا على خترجيه -وهو ما اتفقا عليه -فهذه أنواع للقسم األول
  :فائدتان : مث قال

  إن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة، فحينئذ ما يأيت،: إحدامها 

  .انفردمن رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأيت من رواية من 
  .أي بالرواية عنه: أحدمها

  .أن اإلسناد الذي اتفقا على خترجيه يكون متنه أقوى من اإلسناد الذي انفرد به أحدمها: والثانية 
ومن هنا يتبني أن فائدة املتفق إمنا تظهر فيما إذا أخرجا احلديث من حديث صحايب واحد، وفيه إشارة إىل خالف 

  .اجلوزقي كما قدمنا
قد يكون يف ذلك احلديث أيضا قوة من جهة أخرى، وهو أن املنت الذي تعددت طرقه أقوى من املنت  بعم: مث قال

الذي ليس اه إال طريق واحدة، والذي يظهر من هذا أنه ال حيكم ألحد اجلانبني حبكم كلي، بل قد يكون ما اتفقا 
مها من حديث صحايب غري الصحايب عليه من حديث صحايب واحد، إذا مل يكن فردا غريبا، أقوى مما أخرجه أحد

. الذي أخرجه اآلخر، وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحايب واحد فردا غريبا، فيكون ذلك أقوى
  .انتهى كالمه

  .منفردا به" ما أخرجه البخاري"من األقسام السبعة " والثاين"
  .ه البخاري على ما انفرد به مسلممنفردا به، فيقدم ما انفرد ب" ما أخرجه مسلم"منها " والثالث"

ماشية على قواعد األئمة  -يريد ابن صالح -هذه األقسام للصحيح اليت ذكرها املصنف: قال احلافظ ابن حجر
وحمققي النقاد، إال أهنا قد تطرد ألن احلديث الذي انفرد به مسلم مثال إذا فرض جميئه من طرق كثرية حىت يباغ 

أو يوافقه على خترجيه مشترطوا الصحة مثال ى يقال فيه إن ما انفرد البخاري بتخرجيه إذا التواتر أو الشهرة القوية 



  .كان فردا ليس له إال خمرج واحد أقوى من ذلك، فليحمل إطالق ما ذكر على األغلب
من حيث أو يقال مرادهم أن ما انفرد به مسلم أو انفرد به البخاري مقيد بقيد احليثية أي ما انفرد به مسلم : قلت

  .انفراده دون ما انفرد به البخاري من تلك احليثية فال ينايف تقدمي ما انفرد به مسلم من حيثية أخرى
  .أي الشيخني ومل خيرجه واحد منهما وإال لكان من القسم الثاين" ما هو على شرطهما"من األقسام " والرابع"

  ألحاديث ما يفواعلم أنه قد قال ابن اهلمام يف شرح اهلداية من قال أصح ا

الصحيحني مث ما اشتمل على شرط أحدمها حتكم ال جيوز التقليد فيه إذا األصحية ليست إال الشتمال رواهتما على 
الشروط اليت اعترباها فإذا وجدت تلك الشروط يف رواة حديث يف غري الكتابني أفال يكون احلكم بأصحية ما يف 

  .اهـ. الكتابني عني التحكم
أن ما أخرجاه ونصا على رواته يعلم أهنما قد ارتضيا رواته وأما ما كان على شرطهما فإنه مل يتم قد جياب ب: قلت

دليل على تعيني شرطهما بل أئمة احلديث تتبعوا شرائط يف الرواة وقالوا هي شرط الشيخني ومل يتفقوا على ذلك 
 يفيد إال ظنا ضعيفا أنه على بل رد بعضهم على بعض كما سنعرفه فاحلديث الذي يقال فيه على شرطهما ال

شرطهما لعدم تصرحيهما بشرطهما خبالف من رويا عنه يف كتابيهما فإنه حيصل الظن بأهنما قد ارتضياه وإن قدح يف 
بعض رجاهلما واألغلب عدم ذلك واحلكم لألغلب عند الظن نعم إذا روي حديث بنفس رجاهلما من غري نقص فله 

  .حكم ما فيهما
  .فيقدم" على شرط البخاري واخلامس ما هو"
  .كما قدم ما انفرد بإخراجه والعلة العلة" والسادس ما هو على شرط مسلم"
  " .من األئمة املعتمدين وليس على شرط واحد منهما"أي غري الشيخني " والسابع ما هو صحيح عند غريمها"

د الترجيح هذا وأما احلاكم أبو عبد هذا التقسيم هو املعروف يف كتب علوم احلديث وفائدة هذا التقسيم تظهر عن
  :اهللا فإنه قسم الصحيح عشرة أقسام مخسة متفق عليها ومخسة خمتلف فيها ذكره ابن األثري

اختيار الشيخني وهو الدرجة العليا من احلديث وهو احلديث الذي يرويه الصحايب املعروف : األول من املتفق عليه 
وسلم وله راويان ثقتان مث يرويه عنه التابعي املشهور بالرواية عن الصحابة بالرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وله راويان تثقان مث يرويه عنه من أتباع التابعني احلافظ املتقن املشهور وله رواة من الطبقة الرابعة مث يكون شيخ 
الصحيح واألحاديث املروية هبذه البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة يف روايته فهذه الدرجة العليا من 

  .الشرطة ال يبلغ عددها عشرة آالف
احلديث الذي ينقله العدل عن العدل فريويه الثقات احلفاظ إىل الصحايب وليس هلذا الصحايب : الثاين من املتفق عليه 

  غال راو واحد مثل حديث عورة ابن مدرس الطائي،

يا رسول اهللا أتيتك من جبل طي أكلل فرسي : املزدلفة فقلتقال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 
فهو حديث من أصول الشريعة منقول بني  ١احلديث... وأتعبت مطييت واهللا ما تركت من جبل إال وقد وقفت عليه

  .الفقهاء ورواته كلهم ثقات ومل خيرجه البخاري إذ ليس له راو عن عروة بن مدرس إال الشعيب
إخبار مجاعة من التابعني عن الصحابة ثقات إال أنه ليس لكل واحد منهم إال الراوي : يه الثالث من املتفق عل

  .الواحد
األحاديث األفراد اليت يرويها الثقات وليس هلا طرق خمرجة يف الكتب مثل حديث العالء بن : الرابع من املتفق عليه 



إذا انتصف شعبان فال تصوموا حىت جييء : "قال: عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد أخرج مسلم أحاديث العالء أكثرها يف كتابه وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العالء عن أبيه عن أيب  ٢"رمضان
  .هريرة

أحاديث مجاعة من األئمة عن آبائهم عن أجدادهم ومل تتواتر الرواية عن آبائهم عن : اخلامس من املتفق عليه 
دادهم إال عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد اهللا بن عمرو ابن العاص ومثل هبز بن أج

  .حكيم عن أبيه عن جده وأحاديثهما على كثرهتا حمتج هبا يف كتب العلماء وليست يف الصحيحني
  :وأما اخلمسة املختلف فيها 

  .ل هبا ويأيت كالم املصنف فيهافقد اختلف األئمة يف قبوهلا والعم: فأوهلا املراسيل 
رواية ا ملدلسني إذا مل يذكروا مساعهم يف الرواية فيقولون قال فالن ممن هو معاصرهم رواه : الثاين من املختلف فيه 

  .أو مل يروه وال يكون هلم فيه مساع وال إجازة وال طريق من طرق الرواية وأنواع التدليس كثرية وسيأيت ذكرها
خرب يرويه ثقة من الثقات عن إمام من أئمة املسلمني بسنده مث يرويه عنه مجاعة من الثقات : لف فيه الثالث من املخت

فريسلون وهذا القسم كثري وهو صحيح على مذهب الفقهاء والقول فيه عندهم قول من زاد يف اإلسناد أو املنت إذا 
  قوه وأرسلوه ملا خيشى منكان ثقة وأما أهل احلديث فالقول عندهم فيه قول اجلمهور الذين وث

  ـــــــــــــــــــ
، والدارمي "٢١١"ب : املناسك: ، والنسائي يف"٥٧"احلج ب : ، والترمذي يف"٢٨"ب : املناسك: و داةد يف[ا ١
  ".٤/٢٦١"، وأمحد "٥٤"ب : املناسك: يف
  ".٤/٢٠٩"، والبيهقي "٢٣٣٧"أبو داود  ٢

  .الوهم على الواحد
رواية حمدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف بالرواية ظاهر العدالة غري أنه ال : والرابع من املختلف فيه 

  .يعرف ما حيدث به وال حيفظه
كأكثر حمدثي زماننا هذا وهو حمتج به عند أكثر أهل احلديث ومجاعة من الفقهاء فأما أبو حنيفة ومالك : قال احلاكم

  .فال يريان االحتجاج به
روايات املبتدعة وأصحاب األهواء وهي عند أكثر أهل احلديث مقبولة إذا كانوا فيها : اخلامس من املختلف فيه 

  .صادقني
وكان أبو بكر حممد ابن اسحق بن خزمية يقول حدثين الصدوق يف روايته املتهم يف دينه ويف البخاري مجاعة من 

من صاحب هوى يدعو الناس إىل  هؤالء وأما مالك فإنه كان يقول ال يؤخذ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هواه وال من كذاب يكذب يف أحاديث الناس وإن كان ال يتهم أنه يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  .وسلم
هذه وجوه الصحيح املتفقة واملختلفة قد ذكرناها لئال يتوهم متوهم أنه ليس يصح من احلديث إال ما : قال احلاكم

هى منقوال من مقدمات جامع األصول وصوبه صاحب جامع األصول وبين على ما قاله أخرجه البخاري ومسلم انت
  .من شرط الشيخني وأطال يف ذلك مبا هو معروف

وخالفه احلافظ ابن حجر فتعقب كالم احلاكم فقال بعد نقل معناه لوال أن مجاعة من املصنفني كاجملد ابن األثري يف 
اكم بالقبول لقلة اهتمامهم مبعرفة هذا الشأن واسترواحهم إىل تقليد مقدمة جامع األصول تلقوا كالمه أي احل



املتقدم دون البحث والنظر ألعرضت عن تعقب كالمه هذا فإن حكايته خاصة تغين اللبيب احلاذق فأقول أما 
ملن  القسم األول الذي ادعى أنه شرط الشيخني فمتقوض بأهنما مل يشترطا ذلك وال يقتضيه تصرفهما وهو ظاهر بني

  .نظر يف كتابيهما
وأما ما زعمه بأنه ليس يف الصحيحني شيء من رواية صحايب ليس له إال راو واحد فمردود بأن البخاري أخرج 

  .حديث مذكورة يف أثناء الكتاب
وأما قوله إنه ليس يف الصحيحني من رواية تابعي ليس له إال راو واحد فمردود أيضا مبا أخرج البخاري عن 

  .مر بن حممد بن جبري بن مطعم ومل يروه عنه الزهري يف أمثلة قليلةالزهري عن ع

إن الغرائب األفراد ليس يف الصحيحني منها شيء فليس كذلك بل فيهما قدر مائيت حديث قد مجعها : وأما قوله
  .احلافظ ضياء الدين املقدسي يف جزء مفرد

تفرد االبن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد  ليس فيهما من روايات من روي عن أبيه عن جده، مع: وأما قوله
بن املسيب عن أبيه عن جده برواية عبد اهللا ابن حممد بن علي عن أبيهما عن علي وغري ذلك ومن ذلكما تفرد به 

  .بعضهم وهو يف الصحيحني أو أحدمها
ما قال نعم قد خيرجان منه وأما األقسام اخلمسة اليت ذكر أنه خمتلف فيها وليس يف الصحيحني منها شيء فاألول ك

  .نظر يعرف من كالمنا يف التدليس: يف الشواهد ويف الثاين
وأما ما اختلفا يف إرساله ووصله بني الثقات ففي الصحيحني منه مجلة وقد تعقب الدار قطين بعضه يف التتبع له 

  .وأجبنا عن أكثره
كنه حيث يقع مثل ذلك عندمها يكونان قد أخرجا وأما روايات الثقات غري احلفاظ ففي الصحيحني منه مجلة أيضا ل

  .له أصال يقويه
وأما روايات املبتدعة إذا كانوا صادقني ففي الصحيحني عن خلق كثري من ذلك لكنهم من غري الدعاة وال الغالة 
بن  وأكثر ما خيرجان من هذا القسم يف غري األحكام نعم قد أخرجا لبعض الدعاة والغالة كعمران بن حطان وعباد

يعقوب وغريمها إال أهنما مل خيرجا ألحد منهم إال ما توبع عليه وقد فات احلاكم من األقسام املختلف فيها قسم نبه 
عليه القاضي عياض وهو رواية املستورين فإن روايتهم مما اختلف يف قبوهلا وردها ولكن ميكن اجلواب عن احلاكم 

  :قبلوه جعلوه من قسم احلسن بشرطنييف ذلك تلقي حديثهم اسم الصحة عليه بل الذين 
  .أن ال تكون روايتهم شاذة: أحدمها 
  .انتهى. أن يوافقهم غريهم على رواية ما رووه فقبوهلا حينئذ إمنا هو باعتبار اجملموعية كما قرر يف احلسن: وثانيهما 

ي دليل على ما ذهبوا إليه من أي يف تقدمي ما انفق الشيخان عليه إىل آخر األقسام السبعة أ" والوجه يف هذا: قلت"
هو تلقي األمة للصحيحني بالقبول وال : عند أهل احلديث"احلكم بالصحة لألقسام السبعة وعلى ترتبيها املذكور 

  أي التلقي" شك أنه

  ".وجه ترجيح"من األمة بالقبول للصحيحني 
يث ومتأول له كما يف غاية السول اعلم أن معىن تلقي األمة للحديث بالقبول هو أن تكون األمة بني عامل باحلد

وغريها من كتب األصول وهذا التلقي ألحاديث الصحيحني حيتاج مدعيه يف إثبات هذه الدعوى إىل دليل فتقول 
هذه الدعوى حتتاج إىل استفسار عن طرفيها هل املراد كل األمة من خاصة وعامة كما هو ظاهر اإلطالق أو 



وهو دعوى أن كل فرد فرد من جمتهدي األمة : األول غري مراد فاملراد الثايناجملتهدون من األمة وهو معلوم بأن 
تلقي الكتابني بالقبول وال بد مت إقامة البينة على هذه الدعوى وال خيفي أن إقامته عليها من املتعذرات عادة 

  .كإقامة البينة على دعوى اإلمجاع فإن هذا فرد من أفراده
أن من ادعى اإلمجاع فهو كاذب وإذا كان هذا يف عصره قبل عصر تأليف وقد جزم أمحد ابن حنبل وغريه ب

الصحيحني فكيف بعده مع أن هذا اإلمجاع بتلقي األمة هلا ال يتم إال بعد عصر تأليفهما بزمان حىت ينتشروا يبلغا 
من ال يعرف  مشارق األرض ومعارهبا وينزال حيث نزل كل جمتهد مع أنه يغلب يف الظن أن يف العلماء اجملتهدين
  .الصحيحني فإن معرفتهما خبصوصهما ليست شرطا يف االجتهاد قطعا والحاصل منع هذه الدعوى

وهو هل املراد من تلقي األمة : مث إن سلمت هذه الدعوى يف هذا الطرق ورد سؤال االستفسار عن الطرق الثاين
ظني فهذا ال يفيد إال صحة احلكم بنسبتهما إىل هلذين الكتابني اجلليلني معرفة األمة بأهنما تأليف اإلمامني احلاف

مؤلفيهما وال يفيد املطلوب أو املراد تلقيها لك فرد فرد من أفراد أحاديثهما بأنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وهذا هو املفيد للمطلوب إذا هو الذي رتب عليه االتفاق على تعديل روايتهما إذا التلقي بالقبول هو ما 

عصوم بصحته ضمنا كما رمسه املصنف يف كتبه وهو يالقي معىن ما أسلفناه عن األصوليني من أنه ما كانت حكم امل
األمة بني متأول له وعامل به، إذ ال يكون ذلك إال مبا صح هلم ولكن هذه الدعوى ال خيفي عدم تسليمها يف كل 

عا أو جمتهدوها وال يتم أن كل حديث حكم حديث من أحاديث الصحيحني غريما استثىن إذ املعصوم هو األمة مجي
  .املعصوم بصحته ضمنا إذا ذلك فرع إطالع كل فرد من أفراد اجملتهدين على كل فرد من أفراد أحاديث الكتابني

  على أن التحقيق أن األمة إمنا عصمت عن الضاللة ال عن اخلطأ كما قررناه يف

ن األحاديث األحادية وهو غري صحيح يف نفس األمر ليس الدراية حواشي شرح الغاية فحكم األمة بصحة حديث م
  .بضاللة قطعا

ولئن سلمنا أن جمتهدي األمة كلهم تلقوا أحاديث الصحيحني بالقبول وصاروا بني عامل بكل فرد من أحاديثهما 
حيح ومتأول فإنه ال يدل ذلك على املدعى وهو الصحة ألن احلسن يعمل ويتأول فلي التلقي بالقبول خاصا بالص

فقول املصنف إن التلقي بالقبول حكم من املعصوم بصحته ضمنا ال يتم إال إذا مل يعمل املعصوم باحلسن وال يتأوله 
واملعلوم خالفه ولئن سلم ما ادعاه املصنف ومن سبقه ووجه دعواهم مث ذلك وجها ألحاديث الصحيحني ال غري ال 

عرفه حىت يشمله التلقي بالقبول وال يشمل ذلك الوجه ملا هو على شرطهما إذ ال شرط هلما مقطوع به كم ست
القسم السابع وهو ما صححه إمام من األئمة الختصاص التلقي بالصحيحني مث إذا كان وجه أرجحتهما هو التلقي 

املذكور فهما متلقيان على السوية فال وجه جلعل ما اتفقا عليه مقدما على ما إذا انفرد كل واحد منهما وال جيعل ما 
انفرد به البخاري أرجح من حيثية التلقي الستواء اجلميع فيه إذا عرفت ما يف هذا االستدالل على تقدم الصحيحني 

هو إخبار مؤلفيهما بأن أحاديثهما صحيحة وقد علم أهنما عدالن بال ريب وخرب العدل واجب القبول فقول 
ل ضابطون وال شذوذ فيها وال علة وحينئذ البخاري هذه أحاديث صحيحة مبثابة قوله رواة هذه األحاديث عدو

فيجب قبول خربه كما يقبل تعديله للمجهول، وإخباره بضبطه وخلوص احلديث عن العلة والشذوذ ألن لفظ 
صحيح متكفل هبذه املعاين كما قررناه يف رسالتنا إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد تقريرا بليغا وقال املصنف يف 

ارف إذا قال إن احلديث صحيح عنده وجزم بذلك وجب قبوله باألدلة العقلية والسمعية العواصم إن الثقة الع
  .الدالة على قبول خرب الواحد ومل يكن ذلك تقليدا له ولعله يأيت

وأما أهنما أصح من غريمها فقد يستأنس له مبا علم من حتريهما يف الرجال وعدم التساهل يف ذلك حبال إال أنه ليس 



ديث حديث بل حكم على األغلب وقد حبثنا يف استدالهلم بتلقي األمة للصحيحني بالقبول حكما على كل ح
  .بقريب مما هنا يف رسالتنا مثرات النظر يف علم األثر

  ملا" القطع بالصحة"أي تلقي األمة للصحيحني بالقبول " وقد اختلف هل يفيد"

أي " وإن مل يسلم هلم"أي يف إفادته هلا " ال شك فيهافأما قوة الظن ف"يف مسألة حكم الصحيحني " كما سيأيت"فيهما 
فال شك يف إمجاع مجاهري النقاد من حفاظ "ألن دعواهم تلقي األمة بالقبول يتضمن إمجاعها " إمجاع األمة"للمحدثني 

هو كما قال " األثر وأئمة احلديث على ذلك والترجيح يقع بأقل من ذلك على ما يعرفه من له أنس بعلم األصول
ال أنه خروج عن دعوى تلقي األمة املتضمن للصحة كما قرره ورجوع إىل أن حديث الصحيحني أرجح من غريه إ

  .من الصحيح
وكأنه يقول املصنف إذا مل يتم التلقي بالقبول مث الترجيح وعلى التقديرين فأحاديث الصحيحني أرجح من غريها من 

  .جهة الصحة
أحدمها أن ما يف البخاري ومسلم من احلديث املسند صحيح متلقي واعلم أن هذا الفصل يشتمل على أمرين "

وذلك هو "ال خيفي أنه كان يكفي هذا عن قوله صحيح لن التلقي يتضمن الصحة بل هو دليلها " بالقبول من األئمة
أي " احلسني يف كتابه العقد الثمني ويف غريه وذكر األمري"عبد اهللا بن محزة " الظاهر فقد ذكر صحتهما املنصور باهللا

وكذلك الزخمشري يف " صحيح البخاري يف كتابه الشفاء بلفظ الصحيح"ابن حممد مؤلف كتاب شفاء األوام 
الكشاف ذكره بلفظ الصحيح يف العواصم للمصنف أن الزخمشري ذكر صحيح مسلم بلفظ الصحيح فينظر هل 

لفظ الصحيح ال يدل على أنه قائل بصحتهما ذكر فيه البخاري أيضا كما هنا إال أنه قد يقال إن ذكر من ذكرمها ب
باملعىن املراد هنا وذلك ألن لفظ الصحيح قد صار لقباهلما يف العرف فإنه ال اسم هلا إال الصحيح البخاري وصحيح 
مسلم مث إنه استدل بأنه ذكرمها من ذكر بلفظ الصحيح وليس من ذكر كل األمة وكأنه يريد االستدالل على قول 

ما ال على قول األمة إذ قد علم أن من عدا الزيدية قائل بصحتهما وإمنا احلاجة إىل بيان أهنم قائلون الزيدية بصحته
أيضا بصحتهما فذكر منهم املنصور باهللا واألمري احلسني إال أنه ال يناسبه ذكر الزخمشري إذ ليس من الزيدية وإن 

أي عن غري الصحيحني " ونقل عنهما وعن غريمها"له وافقهم يف بعض قواعد املعتزلة مث ذكر مجاعة من الزيدية بقو
هو اإلمام أمحد بن سليمان " كاملتوكل على اهللا"من الزيدية " املصنفون"وال حاجة إىل ذكره إذ الكالم يف الصحيحني 

حيتجون مبا فيهما قال "من الزيدية " واألمري احلسني يف شفاء األوام ومل يزل العلماء"يف كتابه أصول األحكام 
  يريد من" يف املهذب ومل يزل أهل التحصيل"عبد اهللا بن محزة " املنصور باهللا

يف املسائل األصولية كخلق األفعال واإلمامة والرؤية " حيتجون بأحاديث املخالفني هلم يف االعتقاد"الزيدية لقوله 
  .لعل هذا آخر كالمه" بغري مناكرة"وحنوها 

أصح أحاديث املخالفني بغري مناكرة "اديث الصحيحني إذ الكالم فيها يعين أح" وهذه: "مث استأنف املصنف فقال
وشاع وذاع ومل ينقل عن أحد فيه "أي استدالل أهل التحصيل بأحاديث املخالفني يف االعتقاد " وقد استمر ذلك

حقيقته إذ " طريق من طرق اإلمجاع السكويت"أي صورة االستدالل الشائع الذائع الذي مل ينكره أحد " نكري وهذه
عند أئمة األصول أن يقول اجملتهد قوال أو يفعل وينتشر ويعلم به الباقون من اجملتهدين وال ينكرونه ويعلم أن 

سكوهتم رضا بقوله أوفعله وهذه صورة مث هذا مبين على أن اإلمجاع السكويت هنا حجة شرعية وقد حبثنا يف ذلك 
  .قول حبجيتهيف الدراية على الغاية واهلداية وحققنا ما يف ال



فإن غاية ما يقوله الباحثون واملدعون لإلمجاع إنه قيل هذا القول " بل هذه أكثر طرق اإلمجاع احملتج به بني العلماء"
أو فعل هذا الفعل ومل ينكره أحد فكان إمجاعا وأما اإلمجاع احملقق وهو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صلى اهللا عليه 

فقد قال أمحد بن حنبل من ادعاه فهو كاذب وذهب إىل إحالته مجاعة من أئمة وسلم على قول يف عصر بعده 
أي ما ذكر من استدالل أهل التحصيل " وهذا"األصول فلذا قال املصنف إن اإلمجاع السكويت أكثر طرق اإلمجاع 

ن قبول أخبار املخالفني إال أنه ال خيفي أنه قد يقال إنه ال يتم دعوى اإلمجاع املذكور أل" يف ديار الزيدية"إىل آخره 
  .يف االعتقاد هي مسألة قبول كفار التأويل وفساقه وسيأيت أهنا مسألة خالفية

وقد تكرر أنه ال نكري يف اخلالفيات وحينئذ فالسكوت على ذلك وعدم النكري لكون املسألة خالفية ال أنه للرضا 
ستدالل املذكور بأحاديث املخالفني فرع عن من الساكت حىت يكون هذا من اإلمجاع السكويت فاحلق أن هذا اال

قبول كفار التأويل وفساقه فاستدالل من ذكر بأحاديثهم دليل على قبوهلم وسيأيت دعوى اإلمجاع على ذلك وحتقيق 
  .املسألة إن شاء اهللا تعاىل

شرت إىل ذلك يف فال شك يف ذلك وقد أ"أتباع مالك وأيب حنيفة وأمحد " فأما بالد الشافعية وغريهم من الفقهاء"
قال فيها والظاهر بن إمجاع أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم " العواصم وبينت أكثر من هذا فليطالع هنا لك

  القول مبا قاله الفقهاء من صحة هذه الكتب إال ما ظهر القدح فيه وإمنا قلنا إن الظاهر إمجاعهم على ذلك ألن

صنفاهتم شائع يف بالدهم مث ذكر نقل اإلمام أمحد بن سليمان االحتجاج بصحيح ما يف هذه الكتب ظاهر يف م
واألمري احلسني وعبد اهللا بن محزة وأنه إمجاع سكويت مث قال وأقصى ما يف الباب أن ينقل إنكار ذلك عن بعض 

يف العلماء يف بعض األعصار فذلك النقل يف نفسه ظين نادر واعتبار القدح بالظين النادر يف عصر خمصوص ال يقدح 
  .إمجاع أهل عصر آخر وذكر مثل ما هنا

وأميا أطال هنا لك يف قول أيب نصر الوائلي السجزي حيث قال أمجع أهل العلم والقدماء وغريهم أن رجال لو 
حلف بالطالق أن مجيع ما يف البخاري مما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صح عنه وأن رسول اهللا 

ال شك فيه أنه ال حينث والمرأة حباهلا يف حبالته فقال املصنف يف العواصم بعد نقله الظاهر  صلى اهللا عليه وسلم قال
إمجاعهم على ذاك وإمجاع غريهم ألن املعروف يف كتب الفقه أن من حلف بالطالق على صحة أمر وهو يظن صحته 

املرجوح كما لو ظن يف طائر أنه ومل ينكشف بطالنه مل حينث ألن األصل بقاء الزوجية وال تطلق مبجرد االحتمال 
  .غراب فحلف بالطالق أنه غراب مث غاب عن يصره ومل يتمكن من أخذ اليقني يف ذلك فإن زوجته ال تطلق انتهى

  .مث ذكر يف هذا احملل أربعة عشر حبثا إال أنه ال تعلق هلا مبا حنن فيه
ا مما ال يوجد للزيدية فيه نص والظاهر من وهو أن البخاري ومسلما أصح كتب احلديث فهذ: وأما األمر الثاين"

ومل يكن بينهم من هو دوهنم أهنا "يأيت تفسري املسلسل " إذا تسلسل إسنادها هبم"يف العلم " مذهبنا أن رواية أئمتنا
  :مل يستدل املصنف هلذا الظاهر وقد قال اإلمام عبد اهللا ابن محزة مشريا إىل هذا" أصح األسانيد مطلقا

  عن أيب عن جده وأيب أيب فهو اإلمام اهلاديكم بني قويل 
حىت إنه ذكر املصنف " ولكنه يقل وجودها على هذه الصفة"وفىت يقول روي لنا أشياخنا ما ذلك اإلسناد من إسناد 

يف إيثار احلق وغريه أنه ليس يف كتاب األحكام لإلمام اهلادي إمام مذهب الزيدية حديث مسلسل بآبائه إال حديثا 
قوله حدثين أيب وعماي حممد واحلسن عن أيها القسم بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن احلسن  واحدا وهو

يا علي : "أنه قال: عن أبيه عن جده احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  هم فاقتلهم قتلهم اهللا إهنميكون يف آخر الزمان قوم هلم نبز يعرفون به يقال هلم الرافضة إن أدركت



  .انتهى بلفظه من األحكام فلذا قال املصنف إنه يقل وجود األحاديث هبذه الصفة ألهل مذهبه. ١مشركون
واعلم أن قول املصنف مذهبنا وأصحابنا جريا على املألوف وإال فإنه ال يعنزي إىل فريق يف مذهبه كما أشار إليه يف 

  :أبياته الدالية ومنها
  خوان ودين واحد كل مصيب يف الفروع ومهتديوالكل إ

وأما كتب احلديث يف أنفسها فلعل أصحابنا ال خيالفون "هذي الفروع ويف العقدية مذهيب ما ال خياف فيه كل موحد 
وملا تكرر من املصنف " من التحري واالحتياط"أي شرطهما " يف أن أصحها البخاري ومسلم لغزة شرطهما وما فيه

وقد اختلف احملدثون يف تفسري شرط : "تقسيم الصحيح وهنا توجه عليه ذكر شرطهما فقالذكر شرطهما يف 
اعلم أنه مل ينقل عن الشيخني شرط شرطاه وعيناه إمنا تتبع العلماء الباحثون عن أساليبهما " البخاري ومسلم

فإهنم اختلفوا فيها على ثالثة  وطريقتهما حىت حتصل هلم ما ظنوه شروطا هلا ولذا اختلفوا فيه الختالف أفهامهم فيها
  :أقوال

شرط البخاري ومسلم أن : يف كتابه يف شروط األئمة"املقدسي " ٢فقال حممد بن طاهر: "ما أفاده قوله: األول 
فيه دليل على أنه يرى أن شرط " إىل الصحايب املشهور"أي عدالة وضبطا " خيرجا احلديث اجملمع على ثقة نقلته

وال خيفي أنه ال يوافق ما سلف من تقسيم الصحيح ومن قوهلم مث ما على : ء واحد قلتالشيخني متحد وأنه شي
  .شرط البخاري مث ما على شرط مسلم

ألن النسائي "اجملمع على ثقة نقلته فإنه غري صحيح : حيث قال" وليس مما قاله ابن طاهر جبيد: قال زين الدين"
  .دعوى ابن طاهر أن رواهتما جممع على ثقتهم فلم تتم" ضعف مجاعة أخرج هلم الشيخان أو أحدمها

مما اختص به النسائي بل شاركه يف ذلك غري واحد من أئمة "أي تضعيف مجاعة من رواة الشيخني " ما هذا: قلت"
  اجلرح والتعديل كما هو معروف يف كتب هذا
  ـــــــــــــــــــ

  .٢/٤٧٥وابن أيب عاصم ، ١/١٦٠والعلل  ٤/٩٥احللية  ١
كان أحد احلفاظ حسن االعتقاد مجيل الطريقة كثري : بن طاهر املقدسي احلافظ العامل اجلوال قال ابن مندهحممد  ٢

  .٤/١٢٤٢وتذكرة احلفاظ . ٤/١٤العرب : له ترمجة يف. ٥٠٧التصانيف الزما لألثر مات سنة 

" ولكنه"قدح يف مجاعة من رواهتما  كأنه مل يرد الزين إال التمثيل وإال فإنه ال خيفى على مثله أن غري النسائي" الشأن
فهو وصف كاشف " غري مبني السبب"فسر املطلق بقوله " تضعيف مطلق"أي ما ضعف به من قدح فيه من رواهتما 

سيأيت للمصنف رمحه اهللا تعاىل يف " وهو غري مقبول على الصحيح كما سيأيت بيان ذلك يف موضعه من هذا املختصر"
ادسة أن اجلرح الذي مل يبني سببه غري مفيد للجرح ولكن يوجب الريبة والوقف يف غري مراتب اجلرح يف الفائدة الس

  .املشاهري بالعدالة واألمانة فال يؤثر فيهم وال مفتر بأن اجلرح مقدم على التعديل فذاك اجلرح املبني للسبب انتهى
ا بل فيهم مجاعة جرحوا جرحا إال أنه ال خيفى أنه ليس كل من جرح من رجال الصحيحني جرحه مطلق مطلق: قلت

مبني السبب منهم من جرح باإلرجاء كأيوب بن عائد بن مفلح أخرج له الشيخان قال النسائي وأبو داود كان 
مرجئا وقال غريمها كان يرى اإلرجاء إال أنه صدوق وبالنصب فإنه أخرج البخاري لثور بن يزيد احلمصي وكان 

قوما ينالون من أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه لكنه كان ال يسب وأخرج يرمي بالنصب قال ابن معني كان جيالس 
البخاري جلرير بن عثمان احلمصي قال الفالس كان يبغض عليا قال احلافظ بن حجر جاء عنه ذلك من غري وجه 

  .وجاء عنه خالف ذلك روي عنه أنه تاب



شيعا مفرطا وبالقدر أخرج هلشام بن عبد اهللا وبالتشيع أخرج البخاري عن خالد القطواين قال ابن سعد كان مت
الدستوائي كان حجة ثقة إال أنه كان يرمي بالقدر قاله حممد بن سعيد وفيهم عوامل ممن رمي ببدعة وقد سقنا يف 

  .مثرات النظر مجاعة من ذلك
إىل بدعته حىت بالغ وقد أخذوا السالمة من البدعة يف رسم العدالة فالبدعة قادحة عندهم فيها وفيهم من هو داعية 

ابن القطان وقال يف رجاهلما من ال يعرف إسالمه نقله عن العالمة املقبلي وإن كنا ال نرى هذا إال من العلو فأنه من 
املعلوم أنه ال يروى أئمة احلديث عن غري مسلم على أنه لو سلم للمصنف أنه ليس يف رجاهلما إال من جرح جرحا 

يبة والتوقف وهذا كاف ميا تعقب به زين الدين ابن طاهر حيث قال إن شرطهما أن مطلقا فإنه قال إنه يوجب الر
ه إذ الثقة ال يتوقف يف قبول روايته لسالمته عن اجلرح مطلقا مفسرا فقول :خيرجا احلديث اجملمع على ثقة نقلت

  املصنف وهو أي التضعيف املطلق غري مقبول على الصحيح خالف يأيت

  .ة والتوقف ال أنه جيزم بعدم القبول له كما هناله من أنه يقتضي الريب
يف شروط األئمة ما "كما نقله عنه زين الدين " قال احلازمي"مما قيل إنه شرط الشيخني ما أفاده قوله : القول الثاين 

ا ال هذ" حاصله إن شرط البخاري أن خيرج ما اتصل إسناده بالثقات املتقنني املالزمني ملن أخفوا عنه مالزمة طويلة
يوافق ما نقل عن البخاري من أنه يشترط اللقاء ولو مرة بل هذا يدل على أنه إمنا يكتفي باملرة يف حق أهل الطبقة 

وأنه قد خيرج أحيانا عن أعيان الطبقة اليت تلي هذه يف اإلتقان واملالزمة ملن رووا : "الثانية الذين أشار إليهم بقوله
أن خيرج أحاديث هذه "عطف على قوله أن شرط البخاري " وأن شرط مسلمعنه فلم يالزموه إال مالزمة يسرية 

  .ال خيفي أن مسلما ال يشترط اللقاء أصال كما صرح به يف مقدمة صحيحة كما يأيت لفظه" الطبقة الثانية
 وأهل هذه الطبقة يشترط فيهم اللقاء ولو يسريا كما عرفت فإن أريد أن مسلما قد خيرج ألهل هذه الطبقة فنعم

وخيرج ألهل األوىل وهم على شرطه وزيادة وليسوا شرطه إال أن يريد هنا خترجيه بغري العنعنة إذ هي اليت ال يشترط 
  .فيها اللقاء فال بأس لكن كان عليه أن يصرح بذلك هنا

 وقد خيرج مسلم أحاديث من مل يسلم عن غوائل اجلرح إذا كان طويل املالزمة ملن أخذ عنه كحماد بن سلمة يف"
قال الذهيب يف امليزان احتج مسلم حبماد بن سلمة يف أحاديث عدة يف األصول وحتايده " ثابت اللبناين وأيوب
يف املدخل ما خرج مسلم حلماد بن سلمة يف األصول إال يف حديثه عن ثابت قال الذهيب : البخاري قال احلاكم

ى ومل يذكر فيه جرحا إال أنه ساق عنه أحاديث ومحاد إمام جليل مفيت أهل البصرة مع اسحق ابن أيب عروبة انته
  .فيها نكارة

ونقل النووي يف شرح مسلم عن ابن الصالح أن شرط مسلم يف " هذا حاصل كالم احلازمي: قال زين الدين"
  .صحيحه أن يكون احلديث متصل اإلسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إىل منتهاه ساملا عن الشذوذ والعلة

  :أيضا ذكر مسلم يف أول مقدمة صحيحه أنه يقسم األحاديث إىل ثالثة أقساموقال النووي 
  .ما رواه احلفاظ املتقنون: األول 
  .ما رواه املستورون املتوسطون يف اإلتقان واحلفظ: والثاين 

  .ما رواه الضعفاء واملتروكون: و الثالث 

فال يعرج عليه فاختلف العلماء يف مراده هبذا التقسيم : وأما الثالث: وأنه إذا فرغ من هذا القسم األول أتبعه الثاين
إن املنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم  ١فقال اإلمامان احلافظان أبو عبد اهللا احلاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي



  .وإمنا ذكر القسم األول: الثاين
تابعوه عليه قال القاضي وليس األمر على قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من احلاكم أيب عبد اهللا و

ذلك ملن حقق نظره ومل يتقيد بالتقليد فإنك إذا نظرت يف تقسيم مسلم يف كتابه احلديث على ثالث طبقات من 
الناس كما قال فذكر أن القسم األول حيث احلفاظ وإنه إذ انقضى أتبعه بأحاديث من مل يوصف باحلذق واإلتقان 

ر والصدق وتعاطي العلم مث أشار إىل ترك حديث من أمجع العلماء أو اتفق األكثر منهم على مع كوهنم من أهل الست
هتمته وبقي من ذكره بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر يف كتابه حديث الطبقتني األوليني 

األوىل شيئا ذكر أقواما تكلم  باألسانيد الثابتة عنهما بطريق االتباع لألوىل واالستشهاد وحيث مل جيد يف الباب من
فيهم قوم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أواهنم ببدعة وكذا فعل البخاري فتبني أنه أتى بطبقاته الثالث 

  .يف كتابه على ما ذكر ورتبه يف كتابه وبينه يف تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه
  .ب على حديثه املنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهوهي اليت تأيت يف عبارته بقوله وكذلك من الغال: قلت

واحلاكم مل يذكر إال ثالث طبقات كما عرفت فاحلاكم تأول أنه إمنا أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأيت بأحاديثها 
خاصة مفردة وليس ذلك مراده بل إمنا أراد ما ظهر يف تأليفه وبأن من غرضه أن جيمع ذلك على األبواب ويأيت 

أحاديث الطبقتني فيبتدئ باألوىل مث يأيت ب الثانية على طريق االستشهاد واإلتباع حىت يستويف مجيع األقسام ب
  .الثالثة

  وحيتمل أن يكون أراد بالطبقات الثالث احلفاظ مث الذين يلوهنم و الثالثة هي اليت
  ـــــــــــــــــــ

محد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسر وجردى لزم احلاكم اإلمام احلافظ شيخ خراسان أ: أبو بكر البيبهقي هو ١
والعرب . ١٢/٩٤البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٤٥٨وخترج به وأكثر عنه جدا وانفرد باإلتقان والضبط مات سنة 

  .١/٢٠ووفيات األعيان . ٣/٢٤٢

عها من األبواب من اختالفهم طرحها وكذلك علل األحاديث اليت ذكرها ووعد أنه يأيت هبا وقد جاء هبا يف مواض
يف األسانيد كاإلرسال واإلسناد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف املصحفني وهذا يدل على استيفائه غرضه يف 

  .تأليفه وإدخاله يف كتابه كل ماوعد به
كرت قال القاضي وقد فاوضت يف تأويلي هذا ورأيي من يفهم هذا الباب فما رأيت منصفا إال صوبه وبان له ما ذ

  .وهو ظاهر ملن تأمل الكتاب وطالع األبواب انتهى
  .العلماء يف فهم مراد مسلم فلننقل لفظه ولنبني ما يفهمه ١قد اضطرب: قلت

  :إنه يقسم الرواة على ثالث طبقات من الناس ٢قال مسلم يف مقدمة صحيحه
ها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل أما القسم األول فإنا نتوخى أن نقدم األخبار اليت هي أسلم من العيوب من غري

استقامة يف احلديث وإتقان ملا نقلوه ومل يوجد يف روايتهم اختالف شديد وال ختليط فاحش مث قال فإذا حنن تقصينا 
أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع يف أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ واإلتقان كالصنف 

هنم وإن كانوا ممن وصفنا فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم مث قال وأما ما كان املقدم فبلهم على أ
منها عن قوم هم عند أهل احلديث متهمون أو عند األكثر منهم فأنا ال نتشاغل بتخريج أحاديثهم مث قال وكذلك 

فلسنا نصرح بتخريج حديثهم وال  من كان الغالب على حديثه املنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه مث قال أيضا
نتشاغل به ألن حكم هؤالء عند أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم يف قبول ما انفرد به احملدث من احلديث أن 



يكون قد شارك الثقات من أهل احلفظ يف بعض ما رووا وأتقن يف ذلك على املوافقة هلم انتهى مجلة ما قاله بلفظه 
  .اد رجال من أهل كل صنفإال حذف ما أتى به من تعد

إذا عرفت هذا فالذي عبارته أنه خيرج أحاديث أهل القسم األول وهم أهل االستقامة يف احلديث واإلتقان ملا نقلوه 
  وهم الذين خف: وهؤالء املعروفون بتمام الضبط املأخوذ قيدا يف رسم الصحيح مث خيرج أحاديث الصنف الثاين

  ـــــــــــــــــــ
  .ختلفا: اضطرب ١
٥ -١/٤ ٢.  

ضبطهم وهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم وهؤالء هم شرط احلسن فإهنم الذي خف ضبطهم مع عدالته 
املتهمون عند أهل احلديث أو عند األكثر و الثاين : األول : مث ذكر أنه يترك الصنفني اآلخرين بالكلية ومها قسمان 

إنه صرح بأنه ال يتشاغل بأهل هذين القسمني وال خيرج أحاديثهم فعرفت من الغالب على حديثه املنكر أو الغلط ف: 
أنه ذكر أنه قسم الرواة ثالث طبقات وحتصل من كالمه أربع طبقات فكأنه جعل من ال يتشاغل حبديثه قسما 

واحدا وبعد حتقيقك ملا ذكرناه تعرف أن قول القاضي إنه أتى مسلم بالطبقات الثالث خالف صريح قول مسلم 
بأنه ال يتشاغل حبديث املتهمني عند أهل احلديث أو عند األكثر فإن هؤالء هم أهل الطبقة الثالثة يف كالمه وقول 

القاضي إنه طرح الرابعة صحيح لكنه أيضا طرح الثالثة فإنه حكم على أهل الثالثة والرابعة أنه ال يتشاغل حبديثهم 
ن الناس احلفاظ مث الذي يلوهنم والثالثة اليت طرح يقال هذا هو وقول القاضي وحيتمل أنه أراد بالطبقات الثالث م

  .االحتمال الذي يتبادر إليه كالم مسلم لكنه طرح الثالثة والرابعة أيضا
وبعد هذا تعرف أن تأويل احلاكم بأنه إمنا أتى بأهل الطبقة األوىل غري صحيح ألنه صرح مسلم أنه بعد تقضي أخبار 

بأهل الطبقة الثانية والظاهر أنه يأيت هبم يف كتابه هذا ال يف غريه فتبني أنه أتى بأهل طبقتني أهل الطبقة األوىل يأيت 
وترك أهل طبقتني هذا ما يفيده كالمه يف املقدمة من دون نظر إىل ما يف أبواب الكتاب وال بد لنا من عودة إىل هذا 

  .ونذكر ما قاله احلافظ ابن حجر رمحه اهللا فيما يأيت
لك أن صحيح مسلم يف الصحيح واحلسن بصريح ما قاله واتضح لك أن األمر أوسع دائرة مما قاله  وقد اتضح
  .احلازمي

أي " بإخراج مسلم حلديث من مل يسلم من غوائل اجلرح إذا كان طويل املالزمة هو"أي احلازمي " ومراده: قلت"
فإن ضعف "فهو خفيف الضبط " يف دينه أن يكون متكلما عليه بضعف يف حفظه ال"من مل يسلم من غوائل اجلرح 
وهذا معروف من عرف احملدثني ولذا جندهم "فتلحقه طول املالزمة باحلفاظ املتقنني " احلفظ ينجرب بطول املالزمة

فهذا كالم حسن جدا وفائدة " يقولون يف كثري من الرواة إنه قوي إذا روي عن فالن ضعيف إذا روي عن فالن
ظر إذا رأي أئمة احلديث يقولون مثال يف إمساعيل بن عباس إنه مقبول إذا روى عن أهل جليلة فإنه قد يقول النا

الشام ضعيف يف روايته عن غريهم إنه كيف يقبل يف قوم ويضعف يف آخرين فإنه إذا كان فيه شروط الرواية كاملة 
  قبل يف الفريقني وإال رد فيها ولذا وصى املصنف رمحه اهللا مبعرفة

  .لنفاثته" رف ذلكفاع"هذا بقوله 
على شرطهما "أي أئمة احلديث " وقال النووي إن املراد بقوهلم: "مما قيل إنه شرط الشيخني ما أفاده قوله: الثالثة 

أي " وقد أخذ: أن يكون رجال إسناده يف كتابيهما ألنه ليس هلما شرط يف كتابيهما وال يف غريمها قال زين الدين



ه ملا ذكر كتاب املستدرك للحاكم قال إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخني قد هذا من ابن الصالح فإن"النووي 
وعلى "وهو قوله أو على شرط البخاري وحده أو على مسلم وحده " أخرجا عن رواته يف كتابيهما إىل آخر كالمه

يحه حلديث فإنه ينقل عن احلاكم تصح"ابن دقيق العيد " عمل الشيخ تقي الدين"الذي ذكره ابن الصالح " هذا
الشيخ تقي الدين " مث يعترض"أي يقول بعد إخراجه يف املستدرك على شطر البخاري " على شرط البخاري مثال

فالنا ومل خيرج له "أي احلديث الذي صححه احلاكم على شرط البخاري مثال " بأن فيه"على احلاكم " عليه"
ومن الشيخ تقي الدين أهنما جعال شرط البخاري  فدل هذا منه" البخاري وكذلك فعل الذهيب يف خمتصر املستدرك

ومسلم وجود رجال اإلسناد يف كتابيهما وأن شرطهما هو روايتهما عن الراوي يف كتابيهما كما قاله النووي 
وليس "وتبعهم احلافظ ابن حجر فقال يف النخبة وشرحها واملراد به أي شرطهما رواهتما مع باقي شروط الصحيح 

أي جعلهم شرط الشيخني ما ذكر غري " جبيد"ابن الصالح والنووي وابن دقيق العيد والذهيب أي من " ذلك منهم
فإن احلاكم صرح يف خطبة كتابه املستدرك خبالف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعني باهللا تعاىل على إخراج "جيد 

رواهتا ال أهنم أنفسهم وحينئذ فال  فقوله مبثلها أي مبثل" أحاديث رواهتا ثقات قد احتج مبثلها الشيخان أو أحدمها
يصح جعل شرطهما ما ذكره ابن الصالح ومن تبعه إذا كان مستندهم هو صنيع احلاكم يف املستدرك فإن كالمه يف 

  .اخلطبة ال يوافق ما قالوه
ظر ما ولكنه يبقى اإلشكال يف قول احلاكم على شرطهما ومل خيرجاه فإنه قد أثبت هلما شرطا يف الرواة فلين: قلت

أراد بقوله على شرطهما فإنه غري مبني وال معلوم ووجود من ليس من رواهتا يف حديث يقول فيه على شرطهما 
دليل على أنه ال يقول بأن شرطهما رواهتما وكيف جيهل رجاهلما مع شدة عنايته بكتابيهما وجيهل شرطهما مع أنه 

ناه عنه يف البحث الرابع يف الكالم على رسم الصحيح فإنه قد ذكر ابن األثري يف مقدمة كتابه جامع األصول ما نقل
  قال نقال عن احلاكم شرط

الشيخني أن يرويا حديث الصحايب املشهور بالرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله راويان ثقتان إىل آخر 
الشيخني وحينئذ فإذا يقال  ما قدمناه رجحه ابن األثري وذهب إليه ابن العريب املالكي وهذا قول رابع يف شرط

  .على شرطهما فاملراد ما ذكره هو وقد نقله عنه احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة ولكنه رده كما قدمناه: احلاكم
وإذا عرفت هذه األربعة يف شرطهما وعرفت أهنا مدخولة كلها مبا ذكر فاعلم أنه يرد على ما ذكروه من جعلهم 

ي دل له كالم حممد بن طاهر وكالم ابن الصالح ومن تبعه من الثالثة احملققني لشرط الشيخني متحدا كما هو الذ
  .إشكال من جهتني

أهنم قسموا الصحيح أقساما أحدمها ما كان على شرطهما مث ما كان على شرط البخاري مث ما كان شرط : األوىل 
ن األخر وحينئذ فيسقط مسلم وقد قرروا أن شرطهما شيء واحد متحد فكيف يتصور انفراد شرط أحدمها ع

  .قسمان من السبعة األقسام من أقسام الصحيح وتبقى مخسة
  .أهنم جعلوا ما هو على شرطهما قسما ومل يتعني هلما شرط فهو إحالة على جمهول: و الثانية 

نعم يتم انفصال شرط أحدمها على شرط اآلخر على كالم احلازمي وهو الذي أفاده كالم احلافظ ابن حجر فيما 
قلناه سابقا يف مرجحات البخاري على مسلم وأن شرط البخاري اللقاء ولو مرة وشرط مسلم جمرد املعاصرة ولو ن

  .يسرية إال أن اخلالف بني الشيخني يف اللقاء وعدمه إمنا هو يف روايته العنعنة ال مطلقا
بل هجن على من اشترطه وال خيفي أن هذا خالف ما صرح به مسلم يف مقدمة صحيحه بعدم شرطية اللقاء : قلت

  .غاية التهجني كما سيأيت لفظه



وقال احلافظ ابن حجر يف النخبة وشرحها إن الصفات اليت تدور عليها شروط الصحة من العدالة ومتام الضبط يف 
كتاب البخاري وأمت منها يف كتاب مسلم وأشد وشرطه أي البخاري أقوى وأسد إىل آخر كالمه الصريح يف 

  .يخنياختالف شرط الش
وأنا شديد التعجب حيث مل أجد من نبه على هذا مع وضوحه والتحقيق عندي أن العمدة يف الصحة وجود شرط 

البخاري ألنه أخص من شرط مسلم كما قررناه ووجود األخص الزم لوجود األعم فإذا وجد األخص فهو األقوى 
  وحينئذ فشرطهما

كالم احلازمي ألنه فرق بني الشرطني إال أنه يرد عليه أنه  وشرط البخاري قسم واحد وأقرب األقوال إىل شرطهما
قال شرط مسلم أن خيرج عمن هم يف أعلى درجات اإلتقان والزموا من أخذوا عنه مالزمة طويلة أو عمن ليسوا 
مة يف أعلى درجات اإلتقان وال الزموا من رووا عنه مالزمة طويلة فأفاد أن مسلما يشترط اللقاء إذ هو الزم املالز
طويلة كانت أو غري طويلة وقد عرفت أن مسلما صرح خبالف هذا بل هو مهجن على من اشترطه إال أن خيص 

  .كالم احلازمي بغري ما رواه مسلم بالعنعنة وفيه بعد هذا احلمل تأمل
 شرط وأما احلافظ ابن حجر فإنه يتناقض كالمه يف النخبة وشرحها فذكر ما مسعته قريبا من أن شرط بالبخاري غري

مسلم وذكر ما مسعنه قريبا من أن شرطهما وراهتما مع باقي شروط الصحة إال أن يقال مراده شرطهما رواهتما 
وكل واحد منهما له يف رواته شروط ميتاز هبا عن رواة اآلخر اجته كالمه وسلم لكن قوله مع باقي شروط الصحة 

ملت عدالته وأتقن ضبطه قد ال تسلم روايته عن وهي السالمة عن الشذوذ والعلة يفت يف عضد هذا ألن من ك
  .العلة والشذوذ

مث من األدلة على عدم احتاد شرطهما ما ذكره النووي يف شرح مسلم أن أبا الزبيري املكي وسهيل بن أيب صاحل 
ومحاد بن سلمة أحاديثهم صحيحة ألهنم على شرط مسلم اجتمعت فيهم الشروط املعتربة ومل يثبت عند البخاري 

لك فيهم وكذا فيما أخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس واسحق بن حممد القروي وغريمها مما احتج ذ
  .به البخاري ومل حيتج به مسلم انتهى مبعناه وهو مبين على أن شرطهما رواهتما كما سلف
ظنن وختمني من العلماء أنه ولكنه ال خيفي بعد هذا كله أن جعل شرطهما ما ذكر من أحد األربعة األقوال إمنا هو ت

شرط هلما إذ مل يأت عنهما تصريح ما شرطاه نعم مسلم قد أبان يف مقدمة صحيحه من خيرج عنه حديثه كما 
  .عرفت

مث بقي حبث يف تعقب الشيخ تقي الدين على احلاكم حيث يقول على شرطهما فيقول فيه فالن مل خيرج له البخاري 
شخص ليس دليال على أنه ليس على شرطه عند احلكم فإن احلاكم قائل بأن  وذلك أن ترك البخاري التخريج عن

شرطهما على ما قدمناه عنه بلفظه وأشرنا غليه قريبا فتصرحيه بشرطهما عنده يدل على أنه ال يقول بأن شرطها 
  رواهتما ومبا صرح به من شرطهما ينبغي أن يتعقب كالم ابن دقيق العيد يف

مل خيرج له البخاري مثال وذلك ألن عدم إخراج البخاري عن فالن ليس دليال أنه ليس على  تعقبه للحاكم بأن فالنا
شرطه عند احلاكم بل كل من وجدت فيه الصفات اليت ذكرها احلاكم وجعلها شرط رواة الشيخني فهو على 

يه رجال مل خيرجا عنه شرطهما وإن مل خيرجا عنه فإذا أريد االنتقاد على احلاكم إذا قال على شرطهما مث وجدنا ف
نظرنا يف صفات ذلك الرجل هل هو جامع ملا ذكره احلاكم من الصفات يف شرط رواهتما فال اعتراض عليه بأنه مل 

  .خيرج له الشيخان مثال فاملعترب وجود الشرط يف الراوي ال وجوده عندمها أو عند أحدمها



أي مثل رواهتا يف صفاهتم اليت ذكرها وقد يكونون هم  وبعد هذا تعرف أن قوله يف خطبة املستدرك قد احتج مبثلها
أنفسهم أو من اتصف بصفاهتم إذ ذلك هو املعترب عنده ال أن شرطهما عنده وجود الراوي يف كتابيهما كما عرفته 
من كالمه الذي قاله عنه ابن األثري واحلافظ ابن حجر وإن كان كالما غري مقبول لكن املراد تطبيق كالمه على ما 

رح هو به ال على كالم غريه كما فعله زين الدين ويلزم زين الدين أن احلاكم مل خيرج عمن خرجا عنه يف كتابه ص
املستدرك أصال ولذا قال الزين ال أهنم أنفسهم وهذا خالف الواقع فلم يرد احلاكم يف خطبته إال مثل من كان على 

وحيتمل أن "رواهتما أو غريمها ممن له تلك الصفات صفة رواهتما اليت هي شرطهما عنده أعم من أن يكون نفس 
" وإمنا تكون مثلها إذا كانت بنفس رواهتا"فيكون ضمري ميثلها لألحاديث ال لرواهتما " يراد مبثل تلك األحاديث

  .وهبذا االحتمال يتم ما ادعاه ابن الصالح ومن تبعه
ه املدخل شرط الشيخني وتصرحيه مقدم على شيء وال خيفى ما قصدناه قريبا من أن احلاكم قد بني يف كتاب: قلت

  .حتتمله عبارة خطبته بل تصرحيه يعني أحد احملتملني وقد أوضحناه قريبا
  إما العجب كيف يؤخذ من كالمة احملتمل شرط الشيخني ويترك ما صرح به من أنه شرطهما؟

حديث مل خيرجا يف كتابيهما بأنه  وإذا عرفت ما أسلفناه يف شروطهما عرفت أنه يتعني اإلمساك عن اجلزم بوصف
على شرطهما ألن شرطهما غري معلوم جزءا فكيف جتزم بوصف حديث مل خيرجاه ونصححه مع الشك فيما يوجبه 

  ويتفرع عنه تصحيحه والشك ال يتفرع عنه يقني وال يهاب إطباق احملققني على قوهلم يف حديث

  .يل ال يف جمرد األقاويلمل خيرجاه إنه على شرط الشيخني فإن احلجة يف الدل
إال أنه قال الزين قبل هذا وفيه نظر أي يف احتمال أن يراد مبثل " وقد بينت املثلية يف الشرح الكبري: قال زين الدين"

تلك األحاديث نفس رواهتا فأفاد أنه مل يرتض االحتمال الذي به يتم مراد ابن الصالح ومن تبعه مث قال وقد بينت 
  .املثلية إىل آخره

أي حقيقة وإال فإنه يأيت يف الكتابة أنه قد يراد باملثل غري املغاير حنو مثلك ال يبخل أي " املثلية تقتضي الغريية: قلت"
  :أنت ال تبخل ومنه قوله

وقد تبني أن مراد احلاكم ما ذكره زين الدين "ومل أقل مثلك أعىن به سواك يا فراد بال مشبه إال أن قول املصنف 
يقتضي أنه مل يرد احلاكم باملثل إال الغري أو األعم " حلديث من مل خيرج حديثه البخاري ومسلم"حلاكم أي ا" بإخراجه

اليت هي إخراجه حلديث من مل خيرج له الشيخان " يقتضي ذلك من غري هذه القرينة"أي احلاكم " وكالمه"منه 
  ".فكيف معها؟ واهللا أعلم"

من رجال الشيخني قطعا ومجاعة من غري رجاهلا قطعا فال يتم محل املثلية  واعلم أنه ال ريب أ يف كتاب احلاكم مجاعة
يف خطبة املستدرك على غري رواهتما وحصل فيه شرطهما الذي قرره احلاكم نفسه يف املدخل كما قررناه قريبا فقول 

تاب احلاكم أحد رجال املصنف إنه قد تبني أن مراد احلاكم باملثل ما ذكره الزين غري صحيح إذا ظاهر أنه ليس يف ك
الصحيحني وهذا باطل وقول املصنف إنه قد أخرج حديث من مل خيرج له الشيخان مسلم لكن من أين له أنه مل 

خيرج ملن أخرج له الشيخان كيف وقد قدم املصنف كالم الذهيب بأن يف املستدرك قدر النصف صحيحا على شرط 
شرطهما عند الذهيب كما قاله الزين آنفا مث قال وقدر الربع على  الشيخني واملراد به أنه رواه برجاهلما ألن ذلك

غري شرطهما أي ليس رجاله رجال الصحيحني فلذا قلنا قطعا يف الطرفني وبه يتبني لك أن احلق يف كالم احلاكم يف 
  .املثلية ما أهلمنا اهللا إليه ال ما قاله زين الدين واملصنف



  ]صر ومن كل إماميف إمكان التصحيح يف كل ع[ ١٠مسألة 

  :اعلم أن التصحيح على ضربني "عصر من األعصار ومن أي إمام من األئمة : أي" إمكان التصحيح مطلقا"
وهذا القسم قد تقدم فإنه أحد " أن ينص على صحة احلديث أحد احلفاظ املرضيني املأمونني فيقبل ذلك منه: أحدمها

لإلمجاع وغريه من األدلة : "لألقسام وألجل االستدالل عليه بقولهاألقسام السبعة املاضية لكنه ذكره هنا استيفاء 
من أصول الفقه وقد استدل ابن احلاجب باإلمجاع " الدالة على وجوب قبول خري اآلحاد كما ذلك مبني يف موضعه

لم بعد ذكره خلالف القاشاين والرافضة وأيب داود واستدل أمحد والقفال وابن سريج وأبو احلسن على وجوب الع
خبري اآلحاد بالعقل وبيانه بالدليل العقلي مذكور يف خمتصر ابن احلاجب واستدل اجلمهور بإمجاع الصحابة والتابعني 
قالوا بدليل ما نقل عنهم من االستدالل خبرب الواحد وعملهم به يف الوقائع املختلفة اليت ال تكاد حتصى وقد تكرر 

ر عليهم أحد غال لنقل وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم ومل ينك
الصريح وإن كان احتمال غريه قائما يف كل واحد واحد هكذا قرر االستدالل عضد الدين يف شرح املختصر وتأيت 

  .األدلة على ذلك يف قبول رواية كفار التأويل وفساقه وهو من باب االستدالل باإلمجاع السكويت
" مىت تعلق احلديث حبكم شرعي"أي العمل خبرب الواحد بصحة احلديث الذي حنن بصدده " ترك ذلك وال جيوز"

وذلك ألنا قد تعبدنا باألحكام الشرعية قطعا وقد قام الدليل على وجوب قبول خرب اآلحاد وأكثر تفاصيل 
ه وثبت :عدلت نقلتالشرعيات أحادية فيجب قبوله وسره أن قول العدل هذا حديث صحيح يف قوة هذا حديث 

  إتقاهنم يف الضبط وسلم احلديث من الشذوذ والعلة والعدل إذا عدل غريه

وجب قبول خربه وإذا شهد له باإلتقان يف حفظه وجب قبول خربه أيضا وقد بسطنا هذا يف رسالتنا املسماة إرشاد 
ت بالواجبات جمتنب للمقبحات وملا فيه النقاد بسطا شافيا وبينا أن قول العدل فالن عمل عبارة إمجالية معناها أنه آ

خسة من الصغائر حمافظ على املروءة وكما وقع اإلمجاع على قبول تلك العبارة اإلمجالية جيب قبول قول القائل من 
األئمة هذا حديث صحيح فإنه إخبار عما تضمنه اإلمجال من التفصيل وهذا الذي ذكره املصنف هنا هو احلق ال ما 

  .إن من قلد يف ذلك ال يكون جمتهدا وسيأيت زيادة يف حبث املرسل إن شاء اهللا تعاىل تقدم له من قوله
إال أن تظهر علة قادحة يف صحة احلديث من فسق يف الراوي حفي على من صحح حديثه أو تغفيل كثري أو غري "

  .عارضه املانعحاصلة أن قبول خرب العدل بأن احلديث صحيح مقتض للعمل به ما مل ي" ذلك من قبول الثقات
واعلم أنه قد سبق أنه إذا صحح احلديث إمام من املتقدمني كابن خزمية وابن حبان قبل تصحيحه وجوبا على ما 

ذكره املصنف إذا تضمن حكما شرعيا وهذان اإلمامان اللذان نص على التمثيل هبما قد قدمناه ما قيل يف كتابيهما 
قد صرحوا بأن عنده أي الترمذي نوع : هليتمي يف فهرسته فإن قلتومثلهما تصحيح الترمذي فإنه قال ابن حجر ا

تساهل يف التصحيح فقد حكم باحلسن مع وجود االنقطاع يف أحاديث يف سننه وحسن فيها بعض ما انفرد به رواته 
كما صرح هو بذلك فإنه يورد احلديث مث يقول عقيبه إنه حسن غريب وحسن صحيح غريب ال نعرفه إال من 

هذا كله ال يضره ألن ذلك اصطالح جديد له ومن بلغ النهاية يف اإلمامة واحلفظ ال ينكر عليه ابتداع : لتالوجه ق
اصطالح خيتص به وحينئذ فال مشاححة يف االصطالح وهبذا جياب عما استشكلوه من مجعه بني الصحة واحلسن 

  .على منت واحد مع ما هو معلوم من تغايرمها انتهى
ح الترمذي أن احلسن والصحيح شيء واحد فإنه ال يصح محل قوله صحيح على املعىن الذي إذا كان اصطال: قلت

حنن بصدده بل حيمل على أنه قسم من احلسن وسيأيت كالم آخر يف وجه مجعه بني الوصفني على أنه ال يتم ما قاله 



ال احلسن لغريه فإنه قال ابن حجر إال إذا أريد باحلسن الذي يرادف الصحيح يف اصطالح الترمذي احلسن لذاته 
ابن حجر أيضا إن أبا داود قال يف خطبة كتابه ذكرت الصحيح وما يشاهبه وما يقاربه مث قال والذي يتجه أن املراد 

  مبا يشبه الصحيح احلسن لذاته

ومبقاربة احلسن لغريه وقد تقرر أن كالم من هذين معتمد قال وإمنا محلتهما على ذلك ألن احلسن لذاته يف 
حتجاج به مثله أي مثل الصحيح اتفاقا خبالف احلسن لغريه فإنه بعيد عن الصحيح ألنه باعتبار ذاته وحده اال

  .ضعيف لكنه ملا اجنرب بغريه صارت له قوة عرضية وصار بسبب ما عرض له من تلك القوة حجة أيضا انتهى
ما رواه الشيخان أو أحدمها يف  وقد وقع للبغوي يف املصابيح اصطالح آخر يف الصحيح واحلسن فجعل الصحيح

كتابيهما واحلسن ما رواه غريمها واعترضه ابن الصالح والنووي وغريمها أن ختصيصه الصحاح مبا رواه الشيخان 
أو أحدمها يف كتابيهما واحلسان مبا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي اصطالح ال يعرف بل 

ن عند أهل احلديث ليس عبارة عن هذا الذي ذكره ملا أنه وقع يف كتب السنن هو خالف الصواب إذا احلس
  .الصحيح وهو كثري والضعيف وهو كثري

وقد أجاب التاج التربيزي بأن هذا االعتراض عجيب إذ من املشهور املقرر عند أرباب العلوم العقلية والنقلية أن ال 
حه بعيد عن الصواب وقد اخترع غريه له اصطالحا آخر مشاححة يف االصطالح وحينئذ فتخطئه املرء يف اصطال

كاحلاكم واخلطيب فإهنما اصطلحا على إطالق الصحة علىجميع ما يف سنن أيب داود والنسائي ورافقهما يف 
النسائي مجاعة منهم أبو على النيسابوري وأبو أمحد بن عدي والدار قطين انتهى ملتقطا من فهرسة ابن حجر 

  .اهليتمي
قلته لئال يقف الناظر على تصحيح الترمذي أو حتسني البغوي فيظن أنه من قسم ما صححه إمام من األئمة أو وإمنا ن

حتسني باملعىن الذي ذكره املصنف وغريه للصحيح بل ال بد من معرفة اصطالح اإلمام الذي قال صحيح أو حسن 
  .قبل ذلك

ضه على ابن الصالح فقال وعندي أن ابن الصالح مل على أنه قد تعقب احلافظ ابن حجر كالم التربيزي يف اعترا
يسق كالمه اعتراضا على البغوي وإمنا أراد أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن األربعة احلسان 

  .ليستغين بذلك عن أن يقول عقب كل حديث خيرجه منها خرجه أصحاب السنن أو بعضهم
هذا اصطالح ال يعرف فبني أنه اصطالح وأنه حادث مث قال وليس وكالمه يكاد يكون صرحا يف ذلك حيث قال 

احلسن عند أهل احلديث عبارة عن ذلك حىت ال يظن أنه ليس فيها إال احلسن الذي تقدم تعريفه مث قال احلافظ ابن 
  حجر واحلاصل أنا ال نسلم أن البغوي أراد احلسن املتقدم تعريفه وال نسلم أن ابن الصالح

  .تهىاعترض عليه ان
" أن ال ينص على صحة احلديث أحد من املتقدمني ولكن تبني لنا رجال إسناده: الضرب الثاين من ضريب التصحيح"

من كتب اجلرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات مساعا أو غريه من طرق النقل "بصفاهتم " وعرفناهم"أي احلديث 
خالف البن "أي يف تصحيحه " وقع فيه"أحد من املتقدمني الذي مل يصححه " فهذا"يأيت بينهما " كاإلجازة والوجادة

لعدم خلو اإلسناد "أي التصحيح بل وال التحسني كما سنعرفه من لفظه " الصالح فإنه ذكر أنا ال جنزم بصحة ذلك
لفظه إذا وجدنا فيما يروي من كتب احلديث وغريها " يف هذه األعصار ممن يعتمد على كتابه من غري متييز ملا فيه

ديثا صحيح اإلسناد ومل جنده يف أحد الصحيحني وال منصوصا على صحته يف شيء من مصنفات أئمة احلديث ح



املعتمدة املشهورة فأنا ال تتجاسر على سوم احلكم بصحته فقد تعذر يف هذه األعصار االستقالل بإدراك الصحيح 
من يعتمد يف روايته على ما يف كتابه عريا عما  مبجرد اعتبار األسانيد ألنه ما من إسناد من ذلك إال وجند يف رجاله

يشترط يف الصحيح من احلفظ والضبط واإلتقان فآل األمر إذن يف معرفة الصحيح إىل االعتماد على ما نص عليه 
  .أئمة احلديث يف تصانيفهم املعتمدة انتهى

  :قال عليه احلافظ ابن حجر فيه أمور
حلفظ فيه نظر ألن احلفظ مل يعده أحد من أئمة احلديث شرطا للصحيح قوله فيما يشترط يف الصحيح من ا: األول 

وإن كان حكى عن بعض املتقدمني من الفقهاء ولكن العمل يف احلديث والقدمي على خالفه ال سيما عند رواية 
الكتب وقد ذكر املؤلف يريد به ابن الصالح يف النوع السادس والعشرين أن ذلك من مذاهب أهل التشديد هذا 
إن أراد املصنف باحلفظ حفظ مما حيدث به الراوي بعينه وإن أراد الراوي شرطه أن يعد حافظا فللحافظ يف عرف 

احملدثني شروط إذا اجتمعت يف الراوي مسوه حافظا وهو املشهور بالطلب واألخذ من أقواه الرجال ال من الصحف 
يل ومتييز الصحيح من السقيم حىت يكون مما يستحضره واملعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم واملعرفة بالتجريح والتعد

من ذلك أكثر مما ال يستحضره مع استحضار الكثري من املتون فهذه الشروط إذا اجتمعت يف الراوي مسوه حافظا 
ومل جيعله أحد من أئمة احلديث شرطا للحديث الصحيح هنم املصنف ملا ذكر حد الصحيح مل يتعرض للحفظ أصال 

  ر هنا مبشروطيته ومما يدل أنه أراد حفظه ما حيدث بعينهفما قاله يشع

أنه قائل به من اعتمد عل ما يف كتابه فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه 
  .واملعروف عن أئمة احلديث خالف ذلك كاإلمام أمحد وغريه

بعاب بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة أن من اعتمد يف روايته على ما يف كتابه ال : األمر الثاين 
  :وكبار التابعني مث قال

قوله فآل األمر إخل فيه نظر ألنه يشعر باالقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد ما مجع : األمر الثالث 
بصحيح ألن  شروط الصحة إذا مل يوجد النص على صحته من األئمة املتقدمني فيلزم على األول تصحيح ما ليس

كثريا من األحاديث اليت صححها املتقدمون اطلع غريهم من األئمة فيها على علل حتطها عن رتبة الصحة وال سيما 
من ال يرى التفرقة بني الصحيح واحلسن فكم يف كتاب ابن خزمية من حديث حمكوم بصحته وهو ال يرتقى عن رتبة 

ذي من ذلك مجلة مع أن الترمذي ممن يفرق بني الصحيح احلسن وكذا يف صحيح ابن حبان وفيما صححه الترم
واحلسن لكنه قد خيفي على احلافظ بعض العلل يف حديث فيكم عليه بالصحة مبقتضى ما ظهر له ويطلع عليه غريه 

  .فريد به اخلرب وللحاذق الناقد بعدمها الترجيح بني كالميهما مبيزان العدل والعمل مبا يقتضيه اإلنصاف
كالمه يقتضي احلكم بصحة ما تقل عن األئمة املتقدمني مما حكوا بصحته يف كتبهم املتقدمة املسرودة : ع األمر الراب

والطريق اليت وصل إلينا هبا كالمهم على احلديث بالصحة وغريها هي الطريق اليت وصلت إلينا هبا أحاديثهم فإن 
احلديث ويبقى النظر إمنا هو يف الرجال الذين فوقهم أفاد اإلسناد صحة ملقالة عنهم فليقد الصحة بأهنم حدثوا بذلك 

  .وأكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره
ما استدل به على تعذر التصحيح يف هذه األعصار املتأخرة مبا ذكره من كون األسانيد ما فيها سند : األمر اخلامس 

ادعاه من التعذر ألن الكتاب إال وفيه من ال يبلغ درجة الضبط واحلفظ واإلتقان ليس بدليل ينهض لصحة ما 
املشهور املغين بشهرته عن اعتبار األسانيد إىل مصنفه كسنن النسائي مثال ال حيتاج يف صحة نسبته إىل النسائي 

اعتبار حال رجال اإلسناد منا إىل مصنفه فإذا روي حديثا ومل يعلله ومجع إسناده شروط الصحة ومل يطلع احملدث 



ا امل انع من احلكم بصحته ولو مل ينص على صحته أحد من األئمة املتقدمني ال سيما وأكثر ما املطلع فيه على علة م
  يوجد من هذا النقل ما رواته

  .رواة الصحيح
: يف دعواه النووي فقال"أي ابن الصالح " وخالفه"هذا ال ينازع فيه من له ذوق يف هذا الفن ولذا قال املنصف 

أي التصحيح ملا مل يسبق " وهذا: متكن وقويت معرفته قال زين الدين ملن"أي التصحيح " األظهر عندي جوازه
هو الذي عليه عمل أهل احلديث فقد صحح غري واحد من املعاصرين البن "تصحيحه عن أحد من املتقدمني 

الصالح ومن بعده أحاديث مل جير ملن تقدم فيها تصحيح كأيب احلسن ابن القطان والضياء املقدسي والزكي عبد 
انتهى كالم الزين من شرح ألفيته قال احلافظ ابن حجر أما استدالل شيخنا بأن من " ومن بعدهم"املنذري " ظيمالع

عاصر ابن الصالح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة ألحاديث مل يوجد ألحد من املتقدمني احلكم 
م جمتهدون فكيف ينقض االجتهاد بتصحيحها فليس بدليل ناهض على رد ما اختار ابن الصالح ألنه جمتهد وه

  .باالجتهاد وما أوردناه يف نقض دعواه أوضح فيما يظهر انتهى
انتصارا ملا " ابن كثري يف علوم احلديث له وذكر"أي تصحيح املتأخرين ملا مل يصححه املتقدمني " واختار ذلك"

ي كتابا مساه املختار ومل يتم كان بعض أنه قد مجع يف ذلك احلافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدس"اختاره 
ال خيفى أن ذكر املصنف الختيار ابن كثري وذكر ابن كثري جلمع : قلت" مشائخنا يرجحه على مستدرك احلاكم

الضياء كاستدالل الزين بعمل أهل عصر ابن الصالح وغريهم ويأيت فيه من النظر ما أتى يف ذلك إال أن يقال إن 
كون املسألة خالفية يف عصر ابن الصالح وبعده وإن مل خيرج ذلك خمرج االستدالل بل جمرد كالم اجلميع إشارة إىل 

معرفة من تقبل روايته ومن ترد يف "مسألة " وسوف يأيت بيان كيفية التصحيح يف هذه األعصار يف"حكاية األقوال 
  .ويأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل" آخر الفصل قبل مراتب التعديل

  ] بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاهيف[ ١١:مسألة

أي ذكر حكم ما أسنده يف الصحيحني كما يرشد إىل تقدير ذلك قوله والتعاليق فإنه من مسمى " حكم الصحيحني"
  .الصحيحني وإن مل تشمله الصحة

حذف من وهو الذي " اختلف احلفاظ من احملدثني والنقاد من األصوليني فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه"
مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب البخاري وهو يف كتاب مسلم قليل جدا قال ابن 

يف جزء له ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق خمربه ثابت لتلقي األمة ذلك : الصالح
أن املتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي األمة يفيد  بالقبول وذلك يقيد العلم النظري وهو يف إفادة العلم كاملتواتر إال

  .العلم النظري وقد اتفقت األمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق انتهى
أي مبا أسنداه أو " أو أحدمها فذكر ابن الصالح أن العلم اليقيين النظري واقع به"أي الشيخان " فأما ما أسنداه"

أي إفادة اليقني ويف شرح مسلم ما يفيد أن هذا اخلالف لبعض حمققي " ول من نفى ذلكخالفا لق"أحدمها 
وأما قول " إال الظن"أي يف حق كل واحد من األمة " ال يفيد يف أصله"أي احلديث الصحيح " حمتجا بأنه"األصوليني 

أي حديث الكتابني " وإمنا تلقته"قوله ابن الصالح يف االستدالل على إفادهتما اليقني يتلقى األمة هلا بالقبول فجوابه 
  .وال يتم به اليقني" وألنه جيب عليهم العمل بالظن والظن قد خيطئ"ألنه يفيد الظن " األمة بالقبول"



وهو كونه يفيد " وقد كنت أميل إىل هذا وأحسبه قويا مث بان يل أن املذهب الذي اخترناه أوال: "ابن الصالح" قال"
وهو " ال خيطئ إىل آخر كالمه"وهم األمة " هو الصحيح ألن ظن من هو معصوم عن اخلطأ"العلم اليقيين النظري 

  قوله وهلذا كان اإلمجاع املبين على االجتهاد مقطوعا هبا وأكثر إمجاعات العلماء كذلك وهذه

لتلقي األمة  نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري ومسلم يتدرج يف قبيل ما يقطع بصحته
  .كل واحد من كتابيهما انتهى

وقال إمام احلرمني لو حلف إنسان بطالق امرأته بأن ما يف كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النيب 
ملا ألزمته الطالق وال حنثته إلمجاع املسلمني على صحتهما قال النووي لقائل أن يقول إنه ال : صلى اهللا عليه وسلم

مل جيمع املسلون على صحتهما للشك يف احلنث فإنه لو حلف على ذلك يف حديث ليس هذه صفته مل  حينث ولو
خينث وإن كان رواية فاسقا فعدم احلنث حاصل قبل اإلمجاع فال يضاف إىل اإلمجاع قال واجلواب أن املضاف إىل 

حمكوم به ظاهرا مع احتمال  اإلمجاع هو القطع بعدك احلنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم احلنث حاصل
  .انتهى. وجوده باطنا فعلى هذا حيمل كالم إمام احلرمني فهو الالئق بتحقيقه

  :يف هذا الكالم حبثان : وأقول
أنه مبين على دعوى تلقي كل األمة للكتابني بالقبول وقد قدمنا أن هذه دعوى على األمة كلها وهي غري : األول 

لنظر وغريها وقد أقر ابن الصالح بعدم متامها فإنه قال إن األمة تلقت ذلك صحيحة كما أوضحناه يف مثرات ا
بالقبول سوى من ال يعتد خبالفه ووفاقه وال خيفى أن مسمى األمة ودليل العصمة شامل لكل جمتهد والقول بأنه ال 

ليل وقد قدمنا سؤال يعتد مبجتهد وإخراجه عن مسمى األمة ال يقبله ذو حتقيق وإال الدعى من شاء ما شاء بغري د
االستفسار عن هذا التلقي هل هو ألصل الكتابني من حيث اجلملة أو لكل فرد فرد من أحاديثهما األول مراد ال 

  .هو املراد وال يتم فيه الدعوى كما أشرنا إليه سابقا وقررناه يف مثرات النظر ويف غريها: يفيد املطلوب الثاين
األوىل أن التحقيق أن األمة معصومة عن الضاللة وعليها دلت األدلة كما بعد تسليم الدعوى : البحث الثاين 

  .حققناه يف حواشينا على شرح الغاية املسماة بالدراية وقد أشرنا إليه سابقا واخلطأ ليس بضاللة وتأيت زيادة يف هذا
ن عبد الرحيم بن عبد إىل حنو ذلك حممد بن طاهر املقدسي وأبو نصر عبد الرحيم ب"أي ابن الصالح " وقد سبقه"

  ١اخلالق بن يوسف واختاره ابن كثري وحكى يف علوم احلديث
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٩ص  ١

حكى ذلك عن أهل احلديث وعن السلف وعن مجاعات كثرية من الشافعية واحلنابلة واألشاعرة  ١له أن ابن تيمية
  ".واحلنفية وغريهم واهللا أعلم

ما لفظه وهلذا كان أكثر متون الصحيحني مما يعلم علماء احلديث علما قطعيا أن رأيت يف بعض رسائل ابن تيمية 
قاله تارة بتواتره عندهم وتارة لتلقي األمة له بالقبول وخري الواحد املتلقي بالقبول يفيد : النيب صلى اهللا عليه وسلم

أكثر أصحاب األشعري  العلم عند مجهور العلماء من أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وهو قول
كاألسفرائيين وابن فوزك فإنه وإن كان يف نفسه ال يفيد إال الظن لكنه ملا اقترن به إمجاع علماء أهل احلديث على 
تلقيه بالتصديق كان مبنزلة إمجاع أهل العلم بالصحة على حكم مستندين يف ذلك إىل ظاهر أو قياس أو خرب واحد 

  .اجلمهور وإن كان بدون اإلمجاع ليس بقطعي انتهىفإن ذلك احلكم يصري قطعيا عند 



وفيه أنه حكم على أكثر متون الصحيحني وأن ذلك إمجاع أئمة احلديث وهذا حسن ولكنه ليس باإلمجاع الذي 
ادعاه ابن الصالح فإن أراد ابن كثري هذا الكالم الذي البن تيمية فال خيفى أنه ال حيسن ضمه إىل ابن الصالح ومن 

أولئك ادعوا اإلمجاع من األمة على التلقي وابن تيمية يقول إنه تلقاه علماء احلديث أي تلقوا أكثر سبقه ألن 
متوهنما بالقبول وإنه مبنزلة اإلمجاع وإن علماء احلديث هم يعلمون علما قطعيا أنه صلى اهللا عليه وسلم قال ما يف 

نه مبنزلة اإلمجاع وال خيفى أن الدليل إمنا هو اإلمجاع الصحيحني مما نسب إليه وهذا قول عدل إال أن الدليل عليه كو
  .ال ما هو مبنزلة ألنه ليس إمجاعا ضرورة واتفاقا إذ الدليل هو اإلمجاع كما يف علم األصول ال ما هو مبنزلتة

من  مث رأيت احلافظ ابن حجر ابن تيمية إال أنه بأبسط من هذه العبارة وضمه إىل من ضمه ابن كثري وقوله غري قول
ضموه إليهم وال بد من محل كالمهم على كالمه ألن من يعترب تلقيه بالقبول إمنا هو من يعرف الفن ومييز بني 

  صحيحه وسقيمه ويعرف رجاله وذلك خاص بأهل احلديث وأئمة هذا الشأن وهم الذين تروج دعوى
  ـــــــــــــــــــ

احلليم بن عبد السالم احلراين عين باحلديث وخرج وانتقى ابن تيمية هو شيخ اإلسالم أبو العباس أمحد بن عبد  ١
واجنوم الزاهرة . ٦/٨٠له ترمجة يف شذرات الذهب . ٧٢٨وبرع يف الرجال وعلل احلديث وفقهه مات سنة 

  .١٤/١٦٣والبداية والنهاية . ٩/٢٧١

لقطعية بعد تسليمه هذا وغريه مثل هذا لقبل منه وأما دعوى ا: ذلك عليهم ال األئمة كلها فلو قال ابن الصالح
القدر من التلقي ففيها خفاه وإمنا قلنا إنه ال بد من رد كالمهم إىل كالمه ألنه الواقع وهو يفيد أرجحية ما فيها كما 

  .أشار إليه املصنف فيما سلف ال القطعية املدعاة
ن ما مل يتواتر وحنو ذلك وخالف ابن الصالح احملققون واألكثرون فقالوا يفيد الظ"يف شرح مسلم " قال النووي"

  :قال النووي" حكى زين الدين عن احملققني واختاره
فإهنم أي احملققني قالوا إن أحاديث الصحيحني اليت ليست متواترة إمنا تفيد الظن ألهنا آحاد واآلحاد إمنا تفيد الظن 

أفادنا وجوب العمل مبا فيها وهذا كما تقرر وال فرق بني البخاري ومسلم وغريمها يف ذلك وتلقي األمة بالقبول إمنا 
متفق عليه فإن أخبار اآلحاد يف غريمها جيب العمل هبا إذا صحت أسانيدها وال تفيد الظن وكذا الصحيحان وإمنا 

يفترق الصحيحان وغرمها من الكتب يف كون ما فيهما صحيحا ال حيتاج إىل النظر فيه بل جيب العمل به مطلقا وما 
ل به حىت ينظر فيه وتوجد فيه شروط الصحيح وال يلزم من إمجاع األمة على العمل مبا فيهما كان يف غريمها ال يعم

  .انتهى: إمجاعهم على أنه كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم
واعلم أنه قال احلافظ ابن حجر إن شيخه يريد زين الدين أفر كالم النووي هذا وفيه نظر وذلك أن ابن الصالح مل 

عت على العمل مبا فيهما وكيف يسوغ له ذلك واألمة مل جتمع على العمل مبا فيهما ال من حيث يقل إن األمة أمج
  .اجلملة وال من حيث التفصيل ألن فيهما أحاديث ترك العمل مبا دلت عليه لوجود معارض أو ناسخ انتهى

نفسه ال أنه نقله عن ابن  وال خيفي أنه وهم فإن القائل إن األمة أمجعت على العمل مبا فيهما هو النووي: قلت
  .الصالح مث إن قوله أمجعت على العمل إمنا مراده مما تعبدنا بالعمل به فاملنسوخ واملخصص قد خرجا من ذلك

مث إنه نقل عن األستاذ أيب بكر حممد بن احلسن بن فورك تفصيال يف املتلقي بالقبول فقال اخلرب الذي تلقته األمة 
ذلك فقال إن اتفقوا على العمل به مل يقطعوا بصدقه ومحل األمر على اعتقادهم  بالقبول مقطوع بصحته مث فصل

وجوب العلم خبرب الواحد وإن تلقوه بالقبول قوال وفعال حكم بصدقه قطعا مث قال إمنا اختلفوا فيما إذا أمجعت األمة 
  على العمل خبرب املخرب هل يدل ذلك على صحته أم ال؟ على



أنه ال يكون صحيحا بذلك وذهب عيسى ابن أبان إىل أنه يدل على صحته قال وقد  قولني فذهب اجلمهور إىل
تعقب شيخنا شيخ اإلسالم يف حماسن االصطالح يريد به البلقيين قول النووي إن ابن الصالح خالفه احملققون 

نابلة واملالكية أهنم واألكثرون فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض احلفاظ املتأخرين عن مجع من الشافعية واحلنفية واحل
  .يقطعون بصحة احلديث الذي تلقته األمة بالقبول

  .وكأنه عىن هبذا البعض الشيخ تقي الدين ابن تيمية مث ذكر ما أسلفناه من كالم ابن تيمية: قلت
خرب  إال أن هاهنا حبثا فإنه ال خيفي اختالف أحوال العلماء وغريهم فيما يستفيدونه اعتقادا فمنهم من يفيده: قلت

اآلحاد العلم وقد قدمنا يف شرح رسم الصحيح شيئا من ذلك ومنهم من يفيده الظن ومنهم من ال يفيده علما وال 
ظنا ولذا اختلف فيما يفيده خرب اآلحاد االختالف الذي سبق ذكره هنالك أيضا فالتلقي بالقبول ال جيزم بإفادته 

وى إفادته القطع لكل أحد غري صحيحة وأيضا إمنا يستوي القطع لكل أحد حمقق الختالف الناس يف االعتقاد فدع
الناس يف البديهيات ككون الكل أعظم من اجلزء وحنوه وأما يف األمور النقلية فال فإنه يتواتر األمر لشخص دون 

  .شخص فيكون حجة على األول دون الثاين
والرد على من رد عليه بأن مجاعة قالوا يفيد  إذا عرفت هذا فالرد على ابن الصالح بأن مجاعة قالوا ال يفيد إال الظن

القطع غري صحيح يف الطرفني ألن هذه أمور وجدانية خيتلف فيها الناس فال حيكم أحد على غريه مبا عند نفسه ولو 
  .كان املتلقي بالقبول يفيد القطع لكل أحد أو الظن ملا وقع اختالف يف املسألة

تلقي العلماء هو من بعد تأليف الصحيحني وهي الطبقة األوىل من بعد ذلك  مث اعلم أن هذا التلقي املدعى مراد به
وأما من بعدهم من أهل األزمنة املتأخرة فالدليل عيه نقل تلك الطبقة التلقي بالقبول ولعله قد يكون آحادا فال 

  .يفيده أو متواترا فتقوم احلجة بنقل تلقي األمة هلما بالصحة
واملسألة دقيقة وقد بسطت القول عليها : قلت"من هو معصوم ال خيطئ قال املصنف  إن ظن: وملا قال ابن الصالح

على ابن الصالح يف قوله إن ظن من هو معصوم ع " يف العواصم وهي يف أصول الفقه مذكورة وحاصل اجلواب
  قال املصنف يف خمتصره" أن املعصوم معصوم يف ظنه عن اخلطأ الذي هو خالف الصواب"اخلطأ ال خيطئ 

يف علوم احلديث واحلق أنه أي اخلطأ ال يناقضها أي العصمة حيث خطؤه فيما طلب ال فيما وجب وال يوصف 
فأصاب " الكافر حيث رماه"املؤمن " ال عن اخلطأ الذي هو خالف اإلصابة كاخلطأ يف رمي"خطؤه حينئذ بقبح 

  .مؤمنا فإنه غري آمث قطعا
ومن ذلك صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "ا يف الباطن غري عدلني ومه" ويف احلكم بشهادة العدلني يف الظاهر"

كم يف صالته األربع اثنتني أخرجه الستة من حديث ابن حبينة " أو نقصان"كما يف صالته األربع مخسا " بزيادة
يا رسول اهللا فإنه قال له صلى اهللا عليه وسلم ذو اليدين أقصرت الصالة " حيث سها وظن أنه ماسها"ومساها الظهر 

  .أم نسيت قال مل تقصر ومل أنس وسيأيت
وهو اخلطأ املرفوع عن األمة يف " ألنه خطأ لغوي"كالرسول صلى اهللا عليه وسلم " فمن جوز هذا على املعصوم"

وقد استدل املصنف جلوازه بالعقل " وهو يف احلقيقة صواب ألنه مأمور به مثاب عليه"حديث رفع عن أميت اخلطأ 
 خمتصره حيث قال لنا لو وجب القطع بانتقائه لبطل كونه ظنا والفرض أنه ظن فهذا خلف ولوجوب والنقل يف

لْ {: الترجيح عند تعارض املتلقي بالقبول وال ترجيح مع القطع ومن السمع قول يعقوب يف قصة أخي يوسف َب
وقوله يف حديث إمنا أقطع ] ٧٩: األنبياء[} ُسلَْيَمانَ فَفَهَّْمَناَها{: وقوله] ١٨: يوسف[} َسوَّلَتْ لَكُْم أَنْفُُسكُْم أَمْراً

أخرجه الشيخان مرفوعا من حديث أم سلمة وأوله إنكم ختتصمون إىل ولعل بعضكم أن يكون  ١له قطعة من نار



أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا احلديث وأحاديث سهوه 
وسلم يف الصالة وال ميتنع أن يدخل الظن يف استدالل األمة مث جيب القطع باتباعهم كخرب الواحد  صلى اهللا عليه

وطرق الفقه ولذلك يسمى الفقه علما فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما ظنه ابن الصالح وابن 
  .طاهر وأبو نصر

أي اخلطأ الذي هو خالف " علم القاطع ومن مل جيوزهإن تلق األمة خلرب الواحد ال يفيد ال"جواب من جوز " قال"
مث ال خيفي أن ابن الصالح قال يف دعواه إن املتلقي " على املعصوم قال إنه يفيد العلم القاطع واهللا أعلم"الصواب 

  بالقبول يفيد العلم اليقيين النظري قال احلافظ ابن حجر لو اقتصر على قوله العلم النظري لكان أليق
  ـــــــــــــــــــ

  .سبق خترجيه ١

هبذا املقام أما العلم اليقيين فمعناه القطعي فلذلك أنكر عليه من أنكر ألن املقطوع به ال ميكن الترجيح بني آحاده 
وإمنا يقع الترجيح بني مفهوماته وحنن جند علماء هذا الشأن قدميا وحديثا يرجحون بعض أحاديث الكتاب على 

النقلية فلو كان اجلميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك انتهى وهذا مناد على أن بعض بوجوه من الترجيحات 
  .مرادهم أنه تلقي بالقبول كل فرد فرد من أفراد أحاديث الصحيحني إال ما استثنوه مما يأيت

وملا ذكر ابن الصالح أن ما أسنداه مقطوع بصحته قال سوى أحرف يسرية تكلم عليها بعض : قال زين الدين"
أي األحرف اليسرية " وهي"كأيب مسعود الدمشقي وأيب علي الغساين اجلياين " أهل النقد كالدار قطين وغريه

قال البقاعي يف النكت الوفية قال شيخنا إن الدار قطين ضعف من أحاديثهما مائتني " معروفة عند أهل هذا الشأن"
مبائة قال وقد ضعف غريه أيضا غري هذه األحاديث  وعشرة خيتص البخاري بثمانني واشتركا يف ثالثني وانفرد مسلم

  .انتهى وقدمنا كالم احلافظ ابن حجر يف عدة ذلك
" قال مسعت أبا عبد اهللا بن أيب نصر احلميدي: روينا عن حممد بن طاهر املقدسي ومن خطة نقلت: قال زين الدين"

هري املعروف صاحب املؤلفات البديعية هو الظا" قال لنا أبو حممد بن حزم: يقول"صاحب اجلمع بني الصحيحني 
ما وجدنا للبخاري ومسلم يف كتابيهما شيئا ال حيتمل خمرجا إال حديثني لكل واحد منهما حديث مت عليه يف خترجيه "

من البخاري حديث شريك عن أنس يف اإلسراء وأنه قبل "أبو حممد " مع إتقاهنما وحفظهما وصحة معرفتهما فذكر
وهو شريك بن عبد اهللا بن أيب منري املدين تابعي " شق صدره قال ابن حزم واآلفة فيه من شريكأن يوحى إليه وفيه 

  .صدوق قال ابن معني والنسائي ليس بالقوي وقال ابن معني يف موضع آخر ال بأس به ذكر هذا الذهيب يف املغين
بضم الزاي وفتح امليم " عن أيب زميل"بفتح العني املهملة وتشديد امليم " حديث عكرمة بن عمار: واحلديث الثاين"

كان الناس ال ينظرون إىل أيب سفيان وال : عن ابن عباس"وسكون املثناة التحتية فالم هو مساك ابن الوليد تابعي 
يقاعدونه فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث أعطيكهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت 

  قال نعم احلديث قال ابن حزم هذا موضوع الأيب سفيان أزوجكها 

قال النووي يف شرح مسلم واعلم أن هذا احلديث من األحاديث " شك يف وضعه واآلفة فيه من عكرمة بن عمار
إمنا تزوج أم حبيبة قبل : املشهورة باإلشكال ألن أبا سفيان إمنا أسلم عام الفتح وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم

وجزم ابن حزم أنه موضوع ويف رواية عنه أنه وهم واآلفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن ذلك بزمان طويل 
أيب زميل وأنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصالح هذا على ابن حزم وبالغ يف الشناعة عليه قال وهذا القول من 



سب إىل عكرمة وضع جسارته وكان هجوما على ختطئة األئمة الكبار وإطالق اللسان فيهم وال نعلم أحدا ن
  .احلديث وقد وثقه وكيع وحيىي بن معني وغريمها وكان مستجاب الدعوة

وأما ما تومهه ابن حزم من منافاة هذا احلديث لتقدم زواجها فغلط منه وغفلة وجهل ألنه حيتمل أنه سأله جتديد عقد 
نه بغري رضاه وأنه ظن أن إسالم األب النكاح تطبيبا لقلبه ألنه رمبا رأى عليه غضاضة يف رياسته ونسبه أن تزوج م

  .يف مثل هذا يقتضي جتديد العقد انتهى
جدد العقد وال قال أليب سفيان إنه حيتاج إىل جتديده فلعله قال له : وليس يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

قد رد : قلت: "ب فقالنعم وأراد أن مقصودك حيصل وإن مل يكن حبقيقة العقد وكأن املصنف مل يرتض هذا اجلوا
احلفاظ على ابن حزم ما ذكره ومجع ابن كثري احلافظ جزءا مفردا يف بيان ضعف كالمه ويف احلديث غلط ووهم يف 

أخت أم حبيبة خطب "بفتح العني املهملة وتشديد الزاي " وهي عزة: اسم املخطوب هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم
سلم هلا وخطبته هلا أختها أم حبيبة كما ثبت يف الصحيحني فأخربها بتحرمي أبو سفيان رسول اهللا صلى اهللا عليه و

واملوجب "ووجه قربه أن التأويل يف لفظة واحدة أسهل " اجلمع بني األختني وقد ذكر له تأويالت كثرية هذا أقرهبا
  ".للتأويل ما علم من تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم حبيبة قبل إسالم أيب سفيان

ومل يتعرض املصنف لتأويل حديث شريك الذي أورده ابن حزم على صحيح البخاري وقد ذكر احلافظ ابن  :قلت
حجر يف مقدمة فتح الباري يف احلديث العاشر واملائة مما اعترض على البخاري خترجيه يف صحيحه حديث شريك عن 

ه إشكال حديث شريك ما فيه من أنس يف اإلسراء بطوله وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس يف سنده ومتنه ووج
  قوله إن اإلسراء كان قبل أن يوحى إليه صلى اهللا عليه وسلم فإنه

أخرجه الشيخان عن شريك ابن عبد اهللا بن أيب منري بلفظ أنه مسع أنس ابن مالك يقول ليلة اإلسراء أسري برسول 
  .يوحى إليهاهللا صلى اهللا عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن 

وقد قال مسلم إنه قدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص يعين شريكا قال النووي يف شرح مسلم يف رواية شريك يف هذا 
احلديث أوهام أنكرها عليه بعض العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله قدم شيئا وأخر وزاد ونقص وذلك قوله 

سراء أقل ما فيه إنه كان بعد بعثته صلى اهللا عليه وسلم خبمسة قبل أن يوحى إليه فإنه غلط مل يوافق عليه فإن اإل
عشر شهرا وهو قول الزهري وقال احلريب كان ليلة سبعة وعشرين من ربيع قبل اهلجرة بستة وقال الزهري كان 

ولعل للزهري فيه قولني وقال ابن اسحق أسري به وقد فشا اإلسالم مبكة : ذلك بعد مبعثه خبمس سنني قلت
  .ئل قال النووي وأشبه األقوال قول الزهري وابن اسحقوالقبا
ومثله قال القاضي عياض واستدل بقوله إذ مل خيتلفوا أن خدجية صلت معه صلى اهللا عليه وسلم بعد فرض : قلت

الصالة عليه وال خالف أهنا توفيت قبل اهلجرة مبدة قيل بثالث سنني وقيل خبمس كما أن العلماء جممعون أنه كان 
  .لصالة قبل اإلسراء فكيف يكون هذا كله قبل أن يوحى إليه؟فرض ا

قال عبد احلق يف اجلمع بني الصحيحني بعد ذكر رواية شريك إنه قد زاد فيه زيادة جمهولة وأتى فيه بألفاظ غري 
دة معروفة فقد روي حديث اإلسراء مجاعة من احلفاظ املتثنني واألئمة املشهورين كابن شهاب وثابت البناين وقنا
يعين عن أنس ومل يأت أحد منهم مبا أتى به شريك وشريك ليس باحلفاظ عند أهل احلديث وكذلك أنكر من 

حديث شريك قوله إن شق صدره وغسله يف تلك الليلة ألن املصحح أنه شق صدره وهو يف بين سعد عند حليمة 
فصله حديثني وجعل شق الصدر يف قال القاضي عياض وقد جود احلديث محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس وأتقنه و

  .صغره واإلسراء بعد ذلك مبكة وهو املشهور الصحيح



إذا عرفت هذه األقاويل عرفت أنه ال اعتراض على مسلم يف إيراده حلديث شريك بعد بيانه ما فيه من الزيادة 
  .والنقصان والتقدمي والتأخري

يف ذلك وأجاد وأفاد فينبغي مراجعته ونقله من  وذكر الذهيب شرط مسلم يف ترمجته من النبالء وطول القول"
  إال أنه ال خيفي أنه شرط ختميين: قلت" النبالء

لتصرحيهم بأنه مل ينقل عن الشيخني وال عن أحدمها ذلك نعم مسلم قد ذكر يف مقدمة صحيحه ما قدمنا لفظه فهو 
  .شرطه

انتقده احلفاظ على الشيخني ويأيت غريمها يف  مما" وقد ذكرت يف الشرح الكبري أحاديث غري هذين: قال زين الدين"
وقد أفردت كتابا ملا ضعف من أحاديث الصحيحني مع اجلواب عنها فمن أراد الزيادة يف ذلك "كالم املصنف 
قال احلافظ ابن حجر بعد نقل كالم شيخه ما " ففيه فوائد ومهمات"أي على الكتاب الذي أفرده " فليقف عليه

تصنيف ضاعت وقد طال حبثي عنها وسؤايل من الشيخ أن خيرجها فلم أظفر هبا مث حكى لفظه كأن مسودة هذا ال
  .ولده أنه ضاع منها كراسان أو ال فكان ذلك سبب إمهاهلا وعدم انتشارها

واعلم أنه قد سبق عن ابن الصالح أن األمة تلقت الصحيحني بالقبول قال سوى أحرف يسرية قد تكلم عليها 
فاظ قال زين الدين إن الذي استثناه من املواضع قد أجاب العلماء عنها ومع ذلك أهنا بعض أهل النقد من احل

ليست بيسرية قال احلافظ ابن حجر تعقبا له اعترض الشيخ أوال على ابن الصالح استثناء املواضع اليسرية بأهنا 
بكوهنا يسرية فهو أمر نسيب نعم ليست يسرية بل كثرية وبكونه قد مجعها وأجاب عنها وهذه ال مينع استثناءها أما 

هي بالنسبة إىل ما ال طعن فيه يف الكتابني يسرية جدا وأما كوهنا ميكن اجلواب عنها فال مينع ذلك استثناءها ألن من 
  .تعقبها من مجلة من ينسب إليه اإلمجاع بالتلقي فاملواضع املذكورة متخلفة عنده عن التلقي فيتعني استثناءها انتهى

ذكر النووي يف مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة يف ذلك وذكر من صنف يف ذلك كأيب مسعود  وقد: قلت"
وذكر " الدمشقي وأيب على الغساين والدار قطين وذكر أنه يبني مجيع ذلك أو أكثره وجييب عنه يف شرح مسلم

اعة من الضعفاء أو فصال مستقال فيما عيب به مسلم فقال فيه عاب عائبون مسلم بروايته يف صحيحه عن مج
املتوسطني الواقعني يف الطبقة الثانية الذي ليسوا من شروط الصحيح وال عيب عليه يف ذلك بل جوابه من أوجه 

  :ذكرها اإلمام أبو عمرو بن الصالح
أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غريه ثقة عنده بل نقل عن اخلطيب وغريه أنه قال ما احتج به : أحدها 

وهذا : لم وأبو داود من مجاعة علم الطعن فيهم من غريهم حممول على أنه مل يثبت املؤثر مفسرا قلتالبخاري ومس
  هو الذي أشار إليه

  .املصنف آنفا
  .أن يكون واقعا يف املتابعات والشواهد ال يف األصول: الثاين 

ح فيما رواه من قبل يف أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه باختالطه وذلك غري قاد: الثالث 
  .زمن االستقامة

أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العايل وال يطول بإضافة : الرابع 
النازل إليه مكتفيا مبعرفة أهل هذا الشأن ذلك وهذا العذر قد رويناه تنصيصا انتهى وذكر أمثلة ملا ذكره يطول 

  .خيفي على الناقد ما يف هذه الوجوه وال: ذكرها قلت



قال النووي وينبغي أن يكون هذا خمرجا عن حكم اجملمع على صحته املتلقي بالقبول مستثىن من اخلالف املقدم يف "
وهذا "وهذا هو الذي قد أشار إليه ابن الصالح واستثناه بقوله سوى أحرف يسرية " القطع بصحة اجملمع عليه
د قصر هؤالء يف هذا املوضع وجوده احلافظ ابن حجر يف مقدمة شرح البخاري فذكر مما الكالم فيما أسنداه وق

وقال يف نكته على ابن الصالح إنه تتبع الدار " اعترضه حفاظ احلديث على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث
كالت اصطلحوا عيها ولكنها اعتراضات لطيفة يف مش" قطين ما فيهما من األحاديث املعلة فزادت على املائتني 

أكثرها من علم العلل اليت ال يقدح هبا الفقهاء وأهل األصول مث أشار إىل اخلالف يف كل حديث يف البخاري مروي 
وهذا غري ما ذكر يف كل حديث روي "سيأيت بيان التدليس وأقسامه والعنعنة إن شاء اهللا تعاىل " عن مدلس بالعنعنة

خلق كثري مث مسألة اخلالف فيما عدا ذلك كله فاعرف "لرواة املختلف فيهم أي ا" من طريق راو خمتلف فيه وهم
  " .ذلك واهللا أعلم

قال احلافظ ابن حجر بعد ذكر مجلة االنتقادات من قبل التفصيل من وجوه منها ما هو مندفع بالكلية ومنها ما قد 
مل يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه فاحتمال يندفع فمنها الزيادة اليت قد تقع يف بعض األحاديث إذا انفرد هبا ثقة و

  .كون هذا الثقة غلط ظن جمرد وغايتها أهنا زيادة ثقة فليس فيها منافاة ملا رواه األحفظ واألكثر فهي مقبولة
ومنها املروي من حديث تابعي مشهور عن صحايب مسع منه فيعلل بكونه روي عنه بواسطة كالذي يروي عن سعيد 

  يرة ويروي عن سعيد عن أبيهاملقربي عن أيب هر

عن أيب هريرة فإن مثل هذا ال مانع أن يكون التابعي مسعه بواسطة مث مسعه بدون تلك الواسطة ويلتحق هبذا ما يرويه 
التابعي عن صحايب فريوي من روايته عن صحايب آخر فإن هذا ميكن أن يكون مسعه منهما فحدث به تارة عن هذا 

  .رد حيث يستوي الضبط واإلتقانوتارة عن هذا وهذا إمنا يط
ومنها ما يشري صاحب الصحيح إىل علته كحديث يرويه مسندا مث يشري إىل أنه روي مرسال فذلك مصري منه إىل 

  .ترجيح رواية من أسنده على من أرسله
قطعا أو ومنها ما تكون علته مرجوحة بالنسبة إىل صحته كاحلديث الذي يرويه ثقات متصال وخيالفهم ثقة فريويه من

يرويه ثقة متصال ويرويه ضعيف منقطعا ومسألة التعليل باالنقطاع وعدم اللقاء قل أن تقع يف البخاري خبصوصه 
  .ألنه معلوم أن مذهبه عدم االكتفاء يف اإلسناد املعنعن مبجرد إمكان اللقاء

ا انتقد عليهما سوى مواضع وإذا اعتربت هذه األمور من مجلة األحاديث اليت انتقدت عليهما مل يبق بعد ذلك مم
يسرية جدا ومن أراد حقيقة ذلك فليطالع املقدمة اليت كتبتها لشرح صحيح البخاري فقد بينت فيها ذلك بينا شافيا 

  .حبمد اهللا حبذف يسري
أي املسمى به عندهم " غري مسند وهو املعرب عنه بالتعليق"وهو عطف على قوله فأما ما أسنداه " وأما ما وقع فيهما"
أي بالنظر إليه " من أول إسناده"عبارة النخبة من تصرف مصنف " هو أن يسقط البخاري أو غريه"حقيقته " و"

وال يشترط التوايل بني الساقطني وإن صرح به مال على قاري يف " راويا فأكثر"ومنهم من يعرب عنه مببدأ السند 
قال  ١بصيغة اجلزم كقول البخاري يف الصوم ويعزو احلديث إىل من فوق احملذوف"حواشيه على النخبة وشرحها 

ومل أجد لفظ : حيىي بن أيب كثري عن عمر بن احلكم بن ثوبان عن أيب هريرة قال فإذا قآء فال يفطر قال ابن الصالح
فلذا قال يف حقيقته من أول إسناده " التعليق مستعمال فيما سقط منه بعض رجال اإلسناد من وسطه أو من آخره

  .بصيغة اجملهول ولذا قال املصنف يف حقيقته أيضا بصيغة اجلزم" فيما ليس فيه جزم كريوي" مستعمال" وال"
  استعمل غري واحد من املتأخرين التعليق يف غري اجملزوم به منهم: قال زين الدين"



  ـــــــــــــــــــ
  .٣٢ب  ١

فظ الكبري أبو احلجاج يوسف بن الزكي بكسر امليم وبتشديد الزاي نسبة إىل بلد بالشام وهو احلا" احلافظ املزي
كقول : كتابه له سيأيت ذكره وذكر حقيقتها قال زين الدين" يف األطراف"عبد الرحيم بن يوسف القضاعي الكليب 

البخاري يف باب مس احلرير من غري لبس ويروي فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه 
  .علم عليه عالمة تعليق البخاريوذكره يف األطراف و: وسلم

ولذا قيل يف رسم التعليق من أول إسناده " أما ما سقط فيه رجل من وسط اإلسناد يسمى املقطوع واملنقطع: قلت"
وأما إذا سقط اإلسناد كله وقال قال النيب "أي كل ما ذكر " وما سقط من آخره فهو املرسل كما يأيت مجيع ذلك"

إن : قال ابن الصالح" تعليق: كر الصحايب فقط من رجال اإلسناد فقال ابن الصالحأو ذ: صلى اهللا عليه وسلم
لفظ التعليق وجدته مستعمال فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر حىت إن بعضهم استعمله يف حذف كل 

ا قال سعيد اإلسناد مثال ذلك قوله قال صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما كذا وكذ
  .بن املسيب كذا وكذا عن أيب هريرة كذا وكذا

وبه تعرف أن ابن الصالح نقله عن غريه ال أنه له ولذا قال الزين حكاه ابن الصالح عن بعضهم وتعرف : قلت
ومل "أيضا أنه إذا ذكر الصحايب أو التابعي يكون على هذا القول تعليقا أيضا واقتصر املصنف على الصحايب فقط 

لفظ الزين ومل يذكر هذا املزي يف األطراف يف التعليق بل وال ما " املزي تعليقا يف األطراف"أي هذا القسم " هيذكر
  .اقتصر فيه على ذكر الصحايب غالبا وإن كان مرفوعا

قال الزين كقوله قال فالن وزاد " عن شيخه بصيغة اجلزم ومل يقل حدثنا وال أخربنا"أي البخاري " وأما إذا روي"
قال الزين أي حكمه أي املعنعن االتصال بشرط اللقاء والسالمة من " فمتصل حكمه كحكم العنعنة كما يأيت"ن فال

  .التدليس واللقاء يف شيوخه أي البخاري معروف والبخاري سامل من التدليس فله حكم االتصال انتهى
كذا عند ابن "قواعد علوم احلديث فهذا خيتص بالبخاري ومن هو مثله يف شرط اللقاء ال أهنا قاعدة من : قلت

وال الثقات إىل أيب : فإنه قال بعد نقله لكالم ابن الصالح أنه الصواب قال ابن الصالح" الصالح واختاره الزين
  حممد ابن حزم احلافظ الظاهري يف رده ما أخرجه البخاري من حديث أيب عامر أو أبو مالك األشعري عن

خالف لبعض "وسيأيت يف كالم املصنف قريبا  ١احلديث، ..."ليكونن يف أميت": رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهذا البعض من املغاربة غري ابن حزم ألنه ساق كالمه بعد رده على ابن حزم فإنه قال " املغاربة واملزي وابن منده

ق ثانيا وأضاف إليه أي زين الدين بعد ذلك وبلغين عن بعض املتأخرين من أهل املغرب أنه جعله قسما من التعلي
قول البخاري يف غري موضع من كتابه وقال يل فالن وزدنا فالن فوسم كل ذلك بالتعليق املتصل من حيث الظاهر 
املنفصل من حيث املعىن وقال مىت رأيت البخاري يقول وقال يل فاعلم أنه إسناد مل يذكره لالحتجاج به وإمنا ذكره 

ثون هبذا اللفظ ملا جرى بينهم يف املذكرات واملناظرات وأحاديث املذاكرة قل ما لالستشهاد به وكثريا ما يعرب احملد
  .حيجون هبا

ما ادعاه على البخاري خمالف ملا قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري وهو العبد الصاحل أبو جعفر بن : قلت
  .وانتهى ٢نه عرض ومناولةمحدان النيسابوري فقد روينا عنه أنه قال كل ما يف البخاري قال يل فالن فإ

  .وال خيفي أنه ال يقوم كالم غريه حجة غريه حجة عليه مبجرد قوله: قلت



لفظ الزين قال عفان " مثل قول البخاري عفان"أي مثال ما يسقط من أوله واحد " وذلك"أي ابن الصالح " وقال"
وأخطأ ابن الصالح يف متثيل "قعنب بالقاف مفتوحة فعني مهملة ساكنة فنون فموحدة نسبة إىل " وقال القعنيب"

عبارة الزين فقوله قال عفان قال القعنيب كذا يف أمثلة ما سقط من أول " التعليق بذلك مع اختياره أنه ليس بتعليق
إسناده واحد خمالف لكالمه الذي قدمناه عنه ألن عفان والقعنيب كالمها شيخ البخاري حدث عنهما يف مواضع من 

يح فيكون قوله قال عفان قال القعنيب حمموال على االتصال كاحلديث املعنعن وهذا املثال صحيحه متصال بالتصر
  .ذكره ابن الصالح يف الفائدة السادسة من النوع األول وهذا إيضاح لكالم املصنف

فال مال على يف شرح شرح النخبة انتقد املصنف يريد ابن " وكأنه مأخوذ من تعليق اجلدار: ٣قال ابن الصالح"
حجر أخذه من تعليق اجلدار ولعل وجهه أن الطرفني أو أحدمها يف تعليق اجلدار باق على حاله غري ساقط خبالف 

  تعليق احلديث
  ـــــــــــــــــــ

  .٤٠٣٩وأبو داود . ٧/١٣٨البخاري  ١
  .٩٣علوم احلديث ص  ٢
  .٩٣علوم احلديث ص  ٣

أي يف " التصال وقد ذكر ابن الصالح أن التعليق وقع فيهماوتعليق الطالق وحنوه ملا يشترك فيه اجلميع من قطع ا"
  .الصحيحني

يف شرح ألفيته بعد نقل كالم ابن " قال وأغلب ما وقع ذلك يف البخاري وهو يف مسلم قليل جدا قال زين الدين"
" ثموضع واحد يف التيمم وهو حديث أيب اجلهيم بن احلار"أي من التعليق " يف كتاب مسلم من ذلك"الصالح 

بضم اجليم وفتح اهلاء فمثناة حتتية وهو عبد اهللا بن احلارث ابن الصمة وقع يف صحيح مسلم أبو اجلهم بفتح اجليم 
من دون مثناة قال النووي يف شرح مسلم هكذا يف مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع يف صحيح البخاري أبو اجلهيم 

بسكر " ابن الصمة"ذكره مسلم يف كتابه يف أمساء الرجال وضبطه مبا ضبطناه فهذا املشهور يف كتب األمساء وكذا 
بفتح اجليم وامليم ويف رواية " أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حنو بئر مجل"الصاد املهملة وتشديد امليم 

 قال النووي هكذا وقع" ١قال فيه مسلم وروي الليث بن سعد ومل يوصل مسلم إسناده إىل الليث"النسائي اجلمل 
وقد أسنده البخاري "يف صحيح مسلم من مجيع الروايات منقطعا بني مسلم والليث قال وهذا النوع يسمى معلقا 

عن حيىي بن بكري عن الليث وال أعلم يف مسلم بعد مقدمة الكتاب حديثا مل يذكره إال تعليقا غري هذا احلديث وفيه 
ن وهذا ليس من باب التعليق إمنا أراد ذكر من تابع رواية مواضع أخر يسرية رواها بإسناده املتصل مث قال ورواه فال

الذي أسنده من طريقه عليه أو أراد بيان اختالف يف السند كما يفعل أهل احلديث وبدل على أنه ليس مقصودة 
" هبذا إدخاله يف كتابه أنه يقع يف بعض أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم كعبد الرمحن بن خالد بن مسافر

يف الشرح "اليت علقها مسلم " وقد بينت بقية املواضع"بناء على أن شرطهما رواهتما وقد تقدم الكالم فيه  وهذا
  .انتهى كالم الزين" الكبري

هو اجلواب إذا " فاعلم"هو جواب قول املصنف وأما ما وقع فيهما وفيه نبوة واملعىن على أن قوله " فإذا عرفت هذا"
ولكنهم ذكروا املعلق من حيث هو منقسم املردود مع " ثالثة أقسام"أي التعليق " موهأن احملققني قس"ال جواب أما 

  .أن بعض أقسامه مقبول يعمل به وإمنا ردوه للجهل حيال من حذف من إسناده



  ـــــــــــــــــــ
  .٤/١٦٩واحلديث رواه أمحد  ١

أي " رجال الصحيح فيحكم"ه جمهول غري من حذف فإن" أحدمها ما يورده البخاري بصيغة اجلزم ويكون رجاله"
إال وقد صح "أي بنسبته جزما " ال يستجيز أن جيزم بذلك"أي البخاري " بصحته ألنه"يوقع احلكم من الناظر فيه 

وقى قسم مثل هذا القسم يف الصحة أشار إليه احلافظ أين حجر يف شرح النخبة حيث قال وقد حيكم بصحته " عنده
الضبط بأن جييء مسمى أي موصوفا بامسه أو كنيته أو لقبه من وجه آخر أي من طريق إن عرف احملذوف بالعدالة و

  .انتهى. أخرى
من التصحيح واضح وأما األول فمرجع احلكم بصحته حسن الظن بالبخاري يف أنه ال : وال خيفى أن وجه هذا الثاين
  :جيزم إال مبا صح إال أن قوله

أي البخاري يفت يف عضد حسن الظن يف " ن جيزم يه عمن ال حيتج بهوثانيها ما يورده بصيغة اجلزم أيضا ولك"
إال احلكم بصحته عمن أسنده : "أي هذا الثاين" فليس فيه"الطرف األول إذ العلة هي جزمه وقد حصل يف القسمني 

  .يف أول باب من آداب الغسل كذا قال بن الصالح" إليه وجزم به عنه كقول البخاري
بفتح املوحدة وسكون اهلاء فزاى " وقال هبز"رأيت كره يف الثامن عشر من أبواب الغسل ورجعت البخاري ف: قلت

عن النيب صلى اهللا عليه "هو معاوية بن حيدة صحايب معروف " عن جده"هو حكيم " عن أبيه"وهو مقول البخاري 
  .هذا مقول قول هبز" اهللا أحق أن يستحى منه: "وسلم

" ليس من شرط البخاري قطعا ولذلك"أي هبز عن أبيه عن جده " فهذا"ا الكالم بعد سياقه هلذ": قال ابن الصالح"
قال احلافظ يف الفتح إن يهزا وأباه " مل يورده احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني"أي لكونه ليس من شرط البخاري 

ر عن معاوية بن حيدة ليسا من شرطه قال وهلذا ملا علق يف النكاح شيئا من حديث جد هبز مل جيزم به بل قال ويذك
  .انتهى
  .وهذا مبين أيضا على أن شرط رواته كما سلف وفيه ما سلف: قلت

أن يقول ويذكر أو "وهي خالف صيغة اجلزم " ممرضا وصيغة التمريض عندهم"أي البخاري " أن يورده: وثالثها"
اعلم أن هذا أمر عريف وأن و" وحنوها فهذا ال حيكم بصحته"ماضيا " أو نقل وذكر"مبين للمجهول مضارع " يروي

إتيان الراوي بصيغة اجملهول دليل على ضعف ما يرويه وإال فإن اإلتيان بصيغة اجملهول يف علم البيان نكتا معروفة 
  ويروي عن ابن العباس"أي البخاري يف بابا ما يذكر يف الفخذ " كقوله"

باجليم " وحممد بن جحش"ويلد صحايب بفتح اجليم وسكون الراء وفتح اهلاء فدال مهملة هو ابن خ" وجرهد
املفتوحة فمهملة ساكنة فشني معجمة وهو حممد بن عبد اهللا بن جحش نسبة إىل جده وألبيه عبد اهللا صحبة وكان 

أ ي " الفخذ عورة ألن هذه األلفاظ: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم"حممد صغريا يف عصره صلى اهللا عليه وسلم 
  .واحلمل على األغلب أوىل" يف الصحيح"نادرا " يف الضعيف أكثر وإن استعملتاستعماهلا "صيغ التمريض 

واعلم أن ابن الصالح جعل القسمني واحدا أي ما جزم به عمن حيتج به وما أورده بصيغة التمريض وقال إهنما 
كره املصنف ليسا على شرطه قطعا ولفظه قول البخاري باب ما يذكر يف الفخذ ويروى عن ابن عباس إىل آخر ما ذ
  .مث قال وقوله يف أول باب من أبواب الغسل وقال هبز إىل آخره مث قال فهذا قطعا ليس من شرطه انتهى

وإمنا كان حديث ابن عباس ليس من شرطه ألن فيه حيىي القنات بقاف ومثناتني من فوق وهو ضعيف وحديث 



بو كثري قال احلافظ ابن حجر مل أجد فيه جرهد ضعفه البخاري لالضطراب يف إسناده وحديث حممد بن جحش فيه أ
يف الصحيح والضعيف إال أنه ال أغلبية له يف " ويف الباب يستعمل يف األمرين معا"أي البخاري " وكذا قوله"تصرحيا 

  .أحدمها على اآلخر حىت حيمل عليه الفرد اجملهول بل يتوقف األمر على البحث
أي البخاري للحديث عن املمرض " فإيراده له"ه بصيغة التمريض أي مع كونه أورد" ومع ذلك: قال ابن الصالح"
هذا كالم ابن " مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه"أي كتابه املسمى بذلك " يف أثناء الصحيح"

  .الصالح
حتها إذا واعلم أن هذا يفيد أن التعليقات اجملزومة ممن التزم صحة كتابه وإن مل يصرح بأن ما علقه صحيح حيكم بص

مل جيزم مبن ال حيتج به وذلك بأنه ال يستجيز أن جيزم بذلك إال وقد صح عنده وكذا أيضا بعض ما روي بغري بصيغة 
اجلزم وهذا ال يوافق ما قاله اجلمهور من أنه إذا قال راوي املعلق مثال مجيع من أحذفه ثقات فإن ال يقبل حىت يسمى 

غريه فإذا ذكر يعلم حاله وكذا قول من قال حدثين الثقة فإذا مل يقبل هذا قالوا الحتمال أن يكون ثقة عنده دون 
  فكيف يقبل قول من قال قد التزمت يف كتايب أن ال أذكر إال الصحيح فيجعل التزامه أبلغ من قوله حدثين

ور بأنه تقدمي للجرح الثقة بل غاية التزامه هذا يفيد ما يفيده قول الراوي برفعه وأما ما قيل من املناقشة لكالم اجلمه
  .املتوهم على التعديل الصريح فليس بشيء ألن التعديل الصريح للمبهم اجملهول ليس بشيء

سواء أوردها بصيغة اجلزم أو غريها ولعل وجه ما " وشذ ابن حزم فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح وترامجه"
لتعديل على اإلهبام فاألوىل عدم قبول تعليق من التزم ذهب إليه هو ما قدمناه قريبا من عدم قبول اجلمهور ملسألة ا

  .الصحة
وملا كان يف صحيح البخاري ما ليس بصحيح قطعا احتاج املصنف أن يذكر ما قاله ابن الصالح يف التلفيق بني ما 

ما صح ومحل ابن الصالح قول البخاري ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال "قاله البخاري وبني ما وجد يف كتابه فقال 
على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون األبواب دون التراجم "أي صحة كتابه " وقول األئمة يف احلكم بصحته

  .وقد تقدم هذا" وحنوها
جبزم أو متريض " بأن مجيع تعاليقه"املسماة هداية الساري " وأما احلافظ ابن حجر فصرح يف مقدمة شرح البخاري"
يعين على شرطه وإن كان ميكن تصحيح بعضها على شرط غريه إال أن "أي عند البخاري " غري صحيحة عنده"

  ".مرة ويعلقه أخرى ويكون تعليقه املرة األخرى اختصارا"أي احلديث الذي علقه " املعلق"أي البخاري " يسند
البخاري إىل اعمل أن املصنف رمحه اهللا تعاىل أمجل ما نقله عن مقدمة الفتح وبيانه أنه قسم يف املقدمة تعليقات : قلت

  :قسمني
املعلق بصيغة اجلزم مث قسمة إىل صحيح على شرطه وهو الذي أشار إليه املصنف بقوله إال أن يسند املعلق : األول 

  .وهذا يف احلقيقة معلق صورة عنده ال حقيقة وإىل حسن تقوم به احلجة وإىل ضعيف بسبب انقطاع يسري
ىل مخسة أقسام صحيح على شرطه صحيح على شرط غريه جزما ال ما علقه بصيغة التمريض فإنه قسمه إ: الثاين 

  .إمكانا كما قاله املصنف حسن ضعيف غري منجرب ضعيف منجرب فهذه مخسة أقسام
إذا عرفت هذا عرفت أن تعاليق البخاري ال يتم احلكم على املروي منها بشيء من الصحة وال احلسن وال الضعيف 

لقه وعرفت أن هذا الذي ذكره احلافظ يف املقدمة جممل ال بيان فيه وقد إال بعد الكشف والفحص عن حال ما ع
  بسطت الكالم على كالمه



  .يف هامش مقدمة الفتح
  :نعم قد بني احلافظ هذا اإلمجال يف نكته على ابن الصالح وأتى بأمثلته فقال

  :األحاديث املرفوعة اليت مل يوصل البخاري إسنادها يف صحيحه: أقول
  .د يف حمل آخر من كتابه موصوالما يوج: منها
  .ما ال يوجد إال معلقا: ومنها

فالسبب يف تعليقه أن البخاري من عادته يف صحيحه أن ال يكرر شيئا إال لفائدة وإذا كان املنت يشتمل : فإما األول 
ة األخرى ومع على أحكام كرره يف األبواب حبسبها أو قطعه يف األبواب إذا كانت اجلملة ميكن انفصاهلا من اجلمل

ذلك ال يكرر اإلسناد بل يغاير بني رجاله إما بشيوخه أو بشيوخ شيوخه أو حنو ذلك فإذا ضاق خمرج احلديث ومل 
يكن له إال إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إىل تكريرها فإنه واحلال هذه إما أن خيتصر املنت أو خيتصر 

  .الذي وصله يف موضع آخر اإلسناد وهذا أحد األسباب يف تعليق احلديث
  :وهو ما ال يوجد فيه إال معلقا فهو على صورتني: وأما الثاين 

  :إما بصيغة اجلزم وإما بصيغة التمريض
فهو صحيح إىل من علقه عنه وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه والسبب يف تعليقه : فأما األول 

ا أخذه على طريق املذاكرة أو اإلجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغىن له إما لكون مل حيصل له مسموعا وإمن
بذلك من إيراد هذا املعلق مستويف السياق أو ملعىن غري ذلك ولتقاعده عن شرطه وإن صححه غريه أو حسنه 

  .وبعضه يكون ضعيفا من جهة االنقطاع خاصة
ه يف مواضع أخر فال يوجد ما يعلق بغري شرطه إال مواضع يسرة وهو املعلق بصيغة التمريض مما مل يورد: وأما الثاين 

  .قد أوردها هبذه الصيغة لكونه ذكرها باملعىن
نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه مل خيرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ومنها ما هو حسن 

  :ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمني
  .رما جيرب بأمر آخ: أحدمها 
ما ال يرتقي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون هبذه املثابة فإنه يبني ضعفه ويصرح به حيث يورده يف : وثانيهما 
  .كتابه

  مث سرد أمثلة ملا ذكره انتزعها عن عدة أبواب من صحيح خباري ال نطول بنقلها

جلازم مجلة كثرية وأن الذي مث قال فقد الح هبذه األمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من العليق ا
علقه بصيغة التمريض حني أورده يف معرض االحتجاج واالستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف ينجرب وإن 

  .أورده يف موضع الرد فهو ضعيف عنده وقد بينا كونه يبني كونه ضعيفا واهللا املوفق
زم مبا صح عنده منها ولو مل يبلغ شرطه وميرض ما ومجيع ما ذكرناه يتعلق باألحاديث املرفوعة وأما املوقوفات فإنه جي

كان من ضعف وانقطاع وإذا علق عن شخصني وكان هلما إسنادان خمتلفان مما يصح أحدمها أو يضعف األخر فإنه 
  .يعرب فيما هذا سبيله بصيغة التمريض واهللا أعلم

ه أما ما مل يصرح بإضافته إىل قائل وهي وإىل أصحاب: وهذا كالم فيما صرح بنسبته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
األحاديث اليت يوردها يف تراجم األبواب من غري أن يصرح بكوهنا أحاديث فمنها ما يكون صحيحا وهو األكثر 

ومنها ما يكون ضعيفا كقوله اثنان فما فوقهما مجاعة لكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق اليت قدمناها 



األحاديث وهي قسم مستقل ينبغي االعتناء جبمعه والتكلم عليه وبه بالتعاليق يظهر كثرة ما  إذا مل يسقها مساق
  .اشتمل عليه البخاري من األحاديث ويوضح سعة اطالعه ومعرفته بأحاديث األحكام مجلة وتفصيال انتهى

ارة إىل كالم احلافظ وقد عرفت إمنا أطلنا بنقله إلفادته وألن املصنف رمحه اهللا تعاىل اختصر اختصارا خمال مع اإلش
وقد عرفت ذلك من مقصد البخاري فإن احلديث لو كان على شرطه يف "أي احلافظ ابن حجر " قال"معىن قوله 

بني ابن الصالح ومن " الصحة ما ترك وصل إسناده وهذا الذي ذكره هو الصواب ومن أمثلة التعليق املختلف فيها
ام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال ثنا عبد الرمحن بن زيد بن جابر ثنا قول البخاري قال هش"تبعه وابن حزم 

عطية ابن قيس قال ثىن عبد الرمحن بن غنم قال ثىن أبو عامر أو أبو مالك األشعري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا 
واحلرير "املهملة والراء باخلاء املعجمة والزاي ويروى باحلاء " عليه وسلم يقول ليكونن يف أميت أقوام يستحلون اخلز

بالعني املهملة والزاي بعد األلف مث فاء قال يف القاموس املعازف املالهي كالعود والطنبور " واخلمر واملعازف
ولينزلن قوم إىل جنب علم تروح عليهم سارحتهم يأتيهم سائل حلاجة "متامه " احلديث"والعازف الالعب هبا واملعىن 
  بيتهم اهللا ويضع العلم ومتسخ أخرى قردة وخنازير إىلفيقولون ارجع إلينا غدا في

مصدر مأخوذ " فنعد ابن الصالح وزين الدين وحميي الدين النووي أن حكمه حكم املتصل بالعنعنة" ١يوم القيامة
يأيت بيان التدليس وأقسامه " وهي صحيحة ممن ال يدلس"من عن فالن عن فالن كالسبحلة واحلولقة ويأيت حتقيقها 

ألن هشام بن عمار من شيوخ البخارى "أي وجه كوهنا كالعنعنة من غري املدلس " خاري ممن ال يدلس وذلكوالب"
" التعليق هبذا احلديث"ابن دقيق العيد " وقد مثل املزي والشيخ تقي الدين"متصلة بلفظ حدثنا " حدث عنه بأحاديث

كما تقدم أنه إذا روي البخاري عن شيخه بصيغة وهذا على رأيهما ال على رأي ابن الصالح فإنه ليس عنده بتعليق 
  .اجلزم فإنه متصل وتقدم ختطئه املصنف له حيث مثل املعلق هبذا احلديث

أخرجه "يف جزء له يف اختالف األئمة يف القراءة والسماع واملناولة واإلجازة ما لفظه " وقال أبو عبد اهللا بن منده"
ي إجازة وقال فالن وهو تدليس قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا البخاري يف كتابه الصحيح قال لنا فالن وه

بضم امليم فحاء " ابن حزم يف احمللى"أبو حممد " قال الشيخ زين الدين انتهى كالم ابن منده ومل يوافق عليه وقال
ذا هذا حديث من قطع مل يتصل ما بني البخاري وصدقة بن خالد وال يصح يف ه"مهملة والم مشدده من النحلية 

  " .فموضوع"من حديث " شيء أبدا وكل ما فيه"أي باب النهي عن املعازف " الباب
قال ابن القيم يف إغاثة اللهفان بعد ذكره هلذا احلديث وتصحيحه له ومل يصنع من قدح يف صحة هذا احلديث : قلت

يصل سنده وجواب هذا  شيئا كابن حزم نصرة ملذهبه الباطل يف إباحة املالهي وزعم أنه منقطع ألن البخاري مل
  :الوهم من وجوه

  .أن البخاري قد لقي هشام بن عمار ومسع منه فإذا قال قال هشام فهو مبنزلة قوله عن هشام: أحدها 
أنه لو مل يسمعه منه مل يستجز اجلزم به إال وقد صح عنه أنه حدث به وهذا كثري ما يكون لكثرة من رواه : الثاين 

  .اري أبعد خلق اهللا عن التدليسعن ذلك الشيخ وشهرته والبخ
  .أنه أدخله يف كتابه املسمى بالصحيح حمتجا به فلوال صحته عنه ما فعل ذلك: الثالث 

  ـــــــــــــــــــ
  .سبق خترجيه ١



أنه علقه بصيغة اجلزم دون صبغة التمريض فإنه إذا توقف يف هذا احلديث أو مل يكون على شرطه قال : الرابع 
فقد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويذكر عنه وحنو ذلك فإذا قال: صلى اهللا عليه وسلم ويروى عن النيب

  .جزم وقطع بإضافته إليه
  .أنا لو أضربنا عن هذا صفحا فاحلديث صحيح متصل عند غريه مث ساقه بإسناده عن أيب داود انتهى: اخلامس 

س كما قال بل هي أحاديث منها حسن ومنها ما فيه لني وأما قول ابن حزم إن كل حديث يف املالهي موضوع فلي
  .ومبجموعها يثبت احلكم وقد أطلنا الكالم يف ذلك يف حواشينا على ضوء النهار

وال التفات إىل ابن حزم يف رده ذلك وأخطأ يف ذلك من وجوه واحلديث صحيح معروف : وقال ابن الصالح"
والبخاري قد يفعل "ك فلم صنع البخاري فيه هذا الصنيع فقال وكأنه قيل فإذا كان كذل" االتصال بشرط الصحيح

أو لكونه ذكره يف موضع آخر من "عن الشخص الذي علقه عنه " ذلك لكون احلديث معروفا من جهة الثقات
  ".كتابه متصال

 هذا العذر يوهم أن قول البخاري وقال هشام غري متصل وأنه أخرج البخاري حديث هشام بن عمار متصال: قلت
ولغري ذلك من األسباب اليت ال يصحبها خلل االنقطاع "يف كتابه يف موضع آخر وهو خالف ما هو بصدد تقريره 

متصل من طرق طريق "أي حديث هشام بن عمار " واحلديث"مقررا لكالم ابن الصالح " قال احلافظ زين الدين
ابن حزم قال هو غري متصل عند البخاري ومل فهو يرد قول من قال إنه غري متصل إال أنه ال خيفي أن " هشان وغريه

يتعرض طريقه نعم قوله توكل ما فيه فموضوع يشمل حديث هشام إال أن يقال تقد كالمه عليه خبصوصه خيصصه 
حدثنا احلسن وهو ابن سفيان النسوي "على البخاري " اإلمساعيلي يف املستخرج"أبو بكر " قال"عن العموم الالحق 
الطرباين يف مسند "أبو أيوب " وقال"فهذا اتصال باالتفاق برجال البخاري " بن عمار فذكره اإلمام قال ثنا هشام

  .انتهى كالم الزين" الشاميني حدثنا حممد بن يزيد بن عبد الصمد ثنا هشام بن عمار
ولكن "ملا عرفت من ثبوت اتصاله " بال ريب"أي حديث هشام بن عمار " والصحيح صحة احلديث"قال املصنف 

  :ظنية معارضة"أي حترمي املالهي " لته على التحرميدال
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ظار: كتاب  األن ملعاين تنقيح  األفكار  وضيح    ت
ليف لصنعاين : تأ باألمري ا ملعروف  بن صالح بن حممد ا إمساعيل  بن  هيم حممد  برا  أيب إ

أي " كفر وهو استحالل اخلمر"أي استحالل بعضها " أما كوهنا ظنية فألنه ذمهم باستحالل جمموع أشياء بعضها
والذم مبجموع أمور ال يستلزم القطع على "ن فالكفر من هذه اجلهة عده حالال ألنه رد ملا علم من ضرورة الدي

إِنَّهُ {: إىل قوله} ُخذُوُه فَُغلُّوُه{: حترمي كل واحد منها جلواز أن يذم الكافر الفاسق بأفعال بعضها مكروه مثاله قوله
يريدوا احلض على طعام املسكني ليس بواجب ولك " } كَانَ ال ُيْؤِمُن بِاللَِّه الَْعِظيمِ َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسكِنيِ

َما َسلَكَكُمْ {: أن تقول إنه جيب ويراد به إطعامه لسد رمقه ويؤيده قوله ذلك وهم يف دركات جهنم وقد قيل هلم
َوال َيُحضُّ َعلَى طََعامِ {: وحيتمل أن قوله تعاىل} ِفي َسقََر قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني وَلَْم َنكُ ُنطِْعُم الِْمْسِكَني

  .} وَلَْم َنُك ُنطِْعمُ الِْمْسِكَني{: ال حيض نفسه إىل إطعامه فيكون مثل} الِْمْسِكنيِ
باخلاء املعجمة والزاي وهذه اللفظة قد اختلف يف ضبطها ففي تيسري الوصول " ويقوي هذا أنه جعل استحالل اخلز"

من مجلة صفات أولئك املذمومني مع أن مجاعة من مجلة "طف احلرير ملا يأيت أهنا باحلاء املهملة والراء وهو األوفق لع
فإن لبس اجلملة من فريقي السلف للخز يدل على أنه ال هني عنه وال " الصحابة والتابعني قد لبسوه واستحلوه

دهم احلر باحلاء يتعلق به الذم األوىل جباللة شأهنم وبعدهم عن املكروهات فلبسهم إياه دليل على لفظ احلديث عن
املهملة والراء واملراد به استحالل الزنا وهذا أوىل مما يفهمه كالم املصنف من أنه باخلاء املعجمة والزاي ألنه ال ريب 

" هلم"أي النيب صلى اهللا عليه وآله وصل " فيحتمل أن يكون وصفه"يف كراهة لبسه هلذا النهي وإن لك يكن حمرما 
" متييزا هلم عن غريهم"أي بلبسهم اخلز واستحالهلم املعازف " بذلك"ث هشام بن عمار أي القوم املذكورين يف حدي

اخلوارج حني "صلى اهللا عليه وسلم " كما وصف"ال ألجل أن لوصفهم بذلك دخال هلم يف اخلسف هبم والعقوبة هلم 
: لي رضي اهللا عنهممن حديث ع ١ولفظ احلديث عند الشيخني" ذمهم حبلق الرؤوس وصغر األسنان وخفة األحالم

سيخرج أقوام يف آخر الزمان حداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من خري قول الربية ال جياوز إمياهنم حناجرهم "
  من الدين كما ميرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ٢ميرقون 

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥٤الزكاة حديث : ومسلم يف. ٩/٢١البخاري  ١
النهاية . اخل أي جيوزونه وخيرقونه ويتعدونه كما خيرق السهم الشيء املرمي به وخيرج منه" ميرقون من الدين" ٢
٤/٣٢٠.  

منهم وحنو ذلك واهللا "وكون ذو الثدية بضم املثلثة فدال مصغر ثدي ، "فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة
  ".أعلم

" تهم رجل أسود يف إحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردرآي: "وقد بني كيفية الثدية يف حديث بلفظ
  .٢" إن فيهم رجال له عضد ليس ذراع على عضديه مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض: "ويف رواية ١

إذا عرفت هذا فمراد املصنف أن خفة األحالم وحداثة األسنان وحلق الرؤوس ليست من موجبات األمر بقتلهم 
ييزا هلم عن غريهم وليس فيه داللة عن حترمي تلك األمور فكذلك استحالل املعازف واخلز ليس من فما ذكرت مت

  .أسباب املسخ بأولئك القوم فال يدل احلديث على حترمي املعازف



وأقول ال خيفي أنه أوال ليس يف صفات اخلوارج املذكورة هنا ضم شيء حمرم من صفاهتم إىل مكروه أو مباح بل 
كر من صفاهتم مباحة بضم بعضها إىل بعض للتمييز وثانيا أنه احتج يف حديث اخلوارج إىل ذكر ما مييزهم مجيع ما ذ

من الصفات ألنه صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتاهلم فاحتيج إىل ذكر ما مييزهم من الصفات ليقدم على قتاهلم على 
ون قردة فإنه ال حاجة إىل وصف هلم مميز إذ بصرية ألهنم مسلمون حمقونة دماؤهم يف الظاهر خبالف الذين ميسخ

لسنا مأمورين فيهم بشيء واألصل فيما ذكر من األوصاف ورتب عليه احلكم وهو املسخ هنا كل صفة هلا دخل يف 
  .إثبات احلكم إما باالستقالل أو باجلزئية وال خيرج عن هذا ويصري للتمييز إال بقرينة كما ذكرناه يف اخلوارج

ف جزم بأن الرواية باخلاء املعجمة والزاي ال غري ويف النهاية يف حديث أشراط الساعة يستحل احلر واعلم إن املصن
واحلرير هكذا ذكره أبو موسى باحلاء والراء وقال احلر بتخفيف الراء الفرج مث قال بان األثري واملشهور يف هذا 

ضرب ثياب اإلبريسم معروف وكذا جاء يف  احلديث على اختالف طرقه يستحلون اخلز باخلاء املعجمة والزاي وهو
  .كتاب البخاري وأيب داود ولعله حديث آخر كما ذكره أبو موسى فهو احلافظ عارف مبا روي وشرح وال يتهم

  ـــــــــــــــــــ
  .٦٥، ٣/٥٦وامحد . ١٤٨الزكاة حديث : ومسلم يف. ٢٥ب : املناقب: البخاري يف ١
  .١/٩٢د وأمح، ١٥٦حديث : الزكاة: مسلم يف ٢

وال خيفى أن عطف احلرير عليه يناسب أن يكون املهملة والراء ألن احلرير قد دخل فيه اخلز بأحد معنييه : قلت
  .وباملعىن اآلخر ليس منهيا عنه

قال ابن األثري يف النهاية اخلز املعروف أوال ثياب ينسج من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة "
نهي عنها ألجل التشبيه بالعجم وزي املترفني وغن أريد باخلز النوع اآلخر املعروف اآلن فهو والتابعون فيكون ال

يف هذا احلمل إشكال فإن احلديث إمنا حيمل على : حرام ألن مجيعه معمول من اإلبريسم وعليه حيمل احلديث قلت
ذكره فهو داخل يف حترمي احلرير  ما كان يسمى خزا يف زمانه صلى اهللا عليه وسلم يف عرف املخاطبني وأما الذي

هذا الكالم صحيح لو " وقد فرق يف هذا احلديث بني اخلز واحلرير وعطف أحدمها على اآلخر فدل على التغاير
تعني يف الرواية باخلاء املعجمة لكن الرواية من حيث الدراية قد ترددت بني اللفظني فإن كان ابن األثري رجح رواية 

ية فهو معارض بترجيح رواية املهملة من حيث الدراية إذ ضم احملرمات يف قرن ومجعها يف املعجمة من حيث الروا
حكم هو األوفق ببالغته صلى اهللا عليه وسلم وألن اخلز املخلوط باإلبريسم غري حمرم وألن األصل فيما ترتب عليه 

  .حكم هو ما عرفناك من أنه السبب أو جزؤه
والظين للمجتهد فيه نظرة هذا من حيث الداللة " ظنية"على حترمي املالهي " ثفهذا مما يدل على أن داللة احلدي"
بكسر الزاي وختفيف امليم ككتابة اسم لفعل من " وأما أهنا معارضة فألنه صلى اهللا عليه وسلم مسع زمارة الراعي"

وفعلها زمارة ككتابة أفادة الزامر يقال زمر يزمر بضم امليم وكسرها زمرا وزمر بتشديد امليم ترميزا غىن يف القصب 
قد قال إن " وحديثهما صحيح على األصح"بل سد أذنيه عن مساعها " ومل يكسرها وال بني له حترميها"يف القاموس 

هذه واقعة عني قرر عليها الراعي فال يدري على أي وجه وقع فال تعارض ما ورد من أدلة كثرية يفيد جمموعها 
  .التحرمي
فقد يقال هذه رخصة " رب بالدف يف العرس والعيد وعند قدوم الغائب ومل يأمر بكسرهوأباح الض: "وأما قوله

وإمنا الكالم يف "مما ذكره " وال شك يف كراهة ذلك يف غري العرس وحنوه"رخص فيها األحوال ال غري فيقتصر عليها 
  كريوالكف عن الن"األحسن يف قطعية التحرمي إذ هو حمل نزاعه فيما سلف " صريح التحرمي



ال نكري فيه واملصنف استطرد هذا البحث يف حكم املالهي وليس " عمن استحل ذلك من أهل العلم ألنه حمرم ظين
هذا حمله إذ كتابه مؤلف يف اصطالح أئمة احلديث وكون الغناء حمرما أو غري حمرم من علوم احلديث كما ال خيفي 

  .وقد يوجد حمذوفا يف بعض نسخ كتابه هذا
* * *  

  ]يف أخذ احلديث من الكتب[ ١٢مسألة 

ملن يسوغ له عمل "يف الصحة والضبط " نقل احلديث من الكتب الصحيحة املعتمدة"من علوم احلديث جيوز 
وهو العامل "مث بني املصنف من الذي يسوغ له العمل بقوله  ١زاد ابن الصالح واالحتجاج به لذي مذهب" باحلديث

به وجعل ابن الصالح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابال مبقابلة ثقة  بشروط العمل باحلديث وكيفية االستدالل
عبارة ابن الصالح قد قابله هو أو ثقة غريه مث قال ليحصل " على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة

ل بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك األصو
قال الزين ويف كالم ابن الصالح يف " ٢الدين النووي فأن قابلها بأصل معتمد حمقق أجزاه"الشيخ حمي " قال"

  .٣موضوع آخر ما يدل على عدم اعتبار ذلك
املعترب حصول الظن فإن كان األصل صحيحا عليه خط إمام من األئمة أو مجاعة أجزأه وإن كان ليس كذلك : قلت

  .يه ليحصل الظن بالصحةفال بد من ضم أصول غل
وقال بان الصالح يف قسم احلسن حني ذكر أن نسخ الترمذي ختتلف يف قوله حسن أو حسن : قال زين الدين"

صحيح أو حنو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك جبماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه فقوله فينبغي قد يشري إىل 
  ".ب وهو كذلكوإمنا هو مشع"أي تعدد النسخ " عدم اشتراط ذلك

قال احلافظ ابن حجر تعقبا لشيخه ما لفظه ليس بني كالمه أي ابن الصالح هنا مناقضة بل كالمه هنا مبين على ما 
  ذهب إليه من عدم االستدالل بإدراك الصحيح مبجرد

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٣علوم احلديث ص  ١
  .١/١٥٠التقريب والتيسري  ٢
  .٤٣التقييد واإليضاح ص  ٣

سانيد ألنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إال وجند فيه خلال فقصية ذلك إال يعتمد على أحدها بل يعتمد على األ
جمموع ما تنفق عليه األصول املتعددة ليحصل بذلك جرب اخللل الواقع يف أثناء األسانيد وغما قوله يف املوضع اآلخر 

  .تقدم ألن هذه العبارة تستعمل يف الالزم أيضا انتهىينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول فال ينايف كالمه امل
مع ورودها  ١" إن هذه الصدقة ال تنبغي آلل حممد: "ومراده بالعبارة ينبغي وقد وقعت يف الالزم يف حديث: قلت

يف لفظ آخر بلفظ ال حتل ولكن الزين قد مرض ما قاله بقوله قد يشري إىل عدم اشتراط ذلك فلم جيزم بإشارته إمنا 
باملعجمة فمثناة " ٢قال احلافظ أبو بكر حممد بن خري" حط جمرد االحتمال مث استدل الزين ملختاره مبا نقله بقوله ال

وقد اتفق العلماء على أنه ال يصح : "حتتية ابن عمر األموي بفتح اهلمزة األشبيلي وهو خال أيب القاسم السهيلي قال
وسلم كذا حىت يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه ملسلم أن يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 



رواه اجلم  ٣" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: "الروايات لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ازدياد الغفري من الصحابة قبل أربعون وقيل اثنان وستون ومنهم العشرة املبشرة باجلنة ومل يزل العدد على التوايل يف

  .بالتعمد" ويف بعض الروايات علي مطلقا من غري تقييد"
ومن روى بالوجادة الصحيحة فقد صار احلديث له مرويا بأوسط وجوه الروايات كما سيأيت يف باب : قلت"

وهي أن جيد خبطه أو خبط شيخه أو خط من أدركه من الثقات فيأخذ حظا من االتصال وإن كانت منقطعة " الوجادة
فال معىن العتراض زين "قيقة ويقول إذا روي وجدت خبط فالن ويأيت كالم املصنف تاما يف ذلك فهذا بعضه يف احل

ال يعزب عنك أن الزين نقل عن األموري األشبيلي االتفاق على أنه ال " الدين بذلك على ابن الصالح والنووي
  قال رسول اهللا صلى اهللا: يصح ملسلم أن يقول

  ـــــــــــــــــــ
وأمحد . ٩٥الزكاة ب : والنسائي يف. ٢٠اإلمارة ب : وأبو داود يف. ١٦٨، ١٦٧الزكاة حديث : مسلم يف ١
٣/٤٠٢.  
أبو بكر حممد بن خري األشبيلي كان حمدثا متقنا أديبا حنويا لغويا ومل يكن له نظري يف هذا الشأن مات سنة  ٢

  .٤/١٣٦٦وتذكرة احلفاظ . ٤/٢٢٥العرب: له ترمجة يف. هـ٥٧٥
  .١٦٧، ١/٧٨وأمحد . ٣٦٥١وأبو داود . ١/٣٨البخاري  ٣

عليه وسلم كذا حىت يكون عنده ذلك القوم مرويا ولو على أقل وجوه الروايات فلعله يقول من روي بالوجاده 
فقد روي على وجه من وجوه الرواية ولعله املراد بأقلها فهو حينئذ داخل حتت شرط االتفاق فليس كالم الزين 

ى ابن الصالح ومن تبعه ألن ابن الصالح شرط يف النقل مقابلة املنقول منه على أصول صحيحة متعددة اعتراضا عل
مروية بروايات متنوعة وهذا نقل بوجادة صحيحة مث نقل الزين تقرير ذلك عن األموي وأنه اتفاق فأين االعتراض 

جزما ونسبة احلديث إليه وكالم ابن الصالح  إال أنه ال خيفي أن كالم األموي يف الرواية عنه صلى اهللا عليه وسلم
يف النقل والنقل أعم من الرواية إذ قد يكون للعمل ال للرواية وهلم يف العمل شرائط غري شرائط الرواية كن يأيت 

وحينئذ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد يقال أنه إذا امتنع يف الوجادة أن يقال حدثنا امتنع فيما أن يقال
  .ال تكون الوجادة طريقا للرواية بلفظ قال فال يفسر هبا أقل وجوه الرواية يف كالم األموي فتأملف
فيكون احلكم للمقيد " وأما قوله يف بعض الروايات من كذب علي مطلقا من غري تقييد فاملطلق حيمل على املقيد"
: األحزاب[} ِفيَما أَْخطَأُْتْم بِِه َولَِكْن َما َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْملَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح {" وشواهد هذا التقييد كثرية يف القرآن"
ومل يسلم من الوهم يف الروايات أحد من الثقات "وحنوه  ١" رفع عن أميت اخلطأ: "وحنوها وكثرية يف السنة]. ٥

دا كان كاذبا آمثا ومن قد عرفت أن الكذب عند اجلمهور ما مل يطابق الواقع فمن أخرب به متعم" غالبا واهللا أعلم
  .أخرب به غري متعمد كان كاذبا غري آمثا فالواهم غري آمث قطعا

إذا عرفت هذا فالراوي بالسماع عن الشيوخ مثال حاك عنهم أهنم قالوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا 
ق اآلتية فإنه راو ملا كاتبه فهو غري كاذب قطعا ولو فرض أن احلديث كذب يف نفس األمر وكذا من رواه بأي الطر

  .به فالن أو وجد خبطه أو أجاز له أن يروى عنه
نعم ال بد أن يعرف من حدثه أو وجد خبطه صادق فيا رواه وإال كان راويا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما 

  .جيوز أنه كذب وراوي الكذب أحد الكذابني



  ـــــــــــــــــــ
  .١٦ب : الطالق: ابن ماجة يف ١

  ]وهو احلديث احلسن: يف بيان القسم الثاين[ ١٣مسألة 

تقدم له أنه قسم " القسم الثاين احلسن"وملا فرع املصنف من التكلم على الصحيح أخذ يف التكلم على احلسن فقال 
  .اخلطأ يب احلديث إىل ثالثة أقسام ثانيهما احلسن

ترمذي وغري الترمذي من أهل احلديث ليس عندهم إال قال الشيخ تقي الدين بن تيمية إثبات احلسن اصطالح لل
صحيح وضعيف والضعيف عندهم ما احنط عن درجة الصحيح مث قد يكون متروكا هو أن يكون رواية متهما أو 

كثري الغلط وقد يكون حسنا بأن ال يتهم بالكذب قال وهذا معىن قول أمحد العمل بالضعيف أوىل من صحاب 
أهل املسانيد "وشروط " ذكر شروط أهل السنن األربعة"ا البحث املذكور فيه احلسن أي ويف هذ" وفيه"القياس 
  .كأنه يريد أهل األطراف" وغريهم

أبو سليمان اخلطايب احلسن ما "يف تعريفه " يف حد احلديث احلسن فقال"من أهل احلديث " اختلفت أقوال األئمة"
راء قال احلافظ ابن حجر إنه فسر القاضي أبو بكر بن العريب بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح ال" عرف خمرجه

خمرج احلديث بأن يكون احلديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلد كقتاة يف البصريني وأيب اسحق 
وإذا  السبيعي يف الكوفيني وعطاء يف املكيني وأمثاهلم فإن حديث البصريني إذا جاء عن قتادة مثال كان خمرجه معروفا

أي كان رجال سنده مشهورين غري مستورين وعرفه احلافظ يف " واشتهر رجاله"جاء عن غري قتادة وحنوه كان شاذا 
النخبة بتعريف الصحيح وإمنا فرق بينهما خبفة الضبط يف رجال احلسن ومثله صنع املصنف يف خمتصره يف علوم 

ثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء انتهى كالم اخلطايب وعليه مدار أكثر أهل احلديث وهو الذي يقبله أك"احلديث 
ورأيت يف كالم بعض املتأخرين أن قوله ما عرف خمرجه احتراز عن املنقطع وعن حديث املدلس : قال زين الدين

  ال خيفي أن كالم ابن العريب الذي نقلناه آنفا دال على أنه خرج بذلك" قبل أن يبني تدليسه

  .القيد الشاذ
ليس يف عبارة اخلطايب كثري تلخيص وأيضا فالصحيح قد عرف خمرجه "ابن دقيق العيد " يخ تقي الدينقال الش"

" وكأنه"على تعريف اخلطايب قال الشيخ تقي الدين متأوال للخطايب " واشتهر رجاله فيدخل الصحيح يف حد احلسن
عيد العالئي فقال إمنا يتوجه االعتراض قد أجاب عن هذا الشيخ أبو س" يريد ما مل يبلغ درجة الصحيح"أي اخلطايب 

على اخلطايب أن لو كان عرف احلسن فقط أما وقد عرف الصحيح أوال مث عرف احلسن فيتعني محل كالمه على أنه 
  .أراد بقوله عرف خمرجه واشتهر رجاله ما مل يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من جمموع كالمه انتهى

ه الشيخ تقي الدين آخرا لكنه أورد عليه احلافظ ابن حجر أنه على تسليم هذا هذا هو اجلواب الذي أشار إلي: قلت
  .اجلواب فهذا القدر غري منضبط انتهى

ويقال للحافظ وكذلك تعريفك احلسن يف النخبة وشرحها بقولك فإن خف الضبط أي قل مع بقية الشروط : قلت
الضبط أمر جمهول ومثله تعريف املصنف له يف املتقدمة يف حد الصحيح فحسن لذاته غري منضبط أيضا فإن خفة 

  .خمتصره واجلواب بأنه مبين على العرف أو على املشهور غري نافع إذ ال عرف يف مقدار خفة الضبط
قال الشيخ تاج الدين التربيزي يف كالم الشيخ تقي الدين نظر ألنه ذكر من بعد أن الصحيح أخص من احلسن "



لوجود العام يف ضمن قيود " أمر ضروري"وهو احلسن هنا " حد العام" وهو الصحيح هنا يف" ودخول اخلاص
فإنه " خمل للحد"أي عن حد العام " عنه"أي اخلاص " والتقييد مبا خيرجه"اخلاص ضرورة أن اخلاص هو العام وزيادة 

  .ليس ذلك حقيقة العام واخلاص
والصحيح عموم وخصوص من توجه وذلك قال احلافظ بن حجر بني احلسن " وهو اعتراض متجه: قال زين الدين"

بني واضح ملن تدبره فال يرد اعتراض التربيزي إذ ال يلزم من كون الصحيح أخص من احلسن من وجه أن يكون 
  .أخص منه مطلقا حىت يدخل الصحيح يف احلسن انتهى

خلصوص إمنا يقع على ألن العموم وا"على ابن دقيق العيد " اعتراض غري متجه"أي تنظري التربيزي " بل هو: قلت"
احلقيقة يف احلدود احلقيقية املعرفة للذوات املركبة املشتملة على األجناس والفصول وليس يف احلديث الصحيح 

  ...قد عرفت مما سلف أن رسم الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله" واحلسن شيء من ذلك

ضبطه إىل آخره فقيد الضبط قد أخذ يف الرمسني إمنا اختلفت  إخل ورسم احلسن بأنه ما اتصل سنده برواية من خف
صفة خفته وخالفها فقد تغايرا تغاير اخلاص والعام فكل صحيح حسن وزيادة كما أن كل إنسان حيوان وزيادة 
والعموم واخلصوص جيري بني املفاهيم عرضية كانت أو ذاتية نعم رسم الترمذي للحسن على ما سنحققه مغاير 

حيح مغايرة ظاهرة فإنه ال يشترط فيه االتصال الذي ال بد منه يف الصحيح لعدم اشتراطه يف رجال ما لرسم الص
يشترط يف رجال الصحيح فأما قول احلفاظ إن بينهما عموما وخصوصا من وجه فال يتم على تقدير إرادة احلسن 

بينهما تباين كما ستعرفه وقول : لذاته أو احلسن لغريه بل على األول بينهما عموم وخصوص مطلق وعلى الثاين
أمارة جيب العمل عندها وبعضها أقوى يف الظن من "أي من الصحيح واحلسن " ألن لكل واحد منهما"املصنف 
صحيح لكنه ال ينايف كون أحدمها أخص من اآلخر بل فيه اإلقرار بأنه قد مجعهما وجوب العمل كما جيمع " األخرى

أي اإلمارة القوية هي أمارة الصحيح " ال أن القوية"ترقان بأمر خيتص به أحدمها العام واخلاص أمر يعمهما مث يف
أي كما هو شأن الذاتيات مثل اإلنسان واحليوان فإن " ومن أمر آخر"وهي أمارة احلسن " متركبة من الضعيفة"

التغاير ما حيصل بني اخلاص مركب من األعم بزيادة قيد الناطقية مثال وجياب بأنه قد حصل يف مفهوم الرمسني من 
العام واخلاص وأما كونه ذاتيا أو غري ذايت فليس التغاير خيتص بالذاتيات بل يقع بني املفاهيم وهو املراد هنا وقوله 

فإن احلديث الصحيح املروي عن ابن سريين مل يتركب من احلديث احلسن املروي عن ابن اسحق ومن احلديث "
خارج عم حمل النزاع إذ الكالم يف رسم الصحيح واحلسن ومفهومها " ل ذلكالصحيح املروي عن ابن سريين وأمثا

  .ال يف معروضها فهو انتقال من املعارض وهو الصحيح واحلسن إىل املعروض وهو أفراد األسانيد
يد أي التام وهو الذي جيمع اجلنس والفصل القريبني والناقص من احلد ما كان باجلنس البع" وباجلملة فاحلد احلقيقي"

والفصل القريب والرسم التام ما كان باجلنس القريب واخلاصة والرسم الناقص ما كان باخلاصة وحدها أو هبا 
بل قد قيل إنه غري مقطوع به يف مثل احليوان الناطق الذي جزم به املناطقة بأنه حد " متعذر هنا"وباجلنس البعيد 

وإمنا تفيد متييز االعتبارات املصطلح عليها "أهنما غري قريبني  حقيقي جلواز أهنما ليسا ذاتيني وعلى جتويز ذلك فيجوز
  قد قدمنا لك هذا بعينه" بعضها من بعض

قد عرفت " وذكر احلدود احملققة أمر أجنيب عن هذا الفن فال حاجة إىل التطويل فيه"يف أو ل حبث الصحيح فتذكر 
وهو أن الرسوم يقال هلا تعاريف كما يقال للحدود إذ  قريبا أقسام التعريف األربعة للحد والرسم إال أن هاهنا حبثا

تعريف الشيء هو الذي يلزم من تصوره تصور ذلك الشيء أو امتيازه عن كل ما عداه كما هو معروف يف كتب 



امليزان الرسالة الشمسية وغريها فالرسوم ال بد فيها من جنس قريب وخاصة وهو التام أو خاصة فقط أو مع اجلنس 
  .الناقص فإذا عرفت هذا عرفت أن العموم واخلصوص جيري يف الرسوم كما جيري يف احلدود البعيد وهو

يف العلل اليت يف أواخر اجلامع ما ذكرنا يف هذا الكتاب حديث "وهو حممد بن سورة " وقال أبو عيسى الترمذي"
اده من يتهم بالكذب وال هو كل حديث يروى وال يكون يف إسن"عنده " حسن فإمنا أردنا به حسن إسناده وحقيقته

قد أورد على كالم الترمذي أنه ال : قلت" يكون احلديث شاذا ويروي من غري وجه حنو ذلك فهو عندنا حسن
حاجة إىل قوله وال يكون شاذا إذ قوله ويروى من غري وجه يغين عنه وقال احلافظ ابن حجر ليس يف كالمه تكرار 

حفظ منه أو أكثر سواء تفرد به أو مل يتفرد كما سرح به الشافعي وقوله والشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أ
ويروي من غري وجه شرط زائد على ذلك وإمنا يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا 

تعاريف ومحل كالم الترمذي على األول أوىل ألن احلمل على التأسيس أوىل من احلمل على التأكيد سيما يف ال
  .انتهى

مل خيص الترمذي "عبارة الزين ابن املواق معترضا على الترمذي " قال احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر املواق"
صحيحا إال "احلديث " فال يكون"فإن شرائط احلسن هذه ال بد منها يف الصحيح " احلسن بصفة متيزه عن الصحيح

ألنا قلنا يف رمسه بنقل العدل الضابط " ويكون رواته غري متهمني"كما عرفت يف رسم الصحيح " وهو غري شاذ
أن احلسن عند أيب عيسى صفى ال "الرسم الذي ذكره الترمذي للحسن " بل ثقات فظهر من هذا"واملتهم غري عدل 

فكل الصحيح عنده حسن وليس كل حسن عنده "أبو عبد اهللا " ختص هذا القسم بل قد يشركه فيه الصحيح قال
ظاهر كالمه أن الترمذي أتى بقيود الصحيح يف رسم احلسن ومل مييزه بقيد خيصه به وإذا كان كذلك " صحيحا

  .فقياسه أن يقول فكل صحيح حسن وكل حسن صحيح
  التربيزي" مثل كالم تاج الدين"أي القول باألعمية واألخصية املطلقة " هذا: قلت"

ألنه "من احتاد الصحيح واحلسن " بالزم للترمذي"ابن املوإق " هوليس ما قال"وقد رده املصنف مبا رددناه " املقدم"
  " .يشترط يف رجال الصحيح من قوة العدالة

كالمهم كلهم ومنهم املصنف يف خمتصره وقد نقلنا عبارته قاض بأنه ال خيالف احلسن الصحيح إال خبفة ضبط :قلت
هذا صحيح وهبذا " وقوة احلفظ واإلتقان"خيفي رواته ال بضعف العدالة على أن يف حتقق ضعف العدالة تأمال ال 

تعرف أن احلسن يتميز عن الصحيح بزيادة شروط يف القيود وال خيفي أن احلافظ ابن حجر واملصنف مل يفرقا بني 
الصحيح واحلسن إال خبفة ضبط الراوي فقط وزاد املصنف هنا اإلتقان يف شرائط رواة الصحيح ومل يذكره فيما 

" ما ال يشترط يف رجال احلسن"إن قوهلم يف حد الصحيح الضبط التام عبارة تفيد شرطية اإلتقان مضى إال أن يقال 
حينئذ فاحلسن يتميز عن الصحيح بزيادة قيود يف شروط الصحيح وقد عرفت غري مرة أنه مل يفرق املصنف واحلافظ 

  .ابن حجر بني احلسن والصحيح إال خبفة ضبط الراوي ال غري
أي مل يورد ما يدل على اشتراطه بقوة رجال الصحيح " كونه مل يورد ذلك"أي على الترمذي " هولكن يعترض علي"

ميكن أن جياب عنه بأنه "عدالة وحفظا وإتقانا وقد يقال إذا مل يورد ذلك فبأي شيء عرف أنه يشترطه فأجاب بأنه 
الثقة احلافظ ال يوصف يف عرف  مفهوم من عبارته حيث شرط يف رجال احلسن أن يكونوا غري متهمني بالكذب ألن
الذين ضعفوا بسوء احلفظ أو " احملدثني بأنه غري متهم بالكذب فقط ألن عدم التهمة بذلك قد يوصف هبا الضعفاء

وقد بني مراده بقوله بعد ذلك ويروي من غري وجه حنو ذلك يعين حىت ينجرب ما فيه من "الغفلة أو حنو ذلك 
هبذا االشتراط كان قرينة قوية على مراده يف صفات رجاله وإال لو محلنا صفة فإنه ملا خص رسم احلسن " الضعف



رجال الصحيح للزم من زيادة هذا القيد أن يكون احلسن أقوى من الصحيح واملعلوم خالفه على أنه ال يتم هذا إال 
لتحديد املنطقي فال وغرض الترمذي إفهام مراده ال ا"من احلسن كما ستعرفه من كامل املصنف : يف القسم الثاين

  .من دعوى العموم واخلصوص وقد عرفت ما فيه" اعتراض عليه مبناقشات أهل احلدود
وذلك أنه شرط يف احلديث أن يروي من غري وجه " وأورد الشيخ زين الدين على كالم الترمذي هذا سؤال متجها"
  وهو أنه قد حسن أحاديث ال تروى إال من وجه واحد"

أيب " عن أبيه"بن أيب موسى األشعري " عن يوسف بن أيب بردة"ونس بن أيب اسحق السبيعي بن ي" كحديث إسرائيل
" فيه"الترمذي " عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من اخلالء قال غفرانك قال"بردة 

 يعرف يف هذا إال حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث إسرائيل عن يوسف عن أيب برده وال"بعد روايته له 
فوصفه باحلسن مع تصرحيه بأنه ال يعرف هذا الباب غريه فدل على أنه مل يأيت من وجه آخر فكان نقضا ملا " عائشة

  .رسم به احلسن
وأجاب الشيخ أو الفتح اليعمري عن هذا احلديث بأن الذي حيتاج إىل جميئه من غري ما كان روايته يف درجة "

وأكثر ما يف الباب من "وال خيفي أن هذا زيادة قيد مل صرح به الترمذي " ومن مل تثبت عدالته"يفه ويأيت تعر" املستور
والنوع الذي قد عرفه وهو ما كان يف رواته مستور ومن مل " أن الترمذي عرف احلسن بنوع منه ال بكل أنواعه

  .تثبت عدالته وحديث عائشة هذا ليس فيه مستور وال من مل تثبت عدالته
أظن أن أبا الفتح يريد أن الغرابة يف احلديث إمنا هي يف رواية يوسف له عن أبيه عن عائشة ومل يتابع يوسف : لتق"

وأما إسرائيل فمختلف "وإذا كان كذلك فال يشترط أن يأيت من وجه آخر " على هذا أحج ويوسف ثقة بغري خالف
مبين على أن مراده أي أيب الفتح اليعمري بقوله ومن مل  فال بد بالنظر إليه من إتيان احلديث من وجه آخر وهذا" فيه

" باحلديث عن يوسف"إسرائيل " لكنه مل ينفرد"تثبت عدالته مل يتفق على عدالته ليقابله املصنف بقوله خمتلف فيه 
حىت يلزم أنه حديث فيه من مل تثبت عدالته ومل يرو من وجه آخر بل قد رواه عن يوسف غري إسرائيل إذا عرفت 

ألنه قد وجد يف " بالنظر إىل رواية إسرائيل ويغره من الضعفاء"أي من هذا النوع من احلسن " فاحلديث حسن"هذا 
فهو من هذا النوع أعين " عن يوسف"رواته من مل تثبت عدالته وقد روي من وجه آخر عن مجاعة من الضعفاء 

فيتم "  تفرد يوسف بروايته عن أبيه عن عائشةوغريب بالنظر إىل"احلسن الذي عرفه املصنف الجتماع الشرائط فيه 
  .وصفه باحلسن والغرابة لوجودمها فيه

هو يف الثبت كاألسطوانة فال يلتفت إىل  ١واعلم أن إسرائيل اعتمده الشيخان يف األصول وقال الذهيب يف امليزان
  تضعيف من ضعفه وقال أمحد بن حنبل ثقة

  ـــــــــــــــــــ
٨٢٠//٢٠٩ -/١/٢٠ ١.  

ثقة تكلم فيه بال حجة وأما يوسف بن أيب برده فقال ١وكان يتعجب من حفظه وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب
  .مقبول ومل يذكر فيه قدحا وال ذكره الذهيب يف امليزان ألنه ليس على شرطه

 ٣قريب احلديث الذي فيه ضعف"كتاب ابن اجلوزي " يف العلل املتناهية ويف املوضوعات ٢وقال ابن اجلوزي"
  .الذي عرفته يف التحسني" هو احلديث احلسن بشرط الترمذي ٤حمتمل

يف القاموس أمعن يف األمر أبعد وعبارته قد أمعنت النظر يف ذلك والبحث " وقد أمعنت النظر: وقال ابن الصالح"



تضح أن احلديث وا"كأنه من تنقيح الشعر هتذيبه " جامعا بني أطراف كالمهم مالحظا مواقع استعماهلم فتنقح يل"
فسر احلافظ ابن حجر " قسمان أحدمها الذي ال ختلو رجال إسناده من مستور"يف اصطالحهم يف كالمهم " احلسن

يف التقريب املستور بقوله بأنه من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق قال وإليه اإلشارة بلفظ مستور أو جمهول احلال 
أن املستور الذي مل يتحقق عدالته وال جرحه وقال السخاوي  ويف شرح مالقاري للنخبة وشرحها البن حجر

املستور الذي مل ينقل فيه جرح وال تعديل وكذا إذا نقال ومل يترجح أحدمها ويف حاشية تلميذه أن الراوي إذا مل يسم 
فمستور كرجل مسي مبهما وإن ذكر مع عدم متييز فهو املهمل وإن مل يتميز ومل يرو عنه إال واحد فمجهول وإال 

  انتهى ويأيت
  ـــــــــــــــــــ

١/٦٤/٤٦٠ ١.  
اإلمام العالمة احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن الصديقي احلنبلي الواعظ : ابن اجلوزي هو ٢

ال يوصف ابن اجلوزي باحلفظ عندنا باعتبار : قال الذهيب. حصل له من اخلطوة يف الوعظ ملم حيصل ألحد قط
  .٤/٢٩٧والعرب ، ١٣/٢٨البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٥٩٧ة بل باعتبار كثرة اطالعه ومجعه مات سنة الصنع
أي ذايت أو نسيب فهو شامل للحسن لذاته واحلسن لغريه أما احلسن لذاته فهو ضعيف بالنسبة : ضعف قريب ٣

  .حتمل الضعف لوجود العاضدللصحيح وأما احلسن لغريه فهو ضعيف أصالة وإمنا جاء احلسن مما عضده فا
  .٢٤حاشية األجهوري ص . أنه غري شديد الضعف ومعىن شدة ضعفه عدم تأثريه يف االحتجاج به: ومعىن قربه

حاشية . بضم امليم األوىل وفتح الثانية أي مغتفر أي مل يؤثر يف االحتجاج وذكره بعد قريب توكيد له: حمتمل ٤
  .٢٤األجهوري ص 

مل تتحقق أهليته غري أنه يل مغفال كثري اخلطأ فيما يرويه وال هو متهم بالكذب "ر غري هذا للمصنف كالم ف املستو
يف املروي " و"هذا يف الراوي " بسبب آخر مفسق"متهم " يف احلديث أي مل يظهر من ه الكذب يف احلديث وال

يساويه يف لفظه أو معناه واملثل ما " يكون منت احلديث مع ذلك قد عرف بأن يروي مثله أو حنوه من وجه آخر"
اعتضد مبتابعة من تابع راوية على مثله أو مبا له من شاهد وهو "يكون قد " أو أكثر حىت"والنحو ما يقاربه يف معناه 

قال " ورود حديث آخر مثله فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا وكالم الترمذي على هذا القسم يتنزل
  .لترمذي هو حديث مستوراحلافظ ابن حجر إن املعرف عند ا

وهذا كما فهمه املصنف وال يعده كثري من أهل احلديث من قبيل احلسن وليس هو نفي التحقيق عند : قلت
الترمذي مقصورا على رواية املستور بل يشترك فيه الضعيف بسبب سوء احلفظ واملوصوف باخلطأ والغلط وحديث 

سناده انقطاع خفيف فكل ذلك عنده من قبيل احلسن بالشروط املختلط بعد اختالطه واملدلس إذا عنعن وما يف إ
الثالثة وهو أن ال يكون فيهم من يتهم بالكذب وال يكون اإلسناد شاذا وأن يروي مثل ذلك احلديث أو حنوه من 

وجه آخر فصاعدا وليس كلها يف املرتبة على حد سواء بل بعضهم أقوى من بعض ومما قوي هذا ويعضده أنه مل 
  .شروطية اتصال اإلسناد أصال بل أطلق ذلك وهلذا وصف كثريا من األحاديث املتقطعة بكوهنا حسانايتعرض مل

مث قال فمن أمثلة ما وصفه باحلسن وهو من رواية الضعيف السيئ احلفظ ما رواه من طريق شعبة عن عاصم بن 
فقال رسول اهللا ، ارة تزوجت على نعلنيإن امرأة من بين فز: عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال

 ١احلديث قال الترمذي هذا حديث حسن، نعم: قالت، "أرضيت من نفسك ومالك بنعلني: "صلى اهللا عليه وسلم
ويف الباب عن أيب هريرة وعائشة وأيب حدرد وذكر مجاعة غريهم وعاصم بن عبيد اهللا قد ضعفه اجلمهور ووصفوه 



لى شعبة الرواية عنه وقد حسن الترمذي حديثه هذا جمليئه من غري وجه كما شرط بسوء احلفظ وعاب ابن عيينة ع
  .واهللا أعلم

  ـــــــــــــــــــ
  .٧/١٢٧وابن عساكر ، ٧/١٣٨والبيهقي ، ٣/٤٤٥وأمحد ، ١١١٣الترمذي  ١

جمالد بن ومثال ما حسنه وهو من رواية الضعيف املوصوف باخلطأ والغلط ما أخرجه من طريق عيسى بن يونس عن 
أيب الوداك عن أيب سعيد قال كان عندنا مخر ليتيم فلما نزلت آية املائدة سألت رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .١احلديث فقال هذا حديث حسن، ..."أهر يقوه: "فقال صلى اهللا عليه وسلم، إنه ليتيم: فقلت
جمليئه من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه  وجمالد ضعفه مجاعة ووصفوه بالغلط واخلطأ وإمنا وصفه باحلسن: قلت
  .من حديث أنس وغريه: وسلم

مث قال ومن أمثلة ما وصفه باحلسن وهو من رواية من مسع من خمتلط بعد اختالطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون 
فسبح به من خلفه عن املسعودي عن زياد بن عالقة قال صلى بنا املغرية بن شعبة فلما صلى ركعتني قام فلم جيلس 

فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صالته سلم وسجد سجديت السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول اهللا صلى اهللا 
  .٢عليه وسلم قال هذا حديث حسن

واملسعودي امسه عبد الرمحن وهو ممن وصف باالختالط وكان مساع يزيد بعد أن اختلط وإمنا وصفه باحلسن : قلت
أخر بعضهما عند املصنف أيضا ومن أمثلة ما وصفه باحلسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه  جمليئه من أوجه

: من طريق حيىي بن سعيد عن املثين بن سعيد عن قتادة عن عبد اهللا بن بربده عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
هل العلم مل يسمع قتادة من عبد اهللا بن وقد قال بعض أ ٣قال هذا حديث حسن، "املؤمن ميوت بعرق اجلبني: "قال
  .بريدة
وهو عصريه وبلديه كالمها من أهل البصرة ولو صح أنه مسع منه فقتادة مدلس معروف بالتدليس وقد روي : قلت

  .هذا بصيغة العنعنة وإمنا وصفه باحلسن ألن له شواهد من حديث عبد اهللا بن مسعود وغريه
طع اإلسناد ما رواه من طريق عمرو ابن مرة عن أيب البختري عن علي رضي ومن أمثلة ما وصفه باحلسن وهو منق

  إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: اهللا عنه قال
  ـــــــــــــــــــ

  .٧ب : األشربة: وأبو داود يف. ٣١٩٥وابن ماجة ، ٣٣حديث : الصيد: ومسلم يف، ٥/١٦٧البخاري  ١
  .٤/٢٥٣وأمحد . ٣٦٤: حديث. ١٥٢ب : الصالة: الترمذي يف٢
  .٣٦٠، ٥/٣٥٧وأمحد . ١٤٥٢وابن ماجة . ٤/٦والنسائي . ٩٨٢الترمذي  ٣

  .١وكان عمر تكلم يف صدقته وقال هذا حديث حسن" إن عم الرجل صنو أبيه: "لعمر يف العباس رضي اهللا عنه
فه باحلسن ألن له أبو البختري امسه سعيد بن فريوز ومل يسمع من علي رضي اهللا عنه فاإلسناد منقطع ووص: قلت

  .شواهد مشهورة من حديث بريدة وغريه
وأمثلة ذلك عنده كثرية مث ساق احلافظ منها شطرا صاحلا وذكر تصريح الترمذي بوصفه ألحاديث باحلسن مع 

تصرحيه بانقطاعها فإنه قال يف حمالت هذا حديث حسن وليس إسناده مبتصل مث قال احلافظ وذلك مصري منه إىل أن 
جتماعية هلا تأثري يف التقوية وإذا تقرر ذلك كان من رأيه أي الترمذي أن مجيع ذلك إذا اعتضد مبجيئه الصورة اال



من أوده أخر نزل منزلة احلسن احتمل أن ال يوافقه غريه على هذا الرأي أو يبادر لإلنكار عليه ما إذا وصف 
تنبيه على اجتهاده يف ذلك وأفصح عن حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكون حسنا فاحتاج إىل ال

  .انتهى. مقصده فيه
وبه تعرف عدم ورود ما أورده بدر الدين ابن مجاعة على ابن الصالح أنه يلزم حيث نزل كالم الترمذي على : قلت

هذا القسم دخول املرسل واملنقطع يف رسم احلسن عند الترمذي إذا كان يف رجاهلما مستور وروي مثله أو حنوه من 
جه آخر ملا عرفت من التزامه دخول ذلك يف رسم احلسن إذا روي من وجه آخر حسن ألنه ال يشترط االتصال و

يف احلسن وهو شرط يف الصحيح اتفاقا وتعرف أيضا أن احلسن على اصطالحه غري احلسن على اصطالح احلافظ 
  .ابن حجر واملصنف كما أشرنا إىل ذلك

ن رواية من املشهورين بالصدق واألمانة غري أنه ال يبلغ درجة رجال الصحيح أن يكو"من احلسن " : القسم الثاين"
أي ابن الصالح " لكونه يقصر عنهم يف احلفظ واإلتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا قال

يكون معلال وعلى  من أن"نائب يعترب " ويعترب يف كل هذا مع سالمة احلديث من أن يكون شاذا أو منكرا سالمته"
" قال"حيث قال احلسن ما عرف خمرجه واشتهر رجاله كما نقله عنه املصنف آنفا " ينزل كالم اخلطايب: القسم الثاين

  فهذا كالم جامع ملا تفرق يف كالم من"أي ابن الصالح 
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٩٤وأمحد . ١١الزكاة حديث : ومسلم يف. ٢٨املناقب ب : الترمذي يف ١

فيما مضى من " وذكر اخلطايب"بتعريفه املاضي " بلغنا كالمه يف ذلك قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي احلسن
أي غفل كل واحد " النوع اآلخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه مشكل أو أنه غفل عن البعض"كالمه 

  " .عريف احلسنوذهل انتهى كالم ابن الصالح يف ت"من الترمذي واخلطايب عما تركه 
قال احلافظ ابن حجر بني الترمذي واخلطايب يف ذلك فرق وذلك أن اخلطايب قصد تعريف األنواع الثالثة عند أهل 

احلديث فذكر الصحيح مث احلسن مث الضعيف وأما الذي سكت عنه وهو حديث املستور إذا أتى من غري وجه فإمنا 
بأن رواية اجملهول م قسم الضعيف وأطلق ذلك ومل يفصل  سكت عنه ألنه عنده ليس من قبيل احلسن فقد صرح

واملستور قسم من اجملهول وأما الترمذي فلم يقصد التعريف باألنواع املذكورة عند أهل احلديث بدليل أنه مل يعرف 
بالصحيح وال بالضعيف بل وال باحلسن املتفق على كونه حسنا بل املعروف عنده هو حديث املستور على ما فهمه 

  .ملصنف وال يعده كثري من أهل احلديث من قبيل احلسنا
ومن أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن وجيعله مندرجا يف أنواع الصحيح الندراجه يف "أي ابن الصالح " قال"

أنواع ما حيتج به قال وهو الظاهر من تصرفات احلاكم وهو ال ينكر أنه دون الصحيح املقدم فهو إذا اختالف يف 
  " .انتهى العبارة

  :واعلم أنه حتصل من األحباث السابقة أن احلسن قسمان 
حسن لذاته وهو الذي قصد اخلطايب تعريفه والذي عرفه احلافظ ابن حجر يف النخبة واملصنف يف خمتصره فإهنما 
 رمسا الصحيح برمسه املعروف مث قال فإن خف الضبط فهو حسن لذاته وظاهر كالمهما أنه ال يفارق الصحيح إال

إن رجاله رجال الصحيح لكنهم يقصرون عنهم يف احلفظ واإلتقان وهذا : خبفة الضبط ال غري ولذا قال ابن الصالح
هو الذي يقال إنه أعم من الصحيح مطلقا والصحيح أخص منه وهذا القسم يشترط فيه االتصال ولذا نقل املصنف 

الذي ذكره ابن الصالح فيما : وهذا هو القسم الثاينعن البعض أن قول اخلطايب ما عرف خمرجه احتراز عن املنقطع 



نقله عنه املصنف ونزل عليه كالم اخلطايب وهذا القسم مل يتعرض له الترمذي إذ ليس من اصطالحه وهو الذي 
هو ما وقع عليه اصطالح الترمذي وهو الذي مل يشترط فيه : أدرجه بعض احملدثني يف الصحيح والقسم الثاين

  تدليس راوية وال وصفة بالغلط واخلطأ وال عدم ضعفه وال عدم مساع الراوي من شيخه بعد االتصال وال عدم

االختالط كم قررناه كله بأمثلته عن كالمه وإمنا اشترط أن يروي من غري وجه حنو ذلك فهذا يوصف باحلسن عند 
  .ضا املعىن األولالترمذي وهو هبذا الرسم مباين للصحيح ال يالقيه بعموم وال خصوص مباين للحسن أي

ومن هنا تعرف أن كالم ابن املواق غري صحيح حيث زعم أن كل صحيح عند الترمذي حسن وليس كل : قلت
حسن صحيحا بل مها عنده متباينان إن كان رأي ابن املواق يف الصحيح رأي اجلمهور وإمنا هذا العموم واخلصوص 

أن قول املصنف فيما سلف إن الترمذي يشترط يف رجال جيري يف احلسن لذاته الذي رمسه اخلطايب وغريه وتعرف 
الصحيح من قوة العدالة وقوة احلفظ واإلتقان ما ال يشترط يف رجال احلسن غري صحيح فإن الترمذي مل يشترط يف 

رجال احلسن إال عدم التهمة بالكذب ومل يشترط عدالة وال إتقانا ال قويا وال ضعيفا وكيف يشترطهما وقد جعل 
م احلسن رواية الضعيف املوصوف بالغلط واخلطأ ورواية من روي عمن مسع عن املختلط ما مسعه منه من أقسا

اختالطه وكيف وهو ال خيلو رجال إسناده عن مستور واملستور من مل يوثق وإمنا هذه القيود اليت ذكرها املصنف 
هو حسن بالغري بصفة ما هو حسن  قيود احلسن لذاته فسافر ذهنه الشريف من أحد احلسنني إىل اآلخر فوصف ما

  .بالذات
تنبيه عرف املصنف احلسن يف خمتصره بقوله فإن خف وكان له من جنسه تابع أو شاهد فاحلسن وعرفه احلافظ ابن 

بقوله فإن خف الضبط فهو احلسن لذاته وقد عرفت مما قدمناه أن احلسن لذاته ال حيتاج إىل شاهد  ١حجر يف النخبة
  .سن لذاته الذي عرفه اخلطايبوتابع وهذا هو احل

وهو الذي حيتاج إىل شاهد وتابع هو احلسن لغريه وهذا هو الذي أراده الترمذي ومحلوا عليه عبارة : و الثاين 
الترمذي فإذا عرفت هذا عرفت أن املصنف رمحه اهللا خلط التعريفني فأخذ خفة الضبط من رسم احلسن لذاته وأخذ 

سم احلسن لغريه فإن احلسن للغري ال يالحظ فيه خفة ضبط رواته بل يقبل مع حصول اعتبار الشاهد والتابع من ر
ضعف الراوي أو غلطه كما ال يالحظ الشاهد أو التابع يف رسم احلسن لذاته فرسم املصنف غري صحيح على 

  .التقديرين وال يقال هذا اصطالح له ألنه بصدد بيان اصطالح أئمة احلديث
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٣ص  ١

إلخفاء أن الكالم يف حتسني الترمذي فذكر " فإن قيل هل جيوز العمل مبا حكم الترمذي بتحسينه وتصحيحه"
واجملهول ال يعترب حتسينه " جمهول"أي الترمذي " فإن ابن حزم قد زعم أنه"تصحيحه استطراد ألجل العلة املذكورة 

ويثبتون أنه يصحح حديث من مل جيتمع فيه " أو يصححه وأن احلفاظ قد يعترضونه يف بعض ما حيسنه"وال تصحيحه 
" مثل حديث الصلح جائز بني السملني فإنه رواه"صفات رواة الصحيح وحيسن حديث من ليس حديثه حبسن 

يعين كثريا " ابن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين املدين مث صححه وهذا الرجل"باملثلثة " من طريق كثري" ١الترمذي
رة ومل ينقل له توثيق عن أحد من أهل احلديث بل قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب متروك بامل"

قال ابن معني ليس  ٢قال الذهيب يف ترمجته يف امليزان" وقال ابن حبان له رواية عن أبيه عن جده نسخة موضوعة
  .مت ليس باملتني وقال النسائي ليس بثقةبشيء وضرب أمحد على حديثه وقال الدار قطين وغريه متروك وقال أبو حا



وصححه فلهذا ال يعتمد " الصلح جائز ينب املسلني: "وأما الترمذي فروى له حديث"يف امليزان " وقال الذهيب"
يف " العلماء على تصحيح الترمذي انتهى كالمه يف امليزان يف ترمجة كثري بني عبد اهللا املذكور قلنا قد قال الذهيب

ترمجة الترمذي إنه حافظ علم ثقة جممع عليه وال الثقات إىل قول أيب بكر حممد بن حزم فيه إنه جمهول يف "امليزان 
  " .العلل اليت له انتهى كالمه"كتاب " فإنه ما عرفه وال درى بوجود اجلامع وال
بو سعيد يف كتاب الثقات كان الترمذي ممن مجع وصنف وحفظ وقال أ ٣وقال الذهيب يف التذكرة قال ابن حبان

مسعت عمر بن علك يقول مات البخاري ومل : اإلدريسي كان أبو عيسى يضرب به املثل يف احلفظ وقال احلاكم
  .خيلف خبرسان مثل أيب سعيد يف العلم واحلفظ والورع والزهد بكى حىت عمي وصار ضريرا سنني

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٣٦٦ وأمحد. ٢٣٥٢وابن ماجة . ٣٥٩٤وأبو داود . ١٣٥٢رقم  ١
٣/٤٠٧/٦٩٤٣ ٢.  
احلافظ العالمة أبو حامت حممد بن حبان التميمي البسيت صاحب التصانيف ويل قضاء مسرقند وكان : ابن حبان هو ٣

البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٣٥٤من فقهاء الدين وحفاظ اآلثار عاملا بالنجوم والطب وفنون العلم مات سنة 
  .٣/٣٤٢لنجوم الزاهرة وا. ٣/١٦وشذرات الذهب . ١١/٢٩٥

وقال فيها أيضا قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد اخلالق اليوسفي اجلامع يريد كتاب الترمذي على أربعة أقسام 
قسم مقطوع بصحته وقسم على شرط أيب داود والنسائي كما بينا وقسم أخرجه الصدر وأبان عن علته وقسم 

ال حديثا قد عمل به بعض الفقهاء وقال فيها قال الترمذي صنفت رابع أبان عنه فقال ما أخرجت يف كتايب هذا إ
كتايب هذا وعرضته على علماء احلجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان يف بيته هذا الكتاب يعين اجلماع 

  .انتهى. فكأمنا يف بيته نيب يتكلم
الذي " ي وحتسينه النعقاد اإلمجاعما يدل على جواز االعتماد على تصحيح الترمذ"أي يف كالم الذهيب " وفيه"

" على ثقته وحفظه يف اجلملة ولكنه ملا ندر منه الغلط الفاحش استحسنوا اجتناب ما صحح أو حسن"حكاه الذهيب 
وأما قول "وملا كان ظاهر كالم الذهيب التدافع وأنه ال يقبل تصحيح الترمذي وال حتسينه ودفعه املصنف بقوله 

تمدون على تصحيحه فلعله يريد ال يعتمدون على تصحيحه فيما روي عن كثري بن عبد اهللا الذهيب أن العلماء ال يع
وقد قال ابن كثري احلافظ يف إرشاده وقد نوقش الترمذي يف "أي من امليزان " كما ذلك موجود يف بعض النسخ

  .يف كل ما صححه ففي عبارته إرشاد إيل أن املناقشة يف تصحيح هذا احلديث خبصوصه ال" تصحيح هذا احلديث
هذا خطأ نادر والعصمة مرتفعة من األئمة احلفاظ والعلماء وقد نص مسلم أنه رمبا أخرج احلديث يف : قلت"

صحيحه من طريق ضعيف لعلوه واحلديث معروف عند أئمة هذا الشأن من ريق العدول ولكن بإسناد نازل روي 
نصر وقطن بن نسري وأمحد بن عيسى املصري فقال عن أسباط بن " هذا النووي يف شرح مسلم عن مسلم تنصيصا

مسلم إمنا أدخلت من حديث أسباط وقطن وأمحد ما قد روي الثقات عن شيوخهم إال أنه رمبا وقع إىل عنهم 
بارتفاع ويكون عندي رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل احلديث معروف من رواية الثقات انتهى 

صحح هذا احلديث لثبوته من غري طريق كثري بن عبد اهللا املزين هذا فاحلديث روي من  وكذا الترمذي حيتمل أنه"
وقد رواه احلاكم أبو عبد اهللا يف مستدركه من طريق كثري بن زيد املدين عن الوليد "أي من طرق كثرية " غري طريق

زرعة صدوق فيه ليس وقال النسائي  يف امليزان كثري بن زيد األسامي املدين قال أبو" بن رباح عن أيب هريرة مرفوعا
  ضعيف والوليد بن



  .رباح بالراء واملوحدة آخره مهملة قال يف التقريب صدوق ومل يذكره الذهيب يف امليزان
" وهو مقرون بعبد اهللا بن احلسني املصيصي"ولكن كثري بن زيد مل خيرجا له " صحيح على شرطهما: وقال احلاكم"

هما مثناة حتتية بزنة سفينة وال تشدد بلد الشام كما يف القاموس قال يف امليزان يف نسبة إىل مصيصة مبهملتني بين
وهو "ترمجة عبد اهللا بن احلسني املصيصي قال ابن حبان يسرق األخبار ويقلبها وال حيتج مبا انفرد به فقول املصنف 

اكم له شاهدين عن أنس وعائشة وأخرج احل"عجيب فلم يوثقه أحد يف امليزان وال ذكره احلافظ يف التقريب " ثقة
يف امليزان عبد العزيز بن عبد الرمحن النابلسي عن خصيف " روامها من رواية عبد العزيز بن عبد الرمحن اجلزري

اهتمه أمحد وقال النسائي ليس بثقة وضرب أمحد على حديثه عن خصيف باملعجمة فصاد مهملة مصغر يف التقريب 
رمي باإلرجاء ويف امليزان إنه ضعفه أمحد وقال مرة ليس بقوي وقال ابن معني  أنه صدوق سيئ احلفظ خلط بأخرى

  .صاحل وقال مرة ثقة
إذا عرفت هذا فقد وقع للمصنف سبق قلم جيعله عبد العزيز جزريا وهو نابلسي وإمنا اجلزري خصوف مث قد 

وى احلديث عن ضعيف فهو عرفت أن املصنف أراد محل تصحيح الترمذي حلديث كثري على ما قاله مسلم إذا ر
لعلوه هو ثابت عن العدول بنزول وهذه الطرق الثالث اليت ساقها املصنف كلها ال ختلو عن مقال فلم يثبت حديث 

كثري عن العدول حىت يكون صحيحا على حنو ما قاله املصنف بل غابة ما تفيده هذه الطرق أن تصريه حسنا لغريه 
ك هنا على رأيه ألنه إما جعل حديث املستور أو الضعيف أو أحد اخلمسة على رأي الترمذي على أنه ال يصح ذل

اليت ذكرناها حسنا لغريه إذا روي من طرق وأما حديث من قال فيه األئمة إنه ركن من أركان الكذب فال ينطبق 
  .عليه ما قاله الترمذي من أنه حسن لغريه وحينئذ فال يتم أن حديث كثري صحيح وال حسن على القولني

إذا عرف هذا فلم يبق عذر للترمذي يف تصحيحه حلديث كثري بن عبد اهللا إال قول املصنف إن هذا خطأ نادر وإن 
العصمة مرتفعة عن احلفاظ والعلماء وأما هذه التكلفات اليت أراد هبا املصنف ترويج ما وقع من تصحيح الترمذي 

  ذكر ذلك اإلمام احلافظ تقي الدين يف"ه بقوله حلديث كثري فإهنا مل تفد ما دندن حوله وقد نسبه إىل غري

ال شك يف إمامة الشيخ تقي الدين فإن كان ما ذكره املصنف كله عنه ففيه ما مسعته من نصوص أئمة " كتابه اإلملام
  .احلديثة يف رجال ما ساقه من األحاديث وأنه ال يتم معها صحة تصحيح حديث كثري وال حتسينه

لشافعي يف إرشاده أن أبا داود روى احلديث عن أيب هريرة بإسناد حسن هذا كله مع وذكر احلافظ ابن كثري ا"
لكن عرفت أن الشواهد على تنفع يف " أو إصالح بني الناس"ويف قوله " والصلح خري"شهادة القرآن بذلك يف قوله 

أنه يقال فإذا أثبت  حديث من جزم بكذبه إمنا تنفع فيما ذكرناه من أنواع احلسن لغريه وكأنه استشعر املصنف
وأما اختيار الترمذي إلسناد "احلديث من طريق حفاظ ال مغمز فيهم فلم اختار الترمذي إيراده من طريق كثري فقال 

احلديث من طريق كثري بن عبد اهللا فيحتمل وجهني أحدمها أنه مل يرد بالسماع من غري طريقه وقد عرفت قوته 
ال خيفى أن املصنف قد اجتهد يف البحث عن طرقه فذكر " مذاكرة الشيوخبالوجادة واإلجازة و"من طرق " وصحته

وثانيهما أن يكون قد رواه من طرق كثرية يف كل منها فقال "تلك الطرق اليت مل تنهض على صحته وال حسنه 
لك إال يريد ما تقدم من نصه لكنه قال إنه ال يفعل ذ" فاكتفى بإيراد أحدمها كما قد صح عن مسلم أنه كان يفعله

وكما صح عن "واحلديث معروف عند أئمة هذا الشأن من رواية العدول ومل يتم هذا يف حديث كثري كما عرفت 
أيب داود أيضا أنه كان يفعله بل قد صح عن البخاري مثل ذلك ولكنه قليل فأنه قد روى نادرا يف الصحيح عمن 

  .فيه ما سلف" ضعفه يف تارخيه
أن الترمذي قد روى حديث التكبري يف صالة "ن حديث كثري ثابت من غري طريقه أي على أ" ومما يدل على ذلك"



ثنا مسلم بن عمرو وأبو عمر املدين ثنا عبد اهللا بن  ١لفظ الترمذي" العيدين من طريق كثري بن عبد اهللا هذا وحسنه
يف العيدين يف األوىل سبعا كرب : نافع الصائغ عن كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

قبل القراءة ويف األخرى مخسا قبل القراءة ويف الباب عن عائشة وابن عمر وعبد اهللا بن عمرو قال أبو عيسى يعين 
وامسه : الترمذي حديث جد كثري حديث حسن وهو أحسن شيء روي يف هذا الباب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ذا عند بعض أهل العلم من أصحابعمرو بن عوف املزين والعمل على ه
  ـــــــــــــــــــ

  .٥٣٦حديث . ٣٤اجلمعة ب : يف ١

وغريهم وهكذا روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى يف املدينة حنو هذه الصالة : النيب صلى اهللا عليه وسلم
صححه فلو كان تصحيحه ومل ي"وهو قول أهل املدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأمحد واسحق انتهى 

حلديث الصلح اعتمادا على كثري بن عبد اهللا لصحح حديثه يف صالة العيدين ولكنه حسن حديثه يف صالة العيد 
ال خيفى أنه ذكر الترمذي حلديث كثري شواهد عن ثالثة من الصحابة وأنه عمل " لقصور شواهده عن مرتبة الصحة

املذاهب فهذه الشواهد حسنة وإن كنا عرفناك أنه ال يتم حتسني حديث  أهل املدينة وأنه ذهب غليه أربعة من أئمة
  " .يف الصلح الرتفاع شواهده إىل مرتبة الصحة"أي كثري " وصحح حديثه"من قيل إنه كذاب 

اعلم أنه تطابق األئمة الثالثة الذهيب وابن كثري واملصنف على أن الترمذي صحح حديث كثري يف الصلح وراجعت 
يت فيه ما لفظه بابا ما جاء يف الصلح حدثنا احلسن بن علي اخلالل ثنا أبو عامر العقدي ثنا كثري بن الترمذي فرأ

الصلح جائز بني : "عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
. انتهى" ال شرطا حرم حالال أو أحل حرامااملسلني إال صلحا حرما حالال أو أحل حراما واملسلمون عند شروطهم إ

بلفظه ومل يتبعه حبرف واحد من تصحيح وال حتسني بل قال عقبه باب ما جاء أن اليمني على ما يصدقه صاحبه وال 
  .نسخة اليت راجعناها ظاهرة الصحة فلينظر غريها من أراد ذلك

يث يف تكبري العيد ما عرفت من الشواهد اليت مث أنه مل يذكر الترمذي حلديث الصلح هذا شاهدا واحدا وذكر حلد
حسنه ألجلها وحتسينه له مع كثرة شواهده مما يدلك ذلك أنه مل يصحح حديثه يف الصلح أصال ألنه مل يأت له 

بشاهد وأما قول املصنف الرتفاع شواهده إىل مرتبة الصحة فقد عرفت أنه نقل املصنف ثالثة شواهد ال خيلو واحد 
فأميرتبة صحة ترقي حديث الصلح يرتفع هبا بل حديثه يف تكبري العيد له شواهد أكثر مما سقناها من منها عن القدح 

كالمه فلو صحح للشواهد لصححه ألجلها على أنه مل ميجعل حديث كثري يف التكبري حسنا مطلقا بل قال إنه 
من التصريح بأنه ضعيف باملرة أحسن شيء روي يف الباب على أن كالم املصنف هاهنا يناقض ما سلف له تقريبا 

أي شديد الضعف مردود وذلك كأن يكون راويه متهما بالكذب فإن حديثه ال يعتد به وال ترفعه الشواهد إىل 
  .درجة املقبول وسبق كالمه يف كثري وأنه من أركان الكذب فتدبر

الترمذي قال سألت البخاري  عن البيهقي أن"أي خالفة البدر املنري " والعجب أن ابن النحوي ذكر يف خالصته"
  " .عنه يعين حديث كثري بن عبد اهللا يف صالة العيد فقال ليس يف الباب شيء أصح منه

بل العجب أن احلافظ ابن حجر قال يف تلخيص اجلبري بعد ذكره حلديث عمرو بن عوف يف تكبري صالة : قلت
هى وقد قدمنا لك لفظ الترمذي وأنه قال أحسن العيد إنه قال البخاري والترمذي إنه أصح شيء يف هذا الباب انت

  .شيء يف هذا الباب ال أصح ومل ينقل عن البخاري تصحيحه



وقال ابن دقيق العيد يف اإلملام يف هذا احلديث يف صالة العيد إن البيهقي روى عن الترمذي عن البخاري أنه "
"  عزاه إىل الترمذي وعقبه برواية البيهقيصحيح لكن ابن دقيق العيد رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مث

اليت قال فيها إنه قال البخاري إنه صحيح وحمل التعجب أن املنقول عن البخاري إمنا هو تصحيح رواية كثري ابن 
  عبد اهللا ونقل البيهقي عن الترمذي إمنا هي يف رواية كثري وهي اليت

نقل كالم البيهقي عن الترمذي عن البخاري أنه صحح أخرجها الترمذي فاتفق الشيخ تقي الدين ومها أحدمها 
رواية عمرو بن شعيب الثانية عزوه حديث عمرو بن شعيب إىل الترمذي ومل يرو الترمذي يف تكبري العيد إال حديث 

ورواية عمرو بن شعيب منسوبة إىل أيب داود وأمحد وابن ماجه يف كثري من كتب األحكام "كثري ابن عبد اهللا 
من الكتب الستة ومل يضفها أحد إىل الترمذي وكذلك هي غري موجودة يف جامع الترمذي من طريق  املستخرجة

  .إمنا هي عنده من طريق كثري بن عبد اهللا كما عرفت" عمرو ابن شعيب واهللا أعلم
ل أبو واعلم أين راجعت سنن احلافظ أيب بكر البيهقي فرأيت فيه ما لفظه بعد سياقه حلديث كثري بن عبد اهللا قا

عيسى الترمذي سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال ليس يف الباب شيء أصح من هذا وبه أقول 
وقال حديث عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف هذا الباب هو صحيح أيضا 

وحديث كثري بن عبد ا هللا ألن قوله وقال  انتهى بلفظه فعرفت أن البخاري صحح احلديثني حديث عمرو بن شعيب
يريد به البخاري ألن السياق فيه إال أنه قال يف حديث كثري أنه أصح شيء يف الباب وقال يف حديث عمرو بن 

  .شعيب إنه صحيح

وبعد هذا فال عجب يف نقل ابن دقيق العيد عن البيهقي عن الترمذي عن البخاري أنه قال يف حديث عمرو بن 
صحيح فإنه نقل صحيح ال عجب فيه وال وهم وإمنا العجب من املصنف حيث ظن أن كالم الترمذي يف  شعيب إنه

نقله عن البخاري ليس يف روايته بتصحيح رواية كثري بن عبد اهللا بل لرواية عمرو بن شعيب ولو تأمل لفظ ابن 
ري يعني وقد نقله املصنف قريبا فإن لفظها دقيق العيد الذي نقله لعلم أنه غري اللفظ الذي قاله البخاري يف رواية كث

يف رواية كثري إهنا أصح شيء يف الباب ولفظه يف تصحيح رواية عمرو ابن شعيب أنه صحيح وهذا هو اللفظ نقله 
  .ابن دقيق العيد فلو تأمل العبارتني لعلم اختالف اللفظني

شك إن صح أنه عزاه إليه فإنا راجعنا سنن  نعم عزو ابن دقيق العيد لرواية عمرو بن شعيب إىل الترمذي وهم بال
  .الترمذي يف باب التكبري من صالة العيد فلم جند فيه إال رواية كثري بن عبد اهللا

نعم كالمه الذي نقله عن البخاري ونقله عنه البيهقي مل جنده يف جامع الترمذي وكأنه ثبت عنه يف غري جامعه فإنه 
ه بعد سياقه لرواية كثري وهو أحسن شيء يف هذا الباب ويف النسخة األخرى ليس يف جامعه على ما رأيناه إال قول

  .أنه قال حسن صحيح ومل ينقل عن البخاري فيه شيئا وقد ذكر أن نسخ الترمذي كثرية االختالف فتراجع نسخه
يرة أن يف رواية عمرو بن شعيب وكذلك ما روي عن عائشة وابن عمر وعبد العزيز وأيب هر: مث أنه قال احلاكم

طرقها كلها فاسدة وتقال ابن رشد يف هناية اجملتهد إمنا صاروا يريد يف تكبري العيدين إىل األخذ بأقاويل الصاحبة ألنه 
  .فيها شيء انتهى: مل يرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

واية عن أنس إهنا صحيحه على شرطهما مث ذكر الر: واملصنف قد ذكر رواية أيب هريرة وأنه قال احلاكم: قلت
وعائشة وقد عرفت أن احلاكم ذكر أن طرق تلك األحاديث فاسدة وساق منها حديث أيب هريرة فعارض ما نقله 

إن طرقها كلها فاسدة ألن يف حديث عائشة ابن هليعة قال الطحاوي يف معاين اآلثار : عنه املصنف وإمنا قال احلاكم



ثنا ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة عن أيب واقد الليثي عن عائشة  ثنا ابن اجلارود قال ثنا سعيد بن كثري بن عفري
  صلى بالناس يوم الفطر واألضحى وكرب يف األوىل سبعا وقرأ سورة ق والقرآن: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

األئمة فيه اجمليد ويف الثانية مخسا وقرأ اقتربت وله طرق أخرى ساقها الطحاوي كلها تدور على ابن هليعة وكالم 
معروف وألنه اضطرب فيه فتارة يرويه عن عقيل وتارة عن خالد بن يزيد عن شهاب ومرة عن أيب األسود عن 

  .عروة عن عائشة وأيب واقد
وأما حديث عبد اهللا بن عمر فأخرجه الطحاوي أيضا قال حدثنا حيىي بن عثمان حدثنا عبدوس العطار عن الفرح بن 

يف تكبري العيد يف الركعة األوىل : نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلمفضالة عن عامر األسلمي عن 
سبعا ويف الثانية مخسا مث قال الطحاوي إمنا تدور على عبد اهللا بن عامر وهو عندهم ضعيف وإمنا أصل احلديث عن 

  .عمر نفسه
و عندهم بالذي حيتج به هذا كالم وأما حديث عمرو بن شعيب فإنه يدور على عبد اهللا بن عبد الرمحن وليس ه

  .الطحاوي
عرفت ما نقله البيهقي عن البخاري من أن حديث عمرو بن شعيب صحيح ونقله ابن دقيق العيد ونقله : قلت

املصنف أيضا ويفه هذا الراوي الذي قال الطحاوي إنه ال حيتج به عندهم ورأيت يف ترمجته يف امليزان فقال عبد اهللا 
و يعلي الطائفي الثقفي ذكره ابن حبان يف الثقات وقال البن معني صويلح وقال مرة ضعيف وقال بن عبد الرمحن أب

النسائي وغريه ليس بالقوي وكذا قال أبو حامت قال ابن عدي أما سائر أحاديثه يعين عمرو بن شعيب فهي مستقيمة 
وي مث هذا أيضا عن عمرو بن شعيب فهو ممن يكتب حديثه قال مث خلط من بعده انتهى كالم الذهيب مث قال الطحا

  .عن أبيه عن جده وذلك عندهم ليس بسماع
وأما حديث أيب هريرة فقال الطحاوي ثنا أبو بكرة ثنا روح ثنا مالك وصخر بن جويرة ونافع فأما مالك فاإلمام 

فيه وأما روح  املعروف ونافع مثله وصخر بن جويرة وثقة أمحد ومجاعة وقال أبن معني صاحل وقال أبو داود تكلم
فهو ابن عبادة القيسي فقيه حافظ مشهور من علماء أهل البصرة تكلم فيه القواريري بال حجة حدث عن مالك 

مساعا وأخرج له الستة أفاد هذا احلافظ الذهيب يف امليزان وأما أبو بكرة فشيخ الطحاوي ال أعرف له ترمجة إال أنه 
  .يعتمده الطحاوي كثريا
ن األحاديث يف تكبري العيدين حديث أيب هريرة ملا عرفت من رجال إسناده وتكون األحاديث إذا عرفت هذا فأحس

  األخر شواهد له فيقوي القول هبذه الصفة يف

التكبري ولعل هبذه الشواهد ينهض الدليل على ذلك ولو نقل املصنف رمحه اهللا هذه الشواهد حلديث كثري لقللت 
فهذا الكالم انسحب من ذكر شروط الترمذي "حديثه إن صح أنه صححه من التهجني على الترمذي يف تصحيحه 

  ".يف التحسني والعمل مبا حسنه
اعمل أنه يظهر من كالم املصنف أنه يعمل مبا حسنه الترمذي وقد عرفت مما سقناه عن احلافظ ابن حجر أنه حسن 

ذلك فكيف يعمل بتحسينه وهو هبذه  الترمذي أحاديث فيها ضعفاء وفيها من رواية املدلسني ومن كثر غلطة وغري
الصفة وقد نقل احلافظ عن اخلطيب أنه قال أمجع أهل العلم على أن اخلرب ال جيب قوله إال من العاقل الصدوق 
املأمون على ما خيرب به قال احلافظ أيضا وقد صرح أبو احلسن بن القطان أحد احلفاظ النقاد من أهل الغرب يف 

ام أن هذا القسم ال حيتج به كله بل يعمل به يف فضائل األعمال ويتوقف عن العمل به يف كتابه بيان الوهم واإليه



األحكام إال إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو طاهر القرآن وهذا حسن قوي 
به ألنه أخرج حديث رائق ما أظن منصفا يأباه ويدل على أن احلديث إذا وصفه الترمذي باحلسن ال يلزم أن حيتج 

خيثمة البصري عن احلسن عن عمران بن حصني وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك وقال يف كتاب 
العلم بعد أن أخرج حديثا يف فضل العلم هذا حديث حسن وإمنا مل يقل هلذا احلديث صحيح ألنه يقال إن األعمش 

عن أيب هريرة انتهى فحكم له باحلسن للتردد الواقع فيه دلس فيه فرواه بعضهم عنه فقال حدثت عن أيب صاحل 
وامتنع عن احلكم عليه بالصحة لذلك لكن يف كل من املثالني نظر الحتمال أن يكون سبب حتسينه هلما أهنما جاءا 
من وجه آخر كما تقدم تقريره لكن حمل حبثنا هنا هل يلزم من الوصف باحلسن احلكم له باحلاجة أم ال بل يتوقف 

  .يه والقلب إىل ما حرره ابن القطان أميل انتهى كالمهف
بعد تسليم حسنه فذهب "أي على رأي اجلمهور وعلى رأي الترمذي " وقد اختلف الناس يف العمل باحلسن مطلقا"

أي " البخاري إىل أن احلديث احلسن ال يعمل به يف التحرمي والتحليل واختاره القاضي أبو بكر بن العريب يف عارضته
واجلمهور على خالفها واحلجة مع اجلمهور فإن راوي احلسن "كتابه املسمى بعارضة األحوذي شرح الترمذي  يف

فإنه ال بد أن يكون "ألنه من أخبار اآلحاد فيقبل خربه وإذا قيل عمل به " ممن تشمله أدلة وجوب قبول اآلحاد
  ومن" راويه مظنون العدالة مظنون الصدق

ل خربه وملا ذكر أنه ال بد وأن يكون راوي احلسن مظنون العدالة والصدق أشكل ظن عدالته وصدقه وجب قبو
  .عليه اصطالح الترمذي فأورده ودفعه بقوله

فإنه معىن قول الترمذي يف " إمنا شرط الترمذي أن يكون الراوي غري متهم بالكذب وال منفرد باحلديث: فإن قلت"
تهم أعم من أن يكون ثقة خمبورا أو مستورا أو جمهوال فإن كان وغري امل"حقيقة احلسن وال يكون احلديث شاذا 

فيلزم قبول املستور واجملهول وأن يكون حديثهما حسنا إذا " جمهوال وتابعه جمهول مثله مل يكن يف احلديث حجة
  .توبعا ولو مبثلهما

اإلتقان وإمنا جيعلها يف وال خيفى عليك أن املصنف قد قدم أن الترمذي يشترط يف رواة احلسن قوة احلفظ و: قلت
  .رجال الصحيح أقوى وحينئذ فال يرد السؤال بعد ذلك التقرير وإن كان ما قدمه عنه غري صحيح

ال " اجلواب أنه قد عرف من احملدثني أن مذهبهم رد اجملهول وليس يف كالم الترمذي هذا ما يناقض ذلك: قلت"
فكيف يعمل به مع ما " فهو من عموم املفهوم وفيه خالف"ال يقال قد قررت أنه أفاد كالمه عموم قبول اجملهول فق

وهو ما " وجب املصري إىل اخلاص"عموم املنطوق " لفظا عاما"كالم الترمذي " فلو كان"علم من مذهب احملدثني 
وحينئذ فال يفيد كالم الترمذي قبول اجملهول ولكنه يبقى عليه أنه يفيد قبول " فيكف باملفهوم"عرف من عرفهم 

  " .فأما املستور فإنه مظنون العدالة ولو مل يكن كذلك مل يتميز منه اجملهول"ستور فقال املصنف امل
قدمنا لك تفسري املستور من كالم مال علي قاري يف شرح شرح النخبة وقال احلافظ ابن حجر يف مراتب الرواة يف 

ارة مبستور أو جمهول احلال انتهى فظاهره خطبة التقريب السابعة من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق وإليه اإلش
لكنه غري خمبور خربة توجب سكون النفس الذي "أن املستور هو اجملهول حاله واملصنف قال هو مظنون العدالة 

حكاية عن أخوة " وقد ورد تسميته بالعلم كثريا يف مثل قوله تعاىل"وهو الظن القوي " يسميه كثري من احملدثني علما
فإهنم مل يعلموا سرقته ] ٨١: يوسف[} َوَما َشهِْدَنا إِلَّا بَِما َعِلْمَنا{ألبيهم أن أخاهم سرق  يوسف حيث حكوا

لصواع امللك قطعا بل ظنوه ملا وجد يف متاعه فسموه علما وهذا كالم صحيح لكنه ال يناسبه قول احلافظ ابن حجر 



عليه وحتصل له م يطلق عليه لفظ العلم يف كتاب إن املستور من مل يوثق فمن أين حصل لنا ظن عدالته حىت نطلقها 
  ابن الصالح قسمة اجملهول إىل

اجملهول الذي جهلت عدالته الباطنة : جمهول العدالة ظاهرا وباطنا وروايته غري مقبولة عند اجلماهري مث قال الثاين
هر وال تعرف عدالة باطنة وهو عدل يف الظاهر وهو املستور وقد قال بعض أئمتنا املستور من يكون عدال يف الظا

فهذا اجملهول حيتج بروايته بعض من رد رواية األول يريد باألول اجملهول العدالة ظاهرا وباطنا وهو قول بعض 
الشافعية وبه قطع اإلمام سليمان بن أيوب الرازي قال ألن أمر األخبار مبين على حسن الظن بالراوي إىل آخر 

تور عدل حيصل خبربه ظن ضعيف خبالف الظن احلاصل عن العدل احملققة كالمه وكالم املصنف قاض بأن املس
عدالته فإنه حيصل على خربة ظن قوي يطلق عليه العلم وكالم احلافظ ابن حجر أنه مل يوثق وكالم ابن الصالح أنه 

  .العدل يف الظاهر
فال يعلمه إال اهللا تعاىل فهذا اضطراب وال خيفي أن العدالة إمنا تعرف ظاهرا باحملافظة على خصاهلا وأما الباطن : قلت

  .يف تفسري املستور ينبغي حتقيقه
واعلم أن الذي يف كتب األصول رسم العدالة باجتناب كبائر املقبحات وما فيه خسة واإلتيان بالواجبات ومل 

ط أو النسب أو يذكروا باطنه وال ظاهره قالوا واختلف يف رواية اجملهول ويطلق عندهم على جمهول العدالة أو الضب
االسم ونقلوا عن احلنفية وآخرين قبوله واستدلوا على أن األصل يف دار اإلسالم هو اإلسالم واألصل يف املسلم هو 

القيام بالوظائف وهو معىن العدالة وهو قياس من الشكل األول ينتج أن األصل هو القيام بالوظائف وهو معىن 
ل ورد مينع الكربى مسندا بأن األصل هو الغالب والفسق يف املسلمني العدالة وحينئذ فال جمهول بل كل مسلم عد

وََما أَكْثَرُ {] ١٣: سبأ[} َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِديَ الشَّكُوُر{] ٢٤: ص[} َوقَِليلٌ َما ُهْم{: أغلب من اإلميان لقوله تعاىل
هد يف كل عصر والفرد اجملهول جيب محله وغري ذلك وألنه الشا] ١٠٣: يوسف[} النَّاسِ َولَوْ حََرْصَت بُِمْؤِمنَِني

على األعم األغلب وهلذا يرد من غلب سهوه على حفظه اتفاقا ورجحوا اجملاز على االشتراك لغلبته فغلبه الفسق 
مظنة للفسق وحكم املظنة حكم املثنة بل ضبط الشارع األحكام باملظنة ويأيت بقية الكامل على املسألة يف حملها وإمنا 

على أن الذي ذكره املصنف من أن املستور هو العدل عدالة تفيد ظنا قويا وأن خربه احسن وأن العدل يف  هذا تنبيه
رواة الصحيح يشترط قوة عدالته حبيث يفيد ظنا قويا يسمى علما شيء تفرد به مل يذكره أئمة األصول كما انفرد 

  اطنة وذكر الرافعيابن الصالح بقوله إن عدالة املستور ظاهرة وعدالة غريه ظاهرة وب

  .هـ١. يف الصوم أن العدالة الباطنة هي اليت يرجح فيها إىل أقوال املزكني
فعلى هذا كان يلزم أن يقال يف رسم الصحيح ما رواه العدل ظاهرا أو باطنا أو ما رواه قوي العدالة كما ألزمنامها 

الضبط كما أتى به احلافظ يف النخبة وتابعه أنه كان يتعني أن يقال يف رسم الصحيح بالنسبة إىل قيد الضبط تام 
املصنف يف خمتصره واحترزوا به عمن خف ضبطه وهو راوي احلسن كما عرفناك وأما العدالة فإهنم جعلوا عدالة 

راوي احلسن لذاته والصحيح شيئا واحدا وهنا خالفوا ذلك فجعل املصنف املستور العدل الذي يفيد خربه ظنا غري 
  .جعله العدل ظاهرا ال باطنا نعم ألهل احلديث كالم يف اجملهول كثري يأيت حتقيقهقوي وابن الصالح 

املستور يف عبارات أصحابنا واملراد به العدل كما استعمل ذلك أهل احلديث قال شيخ أمحد بن "إطالق " وقد ورد"
ورا هذا لفظه ومل أعلم حممد الرصاص يف اجلوهرة يف شروط الراوي إهنا أربعة أحدها أن يكون الراوي عدال مست

ال خيفى أنه إذا كان مستورا مبعىن عدل عندهم يكون قوله مستورا " أحدا اعترضه من أهل الشروح على اجلوهرة



بعد قوله عدال تكريرا وال خيفى أيضا أن أهل األصول من قبل الشيخ أمحد ومن بعده ال جيعلون كون العدل مستورا 
ة متطابقة على شرطية العدالة يف الراوي ورمسوا العدالة مبا عرفت وجعل شرطا يف الرواية بل الكتب األصولي

فاملستور يف عرف "املستور شرطا يلزم منه أن كامل العدالة ليس من شروط الرواية ولعله يقول إنه يدخل باألوىل 
  " .احملدثني من قصر عن املتواترة عدالتهم أو املشهور شهرة تقري من التواتر

لصالح يف املستور أنه اجملهول الذي جهات عدالته الباطنة وهو عدل يف الظاهر وهو املستور هذا اعلم لفظ ابن ا
لفظه مث قال وقد قال بعض أئمتنا املستور من يكون عدال يف الظاهر وال تعرف عدالته باطنا وقرر الزين كالم ابن 

فه يف التهذيب وتبعه عليه الرافعي انتهى الصالح وقال مراد ابن الصالح ببعض أئمتنا هو البغوي فهذا لفظه حبرو
  .كالم زين الدين

واملصنف قال إن املستور يف عرف احملدثني من قصر عن املتواترة عدا التهم أو املشهور شهرة تقرب من التواتر فعلى 
 املستور كالمه ال بد أن تكون عدالته أمرا بني األمرين وهذا غري كالم ابن الصالح ومن تبعه ومن تقدمه يف تفسري

  وتقدم أن احلافظ ابن حجر قال إن املستور من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق فال أدري من أين

جاء هذا التفسري الذي آتى به املصنف للمستور وزعم أنه اصطالح احملدثني مث هذه الرتبة اليت ذكرها رتبة جمهولة 
أو من قصر عن احلفاظ يف مرتبة "حيث حفظه فقال  فهذا كالمه يف عدالة املستور أي من حيث العدالة وأما من

يريد أن املستور إما مستور العدالة فهو الذي فسره قريبا أو مستور احلفظ وهو الذي ال " اإلتقان والضبط العظيم
  .يبلغ ربة اإلتقان والضبط وهو الذي خف ضبطه املذكور يف تعريف احلسن لذاته

ن لذاته واحلسن لغريه فإن احلسن لذاته هو من خف ضبط رواته كما وال خفاء أن هذا خلط لشرائط احلس: قلت
سلف والسحن ليغره قد يكون راويه ضعيفا موضوعا لسوء احلفظ كرواية الترمذي عن عاصم بن عبيد اهللا وقد 
ضعفه اجلمهور ووصفوه بسوء احلفظ وحسن الترمذي حديثه وروى عن جمالد وحسن حديثه وقد ضعفه مجاعة 

لط واخلطأ وروى عن عبيد بن معقب وهو ضعيف جدا اتفق أئمة النقل على تضعيفه وقد قدمنا هذا ووصفوه بالغ
  .وزيادة عليه فيما حققناه لك من أن احلسن عند الترمذي شرطه أن ال يتهم راويه بالكذب وال ينفرد باحلديث

ور وقبول مل يبلغ درجة املتقنني يف الضبط يف قبول املست" يف الطرفني معا"أي احملدثني " نوافقهم"أيها الزيدية " وحنن"
حيث جعل من شروط " فقد ثبت نص اجلوهرة"وهو املوافقة من الزيديدة يف قبول املستور " أما الطرف األول"

قبول الراوي كونه عدال مستورا قل إال أنه ال يعزب عنك أن صاحب اجلوهرة جعل ذلك شرطا للراوي مطلقا 
احلسن وأهل احلديث على رأي املصنف جعلوه شرطا للحسن غال أنه ال يضر هذا  سواء كان من رواة الصحيح أو

مع أنه مما "يتعلق بنص " على ذلك"يف عصر املصنف " اليت هي مدرس الزيدية"فقد حصلت املوافقة يف شرط األعم 
وهذا " هوهفإن كتبنا األصولية مشحونة بقبول كل من رجح حفظه على س"من الزيدية " ال خيتلف فيه األصحاب

: هو املراد ملن ملي يبلغ مرتبة أهل األنفان يف احلفظ والضبط إال أن كالمه يف عدالة املستور هذا من القسم الثاين
  .وهو عدم بلوغ رتبة املتقنني يف الضبط

أي  "واختلف أصحابنا إذا استويا فذهب املنصور باهللا إىل أنه ال جيوز طرح حديثه وأن طريق قبوله االجتهاد ذكره"
وذهب "تقدم الكالم على هذا أول الكتاب كما تقدم على قوله " يف الصفوة وحكاه عنه يف اجلوهرة"املنصور باهللا 

عند الفريقني الزيدية واحملدثني قد " عبد اهللا بن زيد إىل قبوله وهذا كله يدل على قبول من حديثه حسن واهللا أعلم
  ذاته وحسن لغريهحسن ل:عرفت ما كررناه وقررناه أن احلسن قسمان



  .وأن احلسن عند الترمذي الذي يصف به أحاديث كتابه أو غالبها من القسم الثاين
وقال احلافظ ابن حجر إنه نقل ابن الصالح وغر واحد االتفاق على أن احلديث احلسن حيتج به كما حيتج بالصحيح 

لقسم الذي ذكره هو احلسن لذاته قال وإن كان دونه يف املرتبة وهو القسم الذي ذكره اخلطايب وقد علمت أن ا
: وأما احلسن الذي ذكره الترمذي جبميع أنواعه فإنه يظهر له أن دعوى االتفاق إمنا تصح على األول دون الثاين

قال فإن الترمذي يطلق احلسن على الضعيف واملنقطع إذا اعتضده قال فال يتجه إطالق االحتجاج به مجيعه ويؤيد 
أهل العلم على أن اخلرب ال جيب قبوله إال من العاقل الصدوق املأمون على ما خيرب به وقد  هذا قول اخلطيب أمجع

صرح أبو احلسن القطان أحد احلفاظ النقاد من أهل املغرب يف كتابه بيان الوهم واإليهام بأن هذا القسم ال يعمل به 
 إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل كله بل يعمل به يف فضائل األعمال ويتوقف عن العمل به يف األحكام إال

أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن إىل آخر ما قدمناه من كالمه قريبا هذا من كالم احلافظ على نكته على 
كتاب ابن الصالح مث قال ويدل على أن احلديث إذا وصفه الترمذي باحلسن ال يلزم أن حيتج به أنه أخرج حديثا 

ن احلسن عن عمران بن احلصني وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذلك وقد من طريق خيثمة البصري ع
  .قدمنا ذلك

وقد نص أهل احلديث يف مراتب التعديل على أن صاحل احلديث يكتب حديثه لالعتبار به ونصوا أيضا يف مراتب "
الضعيف يكتب حديثه  التجريح على أن الضعيف مبرة واملردود واملتروك وغري ذلك من العبارات فبان لك أن

أخذ املصنف من قول األئمة إن صاحل احلديث وضعيفه " لالعتبار به خبالف الضعيف عندهم هو صاحل احلديث
يكتب حديثه أن صاحل احلديث هو ضعيف احلديث الشتراكهما باحلكم بكتب حديثهما ويف كتاب ابن الصالح 

يكتب حديثه لالعتبار فجعل هذه املرتبة الرابعة للتعديل  الرابعة أي من مراتب التعديل إذ قيل صاحل احلديث فإنه
وقال مراتب التجريح أوهلما إذ قالوا لني احلديث قال ابن أيب حامت إذا جاءوا بان لني احلديث فإنه يكتب حديثه 

ه إال أنه وينظر فيه اعتبارا الثانية قال ابن أيب حامت إذا قولوا ضعيف ليس بالقوي فهو مبنزلة األوىل يف كتب حديث
دون الثانية وإذا قالوا ضعيف احلدي فهو دون الثاين ال يطرح حديثه بل يعترب به انتهى فعرفت من كالمه أن صاحل 

  احلديث من هو يف املرتبة الرابعة من مراتب التعديل وأن قوهلم ضعيف ليس بقوي

تبار وإن مل يصرح بكتب حديث هو ثاين مراتب التضعيف وقوهلم ضعيف احلديث هو ثالثها تكتب أحاديثهم لالع
من هو يف هذه املرتبة لكنه صرح بأنه ال يطرح حديثه وأنه يعترب به اعتبار بكتابته وباجلملة فقد مجع بني أهل املرتبة 

الرابعة من مراتب التعديل وبني أهل املراتب الثالث من مراتب التجريح لالعتبار بأحاديثهم وعدم اإلطراح هلا 
ما ذكر فهي متفاوتة كما ذكره فقول املصنف إن الضعيف عندهم هو صاحل احلديث غري صحيح لكنها وإن مجعها 

ألن صاحل احلديث من املعدلني ومن أهل مراتب التعديل خبالف الضعيف على أقسامه الثالثة إن جعلنا اللني منه وأنه 
م منه احتادمها فقد قالوا يف أهل جمروح للتضعيف وكونه مجع بينه وبني صاحل احلديث كتب حديث كل منهما ال يلز

املراتب الثالث من مراتب التجريح إنه يكتب حديثهم فإن كان الضعيف هو صاحل احلديث لكونه يكتب حديثه 
يف املرتبة الرابعة من مراتب العدول كما "أي الضعيف " وأنه"فالضعيف من أهل مراتب التعديل كما قال املصنف 

إال مرتبة واحدة وهي مرتبة املتروك والكذاب وحنومها وهو خالف صريح كالمهم  فيلزم أنه ليس للتجريح" سيأيت
قد عرفت أن رجال احلسن لذاته ليسوا بضعفاء بل !" فكيف برجال احلسن؟"فيما يأيت مث املراتب خمتلفة كما عرفت 

احلسن وأما رجال  هم خفيفوا الضبط فهم الذي ينبغي أن يقال فيهم عند ذكر ضعفاء الرواة فكيف ال يقبل رجال
احلسن لغريه ففيهم الضعفاء وأهل سوء احلفظ فال يقال عند قبول ضعفاء الرواة فكيف برجال احلسن إذ هم من 



  .ضعفاء الرواة ليسوا قسما من غريهم
مث ال خيفى بعد هذا كله أن كتب احلديث لالعتبار ليس دليال على قبول رواته والعمل بروايتهم يف السياق : قلت
  .عمل باحلسنمن ال

وقال ابن حجر اهليثمي يف كتابه الفهرسة يف ترمجة الترمذي ما لفظه اتفق الفقهاء كلهم على االحتجاج باحلسن 
وعليه مجهور احملدثني واالصوليني بل قال البغوي أكثر األحكام إمنا ثبتت باحلسن ووافقه اخلطايب وهو قسمان 

لكنهم مل يصلوا يف احلفظ واإلتقان إىل رتبة رواة الصحيح  أحدمها حسن لذاته وهو أن يشتهر رواته بالصدق
وثانيهما حسن لغريه وهو أن يكون يف اإلسناد مستور مل تتحقق أهليته غري مغفل وال كثري اخلطأ يف روايته وال متهم 

عة يف بتعمد الكذب وال ينسب إىل مفسق آخر واعتضد مبنابع أو شاهد وقد قال النووي إمام زمانه يف هذه الصنا
  بعض

أحاديث ذكرها وهذه وإن كانت أسانيد مفرداهتا ضعيفة فمجموعها يقوي بعض بعضا ويصري احلديث حسنا وحيتج 
به وسبقه إىل ذلك البيهقي وغريه وحيمل ذلك على ما ضعفه ناشي عن سوء احلفظ أو اختالط أو تدليس مع كون 

وذه فال جيربه شيء واحلاصل أن ما حسنه لذاته حيتج رواته من أهل الصدق والديانة أما الضعف بنحو كذبه أو شذ
به مطلقا وما حسنه لغريه إن كثرت طرقه احتج به وإال فال وقد نقل النووي اتفاق احلفاظ على ضعف حديث من 

مع كثرة طرقه نعم كثرة طرقه القاصرة عن جرب بعضها لبعض ترقيه عن درجة  ١حفظ على أميت أربعني حديثا
عمل به يف الفضائل وال غريها إىل رتبة الضعف الذي جيوز العمل به يف الفضائل إمجاعا انتهى وهو املنكر الذي ال ي

  .كالم حسن
واعلم أن ابن الصالح رسم الضعيف من احلديث بقوله كل حديث مل جتتمع يف صفات الصحيح وال صفات 

  .احلديث احلسن املذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف
إىل أرفع من مرتبة الضعف ولذا قالوا يف ترمجة سفيان الثوير اجملمع على ثقته وأمانته "فاء أي الضع" وقد يرتقون"

يف امليزان سيفان بن سعيد الثوري احلجة الثبت متفق " ونصحه هللا ورسوله وللمسلمني إنه كان يدلس عن الضعفاء
كان يدلس ويكتب عن الكذابني  عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء ولكن له نقد وذوق وال عربة بقول من قال

  .انتهى
قد عرفت أهنم " فهؤالء هم الضعفاء يف عرف احملدثني الذي حديثهم منجرب بالشواهد وحنوها وجيب العمل به"

جعلوا مراتب اجلرح أربعا فقالوا يف ثالث منها أنه يكتب حديث أهلها لالعتبار وقالوا يف الرابعة وهو من أطلقوا 
كتب حديثه فعلى كالم املصنف أنه ال يترك إال من قالوا فيه كذاب وحنوه على أنه يأيت له يف عليه متروك إنه ال ي

ولو كان سفيان يدلس عن اجملروحني "إطالقهم كذاب وحنوه حبث فعلى تقريره الضعفاء ليسوا مبجاريح ولذا قال 
وقد قال الذهيب احلجة " حتجاج حبديثهالثقات على اال"بالصاد املهملة ففاء فقاف أي امجع " لكان جمروحا وملا أصفق

أي أنه ال يدلس عن اجملروحني بل إمنا يدلس عن الضعفاء والضعفاء ليسوا " وهم يعرفون ذلك"الثبت باالتفاق 
  .مبجاريح هذا تقرير مراد املصنف
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وال يعزب عنك أنه سيأيت هلم وقد أشرنا إليه أن ألفاظ التجريح أربع ثانيها ضعيف ليس بقوي ثالثها ضعيف : قلت
احلديث فهاتان صيغتان يف التجريح فكيف يقول هذا ضعيف وليس مبجروح هل هذا إال تناقض نعم هؤالء جماريح 

يدلس عن الضعفاء وال عربة بقول من قال كان يدلس ويكتب عن غري كذا بني كما قال الذهيب إن سفيان كان 
الكذابني فالقياس على ما تفيده هذه العبارات أن يقال إن الضعفاء غري الكذابني يقلون ويقبل من يدلس عنهم وإن 

 كانوا جماريح فهو جرح ال خيرجون به عن االعتبار وحاصله أنا نناقش املصنف يف قوله إن سفيان ال يدلس عن
اجملروحني مع تصرحيهم أنه يدلس عن الضعفاء والضعفاء جماريح ولذا أثبت الذهيب تدليسه عن الضعفاء ونفي 

  .تدليسه عن الكذابني فهو يدلس عن ضعفاء جماريح غري كذابني
أي ال يعرف أهنم يقبلون بعض الضعفاء بل يظن أن " ولكن قليل املعرفة باصطالحهم يف عباراهتم ال يعرف ذلك"

على الراغب يف علم احلديث أن يبدأ بقراءة علوم احلديث "بتوجه " وهلذا يتجه"ضعيف فإن حديثه مردود كل 
فتأمل ذلك فإنه مفيد "لئال يغلط عليهم إذا جهل اصطالحاهتم فإن علوم احلديث تعرفه بذلك " وميعن النظر فيها

ف علوم احلديث واصطالحهم أئمته غلط عليهم أي حمقق مبالغ فيه كما يف القاموس ووجه نفعه أنه إذا مل يعر" جدا
  .فبمعرفته الصطالحهم الذي أودعوه علوم احلديث ال حيصل له الغلط

" وإال مل يقبل"لتقويه " وقد ذكر الشافعي مثل هذا يف املراسيل فقال إذا جاء املرسل من طريقني خمتلفني فأكثر قبل"
إن اجملهول : أي مبتابعة جمهول مثله قال ابن الصالح" تابعة مثلهوأما اجملهول فليس يقوي حديثه مب"لضعفه باالنفراد 

  .عند أصحاب احلديث كل من مل يعرفه العلماء ومن مل يعرف حديثه إال من راو واحد مث مثل جبماعة
وقد ذكر ابن الصالح حنو هذا الكالم فقال ليس كل ضعف يف احلديث يزول مبجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت "

  .أي جميئه من وجوه" زيله ذلكفمنه ضعف ي
قد مثل ذلك حبديث ابن عمر يف سد األبواب إال باب علي كرم اهللا وجهه وهو يف مسند أمحد من رواية أمحد : قلت

عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو ابن راشد عن ابن عمر وفيه ولقد أويت ابن أيب طالب ثالث خصال ألن 
  تكون يل واحدة أحب

زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنته وولدت له وسد األبواب إال بابه يف املسجد وأعطاه  إيل من محر النعم
الراية يوم خيرب ورواته ثقات إال أن هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه وأخرج له مسلم فحديثه يف رتبة 

ائي يف اخلصائص بسند صحصح احلسن ال ميا مع ما له من الشواهد وله شاهد من حديث ابن عمر أيضا أورده النس
عن ابن اسحق عن العالء ابن عرار فذكره والعالء وثقة ابن معني ورواه ابن أيب عاصم من طريق عبيد اهللا بن عمرو 

  .عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب اسحق سألت ابن عمر فذكره وأخرجه أمحد من حديث سعد بن مالك
ه ابن اجلوزي أهنما من وضع الرافضة فدعوى عرية عن الربهان قال احلافظ ابن حجر بإسناد حسن قال وأما ادعا

وقد أخرج النسائي يف اخلصائص حديث سعد وفيه أيضا حديث زيد بن أرقم بإسناد صحيح وأخرج أيضا حديث 
ابن عباس وقال وسد األبواب غري باب علي رضي اهللا عنه قال فيدخل املسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غريه 

طويل وأخرج أمحد يف مسنده أيضا هذين احلديثني وأخرجهما الترمذي لكنه قال يف حديث ابن عباس يف حديث 
بعد أن أخرجه عن حممد بن محيد عن ابراهيم بن املختار عن شعبة عن أىب بلخ عن عمرو بن ميمون عنه غريب ال 

  .نعرفه عن شعبة إال من هذا الوجه
حلاكم والطرباين روياه من طريق مسكن بن بكري عن شعبة وهي أصح من وتعقبه احلافظ الضياء يف املختارة بأن ا

طريق الترمذي وأبو بلخ وثقة حيىي بن معني وأبو حامت وقال البخاري فيه نظر انتهى ويشهد له حديث أيب سعيد أن 



رواه ، "غريكال حيل ألحد أن يطرق هذا املسجد جنبا غريي و: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي رضي اهللا عنه
ال يبقني يف املسجد خوخة " ٢وقد ادعى أن هذا احلديث يعارض حديث أيب سعيد املخرج يف الصحيحني ١الترمذي

ولكنها دعوى غري صحيحه ألن اجلمع ممكن بأن أحدمها فيما يتعلق باألبواب وقد " إال سدت وإال خوخة أيب بكر
يف أحكام القرآن بسنده عن املطلب أن النيب صلى اهللا ورد بيان سببه يف حديث مرسل أخرجه إمساعيل القاضي 

عليه وسلم مل يكن يأذن ألحد أن مير من املسجد أو جيلس فيه وهو جنب إال علي رضي اهللا عنه ألن بيته كان يف 
  املسجد أي مع بيوت

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٠ب : املناقب: يف ١
  .١/٢٧٠وأمحد . ٢فضائل الصحابة حديث : ومسلم يف. ١/١٢٦البخاري  ٢

فكان حيتاج إىل استطراق املسجد وحديث أي بكر فيما يتعلق باخلوخ فال تعارض وال : النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وضع أفاد هذا احلافظ ابن حجر يف نكته

فهذا احلديث قد كان يف رواته ضعف بسوء احلفظ فجاء من طرق كثرية أزال ذلك الضعف وبه تعرف ما يف قول 
فإنه  ١اهليثمي إنه استقر األمر على ضعف حديث يا علي ال حيل ألحد جينب يف هذا املسجد غريي وغريك ابن حجر

  .قال إنه أستقر األمر على أنه حديث ضعيف
بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ "وقد يكون ضعف الرواة مبا قاله ابن الصالح ونقبله عفه املصنف بقوله 

قد جاء من وجه آخر عرفنا "أي احلديث الذي رواه " الديانة فإذا رأينا ما رواهواريه مع كونه من أهل الصدف و
وكذلك إذا كان ضعفه من حيث "وقد حققناه باملثال وهذا كالم حسن " أنه مما قد حفظ ومل خيتل فيه ضبطه له

ن وجه آخر اإلرسال زال بنحو ذلك كما يف املرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته م
  .أي ابن الصالح" قال

أن مبجيئه من طرق لقوة الضعف يف الراوي وتقاعد هذا اجلابر عن جربه " ومن ذلك ضعف ال يزول بنحو ذلك"
كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما "أي عن جرب ضعفه فتسميته جابرا جماز وإال فإنه مل جيرب هذا الضعف 

زوال تلك التهمة ومثلوا ذلك حبديث من حفظ على أميت أربعني حديثا من أمر فإن اجلابر ال يقوى على " بالكذب
قال النووي إنه اتفق احلفاظ على  ٢دينها بعثه اهللا يوم القيامة يف زمرة الفقهاء والعلماء ويف لفظ بعثه فقيها عاملا

رداء وابن عمر وابن ضعفه وإن كثرت طرقه بعد أن قال إنه روى عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأيب الد
عباس وأنس بن مالك وأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهم بطرق كثريات بروايات متنوعات قاله النووي 

  .يف صدر األربعينية اليت مجعها ومساها دعائم اإلسالم
بالكذب أو من أي أن اجلابر يتقاعد هن زلل الضعف عن حديث نشأ ضعفه من اهتام رواته " أو كون احلديث شاذا"

وسيأيت أنه ليس يشترط يف الشاذ الذي أشار "أي ابن الصالح " انتهى كالمه"كونه حديثا شاذا ويأيت بيان الشاذ 
إليه إال أن ال يكون راويه يف مرتبة الثقات اإلثبات من رجال الصحيح وال يف مرتبة من دوهنم من رجال احلسن 

  كما
  ـــــــــــــــــــ

  .سبق خترجيه ١
  .سبق خترجيه ٢



ذكر ابن الصالح كالم األئمة يف الشاذ وتعقبه مث قال فيقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن " سيأيت واضحا
كان ما انفرد به خمالفا ملا رواه من هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردوعا وإن كان مل 

ا أمر رواه هو ومل يروه غريه فينظر يف هذا الراوي املنفرد فإن كان عدال حافظا يكن فيه خمالفة ملا رواه غريه وإمنا هذ
موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه انتهى فمراده هنا بالشاذ الذي ال ينجرب هو األول من 

فكالم ابن الصالح يف " مبرة انتهىفهذا بذلك على أن رجال احلسن مرتفعون عن مرتبة اجملاهيل والضعفاء "القسمني 
  .الشاذ دل على أن رتبة رجال احلسن ليسوا من اجملاهيل وال الضعفاء

قد قدمنا لك أن احلسن لذاته ليس رجاله ضعفاء وال جماهيل واحلسن لغريه يف رجاله الضعفاء وغريهم كما : قلت
بارهم لصفات احلسن لذاته بصفات احلسن حققناه لك باألمثلة والتنصيص على ذلك فاملصنف رمحه اهللا خلط اعت

قد قدمنا لك " وقد نصوا على ذلك يف علوم احلديث فجعلوا الضعيف غري اجملهول"لغريه كما نبهناك عليه مرارا 
كالم ابن الصالح يف اجملهول وأنه قسمان قال واجملهول عند أصحاب احلديث هو كل من مل يعرفه العلماء ومن مل 

إن يف رجال البخاري : هة راو واحد ذكر هذا عن اخلطيب البغدادي إال أنه قال ابن الصالحيعرف حديثه إال من ج
  .أحاديث عن قوم ليس هلم إال راو واحد

ألهنم إذا " وممن ذكره وين الدين يف قسم الضعيف من التبصرة ولكن يلزم هذا من قبول املنفرد من رجال احلسن"
رتبة رجال الصحيح وال احلسن وأنه يرد لزم أنه إذا انفرد من هو من قالوا بأن الشاذ هو من ينفرد وليس يف م

هذا ملتزم عندهم يف احلسن لذاته فإهنم مل يعتربوا يف : قلت" وال جيب مراعاة متابعة غريه"رجال احلسن أن يقبل 
جيعلوا رمسه إال خفة ضبط رواته كما عرفت فإهنم قالوا فإن خف الضبط فاحلسن لذاته وبكثرة طرق يصح فلم 

متابعة غريه له إال شرطا لصحته ال حلسنه وأما احلسن لغريه فقد عرفناك مرارا أنه ال يصري حسنا إال مبتابعة غريه 
  " .وهذا الزم على قواعد الفقهاء واألصوليني ودفع هذا من احملدثني غري جيد واهللا أعلم"

  .يف التبس على املصنف مع إمامته يف كل فنقد عرفناك غري مرة أن احملدثني ال يدفعون هذا وال أدري ك: قلت
  وهذه اجلملة تفاصيلها تدرك باملباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه: قال ابن الصالح"

من النفائس العزيزة واعلم أن رجال احلسن مىت كانوا مشهورين بالصدق والعدالة وأتت له طرق أخرى فلك أن 
هم هو الصحيح لغريه وقد حققه يف النخبة وشرحها ولفظ ابن هذا ذكروه يف احلسن لذاته هذا عند" حتكم بصحته

إذا كان الراوي متأخرا عن درجة أهل احلفظ واإلتقان غري أنه من املشهورين بالصدق والستر وروى مع  ١الصالح
ذلك حديثه من غري وجه فقد اجتمعت له القوة من اجلهتني وذلك يرقي حديثه من درجة احلسن إىل درجة الصحة 

  .انتهى
واعلم أنه ال بد من تقييد عبارة املصنف وابن الصالح خبفة ضبط من اشتهر بالصدق ليكون من قسم احلسن وإال 

كحديث حممد بن عمرو عن "كان من الصحيح لذاته فإن رجال الصحيح لذاته هم املشهورون بالصدق والعدالة 
بعد " قال ابن الصالح ٢سواك عند كل صالةأيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بال

حممد بن عمرو ابن علقمة من املشهورين بالصدق والصيانة لكنه مل يكن من أهل اإلتقان "سياقه ملا ساقه املصنف 
يف امليزان أن حممد بن عمرو بن علقمة بن وقاص املدين الليثي شيخ مشهور حسن " حىت ضعفه بعضهم بسوء حفظه

سلمة بن عبد الرمحن قد أخرج له الشيخان متابعة قال حيىي القطان أما حممد بن عمرو فرجل  احلديث مكثر عن أيب
قال أبن عدي روى عنه مالك يف املوطأ وغريه " ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته"صاحل ليس بأحفظ الناس للحديث 

لك كله الذهيب يف امليزان وأرجو أنه ال بأس به وقال أبو حامت صاحل احلديث وقال النسائي ليس به بأس ذكر ذ



أي " فلما انضم ذلك كونه"ألنه مل يتفق على إتقانه يف احلفظ فهو ممن خف ضبطه " فحديثه من هذه اجلهة حسن"
زال ذلك ما "لفظ ابن الصالح من أوجه أخر مثلها عبارة الزين نقال عنه " مرويا من طرق أخرى"حديث السواك 

  "ذلك النقص اليسري فصح هذا اإلسناد والتحقق بدرجة الصحيح كنا خنشاه من جهة سوء حفظ واجنرب به
كأنه جمرد مثال وإال فهذا احلديث أخرجه الشيخان بلفظه من حديث أيب هريرة رواه البخاري من حديث : قلت

  .مالك ومسلم من حديث ابن عيينة وهذا لفظ عندمها من املتفق عليه وسينبه املصنف على ذلك
  ـــــــــــــــــــ

  .٤٧علوم احلديث ص  ١
  .١/٢٢١وأمحد. ٤٧، ٤٦وأبو داود . ٤٢حديث . ١٥الطهارة ب : ومسلم يف. ٢/٥البخاري  ٢

من هذا " من الترمذي فإنه قال بعد إخراجه"الذي سلف قريبا " وقد أخذ ابن الصالح كالمه هذا: قال زين الدين"
وحديث أيب سلمة إمنا صح ألنه قد روى من "الترمذي " حديث أيب سلمة عن أيب هريرة عندي صحيح قال"الوجه 
قول إن الصالح فصح هذا اإلسناد ومل يقل فصح : قلت"لفظ الزين وحديث أيب هريرة عوض أيب سلمة " غري وجه

  .كما قدمنا لك قريبا" هذا احلديث مشكل ألن منت احلديث صحيح متفق عليه من طريق األعرج عن أيب هريرة
ارة إىل فائدة مهمة ذكرها ابن حجر يف فهرسته فقال فائدة مهمة عزيزة النقل كثرية واعلم أن كالم املصنف هذا إش

اجلدوى والنفع وهي من املقرر عندهم أنه ال تالزم بني اإلسناد واملنت إذ قد يصح السند أو حيسن االجتماع شروطه 
نت من طريق أخرى فال تنايف من االتصال والعدالة والضبط دون املنت لشذوذ أو علة وقد ال يصح السند ويصح امل

بني قوهلم هذا حديث صحيح ألن مرادهم به اتصال سنده مع سائر األوصاف يف الظاهر ال قطعا لعدم استلزام 
الصحة لكل فرد فرد من أسانيد ذلك احلديث فعلم أن التقييد بصحة السند ليس صرحيا يف صحة املنت وال ضعفه 

لصحة أو احلسن للمنت إذ ال احتمال حينئذ وهبذا تعرف قول املصنف رمحه بل هو على االحتمال فهو دون احلكم با
وإمنا انفرد حممد بن عمرو برواية احلديث من طريق أيب سلمة عن أيب هريرة فلم يتابع على اإلسناد فلم يصح "اهللا 

عن أيب سلمة عن أيب  وليس املراد باملتابعة كونه رواه: اإلسناد وإمنا توبع على احلديث فصح ولذا قال زين الدين
هريرة غري حممد بن عمرو ولكن متابعة شيخه أيب سلمة عليه عن أيب هريرة فقد تابع أبا سلمة عليه عن أىب هريرة 

عبد الرمحن بن هرمز األعرج وسعيد املقربي وأبوه أو سعيد وعطاء موىل أم حبيبة ومحيد بن عبد الرمحن وأبو زرعة 
واملتابعة قد يراد "وملا كانت املتابعة نوعني أشار إليهما بقوله " من طريق األعرج بن عمرو بن جرير وهو متفق عليه

إن شاء اهللا " هبا متابعة الشيخ وقد يراد هبا متابعة شيخ الشيخ كما سيأيت لكالم عليه يف فصل املتابعات والشواهد
  .تعاىل
* * *  

  ]يف بيان شرط أيب داود[ ١٤مسألة 

املظان مجع مظنة بكسر الطاء وهو مفعلة من الظن " احل من مظان احلسن سنن أيب داودشرط أيب داود قال ابن الص"
وقال املطرزي املظنة العلم من ظن مبعىن علم قال يف املصباح وقد يستعمل الظن مبعىن اليقني ومنه املظنة بكسر الظاء 

  :للعلم وهو حيث يعلم الشيء قال النابغة
يف املصباح ما لفظه روى البعري املاء يرويه من باب رمى محله " لصالح ورويناقال ابن ا"فإن مظنة اجلهل الشباب 



ه :فهو راوية واهلاء للمبالغة مث أطلقت الراوية على كل دابة يستقي عليها ومنه قيل رويت احلديث إذا محلته ونقلت
ايب هذا من حديث فيه عن أيب داود أنه قال ما كان يف كت. "وتعدى بالتضعيف فيقال رويت زيدا احلديث انتهى
قال الزين أي لالحتجاج ويأيت عن احلافظ ابن حجر احتمال أنه " وهن شديد بينته وما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل

أي بعض أحاديثه الدال عليه من حديث أصح من بعض قال أي ابن الصالح " وبعضها"صاحل لألعم من ذلك 
: ه وما يقاربه وروينا عنه أنه يذكر ما عرفه يف ذلك الباب قلتورينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبه"

أجاز ابن الصالح والنووي وغريمها من احلفاظ العمل مبا سكت عنه أبو داود ألجل هذا الكالم املروي عنه وأمثاله 
  " .مما روى عنه

هن غري شديد أنه ال يبينه قال احلافظ ابن حجر قول أيب داود وما فيه وهن شديد بينته يفهم أن الذي يكون فيه و
ومن هنا أن مجيع ما سكت عنه أبو داود ال يكون من قبيل احلسن إذا اعتضد وهذان القسمان كثري يف كتابه جدا 

ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من مل جيمع على تركه غالبا وكل من هذه األقسام عنده تصلح لالحتجاج هبا 
  ديث الضعيف إذا مل جيد يف البابكما نقل ابن مندة عنه أنه خيرج احل

غريه وأنه أقوى من رأي الرجال وكذلك قال ابن عبد الرب كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده ال سيما 
إن كان مل يذكر يف الباب غريه وحنو هذا ما روينا عن اإلمام أمحد فيما نقله ابن املنذر عنه أنه كان حيتج بعمرو بن 

ه إذا مل يكن يف الباب غريه وأصرح من هذا ما روينا عنه فيما حكاه أبو العز بن كادس أنه شعيب عن أبيه عن جد
قال البنه لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي مل أرو من هذا املسند إال الشيء بعد الشيء ولكنك يا بين تعرف 

ا روي من طريق عبد اهللا بن أمحد طريقيت يف احلديث إين أخالف ما يضعف إال إذا كان يف الباب شيء يدفعه هذا م
باإلسناد الصحيح إليه قال مسعت أيب يقول ال تكاد ترى أحدا ينظر يف الرأي إال ويف قلبه ذغل واحلديث الضعيف 

أحب إىل من الرأي فهذا حنو ما حكى عن أيب داود وال عجب فإنه كان من تالمذة اإلمام أمحد فغري مستنكر أن 
لطوقى عن العالمة تقي الدين بن تيمية أنه قال اعتربت مسند أمحد فوجدته موافقا لشرط يقول قوله بل حكة النجم ا

  .أيب داود
ومن هنا تظهر لك طريقة من حيتج بكل ما سكت عنه أبو داود فإنه خيرج أحاديث مجاعة من الضعفاء يف االحتجاج 

يل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ويسكت عنه مثل ابن هليمة وصاحل موىل التوأمة وعبد اهللا بن حممد بن عق
ودهلم بن صاحل وغريهم فال ينبغي للناقد أن يقلده يف السكوت على أحاديثهم ويتابعه يف االحتجاج هبم بل طريقه 

أن ينظر هل ذلك احلديث متابع يعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه ال سيما إن كان خمالفا لرواية من هو أوثق منه 
ل املنكر وقد خيرج ملن هو أضعف من هؤالء بكثري كاحلارث بن دحية وصدقة الدقيقي وعمرو بن فإنه ينحط إىل قبي

واقد العمري وحممد بن عبد الرمحن البيلماين وأيب حيان الكليب وسليمان بن أرقم وأسحق بن عبد اهللا بن أيب قروة 
دلسني بالعنعنة واألسانيد اليت فيها ما أهبمت وأمثاهلم يف املتروكني وكذلك ما فيه من األسانيد املنقطعة وأحاديث امل

أمساؤهم فال يتجه احلكم ألحاديث هؤالء باحلسن من أجل سكوت أيب داود ألن سكوته تارة يكون اكتفاء مبا تقدم 
من الكالم يف ذلك الراوي يف نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه وتارة يكون لظهور شدة ضعفه ذلك الراوي 

ى طرح روايته كأيب احلويرث وحيىي بن العالء وغريمها وتارة يكون من اختالف الرواة عنه وهو واتفاق األئمة عل
  األكثر فإن يف رواية أيب احلسن بن العبد عنه من كالم على مجاعة من الرواة واألسانيد ما ليس



  .ما قاله يف رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته عنه أشهر مث عد أمثلة من أحاديث السنن فيها ما يؤيد
مث قال والصواب عدم االعتماد على جمرد سكوته ملا وصفنا من أنه حيتج باألحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس 
إن ثبت ذلك عنه واملعتمد على جمرد سكوته ال يروى ذلك فكيف يقلده فيه هذا مجيعه إن محلنا قوله وما مل أقل فيه 

هو الظاهر وإن محلناه على ما هو اعم من ذلك وهو الصالحية بشيء فهو صاحل على أن مراده صاحل للحجة و
للحجية ولالستشهاد أو املتابعة فال يلزم منه أن حيتج بالضعيف وحيتاج إىل تأمل تلك املواضع اليت سكت عليها 

ير وعلى كل تقد: وهي ضعيفة هل منها أفراد أوال عن وجد فيها أفراد تعني احلمل على األول إال محل على الثاين
  .فال يصلح ما سكت عنه لالحتجاج مطلقا انتهى

لفظ احلافظ ابن " قال النووي إال أن يظهر يف تعضها أمر يقدح يف الصحة واحلسن وجب ترك ذلك أو كما قال"
حجر نقال عن النووي أنه قال يف سنن أيب داود أحاديث ظاهرة الضعف مل يبينها مع أنه متفق على ضعفها فال بد 

ه قال واحلق أن ما وجدناه يف سننه مما مل ينبه ومل ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو من تأويل كالم
حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأي العارف يف مسنده ما يقتضي الضعف وال جابر له حكم يضعفه وال 

يف شرح املهذب ويف غريه وهذا هو التحقيق ولكنه خالف ذلك يف مواضع كثرية : يلتفت إىل سكوت أيب داود قلت
  .من تصانيف فاحتج بأحاديث كثرية من أجل سكوت أيب داود عليها فال تعثر بذلك انتهى

ما معناه وعلى هذا ما وجدنا يف كتابه مذكورا مطلقا ومل نعلم صحته عرفناه أنه من احلسن عند : قال ابن الصالح"
بعيد هذا مثل ما ذكره احلافظ من أنه قد خيرج اإلسناد مث ذكر " أيب داود وقد يكون فيه ما ليس حبسن عند غريه

  .الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ألنه أقوى عنده من رأي الرجال
األندلسي علي ابن الصالح ألن ما سكت "هو أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حممد الفهري " وقد اعترض ابن رشيد"

زين أنه قال ابن رشيد ليس يلزم من كون احلديث مل ينص عليه أبو لفظ ال" عنه حيتمل عند أيب داود الصحة واحلسن
داود يضعف وال نص عليه غريه بصحة أن احلديث عند أيب داود حسن إذ قد يكون عنده صحيحا وإن مل يكن عند 

  .غريه كذلك

جر ما يف ال يعزب عنك بعد حتقيق ما سلف عن احلافظ ابن ح: قلت" هذا تعقب حسن"اليعمري " وقال أبو الفتح"
  .كالم ابن الصالح وفيما تعقب به

إمنا ذكر ما لنا أن "أي ابن الصالح " بأنه"أي عن تعقب ابن رشيد " وقد جياب عنه"يف شرح ألفيته " قال زين الدين"
والقدر املتحقق احلسن دون الصحة وإن "أي عند أيب داود " عنده"الذي سكت أبو داود عنه " تعرف احلديث به
لفظ زين الدين إمنا ذكر ابن الصالح ما لنا أن نعرف به احلديث عنده واالحتياط أن " عند أيب داود جاز أن يبلغها

أي ما سكت " فهو"أي أيب داود " ألن عبارته"ال يرتفع به إىل درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أيب داود قال 
ألن الذي " فاالحتياط ما قاله ابن الصالح صاحل وهي حتتمل فإن كان يرى احلسن رتبة بني الصحيح والضعيف"عنه 

أي أيب " وإن كان رأيه"سكت عنه مل حيكم له بالصحة وال بالضعف فيكون حسنا وهو مراده حينئذ بقوله صاحل 
فما سكت عنه "وأنه ال يقول باحلسن " ينقسم إىل صحيح وضعيف"أي احلديث من حيث هو " كاملتقدمني أنه"داود 

  .جتتمع فيه شرائط الصحة اليت سلفت يف رسم الصحيح وذلك هو الصحيح األخص وإن مل" فهو صحيح عنده
وال خيفى أن قول أيب داود صاحل محله ابن الصالح على حسن فألزمه بان رشيد أنه حيتمل األمرين الصحة : قلت

ديث ثالثة أقسام ال واحلسن واملراد الصحة باملعىن األخص ألنه قابل هبا احلسن فاإللزام مبين على رأي من جيعل احل
على رأي من جيعل الصحة شاملة للحسن كما ال خيفي فال مب ما قاله الزين نعم إن صح أن رأى أيب داود عدم 



احلسن كان ما سكت عنه صحيحا باملعىن األعم فيكون فيه الصحيح باملعىن األخص واحلسن لكن ابن الصالح وابن 
  :رشيد مبين على أنه يرى األقسام ثالثة

لكن ال " عن نفسه"أي أبو داود " كما عرب هو"ال صحيح وال حسن " واالحتياط أن يقال صاحل: "زين الدينقال 
خيفى أن قوله صاحل حيتمل أنه لالحتجاج به كما قال الزين وحيتمل أنه صاحل ألعم من ذلك من االحتجاج واملتابعة 

د األول فالصالحية لالحتجاج الزمة للصحيح واالستشهاد كما قاله احلافظ ابن حجر وقد قدمنا كالمه فإن أري
فالصالحية للمتابعة ليست الزمة لالحتجاج فترددت عبارته بني كون ما سكت عنه : واحلسن وإن أريد الثاين

صحيحا أو حسنا أو ضعيفا فالتعبري بصاحل مل يفد تعني االحتجاج حىت يكون صحيحا على رأي القدماء أو حسنا 
  كالمه قد أقاد أن ما سكت عنه فليس فيه وهن شديد فخرج به قسمعلى رأي املتأخرين نعم 

من الضعيف ال يشمله صاحل وحتقيق عبارته أن الذي سكت عنه ليس فيه وهن شديد وهو حيتمل أن ال وهن فيه 
أصال فيكون صحيحا أو حسنا وحيتمل أن فيه وهنا لكنه غري شديد وحينئذ فالصواب أنه حيتمل الثالثة باحلسن 

  .ة والوهن غري الشديد ال كما قاله ابن الصالح وال كما قاله ابن رشيدوالصح
وقال اإلمام أبو "ويأيت كالمه يف آخر هذا البحث " وجود الذهيب الكالم يف شرط أيب داود يف ترمجته من النبالء"

احلسن وعمله يف الفتح حممد بن حممد بن حممد بن سيد الناس اليعمري يف شرح الترمذي مل يرسم أبو داود شيئا ب
كما قال " فإنه اجتنب الضعيف الواهي"زاد الزين الذي ال ينبغي أن حيمل كالمه على غريه " ذلك شبه عمل مسلم

وهو احلسن " و الثاين"وهو الصحيح " األول: بالقسمني"أي مسلم " وأتى"أبو داود إنه يبينه وأما مسلم فلم يأت به 
كتاب " من القسمني األول و الثاين موجود يف كتابه"مثل هبم قريبا  سيأيت من" به"أي مسلم " وحديث من مثل"

  .وهو الواهي خبالف أيب داود فالثالث موجود يف كتابه لكنه بينه" دون القسم الثالث"مسلم 
" فهال ألزم الشيخ أبو عمرو بن الصالح مسلما من ذلك ما ألزم أبا داود فمعىن كالمهما واحد"أبو الفتح " قال"

وقول أيب داود إنه خيرج يف كتابه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه يعىن يشبهه "ىن كون كالمهما واحد بقوله وبني مع
وهو حنو قول مسلم ليس كل الصحيح جنده عند مالك وشعبة وسفيان "أبو الفتح " يف الصحة أو يقاربا فيها قال

ائب وزياد بن أيب زياد ملا مشل الكل من اسم فاحتاج إىل أن ينزل إىل مثل حديث ليث بن أ ي سليم وعطاء بن الس
أي " وإن تفاوتوا يف احلفظ واإلتقان"ولفظ مسلم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم " العدالة والصدق

وال "وإن تفاوت مالك وصاحباه وليث وصاحباه فإن الثالثة األولني أكمل يف احلال واملرتبة من الثالثة اآلخرين 
وهو " غري أن مسلما شرطه الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة"طريق مسلم وأيب داود " لطريقنيفرق بني ا

وأن "من اشتد وهنه فإهنم خرجوا من كتابه ومراده أنه بقي يف مسلم طبقتان والرواة أهل الصحاح وأهل احلسان 
ويف قول أيب "أبو الفتح " بيان عنه قالفذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم ال"أي شرط الصحيح " أبا داود مل يشترطه

إذ قد " داود إن بعضها أصح من بعض ما يشري إىل القدر املشترك بينهما يف الصحة ملا تقتضيه صيغة أفعل يف األكثر
  خيرج عن ذلك نادرا كما عرف يف

قوله بعضها أي النحو وحينئذ فقد شرط أبو داود الصحة يف كتابه ألن قوله صاحل مبعىن صحيح كما أرشد إليه و
بعض األحاديث اليت سكت عنها ومساها صاحلة أصح من بعض فدل أنه أراد بصاحل صحيح وأراد بالصحة املعىن 

األعم الشامل للحسن كما أن مسلما أراده يف تسمية كتابه بالصحيح هذا تقرير مراد أيب الفتح والتحقيق يف 
  .ني مسلم وسنن أيب داودالبحث قدمناه قريبا وأبو الفتح سوى يف هذا الكالم ب



أن "أي عن أيب الفتح يف إلزامه البن الصالح " واجلواب"يف شرح ألفيته بعد نقله لكالم أيب الفتح " زين الدين: قال"
ال خيفى : أي عند مسلم قلت" مسلما التزم الصحة يف كتابه فليس لنا أن حنكم على حديث خرجه أنه حسن عنده

ملا "يسمي ما سكت عنه أبو داود صحيحا ال أن يسمى ما أخرجه مسلم صحيحا فتأمل أنه إمنا ألزم ابن الصالح أن 
فكيف حيكم على حديث يف كتابه باحلسن بعد تصرحيه باشتراطه صحة ما " تقدم من قصور احلسن عن الصحيح

أيب  خيرجه نعم قول مسلم ليس كل الصحيح جنده عند مالك وقوله فاحتاج إىل أن ينزل إىل مثل حديث ليث بن
سليم بعد التزامه الصحة يدل على أن يف كتابه الصحيح واألصح وإن كان قوله كل الصحيح يفهم أن بعض 

الصحيح عند ليث مثال وأن كال من الفريقني من مالك ومن ذكر معه وليث ومن ذكر معه أحاديثهم مستوية يف 
نه فهو صاحل والصاحل قد يكون صحيحا وأبو داود قال إمنا سكت ع"الصحة لكن سياق كالمه يأىب هذا املفهوم 

يعين إذا محل كالمه على أن مراده صاحل لالحتجاج كما هو محل زين الدين ال إذا محل : قلت" وقد يكون حسنا
قيد لقوله وقد يكون حسنا ومل ينقل لنا " عند من يرى احلسن رتبة دون الصحيح"على األعم من ذلك كما عرفت 
فكان االحتياط أن ال يرتفع ما "و يرى ما ليس بضعيف صحيحا وال يثبت احلسن عن أيب داود هل يقول بذلك أ

  .وهو أنه يرى ما ليس بضعيف صحيحا" سكت عنه إىل الصحة حىت يعلم أن رأيه هو الثاين وحيتاج إىل نقل
أيب  قال احلافظ ابن حجر بعد نقل جواب شيخه على أيب الفتح وقد أجاب احلافظ صالح الدين العالئي عن كالم

الفتح جبواب أمنت من هذا فقال ما نصه هذا الذي قال ضعيف وقول ابن الصالح أقوى ألن درجات الصحيح إذا 
تفاوتت فال نعين باحلسن إال الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا مل خيرج مسلم منها شيئا يف األصول إمنا خيرجها يف 

  .املتابعات والشواهد انتهى

قل يف مسلم شيئا إمنا ألزمه أبو الفتح أن جيعل مسلما كأيب داود وال وجه عندي إللزام أيب ابن الصالح مل ي: قلت
الفتح له أصال وذلك أن مسلما شرط أن ال خيرج إال الصحيح ومسى كتابه به وقال ما أدخلت فيه إال ما صح وأبو 

سكوت عنه خبالف مسلم داود يقول ما سكت عنه فهو صاحل وهي عبارة ليست نصا يف شرطيه الصحة يف امل
فعبارته صرحية غري حمتملة فألي شيء يقول إن يف حديثه ما يتحمل احلسن كما يف حديث أيب داود وأما قول 

العالئي إن درجات الصحيح متفاوتة وإنه ال يعين باحلسن إال الدرجة الدنيا منها وليس يف مسلم منها شيء فهو 
درجاته اليت ليس فيها درجة دنيا ومسلم قد شرط الصحة يف كتابه مؤذن بأنه إذا أطلق الصحيح فال يشمل إال 

  .ومساه صحيحا وحينئذ فال يدخل احلسن يف كتابه أصال
قال احلافظ ابن حجر ما معناه كالم العالئي صحيح وهو مبين على أمر اختلف نظر األئمة فيه وهو قول مسلم ما 

مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أيب يزيد : نظرائهما و الثاينمعناه إن الرواة ثالثة أقسام فاألول كمالك وشعبة و
وأمثاهلما وكل من القسمني مقبول ملا يشمل الكل من اسم الصدق والطبقة الثالثة أحاديث املتروكني فقال القاضي 
: عياض وتبعه النووي وغريه إن مسلما أخرج أحاديث القسمني األولني ومل خيرج شيئا من أحاديث القسم الثالث

والبيهقي وغريمها مل خيرج مسلم إال أحاديث القسم األول فقط فلما حدث واخترمته املنية قبل : وقال احلاكم
إخراج القسمني اآلخرين ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند صحيح عن حممد بن ابراهيم بن حممد بن سفيان صاحب 

يدخل فيه عكرمة : س يعين الصحيح و الثاينمسلم قال صنف مسلم ثالثة كتب أحدها هذا الذي قرأه على النا
  .يدخل فيه الضعفاء: وابن اسحق وأمثاهلما و الثالث

مروية يف صحيحه لكن : وإمنا اشتبه األمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاين: قلت
خيرج شيئا مما تفرد به الواحد منهم حرف املسألة هل احتج هبم كما احتج بأهل القسم األول أم ال واحلق أنه مل 



ما يرفع به التفرد عن : وإمنا حيتج بأهل القسم األول سواء انفردوا أم ال وخيرج من أحاديث أهل القسم الثاين
طرق كثرية يعضد بعضها بعضا فإنه قد : أحاديث أهل القسم األول وكذلك إذا كان حلديث أهل القسم الثاين

يف األصول بل ويف املتابعات : كتابه ولو كان خيرج مجيع أحاديث أهل القسم الثاين خيرج ذلك وهذا ظاهر بني يف
  لكان كتابه أضعاف ما هو

عليه إال تراه خيرج لعطاء بن السائب يف املتابعات وهو من املكثرين ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسرية 
تابعات إال سنة أو سبعة ومل خيرج لليث بن أيب وكذا حممد بن اسحق وهو من حيور احلديث وليس له عنده يف امل

سليم وال ليزيد بن أيب زياد وال جملالد بن سعيد إال مقرونا وهذا خبالف أيب داود فإنه خيرج أحاديث هؤالء يف 
األصول حمتجا هبا وألجل ذا ختلف كتابه عن شرط الصحة ويف قول أيب داود ما كان فيه وهن شديد بينته فأفهم أن 

ون فيه وهن غري شديد أنه ال يبينه ومن هنا تبني أن ما سكت عليه أبو داود ال يكون من قبيل احلسن الذي يك
االصطالحي بل هو على أقسام منه ما هو يف الصحيحني أو على شرط الصحة إىل آخر ما قدمناه يف هذا البحث 

  .عن احلافظ ابن حجر
تلخص من عبارة أيب الفتح اليعمري وزين الدين بن  الذي: قلت"وهبذا التحقيق يتضح لك ما يف قول املصنف 

ال أدري مل زاد لفظ املعىن فإن املعاين " العراقي أن ما سكت عنه أبو داود فهو يف املعىن والصحة مثل حديث مسلم
هذا " ولكن مسلم يسمي احلسن صحيحا كاحلاكم واملتقدمني"يف احلديثني قد ختتلف وإن مجعهما وصف الصحة 

بأن كل ما يف كتابه صحيح عنده "أي مسلم " فيحكم"يف كتابه وقد عرفت ما فيه : جود القسم الثالثمبين على و
على معىن أنه جيب العمل به وعلى معىن أنه ليس فيه ضعيف وإن كان فيه ما هو حسن عند من جيعل احلسن رتبة 

ه وجزمه بأن مسلما مل خيرج إال ألهل ال خيفى أن هذا ال يتم على حتقيق احلافظ الذي قدمنا" بني الصحيح والضعيف
ما يكون صحيحا لغريه فليس يف كتابه إال : القسم األول وهم أعلى مراتب الصحيح وأخرج ألهل القسم الثاين

املتعاضدة أحاديثهم فليس يف كتابه : الصحيح لذاته وهم أهل القسم األول والصحيح لغريه وهم أهل القسم الثاين
  .ما هو من قسم احلسن

ا كان مقتضى كالم املصنف أن يوصف أحاديث سنن أيب داود بالصحة كما وصف أحاديث مسلم هبا مع قوله ومل
كما جعلنا أحاديث " سنن أيب داود صحاحا عنده"أحاديث " وإمنا مل جيعل"بأهنما مستويان أجاب عن هذا بقوله 

حلاكم واملتقدمني يف تسمية احلسان مذهب ا"أبو داود " مل يعرف هل ذهب"أي الشأن " ألنه"مسلم صحاحا عنده 
عند زين الدين "تقرير الكالم " هذا"أي خبالف مسلم فقد عرفنا ما عنده من تسمية احلسان صحاحا " صحاحا أم ال
  أبو" فجعل ما سكت عنه"اليعمري " أما أبو الفتح

  " .صحيحا كمسلم"داود 
أن أحاديث أيب داود اليت سكت عنها صحيحه  ال يعزب عنك أن أصل كالم أيب الفتح البن الصالح بأنه يلزمه

من أحاديث مسلم لكنه ساق من عبارته ما دل على أن ما ألزم به ابن الصالح يراه قويا فلذا قال : كالقسم الثاين
يف مساواة أحاديث أيب داود " الزين"أي أبا الفتح " وساعده"املصنف إنه يسمى ما سكت عنه أبو داود صحيحا 

" مضافة"على ما سكت عنه أبو داود بأنه صحيح " من إطالق التسمية"الزين " إمنا اعتذرو"ألحاديث مسلم 
قليل اجلدوى مل يقع إال "أي بني الزين وأيب الفتح " إىل اعتقاد أيب داود وهذا االختالف الذي وقع بينهما"التسمية 

منقسما "أي أيب داود " ن عندههل كان عنده يسمى صحيحا أ م كا"عند أيب داود " يف تسمية ما سكت عنه عنده



يف التسمية إىل حسن وصحيح كاصطالح املتأخرين واألكثرين فإهنم قصروا اسم الصحيح على أحد قسمي املقبول 
وخصوا ما دونه باسم احلسن وهذا يقتضي املساواة بني حديث مسلم وبني ما سكت عنه أبو داود من حديث 

احلسن صحيحا وأنه مل يرد بتسمية كتابه الصحيح إال مبعىن املقبول كل هذا مبين على أن مسلما قد مسى " السنن
وأنه مل يرد الصحة االصطالحية اخلاصة أو أرادها وغلب احلسن يف التسمية ومبين على أن إطالق صحيح على ما 

تح والزين سكت عليه أبو داود كإطالق حسن عليه ال فرق بينهما يف املعىن وإمنا اخلالف لفظي بني الشيخني أيب الف
  .ونعم بتم أنه ال فرق بينهما حيث يراد بالصحيح يف هذا اإلطالق معىن احلسن

إال أنه ال خفاء يف أن ظاهر قول الزين يف العذر عن عدم إطالق الصحيح على ما سكت عليه أبو داود : قلت
صحيح أن املراد لتحقق احلسن دون الصحة وقوله فكان االحتياط أن ال يرفع ما سكت عنه أبو داود إىل ال

بالصحيح هو األخص وأن إطالقه على ما سكت عليه رفع له إىل رتبة هو منحط عنها وغري متحققة له وأبو الفتح 
قال يطلق الصحيح على ما سكت عليه أبو داود باملعىن األعم فيشمل الصحيح األخص واحلسن ألن قول أيب داود 

ا أطلق الصحيح على األمرين معا ومشلهما كتابه فابن رشيد ال إن ما سكت عنه صاحل حيتمل األمرين كما أن مسلم
يريد بالصحيح يف إلزامه ابن الصالح إال معناه األخص إذ معناه املرادف للحسن قد صرح ابن الصالح بأنه الذي 

  حيتمله ما كست عنه أبو داود

كت عليه صاحل حيتمل صالحيته والتحقيق أن إلزام ابن رشيد البن الصالح مبين على أن قول أيب داود إن ما س
إنه حيمل ما سكت عليه على احلسن : للصحة باملعىن األخص وباملعىن األعم الشامل للحسن فلما قال ابن الصالح

قال أبو الفتح ابن رشيد بل وحيتمل الصحة باملعىن األخص فحمله على أحد حمتمليه حتكم مث قال بعد ذلك إنه يلزم 
مبعىن السحن ومحل عليه أن يلزم مسلما بأن يف حديثه احلسن ألنه أتى بعبارة  ابن الصالح حيث جعل الصاحل

كعبارة أيب داود فإن لفظ الصحيح الذي مسى به كتابه حيتمل على أنه أراد به الصحيح مبعناه األخص وحيتمل أنه 
ام الرواة إىل صحيح وأنزل املراد األعم كاحتمال لفظ صاحل عند أيب داود مث إنه ملا صرح يف كتابه أنه ينقسم بانقس

منه وأنه أتى هبما فيه دل على أنه أراد به املعىن األعم كما أن أبا داود قال إن الصاحل املسكوت عنه بعضه أصح من 
بعض دل كالم كل واحد منهما على أهنما أتيا يف كتابيهما بأحاديث تفاوت رتبها إىل صحيح وأصح واألصح هو 

يح هو احلسن فقد أراد مسلم بصحيح وصاحل الصحيح باملعىن األعم الشامل الصحيح باملعىن األخص والصح
  .للقسمني كما أراد أبو داود بصاحل

وبعد هذا تعرف أن قول الزين إن صاحل حيتمل الصحيح واحلسن مراده الصحيح باملعىن األخص ومارد اليعمري أنه 
و داود إنه أتى يف كتابه بالصحيح وما يشاهبه وما ال احتمال فيه بل هو ظاهر يف املعىن األعم كما دل له قول أب

يقاربه أي يشاهبه ويقاربه يف الصحة وقوله بعضها أصح من بعض وقد وجد يف كتابه احلسن قطعا فمراده بصاحل 
صحيح باملعىن األعم كما أراد مسلم وأن قوله مسلما التزم الصحة يف كتابه يقول اليعمري نعم لكنه إلتزمها مبعناها 

  .م ملا قرره من كالم مسلم واشترطها أبو داود بذلك املعىن لقوله صاحل وبعضها أصح من بعضاألع
إذا عرفت هذا عرفت أن جواب الزين عن اليعمري مل يوافق حبثه ومراده أن اليعمري يقول إن الصاحل مبعىن 

سام لكنه عرب بلفظة صاحل عن الصحيح باملعىن األعم وإن أبا داود كغريه يقول بانقسام احلديث إىل الثالثة األق
بقوله وما كان فيه وهن شديد وقوله فكان االحتياط أن ال يرتفع ما سكت عنه إىل الصحيح : قسمني وبني الثالث

يقال عليه قد عرفت أن مراد أيب داود مبا سكت عنه أي عن بيان وهنه الشديد ألنه مل يسكت على غريه إذ قد 



فالذي سكت عنه قد جعله صاحلا وليس مبسكوت عنه بل موصوف بالصاحل حكم بأن الذي مل يبني وهنه صاحل 
  وهو حمتمل

األمرين كما عرفت ومنه تعرف أن أبا داود قائل برأي املتأخرين واألكثرين وحيتمل أن يريد زين الدين إن محلنا 
مل الصحيح باملعىن صاحلا يف عبارة أيب داود على الصحيح باملعىن األعم رفع له إىل فوق رتبة احلسن ألنه يش

األخص األحوط وصفه بالتحقق وهو احلسن لكنه قال أبو الفتح إن أبا داود مل يرسم شيئا باحلسن فكيف يثبت له 
  .شيئا مل يقله سيما وقد قال إنه صاحل وبعضه أصح من بعض

شيخني جعال أعين إدراج احلسن يف الصحيح هذا وقول املصنف إن ال: وهبذا علم أن رأي أيب داود هو الثاين
أحاديث مسلم وأيب داود مستوية ال خيلو عن تأمل ألن الزين قال إن مسلما شرط الصحة فليس لنا أن حنكم على 

حديث خرجه أنه حسن ملا تقدم من قصور رتبة احلسن ووصف أحاديث أيب داود املسكوت عنها باحلسن الذي 
" فإما أن يريدوا"وأما أبو الفتح فظاهر عبارته التسوية  رتبته أنقص من رتبة الصحيح فهذا يشعر بأنه مل يسو بينهما

يف أن كل واحد منهما واجب القبول عند "أي بني أحاديثهما " املساواة بينهما"أي أبو الفتح والزين ومن تبعهما 
من  ملا ذكره" خمرجه فذلك قريب وال يقتضي املساواة املطلقة أو يريدوا أهنما سواء على اإلطالق فذلك غري صحيح

أي تراجم العلماء يف كتب الرجال اليت وضعت لبيان أحوال " فإن من أنس بعلم األثر وطالع كتب الرجال"قوله 
كما ال يشك أن البخاري كان اكثر "يف ا لرواة " مل يشك أن مسلما كان أكثر احتياطا من أيب داود"الرواة وغريهم 

نا فإن من تساهل منهم مل حيمله على التساهل هوى وإمنا حس"من الثالثة " احتياطا من مسلم وإن كان مقصد الكل
  " .محله أنه رأى أن قبول ما رواه واجب ورده حرام فاحتاط كل منهم للمسلمني فجزاهم اهللا أفضل اجلزاء

وقد روى النووي يف شرح مسلم أن مسلما "ومن األدلة أن مسلما وإن روى عن بعض الضعفاء فإنه يعتمده قوله 
باإلسناد الضعيف لعلوه وله إسناد صحيح "أي يف كتابه املسمى بالصحيح " أخرج احلديث يف الصحيح ذكر أنه رمبا

معروف عند أهل هذا الشأن فقد تركه نزوال استغناء بشهرته وهذا يدل بالنص على أن مسلما وإن روى عن بعض 
شرط مسلم جملرد إسناده إىل الضعفاء مل يدل على أنه اعتمدهم ولذا ضعف احملققون قول من يقول صحيح على 

فإنه ليس كل من يف صحيحه من الرواة غري ضعيف إذ قد صرح بأن فيهم الضعيف لكن ليس فيه " رواة مسلم
  عما زعماه من مساواة حديث مسلم" وهذا جواب واضح على اليعمري وزين الدين"حديث ضعيف 

  .حلديث أيب داود
أن حديث مسلم عند التعارض أرجح من حديث أيب داود ملن مل واعلم أن املقصود هبذا الكالم هو التعريف ب"

أي " يتمكن من البحث عن إسنادمها والكشف عما قيل يف رجاهلما ومجيع ما يتعلق هبما من علوم احلديث وذلك
ملا تقدم من أن مجاعة من الثقات قد ادعوا اإلمجاع على صحة كتاب "وجه ترجيح حديث مسلم عند التعارض 

كيف تتم هذه الدعوى مع أنه قد صرح أنه قد ينزل عن الثقات وأهل اإلتقان إىل من هو دوهنم فال  :يقال" مسلم
بد من محل الصحة املتفق عليها على ما يشمل مراتب الصحة اليت يدخل فيها احلسن لكن ظاهر ما سلف للمصنف 

ه من حتقيق حال أحاديث مسلم مبا أن اإلتقان على الصحة باملعىن األخص وقد تقدم عن احلافظ ابن حجر ما نقلنا
  .يرفع درجته عن أحاديث أيب داود

فإن ما تلقته األمة بالقبول أرجح من " ومل خيتلف يف الترجيح ملا تلقته األمة بالقبول على غريه من الصحيح املقبول"
ن أيب داود غريه من الصحيح الغري املتلقي والتلقي من األمة وقع للصحيحني كما سلف ومل يقع التلقي لسن



فأحاديث مسلم أرجح إذا عارضها صحيح غري البخاري فكيف إذا عارضها ما فيه احلسن وحنوه وتقدم البحث عن 
  .دعوى التلقي

فمن "ومر ما فيه " يف أن املتلقي بالقبول هل يفيد العلم االستداليل أم ال وقد مر ذلك"بني األمة " وإمنا وقع اخلالف"
ومن قال إنه يفيد الظن فإن "سواء كان من أهل البحث أو من غريهم " لما على اإلطالققال إنه يفيد العلم قدم مس
وإن كان "ألنه جيب العمل بالظن عند عدم أقوى منه " قدمه أيضا"أي البحث عن أسانيد " مل يكن من أهل الكشف
من البحث ظن فإن حصل له "عن أسانيد املتعارضني من حديث مسلم وحديث أيب داود " من أهل الكشف حبث

" من الظن احلاصل من تلقي األمة بالقبول صار إليه"إما بترجيح حديث مسلم أو ترجيح حديث أيب داود " أرجح
وإن كان تلقي األمة بالقبول أرجح يف ظنه عمل "إىل ما رجح له ألنه ال يعمل بظن مرجوح عند وجود ظن راجح 

  " .والكشف عن أحوال الرواةبه وأهل الكشف هم املتمكنون من النظر يف األسانيد 
قد نقل احلافظ ابن النحوي يف البدر املنري واحلافظ زين الدين يف التبصرة عن احلافظ أيب عبد اهللا بن منده : فإن قيل"

  أنه قال عن أيب داود إنه خيرج اإلسناد

ذا يقتضي أن يف ما سكت وه"وقدمنا هذا قريبا " الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ألنه عنده أقوى من رأي الرجال
ألنه ال يعمل إال بصحيح أو حسن وهذا خارج عنهما ألنه ضعيف مل يعضده " عنه ضعيفا عنده ال جيوز العمل به

غري متميز عن غريه فوجب "الذي صرح أبو داود بإخراجه يف كتابه " وذلك الضعيف"خرب آخر بل مل جند غريه 
  .كان فيه ما يصح به العمل لكنه مل يتميز عما ال يصحأي مجيع ما سكت عنه ألنه وإن " ترك اجلميع

ومل حيل االحتجاج بشيء منها إال بعد الكشف عن أحوال رجاهلا يف كتب اجلرح والتعديل وهذا خالف ما عليه "
وخالف ما نص عليه احلفاظ كابن الصالح "من العلماء فإهنم حيتجون مبا سكت عنه أبو داود كما تقدم " العمل

فإهنم قالوا حنتج مبا سكت عنه أبو داود إال أن " ين الدين بن العراقي وسراج الدين بن النحوي وغريهموالنووي وز
يظهر يف بعضها أمر يقدح يف الصحة واحلسن وجب ترك ذلك كما نقله املصنف عن النووي قريبا وتقدم الكالم يف 

  .أن ما سكت عنه أنه حيتمل الصحة واحلسن
شكل إال على من كان ال يعرف ما اصطلح عليه القوم يف باب مراتب اجلرح والتعديل اجلواب أن ذلك ال ي: قلت"

عرفت أهنم يطلقون الضعيف على "من اجلرح والتعديل " وغريه من أبواب علوم احلديث وأنت إذا بلغت هذا الباب
رواة احلسن الذي خف  ال خيفى أهنم إن أرادوا هذه فهذه صفة" العدل يف دينه املتوسط يف مراتب احلفظ واإلتقان

أي من " وقد نص زين الدين يف مراتب التجريح اخلمس على أن الضعيف وهو يف املرتبة الرابعة منها"ضبطهم 
وقد " ومن يف املرتبة اخلامسة لالعتبار هبم"ال فائدة لزيادته " يكتب حديثه وحديث من يف مرتبته"مراتب التجريح 

  .فإنه ال يكتب حديثهم لذلك" أهل املراتب املتقدمة من اجملروحنيدون "تقدم للمصنف هذا وتقدم ما عليه 
" مراتب التعديل اخلمس أن أهل املرتبة الرابعة منهم يكتب حديثهم لالعتبار هبم وهم"أهل " وروى عن أيب حامت يف"

ا سكت عنه من قد عرفت أنه قال أبو داود إن م" من قيل فيه إنه صاحل احلديث"أي أهل املرتبة من مراتب التعديل 
أو حمله الصدق أو شيخ أو وسط أو شيخ وسط أو "احلديث فإنه صاحل وجعلوا هذه العبارة حتتمل الصحة واحلسن 

بفتح الراء وكسرها كما قال الزين واعلم أن ابن معني قال من قيل فيه إنه ضعيف " مقارب احلديث أو حنو ذلك
كما سيأيت إن شاء اهللا يف "ر يف ذلك خالفا سيأيت بيانه فليس بثقة وال يكتب حديثه نقله عن زين الدين وذك

  " .موضعه



فعرفت هبذا أن الضعيف يف رابعة مراتب اجلرح هو صاحل احلديث يف رابعة مراتب التعديل ولكنه يوصف بالضعف "
ة املغفلني بالنظر إىل من فوقه من الثقات اإلثبات املتقنني ويوصف بصالح احلديث بالنظر إىل صدقه وترفعه عن مرتب

املكثرين من اخلطأ وترفعه عن مرتبة اجملروحني واملتهمني ويدل على ما ذكرته ما ذكروه يف أقسام الضعيف كما يأيت 
من أن احلديث قد يسمى ضعيفا عندهم إذا كان من طريق رجال احلسن املستورين غري أنه مل يرد له شاهد وال 

لكنه ال " الفتح بن سيد الناس إن شرط أيب داود كشرط مسلم متابع ويدل على ما ذكرته ما تقدم من قول أيب
خيفي أنه مل يرفضه املصنف فيما سلف مث هذا كله يتم إن كان مراد أيب داود بقوله إنه خيرج اإلسناد الضعيف إذا مل 

" و"أيب داود جيد يف الباب غريه اإلسناد الذي ليس فيه وهن شديد الذي التزم أنه يبينه وهذا حمل تتبع ملا يف سنن 
عن مسلم قوله يل كل الصحيح جتده عند مثل مالك وشعبة وسفيان واحتاج أ ينزل إىل "أبو الفتح " ما رواه"يدل له 

مثل ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب ملا يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا يف احلفظ واإلتقان 
عنهم من أهل الصدق والعدالة عنده وأن تفاوهتم إمنا هو يف احلفظ  فدل هذا على أن رواة أيب هريرة الذي سكت

هذا مبين على أنه ال فرق بني رجال مسلم وأيب داود فإن املصنف جعل عبارة مسلم يف رواته دليال على " واإلتقان
لم باخلربة أن أن رواة أيب داود يتصفون بصفة رواة مسلم وهذا ينقض ما سلف له قريبا وال يتم على كل تقدير ملا ع

يف رجال أيب داود ممن يعتمدهم يف األصول رجاال ال يرتضيهم مسلم إال يف التوابع والشواهد كما قد سبقت أمثلة 
إمنا هو ضعيف احلفظ ضعفا "أي من رواة أيب داود " والضعيف منهم"من ذلك فيما قدمناه وال يتم قوله أيضا 

  .لكنه ال يكون حجة يعمل حبديثه" ارمتوسطا ال حيطه إىل مرتبة من ال يكتب لالعتب
وهلذا جعلوا من قيل فيه أنه ضعيف مبرة يف ثالثة مراتب احلرج وجعلوه ممن ال يكتب حديثه لالعتبار ومعىن االعتبار "

عندهم الطلب التوابع والشواهد اليت يعرف هبا أن للحديث أصال ويترقى حديث الضعفاء إىل مرتبة احلسن وسوف 
ويأيت حتقيق ذلك هنالك إن شاء اهللا تعاىل إال " الشواهد والتوابع والفرق بينهما يف بابه إن شاء اهللا يأيت تعريف معىن

أنك قد عرفت أن أبا داود قال إنه يذكر احلديث الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه فيبين عليه حكم ولذا قال إنه 
  أوىل من الرأي والرأي إمنا حيتاج

ال يذكره لالعتبار بل ليبين عليه أحكاما مث إنه مبين على أنه مل جيد يف الباب غريه وأي  إليه عند رواة احلكم فهو
شيء يعترب هو به وإن أريد أن غري أيب داود من األئمة يعترب به فال يكون عذرا أليب داود ألنه مل يأت به إال للحكم 

  .به
وال " والفقهاء وإن مل يتابع راويه على روايته فاإلسناد الضعيف على هذا واجب القبول عند كثري من األصوليني"

إال "لذاته أو لغريه " وأما احملدثون فيذهبون إىل قبوله مىت مجع شرائط احلديث احلسن"يكون حسنا لذاته وال لغريه 
البخاري فلم يقبله كما تقدم وبوضح ما ذكرته أن اإلسناد الضعيف الذي ذكره ابن منده يف السنن مقبول عندهم 

ال يعزب عنك أن " ا قدمناه عن أيب داود من قوله إن ما مل يذكر فيه شيئا فهو صاحل وبعضها أصح من بعضهو م
نقل ابن منده عن أيب داود أنه قال خيرج احلديث الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه وهذا نص منه أنه خيرج 

اليت سكت عنها أصح من بعض  الضعيف وقال فيما سكت عنه إنه صاحل مث قال وبعضها أي بعض األحاديث
فعبارته تشعر بأن الذي سكت عنه صحيح أو أصح والذي أخرجه عند عدم وجود غري ورآه أوىل من الرأي 

" وهلذا قال ابن منده"ضعيف فكيف يقول املصنف إن الذي ذكره ابن منده هو الذي قدمه عن أيب داود فليتأمل 
يورد اإلسناد الضعيف ومل يقل "أي أبا داود " إنه"ومراده قال راويا  األوىل قال أبو داود ألن ابن منده راو للفظه

احلديث الضعيف ألن احلديث يف نفسه قد يقوي متنه الجتماع األسانيد الضعيفة إذا كان رواهتا يف مرتبة رجال 



مل جيد غره لكنه غري خاف عليك أنه قال أبو داود إنه خيرج احلديث الضعيف إذا " احلسن ومل يكونوا ضعفاء مبرة
فأين اجتماع األسانيد الضعيفة اليت ترقيه إىل احلسن إذ لو كان شيء يرقيه إىل مرتبة احلسن ملا قال إذا مل جيد غريه 
وإن أراد أن غري أيب داود وجد له أسانيد عاضدة حلديثه الذي مل جيد غريه فال ينفع ذلك بالنظر إىل أيب داود إذ قد 

  .ورتب عليه حكما ومنه تعرف ما يف قوله أتى بضعيف مل يعضده شيء عنده
االنفراد يف أحاديث السنن إذا مل "أيها املخاطب كما يرشد إليه قوله وامها " ومن نفائس هذا الفصل أن ال تظن"

من ظن االنفراد يف " أبو داود إال بإسناد من األسانيد الضعيفة وامها"أ ي احلديث الدال عليه األحاديث " يورده
يظن " و"عند أيب داود فيظن االنفراد " إمنا ترك الشواهد واملتابعات لعدمها"أي أبا داود " أنه"ن أحاديث السن

  أي ليس كما ظنه" فليس كذلك"أي الشواهد واملتابعات " أن شرط احلديث احلسن وجودها"الواهم 

وشواهد " تابعاتعلى أن ما سكت عنه فهو صاحل يقتضي معرفته مل"أي أيب داود " فنصه"من أن وجودها شرط 
  :تقويه فيه حبثان

  .إن هذا الذي سكت عنه هو الذي أخرب عنه بأنه صاحل والصاحل صحيح أو أصح عنده كما عرفت: األول 
  .أنه مل يسكت عما مل جيد يف الباب غريه بل قال إنه ضعيف: و الثاين 

احلا أو أنه ضعيف فال يعرف نعم يشكل وجود حديث يف السنن مسكوت عنه فإنه حيتمل أن سكوته عنه لكونه ص
الفرق بينهما إال بأن جند حديثا ليس يف الباب غريه فيحكم بضعفه مث إنه مبين على أنه ال يأيت يف باب من أبواب 

كتابه مبا وهنه شديد وإن مل جتد إال هو وهذا كله يفتقر إىل تتبع كتاب أيب داود ألن ما سكت عنه قد احتمل 
هذا كالم حسن لكنه يقال " باب معرفة اصطالحهم ومن باب احلمل على السالمة من"الضعف واحتمل أنه صاحل 

عليه إنه قد صرح أبو داود أنه يأيت بالضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه من تابع أو شاهد فحمله على السالمة إمنا 
عن نفسه كما جيب قبول  جيب قبول خربه" فإن مثل أيب داود مع جاللته ومعرفته وأمانته"هو بقبول خربه عن نفسه 

  .ما أخرب به عن غريه وقد أخرب عن نفسه مبا عرفت
على ما ال يستحق اسم الصحيح أو احلسن يف عرفهم "أي لفظ صاحل فيها سكت عنه " ال يطلق ذلك: "وأما قوله
يف فكيف وقد روى احلافظ سراج الدين بن النحوي "فقد عرفت أنه مل يطلقه إال على صحيح أو حسن " الشائع

مقدمات كتابه البدر املنري عن أيب داود أنه خيرج يف الباب أصح األسانيد ويترك بقيتها ختفيفا على طلبة هذا العلم 
هذا حممول على ما خيرجه يف باب أحاديث األحكام اليت يذكر فيها كثرية وأما ما خيرجه يف باب أو يف " الشريف

وهذا يدل على أنه إمنا نص على صالحية ما سكت "أنه ضعيف حكم ال جيد فيه إال حديثا واحدا فإنه قد صرح ب
قد عرفت أنه نص على صالحية ما سكت عنه ونص على أنه خيرج " عنه مما إسناده ضعيف مل عرف من شواهده

الضعيف الذي ال جيد غريه يف الباب ونص على أنه خيرج ما اشتد وهنه مع بيانه وإذا كان هذا نصه فليس لنا 
سكت عنه فهو صحيح أو حسن حىت يعلم أن يف الباب غريه إذ هو الذي صرح بأنه خيرجه مع  التحكم بأن ما

ضعفه نعم الذي ال جيد يف الباب غريه قليل بالنسبة إىل مقابله فقد يقال احلكم لألعم األغلب وهو الصالحية 
  .للمسكوت عنه إال أن هذا ال يكفي يف إثبات األحكام

فقال يف ترمجة "ما تقدم من األقاويل أي هذا ما قال أئمة هذا الشأن غري احلافظ الذهيب كأنه قسيم إما" وأما الذهيب"
أيب داود من كتابه النبالء قال أبو داود ذكرت يف السنن الصحيح وما يقاربه فإن كان فيه وهن شديد بينته قال 

بالسني املهملة يف القاموس " كاسرالذهيب وقد وىف بذلك رمحه اهللا حبسب اجتهاده وبني ما ضعفه شديد غري حمتمل و



  .غري شديد" عما ضعفه خفيف حمتمل"كسر من طرفه غض أي غض أبو داود 
ألنه قد سكت عما فيه ضعف حمتمل " هذه عن احلديث أن يكون حسنا عنده"عنده " فال يلزم من سكوته واحلال"

حنا املولد الذي هو يف عرف وال سيما إذا حكمنا على حد احلسن باصطال"وليس هذا بداخل يف باب احلسن 
الذي "وهو احلسن لذاته فإنه إمنا يعترب فيه خفة الضبط كما عرفت فإنه " السلف يعود إىل قسم من أقسام الصحيح

كان األوىل اإلتيان بكلمة الواو عوضا عن أو ألن " جيب العمل به عند مجهور العلماء أو الذي يرغب عنه البخاري
ال أدري ما يراد به فينظر إذ املعروف أن " وميشيه مسلم وبالعكس"احلسن لذاته  الذي يرغب عنه البخاري هو

البخاري ال يعمل باحلسن لذاته كما تقدم ومسلم يدخله يف قسم الصحيح وعكس هذا ما أدرى ما أراد به الذهيب 
أي " فإنه"ئي وغريه كما قد عرفته من كالم العال" داخل يف أدىن مراتب الصحيح"أي املذكور باحلسن لذاته " فهو"

  " .خلرج االحتجاج"أي عن شرائطه باالصطالح املولد " لو احنط عن ذلك"احلسن لذاته 
وهذا كله تقرير لكون " وكتاب أيب داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك حنو من شطر الكتاب"

وال حيتج به ألنه قد احنط عن رتبته وهذا ما كاسر أبو داود عن ضعفه احملتمل وسكت عنه ال يدخل حتت احلسن 
" ورغب عنه اآلخر"كأن املراد به مسلم " مث يليه ما أخرجه أحد الشيخني"خالف ما قاله املصنف يف تقريره 

مث يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيدا ساملا من علة وشذوذ مث يليه ما كان إسناده صاحلا وقبله العلماء "البخاري 
ني لينني فصاعدا يعضد كل منهما اآلخر مث يليه ما ضعف إسناده لنقص يف حفظ راويه فمثل هذا جمليئه من وجه

ميشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا مث يليه ما كان بني الضعف من جهة راويه فهذا ال يسكت عنه بل يوهنه غالبا 
  " .وقد يسكت عنه حبسب شهرته ونكارته واهللا أعلم انتهى بلفظه

  :حتصل من كالم الذهيب هذا أن أحاديث أيب داود على ستة أقسام واعلم أنه قد

على شرط الشيخني على شرط أحدمها ما كان إسناده جيدا ساملا عن شذوذ وعلة ما كان إسناده صاحلا وعضده 
  .غريه ما كان إسناده ضعيفا لضعف حفظ راويه ما كان بني الضعف

بني الكالمني اختالفا وكذا إذا قابلت بينه وبني ما نقل عن أيب  وأنت إذا قابلت بني هذا وبني كالم املصنف وجدت
داود وإمنا هذا إخبار من الذهيب عن حقيقة أحاديث السنن باعتبار ممارسته هلا ال باعتبار كالم مؤلفها وكأنه هلذا قال 

إذا مل يكن كما هو معروف من عوائد احلفاظ ولقد قال بعض حفاظ احلديث إن احلديث "املصنف وأما الذهيب 
الفرد كما يف القاموس وكأن هذا من قوله كما هو معروف إىل هنا معلق : اليتيم" عندي من مائة طريق فأنا فيه يتيم

بقوله وأما الذهيب وفيه نوع خفاء وتعلقه بقوله ملا عرف من شواهده أظهر وإن كان قد بعد بتوسيطه بنقل كالم 
  .الذهيب

رط أيب داود ومن أحب الكشف عما سكت عنه فهو أوىل وأقرب إىل التحقيق فهذا الكالم الذي أوردته يعرف ش"
أي على الكشف عن أحاديث أيب داود " التام وهو طريقة أهل اإلتقان من طلبة هذا الشأن وأعون كتاب على ذلك

يف بضم امليم وكسرها كما " كتاب األطراف للحافظ الكبري محال الدين أيب احلجاج املزي"اليت سكت عليها 
ملعرفة طرق احلديث وكتاب امليزان للذهيب للكشف عن أحوال الرجال وأقرب "القاموس وآخر زاي بلدة بدمشق 
لسنن أيب داود فإنه تكلم على مجيع ما فيها مما حيتمل الكالم وبني ما "أي املنذري " منها خمتصر احلافظ عبد العظيم

سى الترمذي وجود الكالم على حديثهما غاية التجويد فيها مما يف الصحيحني وغريمها وصححه أو حسنه أبو عي
  " .وجاء كتابه مع كثرة فوائده صغري احلجم مل يزد على جملد

ذكر احلافظ املذكور يف خطبة خمتصريه املذكور عن ابن داسه أنه قال مسعت أبا داود يقول كتبت عن رسول اهللا 



منته هذا الكتاب يعين كتاب السنن مجعت فيه أربعة صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ض
آالف ومثامنائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه ويكفي اإلنسان لدينه أربعة أحاديث قوله صلى اهللا 

  من: "قوله: و الثاين ١" األعمال بالنيات: "عليه وسلم
  ـــــــــــــــــــ

  .سبق خترجيه ١

 ٢" ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضي ألخيه ما يرضي لنفسه: "قوله: والثالث١" ال يعنيهحسن إسالم املرء تركه ما 
  .٣احلديث، ..."احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات: "والرابع

مث ذكر فيها أيضا أنه حكى أبو عبد اهللا حممد بن اسحق بن منده احلافظ أن شرط أيب داود والنسائي إخراج 
م مل جيمع على تركهم إذا صح احلديث باتصال السند من غري قطع وال إرسال وحكى عن أيب داود أنه أحاديث أقوا

  .قال ما ذكرت يف كتايب حديثا اجتمع الناس على تركه انتهى
  .وأعلم أنه قد أطال املصنف رمحه اهللا الكالم على شرط أيب داود ومل يسفر وجه إطالته عن شيء يعتمد عليه

* * *  
  ـــــــــــــــــــ

وأمحد ، ٣حديث : حسن اخللق: ومالك يف، ١٢ب : الفنت: وابن ماجة يف، ١١ب : الزهد: الترمذي قي ١
١/٢٠١.  
  .٣/١٧٦وأمحد . ٧١حديث . ١٧اإلميان ب : ومسلم يف. ١/١٠البخاري  ٢
  .٣٩٨٤وابن ماجة . ١٠٨حديث : املساقاة: ومسلم يف. ٧/٣٠البخاري  ٣

  ]لنسائييف بيان شرط ا[ ١٥: مسألة

يف القاموس أن نسا بلدة وبلدة بسرخس ذكره يف  ١هو أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي" شرط النسائي"
" واعلم أن من الناس من يفضل كتاب النسائي يف القوة والصحة على سنن أيب داود"املعتل ومل يذكره يف املهموز 

ن عدي والدار قطين وابن منده وعبد الغين بن سعيد قال وقد أطلق الصحة عليه أو على النيسابوري وأبو أمحد ب
  .النسائي انتهى وقد أطلق اخلطيب السلفى الصحة على كتاب: ابن الصالح

أطلق احلاكم الصحة عليه وعلى كتاب أيب داود والترمذي وقال أبو عبد اهللا بن منده الذي : قال احلافظ ابن حجر
وقد روى أن له "خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأشار إىل ذلك أبو على بن السكن 

يب يف التذكرة إنه قال ابن طاهر سألت سعد بن علي الزجناين عن قال احلافظ الذه" شرطا أعز من شرط البخاري
رجل فوثقه فقل قد ضعفه النسائي فقال يا بين إن أليب عبد الرمحن شرطا يف الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم 

ولكنه مل يصح عنه دعوى ذلك وال ذكر ذلك احلافظ ابن الصالح يف علوم احلديث وال احلافظ زين الدين بن "
العراقي يف التبصرة بل نقل زين الدين يف التذكرة عن ابن منده أن شرط النسائي أن خيرج حديث من مل جيمع على 

قد قدمنا أن هذا قاله احلافظ املنذري نقال عن أيب داود يف خطبة خمتصر السنن ولكنه قال احلافظ ابن حجر " تركه
  ت الرجال ال ختلوا عن متشددة ومتوسطة فمنإمنا أراد بذلك إمجاعا خاصا وذلك أن كل طبقة من طبقا

  ـــــــــــــــــــ



هو أحفظ من مسلم بن احلجاج : قال الذهيب. أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي القاضي اإلمام احلافظ  ١
وشذرات .١١/١٢٣البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٣٠٣كان أفقه مشايخ مصر يف عصره مات سنة : وقال احلاكم

  .٢/١٢٣والعرب . ٢/٢٣٩الذهب 

األوىل شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه من الثانية حيىي بن القطان وعبد الرمحن بن مهدي وحيىي أشد من عبد 
الرمحن ومن الثالثة حيىي بن معني وأمحد بن حنبل وحيىي أشد من أمحد ومن الرابعة أبو حامت والبخاري وأبو حامت أشد 

  .نسائي ال يترك الرجل عندي حىت جيمع اجلميع على تركهمن البخاري فقال ال
مث قال ابن حجر فإذا تقرر ذلك ظهر أن ما يبادر إىل الذهن من أن مذهب النسائي يف الرجال مذهب متسع ليس 

  .انتهى. كذلك فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي جيتنب النسائي إخراج حديثه
ذكر ذلك الذهيب يف "قد عرفت مما نقلناه عن ابن حجر ما ال يتم معه هذا " هذا مذهب متسع: قال زين الدين"

قد عرفته مما " يف ترمجة النسائي عن ابن طاهر عن سعد بن علي الزجاين قوله واهللا أعلم"أي تذكرة احلفاظ " تذكرته
ري ومسلم وظاهر نقلناه من التذكرة عن ابن طاهر عن الزجناين وأن دعواه أن شرط النسائي أشد من شرط البخا

من التذكرة هو هذا املنقول عن ابن منده ومل أجده يف التذكرة يف ترمجة . كالم املصنف أن الذي يف ترمجة النسائي
  .النسائي

وقال يف النسائي هو أحذق "أي ما قاله سعد الزجناين " يف النبالء يف ترمجة النسائي إن ذلك صحيح"الذهيب " وقال"
هذا كالم الذهيب " ن مسلم والترمذي وأيب داود وهو جار يف مضمار البخاري وأيب زرعةباحلديث وعلله ورجاله م

وهو ينايف ما تقدم من أنه مل يصح عن النسائي دعوى ذلك إال أن يقال أن النسائي مل يدع ذلك لكن األئمة احلفاظ 
  .يخنيتتبعوا كتابه فوجدوه هبذه املثابة فحكموا له هبذا احلكم كما قلناه يف شرط الش

يف أول البدر املنري على شرطه واستقصى كالم احلفاظ فيه وروى "أي ابن النحوي " وقد تكلم احلافظ سراج الدين"
ابن األثري إنه سأله عنه بعض " أن النسائي سئل قال"يعين جامع األصول " أبو السعادات ابن األثري يف مقدمة جامعه

قال ال فقيل له اختصر لنا الصحيح منه وحده فصنف كتاب عن حديث سننه الكربى أصحيح هو ف"األمراء أي 
  " .اجملتيب واقتصر فيه على ذكر الصحيح مما يف السنن انتهى

  .إن ترك كل حديث مما تكلم يف إسناده بالتعليل انتهى: قال ابن األثري
يقوي أنه ال جيوز العمل  واجملتيب هو السنن الصغرى وهلذا يقول احملدثون رواه النسائي يف سننه الكربى وهذا: قلت"

  ال خيفى" حبديث السنن الكربى من غري حبث

أن : أنه قال أئمة هذا الشأن يف سنن النسائي الكربى بقولني األول أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخني الثاين
  .شرطه فيها شرط سنن أيب داود وهو إخراج حديث من مل جيمع على تركه

وأما السنن "عليه أبو داود مبا طول فيه الكالم فليجعل سنن النسائي مثله  واملصنف قد أجاز العمل مبا سكت
أي اليت قيل إن " ولعلها هي اليت فصلت"أي العمل مبا فيها من غري حبث " الصغرى املسماة بكتاب اجملتيب فيجوز

  .رجاهلا شرط النسائي فيهم أشد من شرط البخاري
بل اجملتيب اختصار "أي اليت ذكرها ابن األثري " الء إن هذه الرواية مل تصحلكن قال الذهيب يف ترمجة النسائي يف النب"

وقال يف ترمجة ابن السين يف تذكرة احلفاظ إ ابن السين صاحب كتاب عمل يوم وليلة " ابن السين تلميذ النسائي
فظه ومل يذكر يف ترمجة وراوي سنن النسائي كان دينا خريا صدوقا إىل أن قال واختصر السنن ومساه اجملتيب انتهى بل



  .النسائي أنه اختصر السنن
ضبط بالقلم باملوحدة " وهذا هو الذي وقع لنا من سننه مسعته ملفقا من مجاعة مسعوه من ابن باقا"أي الذهيب " قال"

متعلق " يف األصل"أي معروف حده " برواية عن أيب زرعة املقدسي مساعا ملعظمه إجازة لفوت له حمدد"فألف فقاف 
قال أخربنا أبو حممد عبد الرمحن بن محيد الدروي ثنا القاضي أمحد بن احلسني الكسار أنا ابن السين عنه "حدد مب

ابن أيب طالب رضي اهللا عنه الذي ألفه النسائي بسبب دخوله دمشق فإنه قال " وكتاب خصائص علي"الذهيب " قال
جوت أن يهديهم اهللا ذكره الذهيب يف ترمجته دخلت دمشق واملنحرف هبا عن على كثري فصنفت كتاب اخلصائص ر

أي نسخ سنن النسائي " داخل يف سننه الكربى وكتاب عمل يوم وليلة من مجلته يف بعض النسخ"يف التذكرة 
فمن أحب البحث عن حديثه "الكربى وكأنه منه أخذ ابن السين كتابه عمل يوم وليلة زاد فيه ما ليس من السنن 

" مبطالعة أطراف املزي وميزان الذهيب كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك يف سنن أيب داود والكشف عن رجاله استعان
  .وتقدم حتقيقه

  ]يف بيان شرط ابن ماجه[ ١٦: مسألة

قال احلافظ الذهيب يف التذكرة يف ترمجته احلافظ الكبري املفسر هو أبو عبد اهللا حممد بن يزيد " شرط ابن ماجه"
يعين كتاب " وأما سنن ابن ماجه فإنه دون هذين اجلامعني"تفسري والتاريخ لقزوين هو صاحب السنن وال ١القزويين

والبحث عن أحاديثها الزم وفيها حديث موضوع يف أحاديث الفضائل وقد ذكر الذهيب " أيب داود وكتاب النسائي 
قله الذهيب يف التذكرة عن هذا الكالم ن" يف تذكرة احلفاظ أن ابن ماجه ثقة كبري متفق عليه حمتج به له معرفة وحفظ

إىل أن قال وسنن أيب عبد اهللا كتاب حسن لوال ما كدره بأحاديث واهية "أيب يعلي اخلليلي ال من كالمه نفسه 
ونقل الذهيب عن ابن ماجه أنه قال عرضت هذه السنن على أىب زرعة " ليست بالكثرية انتهى كالم احلافظ الذهيب

أيدي الناس تعطلت هذه اجلوامع أو أكثرها مث قال ال يكون فيه متام ثالثني  فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا يف
  .حديثا مما يف إسناده ضعف

يف ترمجته يف النبالء وقول أيب زرعة لعل ال يكون فيه متام "الذهيب " قال"لكنه " و"وأقر هذا الكالم يف التذكرة 
 بثالثني حديثا األحاديث املطرحة الساقطة وأما ثالثني حديثا مما يف سنده ضعف أو حنو ذلك إن صح كأمنا عىن

كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلم "يف النبالء " األحاديث اليت ال تقوم هبا حجة فكثرية لعلها حنو األلف وقال فيه
من رتبة سننه ما فيها "بالغني والضاد املعجمتني يقال غض منه نقص ووضع من قدره كما يف القاموس " وإمنا غض

ولذا قال من املوضوعات " تقليل األحاديث الباطلة"بقوله قليل " املناكري وقليل من املوضوعات وإمنا أراد الذهيب من
  وأما األحاديث"

  ـــــــــــــــــــ
ثقة : قال اخلليلي. أبو عبد اهللا بن حممد بن يزيد القز ويين مسع خبراسان والعراق واحلجاز ومصر والشام وغريها ١

. ٢/١٦٤وشذرات الذهب . ١١/٥٢البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٢٨٣عليه جممع به مات سنة  كبري متفق
  .١/٤٨٤ووفيات األعيان 

بتشديد " الضعيفة يف عرف أهل احلديث ففيه قدر ألف حديث منها كما ذكر يف النبالء يف ترمجة ابن ماجه وقدر
  " .نبالءالباطلة بعشرين حديثا فيحرر من ال"املهملة أي الذهيب 



قال الذهيب يف التذكرة وعدد كتب سننه اثنان وثالثون كتابا قال أبو احلسن بن القطان صاحب ابن ماجه يف السنن 
  .انتهى. ألف ومخسمائة باب ومجلة ما فيها أربعة آالف حديث

جرى كثري من وقال ابن حجر يف الفهرسة إنه قال احلافظ املزي إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجه الضعف ولذا 
القدماء على إضافة املوطأ أو غريه إىل اخلمسة قال احلافظ أول من أضاف ابن ماجه إىل اخلمسة أبو الفضل بن طاهر 

حيث أدرجه معها يف األطراف وكذا يف شروط األئمة الستة مث احلافظ عبد الغين يف كتابه يف أمساء الرجال الذي 
له على املوطأ كثرة زوائده على اخلمسة خبالف املوطأ وممن اعتىن بأطرافها هذا به احلافظ املزي وسبب تقدمي هؤالء 
  .احلافظ ابن عساكر مث املزي مع رجاهلا

* * *  

  ]يف الكالم على جامع الترمذي[ ١٧: مسألة

قد أبان عن نفسه وذكر "أي الترمذي " لذكر شرطه ألنه"كأنه يريد الذهيب " وأما جامع الترمذي فلم يتعرض"
  .أي ذكره يف كل حديث يسوقه" واحلسن والغريبالصحيح 
  .قد جيمع بني الصفات الثالث ومع تنافيها عرفا ال يعرف الناظر يف كتابه مراده فيها: فإن قلت

  .سيأيت اجلواب عن هذا يف كالم املنصف: قلت
ا صححه أو حسنه على أنه ال يعزب عنك ما أسلفناه فيم" وما مل يصححه وال حيسنه فالظاهر أنه عنده ليس حبجة"

عن رجال " فمن أحب أن يعتمد على ما مل ينص الترمذي على صحته أو حسنه لزمه البحث"من البحث فتذكر 
  .إسناده

كما هو معروف يف مثل تذكرة احلفاظ وغريها وإيراده هلذه اجلملة " وقد صنف يف احلديث غري واحد من احلفاظ"
كالكتب " والرقائق"للقرآن " وكتب التفاسري"معتربة إال ما ذكر لدفع ما يتوهم أنه مل يصنف يف األحاديث كتب 

واألصول وغريها "فإنه جامع لذلك مع غريه " والفقه"الوعظية من حنو األحياء للغزايل وإن كان يشمله أيضا قوله 
  .إذ علم احلديث هو األدلة لألحكام واألصول والوعظ ولبيان معاين القرآن" تشتمل على كثري من احلديث

عن صحة احلديث وحسنه وضعفه وكأن مراده جبميع " على البحث"أي العمل به " وحكم مجيع ذلك موقوف"
والنظر "ذلك ما عدا ما يف الصحيحني حنومها مما حكم األئمة بصحته فإن هذه الكتب فيها من أحاديث الصحيحني 

وللمرسل شروط "وف عند أئمة احلديث مراده باملرسل ما هو أعم مما هو معر" يف الرجال عند من ال يقبل املرسل
  .يف أواخر الكتاب" تأيت يف بابه إن شاء اهللا تعاىل

  وباجلملة فمن روى حديثا من أئمة احلديث أو غريهم من الفقهاء وسائر أهل العلم"

ته ليس إذ جمرد رواي" فإنه ال جيوز القوم بصحة احلديث مبجرد رواية من رواه وإن كان الراوي يف أرفع مراتب الثقة
على صحته وحده أو على صحة كتاب هو فيه أو يرسله بصيغة اجلزم عند "منه أو من غريه " إال بنص"تصحيحا 

الزيدية واملالكية واحلنفية كما سيأيت يف املرسل فأما جمرد الرواية فليست طريقا إىل تصحيح احلديث لعدم إشعارها 
يف حبث هل رواية العدل " عيفة وسوف يأيت ذكر هذه املسألةبذلك وألن أكثر الثقات ما زالوا يروون احلديث الض

  .تعديل
كأنه جواب عما يقال إن أهل علوم احلديث مل يذكروا إال شرط الشيخني " وإمنا ذكرت شروط أهل السنن كلهم"



ألن "يث كأنه يريد مما مل يذكره من ألف يف هذا الفن وإال فإهنا من علوم احلد" وإن مل يكن من مجلة علوم احلديث"
وبه تعرف أن مراد املصنف بقوله شروط أهل " ابن الصالح وزين الدين ذكرا شروط البخاري ومسلم وأيب داود

السنن ليس إال النسائي وابن ماجه وأبو داود قد ذكروا شرطه والترمذي ال شرط له كما ذكره املصنف 
يف عبارته أن املستخرجني صفة للمستدركني الظاهر " واملستدركني على البخاري ومسلم املستخرجني ألحاديثهما"

ولكن قد عرفت مما سبق أن املستدركني هم الذي تتبعوا أحاديث كتايب الشيخني وانتقدوا رجاال من رواهتما كما 
صنعه الدار قطين وغريه وأما املستخرجون فليسوا مبستدركني كما عرف من ذكرهم وذكر شروطهم فيما تقدم 

  .ذكر هلم شرطا فيما سبق وال ذكره الزين وال ابن الصالحعلى أن املستدركني مل ي
واهللا "وأكمل إفادة " وذكر زين الدين شرط النسائي باختصار كثري فرأيت ذكر شروطهم اجلميع أكثر مناسبة"

  " .أعلم
* * *  

  ]يف ذكر شرط املسانيد[ ١٨: مسألة

: عل ولكن مجعه مع الياء شائع قال زين الدينمجع مسند واملعروف يف التصريف مجع مفعل على مفا" شرط املسانيد"
  :يف ألفيته يف هذا البحث

ودوهنا يف رتبة ما جعال على املسانيد فيدعى اجلفلى بفتح اجليم والفاء معا مقصور وهي الدعوى العامة للطعام فإن 
السنن يف القوة  واعلم أن املسانيد دون"الدعوة له عند العرب قسمني اجلفلى وهي العامة التقوى وهي اخلاصة 

ولذا قال الزين ودوهنا أي دون السنن يف الرتبة وفسر الزين الرتبة بالصحة كما قاله " وأبعد منها عن رتبة الصحة
املصنف ووجهه أن من شأن املسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصحايب مجيعه فيجمع الضعيف وغريه خبالف 

ثبات دعواه يف الترمجة إال احلديث املقبول وسيشري املصنف إىل هذا وال املرتب على األبواب فإن مؤلفه ال يورده إل
خفاء أن عبارهتما تفيد أن السنن كلها بعيدة عن رتبة الصحة والذي قرره قريبا خالف هذا وكأنه من باب 

  .التغليب
ث السنن إال أنه إلخفاء أن يف املسانيد حسانا بل فيها صحيح وحسن بعضه قد يكون أرجح من أحادي: قلت

فالتحقيق أنه ال يتم ترجيح جمموع من السنن على جمموع من املسانيد كمسند أمحد مثال على جمموع من السنن 
كسنن أيب داود وإمنا يتم ترجيح أفراد على أفراد كحديث معني من السنن على حديث من أحاديث املسند أو 

  .عشرة على عشرة أو حنو ذلك
كالمهم على أن أغلب أحاديث السنن أرفع رتبة من أغلب أحاديث املسانيد إال وإذا عرفت هذا فينبغي أن حيمل 

أن فيه بعد هذا حبثا وهو أهنا تقل الفائدة يف هذا الترجيح عند العمل فإنه إذا تعارض مثال حديث من مسند أمحد 
  يحوحديث من سنن ابن ماجه وقد علم أن فيه ضعيفا كثريا وعلم أن يف مسند أمحد حسنا فال ترج

حلديث ابن ماجه جلواز أنه من األحاديث الضعيفة وجواز أن حديث املسند من احلسان فيتوقف العمل على البحث 
  .فعرفت أنه مل يأت الترجيح اجلملي بفائدة

وال يقال فائدته أن حيمل الفرد املتنازع فيه على األعم األغلب كما عرف يف األصول واألغلب يف أحاديث ابن 
أحاديث مسند أمحد الضعيف ألنا نقول مثل هذا ال يكفي يف إثبات األحكام الشرعية إمنا جيري  ماجه احلسن ويف



ذلك يف األحباث اللفظية كقوهلم إذا تعارض االشتراك واجملاز محل اللفظ على اجملاز ألنه األغلب وال يقال األحكام 
ا فيكون هذا فائدة الترجيح اجلملي ألنا اللفظية ترتب عليها أيضا أحكام شرعية فإذا كفى ذلك هنالك فليكف هن

  .نقول هذا ال يطرد
هذا حبثا مين وبعد أعوام رأيت البقاعي قد نبه على هذا فقال بعد بيان كالم الزين والتفرقة بني : واعلم أين قلت

قبوال السنن واملسانيد ما لفظه وليس ذلك من مسلم طردا وال عكسا فإنه قد ينتقي صاحب املسند فال يذكر إال م
كما صنع اإلمام أمحد فإنه قال انتقيته من سبعمائة ألف ومخسني ألف حديث فما كان ينبغي أن ميثل به ملا دون 
السنن وانه قال أي الزين إن يف مسند أمحد املوضوع وقد هي شيخنا ذلك وصنف كتابا يف املسند وكذا البزار 

ورمبا اعتذر عن إيراده بأنه ما وجد يف الباب غريه أو بغري  انتقى مسنده وإذا ذكر ضعيفا بني حاله يف بعض األحايني
ذلك وكذا اسحق بن راهويه خيرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحايب إذا عرفت هذا عرفت أنه يتعني تأويل كالمهم 

  .مبا قررناه
ا على بكسر املهملة األوىل يقال هذ" أن يفردوا حديث كل صحايب على حدة"أي أهل املسانيد " وشرط أهلها"

اليت تالئم " من غري نظر إىل األبواب"حدته وعلى وحده أي توحده أي يأتون حبديث كل صحايب على انفراد 
" ويستقصون مجيع حديث ذلك الصحايب كله"احلديث كما يصنعه غريهم من املؤلفني على الكتب واألبواب 

ألن كال ومجيعا هنا تأكيد حلديث وأن مل يساقا } ْجَمُعونَفََسَجَد الَْمالِئكَةُ كُلُُّهْم أَ{: تقدمي كل على أمجع: القاعدة
سواء رواه من حيتج به أو ال فقصدهم حصر "مساقه يف اللفظ وكأنه لذلك اغتفر الترتيب وال فرق بني مجيع وأمجع 

  .ومن هنا ضعفت رتبته عن رتبة السنن" مجيع ما روى عنه
ن بن داود بن اجلارود الفارسي األصل البصري مسع ابن عون هو احلافظ الكبري سليما" كمسند أيب داود الطيالسي"

  وشعبة بطبقتهم وعنه أمحد بن حنبل وغريه من أهل

كان يتكل على : طبقته قال الفالس ما رأيت أحفظ منه وقال ابن مهدي كان هو أصدق الناس قال الذهيب قلت
قال البقاعي " ويقال إنه أول مسند صنف" حفظه فغلط يف أحاديث مات سنة أربع ومائتني وكان من أبناء الثمانني

الذي محل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أيب داود على أعصار من يصنف املسانيد وظن أنه الذي صنفه وليس 
كذلك فإنه ليس من تصنيف أيب داود وإمنا مجعه بعض احلفاظ اخلراسانيني مجع فيه ما رواه يونس ابن حبيب خاصة 

به هذا مسند الشافعي فإنه ليس من تصنيفه وإمنا لقطه بعض احلفاظ النيسابوريني من مسموع عن أيب داود قال ويش
  .انتهى. األصم من األم ومسعه عليه

فإنه من أمجع املسانيد للحديث وهو إمام احلفاظ وعلم الزهاد أفردت ترمجته يف " ومثل مسند أمحد بن حنبل"
  .مصنفات

يف حقه الذهيب احلافظ الكبري العدمي النظري الثبت التحرير عبد اهللا بن حممد بن  قال" أيب بكر بن أيب شيبة"مسند " و"
أيب شيبة صاحب املسند واملصنف وغري ذلك مسع من ابن املبارك وابن عيينه وطبقتهم وعنه البخاري ومسلم وأبو 

لتفسري مات سنة مخس داود وابن ماجه وعوامل قال اخلطيب كان أبو بكر متقنا حافظا صنف املسند واألحكام وا
  .وثالثني ومائتني

بفتح املوحدة فزاي مشددة هذا هو احلافظ العالمة أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد " أيب بكر البزار"مسند " و"
  .اخلالق البصري صاحب املسند الكبري املعلل

عبد اهللا بن عبد العزيز مولده  قال الذهيب هو احلافظ الكبري مسند العامل أبو القاسم" أيب القاسم البغوي"مسند " و"



يف رمضان سنة أربع عشر ومائتني مسع علي بن املديين وأمحد بن حنبل وخلقا كبريا أزيد من ثالمثائة شيخ ومجع 
  .وصنف معجم الصحابة واجلعديات وطال عمره وتفرد يف الدنيا

اخلاء املعجمة آخره مهملة بزنة مقتل باملوحدة فمثناة حتتية بزنة تقي ابن خملد ب" وغريهم ومن أوسعها مسند بقي"
قال فيه الذهيب اإلمام شيخ اإلسالم أبو عبد الرمحن القرطيب صاحب املسند الكبري والتفسري اجلليل الذي قال فيه 

ابن حزم ما صنف تيسري مثله أصال مولده يف رمضان سنة إحدى ومائتني قال وكان إماما عالمة جمتهدا ال يقلد 
صاحلا عابدا جمتهدا أواها منيبا عدمي النظري يف زمانه قال أبو الوليد القرطيب مأل بقاع األندلس  أحدا قدوة ثقة حجة
  :حديثا وعن بقي قال

لقد غرست للمسلمني غرسا باألندلس ال يقلع إال خبروج الدجال وكان جماب الدعوة وقيل إنه كان خيتم القرآن 
  .عني غزوة مات يف مجادى اآلخرة سنة ست وتسعني ومائتنيكل ليلة يف ثالثة عشرة ركعة وسرد الصوم وحضر سب

قال الذهيب هو احلافظ البارع أبو علي كذا يف التذكرة " ومسند احلافظ البارع أيب احلسني بن حممد املاسرخسي"
ويف نسخ التنقيح أبو احلسني ولعله غلط احلسني بن حممد بن أمحد املاسرخسي النيسابوري صنف املسند الكبري 

با معلال يف ألف جزء وثلثمائة جزء ومجع حديث الزهري مجعا مل يسبقه إليه أحد وكان حيفظه مثل املاء وصنف مهذ
األبواب والشيوخ واملغازي والقبائل وخرج على صحيح البخاري كتابا وعلى صحيح مسلم وأدركته املنية ودفن 

قال الذهيب فرغ "ب سنة مخس وستني وثلثمائة علم كثري بدفنه مولده سنة مثان وتسعني ومائتني ومات يف تاسع رج
  .قد مسعت قول الذهيب إنه ألف جزء وثلثمائة جزء" مهذبا معلال يف ثالثة آالف جزء

وهذه املسانيد الكبار هي اليت يذكر فيها طرق األحاديث وما هلا من املتابعات والشواهد اليت اختصرها أهل "
اختصرت الصحاح حبذف أسانيدها ومجع متوهنا مث ضمت إليها السنن  مث" تسهيال على الطالبني"والسنن " الصحاح

  .كل ذلك تسهيال للطالبني مث مراده بالصحاح ما يشمل السنن
وقد وعد ابن الصالح مسند الدارمي يف مجلة املسانيد فوهم يف ذلك ألنه مرتب على األبواب ال : قال زين الدين"

هو اإلمام احلافظ مشس اإلسالم بسمرقند أبو عبد اهللا بن عبد الرمحن قال الذهيب يف حق الدرامي " على املسانيد
صاحب املسند العايل مث قال وله املسند وكتاب اجلامع وأثىن عليه ومسي كتابه مسندا كما مساه ابن الصالح وكأنه 

كما مسي البخاري  مساه مؤلفه باملسند وإن مل يكن على ترتيب املسانيد قال احلافظ ابن حجر اشتهر تسميته باملسند
كتابه باملسند الصحيح وإن كان مرتبا على األبواب لكون أحاديثه مسندة إال أن مسند الدارمي كثري األحاديث 

املرسلة واملعطلة واملنقطعة واملقطوعة قال هو ليس دون السنن يف املرتبة بل لو ضم إىل اخلمسة لكان أوىل من ابن 
  .ماجه فإنه أمثل منه بكثري انتهى

  ]يف الكالم على األطراف[ ١٩: سألةم

وجعله نوعا من التأليف له " قد مر الكالم يف ذكر األطراف وهي من مجلة ما اصطلح على تسميته أهل احلديث"
وإن مل يتعرض هلا ابن الصالح وزين "إذ قد صارت من مجلة علوم احلديث " فيحسن ذكرها"صفة ميتاز هبا عن غريه 

  .يف كتابيهما" الدين
ط أهل كتب األطراف أن يذكروا حديث الصحايب مفردا كأهل املسانيد إال أهنم ال يذكرون من احلديث إال وشر"

يعرف به مث يذكرون مجيع طرق الشيخني وأهل السنن األربع وما "ال كأهل املسانيد يذكرون احلديث كله " طرفا



د مؤلفي الكتب الستة من طرق ذلك أي ما اختص به أح" اشتركوا فيه من الطرق وما اختص به كل واحد منهم
  .احلديث

أين ذكر "أي أهل األطراف " وإذا اشترك أهل الكتب الستة يف رواية حديث أو بعضهم أو انفرد بعضهم ذكروا"
أي الواحد من أهل الكتب " وإن ذكره"فيعرف موضعه ليقرب البحث عنه " كل واحد منهم ذلك احلديث يف كتابه

كل واحد من املوضوعني فيسهل بذلك معرفة طرق "أي أهل األطراف " أو أكثر ذكروامفرقا يف موضوعني "الستة 
أي من " يكتفي الباحث مبطالعة كتاب منها"وهذا أعظم فوائد تأليف األطراف فإنه " احلديث والبحث عن أسانيده

عت األطراف ال إذا كان مقصوده معرفة طرق احلديث ألهنا قد مج" عن مطالعة مجيع هذه الكتب الستة"األطراف 
ويتمكن بالنظر فيها من "إذا كان مقصوده معرفة ألفاظ املتون فإهنا ال تكفي فيها لعدم اشتماهلا على مجيع ألفاظها 

  .بنص صاحب األطراف على حملها" معرفة موضوع احلديث منها
  كتاب"أي يف هذا الفن " وقد صنف فيها غري واحد من احلفاظ وأجل ما صنف فيه"

تقد ضبطه وهو إمام كبري ختم احلافظ الذهيب تذكرة احلفاظ بترمجته فقال شيخنا العامل " احلجاج املزي احلافظ أيب
احلرب احلافظ األوحد حمدث الشام مث ذكر قراءته ورحلته إىل أن قال وكان ثقة حجة كثري العلم حسن األخالق 

واضع حليما صبورا مقتصدا يف ملبسه كثري السكوت قليل الكالم جدا صادق اللهجة مل تعرف له صبوة كان مت
ومأكله كثري املشي يف مصاحله ترافق هو وابن تيمية كثريا يف مساع احلديث ويف النظر وكان ذا مساحة ومروءة باذال 

  .لكتبه وفوائده ونفسه كثري اجمللس تويف يف صفر سنة اثنني وأربعني وسبعمائة
أبو الطاهر الفريوز باذي كان يدعي أنه من ولد الشيخ أيب هو مؤلف قاموس " قال الشيخ جمد الدين الشريازي"

اسحق صاحب املهذب ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة وأقبل على الطلب يف فنون العلم وأقبل على اللغة وعظم 
شأنه وألف كتبا نفيسة منها القاموس وشرح البخاري ومل يتم خرج يف آخر أمره إىل اليمن وتزوج امللك األشرف 

وأما حتفة "وواله قضاء اليمن وتويف هبا يف مدينة زبيد وقربه معروف ووفاته يف شوال سنة سبع عشرة ومثامنائة ببنته 
بضم امليم فيعن " األشراف ملعرفة األطراف للحافظ الكبري الشيخ مجال الدين فإنه كتاب معدوم النظري مفعم الغدير

مبوحدة فمثناة فوقية " يشهد ملؤلفه على إطالع كثري وحفظ بتري"مهملة بزنه مكرم أي مملوء من أفعم اإلناء إذا مأله 
  .فمثناة حتتية فراء يف القاموس البتري القليل والكثري

أي وضع " بوضعه"أي أبو احلجاج املزي " والعلماء يقولون حمدث ما له أطراف كإنسان ما له أطراف وقد قصد"
بأسانيدها يف "وهي األمهات الست " ن اإلسالم املشتهرةحتصيل الكتب املعتربة اليت هي دواوي"كتاب األطراف 

خمتصر وليس قصده ذكر متام متون األحاديث وسردها وإمنا يذكر الراوي أوال وطرفا من احلديث إىل أن يتميز عن 
غريه من األحاديث مث يقول رواه فالن بسند كذا وفالن بسند كذا إىل أن يفرغ من ذكر من رواه من آهل الكتب 

كذا يف النسخ ولعله تصحيف بادئ بدء أو بادي بدا ومعناه أول " نظره احملدث عرف من أول نظرة بدا بدافإذا 
من " ونزوله بالنسبة إىل كل مصنف"مفعول عرف واملارد علو سنده " علوه"شيء كما يف القاموس وفيه لغات أخر 

  .األئمة الستة
  ه أيضا كتاب نفيس مفيدوقد سبقه إىل ذلك احلافظ أبو مسعود الدمشقي وأطراف"

أي عن أطراف " وله فضل التقدم وكتاب الشيخ مجال الدين املزي امجع وانفع واجل قدرا وارفع وسئلت عنهما
" كثري بال مراء"بفتح املوحدة وتضم مسافة ما بني الشيئني " بينهما بون: يف وقت فقلت"أيب مسعود وأطراف املزي 



بالسني املهملة " شرجا لو أن أسيمرا"شني املعجمة مفتوحة فراء ساكنة فجيم بال" وأشبه شرج"بال ممارة وال جدال 
قال الزخمشري يف مستقصى األمثال شرج اسم موضع واألمسري تصغري األمسر مجع مسرة قاله لقيم بن لقمان املادي 

له ملا مل ير  حني أوقد له أبوه هذا الشجر يف أخدود حفره على طريقه أراد سقوطه فيه وهالكه حسدا له ففطن
بالغني املعجمة " الغواين"املكافأة املساواة " وتكافأت"السمر يف مكانه يضرب يف تشابه الشيئني وبينها أدى ختالف 

مجع غانية يف القاموس الغنية املرأة اليت تطلب وال تطلب والغنية حبسنها عن الزينة أو اليت غنيت ببيت أبوها ومل يقع 
" غريه عزه"وفيه أصبته وتصبته شاقته إىل الصبا فحن إليها " لو أصىب"فيفة ذات زوج أو ال عليها سباء أو الشابة الع

وشبب هبا يف أشعاره وقصته " كثريا"بفتح املهملة وتشديد الزاي وهي لغة بنت الظبية واملراد هنا املرأة اليت أصبت 
  .معروفة وهو بصيغة تصغري كثري

* * *  

  ]اإلسناد وحسنه يف بيان املراد بصحة[ ٢٠: مسألة

من أساليب أهل احلديث أن حيكوا بالصحة واحلسن والضعف "وضعفه اعلم أن " املراد بصحة اإلسناد وحسنه"
ألنه "أي حسن أو ضعيف " على اإلسناد دون منت احلديث فيقولون إسناد صحيح دون حديث صحيح وحنو ذلك

ما سيأيت يف الشاذ واملعلل وهذا كثري ما يقع يف قد يصح اإلسناد لثقة رجاله وال يصح احلديث لشذوذ أو علة ك
واحلاصل أنه ال تالزم بني اإلسناد واملنت إذ قد يصح السند أو حيسن الستجماع " كالم الدار قطين واحلاكم

  .شرائطهما وال يصح املنت لشذوذ أو علة وقد ال يصح السند ويصح املنت من طريق أخرى
إذا اقتصر على "أي من أهل احلديث " منهم"أي الذي هو عمدة وقدوة " عتمدغري أن املصنف امل: قال ابن الصالح"

صحيح يف نفسه "أي منت احلديث " قوله إنه صحيح اإلسناد ومل يذكر له علة ومل يقدح فيه فالظاهر منه احلكم له بأنه
و األصل إذ لو كان ال نسلم أن عدم العلة ه: قال عليه احلافظ ابن حجر قلت" ألن عدم العلة هو األصل والظاهر

هو األصل ما اشترط عدمه يف شرط الصحيح ماذا كان قوهلم صحيح اإلسناد حيتمل آن يكون مع وجود علة مل 
يتحقق عدم العلة فكيف حتكم له بالصحة وقوله عن املصنف املعتمد إذا اقتصر إىل آخره يوهم أن التفرقة اليت فرقها 

  .ن السمع الن املعتمد هو قول املعتمد وغري املعتمد ال يعتمدأوال ختتص بغري املعتمد وهو كالم ينبو ع
والذي يظهر يل أن الصواب هو التفرقة بني من يفرق يف وصف احلديث بالصحة بني التقييد واإلطالق وبني من ال 

يده يفرق فمن عرف من حاله باالستقراء التفرقة حيكم له مبقتضى ذلك وحيمل إطالقه على اإلسناد واملنت معا وقي
  على اإلسناد فقط ومن عرف من حاله انه ال يصف احلديث دائما أو غالبا إال بالتقييد فيحتمل أن يقال يف

حقه ما قاله املصنف آخرا واهللا أعلم ومراده باإلطالق عدم ذكر السالمة بعد وصفه بالصحة وبالتقييد ذكرها وهو 
  .كالم متجه

من الشيخني " هذا الكالم: نه حسن اإلسناد ومل يتعقبه بضعف قلتوكذلك إذا اقتصر على قوله ا: قال زين الدين"
غذ لو علموا " متجه ألن احلفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم برباءة احلديث من العلة ال لعلمهم بوجود علة"

ويصرحون هلذا كثريا فيقول أحدهم هذا حديث صحيح اإلسناد وال أعلم "بوجودها ما جاز السكوت عن اإلعالل 
علة على أن األصوليني والفقهاء وكثريا "أي للمنت الدال عليه ذكر اإلسناد وال يصح جعل الضمري لإلسناد  "له

قد عرفت مما سبق أنه ال بد يف الصحيح من عدم العلة أو " يقبلون احلديث املعل كما سيأيت"أي من احملدثني " منهم



العلة عند الفقهاء إال إذا كانت قادحة فراجع ما قدمناه  الشذوذ كما ذكر يف رمسه عند احملدثني وأنه ال يشترط فقد
  :يف ألفيته: مث القبول له ال يلزم منه أنه صحيح فإهنم يقبلون احلسن كما قال زين الدين

  .احلسن: والفقهاء كلهم تستعمله والعلماء اجلل منهم يقبله أي
* *  

  ]واحلسن يف بيان املراد من اجلمع يف وصف احلديث بني الصحة[ ٢١:مسألة

استشكل اجلمع بني احلسن "أي مجع بعض األئمة لوصف احلديث باألمرين " مجع احلديث بني الصحة واحلسن"
وقد يزيد غريب ومل يذكره املصنف " حديث حسن صحيح"يف جامعه " والصحة يف حديث واحد كقول الترمذي

السخاوي ويعقوب بن شيبة فإنه مجع بني ألن الغرابة ال تنايف الصحة واحلسن ومثله وقع للبخاري على ما ذكره 
الصحة واحلسن والغرابة يف مواضع من كتابه وكأيب على الطوسي فإنه مجع بني الصحة واحلسن يف مواضع من 

ـ األحكام وكذا يف شرح النخبة ملال علي قاري وإمنا استشكل  " ألن احلسن قاصر على الصحيح"كتابه املسمى ب
أي القصور بوصفه " ونفيه"بوصفه احلسن " فكيف جيمع إثبات القصور"تعريفه  يف" كما سبق"خبفة ضبط رواته 

  !.وهل هذا إال تناقض؟" يف حديث واحد"بالصحيح 
وقد أجاب ابن الصالح : لفظ زين الدين" وقد أجاب ابن الصالح جبوابني مث جوز جوابا آخر: قال زين الدين"

وجوابه أن ذلك راجع إىل اإلسناد فإذا روى احلديث الواحد  ولفظ ابن الصالح. انتهى. جبواب مث جوز جوابا آخر
بإسنادين أحدمها إسناد حسن واآلخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي أنه حسن 

بالنسبة إىل إسناد صحيح بالنسبة إىل إسناد آخر على أنه غري مستنكر أن يكون بعض من أراد ذلك أراد باحلسن 
غوي وهو ما متيل إليه النفس وال يأباه القلب دون املعىن االصطالحي الذي حنن بصدده انتهى بلفظه فعرفت معناه الل

أنه جواب جبواب واحد وجوز جوابا آخر جعله عالوة لألول فكأن ما يف نسخ التنقيح من قوله جوابني وجوز 
  .جوابا آخر سبق فلم أو غلط من النساخ

أي جوايب ابن الصالح " اجلوابني"بالزاي واجليم من املزج وهو اخللط " ين فمزجتوضعف اجلوابني الشيخ تقي الد"
  للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وقد أفاد" بردمها"

قد قدمناه تفسري ابن " غري مستنكر أن يراد باحلسن معناه اللغوي دون االصطالحي: قال ابن الصالح"ذلك قوله 
  .الصالح اللغوي

إذ قد متيل إليه " يلزم عليه احلديث املوضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن"ردا عليه " نقال الشيخ تقي الدي"
النفس وال يأباه القلب مع انه ال يطلق عليه احلسن عندهم فلو أرادوا املعىن اللغوي ألطلقوا احلسن على املوضوع 

ث يقول القائل حسن صحيح قال احلافظ ابن حجر هذا اإللزام عجيب ألن ابن الصالح إمنا فرض املسألة حي
  .فحكمه بالصحة ميتنع معه أن يكون موضوعا

ملا "كما عرفته مما سقناه من كالمه أو يريد أي الترمذي وحنوه باحلسن " وهو جوابه األول: قال ابن الصالح"
ويرد "رادا عليه " اختلف سنده فهو صحيح بالنظر إىل إسناد حسن بالنظر إىل إسناد آخر قال الشيخ تقي الدين

أي سند واحد فال يتم اجلواب قال الشيخ " عليه األحاديث اليت قيل فيها حسن صحيح وليس هلا إال خمرج واحد
فهو تصريح " ويف كالم الترمذي يف مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه"تقي الدين 



كحديث العالء بن عبد "إلسناد واحد؟ وذلك بأنه ال يعرف له إال طريق واحد فكيف يتم االتصاف باألمرين 
الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة إذا بقي نصف شعبان فال تصوموا قال فيه الترمذي حسن صحيح ال نعرفه إال من 

  .وحينئذ فال يتم ما أجاب به ابن الصالح" هذا الوجه على هذا اللفظ
  :ي على جمرد ما مثل به وغريه بأجوبةأ" ميكن اجلواب على الشيخ تقي الدين يف هذا االعتراض: قلت"

قد ورد معناه "أراد أنه " و، بأن الترمذي أراد انه ال يعرف احلديث بذلك اللفظ كما قيد به يف هذا املثال: "األول 
  .أخذا من مفهوم قوله على هذا اللفظ" بإسناد آخر

من ذلك الوجه كما يصرح به يف غري "جه أي الترمذي بقوله ال نعرفه إال من هذا الو" أو يريد: "قوله: و الثاين 
أي ال نعرفه حسنا صحيحا إال من هذا الوجه ونعرفه من وجه آخر بغري تلك الصفة مثل أن يكون احلديث " حديث

مثل أن يكون احلديث صحيحا غريبا من "صحيحا غريبا األمن هذا الوجه وتعرفه من وجه آخر بغري تلك الصفة 
ويكون "فيقول ال نعرفه أي صحيحا غريبا إال من هذا الوجه " تابعي أو من دونهحديث أيب هريرة أو من حديث 

  .وال تنايف بني الصحة والغرابة هبذا االعتبار" مشهورا من غري تلك الطريق"أي حديث التابعي أو غريه " صحيحا
  أو يردوا انه ال يعرف احلديث عن ذلك الصحايب الذي رواه عنه: "قوله: و الثالث 

" وله إسناد آخر عن صحايب آخر"فقوله ال يعرف إال من هذا الوجه أي عن ذلك الصاحيب " ك اإلسنادإال بذل
أي رواية صحايب آخر بإسناد آخر يصحبه وصفه الصحة واحلسن وهذا " وهذا"يصح به وصفه بالصحة واحلسن 

ي تفرد بروايته صحايب بإسناد فإنه شاهد هلذا احلديث الذ" هو املسمى بالشاهد"أي رواية صحايب آخر بإسناد آخر 
من طريق أخرى فالفرق بني الشاهد " عن ذلك الصحايب"أي ذلك احلديث بعينه " وإمنا عدم التابع وهو روايته"له 

  .والتابع انه يف األول خيتلف الصحايب والطريق و الثاين ختتلف الطريق ويتحد الصحايب وسيأيت حتقيقهما
ة احلديث املروي عن صحابيني حبديثني وان كان لفظه أو معناه واحدا فلما وقد عرف من طريقة احملدثني تسمي"

إذ "وان احتد لفظا أو معىن " اصطلحوا على ذلك رأي الترمذي أن ذلك الشاهد حديث آخر ليس هو هذا احلديث
جيوز انه صلى  بل" مسعاه مرة واحدة من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم"اللذين روياه " ال دليل على أن الصحابيني

اهللا عليه وسلم كرره يف جمالس فسمع كل يف جملس غري جملس اآلخر فعدوه حديثني باعتبار تكرره منه صلى اهللا 
عليه وسلم وال خيفي انه ال دليل على اهنما مسعاه كل واحد يف جملس بل هو حمتمل الحتاد اجمللس ولتعدده فاحلكم له 

  .بأحدمها حتكم
فيما تقدم " املذكورين"اللذين أجاب هبما ابن الصالح " دين يف االقتراح بعد رد اجلوابنيمث أجاب الشيخ تقي ال"

حاصله أن احلسن ال يشترط فيه القصور من "على اإلشكال يف مجع الترمذي مثال بني الوصفني " جبواب"تقريبا 
ف احلديث باحلسن والصحة وهذا دفع لعلة اإلشكال ألنه قال املصنف والزين ويغرمها أن وجه إشكال وص" الصحة

إال حيث انفرد "معا هو قصور احلسن عن الصحيح فمنع الشيخ تقي الدين كون العلة القصور ال مطلقا ولذا قال 
يف احلسن " املعىن االصطالحي"أي حني إذ يفرد احلسن عن الصحة يف صفة احلديث " احلسن فإن باحلسن حينئذ

إىل درجة الصحة فاحلسن حاصل ال حمالة "أي احلديث " وأما أن ارتفع"وهو الذي يلزمه القصور عن رتبة الصحيح 
وهي الصحة اليت هي عبارة عما ذكره " ألن وجود الدرجة العليا"لوجود صفاته يف ضمن صفاهتا " تبعا للصحة

بط وخفة الض" كالصدق"اليت هي صفة احلسن اليت هي " وهي احلفظ واإلتقان ال تنايف وجود الدرجة الدنيا"بقوله 
" صحيح باعتبار الصفة العليا"ويقال فيه " حسن باعتبار الصفة الدنيا"يف صفة احلديث " فيلزم أن يقال"وإذا مل تنافه 

  وال خيفي أن معىن كونه حسنا اصطالحا أن رواته ممن خف ضبطهم وكونه



ط التام فكيف تالحظ صحيحا أيضا أن رجاله مناهل الضبط التام ومعلوم انه ال يقال صحيح إال وهم من آهل الضب
  .خفة الضبط؟

وحاصله أن الزم احلسن خفة ضبط رواته والزم الصحيح متام ضبط رواته أي عجم خفته فما معىن وجود الزم 
احلسن فيمن مت ضبطه وإتقانه فإن أريد هذا الالزم للحسن غري مراد هنا كما يفيده قوله أن احلسن ال يشترط فيه 

أن املراد باحلسن الصحيح وان قوله حسن صحيح مبثابة قوله صحيح ولكنه ال  القصور عن الصحة فهو عائد إىل
يناسبه قول الشيخ تقي الدين الن وجود الدرجة العليا ال تنايف وجود الدرجة الدنيا فإنه على هذا التقدير ما عدميه 

درجة العليا ويؤيد كون هذا األخري إال الدرجة العليا لتناىف وجود الدرجة الدنيا فإنه على هذا التقدير ماعدمتة إال ال
أي " أن يكون كل صحيح عنده"أي على عدم اشتراط قصور احلسن عن الصحة " قال ويلزم على هذا"مراده قوله 

فعلى هذا احلسن عندهم ثالثة أطال قات تارة يطلق على ما يطلق عليه الصحيح ويشترط فيه " حسنا"عند الترمذي 
  .وهو احلسن لذاته وتارة على ما حسنه بالقياس إىل غريهشرائط وتارة ما خف ضبط رواته 

وهذا خالف ما تقرر فيما سلف أن الترمذي رمبا أتى يف كتابه باحلسن لغريه كما صرح به كالمه املنقول عنه : قلت
  .فيما سلف

قوهلم حسن يف األحاديث الصحيحة وهذا موجود يف كالم "أي يقوي إطالق احلسن على الصحيح " ويؤيده"
  .كالم ابن دقيق العيد الذي نقله عنه الزين يف شرح ألفيته" ملتقدمني انتهىا
الذي زعمه من أن كل صحيح عند الترمذي حسن احلافظ أبو عبد " على هذا"أي الشيخ تقي الدين " وقد وافقه"

حسن وليس وكل صحيح عند الترمذي : فإنه قال"بتشديد الواو وآخره قاف " ابن املواق"اهللا حممد بن أيب بكر 
تلخيص هذا أن احلسن يدخل حتت الصحيح دخول النوع حتت اجلنس كاإلنسان حتت : كل حسن صحيحا قلت

ال يذهب عنك أنه قد تقدم يف كالم الشيخ تقي الدين أن الصحيح أخص من احلسن قال الشيخ : قلت" احليوان
  .تاج الدين التربيزي ودخول اخلاص يف حد العام أمر ضروري

أنه اعتراض متجه ونظره املصنف مبا تقدم له ورددناه وهنا قال املصنف أن احلسن يدخل حتت : دينوقال زين ال
  الصحيح دخول اإلنسان حتت احليوان فجعل احلسن

خاصا والصحيح عاما والذي تقدم خالف هذا هو أن الصحيح أخص ألنه احلسن وزيادة كاإلنسان فإنه احليوان 
ية الصحيح فإنه قال أن كل صحيح حسن كما تقول كل إنسان حيوان فكان وزيادة وعبارهتم هنا قاضية بأخص

وقد تقدم "املتعني أن يقول املصنف أن احلسن يدخل حتته الصحيح بالضمري يف حتته فيستقيم الكالم ويدل له قوله 
  .يشري إىل ما تقدم له من قوله ردا على الزين ملا قال أن اعتراض تاج الدين متجه" فيه نظر
بل هو اعتراض غري متجه ألن العموم واخلصوص إمنا نقع على احلقيقة يف احلدود إىل آخر كالمه وتقدم ما : قلت

أي هذا القوم بالعموم واخلصوص يف " إشكال على صحة هذا"أي الذي مضى " وهو غري وارد هنا ألنه"تعقبناه به 
أي العموم واخلصوص يف " اعتقد صحة هذاممن "اليت هي املراد هنا " ال على صحة التسمية"رسوم هذه األقسام 

هذه الرسوم كأنه يريد أن هذه التسمية تفرعت عن اعتقاد العموم واخلصوص يف رسوم هذه األشياء فال يرد 
ابن "أبو الفتح اليعمري هو " فتأمله وأورد"جدا " وهذا لطيف"اإلشكال على الفرع على من اعتقد صحة األصل 

وهو ما سلف عن ابن دقيق العيد " على هذا"ما صرح به زين الدين واملصنف قال على ابن املواق ك" سيد الناس
أن الترمذي شرط يف احلسن أن يروى من وجه آخر ومل يشترط ذلك يف الصحيح فانتفى أن يكون "وابن املواق 

  " .كل صحيح حسنا انتهى



  .وعنيقال احلافظ ابن حجر وهو تعقب وارد ورد واضح على من زعم التداخل بني الن
تقدم للمصنف الرد على ابن املواق بأن الترمذي يشترط يف رجال الصحيح من قوة العدالة وقوة احلفظ : قلت

  .واإلتقان ما ال يشترط يف رجال احلسن إىل آخر كالمه فأفاد أنه ال يقول الترمذي كل صحيح حسن
أي اليت مل ترو إال من وجه واحد  "األفراد الصحيحة"أي على كون كل صحيح حسن " فعلى هذا: قال زين الدين"
كحديث األعمال "ألهنا مل ترو من وجه آخر وهو شرط احلسن عند الترمذي وذلك " ليست حسنة عند الترمذي"

فإنه فرد بالنسبة إىل أول رتبة منه وما بعدها من رتبة فإنه تفرد به عنه صلى اهللا عليه وسلم عمر بن " بالنيات
فإنه " السفر قطعة من العذاب"حديث " و"لقمة واستمر التفرد إىل حيىي بن سعيد اخلطاب مث تفرد به عم عمر ع

  فإنه تفرد به" هنى عن بيع الوالء وعن هبته"حديث " و"تفرد به مالك 

  .عبد اهللا بن دينار
أي " أن الترمذي إمنا يشترط ذلك يف احلسن"أي ابن سيد الناس " وجواب ما اعترض به"أي زين الدين " قال"

فليس شرطه ذلك يف احلسن " إذا مل يبلغ مرتبة الصحيح فإن بلغها مل يشترط ذلك"احلسن من وجه آخر  جميء
رتبة " هذا حديث حسن صحيح غريب فلما ارتفع إىل"من جامعه " يف مواضع"أي الترمذي " بدليل قوله"مطلقا 

أنه يصف احلديث بأنه حسن إذا بلغ  انتهى كالم الزين فهذا صريح يف" الغرابة باعتبار فرديته"له " الصحة اثبت"
يوجه به مجع الترمذي بني احلسن " وعندي جواب آخر"رتبة الصحيح وأن مل يأت إال من وجه واحد قال املصنف 

حسن يف "مبتدأ خربه " وهو أن يريد الترمذي أن احلديث صحيح يف إسناده ومتنه"والصحة يف صفة حديث واحد 
  " .ج به فيه ويكون هذا احلسن هو احلسن اللغوي دون االصطالحياالحتجاج به على ما قصد االحتجا

تقدم تفسري احلسن اللغوي بأنه ما متيل إليه النفس وال يأباه القلب وهو صفة اللفظ وليس مدلوهلا االحتجاج به وال 
سني من لزوم حت"يرد على هذا ما أورده الشيخ تقي الدين على ابن الصالح حيث محل احلسن على اللغوي وهو 

ال حيسن االحتجاج به ألن ابن الصالح أطلق احلسن "وأن كان قد يكون حسنا لغة لكنه " املوضوع ألن املوضوع
حبسن االحتجاج فورد على إطالقه واهللا "ابن الصالح " ومل يقيده"وقد قيده املصنف به إلخراج املوضوع " اللغوي
  " .أعلم
جاج ليس من مدلول احلسن اللغوي كما أشرنا إليه فهذا معىن إال أنه ال خيفى أن زيادة قيد حسن االحت: قلت

للحسن آخر ليس لغويا وال هو االصطالحي املعروف وقال احلافظ ابن حجر نقال عن غريه وقيل جيوز أن يكون 
مراده أن ذلك باعتبار وصفني خمتلفني ومها اإلسناد واحلكم فرييد حسن باعتبار إسناده صحيح باعتبار كونه من 

  .انتهى.املقبول وكل مقبول جيوز أن يطلق عليه اسم الصحة قبيل
إال ما عرفته من أنه ليس مدلوله ذلك لغة " وهذا اجلواب عندي أرجحها ألنه ال يرد عليه شيء من اإلشكاالت"

 وكذلك يرد عليه أنه كان احلديث صحيح اإلسناد والمنت فاالحتجاج به معلوم ال يفتقر إىل ذكره وألنه مل يأيت يف
  ،اصطالحهم وصف احلديث باحلسن مرادا به حسن االحتجاج به وال حيمل كالمهم إال على اصطالحهم

وألنه قد يكون احلديث صحيح اإلسناد واملنت وخيلو عن احلسن اللغوي بأن يكون لفظه غريبا فإن الغريب ال متيل 
صحيح حسن ال حسن صحيح ألن  إليه النفس مث أنه كان األوىل على تقدير إرادة ما ذكره املصنف أن يقال

  .االحتجاج فرع عن صحته
يف احلديث احلسن هذا حديث "أي الترمذي " أنه يلزم منه أن يقول"أي على هذا اجلواب " يرد عليه: فإن قيل"



قد عرفت مما سلف أن " حسن حسن مرتني أحدمها يعين هبا احلسن االصطالحي واألخرى يعين هبا احلسن اللغوي
لى مجع الوصف للحديث بني صفيت احلسن والصحة وأنه أجاب املصنف بأن املراد باحلسن اإلشكال وارد ع

االحتجاج به وبالصحة صحة إسناده لو متنه حسن لالحتجاج به وهذا السؤال وارد على انفراد بصفة احلسن أو 
يلزم أن يقال حديث ليس فيه إشكال ومعلوم أنه ال يريد أن السؤال هذا وارد على حمل اإلشكال وأنه يريد أنه 

  .حسن صحيح واحتمال إرادته هذا تكلف
بلفظ واحد كما لو صرح بذلك فقال هذا "أي احلسن اللغوي واالصطالحي " فاجلواب أنه جيوز أن يريدمها"

ألن احلسن االصطالحي بعض أنواع "قد عرفت أن االحتجاج به ليس معناه اللغوي " حديث إسناده واالحتجاج به
قد ينازع يف هذا ويقال بينهما عموم وخصوص من وجه لوجود احلسن اللغوي يف املوضوع " احلسن اللغوي

ووجود احلسن االصطالحي فيما كان يف لفظه غرابة واجتماعها فيما حسن إسناده وفيما متيل النفس إليه وال يأباه 
أن "فرضناه مشتركا بينهما  لو" وليس احلسن مشتركا بينهما مع أن كثريا من العلماء أجازوا يف املشترك"القلب 

يف لفظة "يريد الزيدية وعرب ذلك هنا وفيما سلف وقدمنا رأيه يف هذا " يعرب به عن كال معنييه وهو اختيار األصحاب
أخرجه مجاعة من أئمة احلديث منهم أمحد واحلاكم من حديث ابن " مويل يف حديث من كنت مواله فعلى مواله

ديث ابن عباس عن بريدة وأمحد وابن ماجه عن الرباء والطرباين وابن جرير وأبو عباس وابن أيب شيبة وأمحد من ح
نعيم عن جندع األنصاري وابن قانع عن حبشي بن جنادة وأخرجه أئمة ال يأيت علهم العد عن مجاعة من الصحابة 

ن مسائل اخلالف يف أي كون املشترك يطلق على معنييه أوال فإنه م" وهذا حبث أصويل"وقد عده أئمة من املتواتر 
  .األصول الفقهية لكن ال خيفى أن هذا يتوقف على معرفة رأي الترمذي يف اللفظ املشترك

واعلم أنه قد أجاب احلافظ ابن حجر جوابا حسنا عن مجع الترمذي بني صفيت احلسن والصحيح للحديث فقال يف 
الصحة أو قصر عنها وهذا حيث التفرد بتلك النخبة وشرحها فإن مجعا فاملتردد يف الناقل هل اجتمعت فيه شروط 

الرواية وأال حيصل التفرد فباعتبار إسنادين أحدمها حسن واآلخر صحيح قال وعلى هذا فما قيل حسن صحيح 
فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا ألن كثرة الطرق تقوي أي تقوي احلديث من رتبة الصحيح إىل رتبة 

  .األصح
وقفت على كالم جيد يتعني "ما ذكرت ما سلف فحذف املضاف إليه وبنيت بعد على الضم  أي بعد" مث أين بعد"

إال أنه كالم يف وصف الترمذي للحديث باحلسن وليس له إال طريق واحد مع قول الترمذي يف احلسن " املصري إليه
سن ال نعرفه إال من إنه الذي يروي من غري وجه مع سائر ما ذكر من شروطه مع أنه يقول يف بعض األحاديث ح

هذا الوجه ال أنه كالم يف إشكال مجعه بني احلسن والصحيح الذي هو اإلشكال األصلي وقد أجاب عنه ابن حجر 
حافظ "أي الكالم اجليد " ذكره"بأجوبة آخر وما تعقبها مث قال ويف اجلملة أقوى األجوبة جواب ابن دقيق العيد 

ا يف عصر واحد وتويف املصنف قبله فإنه تويف يف اليوم الرابع والعشرين أي عصره وعصر املصنف فإهنما كان" العصر
من شهر حمرم غرة سنة أربعني ومثامنائة وتويف احلافظ يف اليوم الثامن والعشرين من ذي احلجة سنة اثنني ومخسني 

ما لفظه فإن قيل قد  يف علم احلديث فقال"يريد شرج النخبة " العالمة الشهري بابن حجر يف شرح خمتصره"ومثامنائة 
صرح الترمذي بأن شرط احلسن أن يروي من غري وجه فكيف يقول يف بعض األحاديث حسن غريب ال نعرفه إال 

  .فإن هذا ينقضي بأن هذا احلسن مل يرد إال من طريق واحد كما هو شرط الغريب" من هذا الوجه
وإمنا عرف بنوع "نف قريبا ناسبا له إىل ابن حجر مبا نقله عنه املص" فاجلواب أن الترمذي مل يعرف احلسن مطلقا"

مضمومة إليه من صحيح وغريب فال يرد ما " خاص منه وقع يف كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غري صفة أخرى



وذلك فإنه يقول يف بعض األحاديث حسن ويف بعضها "أورده ابن سيد الناس اليعمري من إيراده الذي سلف قريبا 
اختصر املصنف عبارة ابن حجر " ريب ويف بعضها حسن صحيح غريب إىل آخر األقسامصحيح ويف بعضها غ

أي " وتعريفه"وعبارته هكذا ويف بعضها حسن غريب ويف بعضها صحيح غريب ويف بعضها حسن صحيح غريب 
  إمنا"الترمذي 

ذلك حيث قال يف  ترشد إىل"أي الترمذي " وعبارته"وهو حيث يفرد احلسن هذا كالمه مث قال " وقع على األول
استئناف وهو هكذا يف " آخر كتابه وما قلنا يف كتابنا حديث حسن فإمنا أرادنا بأن حسن إسناده عندنا وكل

" وال يكون راويه متهما بكذب"يروى " حديث"الترمذي ويف شرح النخبة نفال عن الترمذي ألن كل إىل آخره 
 يكون احلديث شاذا ويروي إىل آخره فوقع تقدمي وتأخري لفظ الترمذي وال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وال

حنو "أي بل من اوجه كثرية واملراد فوق الواحد " ويروى من غري وجه"وإبدال فيما نقل من عبارته كأنه نقل باملعىن 
  .متامه فهو عندنا حديث حسن وما كان حيسن حذف املصنف له ألنه خرب قوله كل حديث" ذلك وال يكون شاذا

ال احلافظ بعد هذا فعرف هبذا أنه إمنا عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن مث ق
غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما مل يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب 

ف ما يقول يف كتابه حسن فقط فقط وكأنه ترك ذلك استغناء به لشهرته عند أهل هذا الفن واقتصر على تعري
  .لغموضه وأما ألنه اصطالح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ومل ينسبه إىل أهل احلديث كما فعل اخلطايب

وهبذا التقرير يندفع كثري من اإليرادات اليت طال البحث فيها ومل يسفر وجه توجيهها انتهى كالم احلافظ وهو 
ترمذي حسن فقط إال يف حديث يرويه من وجوه فليطالع الترمذي وقد تتبعت حسن إال أنه مبين على أنه مل يقل ال

  .مواضع فوجدت كالم احلافظ يف إفراده احلسن صحيحا ومل استوف ذلك
* * *  

  ]وهو احلديث الضعيف: يف بيان القسم الثالث[ ٢٢: مسألة

ما مل : الضعيف قال ابن الصالح يف"من الثالثة األقسام وقد تقدم الصحيح واحلسن وهذا القسم " القسم الثالث"
ذكر الصحيح غري حمتاج إليه يف "تعقبا له " جيمع صفات الصحيح وال صفات احلسن فهو ضعيف قال زين الدين

وأجاب عن ذلك بعض من عاصر احلافظ ابن حجر " بيان الضعيف ألن ما قصر عن احلسن فهو عن الصحيح أقصر
من عدم وجود وصف احلسن عدم وجود وصف الصحيح إذ الصحيح  فقال مقام التعريف يقتضي ذلك إذا ال يلزم

بشرطه السابق ال يسمى حسنا فالترديد متعني قال ونظريه قول النحويني إذا عرف احلرف بعد تعريف االسم 
  .والفعل فاحلرف ما ال يقبل شيئا من عالمات االسم وال من عالمات الفعل انتهى

 االسم والفعل واحلرف عموم وال خصوص خبالف الصحيح واحلسن فقد النظري غري مطابق ألنه ليس بني: وأقول
  .قررنا فيما مضى أن بينهما عموما وخصوما وأنه ميكن اجتماعهما وانفراد كل منهما خبالف االسم والفعل واحلرف

واحلق أن كالم املصنف يعين ابن الصالح معترض وذلك أن كالمه يقتضي أن احلديث حيث تنعدم فيه صفة من 
صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك ألن متام الضبط مثال إذا ختلف صدق أن صفات الصحيح مل جتتمع 
ويسمى احلديث الذي اجتمعت يف الصفات سواء حسنا وال ضعيفا وما من صفة من صفات احلسن إال وهي إذا 

سلم من االعتراض وأخصر انعدمت كان احلديث ضعيفا ولو عرب بقوله حديث مل جتتمع فيه صفات القبول لكان ا



  .انتهى
هذا من كالم زين " وإن كان بعضهم يقول أن الفرد الصحيح ال يسمى حسنا على رأي الترمذي فقد تقدم رده"

الدين دفعا ملا يقال لو اقتصر ابن الصالح على قوله ما مل يبلغ صفات احلسن للزم أن يدخل الفرد الصحيح يف رسم 
  الضعيف ألنه مل يبلغ

  .سن فلذا مل يسم حسنا فأجاب زين الدين بأنه قد تقدم رد هذا وأنه يسمى الفرد الصحيح حسناصفات احل
ال اعتراض على ابن الصالح فإنه ال يلزمه أن حيد الضعيف على رأي غريه وإمنا كان يرى أن كل صحيح : قلت"

قد عرفت أن زين " حسن أو كان الدليل على أن كل صحيح حسن قاطعا ملتزما لكل مكلف أن يسميه بذلك
الدين قال يف اعتراضه أن ذكر دعم بلوغ احلديث رتبة احلسن يفيد أنه مل يبلغ درجة الصحيح ألن الصحيح أخص 

من احلسن وإذا انتفي األعم انتفى األخص ضرورة انتفاء األخص عند انتفاء األعم واملصنف اعترضه بأنه ال يرد 
األول أن يكون رأي ابن الصالح أن كل صحيح حسن أو بأن يقوم على ابن الصالح ما أورده إال بأحد األمرين 

وإمنا "أي ليس واحد من األمرين موجودا " وليس كذلك"على ذلك دليل قاطع ومل يوجد األمرين كما أفاده قوله 
هذا كالم جيد إال أن الذي " هذا الكالم يف اصطالح أهل األثر ومل يصطلحوا كلهم على أن كل صحيح حسن

ارة ابن الصالح أنه يقول بأن الصحيح أخص من احلسن فإنه قد تقدم عنه انه قسم احلسن إىل قسمني تفيده عب
وأفاد فيما ذكره أخصية الصحيح مث قال يف آخر كالمه ومن أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن وجيعله مندرجا 

قضي بأن ابن الصالح رأيه رأي من يف أنواع الصحيح الندراجه يف أنواع ما حيتج به وهذا مع ما فصله هنالك ي
يقول بأن كل صحيح حسن فيتم االعتراض عليه على أنه وان سلم أنه يقول أن الصحيح واحلسن متحدان 

  .فاالعتراض وارد عليه ال غناء ذكر أحدمها عن اآلخر
العدالة وهي الضبط و" فهذا كالم مجلي يف تعريف الضعيف وأما التفضيلي فتقول شروط الصحيح واحلسن ستة"

واالتصال وفقد الشذوذ وفقد العلة وعدم العاضد عند االحتياج كذا عدها البقاعي وهي شروط القبول وشروطه 
  " .فإذا اختل شرط منها فأكثر ضعف احلديث"شروط احلسن والصحيح 

رة فلت يشكل هذا مبا إذا قدم متام الضبط فإنه من شروط الصحيح وإذا فقد بأن خف صار احلديث حسنا وعبا
الزين أقسام الضعيف ما فقد فيه شط من شروط القبول قسم وشروط القبول هي شروط الصحيح واحلسن انتهى 

فال إشكال يف عبارته وال يرد عليه ما ذكرنا ألنه إذا خف الضبط فاحلديث مقبول ألنه حسن فال يكون احلديث 
  ضعيفا على هذا الكالم إال إذا فقد فيه شروط الصحيح وشروط

  .وال يشكلاحلسن 
  :فالضعيف باعتبار اختالل شرط من شروطهما ستة أسباب "

الذي هو أول شروط الصحيح زاد الزين حيث مل يتميز املرسل مبا يؤكده وكأن املصنف " عدم االتصال: أحدها
  .يف حبث املرسل" على اخلالف كما سيأيت"اكتفى عن هذا الشرط بقوله 

وهذه عبارة الزين وكان األحسن أن يقال الرواة : شروط الصحيح قلت وهو ثاين" عدم عدالة الرجال: وثانيها"
  .ليشمل النساء تغليبا وال يتأىن ذلك يف لفظ الرجال

وهذه عبارة الزين وقال احلافظ ابن حجر بل التعبري هنا " عدم سالمتهم من كثرة اخلطأ وكثرة الغفلة: وثالثها"
  .ق ما سلف يف رسم الصحيح من قوهلم نقل عدل ضابطوجهه أنه يواف: باشتراط الضبط أوىل انتهى قلت



عبارة الزين " عدم جميئه من وجه آخر حيث كان يف اإلسناد مستور مل تعرف أهليته وليس متهما بالكذب: ورابعها"
  .وليس متهما بالغلط

في أو قال احلافظ ابن حجر وكذا إذا كان فيه ضعف بسبب سوء احلفظ أو كان يف اإلسناد انقطاع خفيف أو خ
  .كان مرسال كما قررنا ذلك يف الكالم احلسن اجملبور

  " .الشذوذ: وخامسها"
  .وسيأيت بيان معىن الشذوذ والعلة" العلة: وسادسها"
قال احلافظ ابن حجر تلخيص التقسيم املطلوب أن قيد األوصاف " والضعيف باعتبار هذه األسباب أقسام كثرية"

ه سقط فالسقط إما أن يكون يف أوله أو يف آخره أو يف أثنائه وبيانه يف كالم راجع إىل ما يف راويه طعن أو يف سند
زاد زين الدين الذي مل جيرب " املرسل: يدخل حتت قسمان"أي اتصال احلديث بالراوي " ألن عدم االتصال"املصنف 

إليه سبب آخر مع  وما انضم"بل ويدخل فيه املدلس واملعلق واملعلل " واملنقطع على اخلالف فيهما كما سيأيت"
اثنا "حتت هذا القسم " ويدخل حتته"باعتبار ما انضم إىل األول " قسم آخر"وهو عدم االتصال " السبب املتقدم

يدخل فيه "من الستة األسباب إذا انضم إىل السبب األول : الذي هو السبب الثاين" عشر قسما ألن فقد العدالة
أي أقسام القسم الذي انضم " وهذه أقسامه"فإنه مفقودها أيضا " ولواجمله"إذ الضعيف مفقود العدالة " الضعيف

  إليه سبب آخر من األسباب الستة بعد عدم االتصال وهي

  :اثنا عشر
  .ويقال له املقطوع كما يأيت وهو قول التابعي وفعله" املنقطع: األول"
م هذا عند أكثر احملدثني ويأيت فيه خالف يأيت أنه قول التابعي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل" املرسل: الثاين"

  .فهذان قسمان فقد فيهما االتصال
  .هذا مما انضم إليه سبب آخر مع السبب املتقدم ومثله" مرسل يف إسناده ضعيف: الثالث"
  .يأيت بيانه" ضعيف"راو " منقطع فيه: الرابع"
  .يأيت تقسيمه إىل جمهول عني وعدالة" جمهول"راو " مرسل فيه: اخلامس"
  .إىل هنا أقسام فقد السبب األول مع فقد الثاين" جمهول"راو " السادس منقطع فيه"

  :األول منها قوله: وهذه أقسام فقد السبب األول أيضا مع فقد الثالث
  .إذا ال مالزمة بني العدالة وعدم التغفيل" كثري اخلطأ وإن كان عدال"يأيت بيانه " مغفل"راو " السابع مرسل فيه"
  .أي كثري اخلطأ وإن كان عدال" منقطع فيه مغفل كذلك"وهو الثاين مما فقد فيه األول و الثالث  "الثامن"
من وجه "أي اخلرب " ومل ينجرب مبجيئه"يأيت بيانه " مرسل فيه مستور"وهو األول مما فقد فيه األول الرابع " التاسع"

  " .آخر
  " .فيه مستور ومل جييء من وجه آخر منقطع"وهو الثاين مما فقد فيه األول والرابع " العاشر"
  " .مرسل شاذ"وهو األول مما فقد فيه األول ووجد فيه اخلامس " احلادي عشر"
  " .منقطع شاذ"وهو الثاين مما فقد فيه األول ووجد يف اخلامس " الثاين عشر"
  .بياهنامن العلة يأيت " مرسل معل"هو األول مما فقد فيه األول ووجد فيه السادس " الثالث عشر"
  " .منقطع معل"وهو الثاين مما فقد فيه األول ووجد فيه السادس " الرابع عشر"
  .مها عدم االتصال وما انضم إليه" فهذا ما اجتمع فيه سببان مضعفان"



واعلم أهنا أربعة عشر قسما ألنك تضم عدم االتصال إىل كل واحد من اخلمسة األسباب حتصل مخس صور مث تضم 
  واحد من اخلمسة حتصل مخساملنقطع إىل كل 

أخرى كانت عشرا مث قد عرفت أن الضعيف واجملهول قد دخال حتت فقد العدالة فتضم عدم االتصال إليهما 
  .حييصل قسمان مث تضم املنقطع إليهما حيصل قسمان كانت أربعة عشر وهي اليت سردها املصنف

ذا القسم اثنا عشر فإن احلاصل أربعة عشر إذا عرفت هذا نظرت ما املراد من قول املصنف إنه يدخل حتت ه
  .وعبارة املنصف واألعداد هي بعينها عبارة الزين وأعداده

إىل "يف التعداد " مضمومة"ما عدا أربعة منها " يدخل حتته عشرة أقسام وهي هذه"مضعفات " وما اجتمع فيه ثالثة"
  :من الصور األربعة عشر أوهلا" ما تقدم

ووجد : فقد فقد فيه األول من الستة األسباب و الثالث" فيه عدل مغفل كثري اخلطأمرسل شاذ و" اخلامس عشر"
  .فيه اخلامس من ذي الثالثة

ووجد فيه ما وجد يف : أي كثري اخلطأ فقد فقد فيه األول و الثالث" منقطع شاذ فيه مغفل كذلك: السادس عشر"
  .اخلامس عشر -املثال األول

  .ووجد فيه السادس: فقد فقد فيه األول و الثاين "السابع عشر مرسل معل فيه ضعيف"
  .هو كالذي قبله فقدا ووجودا وإمنا خالفه بأنه منقطع" الثامن عشر منقطع معل ضعيف"
  .ووجد فيه السادس: فقد فقد األول و الثاين" مرسل معل فيه جمهول: التاسع عشر"
  .إمنا تفاوتا انقطاعا وإرساالهو كالذي قبله فقدا ووجودا و" منقطع معل فيه جمهول: العشرون"
  .والسادس: أي كثري اخلطأ فقد فيه األول ووجد فيه الثالث." مرسل معل فيه مغفل كذلك: احلادي والعشرون"
  .هو كالذي قبله فقدا ووجودا" منقطع معل فيه مغفل كذلك: الثاين والعشرون"
  .ل ووجد السادس والرابع مع شرطهفقد فيه األو" مرسل معل فيه مستور ومل ينجرب: الثالث والعشرون"
أي مل ينجرب مبجيئه من وجه آخر وهو كالذي قبله فقدا " منقطع معل فيه مستور كذلك: الرابع والعشرون"

  .ووجودا
ال خيفى أنه قد سبق للمصنف أن يف اجتماع الثالثة عشر صور والرابع والعشرون العاشر منها لكن اخلامس 

  :ا كما ترى قولهوالعشرون السادس والعشرون منه

  .فقد فيه األول ووجد فيه اخلامس والسادس" مرسل شاذ معل: اخلامس والعشرون"
  .معل هو كاألول فيما ذكر" السادس والعشرون منقطع شاذ"

وال خيفى أهنا صار أقسام ما اجتمع فيه ثالثة اثين عشر قسما وأما زين الدين فعد العشر الصور إىل الرابع 
كذا فافعل إىل آخر الشروط فخذ ما فقد فيه شرط األول وهو االتصال مع شرطني آخرين والعشرون مث قال وه

غري ما تقدم ومها السالمة من الشذوذ والعلة مث خذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما إىل فقد هذه الشروط الثالثة 
  .رينوهي هذه مث ذكر اخلامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعش

  .فهذا اجتمعت فيه أربعة كما اجتمعت يف قوله" مرسل شاذ معل فيه مغفل كثري اخلطأ: السابع والعشرون"
أي كثري اخلطأ فهذان مثاالن ملا اجتمعت فيه أربعة وقدمنا " منقطع شاذ معل فيه مغفل كذلك: الثامن والعشرون"

  .كالم الزين يف هذا وأما املصنف فسرد ما تراه من غري تنبيه



بعد هذا مث عد فابدأ مبا فقد فيه شرط واحد غري ما بدأت به أوال وهو ثقة الراوي وحتته أقسام : مث قال زين الدين
  :ومها

  " .ما يف إسناده ضعيف: التاسع والعشرون"
  .فهذان القسمان فقد فيها عدالة الراوي" ما فيه جمهول: الثالثون"

  :ازي فقد شرط آخر غري ما بدأت به وحتته قسمان ومهامث زد على فقد عدالة الر: مث قال زين الدين
  " .ما فيه ضعيف وعلته: احلادي والثالثون"
  " .ما فيه جمهول وعلته: الثاين والثالثون"

الذي بدأت فيه بفقد الشرط املثىن به كما كملت األول أي تضم إىل : مث كمل هذا العمل الثاين: مث قال زين الدين
رط ثالث مث عد فابدأ مبا فقد فيه شرط آخر غري املبدوء به واملثىن به وهو سالمة الرازي فقد هذين الشرطني فقد ش

من الغفلة مث زد عليه وجود الشذوذ أو العلة أو مها معا مث عد فابدأ مبا فقد فيه الشرط الرابع وهو عدم جميئه من 
مبا فقد فيه الشرط اخلامس وهو السالمة وجه آخر حيث كان يف إسناده مستور مث زد عليه وجود العلة مث عد فابدأ 

  من الشذوذ مث رد عليه وجود العلة بعد مث

  :اختم بفقد الشرط السادس ويدخل حتت ذلك عشرة أقسام وهي
  " .شاذ معل فيه عدل مغفل كثري اخلطأ: والثالثون: الثالث"
  .زاد الدين معل كثري التساهل" ما فيه مغفل كثري اخلطأ: الرابع والثالثون"
  .أي كثري اخلطأ" شاذ يف مغفل كذلك: اخلامس والثالثون"
  .كثري اخلطأ" معل فيه مغفل كذلك: السادس والثالثون"
  .كثري اخلطأ" شاذ معل فيه مغفل كذلك: السابع والثالثون"
  " .ما يف إسناده مستور مل تعرف أهليته ومل يرو من وجه آخر: والثامن والثالثون"
  .أي مل تعرف أهليته ومل يرو من وجه آخر" ه مستور كذلكمعل في: التاسع والثالثون"
  " .الشاذ: األربعون"
  " .الشاذ املعل: احلادي واألربعون"
  " .املعل: الثاين واألربعون"
وقد تركت من األقسام اليت يظن : فهذه أقسام الضعيف باعتبار االنفراد واالجتماع ذكرها احلافظ زين الدين قال"

ب اجتماع األوصاف عدة أقسام هي اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف أو جمهول أو مستور يف أنه ينقسم إليها حبس
سنده ألنه ال ميكن اجتماع ذلك على الصحيح ألن الشذوذ تفرد الثقة وال ميكن وصف ما فيه راو ضعيف أو 

  .انتهى كالم زين الدين" جمهول أو مستور بأنه شاذ واهللا أعلم
" لقب خاص كاملضطرب واملقلوب واملوضوع واملنكر وهو مبعىن الشاذ كما سيأيت ومن أقسام الضعيف ما له: قلت"

  .هذا بلفظ كالم الزين فال وجه لفصل قوله: قلت
هذا نقله زين " الضعيف تسعة وأربعون نوعا"احلديث " وعد أبو حامت حممد بن حبان البسيت أنواع: قال زين الدين"

بو حامت البسيت يف تقسيمه فبلغ به مخسني قسما إال واحدا قال عليه الدين من كالم ابن الصالح ولفظه وأطنب أ
احلافظ ابن حجر مل أقف على كالم ابن حبان يف ذلك وجتاسر بعض من عاصرناه فقال هو يف أول كتابه يف الضعفاء 



ة ال ومل يصب ذلك فإن الذي قسمه ابن حبان يف أول كتاب الضعفاء له تقسيم األسباب املوجبة لتضعيف الروا
  تقسيم احلديث الضعيف مث إنه بلغ األقسام املذكورة عشرين قسما ال تسعة وأربعني واحلاصل أن املوضع الذي ذكر

  .فيه ابن حبان ذلك مل نعرف موضعه انتهى
حىت " عد ما ترك الزين مما حتتمله القسمة العقلية ومينع عرفهم من اجتماعه واهللا أعلم"أي ابن حبان " لعله: قلت"

  .ا تسعة وأربعنيأبلغه
  :تنبيهات : قال احلافظ ابن حجر: فائدة

قوهلم ضعيف اإلسناد أسهل من قوهلم ضعيف على حد ما تقدم من قوهلم صحيح اإلسناد وصحيح وال : األول 
  .فرق

 من مجلة صفات القبول اليت مل يتعرض هلا شيخنا يريد زين الدين يف منظومته وشرحها أن يتفق العلماء على: الثاين 
  .العمل مبدلول احلديث فإنه يقبل حىت جيب العمل به وقد صرح بذلك مجاعة من أئمة األصول

من أنه إذا غري طعم املاء ورحيه ولونه يروى عن النيب صلى اهللا عليه : ومن أمثلته قول الشافعي رمحه اهللا وما قلت
فيه خالفا وقال يف حديث ال وصية  من وجه ال يثبت أهل احلديث مثله ولكنه قول العامة ال أعلم منهم: وسلم
  .ال يثبته أهل العلم باحلديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملت به حىت جعلته ناسخا آلية الوصية للوارث. لوارث

من التبيهات وعد فيه ما قيل فيه إنه أو هي األسانيد كما عدوا فيها سلف ما قيل فيه إنه أصح : مث ذكر الثالث 
  .فلم يذكره وقد ذكره احلاكم يف كتابه علوم احلديث األسانيد وطول به

* * *  

  ]يف بيان احلديث املرفوع[ ٢٣: مسألة

قدم على ما بعده لشرفه باإلضافة إليه صلى اهللا عليه وسلم وهو من أنواع علوم احلديث جعله ابن " املرفوع"
  .الصالح النوع السادس

أو تقريرا أو : قلت" قوال له أو فعال: النيب صلى اهللا عليه وسلماختلف يف حد املرفوع فاملشهور أنه ما أضيف إىل "
سواء أصافه إليه صحايب أو تابعي أو من بعدمها سواء اتصل إسناده "مها كما قررناه يف حواشي شرح غاية السول 

  .تصالواملعلق أيضا لعدم اشتراط اال" يدخل فيه املتصل واملرسل واملنقطع واملعضل"التفسري " أم ال فعلى هذا
هو ما أخرب فيه الصحايب عن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو "املرفوع : البغدادي" اخلطيب"أبو بكر " وقال"

  " .ال يدخل فيه مراسيل التابعني ومن بعدهم"حيث خصص الصحايب " فعله فعلى هذا
ند التأمل يتبني أن األمر خبالف قال احلافظ ابن حجر مقتضاه يعين كالم اخلطيب أن يكون يف السياق إدراجها وع

ذلك ألن ابن الصالح مل ينقل عبارة اخلطيب بلفظها وبيان ذلك أن اخلطيب قال يف الكفاية وصفهم للحديث بأنه 
مسند يريدون أن إسناده متصل بني راويه وبني من أسند عنه إال أن أكثر استعماهلم هذه العبارة هو فيما أسند عن 

مث قال واحلاصل أن املسند عند اخلطيب ينظر فيه إىل ما يتعلق بالسند فيشترط فيه : سلمالنيب صلى اهللا عليه و
االتصال وإىل ما يتعلق باملنت فال يشترط فيه الرفع إال من حيث األغلب يف االستعمال فمن الزم ذلك إن املوقوف 

تصل إال يف غلبة االستعمال مث نقل إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا ففياحلقيقة ال فرق عند اخلطيب بني املسند امل



كالم ابن عبد الرب واحلاكم مث قال بعد ذلك والذي يظهر يل باالستقراء من كالم أئمة احلديث وتصرفهم إن املسند 
  عندهم من مسع النيب

بسند ظاهره االتصال فمن مسع أعم من أن يكون صحابيا مسلما أو يف حال كفره وأعلم بعد : صلى اهللا عليه وسلم
ومن مل يسمع خيرج املرسل وبسند خيرج ما كان بال سند كقول القائل من املصنفني قال : النيب صلى اهللا عليه وسلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن هذا من قبيل املعلق وظهور االتصال خيرج املنقطع لكن يدخل فيه ما كان فيه 
  .في فال خيرج ذلك عن كون احلديث يسمى مسنداانقطاع فهو كعنعنة املدلس والنوع املسمى باملرسل اخل

ومن رأي مصنفات األئمة يف املسانيد مل يرها خترج عن اعتبار هذه األمور وقد راجعت كالم احلاكم بعد هذا 
فوجدت عبارته واملسند ما رواه احملدث عن شيخ يظهر مساعه منه فلم يشترط حقيقة االتصال بل اكتفى بظهور 

ا وهللا احلمد وهبذا يتبني الفرق بني األنواع وحتصل الساملة من تداخلها واحتادها إذ األصل ه تفقه:ذلك كما قلت
  .عدم الترادف واالشتراك واهللا أعلم انتهى

انتهى كالم " ومن جعل من أهل احلديث املرفوع يف مقابلة املرسل فقد عىن باملرفوع املتصل: ١قال ابن الصالح"
ومن املرفوع قوهلم عن "كر يف النوع الرابع من تفريعات النوع الثامن قوله ابن الصالح يف هذا النوع وقد ذ

أو " ٢كحديث أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش" يرفع احلديث أو يبلغ به: الصحايب
اس يؤمرون أن بفتح أوله وسكون النون وكسر امليم كحديث مالك عن أيب حازم عن سهل بن سعد كان الن" ينميه

قال أبو حازم ال أعلم إال أنه ينمى ذلك وهذا هو معىن  ٣يضع الرجل يده اليمىن على ذراعه اليسرى يف الصالة
أي مرفوع بال خالف كما صرح به النووي وهو تفسري لرفع " أو رواية رفع"منيت احلديث إىل فالن إذا أسندته إليه 

  .احلديث
إال أنه " عند أهل العلم حكم املرفوع صرحيا"م عن الصحايب يرفع احلديث أي قوهل" حكم ذلك: قال ابن الصالح"

  .ليس يف كالم ابن الصالح لفظ رفع بل لفظ أو رواية بالتنوين ليس بعدها لفظ
  :قال احلافظ ابن حجر وكذا قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا وكذا قوله

  ـــــــــــــــــــ
  .٦٦علوم احلديث ص  ١
  .٢/٢٤٣وأمحد ، ١٤٥١مسلم  ٢
  .٢/٢٢٤وفتح الباري ، ٨٩٨املشكاة  ٣

  :رواه وعبارة الزين يف نظمه
وإن قيلت هذه : ١قال زين الدين"وقوهلم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه وقد ذكر ابن الصالح أمثلة ذلك 
م ابن الصالح فإنه قال بعد هذا كال" األلفاظ عن التابعي فمرسل خبالف قول التابعي من السنة ففيه خالف كما يأيت

وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع احلديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل : قوله صرحيا قلت
  .واهللا أعلم

ذكر احلافظ ابن حجر إن من أغرب املرفوع سقوط الصيغة مع احلكم بالرفع مع القرينة كاحلديث الذي : تنبيه
عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عين وال تقولوا قال ابن عباس أميا عبد حج به رويناه من طريق األعمش 

من هذا الوجه فزعم أبو احلسن ابن القطان إن ظاهره  ٢أهله مث عتق فعليه حجة أخرى احلديث رواه ابن أيب شيبة



ه إىل الشارع لكن يعكر عليه الرفع آخذه من هني ابن عباس عن إضافة القول إليه فكأنه قال ال تضيفوه إيل أضيفو
من طريق السفر سعيد بن حممد قال مسعت ابن عباس يقول يا أيها الناس امسعوا عين ما أقول  ٣أمثلة البخاري رواه

لكم وامسعوين ما تقولون وال تذهبوا فتقولون قال ابن عباس قال ابن عباس وظاهر هذا أنه إمنا طلب منهم أمثلة 
  .هلم خشية أمثلة يزيدوا فيه أهله ينقصوه انتهىيعرضوا عليه قوله ليصححه 

بل الظاهر مع أمثلة ابن القطان إذ ليس من طريقة ابن عباس املألوفة أمثلة يطلب عرض ما حديث به مع : قلت
كثرة حتديثه ويزيد كالم ابن القطان قوة أمثلة هذا احلكم الذي ذكره ابن عباس ليس لالجتهاد فيه مسرح فهو من 

واهللا أعلم مث قال تنبيهات قد يقال ما احلكمة يف عدول التابعي عن قول الصحايب مسعت رسول اهللا  قرائن الرفع
صلى اهللا عليه وسلم وحنوها إىل يرفعه وما يذكر معها قال احلافظ املنذري يشبه أمثلة يكون التابعي مع حتققه بأن 

يغة بعينها فلما مل ميكنه اجلزم مبا قاله له أتى بلفظ يشك يف الص: الصحايب رفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يدل على رفع احلديث

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٦٤فتح املغيث  ١
  .٨/٢٠٩واخلطيب ، ٤/٣٢٥البيهقي  ٢
  .٢٧ب : مناقب األنصار: يف ٣

ع ذلك لطلب وإمنا ذكر الصحايب كاملثال وإال فهو جار حق من بعده وال فرق وحيتمل أمثلة يكون من صن: قلت
فلم جيزم بلفظ : التخفيف وإيثار االختصار وحيتمل أمثلة يكون شك يف ثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا بل كىن عنه حترزا بأيتهما ذكر املصنف ما إذا قال التابعي عن الصحايب 
يرفعه وهو يف حكم قوله عن اهللا عز وجل ومثاله احلديث الذي رواه  يرفعه ومل يذكر ما إذا قال الصحايب عن النيب

قال رسول اهللا صلى اهللا : الدار وردي عن عمر بن أيب عمرو عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
هل حديث حسن رواه أ" إن املؤمن عندي له كل خري حيمدين وأنا انزع نفسه من بني جنبيه: "عليه وسلم يرفعه

  .وهو من األحاديث اإلهلية وقد افردها مجع باجلمع انتهى ١الصدق أخرجه الدارمي يف مسنده
* * *  

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٢٩٧وأمحد . ١٣ب : اجلنائز: النسائي يف ١

  ]يف بيان املسند من أنواع احلديث[ ٢٤: مسألة

  " .على ثالثة أقوال"أي يف حقيقته " اختلف فيه -املسند"
خاصة قال : هو ما رفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ١فقال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد"ما أفاد قوله : األول 

وقد يكون متصال مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد يكون منقطعا مثل 
قال فهذا مسند ألنه قد أسند إىل النيب صلى مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فعلى هذا : وهو منقطع ألن الزهري مل يسمع من ابن عباس رضي اهللا عنه انتهى قال زين الدين: اهللا عليه وسلم
  " .يستوي املسند واملرفوع



قولون أسنده وهو خمالف للمستفيض من عمل أئمة احلديث يف مقابلتهم بني املسند واملرسل ي: قال احلافظ ابن حجر
  .فالن وأرسله فالن

هو عند أهل احلديث الذي اتصل إسناده من راويه "البغدادي " اخلطيب" ٢أبو بكر" وقال"ما أفاده قوله : والثاين 
دون ما جاء عن : إىل منتهاه قال أبو الصالح واكثر ما يستعمل ذلك فيا جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

فظ اخلطيب يف نوع املرفوع وما حققه احلافظ ابن حجر يف املسند فقول ابن الصالح قد قدمنا ل" الصحابة وغريهم
هذا هو كما قال احلافظ ابن حجر معىن قول اخلطيب إال أمثلة اكثر استعماهلم هذه العبارة فيما اسند عن النيب 

  خاصة وتقدم حتقيقه فاملسند: صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــــــــــــــ

٢٣، ١/٢١ ١.  
قال أبو إسحاق . احلافظ الكبري أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي: أبو بكر اخلطيب البغدادي هو ٢

البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٤٦٣مات سنة . يشبه بالدار قطين ونظرائه يف معرفة احلديث وحفظه: الشريازي
  .١/٢٧ووفيات األعيان ، ٣/٣١١وشذرات الذهب ، ١٢/١٠١

  .إلطالقهما على كل من املرفوع واملوقوف ولكن األكثر استعمال املسند يف األول كما قاله اخلطيب واملتصل سواء
يف العدة املسند ما اتصل إسناده فعلى هذا يدخل فيه املرفوع : وقال ابن الصباغ"وما أفاده قوله : والثالث 

ألنه يصدق عليه أنه " يدخل فيه املقطوعواملوقوف ومقتضى كالم اخلطيب أنه ما اتصل إسناده إىل قائله من كان ف
  .إذا اتصل إىل أحدمها" وهو قول التابعي ومن بعده"اتصل إسناده من رواته إىل منتهاه 

ما رفع إىل النيب صلى اهللا عليه "أي املسند " وهو"هذا قول رابع " وكالم أهل احلديث يأباه وقيل: ١قال زين الدين"
فلم حيك فيه  ٢يف كتابه علوم احلديث" قطع احلاكم أبو عبد اهللا"لقول الرابع أي هبذا ا" بإسناد متصل وبه: وسلم
  .هكذا قاله الزين" وحكاه ابن عبد الرب قوال لبعض أهل احلديث"غريه 

وقال احلافظ ابن حجر أمثلة احلاكم وغريه فرقوا بني املسند واملتصل واملرفوع بأن املرفوع بنظر فيه إىل حال املنت 
كان مرفوعا سواء اتصل إسناده أم : عن اإلسناد فحيث يصح إضافته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قطع النظر

ال ومقابله املتصل فإنه ينظر فيه إىل حال اإلسناد مع قطع النظر عن املنت سواء كان مرفوعا أهله موقوفا وأما املسند 
بينه وبني كل من الرفع واالتصال عموم وخصوص  فينظر فيه إىل احلالني معا فيجمع شرطي االتصال والرفع فيكون

مطلق فكل مسند مرفوع ولك مسند متصل وال عكس فيهما هذا على رأي احلاكم وبه جزم أبو عمرو الداين 
  .والشيخ تقي الدين يف االقتراح انتهى وقد قدمنا ما قاله احلافظ ابن حجر مما ظهر يف حقيقة املسند باالستقراء

* * *  
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٥٧فتح املغيث  ١
  .٤٠ص  ٢

  ]يف بيان املتصل واملوصول من أنواع احلديث[ ٢٥: مسألة



قال احلافظ ابن حجر ويقال له املؤتصل بالفك واهلمز وهي عبارة الشافعي يف األم يف مواضع " املتصل واملوصول"
اد الضمري ألنه معىن واحد وإمنا تعدد األوىل إفر" مها"انتهى  ١قال ابن احلاجب يف التصريف له هي لغة الشافعي

ما اتصل إسناده إىل النيب صلى اهللا عليه "املتصل واملوصول هو  ٢لفظه واحتد معناه وهو واحد إذ عبارة الزين
  .احتراز عما مل يتصل سنده صلى اهللا عليه وسلم وال بصحايب كما قال" أو إىل واحد من الصحابة: وسلم

وإمنا ميتنع : تصلت األسانيد هبم فال يسموهنا متصلة بل يسموهنا مقطوعة قال زين الدينوأما أقوال التابعني إذا ا"
مع اإلطالق فأما مع التقييد فجائز شائع يف كالمهم "أي إطالق املتصل على أقوال الصحابة املتصلة األسانيد " هذا

  .بالتقييد يذكر من اتصل إليه" كقوهلم هذا متصل إىل سعيد بن املسيب
إذ قد اخذ يف مفهومه أهله إىل أحد من " وحيث يطلق املتصل يقع على املرفوع واملوقوف: ٣بن الصالحقال ا"

  .الصحابة وهو املوقوف
* * *  

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٣٠٣والنكت ، ١١/٧٢٧لسان العرب  ١
  .١/٥٨فتح املغيث  ٢
  .٤٠علوم احلديث ص  ٣

  ]يف بيان املوقوف[ ٢٦:مسألة

  :بلفظ اخلطاب وهي عبارة زين الدين يف نظمه فإنه قال" صرتههو ما ق: املوقوف"
واملراد من القول هنا ه ما خال عن قرينة تدل " على واحد من الصحابة قوال له أو فعال" ١وسم باملوقوف ما قصرته

احلافظ  على أن له حكم الرفع كما يأيت والفعل اجملرد فهل يكون له حكم عند من حيتج بقول الصحايب أمثلة ال قال
كه يريد ما يعمل أهله يقال يف حضرهتم وال ينكرونه واحلكم فيه أنه إذا نقل يف مثل " أو حنومها"ابن حجر فيه نظر 

ذلك حضور أهل اإلمجاع فيكون تقال لإلمجاع وإن مل يكن فإن خال عن سبب مانع من السكوت واإلنكار فحكمه 
وال قامت قرينة " يرفع إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمومل "حكم املوقوف ويكون من باب اإلمجاع السكويت 

قال احلافظ واشترط احلاكم يف املوقوف أمثلة يكون إسناده غري " سواء اتصل إسناده إىل أو مل يتصل"على رفعه 
  .منقطع إىل الصحايب وهو شرط مل يوافقه عليه أحد

من "يضم الفاء نسبة إىل قرية هبمذان كما يف القاموس  يف شرح األلفية أمثلة القاسم الفورايب" وقال أبو القاسم"
األثر ما روى "اخلرب ما كان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و " يقولون"وأطلق فإنه قال الفقهاء " اخلراسانيني الفقهاء

  .انتهى" عن الصحابة
المة زاد غريه وما ظهر على هذا قد وجد يف عبارة الشافعي يف مواضع واألثر يف األصل الع: قال احلافظ ابن حجر

  :٢األرض من مشي الرجل قال زهري
  واملرء ما عاش ممدود له أثر

  ـــــــــــــــــــ
١/٥٨/١٠١ ١.  
  .١/١٢٥وفتح املغيث ، ١/٢٣والنهاية ، ٤/٦لسان العرب  ٢



ر الطربي كتابه ونقل النووي عن أهل احلديث اهنم يطلقون األثر على املرفوع واملوقوف معا ويؤيده تسمية أيب جعف
هتذيب اآلثار وهو مقصور على املرفوعات وإمنا يورد فيه املوقوفات تبعا وأما كتاب شرح معاين اآلثار للطحاوي 

  .فيشتمل على املرفوع واملوقوف أيضا
هذا مع اإلطالق وأما مع التقييد فيجوز يف حق التابعني فيقولون هذا موقوف على ابن املسيب : قال زين الدين"

غري التابعني أيضا فيقال هذا موقوف على "حق " ه ويف كالم ابن الصالح ما يقتضي أنه جيوز مع التقييد يفوحنو
فإنه قال وقد يستعمل مقيدا يف غري الصحايب فيقال حديث كذا وكذا وقفه فالن على عطاء أو " الشافعي وحنوه

  .على طاووس أو حنو هذا
املصنف مل يذكره ابن الصالح وال زين الدين فكان حيسن أمثلة يعنونه هذا زيادة من كالم " مث إن اآلثار نوعان"

  .على قاعدته: املصنف بلفظه قلت
ما ال يقال من قبيل الرأي فذكر اإلمامان أبو طالب واملنصور باهللا عليهم السالم أنه إذا كان لالجتهاد فيه : أحدمها"

أيب احلسني البصري والشيخ احلسن الرصاص وجه صحيح أهله فاسد فموقوف وإال فمرفوع وهو قول الشيخ 
وزاد املنصور باهللا "يعين حكاه عنهما " وصاحب اجلوهرة"أي عن الشيخني املذكورين " وحكة ذلك املنصور باهللا

وأهنم ال يأتون " حكايته عن قاضي القضاة واحتج املنصور باهللا على ذلك بأنه مقتضى وجوب حتسني الظن بالصحابة
وذكر مجاعة من العلماء منهم ابن . "ا هو من طريق األحاديث املرفوعة أهله من طريق االجتهاديف األحكام إال مب

يف حكم املرفوع قالوا مثل قول ابن مسعود من أيت "أي ما ليس لالجتهاد فيه وجه صحيح وال فاسد " عبد الرب أنه
د بالعراف املنجم واحلازي الذي يدعى أرا ١عراف كشداد الكاهن كما يف القاموس ويف النهاية" ساحرا أهله عرافا

: بقوله" ترجم عليه احلاكم يف كتاب علوم احلديث ٢فقد كفر مبا أنزل على حممد"علم الغيب وقد استأثر اهللا به 
أي " وهذا املثال مما يظن أنه ال مدخل للرأي فيه وليس مما يقطع به: باب معرفة األسانيد اليت ال يذكر سندها قلت"

  أي بأنه" وقد يوجد عن الصحابة ما يقطع به"اهللا عليه وسلم  بأنه عنه صلى
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٨واحلاكم . ٨/١٣٥البيهقي  ١
٣/٢١٨ ٢.  

يف الشفاء عن علي عليه السالم أن "بن حممد " مثل ما رواه األمري احلسني"ليس إال عنه صلى اهللا عليه وسلم 
ني وإمنا جعل هذا كاملرفوع محال للصحابة على السالمة وألن الظن احليض ينقطع عن احلبلى ألنه جعل رزقا للجن

  .ألنه ال يعرف إال من طريق الوحي" يقضي برجحان رفعه
" حدثوا عن أهل الكتاب وال حرج: "وخالف ابن حزم وشنع يف ذلك وقال حيتمل أنه عن أهل الكتاب فقد صح"
فات اليت ليس للرأي فيها مسرح كثري وحسن الظن وال خيفى أمثلة احلديث عنهم نادر والواقع من املوقو ١

بالصحايب يقضي بأنه ال يطلق يف مقام األخبار عن احلكم يف أمر بطريق اجتهادي أو نص إال عن طريق شرعي من 
تعني األول نعم حيتمل هذا يف القصص واألخبار اليت ال يعرفها الصحايب : رواية معروفة أهله اجتهاد فإذا تعذر الثاين

  .هي مما جيتهد فيه أهنا من أحاديث الكتابني فهذا التفصيل هو الذي ينبغي عليه التعويلوال 
وهو ما كان لالجتهاد يف مسرح ووفقه " ما حيتمل أنه قيل عن الرأي واالجتهاد"من نوعي اآلثار " : النوع الثاين"

ذكره يف اإلرشاد والذي "جمتهد ألنه قول صحايب " ففيه قوالن للشافعي اجلديد منهما أنه ليس حبجة"الصحايب 
إذا مل تقم األدلة إال على حجية الكتاب والسنة والقياس على خالف فيه واإلمجاع " تقتضيه األدلة أنه ليس حبجة



فهو من نفى املخاص بعد " سنة صحيحة"أي يف حجية قول الصحايب " وليس يف ذلك"على بعد يف وقوعه وأما قوله 
فأما ما روي من قوله صلى اهللا "دلة مل تقم على حجيته وأما أتى به ليتذرع به إىل قوله نفي العام إذ قد قدم أن األ

فهو حديث ضعيف قاله ابن كثري الشافعي وقال رواه  ٢" أصحايب كالنجوم بأبيهم اقتديتهم اهتديتم: "عليه وسلم
و كذاب وقال السعدي هو ليس عن أبيه قال ابن معني ه"بفتح املهملة وتشديد امليم " عبد الرمحي بن زيد العمى

بثقة وقال البخاري تركوه وقال أبو حامت حديثه متروك وقال أبو زرعة واه وقال أبو داود ضعيف أبوه ضعيف أو 
وال يصح شيء منها ذكر ذلك كله ابن كثري الشافعي "أي من طرق كثرية " وقد روي هذا احلديث من غري طريق

  " .يف كالمه على أحاديث املنتهى
  .احلافظ ابن حجر له طرقا كثرية يف خترجيه ألحاديث خمتصر ابن احلاجب وذكر

  ـــــــــــــــــــ
  .٩/٦٢وابن أيب شيبة . ٢/١٥٩وأمحد . ٢٦٦٩والترمذي . ٣٦٦٢أبو داود  ١
  .٢/٢٢٣واإلحتاف . ٢/٤٨٨واللسان ، ١٥١١امليزان  ٢

وسردها برواهتما وضعفها وذكر طريق عبد وأخرجه عن ابن عمر وجابر وابن عباس وعمر وأنس بألفاظ خمتلفة 
الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب وساقه بلفظه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال 

سألت ريب عما خيتلف فيه أصحايب من بعدي فقال يا حممد أمثلة أصحابك عندي مبنزلة النجوم بعضها أضوأ من 
مث قال  ١اختلفوا فيه فهو عندي على هدى مث قال هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي بعض فمن أخذ بشيء مما

وزيد العمى وأبوه ضعيفان وأبوه اضعف منه وقد سئل البزار عن هذا احلديث فقال ال يصح هذا الكالم عن النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم

ع تلك الطرق يف تقوى منت احلديث أهله وأما ابن عبد الرب فاحتج به يف التمهيد وسكت عليه فلعله رأي جممو"
  " .عرف له شواهد ما يقوى معناه واهللا أعلم

وذكر احلافظ يف خترج أحاديث املختصر انه ذكره ابن عبد الرب يف كتاب بيان العلم عن ابن شهاب بسنده : قلت
ه بل قال ابن عدي انه هو متفق على ترك: وقال هذا إسناد ضعيف الراوي له عن نافع ال حيتج به قال احلافظ قلت

  .ويريد بالراوي له ن نافع مسرة اجلزري: يضع احلديث قلت
* * *  

  ـــــــــــــــــــ
  .٦/٥/٢٨٥ابن عساكر  ١

  ]يف بيان املقطوع[ ٢٧: مسألة

يعين كاملسانيد واملساند " ويقال يف مجعه مقاطيع ومقاطع: ١املقطوع هو قول التابعي وفعله قال ابن الصالح"
ل عن مجهور البصريني من النحاة إثبات الياء جزما وعند الكوفيني واجلرمي من البصريني جتويز إسقاطها واملنقو

: قال وجدت التعبري باملقطوع عن املتقطع يف كالم الشافعي وأيب القسام الطرباين قال زين الدين"واختاره ابن مالك 
وقد حكى عن بعض أهل العلم : قال ابن الصالح ٢ووجدته أو يف كالم أيب بكر احلميدي وأيب احلسن الدار قطين

القائل بذلك هو احلافظ أبو بكر امحد : أنه جعل املنقطع ما وقف على التابعي واستبعده ابن الصالح قال زين الدين



مبوحدة مفتوحة فراء ساكنة وإمهال الدال والعني نسبة إىل بردعة بلدة يف أقصى بالد أذربيجان " بن هرون الربدعي
  .انتهى" حكاه يف جزء لطيف له"هما وبني بردعة اثنا عشر ميال بين
* *  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٢علوم احلديث ص  ١
لكن قد يعتذر للشافعي أنه قال ذلك قبل استقرار االصطالح وأما الطرباين فإطالقه ذلك يعترب جتوزا عن  ٢

  .٩٩تيسري مصطلح احلديث ص . االصطالح

  "فروع"
  .ا بعد كل من املرفوع واملوقوف سبعة حسن إيرادمه

وادعى " قول صحايب من السنة كذا حممول على أنه مسند مرفوع"هذا الفرع األول وهو " مسألة من السنة"
ألن الظاهر انه ال "البيهقي انه ال خالف بني أهل النقل يف ذلك وسبقه إىل دعواه شيخه احلاكم يف املستدرك وذلك 

وسلم وهو مذهب الزيدية ذكره املنصور باهللا يف الصفوة والشيخ أمحد يف اجلوهرة  يريد إال سنة صلى اهللا عليه
كقول علي ابن أيب طالب عليه السالم من السنة وضع الكف على الكف يف الصالة رواه أبو داود يف رواية ابن 

  .عليه الذهيب أحد رواهتا أو إمام حافظ أثىن" وابن األعرايب"باملهملتني أحد رواة سنن أيب داود " داسة
وقال القاضي أبو الطيب هو ظاهر مذهب الشافعي ألنه احتج على قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة بصالة ابن عباس 

على جنازة وقراءته هبا وجوه وقال إمنا فعلت ليعلموا أهنا سنة وجزم ابن السمعاين أنه مذهب الشافعي وقال ابن 
ما مل يضفها إىل صاحبها كقوهلم سنة : اد هبا سنة النيب صلى اهللا عليه وسلمعبد الرب إذا أطلق الصحايب السنة فاملر

اخلمرين وأعلم اهنم وان قالوا بأنه ال يريد هبا الصحايب إال سنته صلى اهللا عليه وسلم لكنهم قال ال يضاف اللفظ 
ذي أخرجه أبو داود والترمذي إىل فإنه هنى أمحد بن حنبل وعبد اهللا بن املبارك وقالوا ال يضاف حديث أيب هريرة ال

حذف السالم سنة قال الزين يف خترج : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فال يقال ١بلفظه حذف السالم سنة
  .األحياء ال يعزو اللفظ إىل صلى اهللا عليه وسلم وإال فقول الصحايب السنة كذا له حكم املرفوع على الصحيح

كابن " وغريمها"من احلنفية " وأبو احلسن الكرخي"من الشافعية " كر الصرييفوخالف بعضهم يف ذلك منهم أبو ب"
حزم الظاهري بل حكاه إمام احلرمني عن احملققني ذكره يف الربهان وجزم مجاعة من أئمة الشافعية بأنه اجلديد من 

مرفوع وحكوا تردده  مذهب الشافعية ذكر ابن القشريي وابن فورك وغريمها وجزموا بأنه كان يقول يف القدمي إنه
  يف اجلديد لكنه نص يف األم وهو من الكتب اجلديدة على أنه

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٥٣٢وأمحد . ١٠٧الصالة ب : والترمذي يف، ١٠٠٤أبو داود  ١

مرفوع فإنه قال يف بابا عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضاحك بن قيس رجالن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 
ال يقوال ن من السنة إال لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال يف كتبا األم يف قول سعيد بن املسيب وسلم 

أليب الزناد سنة وقد سئل سعيد عن الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما فقال له أبو الزناد سنة قال 
قال احلفاظ ابن حجر : د سنة النيب صلى اهللا عليه وسلمسنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة إن يكون أرا

يشبه ملا كان : وحيتمل أنه إمنا جزم يف األول ملا كان القائل صحابيا قال يف الثاين: وحينئذ فله قوال ن يف اجلديد قلت



  .القائل تابعيا
غريه كما قال صلى اهللا عليه وسنة : هذا ودليل املخالفني إن لفظ السنة متردد بني سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

جوابه أن األظهر  ٢" من سن سنة حسنة كان له أجرها: "ويف احلديث ١" سنيت وسنة اخللفاء الراشدين: "وسلم
إن : اهنم ال يريدون إال سنته صلى اهللا عليه وسلم وذلك ألمرين األول أنه املتبادر إىل الفهم فاحلمل عليه أوىل الثاين

سلم أصل وسنة اخللفاء تبع لسنته واألظهر من مراد الصحايب إمنا هو بيان الشريعة ونقلها سنته صلى اهللا عليه و
فإسناد ما قصد نقله إىل األصل أوىل من إسناده إىل الفرع باحلمل عليه سيما إن كان قائل ذلك أحد اخللفاء األربعة 

اجتهادا كقول أىب بكر أقول فيها برأيي فإن إذ يبعد إن يرد من طريقيت كذا وقد كانوا يصرحون مبا يقولونه رأيا أو 
كيف نصنع يف : أن احلجاج سأل ساملا ٣كان صوابا فمن اهللا احلديث واستدل أيضا هلذا القول مبا يف البخاري

: صدق قال الزهري: إن كنت تريد السنة فهجر بالصالة يوم عرفة قال أبو عمر: املوقف يوم عرفة؟ قال سامل
وهل يتبعون يف ذلك إال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟أفعله رس: لسامل: فقلت
  .وسلم؟

حبسبكم سنة نبيكم إن : من حديث أىب عمر أنه قال ٤وأما استدالل ابن حزم على ما ذهب إليه مبا يف البخاري
  ُحبِسَ أحدكم عن احلج فطاف بالبيت وبالصفا واملروة مث

  ـــــــــــــــــــ
  .٤/١٢٦وأمحد ، ١/٤٤والدارمي ، ٢٦٧٦والترمذي ، ٤٦٠٧أبو داود  ١
  .٤/٣٦٢وأمحد ، ١/١٣١والدارمي . ٢٠٧وابن ماجة ، ٢٦٧٥الترمذي  ٢
  .٨٩ب : احلج: البخاري يف ٣
  .٤، ٢ب : املختصر: يف ٤

د من األئمة أنه حل من كل شيء حيث حيج قابال فيهدي أو يصوم إن مل جيد هديا قال ابن حزم ال خالف بني أح
صلى اهللا عليه وسلم ملا صد عن البيت مل يطف به وال بالصفا وال باملروة بل حيث كان باحلديبية وان هذا الذي 
ذكره ابن عمر مل يقع منه صلى اهللا عليه وسلم قط فال خيفى أنه مل يرد من السنة الفعل منه صلى اهللا عليه ةآله 

لقول والتقرير فكونه صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ما ذكره ابن عمر مل يبطل وسلم بل لفظ سنة نبيكم تعم الفعل وا
  .كونه مل يقله أو مل يقرره واحلاصل أن ما أثبته ابن عمر أعم مما نفاه ابن حزم

مضيفا هلا إليه مرفوع عند اجلماهري قطعا إال عند ابن : إذا عرفت هذا فقول الصحايب سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حزم

فأبعدها مثل قول ابن : يف حماسن االصطالح أهنا على مراتب يف احتمال الوقف قربا وبعدا قال ١وقال البلقيين
ال تلبسوا علينا سنة نبينا : ودوهنا قول عمرو بن العاص ٢اهللا أكرب سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم: عباس

إذ األول ابعد احتمال و  ٤أصبت السنة: لعقبة بن عامر ودوهنا قول عمر ٣صلى اهللا عليه وسلم عدة أم الولد كذا
إال زيادة التكبري من ابن : وينظر فإنه ال فرق بني األول و الثاين: ال إضافة فيه قلت: اقرب احتماال و الثالث: الثاين
  .عباس
ل ابن مسعود من مل يذكر املصنف إن حكم ما ينسب الصحايب فاعله إىل الكفر والعصيان الرفع وذلك مثل قو: تنبيه

وقوله يف اخلارج من  ٦ومثله قول أىب هريرة ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله ٥أتى ساحرا احلديث
  وقول عمار رضي ٧املسجد بعد األذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم



  ـــــــــــــــــــ
حفص عمر بن رسالن بن نصري الكناين الشافعي انتهت إليه رياسة اإلمام العالمة شيخ اإلسالم أبو : البلقيين هو ١

والضوء الالمع . ٢/٢٤٥إنباه الغمر : له ترمجة يف. ٨٠٥مات سنة . املذهب الشافعي واإلفتاء وويل قضاء الشام
  .٧/٥١وشذرات الذهب ، ٦/٨٥
  .١٢٤٢مسلم  ٢
  .٤٢٠ -٢/٤١٩والدار قطين . ٢٠٦٣وابن ماجة ، ٢٢١٩أبو داود  ٣
  .١/٢٣١والبيهقي . ١/١٩٠والدارمي . ٢٧ب : الغسل: والنسائي يف، ٣٣٨بو داود أ ٤
  .سبق خترجيه ٥
  .٧/٢٦٢والبيهقي . ٢/٦١وأمحد ، ١١٠حديث : النكاح: مسلم يف ٦
  .٢/٤١٠وأمحد . ٢/١٢٥مسلم  ٧

يكون موقوفا فهذا كله له حكم الرفع وحيتمل أن  ١اهللا عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم
جلواز التأثيم على ما ظهر من القواعد واألول اظهر وبه جزم ابن عبد الرب وادعى اإلمجاع عليه وجزم به احلاكم يف 

  .علوم احلديث وفخر الدين الرازي يف احملصول وهذا كله فما ينسبه الصحايب إىل سقته صلى اهللا عليه وسلم
فال جيزم " فقيل موقوف متصل ألهنم قد يعنون بذلك سنة اخللفاء"ا أي من السنة كذ" وأما التابعي إذا قال ذلك"

ورمبا كثر ذلك فيهم حىت ال يكون غريه راجحا "بأهنم أرادوا منته صلى اهللا عليه وسلم ألنه جزم مع االحتمال 
وع واعلم انه على قول من يقول بأن قول الصحايب من السنة كذا مرف" وهذا جديد قول الشافعي وصححه النووي

فهو حمتمل ألقسام السنة الثالثة القول والفعل والتقرير كما أشرنا إليه يف اجلواب عن دليل ابن حزم وإذا كان 
  .حمتمال فإذا عارضه قول أو فعل أو تقرير غري حمتمل فهو مقدم على قوله من السنة لعدم احتماله خبالفها

أو قال أوجب أو حرم أو أبيح وباجلملة يأيت " نا أو هنيناإذا قال الصحايب امر"مغري الصيغة " مسألة أمرنا وهنينا"
من نوع املرفوع واملسند عند املنصور باهللا وقاضي القضاة والشيخ أىب "بشيء من األحكام بصيغة ما مل يسم فاعله 

إال أن " وكذلك عند أصحاب احلديث"بن حممد بن احلسن " وحفيده أمحد"الرصاص " عبد اهللا والشيخ احلسن
ور باهللا قال فرق بني أمرنا وأوجب قال إن األول حجة وشرط للثاين إن ال يكون لالجتهاد فيه مسرح جلواز املنص

قال الزين عن ابن الصالح وهو قول أكثر أهل "إن يرى الوجوب بطريق االجتهاد واجلمهور على أنه حجة مطلقا 
وذكر البيهقي إمجاع " صلى اهللا عليه وسلم العلم ألن مطلق ذلك ينصرف إىل من له األمر والنهي وهو رسول اهللا

  .أهل النقل على أنه مرفوع
وأبو احلسن الكرخي من احلنفية وعلل ذلك بكونه مترددا بني " وخالف يف ذلك فريق منهم أبو بكر اإلمساعيلي"

نباط قال وهذه أو إىل القرآن أو األمة بعض األمة أو القياس أو االست: كونه مضافا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  االحتماالت متنع من اجلزم بكونه مرفوعا وأجيب بأهنا احتماالت بعيدة وعلى التنزل فما من القرآن مرفوع

  ـــــــــــــــــــ
  .١٦٤٥وابن ماجة . ٤/١٥٣والنسائي ، ٦٨٦الترمذي  ١

ليه ألهنم يأمرون أنفسهم وبضع وأمر األمة ال ميكن احلمل ع: ألن الصحابة إمنا تلقوه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
األمة إن أراد من الصحابة فبعيد ألن قوله ليس حجة على غريه وإن أراد اخللفاء خبصوصهم فكذلك ألن الصحايب 



مأمور بتبليغ الشريعة فيحمل على من صدر عنه الشرع وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأما محله على القياس 
  .نه ال يتبادر ذلك لسامعفبعيد كحمله على االستنباط فإ

واعلم أنه قال ابن األثري يف مقدمات جامع األصول إن اخلالف فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غري أىب بكر 
: أما إذا قاله أبو بكر فيكون مرفوعا قطعا ألن غري النيب ال يأمر وال ينهاه ألنه تأمر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ال أمرهووجب على األمة امتث
حيتمل أنه جزم مبثل قول اإلمساعيلي أو مبثل قول اجلمهور وقر به " قال الزين وجزم به أبو بكر الصرييف يف الدالئل"

 ١أخرجه البخاري وغريه" أمر بالل إن يشفع األذان ويوتر اإلقامة"حديث " وذلك مثل"من األول أنه به حزم 
وال فرق بني أن يقول ذلك يف زمن الرسول صلى : ابن الصالح قال" ٢وكذلك قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم

  .إذ املتبادر منه أن اآلمر الرسول مطلقا" اهللا عليه وسلم أو بعده
وما أسبه ألبني لكم صالة رسول اهللا  ٣قول الصحايب أين ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: تنبيه 

أمرين اهللا تعاىل وكقوله صلى اهللا : هو كقوله" أمرت: "صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم من املرفوع وقوله 
ألنه ال آمر له صلى اهللا عليه وسلم إال اهللا سبحانه  ٤احلديث، "أمرت بقرية بأكل القرا يقولون يثرب: "عليه وسلم

  .وتعاىل
  .قيقهوقد تقدم حت" وأما إذا قال ذلك التابعي ففيه وجهان وهو كقوله من السنة سواء"

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/١٠١وأمحد -٥-٣-٢: الصالة حديث: ومسلم يف، ٣-١األذان ب : البخاري يف ١
  .٦/١٨٧وأمحد ، ٦٧حديث : احليض: مسلم يف ٢
  .٢/٢٣٦وأمحد . ٣٠-٢٧الصالة حديث : ومسلم يف. ١١٥األذان ب : البخاري يف ٣
  .٢/٢٣٧وأمحد ، ٤٨٨حديث : احلج: ومسلم يف، ٢املدينة ب : البخاري يف ٤

باآلمر فقال امرنا "أي الصحايب " وأما إذا صرح: مسألة امرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال زين الدين"
" خالفا إال ما حكاه ابن الصباغ يف العدة"أي يف كونه مرفوعا " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال أعلم فيه

داود وبعض املتكلمني أنه ال يكون حجة حىت ينقل لنا لفظ النيب صلى عن "وحكاه أيضا شيخه أبو الطيب الطربي 
  .قال إذ حيتمل إن يكون مسع صيغة ظنها أمرا أو هنيا وليست كذلك يف نفس األمر" اهللا عليه وسلم

ت بل إن عملنا ميثل هذا االحتمال مل تقبل إال الرواية باللفظ النبوي وبطلت الرواية باملعىن وهي أكثر الروايا: قلت
قيل مل تتواتر رواية باللفظ إال يف حديثني وال شك إن الظاهر من حال الصحايب مع عدالته ومعرفته األوضاع اللغوية 

أنه ال يطلق ذلك إال فيما حتقق أنه أمر أو هني وان مل يكن كذلك يف نفس األمر مث هذا االحتمال الذي استدل به 
مبا عرفته " وهو ضعيف مردود"يس خبري خريا فال وجه لتخصيص األمر لداود جيري يف اخلرب إذ حيتمل أنه ظن ما ل

للقائلني "أي ابن الصباغ " أنه ليس حبجة الوجوب ويدل تعليله"أي داود من وافقه " إال أن يريدوا: قال زين الدين"
لة مبسوطة يف وهذه املسأ" بذلك بان من الناس من يقول املندوب مأمور به ومنهم من يقول املباح مأمور به أيضا

  .أصل الفقه
قول الصحايب أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت" فإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه: قال زين الدين"

إخبار بأنه صلى اهللا عليه وسلم قال هلم بصيغة إنشاء وهي افعلوا كذا فهو كما لو قال الصحايب قال صلى اهللا عليه 
صل فيه اإلجياب عند اجلمهور كما عرف فال وجه لتأويل كالم داود إال أن يكون وسلم افعلوا ولفظ افعلوا األ



مذهبه يف األصول أن األمر ليس لإلجياب فبحث آخر على أن افعلوا وحنوه ليس حبجة يف اإلجياب هذا كله فيما 
  .كان ذلك من الصحايب

ابن السباغ يف الشامل أنه مرسل وحكى فيما  فإذا قال التابعي أمرنا هل يكون مرسال ففيه احتماالن للغزايل وجزم"
كأنه خص سعيدا من التابعني ألنه قد عرف منه أنه ال يقول ذلك إال مرفوعا " إذا قال ذلك ابن املسيب وجهني

وال كثري " فلم يذكرها أهل احلديث"أي حبذف املفعول " وأما إذا قال الصحايب أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"
ول وذكرها يف الفصول وجعلها مرتبة ثالثة بعد مرتبة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعترض من أهل األص

  عليه بأهنا ليست مرتبة غري مرتبة غري مرتبة قال فإن األمر

  .بصيغة الفاعل فهو إسناد للقول قطعا: والنهي قول فإذا أسند إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
قاضي القضاة إىل محل ذلك على االتصال ومساع الصحايب منه عليه السالم وقال  واختلف أصحابنا فيها فذهب"

فيكون مرسال وإذا " أو بواسطة ثقة"فيتم االتصال " املنصور باهللا ال حنكم له بذلك وجنوز أنه ثبت له ذلك بسماع
فهو حمتمل كما قاله  عرفت ان قوله أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل قال صلى اهللا عليه وسلم كما سلف

  .املنصور خبالف أمرنا
بطرق قاطع من مساع أو "عند التابعي " عنده"أي ثبوت رفعه " حيمل على ثبوته"الرصاص " وقال الشيخ أمحد"

إذ حسن الظن يقضي بذلك إال أنه ال حيتاج إىل القطع ألن املرسل متفق على جوازه وإن مل يتفق على حجيته " تواتر
  .جلزم بل الذي حيصل بالظنوال يشترط فيه ا

إذا عرفت هذا فقوله أمرنا كقوله قال لنا افعلوا وهو قول فإذا عارضه أرجح منه قدم عليه وإال فهر قول مقدم على 
الفعل والتقرير وأما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو دونه الحتماله االرسال احتماال قويا فإذا عارضه أمرنا 

  .فهو أرجح
أما إذا قال الصحايب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففي كتب األصول أن الظاهر عند األئمة من أهل : تنبيه

البيت واملعتزلة بعض األشعرية مساعه منه صلى اهللا عليه وسلم أي فيكون مرفوعا ألنه مسعه بغري واسطة ذكر ذلك 
األقوال وال خيفى أن معىن ظهور اللفظ يف املعىن الذي يف الفصول إال أنه مل يستدل له على قاعدته يف عدم ذكر أدلة 

دل عليه أنه املوضوع له أو الذي قامت عليه واضحة فال بد من تقدمي مقدمة ملدعي ظهور لفظ قال يف املشافهة 
والسماع هي أنه موضوع للسماع وال يستعمل يف غريه إال جمازا واملعلوم لغة أن قال موضوع لنسبة القول إىل 

أعم من إن يكون السماع منه بال واسطة أو معها فانه ال خالف انه يصح إن يقول القائل قال زيد كذا وان مل فاعلة 
يسمعه منه وإمنا كان معرفته انه قاله بالواسطة كما يقال قال اهللا تعاىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالظاهر 

  .شافهة والسماع قال قال لنا وقال يلاحتماله لألمرين ال ظهوره يف أحدمها ولذا أريد امل

مسألة كنا نفعل وحنوه إذا قال الصحايب كنا نفعل كذا فإما أن يقيده بزمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كقول "
فالذي اختاره املنصور باهللا يف الصفوة به احلاكم  ١جابر كنا نعزل على عهد رسول صلى اهللا عليه وسلم متفق عليه

ل احلديث وغريهم أن ذلك من قبيل املرفوع وصححه األصوليون مثل الشيخ أمحد يف اجلوهرة والفقيه وغريه من أه
وغريمها والرازي واآلمدي وأتباعهما قال ابن "أي ابن أيب اخلري شارح املختصر البن احلاجب " علي بن عبد اهللا

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اطلع ألن ذلك يشعر بأن ر"ووجه ذلك قوله " وهو الذي عليه االعتماد: الصالح
أقواله وأفعاله وتقريراته وسكوته "أي وجوه السنن " على ذلك وقرهم عليه وتقريره أحد وجوه السنن املرفوعة فإهنا



هكذا يف شرح زين الدين نقال عن ابن الصالح وعبارته يف كتابه فإهنا أنواع منها أقواله " عن اإلنكار بعد اطالعه
وسلم ومنها أفعله ومنها تقريراته وسكوته عن اإلنكار بعد إطالعه فقوله وسكوته عطف على تقريره  صلى اهللا عليه

بتقدير وهي سكوته بيان احلقيقة التقرير وأنه عدم إنكار مل علمه من قول أو فعل أو تقرير صدرت من غريه وقرف 
إنكارها وعلم منه ذلك لئال يدخل فيه سكوته  صلى اهللا عليه وسلم هبا وال بد من زيادة فيه أنه مل يكن قد سبق عنه

  .عن مرور ذمي إىل كنيسة كما عرف يف األصول
تقدم أنه بفتح املوحدة وكسرها نسبة إىل برقانة قري خبوارزم وقرية " وبلغين عن الربقاين"أي ابن الصالح " قال"

ن غالب اخلوارزمي الشافعي شيخ بغداد جبرجان وهو اإلمام احلافظ شيخ الفقهاء واحملدثني أبو بكر أمحد بن حممد ب
مسع من خالئق منهم أبو بكر اإلمساعيلي أخذ عنه جبرجان ومن مجاعة هبراة ونيسابور ودمشق ومصر وصنف 

هو اإلمام احلافظ " أنه سأل اإلمساعيلي"التصانيف وخرج على الصحيحني وأخذ عنه البيهقي واخلطيب ومجاعة 
ابن إبراهيم بن إمساعيل اإلمساعيلي اجلرجاين كبري الشافعية بناحيته ولد سنة سبع الثبت شيخ اإلسالم أبو بكر أمحد 

وسبعني ومائتني مسع من أئمة ومنه أئمة منهم احلاكم والترمذي وغريمها وله معجم مروي وصنف الصحيح وأشياء 
  دثني والفقهاءكان اإلمساعيلي واحد عصره وشيخ احمل: كثرية وله مستخرج على البخاري بديع قال احلاكم

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/٣٠٩وأمحد " ٢٨ -٢٦حديث : الطالق: ومسلم يف، ٩٦ب: النكاح: البخاري يف ١

وأجلهم يف الرياسة واملروءة والسخاء بال خالف بني علماء الفريقني مات غرة رجب سنة إحدى وسبعني وثلثمائة 
قال البقاعي أي أنكر " فأنكر كونه من املرفوع"نفعل عن مثل قول الصحايب كنا " عن ذلك"عن أربع وتسعني سنة 

هذا اإلطالق فإن لفظ مرفوع إذا أطلق انصرف إىل كونه مضافا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرحيا ولو 
سأله ما حكم هذا قال حكمه الرفع قال فيحمل عليه ابن الصالح كالم اخلطيب من أنه يريد ليس مرفوعا لفظا 

  .تقدم من قوهلم من السنة كذا فكأنه حينئذ موافق ليسس مبخالفوهو مثل ما 
ألنه يعلم منه " فحكمه الرفع إمجاعا: "أي النيب صلى اهللا عليه وسلم" أما إذا كان يف القصة اطالعه: قال زين الدين"

ليه وسلم أن يطلع تقريره له وبه تعرف أنه أراد بقوله يف أول املسألة فأما أن يقيده بزمان رسول اهللا صلى اهللا ع
لعدم " فذكر املنصور باهللا أن ذلك ليس مبرفوع: وأما إذا مل يكن ذلك مقيدا بوقت النيب صلى اهللا عليه وسلم"عليه 

لكن ال بد أن " ولكنه يفيد اإلمجاع فيكون حجة وكذا قال صحاب اجلوهرة"العلم بتقريره صلى اهللا عليه وسلم له 
حايب وقع بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم إذ ال إمجاع يف عصره صلى اهللا عليه يعلم أن هذا الفعل الذي ذكره الص

وسلم كما علم يف األصول وكما يأيت يف قوله واإلمجاع من بعده مث غايته أن يكون إمجاعا سكوتيا ألنه معلوم عادة 
م فيكون إمجاعا سكوتيا عدم إمجاع األمة على فعل معني فاملراد كان أكثرهم أو بعضهم يفعل واآلخرون مقرون هل

  .ويف كونه حجة نزاع يف األصول
أيضا إن قوهلم كانوا يفعلون مثال هذا يف إفادة الرفع يف زمانه واإلمجاع من بعده وقال أهل "املنصور باهللا " وقال"

 اخلطيب"أي بعدم رفعه " وجزم به"حكاية عن أهل احلديث أيضا " احلديث ليس يف حكم املرفوع قاله زين الدين
فإنه جعله " ١موقوفا وهو مقتضى كالم البيضاوي"إذا مل يقيد بعصره صلى اهللا عليه وسلم " وابن الصالح وجعاله

منهم الرازي "بل من أهل احلديث كما يف منظومة زين الدين وشرحها " وخالف كثري من األصوليني"موقوفا 
  فجعلوا منهم" واجلويين والسيف اآلمدي

  ـــــــــــــــــــ



عبد اهللا بن عمر بن حممد أبو اخلري قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي كان إماما عالمة عارفا : بيضاوي هوال ١
وشذرات الذهب ، ١٣/٣٠٩البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٦٨٥بالفقه والتفسري صاحلا متعبدا زاهدا مات سنة 

  .٤/٢٢٠ومرآة اجلنان ، ٥/٣٩٢

  .ه بعصره صلى اهللا عليه وسلمذلك من قبيل املرفوع وإن مل يقيد
وقال به أيضا كثري من الفقهاء كما قاله النووي يف شرح املهذب قال وهو قوي من حيث املعىن وقال ابن الصباغ "

يف القاموس تفه كفرح " ١يف العدة إنه الظاهر ومثله بقول عائشة كانت اليد ال تقطع يف السرقة يف الشيء التافه
  .ديث أخرجه اسحق بن راهويه كما يف فتح الباريتفها وتفوها قل وحقر واحل

التفصيل إن أضافه إىل زمن الوحي فمرفوع عند : واعلم أن حاصل ما قيل يف املسألة أنه موقوف جزما و الثاين
  .اجلمهور وإن مل يضفه إىل زمنه فموقوف

ويين ومن ذكر قال وهو وهو رأي احلاكم واجل: قال احلافظ ابن حجر وبقي مذاهب األول أنه مرفوع مطلقا قلت
الذي اعتمده الشيخان يف كتابيهما وأكثر منه البخاري ومذهب ثالث وهو التفصيل بني أن يكون الفعل مما ال خيفى 

  .غالبا فيكون مرفوعا أو خيفى فيكون موقوفا
وا يفعلون وبه قطع الشيخ أبو اسحق الشريازي وزاد ابن السمعاين يف كتاب القواطع فقال إذا قال الصحايب كان

وكان مما ال خيفي مثله فيحمل على تقرير النيب صلى اهللا عليه : كذا أو أضافه إىل عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم
ويكون شرعا وإن كان مثله خيفي فإن تكرر محل أيضا على تقريره ألن األغلب فيما يكثر أنه ال خيفى : وسلم

  .محل على الرفع وإال فهو موقوف حكاه القرطيبومذهب آخر هو إن أورده الصحايب يف معرض احلجة 
ويف شرح املهذب للنووي وظاهر استعمال كثري من احملدثني وأصحابنا يف كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه 

أو مل يضفه وهذا قوي ألن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون االحتجاج به على وجه حيتج به وال يكون 
  .زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويبلغه انتهى ذلك إال يف

قال احلافظ ابن حجر ومل يتعرض الشيخ وال ابن الصالح لقوله ما كنا نرى باألمر والفالين بأسا وكذلك مجيع 
  .العبارات املصدرة بالنفي وذلك موجود يف عباراهتم وحكمه حكم ما تقدم انتهى

  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله واختلفوا يف قول املغرية ابن شعبة كان"
  ـــــــــــــــــــ

  .١٣ب : الشهادات: البخاري يف ١

هذا يتومهه من ليس من أهل الصنعة : فقال احلاكم" ١أخرجه احلاكم يف علوم احلديث" وسلم يقرعون بابه باألظافري
كتابه " موقوف وذكر اخلطيب يف مسندا مرفوعا لذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه وليس مبسند بل هو

أي مثل كالم احلاكم إال أنه أي اخلطيب رواه من حديث أنس " اجلامع بني آداب الراوي والسامع مثل ذلك"
  .والظاهر أهنم كانوا يقرعونه باألظافري تأدبا وقيل ألن بابه مل يكن له حلق يقرع هبا

لكونه "حق بأن يكون مرفوعا من قوهلم كنا نفعل أي هو أ" بل هو مرفوع وهو بذلك أحرى: قال ابن الصالح"
" معترف بأن ذلك من قبيل املرفوع: قال احلاكم"قرع بابه " جرى بإطالعه صلى اهللا عليه وسلم ألنه ال خيفى عليه
  .ألنه قد عد قوله كنا نفعل مرفوعا فهذا أحرى منه

حيث قال " بن الصالح يف إلزام احلاكموقد وهم ا"من احلكم يوقفه " الصواب ما ذكره احلاكم واخلطيب: قلت"



وهو الذي " إمنا جعل قول الصحايب كنا نفعل مرفوعا"أي احلاكم " فإنه"واحلاكم معترف بأن ذلك من قبيل املرفوع 
وإال مل يكن " ظاهر يف قصد الصحابة إىل االحتجاج بذلك"أي قوهلم كنا نفعل " ألنه"وقع بسببه إلزام ابن الصالح 

والظن بالصحايب أنه ال يعتقد أن ذلك حجة إال أن يطلع عليه الرسول صلى اهللا "مقام االحتجاج به  لذكره فائدة يف
أيضا أنه ال يوهم الغري "أي الصحايب " والظن به"لعلمه ب جمرد فعلهم من حيث هو فعلهم ليس حبجة " عليه وسلم

فيكون قد غر من مسعه من "لك الظاهر أن يقول وليس حبجة فإنه إن فعل ذ" وليس بصحيح"أنه حجة " ذلك
  .والظن يف الصحابة خالف هذا" املسلمني يف أمور الدين

  .وال خيفى أن هذا يشمل ما قيده الصحايب بعصره صلى اهللا عليه وسلم وما مل يفيده: قلت
" يه وسلمباألظافري فليس فيه تعليق لذلك بالنيب صلى اهللا عل: وأما قرع الصحابة لباب النيب صلى اهللا عليه وسلم"

كأنه يريد ليس فيه تعليق حكم ولكنه ملا استشعر أن فيه حكما هو جواز قرع أبواب املسلمني بغري إذن منهم فدفعه 
  على ذلك وتقريره عليه فيدل على جواز: وأما الظن الطالع النيب صلى اهللا عليه وسلم"بقوله 

  ـــــــــــــــــــ
  .ذكر النوع اخلامس. ١٩ص  ١

فلذا قال ال تعليق له بالنيب صلى " من جمرد هذا احلديث"جواز ذلك " سلمني بغري إذن منهم فال يؤخذقرع أبواب امل
ألن القرع باألظافري خفي الصوت فإذا اتفق مرات يسريه "ألنه ال داللة على علمه بالقرع وتقريره : اهللا عليه وسلم

  " .أو غري ذلك فيحتمل أن ال يسمعه ال فباله على مهم من أمور الدين أو نومه
ال خيفى بعد هذا أن العبارة تفيد أنه كان ذلك عادة هلم فيبعد أن ال يطلع على ذلك مع تكرره وقد كان فيه : قلت

بل ليس يف احلديث أهنم "بيته يفلي ثوبه ويعلف داجنه ويقم منزله مث أهنم ال يقرعونه إال ليشعروه بأهنم يف الباب 
وال " فلعلهم كانوا خيفون القرع أدبا مع نساء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمكانوا يفعلون ذلك وهو يف البيت 

استأذنوا فقد كان أنس خيدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "يف بيته " وإن كان حاضرا"خيفى بعد هذا التأويل 
يب اخلادم أحيانا ويكون يقال عليه إنه كان يقع هذا تارة وهذا تارة فإنه قد يغ" ويستأذن ملن أراد أن يدخل عليه

: بل حيتمل أن ذلك فعل يف غيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم"تارة داخل املنزل فيقرعون الباب ليخرج فيستأذن هلم 
  " .عن املدينة

أو تأديبهم معه وال يكون ذلك إال وهو : الظاهر من حديث املغرية اإلخبار عن توقريهم النيب صلى اهللا عليه وسلم
" إمنا يظن اطالعه وتقريره لو كان ذلك مستمرا وكان الدق قويا حبيث أن العادة تقضي برجحان مساعهو"يف منزله 

ال خفاء أن قرب منزله من الباب يقصي بسماعه القرع باألظافري ولو كان القرع ال يسمع ملا فعلوه وال لنسائه كما 
ه خفق نعال من مرفضال عن قرعه بابه بأدىن تأوله وقد كان منزله صلى اهللا عليه وسلم الصقا باألرض فيسمع من

إذ الوارد إىل منزله وهو " وهو غائب"قارع لبعد أن يستمر اتفاق ذلك أي الذي دل عليه كان يقرع كما قدمناه 
غائب قليل وحينئذ فال يتم التأويل بأنه كان يفعل ذلك وهو غائب بل وهو حاضر فيتم االستدالل فدفعه بقوله 

يقال عليه ومن أين أنه كان ال يسمع ليس يف حديث " كثريا وهو يف البيت وهو ال يسمع وبعد أن يتفق ذلك"
فقد كان بيته صلى اهللا عليه وسلم صغريا يف نفسه وإن كان "املغرية ذلك بل إمنا قرعوا ليسمع ويدل لسماعه قوله 

  .لكرب قدر ساكنه صلى اهللا عليه وسلم" كبريا يف قدره
لون االستمرار كما علم يف األصول وقد نفاه بقوله ولو كان مستمرا دفع ذلك بقوله وملا كان ظاهر كانوا يفع

  وكأنه يريد لفظه كان يفعل" ولفظه كان ال تقتضي ذلك"



فقد يطلق على التكرار اليسري الذي ال "وإال فلفظ كان ال يفيد االستمرار إال إذا كان خربها مضارعا ال مطلق كان 
عه صلى اهللا عليه وسلم وتقريره وال خيفى أن األصل يف كان يفعل الداللة على أي ظن اطال" حيصل معه الظن

االستمرار وقد خيرج عنه للقرينة كما تفيده عبارة املصنف حيث قال فقد تطلق وأتى بقد ظاهر كالمه أن املراد 
يه صلى اهللا عليه وسلم وال استمرار القرع واحلديث إمنا سيق لبيان أهنا كانت عادهتم قرعه باألظافري يف إتياهنم إل

مع أن احلديث "ه بل إمنا يكون حبسب احلاجة حىت يسمع بقرعة أو أكثر :تعرض فيه لكثرة القرع نفسه أو قلت
أي على جواز قرع أبواب املسلمني من غري إذن منهم لكن ال " صحيح املعىن ملن أراد أن حيتج به على مثل ذلك

" ملوافقته"مه صلى اهللا عليه وسلم وتقريره وال حجة يف جمرد فعلهم وأما قوله خيفى أنه ال يتم االحتجاج إال مع عل
فهو خروج إىل االستدالل باإلمجاع يف عصره وال إمجاع " إلمجاع املسلمني املعلوم واهللا أعلم"أي احلديث املذكور 

ه صلى اهللا عليه وسلم فيه وكأه يريد أنه معلوم أن أهل املدينة كانوا يقرعون األبواب بعضهم على بعض وعلم
  .بذلك معلوم وتقريره معلوم فهو رجوع إىل االستدالل بتقريره صلى اهللا عليه وسلم باإلمجاع

إن قول الصحايب كنا نفعل "تقدم عن املنصور وصاحب اجلوهرة أهنما يقوالن " وقد ذكر بعض أصحابنا: قلت"
ذكره يف اجلوهرة وغريها ألنه يقتضى مبفهومه أهنم و"أي كما هو الظاهر يف الرفع " ظاهر يف دعوى اإلمجاع أيضا

جبيد "ما قااله " وليس"فكان إمجاعا سكوتيا " فعلوا ذلك كلهم أو فعله بعضهم على وجه يعلمه الباقون ومل ينكروا
وسكت الباقون وغن "أو فعله بعضهم على وجه يظهر " ألن هذه العبارة قد تطلق كثريا إذا فعل ذلك كثري منهم

وال يكون إمجاعا سكوتيا إال إذا علموا ومن أين يعلم أن كل واحد علم ذلك وقد " ن غري علم بذلكسكتوا ع
  .قدمنا قريبا من هذا وحبثنا يف حجية اإلمجاع السكويت يف الدراية حاشية الغاية مبا يضمحل به القول بأنه حجة

وقد " فلم يذكرها أهل احلديث"كأبيح لنا " هاأو حنو"بالبناء اجملهول " وأما إذا قال الصحايب أوجب علينا أو حضر"
وذكرها أصحابنا يف خواص الصحابة وقالوا إهنا حتمل على الرفع إال أن املنصور باهللا شرط يف ذلك "قدمنا ذكرها 

وإن كان الظاهر أنه مرفوع واالجتهاد احتمال " أن يكون مما ال مساغ لالجتهاد فيها حكاه عنه يف اجلوهرة
  .مرجوح

  :فوائد حيسن ذكرها وهاهنا 
قول الصحايب كنا نرى كذا ينقدح فيها من االحتمال أكثر مما ينقدح يف قولنا كنا نقول أو نفعل ألهنا من : األوىل 

  .الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا
ف قال واجلمهور قول الصحايب كان يقال كذا قال احلافظ املنذري اختلفوا هل حيلق باملرفوع أو باملوقو: الثانية 

  :على أنه إذا أضافه إىل زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم
قال احلافظ ابن حجر ومما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا ما رواه النسائي من حديث عبد الرمحن بن عوف قال كان 

بلفظ قال  ورواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي، "صائم رمضان يف السفر كاملفطر يف احلضر: "يقال
  .فدل على أهنا عندهم من صبغ الرفع واهللا أعلم ١رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنه ال خيتص مجيع ما تقدم باإلثبات بل يلحق به النفي كقوهلم كانوا ال يفعلون كذا ومنه قول عائشة كانوا : الثالثة 
  .٢ال يقطعون يف الشيء التافه وتقدم

اختلف أهل العلم يف تفسري الصحايب فذكر زين الدين "أي للقرآن " ري الصحايبتفس"هذا الفرع الثالث " مسألة"
يف ذكر أسباب النزول فحكمه حكم املرفوع وإال فهو موقوف "أي تفسري الصحايب " وابن الصالح أنه إن كان

ابن  وإليه ذهب اخلطيب وأبو منصور البغدادي وتبعهما" هذا هو القول املعتمد"أي كل واحد منهما " وجعل



  .الصالح والزين
أي القائل يرفع " وأشار ابن الصالح إىل اخلالف ومل يعني القائل بأن مطلق تفسري الصحايب مرفوع قال الزين وهو"

فإنه قال يف املستدرك ليعلم طالب العلم أن تفسري الصحايب " احلاكم وعزاه إىل الشيخني"تفسري الصحايب مطلقا 
تعقبا للحاكم إمنا ذلك يف تفسري متعلق : قال ابن الصالح"شيخني حديث مسند الذي شهد الوحي والتنزيل عند ال

قال كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من ديرها يف " بسبب نزول آية خيرب به الصحايب إىل أو حنو ذلك
  ٣اآلية} نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم{: قبلها جاء الولد أحول فأنزل اهللا تعاىل

  ـــــــــــــــــــ
  .٤/٢٤٤والبيهقي . ١/٣١٦والنسائي . ١٦٦٦ابن ماجة  ١
  .سبق خترجيه ٢
  .ذكر النوع اخلامس: ٢٠علوم احلديث ص  ٣

قال احلافظ ابن حجر بعد ذكر اخلالف واحلق أن ضابط ما يعتربه الصحايب إن كان مما ال جمال فيه لالجتهاد وال 
األخبار عن األمور املاضية من بدء اخللق وقصص األنبياء وعن منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع وإال فال ك

األمور اآلتية كاملالحم والفنت والبعث وصفة اجلنة والنار واألخبار عن عمل حيصل به ثواب خمصوص أو عقاب 
خمصوص فهذه أشياء ال جمال لالجتهاد فيها فيحكم هلا بالرفع وأما إذا فسر اآلية حبكم شرعي فيحتمل أن يكون 

أو عن القواعد فال جتزم برفعه وكذا إذا قسر مفردا فقد يكون نفال عن : ستفادا من النيب صلى اهللا عليه وسلمم
اللسان فال جتزم برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثري من كبار األئمة كصحايب الصحيح واإلمام 

وابن مردويه يف تفسريه املسند والبيهقي وابن عبد  ١الشافعي وأيب جعفر وأيب جعفر الطربي وأيب جعفر الطحاوي
الرب يف آخرين إال أنه يستثىن من ذلك إذا كان املفسر له من الصحابة ممن عرف بالنظر يف اإلسرائيليات كمسلمة 

أهل الكتاب مثل عبد اهللا بن سالم وكعبد اهللا بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له يف وقعة الريموك كتب كثرية 
كتب أهل الكتاب فكان خيرب مبا فيها من األمور املغيبة حىت كان رمبا قال له بعض أصحابه حدثنا عن النيب صلى من 

  .وال حتدثنا عن الصحيفة: اهللا عليه وسلم
  :ومها قوله ٢هذا هو الفرع الرابع وهو حبث ذكره زين الدين يف بيتني من ألفيته" قال: مسألة"

  عنه أهل البصرةوما رواه عن أيب هريرة حممد و
ما رواه أهل البصرة عن أيب هريرة قال قال مث ساق كالما بعد "كرر قال بعد فاخلطيب روى به الرفع وذا عجيب 

لفظ زين " وإمنا كرر لفظ قال بعد ذكر أيب هريرة: ومل يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم"بعد القول املكرر " هذا
  ٣رة عن حممد بن سريينالدين بعد البيتني أي وما رواه أهل البص

  ـــــــــــــــــــ
أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك أبو جعفر األزدي املصري الطحاوي احلنفي قال : أبو جعفر الطحاوي هو ١

، ١١/١٧٤البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٣٢١ابن يونس كان ثقة ثبتا فقيها عاقال مل خيلف بعده مثله مات سنة 
  .٢/٢٨٨وشذرات الذهب . ١/٥٣ان ووفيات األعي

١١٩-١/٩٩/١١٨ ٢.  
ثقة مأمون عال رفيع فقيه إمام كثري العلم والورع : قال ابن سعد. حممد بن سريين األنصاري أبو بكر البصري ٣

  .١/٤٥٣ووفيات األعيان . ١/١٢٨وشذرات الذهب . ٥/٣٣١تاريخ بغداد : له ترمجة يف. ١١٠مات سنة 



كر حديثا ومل يذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا كرر لفظ قال بعد أيب هريرة فإن عن أيب هريرة قال قال فذ
: قال: اخلطيب روى من طريق موسى بن هرون احلمال بسنده عن محاد بن زيد عن أيوب عن أيب هريرة قال

كفاية عن موسى فإن اخلطيب روى يف ال"وهذا يبني قول املصنف  ١" املالئكة تصلى على أحدكم ما دام يف مصاله"
للربقاين أحسب أن : بن هرون أنه قال إذا قال محاد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع قال اخلطيب قلت

موسى عين هبذا القول أحاديث ابن سريين خاصة قال كذا حنسب قال اخلطيب وحيقق قول موسى ما قال حممد بن 
ذا إن فاعل قال الثانية هو النيب صلى اهللا عليه وسلم فتبني هب" سريين كل شيء حدثت عن أيب هريرة فهو مرفوع

  .وال خيفى أن هذا من حذف الفاعل وال جييزه النحاة وإن علم أنه معني كما هنا
بن زيد " ثنا محاد: ووقع يف الصحيح من ذلك ما رواه البخاري يف املناقب حدثنا سليمان بن حرب: قال زين الدين"
وشيء من : "متامه" ٢احلديث...." أسلم وغفار: "عن أيب هريرة قال"بن سيريين " عن حممد"السختياين " عن أيوب"

أي عن حممد " وهو عند مسلم من رواية ابن علبة عن أيوب" "مزينة وجهينة خري عند اهللا من متيم وهوازن وغطفان
عن أيوب عن ابن أيب مصرح فيه بالرفع ووقع من ذلك يف سنن النسائي الكربى من رواية ابن علية "بن أيب هريرة 
من طريق موسى بن  ٣ورواه اخلطيب يف الكفاية" املالئكة تصلى على أحدكم ما دام يف مصاله: "قال: هريرة قال

  .أي هن حممد بن أيب هريرة وقد قدمناه قريبا" هرون احلمال بسنده إىل محاد بن زيد عن أيوب
* * *  

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٦٨، ٢/٣١٢وأمحد  ٢٠يف الصالة ب وأبو داود . ١/١٢١البخاري  ١
  .٢/٤٦٨وأمحد . ٣٩٥٢والترمذي . ١٩٤، ١٩٠فضائل الصحابة حديث : مسلم يف ٢
  .٤١٨ص  ٣

  ]يف بيان املرسل[ ٢٨: مسألة

هو من أقسام علوم احلديث وهو الذي خرج من رسم الصحيح يفصل ما اتصل إسناده وحقيقته ما أفاده " املرسل"
من احملدثني قول التابعي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبه قطع احلاكم وغريه من هو عند األكثرين "قوله 

  .وختصيص القول ألنه األكثر وإال فلو ذكر التابعي فعال أو تقريرا نبويا كان دخال فيه" ١أهل احلديث
وسلم بعد وفاته صلى  واعلم أنه يرد على هذا الرسم ما مسعه بعض الناس حال كفره من رسول اهللا صلى اهللا عليه

اهللا عليه وسلم وحدث عنه مبا مسعه منه فإن هذا واحلال هذه تابعي قطعا ومساعه منه صلى اهللا عليه وسلم متصل 
وقد دخل يف حد املرسل وحينئذ فال بد من زيادة قيد يف احلد بأن يقال وما أضافه التابعي إىل النيب صلى اهللا عليه 

  .مما مسعه من غريه: وسلم
} أَنَّا أَْرَسلَْنا الشَّيَاِطَني َعلَى الْكَاِفرِيَن{: تلف يف ما حد اإلرسال لغة فقيل من اإلطالق وعدم املنع ومنه قوله تعاىلواخ

وذلك ألن املرسل أطلق احلديث وقيل مأخوذ من قوهلم جاء القوم إرساال أي متفرقني ألن البعض ] ٨٣: مرمي[
ناقة سل أي سريعة السري كأن املرسل للحديث أسرع فحذف بعض  اإلسناد منقطع عن بعضه وقيل من قوهلم

  .إسناده
  .وهذا الرسم الذي ذكره املصنف هو القول األول يف رمسه

هو " وقيل إنه خيتص مبا أرسله كبار كبار التابعني الذين أكثر حديثهم عن الصحابة كابن املسيب: "قوله: والثاين 



وروى عنه أنه كان يقول إنه بكسرها فإنه لقي مجاعة كثرية من الصاحبة  سعيد بن املسيب بفتح املثناة املشددة
  مثله" وقيس بن أيب حازم"

  ـــــــــــــــــــ
  .٧١علوم احلديث ص  ١

باخلاء املعجمة فمثناة حتتية آخره راء وهذا مثل به ابن عبد الرب وتبعه ابن الصالح " وعبيد اهللا بن عدي بن اخليار"
  .وتبعه زين الدين

وذلك أن : وقال احلافظ ابن حجر إن التمثيل به معترض ألنه كان ميكنه أن حيفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عبيد اهللا كان مبكة حني دخلها صلى اهللا عليه وسلم وقد ثبت يف منقوالت كثرية أن الصحابة من الرجال والنساء 

كون بذلك وهذا منهم لكن هل حيصل من ثبوت الرؤية يترب: كانوا حيضرون أوالدهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال يكون : له املوجبة لبلوغه شريف الرتبة بدخوله يف حد الصحبة أن يكون ما رواه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مرسال هذا حممل تأمل ونظر
مراسيل الصحابة مقبولة واحلق الذي جزم به أبو حازم الرازي وغريه من األئمة أن مرسله كمرسل غريه وأن قوهلم 

باالتفاق إال عند بعض من شذ إمنا يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع أما من مل ميكنه ذلك فحكم حديثه 
ولو مثل مبحمد بن أيب بكر الصديق الذي مل : حكم غريه من املخضرمني الذين مسعوا من النيب صلى اهللا عليه وسلم

دون صغارهم الذين مل يلقوا إال الواحد "إال ثالثة أشهر لكان أوىل : وسلميدرك من حياة النيب صلى اهللا عليه 
منقطعة حكاه ابن عبد الرب عن "أي صغار التابعني " واالثنني من الصحابة فأكثر حديثهم عن التابعني فأحاديث هؤالء

وإال فهو حممد بن وهو حممد بن شهاب نسب إىل جده األعلى " قوم من أهل احلديث ومثلهم ابن الصالح بالزهري
وهو سلمة دينار غري أيب حازم األشجعي موىل عزة فامسه " وأيب حازم"مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب 

سلمان وهو من مشايخ الزهري وقد هم من اعترض على ابن الصالح بأنه ليس من صغار التابعني ظنا من املعترض 
إنه إمنا أراد سلمة بن دينار وهو ليسمع من الصحابة إال من سهل بأنه أراد ابن الصالح األشجعي وليس كذلك ف

  .بن سعد وأيب أمامة بن سهل خبالف األشجعي فإنه مسع من احلسن بن على عليهما السالم
نعم حصل االشتباه ملا مل يقيد ابن الصالح أبا حازم بشيء مييزه به ولكن قرينة احلال دالة على أنه املراد ولو مل يكن 

رائن إال تقدميه الزهري عليه يف الذكر ألن أبا حازم األشجع يفي منزلة شيوخ الزهري أفاده احلافظ ابن حجر من الق
  " .وحيىي بن سعيد األنصاري"

التمثيل بالزهري مع التعليل بقلة من لقي من الصحابة معترض فقد لفي "تعقبا البن الصالح " قال زين الدين"
مث عدد الزين أولئك . وقال ابن خلكان إنه رأي عشرة من الصحابة انتهى" كثرالزهري من الصحابة ثالثة عشر فأ

وهم عبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد وربيعة بن عباد وعبد اهللا بن جعفر ومل يسمع منه "بقوله 
واملسور ابن خمرمة السائب بن يزيد وسفيان أبو مجيلة وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة وأبو الطفيل وحممود بن الربيع 

وعبد الرمحن بن أزهر وقيل إنه مسع من جابر وقد مسع من حممود بن لبيد وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل وثعلبة بن 
وحيىي بن معني مساعه من ابن عمر وأثبته على بن "بن حنبل " أيب مالك القرظي وهو خمتلف يف صحبتهم وأنكر أمحد

  " .املدين واملثبت أوىل من النايف
قال احلافظ ابن حجر تعقبا لسيخه الزين متثيله أي ابن الصالح صحيح فإنه ال يلزم من كونه لقي كثريا من 



الصحابة أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حىت يكون من هو كبار التابعني فإن مجيع من مسوه مشايخ الزهري 
كان روى عنهم أو ممن مل تثبت له صحبة وإن  من الصحابة كلهم من صغار الصحابة أو ممن مل يلقهم الزهري وإن

ذكر يف الصحابة أو ممن ذكر فيهم مبقتضى جمرد الرؤية ومل يثبت له مساع فهذا حكم مجيع من ذكر من الصحابة يف 
مشايخ الزهري إال أنس ابن مالك وإن كان من املكثرين فإمنا لقيه ألنه تأخر عمره وتأخرت وفاته ومع ذلك فليس 

ملكثرين عنه وال أكثر أيضا عن سهل ابن سعد الساعدي فتبني أن الزهري ليس من كبار التابعني الزهري من ا
وكيف يكون منهم وإمنا جل روايته عن بعض كبار التابعني ال كلهم ألن أكثرهم مات قبل أن يطلب هذا العلم 

  .وهذا بني ملن نظر يف أحوال الرجال انتهى
لزهري مثاال ملن وصفهم بأهنم مل يلقوا إال الواحد واالثنني وهذا املثال غري وال خيفى أن ابن الصالح جعل ا: قلت

صحيح ملالقاة الزهري ملن ذكر فاعترض الزين صحيح نظرا إىل عبارة ابن الصالح وأما كوهنم من صغار الصحابة 
ارا كانوا أو كبارا أو كبارهم فلم يذكره ابن الصالح بل جعل كبار التابعني من كان أكثر حديثهم عن الصحابة صف

  .وجعل صغار التابعني من القوا الواحد واالثنني من الصحابة فتدبر
أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع فعلى هذا املرسل واملنقطع "يف حقيقة املرسل " القول الثالث"

  وهو: واملعضل واحد وهو مذهب الزيدية قال ابن الصالح

إال أنه قال أكثر ما يوصف باإلرسال من حيث " اخلطيب"من احملدثني " ه قطعاملعروف يف الفقه وأصوله وب
  .االستعمال ما رواه التابعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وبقي يف رمسه قول رابع وهو قول غري الصحايب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهبذا التعريف قال ابن 
  .غريهم فيدخل يف عمومه كل من مل تصح له صحبة وإن تأخر عصرهاحلاجب وقبله اآلمدي والشيخ املوفق و

قال احلافظ العالئي إطالق ابن احلاجب وغريه يظهر عند التأمل يف أثناء استدالهلم أهنم يريدون ما سقط منه التابعي 
عض غالة مع الصحايب وأما ما سقط منه اثنان بعد الصحايب وحنو ذلك ومل أر من صرح حبمله على اإلطالق إال ب

احلنفيه وهو اتساع غري مرضي ألنه يلزم منه بطالن اعتبار اإلسناد الذي هو من خصائص هذه األمة وترك النظر يف 
أحوال الرواة واإلمجاع يف كل عصر على خالف ذلك ويؤيده أنه قال األستاذ أبو اسحق األسفراييين املرسل رواية 

ع التابعي عن الصحايب فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال أو تاب: التابعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنه قال ابن : قال زين الدين" وقريب منه قول ابن القطان. "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يعد شيئا انتهى

  .القطان إن اإلرسال روايته عمن مل يسمع منه
* * *  

  ]املرسليف بيان اختالف العلماء يف قبول [ ٢٩: مسألة

أطلق املصنف املرسل هنا " وقد اختلف الناس يف املرسل: "يف قبول املرسل ورده أقوال ذكر املصنف منها ثالثة فقال
وقيده يف خمتصره حيث قال واختلفوا يف قبول املرسل وأنواعه مع اجلزم من الثقة ومع عدم القدح فيه من ثقة آخر 

  :مث عد هنا أقواال للمقبول
  .ويأيت الدليل على هذا" فقيل تقبل مراسيل أئمة احلديث املوثوق هبم املعروف حتريهم"قوله : األول 

فإنه ال يرسل إال عن " وقال الشافعي يقبل املرسل ممن عرف أنه ال يرسل إال عن ثقة كابن املسيب"قوله : و الثاين 



 عليه وسلم وأخذ عنهن وأكثر ثقة وقد لقي مجاعة من الصحابة وأخذ عنهم ودخل على أزواج رسول اهللا صلى اهللا
  .روايته عن أيب هريرة

  :مث عد للمرسل املقبول صورا
عبارة الشافعي فيما نقله عنه " عن ثقتني لكل واحد منهما شيخ غري شيخ اآلخر"املرسل " أو جاء: "قوله: األوىل 

  :الزين يؤدي هذا إال أنه قدم الرتبة اليت أخرها املصنف وهي
مث قال كانت هذه داللة " من طريق الثقاة مبعناه"أي مرفوعا متصال " أو جاء مسندا" يفيدها الثانية من الصور اليت

على صحة ما قيل عنه وحفظه وجعل هذه الرتبة أقوى من اليت قبلها فإنه قال يف األوىل كانت هذه داللة تقوى له 
أقوى من املرسل عن ثقتني إىل آخره  رسله وهي أضعف من األوىل فأفاد أن املرسل الذي جاء مبعناه مسندا مرفوعا

  .فإذا تعارضا قدم األقوى
كانت هذه داللة على أنه مل يأخذ مرسله إال :قال الشافعي" أو صح عن بعض الصحابة موقوفا: "قوله: و الثالثة منها

  .عن أصل يصح إن شاء اهللا تعاىل

أي قبول املرسل على مجيع " وذلك"لكثري منهم أي ا" أو قال مبقتضاه عوام من أهل العلم: "قوله: الرابعة من الصور
" أحدمها أن يكون املرسل: بشرطني"وكأه عام لرواية كبار التابعني أيضا مشروط " كله"هذه التقادير كما دل قوله 

كأن املراد الذين رأوا أكثر أصحابه ال " من التابعني الذي رأوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"اسم فاعل 
يدخل فيه صغار التابعني ألهنم قد رأوا األقل من الصحابة ولو واحدا وإال : وال األقل لبعد األول وكون الثاينكلهم 

عد " بأشياء تفيد ظن صحته"اسم فاعل " أن يعترب صحة حديث هذا املرسل"أي الشرطني " وثانيهما"ملا كان تابعيا 
  .شيئني" منها"

فيعرف أنه حافظ قال الشافعي إذا شارك أحدا من احلفاظ يف حديثه ومل  "موافقته للحفاظ يف سائر حديثه: "األول
خيالفه فإن خالف ووجد حديثه أنقص كانت يف هذه دالئل على صحة خمرج حديثه انتهى فأفاد أن نقص حديث من 

  :ذا بقولهأرسل عن حديث من وافقه ال يضر ومل يفده كالم املصنف إال أنه قد ميكن تطبيقه عليه وأشار الزين إىل ه
ومن إذا شارك أهل احلفظ وافقهم إال بنقص اللفظ وإن كانت عبارته تفيد اشتراط نقص اللفظ إال أنه معلوم أنه 

  .غري مراد وإمنا أجلأه إليه النظم
قال الشافعي فيستدل بذلك " منها أن يكون إذا مسي من روى عنه مل يسم جمهوال وال مرفوعا عن روايته: "الثاين" و"

" روى ذلك"ما روى عنه مث قال أما إذا وجدت الدالئل بصحة حديثه كما وصفنا أحببنا أن نقبل مرسله  على صحة
اخلطيب يف الكفاية وأبو بكر البيهقي يف املدخل بإسناديهما الصحيحني عن الشافعي ذكره زين "أي كالم الشافعي 

طلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق إن ابن الصالح أ: قال زين الدين" الدين فيما زاده على ابن الصالح
املراسيل إذا تأكدت مبا ذكره والشافعي إمنا يقبل مراسيل كبار التابعني إذا تأكدت مع وجود الشرطني املذكورين يف 

  .كتايب انتهى وقد حصل زبدة كالمه املصنف مبا ساقه
ال إنه إذا اشترط وجود املرسل مسندا كأنه جواب ما يق" وفائدة قبول املرسل إذا أسند عن ثقات انكشاف صحته"

حديث مسند " فيكونان حديثني"فأي فائدة يف مع وجود املسند وال خيفى أن هذه فائدة الصور الثانية مما سقناه 
  فإذا"مرفوع وحديث مرسل 



  .العتضاد املرسل باملسند املرفوع" عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه
  " .ة واملالكية واحلنفية إىل قبول املرسلوذهب الزيدي: "قوله: القول الثالث 

ينبغي أن يستثىن من الزيدية املؤيد باهللا أمحد بن احلسني اهلاروين فإنه صرح بأنه ال يقبل املراسيل ولفظه يف : قلت
خطبة كتابه شرح التجريد وشرطنا فيه أي يف احلديث الذي يرويه السماع والعدالة مث قال ولقد أدركت أقواما ممن 

تهم يروون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال حيفظون السند ويرسلون احلديث فما قبلت أخبارهم وال ال ي
ها عنهم وعندنا ال حيل ألحد أن يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ما مسعه من فم احملدث العدل :نقلت

مة الفقهاء ال تقبل انتهى كالمه ومل أنقله على ترتيبه فحفظه مث حيدث به كما مسعه مث قال إن املراسيل عندنا وعند عا
  .لكن هذه ألفاظه

فقالوا ال يقبل املرسل والقائلون بقوهلم وهم من ذكرهم يقولون بقبوله مطلقا من " وخالف يف ذلك أكثر احملدثني"
مضت ثالثة تعاريف غري شرط من الشروط املاضية إال أنه ال بد من االستفسار عن تعريف املرسل الذي قبلوه فقد 

وهو الذي يف كتب أصول الزيدية وغريهم ألن املرسل هو : للمصنف فال ندري أيها املراد هنا والظاهر أنه الثالث
من التعريفات اليت ذكرها املصنف وذكر أنه مذهب الزيدية وحينئذ ففي : ما سقط فيه راو أو أكثر وهو الثالث

  :فاحتج أصحابنا يف ذلك بوجوه "قوله  انطباق الدليل األول على مذهبهم نظر وهو
فأنه إن سلم إمجاع الصحابة فإمنا أمجعوا على مرسل خاص " اإلمجاع وهو إمجاع الصحابة وإمجاع التابعني: األول 

  :وهو مرسل الصحايب كما يدل له قوله
ابن "دة فراء ممدود بفتح املوح" أما إمجاع الصحابة فألنه اشتهر فيهم وظهر وشاع ومل ينكر من ذلك أن الرباء"

ليس كل "أي من الصحابة " قال يف حضرة اجلماعة"بعني مهملة فزاي بعد األلف فموحدة صحايب معروف " عازب
أي ال نقول عليه صلى اهللا عليه وسلم ما " ما أحدثكم به مسعته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أنا ال نكذب

ك قد عرفت من تعريف املرسل أنه قول التابعي أو كبار التابعني وليس هذا مل يقله بل حندث عمن حدثنا عنه إال أن
  .منه وكأنه يريد أنه قد حصل املعىن الذي يف املرسل

  نعم على تعريف األصوليني يقال هلذا مرسل إال أنه ال يعلم حديث رواه

مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه الصحايب أنه سقط منه راو إال بإخبار الصحايب بذلك ألن األصول فيما يرويه أنه 
وروى ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه "وسلم سيما إذا عرف باألخذ عنه واملالزمة مثل أيب هريرة وحنوه 

مث قال أخربين بذلك أسامة بن زيد ذكر ذلك كله املنصور باهللا رضي اهللا عنه  ١" ال ربا إال يف النسيئة: "وسلم قال
وال خيفى أن هذا فيما أرسل عن صحايب وهو أخص من مدعي الزيدية كما أن " أمحد يف اجلوهرة يف الصفوة والشيخ

ولفظ احلديث عن " ومن ذلك حديث أيب هريرة يف فطر من أصبح جنبا وقوله حدثين الفضل بن العباس: قلت"قوله 
من أصبح يف رمضان "لفظ له  ويف ٢" من أصبح جنبا أفطر: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة قال

ما أنا قلتها ورب الكمية لكن حممدا قاهلا وملا عارضته أخبار نسائه صلى اهللا : وله ألفاظ أخر فقال" جنبا فال صوم له
سئل عما حدث به فقال أخربين الفضل ابن العباس ويف رواية  ٣عليه وسلم بأنه كان يصبح جنبا ويصوم وال يقضي

  .ن عباس أسند حديثه املذكور ملا عورض فسئلأسامة بن زيد وكذلك اب
وإذا عرفت هذا فال يتم إطالق من قال إن الصحابة كانوا يباحثون من أرسل ويطلبون منه اإلسناد مستدلني هبذين 

اخلربين فإن الظاهر أهنم إمنا كانوا يبحثون عند ظهور املعارض ومع عدم املعارض ال يبحثون وال يسألون وحينئذ 
  .دالل على قبول املرسل ما مل يعارضفيتم االست



  .وال خيفى وقد أشرنا أن األصل فيما يرويه الصحايب الرفع فيعمل عليه ما رواه ما مل يصرح خبالفه: قلت
فإنه توىف " لصغر سنه وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"أي مرسلة " وقد قيل إن أكثر رواية ابن عباس كذلك"

  .سلم وسن ابن عباس يف ثالث عشرة سنة على أصح ما قيلرسول اهللا صلى اهللا عليه و
اإلمام املعروف صاحب التفسري " فرواه العالمة حممد بن جرير الطربي"على قبول املراسيل " وأما إمجاع التابعني"

  حكاه عنه ابن عبد الرب يف"والتاريخ الكبري وغريمها 
  ـــــــــــــــــــ

  .٥/٢٠٢وأمحد . ٧/٢٨١والنسائي . ٣/٩٨البخاري  ١
  .١/٢١١وأمحد . ٧٨-٧٥حديث : الصيام: ومسلم يف. ٣٥، ٢٢ب : الصوم: البخاري يف: بنحوه ٢
  .٦/٣٤أمحد  ٣
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ظار: كتاب  األن ملعاين تنقيح  األفكار  وضيح    ت
ليف لصنعاين : تأ باألمري ا ملعروف  بن صالح بن حممد ا إمساعيل  بن  هيم حممد  برا  أيب إ

باملوحدة مضمومة وكسر القاف نسبة إىل قرية مبصر وهو إمام كبري الشأن وهو " مقدمة كتابه التمهيد وقال البلقيين
أن التابعني أمجعوا  ١يف علوم احلديث وذكر حممد بن جرير الطربي"مة شيخ احلافظ ابن حجر وغريه من األئ

بأسرهم على قبول املراسيل ومل يأت عنهم إنكاره ول عن أحد من األئمة بعدهم إىل رأس املائتني قال ابن عبد الرب 
وال خيفى أن التابعني قبلوا ملا قاله إىل رأس املائتني " كأن ابن جرير يعين أن الشافعي أول من أىب قبول املراسيل انتهى

مراسيل التابعني إذ هي املوجودة يف عصرهم ومراسيل الصحابة لكن ال خفاء أن هذا ال ينطبق على ما هو املراد 
  .باملرسل عند الزيدية

على أن هذا النقل الذي نقله ابن جرير وقوله إنه مل يأت عن أحد إنكاره إىل رأس املائتني ونقله ابن احلاجب أيضا 
يه أمران األول قد نقل عن سعيد ابن املسيب وهو من كبار التابعني كما عرفت أن املرسل ليس حبجة ومثله نقله ف

احلافظ ابن حجر عن ابن سريين وبه يعرف بطالن اإلمجاع وأن دعوى أنه مل يأت فيه خالف إال من بعد املائتني غري 
إلسفراييين أنه ال يقبل املرسل مطلقا حىت مرسل صحيح ويؤيد بطالن دعوى اإلمجاع أنه حكى عن أيب اسحق ا

الصحابة قال ال ألجل الشك يف عدالتهم بل ألجل أهنم قد يروون عن التابعني قال إال أن خيرب الصحايب عن نفسه 
أو عن صحايب فحينئذ جيب العمل مبا يرويه وذكر ابن بطال عن : أنه ال يروى إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أن املرسل عنده ليس حبجة حىت مرسل الصحابةالشافعي 
  .وهبذا تعرف أن املسألة غري إمجاعية فال يتم هلم وملن تبعهم دليال على ذلك

ألنه يروها " من زوائد فوائده"أي روايته عنه " وروى البلقيين قبول املراسيل عند أمحد بن حنبل يف رواية وعدها"
  .أهل علوم احلديث عن أمحد

ا أيضا تلميذ البقيين احلافظ ابن حجر ولكنها يف مراسيل التابعني وإمنا االشتراط أن يكون املرسل من قد رواه: قلت
كبار التابعني بل ولو من صغارهم ولكن قال أبو داود يف رسالته إىل أهل مكة ما لفظه وأما املراسيل فقد كان حيتج 

  ق جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعههبا العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك واألوزاعي ح
  ـــــــــــــــــــ

حممد بن جرير الطربي اإلمام صاحب التصانيف املشهورة ورحل يف طلب احلديث ومسع بالعراق والشام ومصر  ١
. ٢/١٦٢وتاريخ بغداد . ١١/١٤٥البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٣١٠مات سنة . وحدث بأكثر مصنفاته

  .٣/٣٣٢ووفيات األعيان 

  .على ذلك أمحد بن حنبل وغريه انتهى فينظر يف نقل البلقيين وابن حجر عن أمحد
وهي معروفة يف " أن األدلة الدالة على التعبد خبرب الواحد"من وجوه أدلة قبول املرسل عند الزيدية " الوجه الثاين"

مل تفصل بني كونه "دالل األول وهي األصول وعمدهتا إمجاع الصحابة والتابعني على العمل هبا فهو عائد إىل االست
  .ألن الكل يصدق عليه أنه خرب أحادي" مسندا أو مرسال

هذا هو الذي قيد " جازما بذلك: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أن الثقة إذا قال"من األدلة " الوجه الثالث"
وهو يعلم أن من رواه جمروح العدالة " به املسألة يف خمتصره كما ذكرناه هو احتراز عن أن يرويه بصيغة التمريض



وهي من العمل أيضا إال أهنا ملا تعورفت فيما عداها عطفها " كان الثقة قد أغرى السامع بالعمل باحلديث والرواية له
وهلذا قبل احملدثون ما جزم به البخاري من "والفرض أنه عدل " وذلك خيانة للمسلمني ال تصدر عن العدل"عليه 

  .مع أهنا مراسيل" أصح األقوال التعاليق على
وأجيب عنه بأنه اختص البخاري بقبول تعاليقه ألنه التزم الصحة يف كتابه خبالف غريه من أئمة التابعني فإهنم مل 
يلتزموا ذلك وإن كان املشهور أن تعاليقه اليت حيكم هلا بالصحة هي ما علقه بصيغة اجلزم ألنه يدل على صحة 

  .علق عنهاإلسناد بينه وبني من 
وقال احلافظ ابن حجر إن كل ما أورده البخاري يف كتابه مقبول إال أن درجاته متفاوتة يف الصحة ولتفاوهتا ختالف 
  .بني العبارتني يف اجلزم والتمريض إال يف مواضع يسرية جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف يف صحتها انتهى

المه يف مقدمة الفتح أن املعلق يف الصحيح بصيغة اجلزم حيتمل ثالثة هذا كالم احلافظ هنا والذي أفاد ك: قلت
  :أقسام
  .معلق قد وصله يف حمل آخر فهذا موصول يف احلقيقة وتعليقه عارض بسبب االختصار: األول
  .معلق ال يلتحق بشرطه لكنه حسن وصالح للحجية: قسمان: و الثاين
ه عرفت أن ما أورده بصيغة اجلزم متردد بني ما ذكر فال يتم ضعيف باالنقطاع هذا كالمه وإذا عرفت: وثانيهما

احلكم ملا أورده هبا شيء حىت يكشف عن حاله فمن قال ما أورده البخاري معلقا بصيغة احلزم صحيح فقوله غري 
  .صحيح ملا عرفته من االحتمال

سة أشياء صحيح على شرطه مث ذكر احلافظ يف املقدمة فيما يورده البخاري بصيغة التمريض أنه متردد بني مخ
صحيح على شرط غريه حسن ضعيف فرد اجنرب بالعمل على موافقته ضعيف فرد ال جابر له هذا خالصة ما أفاده 

  .كالمه يف املقدمة
وإذا عرفت تردد الصيغة بني هذه اخلمسة فهي مبهمة ال يتم معرفة املراد منها إال بعد الكشف عن حقيقتها وعرفت 

غة متريض حبثا فإن الثالثة األول مما جيزم به وكأن املراد أهنا صيغة متريض نظرا إىل شرط البخاري أن يف تسميتها صي
  .يف غري القسم األول فإنه على شرطه

ومن هنا تعلم أن صيغة التمريض ال تدل على الضعف يف اصطالح البخاري ومن استدل هبا على ضعف ما يرويه 
نه كان األوىل أن جيعل ما هو على شرط غريه من أقسام ما عرب عنه بصيغة هبا فقد جهل مراده مث ال يعزب عنك أ

اجلزم كما أنه كان املتعني يف القسم األول من هذه األقسام أن يعرب عنه هبا وذلك ألنه قد جعل احلسن من أقسام ما 
ذا القسم أي من قسم يعرب عنه بصيغة اجلزم وهو أنزل منه رتبة كما أنه كان يتعني جعل الضعيف باالنقطاع من ه

ما يعرب عنه بصيغة التمريض ال مما يعرب عنه بصيغة اجلزم وقد جعله من أقسام ما عرب عنه بصيغة اجلزم وبعد هذا 
تعرف تقارب الصيغتني وتعرف أن تقرير احلافظ يف النكت خيالف تقريره يف املقدمة فتأمل ومنه تعرف أن قول 

  .البخاري من التعاليق ليس على إطالقه بل فيه التفصيل الذي مسعته املصنف وهلذا قبل احملدثون ما جزم به
" أما إمجاع الصحابة فلم يسلموا علمهم اجلميع"اليت استدل هبا قابلوا املراسيل " واعتذر احملدثون عن هذه احلجيج"

وإن سلموا فال " وقد عرفت أهنما ركنا اإلمجاع السكويت" أن سكوهتم عن رضا"ال يسلموا " و"لتفرقهم يف اآلفاق 
  :حجة يف ذلك لوجهني 

أن قبول مراسيل الصحابة جممع على جوازه ممن روى اإلمجاع عليه ابن عبد الرب يف متهيده ذكره يف : أحدمها 
قد قدمنا اخلالف يف مراسيل الصحابة عن أيب اسحق اإلسفراييين وكذلك صرح أبو " حديث ابن عمر يف املواقيت



ب أن املرسل ال يقبل مطلقا حىت مراسيل الصحابة وذلك للعلة اليت ذكرناها ونقل عدم قبول بكر الباقالين يف التقري
  .مراسيلهم عن الشافعي ابن بطال يف أوائل شرح البخاري ذكر هذا كله احلافظ ابن حجر

ا عرفت فالتابعون مل يتم إمجاعهم وإن أريد إمجاع الصحابة على قبول مراسيلهم فال يسمى ما جاء عنهم مرسال كم
من تعريف املرسل إال على التعريف بأنه ما سقط منه راو وإذا عرفت تعريف املرسل بكل تعريف عرفت أن ال 

  .يصح أن يقال مرسل الصحابة إذ ال مرسل هلم ففي قوهلم مرسل الصحابة تسامح
لزمان مل يكن يرسل يف ذلك ا"اسم فاعل " أن املرسل"أي وجهي عدم حجية ما ذكر على تقدير التسليم " وثانيهما"

أال ترى أن ابن عباس وأبا هريرة ملا أخربا عمن أرسال كيف "ألن العدالة غالبة يف أهل ذلك العصر " إال عن عدل
فإن جوزنا إسناد الرواية إىل غري عدل يف ذلك الزمان "أسامة بن زيد والفضل ابن العباس " أسندا احلديث إىل عدلني

" بل قال ابن سريين إهنم"والعمل على الراجح " وال جيب االحتراز منه ألنه مرجوحفذلك نادر وال نادر غري معترب 
" مل يكونوا يبحثون عن اإلسناد حىت ظهرت البدع وحافظوا على اإلسناد ليعرفوا حديث أهل السنة"أي الصحابة 
  .فيتركونه ويأيت ما يف هذا" من حديث أهل البدعة"فيأخذوا به 

ألن الدليل " على قبول مراسيل أهل ذلك العصر مل يكن حجة عامة على قبول كل مرسلفإذا ثبت إمجاع الصحابة "
وهو القبول من البعض والسكوت من اآلخرين " وبيانه أنه احتجاج بفعل"اخلاص ال ينطبق على املدعي العام 

  .إذ العموم واخلصوص من خواص األقوال" والفعل ال عموم له"
و رأوا ما حدث يف الناس من التساهل يف رواية احلديث لبحثوا أشد البحث فقد وهذا سؤال وارد فلعل الصحابة ل"

حيدث "هو بشري مصغر بشر باملعجمة بعد املوحدة آخره راء بن كعب " روى مسلم عن ابن عباس أنه مسع رجال
عباس مايل ال  القائل هو بشري فإنه قال البن" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ينظر إليه فقيل له يف ذلك

إنا كنا إذا مسعنا "ابن عباس " فقال"أراك تسمع حلديثي أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال تسمع 
قال النووي يف شرح " حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصغينا إليه فلما ركب الناس الصعب والذلول

املرغوب عنه وال ذلول السهل الطيب املرغوب فيه واملعىن مسلم أصل الصعب والذلول يف اإلبل والصعب العسر 
" إال ما نعرف رواه مسلم يف مقدمة كتابه"أي من أحاديثهم " مل نأخذ من الناس"سلكوا كل مسلك مما حيمد ويذم 

سعد الصحيح فقال ثنا أبو أيوب سليمان ابن عبد اهللا الغيالين ثنا أبو عامر يعين العقدي أنبأنا رباح عن قيس ابن 
  عن جماهد قال جاء بشري العدوي

  .إىل ابن عباس احلديث
إال أنه ال خيفى أن يف هذا دليال على وجود من ال يوثق بروايته يف " فإذا كان هذا يف زمن ابن عباس فكيف بعده"

بشري  زمن الصحابة وليس فيه دليل على قبول املرسل وال على عدم قبوله على أنه قال احلافظ يف التقريب يف ترمجة
ما لفظه بشري مصغر ابن كعب بن أيب احلمريي العدوى أبو أيوب البصري ثقة خمضرم واملخضرم بفتح الراء من 
التابعني من أدرك اجلاهلية وحياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليست هلم صحبة ومل يشترط بعض أهل العلم 

صرة بني التابعني لعدم الرؤية وظاهر كالمه أنه يف نفي الصحبة قال الزين واملخضرم متردد بني الصحابة املعا
االصطالح خاص مبا ذكر والذي يف القاموس أن املخضرم الذي مضى نصف عمره يف اإلسالم ونصفه يف اجلاهلية 
  .أو من أدركهما أو شاعر أدركهما كلبيد انتهى فاملذكور أحد معانيه اللغوية وبه يعرف أن بشريا من كبار التابعني

وهو أن أدلة قبول اآلحاد عامة للمراسيل واملسانيد فغري مسلم بل هي "من أدلة قابلي املراسيل " الوجه الثاينوأما "



أما "على أنه ال يتحقق املرسل يف عصر النبوة إال نادرا " متناولة لقبول الصدر األول ومن كان على مثل صفتهم
املبعوثني : وكذا قبول رسل النيب صلى اهللا عليه وسلم"له هذا تكرار زاده ليعطف عليه قو" اإلمجاع فهو على قبوهلم

فإنه من أدلة وجوب العمل باآلحاد وهو عطف على مجلة أما اإلمجاع فهو على قبوهلم وكالمنا يف " إىل اآلفاق
فإنه خاص بأهل " وكذا قبوله صلى اهللا عليه وسلم اآلحاد وقبول الصحابة هلم"املراسيل عن غري أهل الصدر األول 

ذلك العصر وهذه من أدلة قبول اآلحاد وهي ال تشمل املرسل كما قاله من استدل هبا على قبوله على أن رسله 
صلى اهللا عليه وسلم يبلغون عنه ما مسعوه منه أو يبلغون كتبه وهي كذلك غالبا وكذا قبوله اآلحاد ليس دليال أهنم 

  .ملسند دليال للمرسل ويدعى مشوله له؟يأتونه مبراسيل بل خيربونه عمن شافهم فكيف جيعل دليل ا
الذي استدل القائلون حبجية اآلحاد وأهنا أدلة شاملة للمراسيل مقصور أي الدليل العقلي " وكذا الدليل العقلي"
هذه إشارة من املصنف أن القائلني بأن األمة متعهدة بقبول اآلحاد عقال وهذا قول أيب احلسني " على ما يثمر الظن"

قال وابن سريج واستدل أبو احلسني بأن العمل بالظن يف تفاصيل اجلمل املعلوم وجوهبا عقال واجب البصري والف
  عقال بدليل أن العقل يقضي بقبول خرب العدل يف مضرة طعام معني ويف

إنكسار جدار يريد أن ينقض فيحكم العقل بأن الطعام ال يؤكل وأن اجلدار ال يقام حتته وذلك تفصيل ملا علم 
بعث لتحصيل : ل إمجاال وهو وجوب اجتناب املضار وما حنن فيه كذلك للقطع بأن النيب صلى اهللا عليه وسلمبالعق

املصاحل ودفع املضار وخرب الواحد تفصيل له فإذا أفاد الظن وجب العمل به مطلقا انتهى ولكن شارك أبا احلسني يف 
ي على خرب اآلحاد وادعى بأنه ليس عليه دليل إال من مدعاه أدلة أخرى معروفة وقد أجاب من مل يقل بالدليل العقل

  .السمع عن هذا الدليل مبا هو معروف يف األصول
" ال تثمر الظن الراجح على اإلطالق وإن أمثر بعضها"وهو القائل بأهنا ال تقوم هبا حجة " واملراسيل عند املخالف"

وما ال "ظنا راجحا " فيما ال يثمر"بني الفريقني " ففهو مقبول باالتفاق كما سيأيت وإمنا وقع اخلال"الظن الراجح 
أي يف إفادة الظن وكأنه يريد " يرتقي إىل مرتبة أخبار اآلحاد اليت قبلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه

إال فيما يثمر ظنا راجحا كما قلناه ال أنه يثمر ظنا ويقولون إنه يعمل به وال يقول هذا أحد فإن العمل ال يكون 
بعلم أو ظن وال جيوز العمل ختمينا إال أن ينص الشارع إىل وجوب العمل به وجب وإن مل حيصل ظنا كاحلكم 

بالعدلني إذا شهدا فإنه جيب عليه احلكم حصل له ظن أول ولعل قابل اآلحاد يقول إنه جيب العمل هبا وإن مل تثمر 
  .ظنا فيتم ما قاله

ح بأحد اجملوزين فالراجحية الزمة حلصول الظن فإن استواء الظرفني شك كما واعلم أن حقيقة الظن االعتقاد الراج
عرف يف األصول وهبا خيتلف قوة وضعفا فإذا عرفت هذا فاخلرب املرسل إن أفاد الظن عمل به عند الفريقني وإن مل 

ثمر ظنا غري راجح يثمره عمل به عند أحدمها فعرفت أن تقسيم املصنف للمرسل إىل ما يثمر ظنا راجحا وإىل ما ي
أو إىل ماال يثمر ظنا أصال غري صحيح إال أن حيمل راحجا على أن املراد قويا وغريه على ظن غري قوي أو حيمل 
قول راجح على أنه وصف كاشف ويراد باآلخر أنه ال يثمر ظنا أصال ويف قوله وما يرتقي إىل آخره تأمل إال أن 

  .يكون من عطف اخلاص على العام
" محل الراوي"األوىل وهو كأنه أنته لكونه يف معىن احلجة " وهي"من وجوه قابل املرسل " جه الثالثوأما الو"

الوجه " فهذا"هو الكذب وحنوه " هتمة له بقبيح"ملا أرسله " وعلى السالمة والقول بأن عدم القبول"األحسن املرسل 
  أحدمها قد انكشف خالفه وثانيهما متنازع"ن ال يتم إال بصحتها وسيعلم أنه ال صحة هلما فإ" مبين على أصلني"



إذ احلمل على السالمة جمرد " فيه فأما األول فهو أن احملدثني قالوا إن احلمل على السالمة يزول مىت انكشف خالفه
  :على ثالثة أوجه" قالوا وحنن قد جربنا وساء لنا الثقات"إحسان ظن فإذا ما يطل الظن دل على عدم صحة أمارته 

من ذلك قول أيب " إىل ما ال يرضاه املرسل هو بنفسه وال غريه"اليت أرسلها " فمنهم من أسند الرواية: "قوله: األول
حنيفة ما رأيت أكذب من جابر اجلعفي وحديثه عنه موجود وقول الشعيب حدثين احلارث األعور وكان كذابا 

  .وحديثه عنه موجود
وغريه ال يقبله فقد وقع االختالف يف اجلرح والتعديل "هو " ن يقبلهومنهم من أسند الرواية إىل م: "قوله: و الثاين
فقد أسند الشافعي عن ابن أيب حيىي وأسند مالك عن عبد امللك بن أيب املخارق وأمحد بن حنبل عن عامر بن " كثريا

  .صاحل والكل متكلم فيه كما يأيت آخر هذا البحث
  .كما تقدم يف حديث الرباء وأيب هريرة" قة مقبولومنهم من أسند الرواية إىل ث: "قوله: و الثالث
قال احلافظ ابن حجر إن له أسبابا منها أن يكون : ما احلامل ملن كان ال يرسل إال عن ثقة إىل اإلرسال قلت: إن قيل

مسع احلديث عن مجاعة ثقات وصح عنده فريسل اعتمادا على صحته عن شيوخه كما صح عن ابراهيم النخعي أنه 
دثتكم عن ابن مسعود فقد مسعته عن غري واحد وما حدثتكم به ومسيت فهو عمن مسيت ومنها أن يكون قال ما ح

نسى من حدثه وعرف املنت فذكره مرسال ألن أصل طريقته أن ال حيمل إال عن ثقة ومنها أن ال يقصد التحديث بل 
تلك احلالة دون السند وال سيما إذا  يذكره على وجه املذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر املنت ألنه املقصود يف

  .كان السامع عارفا مبن روى فتركه لشهرته وغري ذلك من األسباب
مل نأمن أن يكون املرسل "ممن يطوون ذكره عند اإلرسال " فألجل اختالف أحوال الثقات"أي أئمة احلديث " قالوا"

ل هلم من التتبع أن املرسل عن الثقات املتفق سيما وقد حص" ممن يرسل عن الضعفاء مبرة فاحترزنا وتركنا اجلميع
  .عليهم قسما واحدا فصار معلوم بني القسمني اآلخرين وجمهوال أيضا

وهو قول أصحابنا إن عدم القبول هتمة للمرسل "من األصلني الذين بىن عليهما األصل الثالث " وأما األصل الثاين"
وهو " فهو أيضا يشتمل على نقض جلواب احملدثني املقدم"يها وهو الكذب وحنوه والتهمة ال جيوز العمل عل" بقبيح

  قوهلم وحنن

مث نورد عذر احملدثني فيه أما النقض "أي حترير كالم األصحاب " فلنقدم حتريره"قد جربنا وساء لنا الثقات إىل آخره 
" من حبث"ي عبارهتم آنفا أي الثقات كما ه" فألصحابنا أن يقولوا قولكم إن يف العدول"أي احملدثني " الوارد عليهم

عنده وعند " فأسند إىل من ال يقبل"مبىن للمجهول أي عن سند ما أرسله وتفصيل ما أمجله وكشف ما ستره وأمهله 
ألنه خيانة " فإنا ننازع يف عدالة من فعل هذا"عدالة من فعل ذلك " غري مسلم"غريه وهو القسم األول من الثالثة 
  .رواية عمن ال جيوز العمل بروايته وال الرواية مبا رواهللمسلمني ومحل على العمل وال

ال يعزب عنك أن هذا النقض ال يتم إال بعد تقرر أن من نقض قائل إنه ال يقبل إال مرسل من أرسل عن ثقة : قلت
أن عنده أو ثقة جممع عليه والذي تقدم أن الزيدية يقولون بقبول املرسل مطلقا كاحلنفية ويف شرح الغاية وغريها 
قبول املرسل مطلقا رأي أئمتنا أي أئمة الزيدية وقال املصنف يف الروض الباسم يف حبث كفار التأويل ما لفظه 

فالزيدية إن مل يقبلوا كفار التأويل وفساقه قبلوا مرسل من يقبلهم وإن مل يقبلوا اجملهول قبلوا مرسل من يقبله وال 
لى أن حديثهم أي الزيدية يف مرتبة ال يقبلها إال من جيمع بني قبول يفرق بينهم من حيترز عن هذا البتة وهذا يدل ع

املراسيل بل املقاطيع وقبول اجملاهيل وقبول كفار التأويل والفساق من أهل التأويل انتهى بلفظه فكيف يتم هلم هنا 
زيدية أحوج الناس هذا اجلواب القاضي بأن مراسيلهم ال تكون إال عمن يرسل عن الثقات وقال أيضا قد بينا أن ال



إىل قبول املبتدعة وأن مدار حديثهم على من خيالفهم وأن كثريا من أئمتهم نصوا على قبول كفار التأويل وادعوا 
اإلمجاع على ذلك وأن أئمة الزيدية يقبلون مراسيل أولئك كاملنصور واملؤيد واإلمام حيىي والقاضي زيد القاضي عبد 

  .اهللا بن زيد وغريهم انتهى بلفظه
ومراده باملؤيد أمحد بن احلسني اهلاروين ولكن الذي رأيته يف خطبة التجريد له ما لفظه وعندنا ال حيل ألحد : قلت

أن يروي احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال إذا مسعه من فم احملدث العدل فحفظه مث حيدث كما مسعه 
كذلك مث رواه غري مرسل وصح عنده فإن املراسيل عندنا وعند فإن كان إماما تلقاه بالقبول وإن كان غري إمام ف

عامة الفقهاء ال تقبل ولقد أدركت أقواما ممن ال يتهم يروون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال حيفظون 
  .السند فما قبلت أخبارهم ول نقبلها عنهم لعدم حفظهم لألسانيد انتهى بلفظه

فال يتم قوهلم إن عدم " ال يسلمون إطالق اسم القبيح على مثل هذا"أهنم  النقض" وجواب احملدثني على هذا"
ظنية خمتلف فيها فاملرسل أن يعتقد أن "أي اإلرسال عمن ليس بعدل " ألن هذه املسألة"القبول هتمة للمرسل بقبيح 

يع توعري ملسلك لكن ال خيفى أن هذا الصن" أن على من مسعه البحث"يعتقد " و"غري مقبول فريسل عنه " املرسل
  .الشريعة السمحة السهلة

أنه مل جيزم وعدم اجلزم باعث على " فظاهر"بلغنا كذا " والبلوغ"كروى وحنوه " بلفظ التمريض"املرسل " فإن جاء"
  .أنه بلغه سواء كان صحيحا أو ضعيفا" فإنه يصدق فيه"البحث عن الراوي 

يأيت حتقيقها " والعنعنة"لك األلفاظ إال مع القدح يف الراوي بل ال ينبغي أن يأيت بت" وإن كان الراوي له جمروحا"
على أين مل أجد ألحد من أهل املذهب نصا "فإن هلا احتماالت " قريب من ذلك يف االحتمال"اشتقاقا وحكما قريبا 
يف  قال املصنف يف العواصم ال أعلم أحدا ذكر البلوغ أو الرواية بلفظ ما مل يسم فاعله" أن هذا يسمى مرسال

  .املراسيل وال فيما جيب قبوله من أخباره الثقات
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال"عطف على قوله فإن جاء بلفظ البلوغ إىل آخره " وإن جاء بلفظ اجلزم"

هو الذي نص األصحاب على تسميته مرسال فاحملدثون اعتذروا عنه "أي الذي أتى فيه الراوي بصيغة اجلزم " وهذا
رين أحدمها ما ذكره قاضي القضاة وهو أنا ال نسلم أن هذه الصيغة اجلازمة تدل على ثقة املرسل بصحة ما بأم

أن يقول "ولو كان عن جمروح " فأن جيوز ملن ظن صحة احلديث"وأنه مل جيزم بإرساله إال لثقة من أرسل عنه " أرسله
أبو "اضي القضاة والقياس عنهم ألنه للمحدثني أي عن ق" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى ذكره عنه

احلسني يف املعتمد عند الكالم على الترجيح وعلى هذا لو ظن ذلك من خرب جمروح العدالة جاز له أن يقول ذلك 
ألنه ال جيوز العمل إال خبري العدل ألنه الذي تعبدنا بالعمل خبريه وهذا مبين على أن الرواية " وإن مل جيز له العمل

إمنا : "ت بعمل وإال فاألقوال داخلة حتت األعمال كما قررناه يف حواشي شرح العمدة يف الكالم على حديثليس
  ".األعمال بالنيات

كما قد جيوز العمل حيث ال جتوز الرواية عند بعض العلماء كما يأيت يف باب الوجادة وهي العمل باخلط وذلك أن "
ن الصادر عن أمارة مل يرد الشرع باملنع من العمل هبا وال عارضها للعمل شرطا وللرواية شرطا فشرط العمل الظ

  أرجح منها وال مثلها

دليله أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر الصحابة أن ال يصلوا العصر إال يف بين " املماثلة هلا"األمارة " على خالف يف
نهم أن األمر مقيد بعدم خروج الوقت قريظة وخشوا خروج الوقت قبل دخوهلا أي بين قريظة صلى مجاعة عمال بظ



وعمل آخرون خبالفه ظنا أنه أمر مطلق فهذا عمل عن أمارة مل يرد املنع من الشرع بالعمل هبا وقد تعارضت 
األمارتان اإلطالق والتقييد إذ الكل قد ورد يف الشرع فعملت كل طائفة بأمارة وأقرهم صلى اهللا عليه وسلم على 

مارة املماثلة ملا عارضها ألنه يكون العمل بإحدامها دون األخرى حتكما ومن خالف قال هو ذلك وإمنا اختلف يف األ
  .خمري بني األمارتني لتماثلهما

ال غري ذلك من الشروط " ال سوى"فهذا شرط يف الراوي أن ال يتعمد كذبا " وشرط الرواية عدم تعمد الكذب"
ن هذا الذي ذكر وال يصح أن يريد تعمد الكذب مع العدالة إال أنه ال خيفى أن شرط الراوي العدالة وهي أخص م

أو إىل أن شرط الرواية عنه " ١" من كذب علي متعمدا"وإليه اإلشارة حبديث "فإن عدم تعمده داخل يف مفهومها 
صلى اهللا عليه وسلم عدم تعمد الكذب وهذا مشكل إذ يلزم منه قبول رواية من ليس مبسلم إال أن يريد مع كونه 

  .ما مث رأيت املصنف قد أورد هذا السؤال على نفسه يف مسألة قبول كفار التأويل وأجاب عنه مبا يأيتمسل
واعلم أن بني الرواية والعمل عموما وخصوصا من وجه فقد يعمل بالقياس وقد يروى املنسوخ فما كل عمل 

ط الرواية وشرط العمل فالتفرقة بني برواية وال كل رواية يعمل هبا وجيتمعان يف رواية يعمل هبا وحينئذ يتحد شر
شرط الرواية وشرط العمل ليس له كثري فائدة على تقدير ثبوته وكأنه يريد أن هذا شرط لرواية ال يعمل هبا 

كاإلسرائيالت وحنوها لكنه ال يساعد عليه قوله هل جاز العمل أو مل جيز ويريد سواء عمل هبا أو مل يعمل واستعمال 
  . أعرفه يف العربية وحيتمل أن النسخة غلطا إال أىن قد قابلتها على نسخ من التنقيحهل يف هذا املعىن ال

املنسوخ "التعبري بالثقة عود إىل شرط رواية العمل وكان األوىل فقد يروى من مل يتعمد الكذب " فقد يروي الثقة"
أخرجه " بين إسرائيل وال حرج حدثوا عن: "بل قد صح"مما ال يعمل به " واملرجوح وعن الثقة والضعيف واجملروح

  أي ال إمث عليكم وال تضييق يف احلديث عنهم واملراد التحديث عن أحواهلم ٢أبو داود من حديث أيب هريرة
  ـــــــــــــــــــ

  .سبق خترجيه ١
  .٢٠٢، ٢/١٥٩وأمحد . ٢٦٦٩والترمذي . ٣٦٦٢أبو داود  ٢

اهللا وعن كتبه مما ل يصدقه كتابنا وال كالم رسولنا صلى اهللا وتصاريفها وتقلبهم يف البالد ال عما خيربون به عن 
عليه وسلم وذلك ألنه تعاىل قد حكى أهنم حيرفون الكلم عن مواضعه وأن منهم أميون ال يعملون الكتاب إال أماين 

: قوله تعاىلوحيتمل أن املراد حدثوا عن املؤمنني من بين إسرائيل ما حيدثونكم به من أخبار كتبهم وأحكامها وذلك ك
إال أنه تعبد ول يتم به مراد املصنف وقد ورد يف حديث ] ٩٤: يونس[} فَاسْأَلِ الَِّذيَن َيقَْرأُونَ الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلَك{

ومراد املصنف االستدالل بأنه يؤاذن الشارع  ١" إذا حدثكم بنو إسرائيل فال تصدقوهم وال تكذبوهم: "آخر
  . فضال عن اجملاريحبالتحدث عن قوم ليسوا مبسلمني

أحد " على األصل وهو"معتمد " على عموم أو قياس أو"يف العمل " وقد يروى عن اجملروح متقويا به وهو متعمد"
إذ العلماء خمتلفون هل األصل يف األشياء هو اإلباحة أو اخلطر " اإلباحة أو احلظر على حسب رأيه يف ذلك"األمرين 

وإن جاز أن يرويه فعمل " يكن معه إال احلديث الذي رواه مل يستجز العملولو مل "كما هو معروف يف األصول 
الراوي باحلديث الضعيف ال يدل على أنه مستند إليه إال أنه يشكل على هذا قوهلم العمل على وفق احلديث 

  .الضعيف يدل على قوته أو على أن له أصال
التجويزات حتمل جزم الثقات يف الروايات على أهنم إذ " أقصى ما يف الباب أن جيويز هذا ضعف عند الناظر فيه"

لكنا قد رأينا العلماء والثقات يذهبون إىل مذاهب "جزموا بالرواية عن الضعفاء واجملاريح جتويز مستبعد ضعيف 



  :فيه أحباث" امتنع جواز تقليد اجملتهد هلم بعد اجتهاده"على العلماء والثقات " ضعيفة وألجل جتويز ذلك عليهم
أن امتناع تقليد اجملتهد ليس ألجل أن اجملتهد والرواة قد يذهبون إىل مذاهب ضعيفة بل علة امتناع تقليده : ل األو

لغريه هو اإلمجاع كما نقله ابن احلاجب واستدل به وأقره العضد وغريه وتبعه اآلخذون من كتابه كالفصول ومؤلف 
جتهاده يف احلادثة فاجلمهور على أنه أيضا حيرم عليه التقليد الغاية وشرحها وإمنا اخلالف هل جيوز له أن يقلد قبل ا

لغريه ألنه مأمور باتباع ظن نفسه احلاصل عن األدلة ال باتباع ظنون اجملتهدين واستدلوا أيضا على حترميه بأن جواز 
  ة ملن ال ميكنهتقليده لغريه حكم شرعي ال بد من الدليل عليه وال دليل وبأن التقاليد بدل عن االجتهاد جوز ضرور

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/٣٥٨واحلاكم ، ٤/١٣٦أمحد  ١

  .االجتهاد وال جيوز األخذ بالبدل مع التمكن من املبدل منه كالضوء واليتيم وألن عمله خيالف ظنه جرأة منه حمرم
عترض بذلك عبارة قوله إنه جعل قبول خرب الثقات تقليد وقد تقدم له أن قبول خرب الثقات ليس بتقليد ا: الثاين 

  .احلافظ ابن حجر يف عدد أحاديث البخاري
إن أراد احتجاج اجملتهد فهو األول إذ االحتجاج هبا تقليد هلم وإن أراد " وامتنع االحتجاج بأقواهلم"قوله : الثالث 

 يشترطوا احتجاج املقلد هلم فمشكل ألن أقوال اجملتهدين حجة يف حقه سواء كانت هلم مذاهب ضعيفة أوال فإهنم مل
يف األصول أنه ال يقلد إال جمتهدا ليس له قول ضعيف وإن أراد االحتجاج بروايات املرسلني فمع عدم وضوح 

  .عبارته يف هذا املراد فهو غري صحيح إذ هو حمل للنزاع
يه وسلم أي وألجل أن التجويز واالحتمال مينع من اجلزم بنسبة القول احملتمل إىل رسول اهللا صلى اهللا عل" ولذلك"
من تلقاء " كان املختار الذي صححه املنصور باهللا وأبو طالب واجلمهور أن الصحايب إذا قال قوال يف أمر الشريعة"

مىت كان : مل يكن حكمه حكم املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم"نفسه ومل ينسبه إليه صلى اهللا عليه وسلم 
لوا احتمال الوجه الفاسد مانعا من اجلزم بنسبة القول إىل النيب حيتمل وجها يف االجتهاد صحيحا أو فاسدا فجع

فكذلك إذا احتمل قول التابعي أو غريه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه عن ضعيف " صلى اهللا عليه وسلم
  .أو جمروح كان مانعا عن كون الصيغة اجلازمة تدل على ثقة املرسل بصحة ما أرسله

الثقة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتمل أنه يستجيزه الثقة إذا مسعه من جمروح يظن فمىت قدرنا أن قول "
الراوية دون العمل امتنع اجلزم بصحته سواء كان هذا االحتمال "اليت رواها عن اجملروح " صدقه فيستحل بروايته

جتهاد فاسدا وال حيل معه نسبة ما كما أن قول الصحايب الذي احتمل وجها يف اال" صحيحا يف نظرنا حنن أو ضعيفا
فمجرد االحتمال مانع إال أنه ال خيفى الفرق بني املسألتني فإن الصحايب مل ينسب : قاله إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

قوله إليه صلى اهللا عليه وسلم خبالف املرسل فإنه نسبه إليه صلى اهللا عليه وسلم مث االحتمال يف كالم الصحايب 
األصل أنه حيث مل ينسبه ليس إال قوال له خبالف الثقة املرسل فقد نسب ما رواه إليه صلى اهللا عليه واضح بل 

وسلم فالعلة هي ما يفيده مما يأيت قريبا مث إن من يف كالم املصنف ما يشعر بأنه إذا مل حيتمل كالم الصحايب وجها يف 
  االجتهاد جاز

  .حبث ظاهر وكن يغين عن قوله ولذلك كان املختار إىل آخرهنسبة كالمه صلى اهللا عليه وسلم إليه وفيه 
قد قدمنا شطرا " وقد جربناه يف حق كثري من الثقات"أي جيعله جائزا عن الثقات " قالوا وكيف ال جيوز هذا: "قوله

وصف كاشف للضروري وهذا هو الدليل " والتجويز بعد التجوبة ضروري ال ميكن اإلنفكاك عنه"من أمثلة ذلك 



اهض على رد املرسل وملا استشعر من هذا أنه يقال وكيف جيوز للثقة أن يروي عن اجملروح وجيزم بنسبة ما الن
" على جهة التأويل"أي الثقات " وإذا جاز هذا عليهم"أجاب عنه بقوله : حيدث به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

سلني ألنه بالتأويل ينتفي اجلرح والتأويل هو ما تقدم يف الثقات املر" مل يكن جرحا فيهم"منهم لإلرسال عن اجملاريح 
ولو كان "أي ظنية " ألن املسألة إن كانت ظنية فال إمث عليهم وهي كذلك"وبيان أنه ليس جبرح بعد التأويل 

" فال دليل على أنه فسق وذنب املتأول إذا مل يبلغ الفسق مل يقدح به إمجاعا"من باب الفرض " خطؤهم قطعيا
يكن إرسال الثقات عن اجملاريح قادحا يف الثقات فإذا بلغ ذنب املتأول الفسق كانت مسألة فساق فكذلك مل 

  .التأويل وسنأيت
فإهنم " وذلك كخطأ املعتزلة عندنا يف اإلمامة"كأنه يريد من قوله وذنب املتأول بدليل قوله " هكذا ذكره أصحابنا"

م يف الترتيب الواقع بعد وفاته ويقولون جبوازها يف غري أوالد علي يقولون اإلمامة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
رضي اهللا عنهم وفاطمة عليهم السالم والزيدية يقولون إن مسألة اإلمامة قطعية وخمالفة القطعي عندهم فسق فليس 

أي " عرفنا أنهفثبت أنه جيوز على الثقة انه يستجيز إرسال احلديث عن اجملروح وإنا لو "التمثيل به كاملمثل له 
الذي سلف قريبا أنه ال يقدح يف عدالته بذلك إن فعله " فعله مستحال مل نقدح يف عدالته"اإلرسال عن اجملروح 

متأوال وهذا ينايف ما سلف والذي تقدم هو احلق إذ من يستحل الرواية عن اجملاريح والوضاعني والكذابني فقد 
  .سلم واستحالله كبرية وقيل كفراستحل الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و

من اعتذار احملدثني عن قبول مرسل الثقة الذي جزم بنسبته إليه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال احملدثون " األمر الثاين"
إال "أي الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " سلمنا أن الثقة ال يصح على كل تقدير أن يستجيز الرواية"

  "لو فرض صدوره عنه كان قدحا يف عدالته"أي استحالله الرواية دون العمل " وأن ذلك حيث جيوز العمل

الرواية "معشر احملدثني " لكن ما املانع من أن يثق مبن ال نستجيز"إلغرائه غريه على العمل مبا ال حيل عنده العمل به 
يثه عنده مقبول أو عن سيئ احلفظ مثل جتويز أن يروى عن جمهول وحد"مبن روى عنه " به"املرسل " عنه لو صرح

خمتلف فيه أو عن جمروح جهل هو جرحه وقد عرفنا حنن جرحه أو عن مغفل قد استوى حفظه وسهوه ومذهبه 
  " .قبوله مطلقا أو قبوله مع الترجيح أو حنو ذلك مما اختلف فيه

جلرحه غري قادح يف إرساله أما جهل املرسل جلرح من أرسل عنه فليس من مسائل اخلالف فإن إرساله عنه جاهال 
أي قبول مرسل الثقة اجملزوم به " فيؤدي"وإن كان قدحا يف املرسل فما كان حيسن عده مما اختلف فيه كما ال خيفى 

أي اجملتهد " وبنائه"كقبول املغفل وحنوه " يف مسائل االجتهاد"وهو املرسل " لغريه"القابل للمرسل " إىل تقليد اجملتهد"
قد تقدم للمصنف غري مرة أن قبول خرب العدل : املرسل واجملتهد ال جيوز له التقليد فإن قلت" قليدالجتهاده على ت"

  .ذلك فيما إذا أخرب العدل عن غري إرسال إذ هو الذي قام الدليل على قبول خربه كما عرفته: ليس تقليدا له قلت
العلماء فيما يقدح به وفيما يشترط يف العدالة  هذا بعينه جيري يف القدح املطلق والتعديل املطلق الختالف: إن قلت

فقابل القدح املطلق والتعديل املطلق ينبغي أن يكون مقلدا ال جمتهدا ألنه يبين اجتهاده على رأي غريه جترحيا 
  .وتعديال
  .ال حميص عن هذا ويأيت بسطه يف حمله: قلت

أصعب "من طرف قابل املرسل " اب عليهأقرب من األول واجلو"الذي ذكره احملدثون " وهذا العذر الثاين"
زيادة يف البيان وإال فقد أغىن " احلديث أمر ظين نظري اجتهادي"العامل " أن تصحيح"أي هذا اجلواب " وتلخيصه

ال خيفى أن التقليد ال جيوز للمجتهد يف شيء فليس " وال جيوز للمجتهد أن يقلد غريه يف حنو ذلك"عنه نظري 



  .ه الكالم فيما ذكره قريباللظرف مفهوم ويأيت توفي
كانت هذه علة مانعة "أي متأوال " أحدمها أن يقول من عرف باإلرسال عن اجملاريح: ويرد على احملدثني هنا سؤاالن"

إن أريد حديثه الذي أرسله فهم قائلون بذلك فلذا ال يقبلون مرسله وال مرسل غريه وإن أريد " من قبول حديثه
ملا " قدحا مؤثرا يف دينه"إرساله عن اجملاريح " وإن مل يكن"عن جعله علة فيه أيضا  حديثه الذي أسنده فال مانع

سلف من تأوله وأن ذنب املتأول ال يقدح به إمجاعا ما مل يبلغ الفسق وذلك أنه يكون بإرساله عن اجملاريح 
  .فإنه غري مقبول" كالصدوق املغفل مبرة"

ال خيفى أن هذا " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غري طريق صحيحلكن الظاهر من الثقات أهنم ال يقولون قال "
االستدراك هو حمل السؤال ولكنه قد تقدم م يغين عنه مرارا أقرهبا قوله إهنم جربوا فوجدوا الثقات أرسلوا عن غري 

يقولوا هنا  أن"أي للمحدثني " وهلم"العدول وهو معين أرسلوا عن غري طريق صحيح فهذه التجربة عارضت الظاهر 
على أحد التقادير " فمسلم؟ ما تريدون بأن الظاهر أهنم ال يقولون ذلك من غري طريق صحيح هل صحيحة عندهم

وإال فمن التقادير أنه قد يروى الثقة عن اجملاريح اتكاال على حبث السامع عن سند احلديث كما تقدم يف قوله 
على غري ذلك " وال يضر تسليمه"ن مسعه البحث إىل آخره فللمرسل أن يعتقد أن املرسل غري مقبول وأن على م

ملا عرفت أن إرساهلم من ال " فغري مسلم"حىت يلزم قبول املرسل " صحيحة جممع على صحتها"يريدون " أو"التقدير 
  " .وهو جواب متجه"يرتضيه األكثر 

ل حديثه أي املرسل وهو أحد وقد عرفت من سياق السؤال واجلواب أن املراد إذا كانت هذه علة مانعة من قبو
  .شقي الترديد الذي قدمناه وعلمت أنه مراد احملدثني فليس حمال للسؤال وال اجلواب

أنتم قد أجزمت العمل "ألهل احلديث " أن يقال"مما يرد على احملدثني على تقريرهم رد املرسل " السؤال الثاين"
حيث " عمل املتأخرين وقد تقدم نصهم على جوازه باحلديث مىت قال احلافظ الثقة إنه حديث صحيح وعلى هذا

قسموا الصحيح إىل سبعة أقسام منها ما حكم إمام بصحة احلديث بل تقدم عن ابن الصالح أنه ليس ألحد أن 
مع أن حيتمل أن يصحح الثقة احلافظ حديث "يصحح يف هذه األزمنة بل عليه أن يرجع إىل ما صححه القدماء 

إذا مل يتحقق أن خطأه أكثر من صوابه أو حنو ذلك مما اختلف فيه أهل العلم وجاز على  اجملهول والصدوق املغفل
" الثقة احلافظ أن يذهب إليه فإذا جاز العمل به مع هذه االحتماالت جاز العمل حبديث املرسل مع تلك االحتماالت

  .من غري فرق
دماء احلفاظ فلم يعرف عنهم بالنص أهنم كانوا أما ق: فيقولوا"عن هذا السؤال " أن جييبوا"أي احملدثني " وهلم"

" والصحيح أنه ال يكون العامل جمتهدا مع تقليده يف تصحيح احلديث"أي تصحيح أحاديث من ذكرمت " جييزون ذلك
  جلواز أن من قلده يف تصحيح احلديث بىن ذلك التصحيح على قواعد خمالفة فيها فيكون قد بىن

  " .مرجحا ال سوى"من قلد غريه يف تصحيح احلديث " يكونوإمنا "اجتهاده على تقليد غريه 
اعلم أنه تقدم للمصنف كالمان متناقضان يف هذه املسألة ولنوف البحث حقه فيها فإنه ال غناء للناظر من حتقيقها 

وقد كنت كتبت فيها رسالة جواب سؤال مسيتها إرشاد النقاد إىل تيسر االجتهاد اشتملت على فصول تتعلق 
  :سؤال ورد يف غري ذلك فنذكر هنا ما يتعلق بالبحث هذا كما وعدنا به فيما سلف فنقولبأطراف 

قد عرفنا أهنم رمسوا الصحيح بأنه الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله مع السالمة من الشذوذ 
سناد وأن رواته كلهم عدول والعلة فإذا قال العامل احلافظ كالبخاري مثال هذا حديث صحيح فمعناه أنه متصل اإل



تام ضبطهم مل خيالف فيه الثقة ما رواه الناس وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه تقدح يف صحته فقوله صحيح 
يتضمن اإلخبار باجلمل اخلمس وقد تقرر بالربهان الصحيح قبول خرب العدل وتقرر به أيضا أن قبوله ليس من باب 

ه وقدم املؤلف ذلك فأخبار العدل بأنه حديث صحيح إخبار بعدالة رواته التقليد كما عرف ذلك يف أصول الفق
ومتام حفظهم وعدم شذوذ ما رووه وعدم إعالله وال خيفى أن قبول خربه قد يفيد بأنه سواء دل على تعديله 
هادة بالتضمن أو التزام أو املطابقة وقد جعل أئمة األصول واحلديث من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالش

وعمل العامل بروايته ورواية من ال يروي إال عن عدل ومعلوم أن داللة هذه الطرق على عدالة الشاهد والراوي 
إلزامية فقول الثقة حديث صحيح يتضمن إخباره باألمور اخلمسة اليت ذكرناها بالتضمن بل قول املعدل فالن عدل 

دل بالتضمن على األخبار بالعدالة فكما أنا حكمنا بأن عبارة عن أنه آت بالواجبات جمتنب للمقبحات فلفظ عدل 
  .قوله عدل أو ثقة خرب جيب قبوله وليس قبوله تقليدا كذلك قوله صحيح

  .إخباره بأن احلديث صحيح إخبار مبا ظهر له وحيتمل أنه يف نفس األمر باطل: فإن قلت
تنب للمقبحات حبسب ما رآه أو أخرب به وكذلك إخباره بأن زيدا عدل إخبار عن ظنه بأن آت بالوجبات جم: قلت

مع جواز أنه يف نفس األمر غري مسلم وقد أمرنا بقبول خرب املعدل بأن فالنا عدل مثال فهذه التجويزات ال نكلف 
  هبا على أن البخاري مثال ليس معه يف كون الرواة الذين مل يلقهم وهم شيوخ شيوخه عدوال إال

ه كقبوله ألخبار الثقات بأن الرواة :بولنا خلربه بأن احلديث قد عدلت نقلتإخبار العدول بأهنم ثقات حفاظ فق
الذين رووا عنهم حفاظ ثقات فكما أهنم ال جيعلون البخاري مقلدا يف التصحيح مع أن عدالة من صحح أحاديثهم 

  .متلقاة عن إخبار من قبله فكذلك حنن يف قبولنا ألخباره بعدالة رواة احلديث الذي صححه
إذا نظرت إىل أئمة النقاد كاحلاكم أيب عبد اهللا وأيب احلسن الدار قطين وابن خزمية وحنوهم كاحلافظ املنذري وأنت 

وجدت تصحيحهم ألحاديث قوم وتضعيفهم ألحاديث آخرين دائرا على االستناد إىل كالم احلفاظ فبلهم كيحىي 
ه ثبت هلم عنهم أو عن أحدهم األخبار بأن فالنا بن معني وأمحد بن حنبل والبخاري وغريهم من أئمة هذا الشأن وأن

حجة أو عدل أو ثبت أو حنوها من عبارات التعديل وكذلك التضعيف يدور على إخبار أولئك وأمثاهلم بأن فالنا 
كذاب أو حنوه مث حكموا بصحة احلديث أو ضعفه مستندين يف األمرين على إخبار من قبلهم أال ترى أنه جتنب 

اسحق مجاعة من أئمة الصحيح لكالم مالك وقدحه فيه وجتنب الرواية عن احلارث األعور من جتنبها الرواية عن ابن 
لقدح الشعيب فيه مع أهنم مل يالقوا احلارث وال ابن اسحق وإمنا قبلوا أخبار من القاهم فعرفت أن البخاري ومسلما 

اعتمدوا يف توثيقهم وعدمه على الرواية عن  مثال مل يلقيا إال شيوخهما وبني شيوخها إىل الصحابة وسائط كثريون
  .األئمة من قبلهم

فإذا كان الواقع من مثل البخاري من تصحيحه األحاديث تقليدا ألنه بناه على إخبار غريه عن أحوال الرواة الذين 
تهادا صحح حديثهم كان كل قابل خلرب من أخبار الثقات مقلدا وإن كان الواقع من التصحيح من البخاري مثال اج

مع بنائه على قبوله ألخبار من قبله عن صفات الرواة فيكون أيضا قبولنا اخلرب البخاري عن صحة احلديث املتفرع 
عن إخبار الثقات اجتهادا فإنه ال فرق بني األخبار بأن هؤالء الرواة ثقات حفاظ وبني األخبار بأن احلديث صحيح 

يل إىل اإلمجال اختصارا أو تقريبا ألهنم عقبوا كل حديث بقوهلم وإال باإلمجال والتفصيل وكأهم عدلوا عن التفص
رواته عدول تاموا الضبط ورووه متصال وال شذوذ فيهوال علة لطالت مسافة الكالم وضاق نطاق الكتاب الذي 
لو يؤلفونه من االستيفاء ألحاديث األحكام فضال عما سواها من األحاديث على أن هذا التفصيل لو جاءوا به ال خي



عن اإلمجال إذ مل يذكر فيه كل راو على انفراده بصفاته بل التحقيق أن قوهلم عدل مراد به آت بالواجبات جمتنب 
  للمقبحات

  .حمافظ عل املروءات فهو أيضا غري مفصل للمراد كما ذكرناه
تبع لطرق من شرائط الصحة السالمة عن الشذوذ والعلة وليس مدار هذين األمرين األخبار بل الت: فإن قلت

  .األسانيد واملتون
أما أوال فالشذوذ واإلعالل نادران واحلكم للغالب ال للنادر أال ترى أن الراجح العمل بالنص وإن جوز أنه : قلت

منسوخ عمال باألغلب وهو عدم النسخ وقد تقدم للمصنف أن ظاهر احلديث املعل السالمة عن العلة حىت تثبت 
  .العلة بطريق مقبولة

ا فإن قول الثقة هذا حديث صحيح أي غري شاذ وال معل إخبار منه أيضا بأنه مل يقع يف رواته راو ثقة خالف وأما ثاني
الناس فيهوال وجدت فيه علة قادحة وهذا يف احلقيقة خرب عن الراوي بصفة زائدة على جمرد عدالته وضبطه أو 

اجتهاد بل عن صفات الرواة واملتون ويف إخبار عن حال املنت بأن ألفاظه مصونة عن ذلك وليس هذا خربا عن 
التحقيق هي أخبار عائدة إىل متام ضبط الرواة وتتبع مروياهتم حىت أحافظ بألفاظها فالكل عائد إىل األخبار عن الغري 

  .ال عن االجتهاد احلاصل من دليل ينقدح للمجتهد به رأي وإذا كان خربا فوجوب قبوله اجتهاد ال تقليد
املصنف إىل وجه كون قبول تصحيح الغري تقليدا له يف التصحيح بأنه قد اختلف العلماء يف  قد أشار: فإن قلت

  .شرائط القبول للتصحيح وقد يبين تصحيحه على شرط يراه من تابعه على تصحيحه ليس شرطا أو العكس
نته يشترط أن يغلب التحقيق أنه قد وقع اإلمجاع على أنه يشترط يف الرواة الصدق والضبط لروايته ويف ديا: قلت

خريه على شره هذا أمر جممع عليه ومنهم من زاد شروطا وهي السالمة من البدعة واحملافظة على املروءة وجعل 
العدالة امسا ملا ال يكاد يتحقق إال يف معصوم وقد بينا يف رسالة مثرات النظر يف علم األثر األدلة على ما قررناه هنا 

حمل وفاق وأنه من شرط تلك الشروط مل يتم له الوفاء هبا بل قبل خرب املبتدع  من أن الشرط هو األمران وأنه
بقدرو إرجاء ونصب ورفض إذا كان صدوقا وقد بسطنا هنالك ما جيزم الناظر فيه بأنه احلق فمن قال إن فالنا عدل 

تفاق وإن رمى ببدعة أفادنا خربه أنه صدوق وأن خريه غالب على شره وهو الذي يقبل عندنا والذي قام عليه اال
  .قدر وحنوها فإهنا ال تقدح يف رواية الصدوق

وإذا عرفت هذا حتصل لك أن من قبل خرب الثقة يف التصحيح فهو جمتهد يف قبول خربه كما يقبل سائر األخبار عن 
  الثقات وال يكون بقبوهلا مقلدا واحلمد هللا ومل

  .نعلم أنا سبقنا إىل هذا التقرير
" فلهم"عطف على قوله أما قدماء احلفاظ وهم الذي تقدم نصهم على جواز العمل بتصحيح الثقة " وأما املتأخرون"

أن يقولوا إنا ال جنوز العمل بتصحيح الثقة احلافظ إال حيث قد عرفنا مذهبه "يف االعتذار عن العمل بتصحيح الغري 
احلفظ وال غري ذلك من املواضع املختلف يف يف شرائط قبول األخبار فعرفنا أنه ال يقبل اجملهول وال الصدوق السيئ 

  .الظاهر أن هذا ال بد منه كما أنا ال بد أن نعرف مذهب من خيرب بعدالة اجملهول" قبوهلا
ملا " فإهنم ال يكتفون بتصحيح احلاكم أيب عبد اهللا يف املستدرك"أي ألجل شرط معرفة مذهب الثقة احلافظ " وهلذا"

إال من يذهب مذهبه يف تصحيح احلسان بل يف تصحيح بعض "حلسن صحيحا عرف من تساهله ورأيه يف جعل ا
األحاديث اليت جيوز بل جيب قبوهلا على قواعد كثري من الفقهاء واألصوليني وهذا جواب صحيح لكنه يتضمن 



وإن  اإلقرار بقبول بعض املراسيل فإن الثقة احلافظ على كالمهم مىت قال هذا إسناد صحيح وال علة له وجب قبوله
إذا كان جيوز "اليت سردها الثقة " مل يرولنا ذلك اإلسناد الذي حكم بصحته وأي فائدة لنا يف جمرد مساع أمساء الرواة

يل إال لنعرف صحة احلديث . لعدم الفائدة إذ البحث عنهم" لنا العمل باحلديث والرواية له من غري حبث عن رجاله
تضمن خربه أهنم ثقات فهو كما لو أخربنا عن كل واحد أنه ثقة مل يبق  أو عدمها وإذ قد أخرب الثقة أنه صحيح فقد

  .لنا حاجة إىل البحث عنهم
بل املتقدمون قد قبلوا تزكية من : قلت" فثبت هبذا أن املتأخرين من احملدثني قد وافقوا على قبول بعض املراسيل"

تأخرين للثقة يف قوله إن املرسل صحيح تقدسهم من الرواة وبنوا على ذلك تصحيح احلديث وتضعيفه فقبول امل
كقبول املتقدمني للثقة يف تزكية الرواة وغاية الفرق أنه يف املرسل تزكية ضمنية ويف املسند تزكية مطابقية كما 

يعلم أنه ال يرسل " وهو ما نص على صحته ثقة عارف هبذا الشأن"قررناه فال عذر عن قبول املرسل الذي صححه 
الرتفاع العلل املوهنة للمراسيل عن هذا النوع "هذا شرط عزيز وإمنا قال قد وافقوا على قبوله  إال عن ثقة إال أن

ومراده مبراسيل الصحابة هو ما إذا صرح الصحايب بأنه مل " منها كما وافقوا على قبول مراسيل الصحابة ملثل ذلك
  يف املرسل أنه اليسمع احلديث منه صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإال فقد عرفت من تعر

  .يدخل حتته رواية الصحابة إال عن رأي غري احملدثني
فإن اإلسناد إمنا حيتاج إليه لينظر يف رجاله " وهبذا تعرف أن القصد حصول الثقة بصحة احلديث ال جمرد اإلسناد"

ه مقبول مثل ما ذهب إلي"أي مصححا " أن املرسل حيث يكون كذلك"يعرف " و"فيصحح احلديث أو يضعف 
" الشافعي يف املراسيل كما تقدم أو مثل ما اتفق عليه مجاهري العلماء واحملدثني فيما علقه البخاري تعليقا جمزوما به

فإهنم قبلوه الشتراطه الصحة كما سلف وقد حصل الشرط يف املرسل املوصوف ويف العلق بل املعلق مرسل على 
  .البخاري فتذكر رأي بعض أئمة األصول وتقدم حتقيق الكالم يف تعاليق

إذن حمل اجتهاد "أي قبول مراسيل من صحح املرسل " ومثل ما ذكرنا من االكتفاء بتصحيح أئمة احلديث فهذا"
وهللا احلمد "هذا عود إىل أن العامل بتصحيح األئمة للحديث جمتهد كما قررناه " وكل واحد يعمل بظنه وال حرج

  " .واملنة
مبا صححه األئمة وإمنا استحبوه "  هذه األعصار وإن أمكن االستغناء عنهوقد استحب احملدثون على اإلسناد يف"
  :ثالثة" لوجوه"
على رأي من ذهب إىل أن "بذكر رجاله " متكني من مل يستجز االكتفاء بتصحيح الثقة من النظر يف اإلسناد: أحدها"

  .وتقدم ما فيه" كما تقدم"وهو غري ابن الصالح ومن تبعه " هذا ممكن
من مرتبة النظر يف األسانيد املقوية للظن وإن مل "أي االكتفاء بتصحيح الثقة " متكني من استجاز ذلك: الثاين"الوجه 

إذ " فهي مرتبة شريفة مستحبة بغري شك"ألنه مع االكتفاء مبا ذكر حصل له ما جيب عليه العمل به " تكن واجبة
  .طعاالعلم التفصيلي وإن أغىن عنه العلم باجلملى فإنه مستحب ق

  .فإهنا قد رويت آثار باختصاصها به" بقاء سلسلة اإلسناد املخصوص هبذه األمة املكرمة: الثالث"الوجه 
  :فائدتان"أي مبسألة املراسيل " ويلحق هبا"

هكذا ذكره ابن " أن اإلسناد إذا كان فيه عن رجل أو شيخ فهو منقطع ال مرسل يف عرف احملدثني: إحدامها
: وقال احلافظ ابن حجر" . وابن القطان يف بيان الوهم واإليهام: "ونقله زين الدين وزاد قوله "قاله احلاكم"الصالح 
  :فيه أمران



أنه مل ينقل كالم احلاكم على وجهه وذلك أن كالم احلاكم يشري إىل تفصيل فيه وهو أنه إن كان ال يروى : أحدمها 
همة وطريق مفسرة فال يسمى منقطعا ملكان الطريق إال من طريق واحدة مبهمة فهو منقطعا وإن روي من طريق مب

املفسرة وذلك أنه قال يف نوع املنقطع وقد يروى احلديث ويف إسناده رجل ليس يسمى وال يدخل يف املنقطع مثاله 
قال رسول اهللا صلى : رواية سفيان الثوري عن داود بن أيب هند قال حدثنا شيخ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

" يأيت على الناس زمان خيري الرجل فيه بني الفجور والعجز فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز: "ه وسلماهللا علي
قال ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن داود بن أيب هند قال حدثين رجل من جديلة يقال له أبو عمر  ١

  .متعذر إال على احلفاظ املتبحرينفهذا النوع الوقوف عليه : ٢عن أيب هريرة رضي اهللا عنه به قال احلاكم
فتبني هبذه الرواية املفسرة أنه ال انقطاع يف رواية سفيان وأما إذا جاءت رواية واحدة مبهمة فلم يتردد : قلت

  .احلاكم تسمية منقطعا وهي قضية صنيع أيب داود يف املرسل وغريه
ي أما لو قال التابعي عن رجل فال خيلو إما أن يصفه أنه ال خيفى أن صورة املسألة أن يقع ذلك من غري التابع: الثاين 

بالصحبة أوال إن مل يصفه هبا فال يكون ذلك متصال الحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه وإن 
  .وصفه هبا فإن كان التابعي ساملا عن التدليس محلت عنعنته على السماع انتهى

وكذلك كتب النيب "اجلويين " رجل أو عدل موثوق من املرسل أيضا قال وأما اجلويين فقال وقول الراوي أخربين"
قال فيه وإمنا أحلق هذا القسم باملرسالت من جهة اجلهل " صلى اهللا عليه وسلم اليت مل يسم حاملها ذكره يف الربهان

  .انتهى. بناقل الكتب ولو ذكر من يعزو اخلرب إىل الكتاب ناقل الكتاب وحامله التحق احلديث باملسندات
يف إسناده جمهول وحكاه الرشيد "إال أنه يقال " ويف كالم غري واحد من أهل احلديث أنه متصل: قال زين الدين"

يف كتاب جامع التحصيل "يريد العالئي " املطار يف الغرر اجملموعة عن األكثر واختاره شيخنا احلافظ أبو سعيد
  .كالم زين الدين" انتهى

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٨معرفة علوم احلديث ص : رواه احلاكم يف ١
  .٢٨معرفة علوم احلديث ص  ٢

وهو الصحيح ألن من قال عن شيخ أو رجل فقد أحال السامع إىل رواية جمهولة فال حيل له العمل باحلديث : قلت"
  .وكان ال يرسل إال عن عدل" الذي جزم برفع احلديث"اسم فاعل " خبالف املرسل

وهذا كما عرفت " اسيل الصحابة مقبولة عندنا وعند احملدثني وعند األكثرين من طوائف العلماءالفائدة الثانية مر"
على اصطالح غري احملدثني أو األكثر منهم فإهنم ليس املرسل عندهم إال ما سلف رمسه أنه قول التابعي قال رسول 

تقدم للمصنف االستدالل بإمجاع " وقد تقدم دعوى ابن عبد الرب اإلمجاع على ذلك"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .الصحابة على قبول مرسل الصحايب وعن ابن جرير الطربي نقل إمجاع التابعني

فقد خالف فيه اإلسناد أبو اسحق : "قال" وقد ادعى بعض احلنفية اإلمجاع عليه وهو غري جيد: قال زين الدين"
كر الباقالين وصرح يف التقريب بعدم قبول املرسل مطلقا فلت مل ينفرد به األستاذ بل قال القاضي أبو ب" اإلسفراييين

  .وتقدم التعليل بأنه ليس ألجل الشك يف عدالة الصحابة بل ألهنم قد يروون عن التابعي مغلوبة كما يأيت
مقبولة ألن الصحابة ال يرسلون إال عن صحابة مثلهم " وتعليل ابن الصالح لذلك بأن روايتهم عن الصحابة: قال"

إن غالب روايتهم عن : والصواب أن يقال"ملا يفيده قوله " غري جيد"ر عدالة فتقبل مراسيلهم تعليل وقد تقر
إذ قد مسع مجاعة من الصحابة عن بعض التابعني وسيأيت يف كالم ابن الصالح يف رواية األكابر "ال كلها " الصحابة



بن العاص وابن الزبري وليس منهم ابن مسعود وهم ابن عمر وابن عمرو " عن األصاغر أن ابن عباس وبقية العبادلة
باحلاء املهملة واملوحدة يف القاموس " رووا عن كعب األحبار وهو من التابعني"وغلط اجلوهري قاله يف القاموس 

كعب احلرب ويكسر وال يقال األحبار ويف نسيم الرياض يقال كعب األحبار وكعب حرب بكسر احلاء وفتحها وقوله 
فقد تأخذ عنه العبادلة ما " وروي أيضا كعب عن التابعني. "يقال كعب األحبار غري صحيح انتهى يف القاموس وال
  .رواه عن التابعني

ستة رواة وأن ذلك أكثر : وقد ذكر ابن حجر أن بعض الصحابة روى حديث بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم"
ه نادر مغلوب واحلكم للغالب على أنه ال يتم إال يف قد قدمنا لك أن هذا وإن وقع فإن" ما وجد من هذا القبيل

  .روايات صغار الصحابة أما كبارهم فأخذهم عن التابعني مستبعد جدا

  ]يف فوائد تتعلق باملرسل[ ٣٠: مسألة

  :ثالث" ويلحق هبذا فوائد"
سانيد لوجوب وعند التعارض جيب البحث عن األ"أي املراسيل " أن هذا الكالم كله يف ما مل تتعارض: األوىل"

يقال قد تقدم أن ما صححه الشيخان " الترجيح حينئذ باإلمجاع وتوقف الترجيح حينئذ على النظر يف األسانيد
أرجح مما صححه غريمها فقد يكون املرسل حكم بصحته الشيخان فريجح على ما عارضه من مرسل حكم بصحته 

ليقه اجملزومة على ما قالوه على مرسل صححه مسلم أحد األئمة غريمها وكذا تقدم ما حكم البخاري بصحته كتعا
  .وحنوه ذلك فهذا ترجيح من غري احتجاج إىل النظر يف األسانيد وكأنه يريد املصنف ذكر األغلب

وذلك كما صنعه ابن " من اختصر بعض املسندات فحذف أسانيدها مل يكن له حكم املراسيل: الثانية"الفائدة " و"
مث من تبعه يف حذف أسانيد األمهات وكذلك صنيع احلافظ السيوطي يف جامعه الكبري  األثري يف اجلامع الكبري

ألن العهدة عند املختصر على الراوي األول والراوي األول قد أسند ومن أسند ومل يصحح مل "والصغري ومن تبعه 
  .فالعهدة عليهماألنه قد أحال الناظر على النظر يف رجال كتابه وأما من صحح من الشيخني " يتحمل عهدة

الثالثة من اعتقد أن العلماء ال يروون إال عن عدول كان مرسله أضعف املراسيل أو كان غري مقبول "والفائدة 
أي مذهب " من يشترط تصريح العامل أنه ال يروى إال عن ثقة من غري أن يعرف مذهبه"أي املرسلني " وأمثلهم

  .إذا عرف مذهبه فيه فإنه قد أبان عمن يرسل أما" يف التوثيق"املشترط يف إرساله عن الثقة 
كأنه يريد من غري أن يصرح " من يشترط أن تكون عادته الرواية عن العدل من غري تصريح"أمثلهم بعد ذلك " مث"

  .يف روايته بتعديله بأن يقول أخربين العدل

  .وهو آخر رتب األمثلية يف اإلرسال" من ال يشترط العادة"أمثلهم " مث"
" من املفسدة"وهو اعتقاده أنه ال يروى العلماء إال عن عدل " لع تراجم العلماء علم ما يف هذا املذهبومن طا"

أيب "عبد امللك بن " عن"يف املوطأ " فقد روى مالك"وهي وجود روايات عن العلماء من غري طريق العدول 
واصم قال ابن عبد الرب املالكي اجملتهد يف قال املصنف يف الع" وهو متكلم عليه"باخلاء املعجمة آخره قاف " املخارق

متهيده كان جممعا على جترحيه ومل يرو عنه مالك إال حديثا واحدا يف وضع األكف وقد رواه من طريق صحيحة 
  .فرواه يف املوطأ عن أيب حازم التابعي اجلليل عن سهل بن سعد الصحايب انتهى ومل أجده يف امليزان

هو إبراهيم بن أيب حيىي األسلمي فال ابن عبد الرب يف التمهيد أمجعوا على "  حيىيالشافعي عن ابن أيب"روى " و"



أما اإلمجاع على جترحيه فال فقد وافق الشافعي على توثيقه أربعة : جتريح ابن أيب حيىي قال املصنف يف العواصم قلت
فظ الكبري لكن تضعيفه قول من احلفاظ وهم ابن جريج ومحدان بن حممد األصبهاين وابن عدي وابن عقدة احلا

بالزاي واجليم وهو مسلم بن خالد املخزومي املعروف بالزجني وقال ابن حجر يف " والزجني. "اجلمهور بالمرية انتهى
  .وقد مسعته" وقد تكلم عليهما"تقريب التهذيب صدوق كثري األوهام 

زبري بن العوام وانفرد بتوثيقه حىت قال أبو ابن عبد اهللا بن عروة بن ال" أمحد بن حنبل عن عامر بن صاحل"روى " و"
داود مسعت حيىي بن معي يقول جن أمحد حيدث عن عامر بن صاحل قال الذهيب لعل أمحد ما روى عن أو هي منه 
وإمنا روى عنه أمحد ألنه مل يكن عنده يكذب وكان عاملا بالفقه والعلم واحلديث والنسب وأيام العرب وقال أبو 

ممن ضعف وهؤالء الثالثة األئمة هم الذين يعرفون باشتراط العدالة وقد رووا عن " وغريه"ثه بأسا حامت ما أرى حبدي
  .اجملاريح فال يوثق بإرسال من يشترط العدالة

واعلم أنه قد عيب على الشافعي ذلك وأجيب عنه بأنه قد يعتري احلافظ الشك يف التعيني أي تعيني اسم من روى 
ه فيتورع عن التعيني احتياطا وقال ابن الصباغ يف العدة إن الشافعي إمنا يطلق ذلك يف عنه مع عدم شكه يف عدالت

ذكره ألصحابه أن احلجة عنده يف هذا احلكم ال يف مقام االحتجاج به على غريه وكذا قال القاضي أبو الطيب قال 
  وقد قيل إنه كان قد أعلم أصحابه بذلك قال ابن حبان إنه إذا قال

ين الثقة عن ابن أيب ذئب فهو ابن أيب فديك أو عن الليث فهو حيىي بن حسان أو عن الوليد بن كثري الشافعي أخرب
فهو عمرو بن أيب سلمة أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزجني أو عن صاحل موىل التوأمة فهو إبراهيم بن أيب 

:  غري هذه فيما يريده الشافعي بالثقة قلتحيىي ذكر هذا الربماوي يف شرح ألفيته يف أصول الفقه مث نقل أقواال
  .وكلها ختمني وتظنن

  .أي عن مجاعة كثرية" أبو حنيفة عن غري واحد من الضعفاء واجملاهيل"روى " و"
عن حسني بن عبد "بن إبراهيم املعروف بالرسي " والقاسم"حيىي بن احلسني بن القاسم " اإلمامان اهلادي"روى " و"
عن أبيه عن جده كذا يف نسخ التنقيح ويف امليزان احلسني بن عبد اهللا بن أيب ضمريه سعيد " ابن ضمريه"أي " اهللا

احلمريي املدين روى عن أبيه وعنه يزيد بن اخليار وغريه كذبه مالك وقال أبو حامت متروك احلديث كذاب وقال 
يث ضعيف وقال أبو زرعة ليس أمحد ال يساوي شيئا وقال ابن معي ليس بثقة وال مأمون وقال البخاري منكر احلد

  .بشيء قاله يف امليزان
قال يف امليزان " العبدي"اخلاء املعجمه آخر نون بزنه التصغري " أيب هرون عمارة خوين"روى اإلمامان أيضا عن " و"

تابعي لني مبره كذبه محاده بن زيد وقال شعبه الن أقدم فتضرب عنق أحب أيل من أن أحدث عن أىب هرون وقال 
على " وقد تكلم عليهما"ليس بشيء وقال ابن معني ضعيف ال يصدق يف حديثه قال النسائي متروك احلديث  أمحد

وهي عن أيب "لإلمام اهلادي " والرواية عنهما يف األحكام"احلسن بن أيب ضمرية وعلى أيب هرون كما عرفت 
" روى اهلادي يف املنتخب عن كادح عن غريه غالبا وكذا"الفتح وحفيده اهلادي " بل ال يسندان"كثرية " ضمريه

يف املميزان رجالن كل واحد منهما امسه كادح بن جعفر األول يروي عن ابن هليعه قال أبو " ابن جعفر"باملهملتني 
حامت صدوق وقال األزدى ضعيف وقال أمحد بن حنبل رجل صاحل خري فاضل واآلخر كادح بن جعفر أبو أمحد عن 

  .غريه كذاب انتهى وال أدري أيهما أراد املصنف ولعله اآلخرسفيان الثوري قال األزدي و
قال يف امليزان إنه روى عن ربيعة بن عباد وكريب " عن حسني بن عبد اهللا بن عباس"كذا روى اهلادي أيضا " و"



وعكرمة وعنه ابن جريج وابن املبارك وسليمان بن بالل ومجاعة قال ابن معني ضعيف وقال أمحد له أشياء منكرة 
  :وقال البخاري

قال علي تركت حديثه وقال أبو زرعة وغريه ليس بقوي وقال النسائي متروك وقال ابن معني مرة ليس بأس يكتب 
  .حديثه وقال اجلوزجاين ال يشتغل به

عن أبيه عن جده وهو شعيب بن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن " عن عمرو بن شعيب"روى اهلادي أيضا " و"
د علماء زمانه أخذ عن أبيه وطاووس وسليمان بن يسار وآخرين وروى عنه أمم ووثقه ابن العاص كان عمرو أح

معني وصاحل حزرة وابن راهوية وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر وقال أبو 
أمحد بن حنبل له عبيد اآلجري قيل أليب داود عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة قال ال وال نصف حجة وقال 

أشياء مناكري وإمنا يكتب حديثه ليعترب به وأما أن يكون حجة فال وقال أبو زرعة وإمنا أنكروا عليه كثرة روايته عن 
أبيه عن جده وقال إمنا مسع أحاديث يسرية وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وقد أطال الذهيب يف امليزان يف شأنه 

ثبت مساع عمرو بن شعيب من جده وهو الذي وباه وروايته عن أبيه عن جده  وذكر كالم الناس فيه مث قال إنه
ليست مرسلة وال منقطعة أما كوهنا وجادة أو بعضها مساعا وبعضها وجادة فهذا حمل نظر ولسنا نقول إن حديثه من 

  .عتهومس" ويف كل منهم كالم"أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل احلسن انتهى كالمه وعرفت معىن قوله 
عن داود "مل أجده يف امليزان فينظر و روى أيضا أبو طالب " وروى السيد أبو طالب عن حممد بن األشعث املتأخر"

يف امليزان داود بن سليمان اجلرجاين الغازي عن علي بن موسى الرضي وغريه كذبه حيىي بن " بن سليمان الغازي
  .معني ومل يعفه أبو حامت وبكل حال فهو شيخ كذاب

  .هو ابن سامل بن قنرب كذبوه ومن طريقه روى املؤيد باهللا صالة الفرقان" روى السيد املؤيد باهللا عن نعيمو"
قال الذهيب روى " وأمحد بن عيسى وغري واحد من أئمتنا عن حسني بن علوان الكليب"أبو طالب واملؤيد " ورويا"

امت والنسائي والدار قطين متروك احلديث وقال عن األعمش وهشام بن عروة وقال حيىي بن معني كذاب وقال أبو ح
  .ابن حبان يضع احلديث على هشام وغريه وال حيل كتب حديثه إال على جهة التعجب وساق أحاديث عن منا كريه

  قال الذهيب يقال امسه عمرو" عن أيب خالد الو اسطي"روى أئمتنا أيضا " و"

 جوارنا يضع احلديث فلما فطن له حتول إىل واسط حدث عن زيد بن علي كذبه أبو حامت وقال وكيع كان يف
  .وروى عياش عن حيىي قال كذاب ومثله عن أمحد بن حنبل ومثله عن الدار قطين

يف امليزان أبو الدنيا األشبح املعري كذاب " األشبح بن أيب الدنيا"الشيخ " عن"احلسين " وروى السيد أبو عبد اهللا"
  .انتهى. ماع من علي بن أيب طالب امسه عمران ابن خطابطريف كان بعد الثالمثائة ادعى الس

منسوب إىل تعمد الكذب جممع على ذلك يف أكثرهم بني أئمة "مبا عرفناك " متكلم عليه"اخلمسة " وكل هؤالء"
بل مل تسلم رواة البخاري "فال يتوهم أن القدح فيهم خاص بالسنية " من الشيعة والسنية"وقد مسعته " احلديث

وقد عرفت ما قيل يف رجال الشيخني مما قدمناه يف أوائل " يف تنقيتهم"من الشيخني " شدة العنايةومسلم مع 
  .الشرح

وإذا عرفت ما ساقه املصنف إىل هنا علمت اختالل القول بأن رواية العدل تعديل وتبني لك أهنا قاعدة غري صحيحة 
تصر املنتهى إن املختار إذا كان ال يروي إال عن عدل وال ينبغي االعتماد عليها والتعويل وإن قال ابن احلاجب يف خم



  .فإن هذا الشرط ال يتم الوفاء به ألحد من أئمة احلديث وغريهم
* * *  

  ]يف بيان املنقطع واملعضل[ ٣١: مسألة

مجعهما املصنف لتقارهبما وإال فهما نوعان مستقالن جعلهما ابن الصالح كل نوع على حدة " املنقطع واملعضل"
على أقوال يف " اختلفوا يف صورتيهما"ضل بالضاد املعجمة مفتوحة اسم مفعول مأخوذ من أعضله مبعىن أعياه واملع

  .املنقطع
فاملشهور أن املنقطع ماسقط من رواته راو واحد غري "لو قدمه لكان أوىل " وابن الصالح: قال زين الدين: "األول

سال واعلم أهنم يعلون احلديث باالنقطاع وتارة يضعفون به إذ لو كان الساقط الصحايب لكان مر" الصحايب انتهى
  .كالمه ما يفيد يف اجلملة: اإلسناد ذكره زين الدين ومل يذكره ابن الصالح نعم يف

ما سقط منه قبل الوصول إىل التابعي "أي املنقطع " وحكى احلاكم وغريه من أهل احلديث أنه: "قوله: والثاين 
يف موضع واحد مسي معضال "اثنان فصاعدا وهي عبارة الزين " أكثر من واحد"الساقط " شخص واحد وإن كان

هذا ظاهر العبارة وليس هذا املفاد هو املراد بل املراد وإال يكن " فمنقطع يف موضعني"أكثر من واحد " وإال يكن
منقطع يف  الساقط هو املتصف بأنه أكثر من واحد يف موضع واحد بل كان يف موضعني خمتلفني مفترقني فهو

أما إذا سقط واحد من بني رجلني مث سقط من موضع آخر من اإلسناد : موضعني كما تدل له عبارة الزين فإنه قال
ومل أجد يف كالمهم إطالق املعضل عليه وإذا كان االنقطاع بأكثر من : واحد آخر فهو منقطع يف موضعني مث قال
  .اثنني قيل منقطع بثالثة أو أربعة أو حنومها

إذ قد شرط فيه سقوط راو غري " سمى املعضل أيضا منقطعا فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضالوي"
صحايب واملعضل شرط فيه سقوط أكثر من واحد يف موضع واحد فقد صدق على ما سقط فيه أكثر من واحد أنه 

  ري واحد فهو منقطعفكل ما سقط أكثر من واحد فهو منقطع ومعضل وأما ما مل يسقط فيه غ، سقط فيه الواحد

ما سقط من رواته راو أو أكثر سواء كان على جهة التوايل أو : ال غري فعلى هذا كان ينبغي أن يرسم املنقطع بأنه
  .ال
" فقول احلاكم قبل الوصول إىل التابعي ليس جبيد فإنه لو سقط التابعي لكان منقطعا"بعد كالم احلاكم " قال الزين"

مثال نوع منها مث : نوع التاسع من أنواع علوم احلديث أن املنقطع ثالثة أنواع مث قالاعلم أن احلاكم ذكر يف ال
كان رسول اهللا :ساق حديثا فيه عن أيب العالء وهو ابن الشخري عن رجلني من بين حنظلة عن شداد بن أوس قال

لني بني أيب العالء بن الشخري مث قال هذا اإلسناد مثل نوع من املنقطع للجهالة بالرج ١صلى اهللا عليه وسلم احلديث
  .وشداد بن أوس مث قال وشواهده يف احلديث كثرية

مث قال وقد يروي احلديث ويف إسناده رجل غري مسمى وليس مبنقطع مث ساق حديثا فيه حدثنا شيخ عن أيب هريرة 
لك الرجل يف رواية مث قال وقد يسمى ذ ٢احلديث قد قدمناه، ..."يأيت على الناس زمان خبري الرجل: "وذكر حديث

  .فإذا هو أبو عمرو واجلديل قال فهذا النوع من املنقطع الذي ال يقف عليه إال احلافظ املتبحر الفهم
من املستفيض املنقطع الذي يكون يف اإلسناد رواية راو مل يسمع من الذي يروى عنه احلديث قبل : والنوع الثالث

احلاكم يف جعل األنواع الثالثة من املنقطع وابن الصالح نقل كالم الوصول إىل التابعي مث ذكر مثاله فهذا كالم 



اإلسناد الذي يذكر بعض : احلاكم وجعل نوعني من املنقطع ومها ما سقط منه راو وهو ثالث أنواع احلاكم و الثاين
  .٣رواته بلفظ منهم حنو رجل أو شيخ أو حنومها وذكر مثاله وأدرج األول يف الثاين

: ملصنف مل يذكر إال نوعا واحدا مما ذكره احلاكم وابن الصالح ذكر نوعني وأدخل األول يف الثاينإذا عرفت هذا فا
وقد تقدم للمصنف أن اإلسناد الذي فيه عن رجل أو شيخ من املنقطع عند احلاكم ومن املتصل الذي يف إسناده 

  فأسقطهما وإمنا ذكرت هذا لئال :جمهول عند غريه واختاره فلهذا حذفه هنا وبين على دخول األول يف الثاين
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٧معرفة علوم احلديث ص  ١
  .سبق خترجيه ٢
  .٨١، ٧٦معرفة علوم احلديث ص  ٣

  .يهم الناظر أن املصنف فاته ما ذكره ابن الصالح وأن ابن الصالح فاته ما ذكره احلاكم وقد نقال عنه بعض كالمه
" املنقطع ما مل يتصل إسناده واملرسل خمصوص بالتابعي ١وقال ابن عبد الرب"قوله  من صور املنقطع ما أفاده: الثالث 

ألنه يصدق على املرسل " فاملنقطع أعم"أي أنه ما قال التابعي فيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سلف 
  .ملا عرفت" واملرسل بعض صور املنقطع"أنه مل يتصل إسناده 

  " .عن بعضهم إن املنقطع مثل املرسل وكالمها شامالن: ٢لصالحقال ابن ا"الرابع قوله 
} ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ آَتْت أُكُلَهَا{: هذا لفظ ابن الصالح وتثنية خرب كالمها جائز واألوىل إفراده كما يف قوله تعاىل

  :وقول الشاعر] ٣٣: الكهف[
 يتصل إسناده قال وهذا املذهب أقرب صار إليه لكل مامل"كالنا غين عن أخيه حياته وحنن إذا متنا أشد تغانيا 

  .فهذه أربعة رسوم للمنقطع" ٣طوائف من الفقهاء وهو الذي حكاه اخلطيب يف كفايته
قال احلافظ ابن احلجر وفات املصنف يعين ابن الصالح من حكاية اخلالف يف املنقطع ما قاله اإلمام أبو احلسن الكيا 

أن اصطالح احملدثني أن املنقطع ما يقول فيه الشخص قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  اهلراسي يف تعليقه فإنه ذكر فيه
هذا ال يعرف عن : وسلم من غري ذكر إسناد أصال واملرسل ما يقول فيه حدثين فالن عن رجل قال ابن الصالح

  .أحد من احملدثني وال عن غريهم وإمنا هو كبسه انتهى
  .ه هناوكأه ملا كان من كيسه ترك ذكر: قلت

ومن املعضل قسم ثان وهو أن يروى تابع التابعي عن التابعي حديثا مرقوفا على التابعي وهو : ٤قال ابن الصالح"
  " .بسند متصل: معروف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٢١التمهيد  ١
  .٨٠علوم احلديث ص ٢
  .٢١ص ٣
  .٨٣علوم احلديث ص  ٤

  :١فظ ابن الصالح وإمنا هو لفظ زين الدين فإنه قال يف ألفيتهاعلم أن هذا ليس ل
واملعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاين مث قال يف شرحه ومن املعضل قسم ثاين إىل آخره وأما ابن 



تصل الصالح فإنه نقله عن احلاكم ولفظه وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو حديث مسند م
هذا : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد جعله احلاكم أبو عبد اهللا نوعا من املعضل مث ذكر مثاله مث قال قلت

  .جيد حسن انتهى
ومن املعضل قسم ثان ألنه عبارته مث حيسن تطبيق قوله ابن : فكان حيسن من املصنف أن يقول قال زين الدين

قال ابن "ومن املعضل مث يقول : ا وأما تطبيقه على قوله قال ابن الصالحالصالح هذا جيد حسن عليه تطبيقا حسن
فإن تطبيقه عليه غري جيد وما كان حيسن من الزين واملصنف عدم التنبيه بأن ذلك من " وهذا جيد حسن: الصالح

تابعي والتابعي هو الذي بني تابع ال" ألن هذا االنقطاع بواحد"كالم احلاكم وإمنا استحسنه ابن الصالح واستجاده 
الصحايب ورسول اهللا صلى اهللا عليه "مها " االنقطاع باثنني"تفسري " مضموما إىل القف على التابعي يشتمل على"

ألنه قد سقط فيه اثنان على الوالء مث ورد مسندا متصال وال أدري ما " وسلم وذلك باستحقاق اسم اإلعضال أوىل
تيانه من طريق مسندا متصال والقسم األول مل يأت إال معضال فهو أوىل فإن هذا قد ذهب إعضاله بإ ٢وجه األولوية

  .باإلعضال من هذا الذي زال إعضاله يف رواته
واحملدثون يقولون معضل بفتح الضاد وهو من حيث االشتقاق مشكل وقد حبثت عنه فوجدت : "ابن الصالح" قال"

بأن أعضل مبعىن مستغلق الزم وإمنا املتعدي أعضل تعقبه السخاوي : قلت" له قوهلم أمر عضيل أي مستغلق شديد
مبعىن أعيا فإشكال املأخذ باق غري مندفع قال فاألوىل أنه من أعضله مبعىن أعياه ففي القاموس عضل عليه ضيق وبه 

  األمر اشتد كأعضل وأعضله وتعضال لداء األطباء وأعضلهم فكأن
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٧٥/١٣٤فتح املغيث  ١
األولوية أن الذي سقط منه اثنان غري الصحايب والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له معضل فالذي سقط منه  وجه ٢

النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو األصل ألنه منشأ األحكام والصحايب امللتقى عنه تلك األحكام قد أدرك من اإلعياء 
  .٥٩حاشية األجهوري ص أنظر . مامل يدركه اآلخر فكان باستحقاق اسم اإلعضال أوىل

وال التفات يف ذلك إىل معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل "احملدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه 
كأنه يريد أنه مل يأت إال بفتح الضاد فال التفات إىل غريه قال الشيخ زكرياء واعلم أن معضل يقال " يف املعىن

  .فتحها على أنه مشترك انتهىللمشكل أيضا هو بكسر الضاد أو ب
وقال احلافظ ابن حجر إنه اعترض على ابن الصالح مغلطاي بناء على ما فهمه من كالمه أن مراده نفي جواز 
استعمال معضل بكسر الضاد فقال كأنه يريد أن كسر الضاد من معضل ليس غريبا وليس كذلك ألن صاحب 

  .عين فهو معضلاملغرب حكاه يف األفعال عضل الشيء عضال أعوج ي
مل يرد ابن الصالح نفي ذلك مطلقا وإمنا أراد أنه مل يوجد منه معضل بفتح الضاد ألن معضل بكسر الضاد : قلت

من رباعي قاصر والكالم إمنا هو يف رباعي متعد وعضل يدل عليه ألن فعيال مبعىن مفعل إمنا يستعمل يف املتعدي وقد 
ه رباعي متعد وذلك يقتضي صحة قولنا معضل بفتح الضاد وهو املقصود فسر أعضل مبستغلق بفتح الالم فتبني أن
  .هكذا قرره شيخنا شيخ اإلسالم انتهى

فائدة قال احلافظ ابن حجر قد وجدت التعبري باملعضل يف كالم مجاعة من األئمة فيما مل يسقط منه شيء البته فمن 
 حدثنا ابن هليعة عن يزيد بن أىب حبيب عن إبن شهاب ذلك ما قاله حممد بن حيىي الذهلي يف الزهريات صاحل اهلراىب

عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف فيمر باملربض يف البيت 



فيسلم عليه وال يقف قال الذهلي هذا حديث معضل ال وجه له إمنا هو فعل عائشة رضي اهللا عنها ليس للنيب صلى 
وسلم فيه ذكر والوهم فيما ترى من ابن هليعة مث ساق أمثلة من كالم األئمة يف ذلك مث قال فإذا تقرر هذا  اهللا عليه

فإما أن يكونوا يطلقون املعضل ملعنيني أو يكون املعضل الذي عرف به املصنف يريد إبن الصالح وهو املتعلق 
بكسر الضاد يعنون به املستغلق الشديد وباجلملة باإلسناد بفتح الضاد وهذا الذي نقلناه من كالم هؤالء األئمة 

  .فالتنبيه على ذلك كان متعينا
وكذلك املصنف : واعلم أنه احلافظ ابن حجر أن إبن الصالح مل يذكر حكم املنقطع كما ذكر حكم املرسل قلت
  .ملراسيل اختلفواقال وقد قال إبن السمعاين من منع من قبول املراسيل فهو أشد منعا لقبول النقطعات ومن قبل ا

وعلى هذا مذهب من يفرق بني املرسل واملنقطع أما يسمى اجلميع مرسال على ما سبق حتريره فألنه نقل عن : قلت
اجلوز جاين أنه قال يف مقدمة كتابه يف املطبوعات املعضل أسوأ حاال من املنقطع واملنقطع أسوأ حاال من املرسل 

ون املعضل أسوأ حاال من املنقطع إذا كان االنقطاع يف موضع واحد من إمنا يك: واملرسل ال تقوم به حجة قلت
  .اإلسناد فأما إذا كان يف موضعني أو أكثر فإنه يساوي املعضل يف سوء احلال انتهى

* * *  

  ]يف بيان العنعنة وحكمها[ ٣٢: مسألة

ق وحوقل من قال ال أي مصدر جعلى مأخوذ من لفظ عن فالن كأخذهم حول" العنعنة هي مصدر عنعن احلديث"
  .حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم وسبحل من قول سبحان اهللا

  .إذ لو صرح هبما كان العمدة ما صرح به" ١للتحديث والسماع"من الراوي " إذا رواه بلفظة عن من غري بيان"
  :أي العنعنة على قولني" واختلفوا يف حكمها"

أي " عمل وهو الصحيح الذي ذهب إليه اجلماهري من أئمة العلم أنهفالذي عليه ال"االتصال كما قال : األول 
من قبيل اإلسناد املتصل بشرط سالمة الراوي من التدليس وشرط ثبوت مالقاة الراوي ملن "احلديث املروى بعن 
  .زاد ابن عبد الرب شرطا ثالثا لقبوله كما يأيت" روى عنه بالعنعنة

ال حاجة " ٣يف شرح ألفيته"  يدعي إمجاع أئمة احلديث على ذلك قال الزينوكاد ابن عبد الرب: ٢قال ابن الصالح"
اعلم وفقك اهللا تعاىل أىن تأملت أقاويل  ٤لفظه أي ابن عبد الرب يف مقدمة التمهيد: قلت" إىل قوله كاد فقد ادعاه

قبول اإلسناد  أئمة احلديث ونظرت يف كتب من اشترط الصحيح يف النقل ومن مل يشترطه فوجدهتم أمجعوا على
املعنعن ال خالف بينهم يف ذلك إذا مجع شروطا ثالثة وهي عدالة املخربين ولقاء بعضهم بعضا جمالسة ومشاهدة وأن 

  .يكونوا برآء التدليس
  ـــــــــــــــــــ

  .١/١٨٩أنظر فتح املغيث للسخاوي  ١
  .٨٣علوم احلديث ص  ٢
١/٧٨ ٣.  
١٤-١/١٢ ٤.  



أهل العلم انتهى ذكره الربماوي يف شرح ألفيته يف األصول فعرفت منه أنه إمنا ذكر  مث قال وهو قول مالك وعامة
اإلمجاع على قبوله قال احلافظ ابن حجر وال يلزم منه إمجاعهم على أنه من قبيل املتصل قال ولذلك قال ابن 

للتأيد بكالم ابن عبد الرب  إذا كان ال يلزم من القبول االتصال فال وجه لكاد بل ال وجه: كاد انتهى قلت: الصالح
على االتصال على أن يف النفس شيئا من قول احلافظ ال تالزم فإن غري املتصل ال يقبل جلواز االنقطاع وحنوه 

فليتأمل مث بعد كتب هذا رأيت يف حاشية البقاعي فقال إنه يلزم من ذلك أي من قبوله أن يكون متصال كما ذكرناه 
  .وهللا احلمد

إمجاع "القارئ املشهور احلافظ وهو بالدال املهملة نسبة إىل دانية مدنية من مدن األندلس " الداين وادعى أبو عمر"
نقل هذا عن الداين ابن الصالح قال احلافظ ابن " أهل النقل على ذلك لكنه اشترط أن يكون معروفا بالرواية عنه

نه من أئمة احلديث وقد صنف يف علومه وابن حجر إمنا أخذه الداين من كالم احلاكم وال شك أن نقله عنه أوىل أل
  .انتهى. الصالح كثري النقل من كتابه فالعجب كيف نزل عن النقل إىل الداين

عبارة احلاكم بلفظها العنعنة : ولو نقل كالم احلاكم لكان صرحيا فيما ادعاه من اإلمجاع على االتصال قلت: قلت
ل وكذا قال اخلطيب إال أن عبارته بلفظ أهل العلم جممعون على أن اليت ليس فيها تدليس متصلة بإمجاع أئمة النق

قول احملدث غري املدلس عن فالن صحيح معمول به إذا كان لقيه ومسع منه انتهى وكالمه مثل كالم ابن عبد الرب ال 
سال اخلفي لكن قد يظهر عدم اتصاله بوجه آخر كما يف اإلر"مثل كالم احلاكم وقال الزين بعد نقل كالم الداين 

فهذا استدراك لكونه قد ال يطرد اتصال احلديث املعنعن وإن مجع الشروط إال أنه نادر واحلمل على " كما سيأيت
  .االتصال هو األصل

هو مذهب علي بن املديين والبخاري وغريمها "يبني الراوي ومن عنعن عنه " وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء"
لم يف خطبة صحيحه اشتراط ذلك وادعى أنه قول خمترع مل يسبق قائله إليه وأن من أئمة أهل العلم وأنكر مس

  " .الشايع املتفق عليه بني أهل العلم باألخبار قدميا وحديثا أنه يكفي يف ذلك كوهنما يف عصر واحد
  ولننقل لفظ مسلم يف ذلك قال يف مقدمة صحيحه وقد ادعى بعض: قلت

حيح األحاديث وتسقيمها بقول لو اضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا منتحلي احلديث من أهل عصرنا يف تص
لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ اإلعراض عن القول املطرح أحرى ال ماتته وال إمخال ذكر قائله وأجدر أن ال 

األخبار عن يكون ذلك تنبيها للجهال عليه إىل أن قال وزعم القائل الذي افتتحنا الكالم عن احلكاية عن قوله و
سوء رويته أن كل إسناد حبديث فيه عن فالن وقد أحاط العلم بأهنما قد كانا يف عصر واحد وجائز أن يكون 

احلديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد مسعه منه وشافهه به غري أنا ال نعلم له منه مساعا ومل جند يف شيء من 
حلجة عنده ال تقوم حبديث جاء هذا اجمليء حىت يكون عنده العلم الروايات أهنما التقيا قط أو تشافها حبديث أن ا

أهنما اجتمعا من دهرمها مرة فصاعدا أو تشافها باحلديث بينهما أو يرد خرب فيه بيان اجتماعهما أو تالقيهما مرة يف 
سبوق صاحبه دهرمها فما فوقها مث قال وهذا القول يرمحك اهللا يف الطعن يف األسانيد قول خمترع مستحدث غري م

إليه وال مساعد له من أهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع املتفق عليه بني أهل العلم واألخبار والروايات قدميا 
وحديثا أن كل رجل ثقة راو عن مثله وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه لكوهنما مجيعا كانا يف عصر واحد وإن مل 

الم فالرواية به ثابتة واحلجة هبا الزمة إال أن تكون هناك داللة بينة أن هذا يأت خرب قط أهنما اجتمعا وال تشافها بك
الراوي مل يلق من روى عنه ومل يسمع منه شيئا وأما واألمر مبهم على ما فسرنا فالرواية على السماع أبدا انتهى 

  .وقد طال يف التهجني على من شرط اللقاء



ذهب إليه مسلم وقالوا إنه ضعيف والذي رده هو الصحيح املختار قال النووي يف شرحه وقد أنكر احملققون ما 
  .الذي عليه أئمة هذا الفن علي بن املديين والبخاري وغريمها

ومن هنا تعرف أن اخلالف بني البخاري ومسلم يف شرطية اللقاء وعدمه إمنا هو يف احلديث املعنعن فاكتفي : قلت
فالن إال وقد القاه وإن مل نعلم مالقاته إياه والبخاري يقول إنه ال بد من  مسلم بإمكان اللقاء وإنه ال يقول الثقة عن

حتقق اللقاء ولو مرة وقد أورد عليه مسلم إيرادات وأطال الكالم مث ال يعزب عنك أنه قد سبق ترجيح البخاري 
وال خيفى أن هذا على مسلم بأنه يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بإمكانه ومشترط التحقيق أوىل من مشترط اإلمكان 

  شرط يف مسألة من مسائل طرق الرواية هي رواية العنعنة والرواية يف الصحيحني هبا قليلة فال يتم ترجيح مجيع ما يف

الكتاب ببعض مسائل رواياته وغاية هذا أن تكون رواية البخاري بالعنعنة أصح من رواية مسلم هبا فتذكر ما سلف 
  .فأنا مل نورد هذا هنالك

  .هو ما مسعته من كالم النووي" وفيما قال مسلم نظر: ن الصالحقال اب"
واعلم أهنم هنا مل يستدلوا ملا ذهب إليه البخاري وغريه من شرطية اللقاء وال ملا ذهب إليه مسلم من عدمه وما كان 

واحلامل  حيسن إمهال الدليل مع نقل األقاويل وإال كان تقليدا حمضا وقد استدل ابن حجر لكالم البخاري فقال
للبخاري على اشتراط ذلك جتويز أهل ذلك العصر لإلرسال فلو مل يكن مدلسا وحدث عن بعض عاصره مل يدل 

ذلك على أنه مسع منه ألنه وإن كان غري مدلس فقد حيتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع اإلرسال بينهم فاشترط أن 
نه لو مل حيمل على السماع لكان مدلسا والفرض يثبت أنه لقيه ومسع منه ليحمل ما يرويه منه على السماع أل

  .السالمة من التدليس فتبني رجحان مذهبه
وقال احلافظ أيضا وإذا ثبت اللقاء ولو مرة محلت عنعنة غري املدلس على السماع مع احتمال أن ال يكون مسع 

ها ومع ذلك ما رويت بعض ذلك قال وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديث اتفق األئمة على صحت
  .انتهى. إال معنعنة ومل يأت يف خرب قط أن بعض رواهتا لقي شيخه فال يلزم من ذلك عنده نفيه يف نفس األمر

هذا االستدالل ذكره مسلم يف مقدمة صحيحه وكذلك ألزم البخاري أنه إذا ثبت اللقاء ولو مرة وروى : قلت
  .ملها على السماع فالتزم احلافظ ابن حجر ذلكأحاديث يعلم أنه ال يتسع هلا زمن اللقاء أن حي

  .ويف كالمه أحباث : قلت
أن الداللة العقلية دلت على أنه ال يتسع زمن اللقاء ملا رواه عنه ويقول حيمل على السماع فإنه ال خيفى أن : األول 

  .يهافتقار الفعل والقول إىل زمن يتسع لوقوعهما فيه أمر ضروري خمالفته دالة على كذب مدع
أن قول احلافظ فال يلزم من ذلك عنده أي عند البخاري نفيه يف نفس األمر غري دافع ملا قاله مسلم : البحث الثاين 

ألن ما يف نفس األمر ال تكليف به وإال فكل ظاهر جيوز خالفه يف نفس األمر واخلطاب متعلق بالظاهر يف التكاليف 
  جيوز أنه غري عدل يف نفس األمر بل جيوز أنهال مبا يف نفس األمر أال ترى أن من عدل ثقة 

غري مسلم مع أنا مكلفون بقبول تعديل الثقة وكذلك ما صححه الثقة جيوز أنه موضوع يف نفس األمر وباجلملة ما 
  .يف نفس األمر ال تكليف به

ري ناهض استدالل احلافظ ابن حجر للبخاري على شرطية اللقاء بتجويز أهل عصره لإلرسال غ: البحث الثالث
على الشرطية للقاء ألن هذا التجويز ال يرفع األصل يف إخبار الثقة وأنه حممول على اتصال السماع مع معاصرته 
ملن يروى عنه وإمكان اللقاء وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه مل 



جزه مع احتمال اإلرسال مع أنه احتمال بعيد واحتمال عجم يسمعه فقد محله على السماع مع االحتمال فلي
  .السماع أقرب فيما يرويه السامع ويكثر يف روايته مع حقارة زمن اللقاء

وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم ال خيلو عن القوة ملن أنصف وقد قال أبو حممد بن حزم يف كتاب األحكام اعمل أن 
على اللقاء والسماع سواء قال أخربنا أو حدثنا أو عن فالن أو قال  العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو

  .فالن فكل ذلك حممول على السماع منه انتهى
  .وال خيفى أن قد قدمنا عنه خالف هذا يف حديث املعازف فتذكره: قلت

من قبيل املرسل  قال الزين وذهب بعضهم إىل أن اإلسناد املعنعن"ما أفاده قوله : الثاين من األقوال يف العنعنة 
  .أي فال حيتج به ونقل عن النووي أنه قال هذا املذهب مردود بإمجاع السلف" واملنقطع

وهذا هو اختيار أيب طالب يف عنعنة الصحايب وكذلك قال الشيخ احلسن الرصاص قال املنصور باهللا هو : قلت"
وما الفرق بني الصحايب : الصحايب فإن قلت كله إمنا رمسوه يف حق"أي الثالثة " حيتمل االتصال واإلرسال وكالمهم

ال خيفى ركة هذا اجلواب فإن الصحايب : قلت" الفرق أنه مل يثبت عن الصحايب أن ذلك يفيد السماع: وغريه قلت
ليس له عرف يف روايته بل تارة يقول مسعت وتارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتارة قال رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم
وقال البقاعي الفرق احتمال كون غري الصحايب ليس بثقة خبالف الصحابة فكلهم عدول فهو مقبول بأي عبارة أتى 

أو من صحابيي وكونه مسعه من بعض التابعني بعيد جدا فال : ألنه دائر بني كونه مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم
  فإنه حيتمل احتماال قريبا قويا أن يكون مسع معنعنة أويؤثر فيه هذا االحتمال خبالف غري الصحايب كالتابعي 

متونه من غري صحايب وأن يكون من مسعه من غري ثقة انتهى مبعناه فهذا هو الفرق وقد عرب البقاعي بالقبول بناء 
  .على أنه الزم لالتصال

لسماع بأي عبارة أديت واألحسن التفصيل فمن علم مالزمته له صلى اهللا عليه وسلم فروايته حممولة على ا: قلت
وإن كان من غري املالزمني فيحتمل األمرين فقد كان عمر وهو من خواص الصحابة يتناوب النزول إىل مقامة صلى 

اهللا عليه وسلم هو وجار له فينزل عمر يوما ويأيت جاره مبا استفاده ذلك اليوم وينزل جاره يوما فيأيت عمر مبا 
ه يف صحيح البخاري وغريه يف قصة اعتزاله صلى اهللا عليه وسلم لنسائه وقد استفاده ذلك اليوم كما هو مصرح ب

قال أبو هريرة إنه كان يشغل أصحابه الصفق يف األسواق واألعمال يف مزارعهم أي يشغلهم عن مالزمته صلى اهللا 
إىل الطرق األخري مما عليه وسلم وكان أبو هريرة ال يشغله شيء عن ذلك فاالحتمال الذي قاله املنصور باهللا بالنظر 

ذكرناه أقرب قال الربماوي إنه جرى البيضاوي واهلندي على تصحيح االتصال فيما إذا كانت العنعنة بني الصحايب 
  .والنيب صلى اهللا عليه وسلم

دا من مجاهري احملدثني فإنه يكون مفي"كلمة من بيانية الضمري عنه " يفيد السماع"أي املعنعن " وأما من ثبت عنه أنه"
لذلك يف حقه مثلما أن املتأخرين ملا استعملوا العنعنة يف األجازة وصار ذلك عرفا هلم مل حنكم فيها بالسماع يف 

كما برهن على هذا يف األصول الفقيه " فاحلقيقة العرفية مقدمة على اللغوية"إذا عرفت أنه قد صار عرفا هلم " حقهم
أي عرف " وإمنا اخلالف يف حق من مل يثبت عنه نقل"العرف فيه  بعد ثبوت" وال ينبغي أن يكون يف هذا اختالف"
قال احلافظ ابن حجر على كالم ابن " يف ذلك من الصحابة والتابعني والفقهاء واألصوليني والقليل من احملدثني"

  :الصالح ما لفظه حاصل كالم املصنف أن للفظ عن ثالثة أحوال
  .ط السابقأهنا مبنزلة حدثنا أو خربنا بالشر: أحدها 



  .أهنا ليست بتلك املنزلة إذا صدرت من مدلس وهاتان احلالتان خمتصة باملتقدمني: الثاين 
وأما املتأخرون وهم من بعد اخلمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها لإلجازة فهي مبنزلة أخربنا لكنه إخبار مجلى كما 

  سيأيت تقريره يف الكالم على اإلجازة وهذه هي
  . احلالة الثالثة

إال أن الفرق بينها وبني احلالة األوىل مبين على الفرق فيما بني السماع واألجازة لكون السماع أرجح وبقي حالة 
أخرى هلذه اللفظة وهي خفية جدا مل ينبه أحد عليها يف علوم احلديث مع شدة احلاجة إليها وهي أهنا ترد وال يتعلق 

ا سباق قصة سواء أدركها الناقل أن مل يدركها ويكون هناك شيء هبا حكم باتصال وال انقطاع بل يكون املراد هب
حمذوف فيقدر مثال ذلك ما أخرجه ابن أيب خيثمة يف تارخيه عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو اسحق عن 

وإمنا فيه  أبيه عن أيب األحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه مل يرد أبو اسحق بقوله عن أيب األحوص أنه أخربه به
شيء حمذوف تقديره عن قصة أيب األحوص أو عن شأن أيب األحوص وما أشبه ذلك ألنه ال يكون أبو األحوص 

حدثه بعد قتله مث ذكر أمثلة لذلك مث قال وأمثلة هذا كثرية ومن تتبعها وجد سبيال إىل التعقب على أصحاب 
  .على ما وصفنا من املراد هبذه العنعنة انتهىاملسانيد ومصنفي األطراف يف عدة مواضع يتعني احلمل فيها 

* * *  

  ]يف بيان اختالف العلماء يف قول الراوي أن فالنا قال[ ٣٣:مسألة

فإنه سئل " وهو قول مالك"يأيت فيه ما أتى فيها " ومما اختلف فيه إذا قال الراوي أن فالنا قال فقيل هو كالعنعنة"
فالنا قال كذا فقال مها سواء قال الربماوي إن كون حمل النزاع مثل  عن قول الراوي عن فالن أنه قال كذا أو أن

ما ذكره من التصريح بعد أن بلفظ قال فيه نظر فإن ذلك ال ينحط عن درجة قال اجملردة عن أن إذا مل يرد فيه إال 
الن كذا أو حنوه ما يدل على التأكد قال والذي يظهر أن حمل النزاع أن يقول مثال فالن أن فالنا فعل كذا وأن لف

  .من غري أن يذكر لفظا يدل على أنه حدثه بذلك أو مسعه منه انتهى
وحكى ابن عبد الرب يف التمهيد عن اجلمهور أنه ال اعتبار باحلروف واأللفاظ وإمنا هو باللقاء واجملالسة والسماع "

وحكة أيضا أن أن وعن سواء " قال الزين يعين مع السالمة من التدليس"هذا القيد يف غري األعمى " واملشاهدة
وحكى ابن عبد الرب عن بعضهم أن حرف أن حممول على االنقطاع حىت يتبني "حكاه عن اجلمهور أهل العلم 

وهذا البعض هو أبو بكر الربدجني قال ابن عبد الرب بعد نقله عنهه وعندي ال معىن هلذا " السماع من جهة أخرى
باإلمجاع على أن مثل ذلك يفيد "على ضعفه " عفه ابن عبد الرب حمتجاوض"وهو الذي أشار إليه املصنف بقوله 

لفظ ابن عبد الرب إلمجاعهم على أن اإلسناد املتصل بالصحايب سواء قال فيه قال : قلت" االتصال يف حق الصحابة
 عليه وسلم أو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه آله وسلم أو عن رسول اهللا صلى اهللا

  .مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وذلك أنه قيل له إن " اإلمجاع غري مسلم يف حق الصحابة خاصة وقال أمحد بن حنبل ليس أن وعن سواء: قلت"

" قال الزين"رجال قال عروة عن عائشة وعن عروة أن عائشة هل مها سواء قال كيف يكونان سواء ليسا بسواء 
  معلال لكالم



أمحد ابن حنبل ألن قول التابعي عن عائشة يفيد اإلسناد إليها وقوله أن عائشة قالت ال يفيد ذلك فلعله أي التابعي 
  :استفاد من غريها أي غري عائشة أهنا قالت ذلك أو فعلت إال أنه اعترب الزين إدراك الراوي للقصة حيث قال

  الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدما: قلت
قال "حنكم له بالوصل كيفما روى يقال أو عن أو بأن فسوى وأطال يف شرحه بذكر األمثلة واملصنف اختصر املقال 

فقد صارت العنعنة "قد عرفت حدها مما قدمناه عن احلافظ ابن حجر " والزين أما يف األعصار األخرية: ابن الصالح
ج احلديث عن االتصال بنوع من الوصل ألن حكم مستعملة يف األجازة دون السماع فافهم ذلك ولكنه ال خير

  " .اإلجازة الوصل ال القطع
كثر يف عصرنا وما قاربه بني املنتسبني إىل احلديث استعمال عن يف اإلجازة فإذا قال أحدهم قرأت : قال ابن الصالح

ل على ما ال خيفى على فالن عن فالن أو حنو ذلك فظن أنه رواه باإلجازة قال وال خيرجه ذلك من قبيل االتصا
  .ويأيت حتقيقه يف حبث األجازة: انتهى قلت

* * *  

  ]يف حكم تعارض الوصل واإلرسال[ ٣٤:مسألة

ومها مسألتان يف احلقيقة األوىل تعارض الوصل واإلرسال إذا " والرفع والوقف"لعارض " تعارض الوصل واإلرسال"
اختراز عما إذا كان ال " يث بعض الرواة وأرسله آخراختلف أهل العلم إذا وصل احلد"كان ذلك يف رواية راويني 

" هل احلكم ملن وصل أو ملن أرسل أو لألكثر أو لألخفظ على أربعة أقوال"مرسل والواصل واحدا فإنه يأيت حكمه 
أما إذا كان الذي أرسل واسند واحد مرة كذا ومرة كذا فقال الربماوي الظاهر املقبول وبه جزم اإلمام وأتباعه 

يف كالم املصنف وقد استدل للمانع يف هذه الصورة بأن املتحقق اإلرسال والوصل زيادة وحذفها قد شكك  ويأيت
يف ثبوهتا وإن مل يشكك يف العدالة جلواز الغلط والنسيان والغفلة وحنو ذلك مما ليس بربية يف الراوي وهو موجب 

  .ناقض نفسه فيه انتهى للريبة يف املروى فذلك علة كاالضطراب يف اإلسناد بل أشر ألنه
معناه أنا حنكم لتلك الطريق املرسلة املرسلة أهنا موصولة نظرا إىل ما بان " أن احلكم ملن وصل"من األربعة " األول"

هذا هو املذهب املشهور يف كتب الزيدية ال يكاد يعرف غريه عن أحد من أئمتهم وهو قول "بتلك الطريق األخرى 
  .ن الوصل زيادة عدل وهي مقبولة فكما قبلنا إرساله لعدالته فلنقبل وصله لهوذلك أل" أكثر علماء األصول

هكذا قاله " وهو الصحيح يف الفقه وأصوله: وهو الصحيح كما صحح اخلطيب قال ابن الصالح: قال زين الدين"
من احملدثني يف ابن الصالح قال البقاعي إن ابن الصالح خلط هنا طريقة احملدثني بطريقة األصوليني فإن للحذاق 

هذه املسألة نظرا مل حيكه وهو الذي ال ينبغي أن يعدل عنه وذلك أهنم ال حيكمون فيها حيكم مطرد وإمنا يديرون 
  .ذلك على القرائن انتهى

  ويأيت ما يفيد هذا يف كالم احلافظ ابن حجر وعنه أخذه البقاعي فإنه شيخه إال

لكلهم كما أفاد أول كالمه قال احلافظ الذي صححه اخلطيب  أن عبارته دلت أن هذا لبعض حذاق احملدثني ال
  .شرطه أن يكون الراوي عدال ضابطا وأما الفقهاء واألصوليون فيقبلون ذلك مطلقا وبني األمرين فرق كثري

قال وههنا شيء يتعني التنبيه عليه وهو أهنم شرطوا يف الصحيح أال يكون شاذا وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة 
الفا فيه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا مث قالوا تقبل الزيادة مطلقا فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو خم



أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم ال وهل يسمونه شاذا أم ال أو ال بد من اإلتيان بالفرق أو 
ائما ومن أطلق ذلك عن الفقهاء واألصوليني مل يصب االعتراف بالتناقض واحلق يف هذا أن زيادة ال ثقة ال تقبل د

وإمنا يقبلون ذلك إذا استووا يف الوصف ومل يتعرض بقيتهم لنفيها لفظا وال معىن وممن صرح بذلك اإلمام فخر 
  .الدين وابن األنباري شارح الربهان وغريمها

على نقلها أو كانوا مجاعة ال جيوز عليهم قال ابن السمعاين إذا كان راوي الناقصة ال يغفل وكانت الدواعي متوفرة 
أن يغفلوا عن تلك الدواعي متوفرة على نقلها أو كانوا مجاعة ال جيوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة وكان 

  .اجمللس واحدا فاحلق أن ال تقبل رواية الزيادة هذا الذي ينبغي انتهى
ساق كالم الناس كما يسوق املقلد وكان عليه أن يستدل  واعلم أن املصنف مل يستدل هلذا القول األول بدليل بل

هلذا ويف خمتصر ابن احلاجب وشرحه للعضد استدالل للفريقني مبا حمصله لنا أي دليل على القبول أنه أي راوي 
الزيادة عدل جازم بروايته يف حكم ظين فوجب قبول قوله وعدم رواية غريه ال يصلح مانعا إذا الفرض جواز الغفلة 

ل من خالف اجلمهور الظاهر نسبة الوهم إليه لوحدته وتعددهم فوجب رده وأجيب بأن سهو اإلنسان فيما مل قا
يسمع حىت جزم بأنه مسع بعيد جدا خبالف سهوه عما يسمع فإن ذهول اإلنسان عما جيري حبضوره الشتغاله عنه 

فشرط للقبول شرطني احتاد اجمللس وأن يكون كثري الوقوع هذا إذا احتد اجمللس أما إذا تعدد فتقبل باتفاق انتهى 
  .املروى مما ال يغفل مثلهم عن نقل ال زيادة فإن جهل كونه واحدا أو متعددا فأوىل بالقبول مما احتد الحتمال التعدد

أخرجه سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وأمحد وأبو داود والترمذي " وسئل البخاري عن حديث ال نكاح إال بويل"
ه وابن حبان والطرباين يف الكبري واحلاكم عن أيب موسى وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وأخرجه وابن ماج

  الطرباين يف الكبري أيضا

ومها يف احلفظ جبالن وأسنده "الثوري " وقد أرسله شعبة وسفيان" ١عن أيب أمامة وأخرجه احلاكم عن أيب هريرة
يف أحد األعالم قال أمحد بن حنبل ثقة وجعل يتعجب من حفظه أي ابن أيب اسحق السبيعي الكو" إسرائيل بن يونس

  .انتهى. بعد الثناء عليه نعم شعبة أثبت منه إال يف ابن أيب اسحق ٢قال الذهيب
ورواه : واحلديث املذكور رواه شعبة وسفيان عن أيب اسحق السبيعي عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

فال يقال " يف آخرين"أيب برد ة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إسرائيل عن جده أيب اسحق عن 
" فقال البخاري الزيادة من الثقة مقبولة وحكم ملن وصله"الزيادة شذوذ يف احلديث وتعيني بعض اآلخرين يأيت قريبا 

  .فدل أنه يرى قبول الزيادة من الثقة مطلقا
مما حنن فيه حىت يتحقق احتاد اجمللس أو يلتبس ملا عرفت من أنه قال احلافظ  واعلم أنه ال يتم ما ذكرنا مثاال ملا ذكر

ابن حجر رمحها هللا إن االستدالل احلكم للواصل دائما على العموم ليس من صنيع البخاري ولكنه يف هذا احلديث 
له باالتصال ملعان اخلاص ليس مبستقيم ألن البخاري مل حيكم فيه باالتصال من أجل كون الوصل زيادة إمنا حكم 

أخرى رجحت عنده حكم املوصول منها أن يونس بن أيب اسحق وابنه إسرائيل وعيسى رووه عن أيب اسحق 
موصوال وال شك أن آل الرجل أخص به من غريهم ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهري بن أمية 

خذ عنه ومساعهم إياه من لفظه وأما رواية من ومتام العشرة من أصحاب أيب اسحق مع اختالف جمالسهم يف األ
أرسله ومها شعبة وسفيان فإمنا أخذاه عن أي اسحق يف جملس واحد فقد رواه الترمذي قال حدثنا حممود بن غيالن 
قال ثنا أبو داود الطيالسي يف مسنده قال ثنا شعبة قال مسعت سفيان الثوري يسأل أبا اسحق أمسعت أبا بردة يقول 

فقال أبو اسحق نعم فشعبة وسفيان إمنا أخذاه معا يف  ٣" ال نكاح إال بويل: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول



جملس واحد عرضا كما ترى وال خيفى رجحان ما أخذ من لفظ احملدث يف جمالس متعددة على مما أخذ عنه عرضا 
  يف حمل واحد هذا إذا قلنا

  ـــــــــــــــــــ
وابن . ١٨٨٠وابن ماجة ، ١١٠١والترمذي . ٢٠٨٥وأبو داود . ٤/٣٩٤وأمحد ، ٤/١٣٠ابن أيب شيبة  ١

  .٢/١٦٩واحلاكم . ٨/٣٥١والطرباين . ١٢٤٣حبان 
  .١/٢٠٩/٨٢٠امليزان  ٢
  .سبق خترجيه ٣

حفظ سفيان وشعبة يف مقابل عدد اآلخرين مع أن الشافعي يقول العدد الكثري أوىل باحلفظ من الواحد فتبني أن 
اري وصل هذا احلديث على إرساله مل يكن جملرد أن الواصل معه زيادة ليست مع املرسل بل مبا ظهر ترجيح البخ

  .من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهورا تقدميه لإلرسال يف مواضع أخرى
 ما رواه الثوري عن حممد بن أيب بكر بن حزم عن عبد امللك بن ابن أيب بكر هو ابن عبد الرمحن عن أبيه عن: مثاله

ورواه مالك عن عبد اهللا بن أيب  ١" إن شئت سبعت لك: "قال هلا: أم سلمة قالت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم
الصواب قول مالك مع  ٢قال ألم سلمة قال البخاري يف تارخيه: بكر بن احلارث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

رينة ظهرت له فتبني أنه ليس له عمل مطرد إرساله فصوب اإلرسال هنا لقرينة ظهرت له وصوب الوصل هناك لق
  .يف ذلك

مل يذكر دليله أيضا " عن أكثر أصحاب احلديث ٣أن احلكم ملن أرسل حكاه اخلطيب"من األربعة " القول الثاين"
  .وقد عرفت دليله من كالم ابن احلاجب والعضد وجوابه

أكثر ممن وصله فاحلكم لإلرسال والعكس ومل فإن كان من أرسله " أن احلكم لألكثر"من األربعة " القول الثالث"
  .يذكر الدليل أيضا وكأنه يقول إن الظن يدور مع الكثرة

قيل وليسا بشيء ألن مرجع ذلك إىل الترجيح وال يدفع الريبة ألن الشك يف " أن احلكم لألحفظ: القول الرابع"
  .أحد املتقابلني شك يف اآلخر والشك ال يعمل به وفاقا

أي عدالة " إن احلكم لألكثر أو لألحفظ اختلفوا هل تكون خمالفة األكثر والتحفظ قدحا يف عدالته والذين قالوا"
ألن الفرض أنه " أهنا ال تقدح يف عدالته: أصحها: فيه قوالن"عند من ردها " كما أهنا قدح يف روايته"راوي الزيادة 

  .التعارضثقة فروايته مقبولة وإن مل يروها غريه فهذه األوىل من مسأليت 
  يف الوقف والرفع فهي مثل هذه"أي الراويان أو اخلربان " وإذا اختلفا"و الثانية قوله 

  ـــــــــــــــــــ
  .٦/٢٩٢وأمحد ، ٤٢، ٤١حديث : الرضاع: ومسلم يف. ١٤حديث : النكاح: مالك يف ١
١/٤٧ ٢.  
  .٤١١الكفاية ص  ٣

إذا اختلف الرافع والواقف وأما إذا كان واحدا فقد أشار إليها  إذ الرفع زيادة ثقة وتقدم قبوهلا أو عدمه هذا" سواء
أيضا أن يكون الرافع والواقف أو املسند واملرسل واحدا "أي مثال تعدد الواقف والرافع " ومثل ذلك: قالوا"بقوله 

ا قاله زين فيم"ملا عرفت من أهنا زيادة ثقة " على األصح"على اإلرسال " والوصل"على الوقف " فإن احلكم للرفع



فإن كان "هذا القول نسبة الزين إىل األصوليني " لألكثر من أحواله: وقيل"وقال هكذا صححه ابن الصالح " الدين
هو أن يكون الوقف أكثر أحوال " أكثر أحوال الراوي الرفع والوقف منه نادر فاحلكم لرفع وكذلك العكس

  .الراوي والرفع منه نادر فيكون احلكم للوقف
" وعندي أن احلكم يف هذا ال يستمر بل خيتلف باختالف قرائن األحوال وهو موضع اجتهاده: قلت: "نفقال املص

.  
وقد سبق ابن دقيق العيد إىل هذا وجعله للمحدثني فانه قال من حكى عن أهل احلديث أو أكثرهم أنه إذا : قلت

مل يصب يف هذا اإلطالق فإن ذلك  تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص زائد أن احلكم للزائد
ليس قانونا مطردا ومراجعة أحكامهم اجلزئية تعرف صواب ما نقول وهبذا جزم احلافظ العالئي فقال كالم األئمة 

املتقدمني يف هذا الفن كعبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد القطان و أمحد بن حنبل والبخاري وأمثاهلم يقتضي أنه 
سألة حبكم كلي بل عملهم يف ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إىل ما يقوي عند أحدهم يف ال حيكم يف هذه امل

حديث حديث قال احلافظ ابن حجر وهذا العمل الذي حكاه عنهم إمنا هو فيما يظهر هلم فيه الترجيح وأما ما ال 
  .يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه املفروض يف أصل املسألة

مبخالفة األكثرين من احلافظ الذين مسعوا "بقرائن تثمر الظن " لثقة يف الرفع والوصلفإن غلب على الظن وهم ا"
وحنو ذلك من "أن احلكم لألكثر إال أن قوله : هذا رجوع إىل القول الثالث" احلديث معه من شيخه يف موقف واحد

قرائن والكثرة أحد القرائن فإن بل املالحظ ال: دال على أن املالحظة ليست للكثرة ال غري كالقول الثالث" القرائن
  .القرائن إذا حصلت يف غري جانب الزيادة

" فإن الرفع والوصل حينئذ مرجوحان واحلكم هبما حكم بالرجوح وهو خالف املعقول واملنقول أما املعقول فظاهر"
خرب الواحد عند وأما املنقول فألن مجاعة من الصحابة وقفوا عن قبول "فإن العقل يقضي بالعمل الراجح حيث كان 

  الريبة وشاع ذلك

عن  ١أخرجه أمحد" ومل ينكر كما فعله عمر يف حديث فاطمة بنت قيس يف بأنه ال نفقة وال سكىن للمطلقة املبتوتة
نفقة وال سكىن قال : الشعيب عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثالثا فلم جيعل هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم

ك إلبراهيم يعين النخعي فقال قال عمر ال ندع كتاب ربنا وال سنة نبينا لقول امرأة هلا سلمة بن كهيل فذكرت ذل
وأبو عوانة وابن حبان زاد مسلم يف رواية يف طريق أخرى ال ندري أحفظت أم  ٢النفقة والسكىن وأخرجه مسلم

بل السالم وحواشي ضوء نسيت وحققنا أن حديث فاطمة ال يرد مبا قاله عمر بل هو معمول به كما أوضحناه يف س
  .النهار

أن أبا موسى استأذن على عمر بن  ٣أخرج مسلم" يف حديث أيب موسى يف األمر باالستئذان"كما فعله عمر " و"
اخلطاب ثالثا فلم يأذن له فرجع ففرغ عمر فقال أمل أمسع صوت عبد اهللا بن قيس ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال 

فقال لتأتيين على هذا ببينة فانطلق إىل جملس األنصار فسأهلم فقالوا ال يشهد لك على ما هذا قال كنا نؤمر بذلك 
ذلك إال أصفرنا فانطلق أبو سعيد اخلدري فشهد له فقال عمر ملن حوله خفى هذا على من أمر رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم أهلاين الصفق يف األسواق وله ألفاظ أخر وطرق
 ٤أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه" ر يف حديث املغرية بن شعبة يف مرياث اجلدةأبو بك"كما فعله " و"

من طرق من حديث قبيصة بن ذؤيب وغريه أن اجلده جاءت إىل أيب بكر الصديق فسألته مرياثها فقاهلا مالك يف 
ىت أسأل الناس فسأل الناس كتاب اهللا شيء وال علمت لك يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا فارجعي ح



فقال املغرية بن شعبة حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك على هذا أحد فقال 
  .حممد بن مسلمة مثل ما قال املغرية فأنفذه هلا أبو بكر

  بل كما فعله علي رضي اهللا عنه يف استحالف من اهتمه وتوقفه عن قبوله حىت"
  ـــــــــــــــــــ

  .٤١٢، ٦/٤١١أمحد  ١
  .٤٦حديث : الطالق: يف ٢
  .٣٧: ٣٤حديث : األدب: يف ٣
  .٤ب : الفرائض: وابن ماجة يف، ١٠ب : الفرائض: الترمذي يف ٤

رواه احلافظ الذهيب يف التذكرة وقال هو حديث حسن ورواه املنصور باهللا وأبو طالب عن علي عليه السالم " حيلف
ث من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفعي اهللا به ما شاء فإذا مسعته من يغره استحلفته قال كنت إذا مسعت حدي

فإذا حلف صدقته وحدثين أبو بكر وصدق قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا 
ه قد روى عن البخاري أن هذا ذكره املصنف يف العواصم إال أن ١فيتوضأ ويصلي ركعتني مث يستغفر اهللا إال غفر له

  .غري صحيح عن علي رضي اهللا عنه
بل كما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند أن أخربه ذو اليدين أنه قصر صالته فإنه أنكر ذلك ألجل "

أخرج " أحق ما يقول ذو اليدين: "سكوت اجلماعة واختصاص ذي اليدين باخلرب وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم
وغريهم بألفاظ من طرق عن أيب هريرة قال صلى بنا رسول اهللا صلى عليه وآله وسلم إحدى  ٢والشيخان أمحد

صاليت املشي فصلى بنا ركعتني مث سلم مث انطلق إىل خشية معروضة يف مقدم املسجد فقال بيديه عليها هكذا كأنه 
لقوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يسأاله قصرت الصالة ويف ا: الناس من باب املسجد فقالوا ٣عضبان وخرج سرعان

مل أنس ومل تقصر : "يا رسول اهللا أقصرت أم نسيت؟ فقال: ويف القوم رجل يف يديه طول كان يسمى ذا اليدين فقال
احلديث هذا إذا كان أحد الرواة ، نعم: فقالوا، "أكما يقول ذو اليدين: "فقال، صليت ركعتني: فقال، "الصالة
  .أكثر

ألن ألهنا زيادة ثقة مل يعارضها أرجح منها " ه ثقتان على سواء أو قريب من السواء فاحلكم ملن زادوأما إذا روا"
وبني "ألنه عمل بالروايتني " وكذلك إذا كان أحدمها مثبتا واآلخر نافيا مع تساويهما أو تقارهبما فاحلكم للمثبت"

كل ما وقع فيه هذا التعارض ويعمل حبسب قوة ذلك مراتب يف القوة والضعف ال ميكن حصرها بل ينظر الناظر يف 
  .بتتبعه للمرجحات املعروفة يف األصول" ظنه

* * *  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٥٣وابن السين . ١/١٠٦والعقيلي ، ٨/٦٠٣واإلحتاف . ١/٤٢١ابن عدي  ١
  .٢/٢٣٥وأمحد ، ١/٨٦البخاري  ٢
ارعون إىل الشيء ويقبلون عليه بسرعة النهاية بفتح السني والراء أوائل الناس الذين يتس: سرعان الناس ٣
٢/٣٦١.  

  ]يف بيان التدليس[ ٣٥:مسألة



قال احلافظ ابن حجر إنه مشتق من الدلس وهو الظالم قاله ابن السيد وكأنه أظلم أمره على الناظر " التدليس"
لذي هو سبب لتغطية لتغطيته وجه الصواب وقال البقاعي إنه مأخوذ من الدلس بالتحريك وهو اختالط الظالم ا

األشياء عن البصر ومنه التدليس يف البيع يقال دلس فالن على فالن أي ستر عنه العيب الذيي يف متاعه كأنه أظلم 
  .عليه األمر

" عن شيخ شيخه مومها أنه مسعه منه"الراوي " قال يف اجلوهرة قد تعورف عنه العييب معناه األصلي وهو أن يروى"
.  

والذي عليه علماء الزيدية أن املدلس مقبول ألن "صم من غري أن يكذب فيقول حديثي فالن زاد النصف يف العوا
على قبول " التدليس ضرب من اإلرسال وقد تقدم دليل قبول املراسل وال كالم أنه ينطبق دليل قبول املراسيل

: يب صلى اهللا عليه وسلماملدلس وقل من سلم من التدليس وقد روى أن ابن عباس رضي اهللا عنهما ما مسع من الن
وهو : إال أحاديث يسرية قال بعضهم أربعة أحاديث وبقية أحاديثه مسعها عن الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وإمنا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكره : ال يكاد يذكر من بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم
اإلمام املنصور باهللا يف الصفوة والشيخ أمحد يف اجلوهرة وهو قول عامة الزيدية  هكذا ذكره"املصنف يف العواصم 

أوىل بالقبول من املرسل ألنه إذا كان يف اإلسناد من ال يقبل "أي احلديث املدلس " وهو: واملعتزلة فيما أعلم قلت
فقد أوهم "س ال عند غريه عند املدل" وإن كان عن ثقات عنده"لوجود من ال يقبل يف روايته " فاحلديث مردود

  .إذ لوال القصد ملا دلس" وقصد إهبام ذلك"لطيه ذكر شيخه مثال " املدلس أنه صحيح

خبالف املرسل فهو وإن أوهم الصحة فلم تظهر منه قرينة تدل على أنه قصد اإليهام لكنه حيتمل صحته عنده فإن "
على "أي حديث املدلس كما يقبل املرسل " قبل أيضا"أي شرط املدلس للصحة " كان يعرف شرطه يف الصحة

كاملرسل "احلديث املدلس " كان"شرطه يف الصحة " مقتضى قواعد احملدثني املتأخرين كما مر يف املرسل وإن مل يعرف
  " .قصد إيهام الصحة"قد " وإن جاء بعن ألنه

هم الصحة ومل يقم قرينة تدل وحاصله أن املدلس أوهم الصحة وأتى بقرينة دالة على قصدها خبالف املرسل فإنه أو
  .على قصدها فكان قبول املدلس أوىل من قبيل املرسل ويف كالمه نظر

بغري الكذب " ضعيف"راو " أنه دلس حديث"أي يف جرحنا بالتدليس ملن عرف به " وال يكفي يف جرح املدلس"
بأن يكون " ال خمطئ"كذب لل" متعمد"الذي أسقطه من السند " كذاب حىت يعرف أن الكذاب"راو " أو"بإسقاطه 

يف "من احلديث " يكون ما دلسه"حىت " أن املدلس قد عرف عتمده الكذب يف احلديث و"حىت يعرف " و"وامها 
أو املندوب أو املكروه إذ الكل أحكام شرعية وإمنا اشتهر عن احملدثني أه يقبل احلديث : قلت" احلالل واحلرام

ال يكون يرويه من غري تلك الطريق هذه أربعة "حىت " و"ك قيده املصنف الضعيف يف الترغيب والترهيب فكأنه لذل
يعز وجود واحد منها وال يغرنك قول احملدثني فالن كذاب فقد يطلقون ذلك "ثالثة وجودية وشرط عدمي " شروط

ار ملسمي الكذب تقتضي أنه كذاب إذ الكذب لغة األخب" على من يكذب خمطئا ال متعمدا ألن احلقيقة اللغوية
خبالف الواقع وال يشترط فيه العمدية نعم العمدية شرط يف اإلمث على أنه ال خيفى أن األصل يف إطالق احملدثني 

للكذب فيمن يصفونه به هو الكذب حقيقة الصادر عن عمد يعرف ذلك من تصرفاهتم وإذا كان هو األصل فال بد 
فأن " ا وصفوا بذلك خلفا من أهل الصدق إذا ومهواوهلذ"من قرينة على أهنم أرادوا به الوهم كما أفاده قوله 
  .القرينة كوهنم وصفوا بذلك من يعرف بالصدق

فإنه يقول الكذب " والصواب أنه ال يسمى من وهم كذابا ألن العرف يف الكذاب أنه املتعمد كما قاله اجلاحظ"



وقد رد أئمة األصول والبيان ما عدم املطابقة مع االعتماد كما عرف يف األصول وعلم البيان من حقيقة مذهبه 
  .ذهب إليه وأن التعمد أمر قليب ال يطلع عليه فاألصل هو العمد

" قالت عائشة يف ابن عمر ما كذب ولكنه وهم وهو"أي ألجل أن الكذب يف عرف اللغة إمنا هو للمتعمد " وهلذا"
رج مسلم بألفاظ كثرية من طرق عن فإنه أخ" ثابت يف الصحيح وهي من أهل اللسان"أي اللفظ الذي قالته عائشة 

عمرة بنت عبد الرمحن أهنا مسعت عائشة وذكر هلا أن عبد اهللا بن عمر يقول أن امليت ليعذب ببكاء احلي فقالت 
عائشة يغفر اهللا أليب عبد الرمحن أما أنه مل يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إمنا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 

وال خيفى أن عائشة رضي اهللا عنها مل تطلق : فقال إهنم ليبكون عليها وإهنا لتعذب يف قربها قلت يهودية يبكى عليها
الكذب على الوهم وال الكذاب على الواهم الذي حبث املصنف فيه فما يف كالمها حجة له فإهنا نفت الكذب عن 

اللغوية إطالق الكذب على املخطيء غري ابن عمر رضي اهللا عنهما وأثبتت له الوهم مع أنه قال املصنف إن احلقيقة 
املتعمد وابن عمر هنا عند عائشة خمط ونفت عنه الكذب وهي كما قال من أهل اللسان أي اللغة قبل هذا العرف 

  .الذي خصصه باملتعمد فتأمل
ا إال فلمثل هذا مل جيرح أئمتنا من دلس على اإلطالق ومل يستثنوا من دلس عمن تكلم فيه ألنه ال يكون جمروح"

  " .بتلك الشروط
ال خفاء أن من قال فيه األئمة إنه كذاب فاألصل يف اإلطالق احلقيقة العرفية وقدم املصنف أهنا الكذب عن : قلت

عمد فأقل أحوال من قيل فيه ذلك الوقوف عن قبول روايته ورواية من دلس عنه وإال كان قبوال مع الريبة وعمال 
  .مع الشك

هو أبو نصر الكويف املفسر " الثوري عن الرواية عن حممد بن السائب الكليب"سفيان  مبين للمعلوم" وقد هنى"
األخباري روى عن الشعيب ومجاعة قال الذهيب يف امليزان قال الكليب حفظت ما مل حيفظه أحد حفظت القرآن يف 

فوق القبضة وذكر له  ستة أو سبعة أيام ونسيت ما مل ينسه أحد فبضت على حلييت ألخذ ما دون القبضة فأخذت ما
أحاديث وذكر من يرتضي روايته مث ذكر عن ابن معني أن الكليب ليس ثقة وعن اجلوزجاين وغريه وقال الدار قطين 

" فقيل له"متروك وقال ابن حبان مذهبه يف الدين ووضوح الكذب أظهر من أن حيتاج إىل اإلغراق يف وصفه 
يف بيان معرفته " م تروى عنه قال ألين أعرف صجقه من كذبه قلتفل"لسفيان الثوري بعد هنيه عن الرواية عنه 

مثل أن يتذكر بروايته أو مبا يف كتابه ما كان حافظا له أو يرى معه خط ثقة يعرفه مع قرائن "لصدقه من كذبه 
  " .ضرورية

ما ذكر ابن  قال عليه البقاعي إن أراد أصل التدليس فليس إال" التدليس على ثالثة أقسام: وقال زين الدين"
الصالح من كوهنما اثنني باعتبار إسقاط الراوي أو ذكره وتعمية وصفه وإن أراد األنواع فهي أكثر من ثالثة مبا يأيت 

  :ذكر ابن الصالح منها قسمني "مشريا إليه : من تدليس القطع وتدليس الضعف قال زين الدين
يعين بالنسبة إىل هذا " شيخه ويروي عن شيخ شيخه" الراوي املدلس" تدليس اإلسناد وهو أن يسقط: القسم األول

احلديث املدلس بعينه وإال فشرط هذا الذي مساه شيخ شيخه أن يكون شيخه نفسه حىت حتصل اإليهام فاألحسن يف 
وهو رسم قد : العبارة أن يقال تدليس اإلسناد أن يسند عمن لقيه ما مل يسمع منه بلفظ موهم أفاده البقاعي قلت

ى الشرطني اللذين ذكرمها املصنف لو ال أنه أتى بالقاء عوضا عن املعاصرة وذلك جيري على رأي من اشتمل عل
يشترطه وال يكتفي هبا وقد أفاد كونه شيخا للمدلس قول املصنف إيهام أنه مسع فإنه إذا كان شيخا له وقع اإليهام 



  .وإال فال
حمتمل غري كذب مثل عن فالن وحنوه وثانيهما أن يكون شرطان أحدمها أن يأيت بلفظ "أي لتدليس اإلسناد " وله"

وإذا مل يعاصره زال "وال يتم إال باملعاصرة واللقاء عند شرطه " عاصره ألن شرط التدليس إيهام أنه مسع منه
عن بعضهم أهنال "يف التمهيد " هذا هو الصحيح املشهور وروى ابن عبد الرب"وصار كذابا أو مرسال حمضا " التدليس
قال فجعل التدليس أن حيدث الرجل عن الرجل مبا مل يسمعه منه بلفظ ال يقتضي تصرحيا بالسماع " ط ذلكيشتر

  .وإال لكان كذبا
أي مثل التدليس يف حكمه وذكره " قال ابن عبد الرب فعلى هذا ما سلم من التدليس أحد ال مالك وال غريه ومثله"

ويسمى "من حدثنا وحنوه " أداة الرواية"أي الراوي " أن يسقط"الشيخ وحذف اآللة أيضا من التدليس يف الرواية 
فيكون فاعال لفعل حمذوف ال قرينة على تعيينه أو مبتدأ ال قرينة على تعيني خربه وهل هو " الشيخ فقط فيقول فالن
  .قال أو حدث أو حنوه

ند ابن عيينة فقال الزهري كنا ع"مبعجمتني بزنة جعفر ثقة " وهذا يفعله أهل احلديث كثريا قال علي بن خشرم"
فقيل له حدثكم الزهري فسكت مث قال الزهري فقيل له مسعته من الزهري فقال مل أمسعه من الزهري وال ممن مسعه 

وقد مثل ابن الصالح "فيقدر يف مثل هذا قال الزهري " من الزهري حدثين عبد الرزاق عم معمر عن الزهري
  أراد بقوله شيخه مثال فيشمل فدل على أنه" القسم األول هبذا املثال

  .شيخ شيخه كما يف املثال
" اخلالف فيمن عرف هبذا هل يرد حديثه مطلقا أو ما مل يصرح فيه باالتصال وفيه أقوال"ابن الصالح " مث حكى"

  :ثالثة
" أنه يرد مطلقا وإن صرح بالسماع ألنه جمروح حكاه ابن الصالح عن فريق من أهل احلديث والفقهاء: أحدها"

وحكاه عبد الوهاب يف امللخص فقال التدليس جرح ومن ثبت أنه يدلس ال يقبل حديثه مطلقا قال وهو الظاهر 
  .على أصول مالك

وهو الصحيح وإن مل يصرح به فعن "كقوله مسعت وحدثنا وأنبأنا قيل " إن صرح بالسماع قبل: قيل: "ثانيها" و"
هقي يف املدخل عن الشافعي وسائر أهل العلم باحلديث وحكاية وقد حكاه البي" النووي ال يقبل اتفاقا قال الزين

  .انتهى" وهو حممول على اتفاق من ال يقبل املرسل"االتفاق هنا غلط 
قال "وهو حممول على اتفاق ال يقبل املرسل هو أحد االحتمالني يف كالم الزين مث : فقول املصنف قال زين الدين

أهنم قالوا "كأن املراد هبم غري الفريق الذين ردوه مطلقا " عن أئمة احلديثالزين واعلم أن ابن عبد الرب قد حكى 
يقبل تدليس ابن عيينة ألنه إذا وقف أحال على ابن جريح ومعمر ونظرائهما وهذا ما رجحه ابن حبان وقال هذا 

أما اإلمام ابن عيينة  ولذا قيل" شيء ليس يف الدنيا إال لسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس وال يدلس إال عن ثقة متقن
" وال يكاد يوجد البن عيينة خرب دلس فيه إال وقد بني مساعه عن ثقة مثل بقية"فقد اغتفروا تدليسه من غري رد 

باملوحدة والقاف وحتتية وهكذا يف شرح الزين على األلفية وهو بقية بن الوليد ولست أدري ما مراد ابن حبان إن 
املدلس عنه كما هو ظاهر السياق بل ال حيتمل سواه فإن كان كذلك فبقية هو بن  كان هذا لفظه هل هو مثال للثقة

الوليد أبو حممد احلمريي احلافظ أحد األعالم قال ابن املبارك صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر وقال النسائي إذا 
حبان مسع عن مالك وشعبة قال حدثنا وأخربنا فهو ثقة وقال بعضهم كان مدلسا فإذا قال عن فليس حبجة وقال ابن 

أحاديث مستقيمة مث مسع عن أقوام كاذبني عن شعبة ومالك فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء وقال 



هذا كالم أيب حامت وأبن حبان فيه فكيف يتم هاهنا مثاال للثقة واحلجة وقال أبو مسهر : أبو حامت ال حيتج به قلت
ا على تقية وأطال الذهيب يف ترمجته مبثل هذا فكيف جيعل مثاال للثقة والعجب من أحاديث بقية ليست نقية فكن منه

  الزين نقل كالم ابن حبان

ومل يبني مراده وتبعه املصنف وظين واهللا أعلم أن يف كالم ابن حبان سقطا وأن أصل عبارته وليسس مثل بقية أي 
  .ليس سفيان مثل بقية يدلس عن الكذابني واهللا أعلم

كما قد " مبراسيل كبار الصحابة فإهنم ال يرسلون إال عن صحايب"أي شبه ابن حبان تدليس ابن عيينة " ذلك مث مثل"
ونص أبو بكر البزار واحلافظ أبو الفتح األزدي وأبو بكر الصرييف من "عرفت أن هذا هو األغلب يف مراسيلهم 

دلس " عد حكاية قول من رد املدلس مطلقاب: الشافعية على قبول من عرف بالتدليس عن الثقات قال زين الدين
  .عن ثقة أو عن غري ثقة

يريد لو أنه قال مثال يف جملس حدثين زيد وقد " التفصيل فإن صرح بالسماع قبل: والصحيح كما قال ابن الصالح"
قال عمرو ويف جملس آخر قال يف ذلك بعينه عن عمرو فقد دلسه يف هذا اجمللس لكن تصرحيه بسماعه عن شيخه 

وإن مل يصرح بالسماع فحكمه "وروايته عنه بالسماع دلت على أنه إمنا رواه باختصار فدلسه وال يضره تدليسه 
حكم املرسل قال الزين وإىل هذا ذهب األكثرون وممن رواه عن مجهور أئمة احلديث والفقه واألصول شيخنا أبو 

ملديين وحيىي بن معني وغريهم قال اخلطيب مجهور سعيد العالئي يف كتاب املراسيل وهو قول عن الشافعي وعلي بن ا
  .ملا تقدم من استدالل املصنف من أنه أوىل بالقبول" من حيتج باملرسل يقبل التدليس

ألن شرط املرسل أن يروي بصيغة اجلزم والعنعنة ليست " قال الزين ومنهم من ال يقبل املدلس إذا روى بالعنعنة"
  .ال إذا صدرت عن غري املدلسبصيغة جزم وإمنا حنكم هلا باالتص

وهو قياس قول أئمتنا وعلمائنا ألهنم مثلوا املرسل بقول التابعي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل أجد : قلت"
من ذكر العنعنة من املرسل وحيتمل أن يقبلوا املدلس بعن وإن مل يقبلوا ذلك "أي يف أئمة الزيدية وعلمائهم " فيهم

خبالف املرسل فإنه إن "من جهتني كما قاله املصنف قريبا " ملدلس قد ظهر منه قصد إيهام الصحةمن املرسل ألن ا
يف قبوله يعم العنعنة واهللا "أي األئمة من علماء املذهب " أوهم مل يظهر منه قصد اإليهام كما تقدم وظاهر إطالقهم

  " .أعلم
  يف رواة الصحيحني فاعلم أن"وهو تدليس اإلسناد " إذا عرفت هذا القسم األول"

وهو سليمان بن مهران الكويف أحد األعالم معدود يف صغار التابعني ما " مجاعة من املشاهري بالتدليس كاألعمش
نقموا منه إال التدليس كما يف امليزان فاألعمش عدل صادق ثبت صاحب سنة ولكنه حيسن الظن مبن حدثه ويروى 

ف ذلك الذيي يدلسه فإن هذا حرام قال الذهيب رمبا دلس عن ضعيف عنه وال ميكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضع
فال يدري فمىت قال حدثنا فال كالم ومىت قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إال يف شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم 

  .وأيب وائل وأيب صاحل السمان فروايته عنهم حتمل على االتصال
سطي احلافظ أحد األعالم مسع الزهري وعمرو بن دينار أيام احلج وكان السلمي أبو معاوية الوا" وهشيم بن بشري"

مدلسا وهو لني يف الزهري وقال اجلوزجاين هشيم ما شئت من رجل غري أنه كان يروى عن قوم مل يلقهم عبد 
  .انهلشيم مل تدلس وأنت كثري احلديث قال إن كثريين قد دلسوا منهم األعمش وسفي: الرزاق عن ابن املبارك قلت

هو ابن دعامة الدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمى بالقدر قاله حيىي بن معني ومع هذا احتج به " وقتادة"



  .أرباب الصحاح وال سيما إذا قال حدثنا
هو سفيان بن سعيد الثوري يف امليزان احلجة الثبت متفق عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء لكن له " والثوري"

  .ربة بقول من قال كان يدلس ويكتب عن الكذابنينقدا وذوقا وال ع
هو سفيان بن عيينة اهلاليل يف امليزان أحد الثقات األعالم أمجعت األمة على االحتجاج به وكان يدلس " وابن عيينة"

  .لكن املعهود منه أن ال يدلس إال عن ثقة
  .نا فهو حجة بال نزاعيف امليزان ثقة لكنه يدلس عن أيب هريرة فإذا قال حدث" واحلسن البصري"
بن مهام الصنعين يف امليزان أحد األعالم الثقات وساق من كالم الناس فيه ومل يذكره بالتدليس إال " وعبد الرزاق"

  .أنه ساق من رواياته ما يدل على تدليسه
م مث قال أبو مسهر هو أبو العباس الدمشقي موىل بين أمية يف امليزان أحد األعالم وعامل أهل الشا" والوليد بن مسلم"

  إذا قال الوليد عن ابن جريج أو عن األوزاعي فليس يعتمد: الوليد مدلس ورمبا دلس عن الكذابني مث قال قلت

  .ألنه يدلس عن الكذابني وإذا قال حدثنا فهو حجة
نه فال يقال عليه إن كان يعلم أن من دلس عنه كذاب أي من أسقطه وانتقل إىل شيخه الصدوق فهذا خيانة م: قلت

يقبل إذا قال حدثين فضال عن أن يكون حجة وإن كان ال يعلم أن من أسقطه كذاب وإمنا علمه غريه فال حتل 
  .بروايته تدليسه

اليت التزم مصنفوها " ويف غريمها من الكتب الصحيحة"أي يف الصحيحني " وغريهم ولكن قال النووي إن ما فيهما"
  " .ت مساعه من جهة أخرىمن املدلسني بعن حممول على ثبو"الصحة 
قال اإلمام صدر الدين بن املرجل يف كتاب اإلنصاف يف النفس من هذا االستثناء غصة ألهنا دعوى ال دليل : قلت

عليها ال سيما أنا قد وجدنا كثريا من احلفاظ يعللون أحاديث وقعت يف الصحيحني أو أحدمها بتدليس رواهتا 
قيق العيد فقال ال بد من الثبوت على طريقة واحدة إما القبول مطلقا يف وكذلك استشكل ذلك قبله احملقق ابن د

كل كتاب أو الرد مطلقا يف كل كتاب وأما التفرقة بني ما يف الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما توجه به 
اله أحد أمرين إما أن يدعى أن تلك األحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها قال وهذا إحلة على جع

وإثبات أمر جمرد االحتمال وإما أن يدعى أن اإلمجاع على صحة ما يف الصحيحني دليل على وقوع السماع يف هذه 
األحاديث وإال لكان أهل اإلمجاع جممعني على هذا اخلطأ وهو ممتنع قال لكن هذا حيتاج إىل إثبات اإلمجاع الذي 

ه عسر قال ويلزم على هذا أال يستدل مبا جاء من رواية ميتنع أن يقع يف نفس األمر خالف مقتضاه قال وهذا في
  .املدلس خارج الصحيح وال نقول هذا على شرط مسلم مثال ألن اإلمجاع املدعي ليس موجودا يف اخلارج انتهى

على أنا قد قدمنا لك ما يف اجلماع من نظر هذا ويف األسئلة اإلمام تقي الدين السبكى للحافظ أىب احلجاج : قلت
وسألت عما وقع يف الصحيحني من حديث املدلس معنعنا هل نقول إهنما اطلعا على اتصاهلا قال كذا يقولون  املزى

  .وما فيه إال حتسني الظن هبما وإال ففيهما أحاديث من رواية املدلسني ما يوجد من غري تلك الطريق اليت يف الصحيح
لعنعنة عن املدلسني كلها يف االحتجاج فيحمل قال احلافظ ابن حجر وليست األحاديث اليت يف الصحيحني با

  كالمهم هنا على ما كان منها يف االحتجاج فقط وأما ما

  .كان يف املتابعات فيحتمل التسامح يف خترجيها كغريها
ويأيت للمصنف وجه محل روايات الشيخني على ما ذكر مث إذا عرفت ما نقلناه عرفت ما يف كالم الزين املاضي وما 



وقال احلافظ أبو حممد عبد الكرمي احلليب يف كتاب القدح املعلى قال أكثر العلماء "صنف اآلى من قوله يف كالم امل
أي " وحيتمل أهنما: قلت"يقال هذه دعوى فأين دليلها " إن املعنعنات اليت هي يف الصحيحني منزلة منزلة السماع

لكن عرفا حلديثه من التوابع ما يدل "هلما النووي  كما ادعاه" مل يعرفا مساع ذلك املدلس الذي رويا عنه"الشيخني 
وعلى هذا يكون الصحيح الذي فيهما من هذا النوع صحيحا لغريه : قلت" على صحته مما لو ذكراه لطال

إسناد احلديث إىل املدلس جلاللته وأمانته وانتفاء هتمة الضعف عن حديثه ومل يكن يف "أي الشيخان " فاختارا"
لذي تابعوا املدلس من مياثله وال يقاربه فضال وشهرة مثل أن يكون مدلس احلديث سفيان الثوري التابعني الثقات ا

من هو دونه من أهل "بالسماع " واحلسن البصري أو حنومها ويتابعه على روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه
  .هو ليس مبدلس" الصدق ممن

ت عندمها من طريق غريه بالسماع إال أهنما آثرا اإلتيان حاصل هذا الوجه أن الشيخني رويا عن املدلس ما هو ثاب
برواية املدلس جلاللته وأمانته وإن كان األتيان منهما باألدىن دون األعلى يف الرواية مث هذه دعوى هلما كدعوى 

  .النووي وصاحب القدح املعلي وفيهما ما سلف من اإلشكال
صاحيب الصحيح وحنومها من أئمة "أي أئمة احلديث " محلوا فلم: فأن قلت"واملصنف قد أراد اجلواب عنه بقوله 

أنه "كالشيخني " ألنه إذا ثبت عن الثقة البصري بالفن الفارس فيه: قلت"أي مع أنه ال دليل عليه " احلديث على ذلك
م وحيك"أي مدلسة بعن " ال يقبل املدلس بعن وأن التدليس عنده مذموم مث رأيناه يروى أحاديث على هذه الصفة

فهذا حكم " يدل على أنه قد عرف اتصاهلا من غري تلك الطريق"الذي فرضناه " صحتها كان نصه على عدم قبوهلا
  .ألئمة الصحيح بأن مارووه عن املدلسني فانه صحيح ومستند هذا احلكم إحسان الظن هبم ملا عرف من قاعدهتم

واة يف كتاب الشيخني وحنومها أن حنكم له بالصحة إال أنه قد يقال يلزم من هذا أن ما وجدناه ضعيفا من الر: قلت
خبالف "ملا علم من أهنما قد التزما الصحة وقد عرفت أنه انتقد عليهما مجاعة رويا عنهم وأقر احلافظ ذلك االنتقاد 

  من مل

  :وهذا الكالم ينزل منزلتني "فإنا ال حنكم له هبذا احلكم فيما دلسه " يعرف مذهبه يف املدلسني
أن يكون البخاري ومسلم وحنومها ممن صحح حديث املدلسني قد نص على أن عنعنة املدلس غري صحيحة  :إحدامها

وأن يكون قد نص على أن ذلك املدلس مدلس عنده إذ من اجلائز أنه مل يعرف أنه مدلس وقبل عنعنته بناء على 
  " .عدالته

خني يف احلديث املعنعن خالفا فالبخاري فقد عرفت من جمموع ما سلف من كالم املصنف وكالمنا أن بني الشي
يشترط اللقاء بني الراوي ومن عنعن عنه ومسلم يكتفي بإمكانه وكل من الشيخني يرى املعنعن الذي على شرطه 
متصال وحينئذ فما رواه كل واحد منهما بالعنعنة يف كتابه فهو متصل على أصله وحجة جيب العمل هبا عنده وأما 

من مطلقها وليس هلما كالم خاص فيها وكأنه لذلك تردد املصنف يف ذلك ويف قوله بناء  عنعنة املدلس فهي نوع
  .على عدالته تأمل ألهنم مل جيعلوا التدليس قادحا يف الراوي كما عرفت

أي على أهنم قد عرفوا اتصال ما رووه عن املدلسني من غري " ويف هذه املنزلة يقوى محل أئمة احلديث على ذلك"
إال أنه من البعيد أن " تطمئن هبا النفس"مصدر تأكيدي بعد وصفه بقوله تطمئن إخل صار نوعيا " قوة" تلك الطريق

  .جيهل الشيخان مثال املدلسني من الرواة غاية البعد
أي ال على أن عنعنة املدلس غري صحيحة وال على أن ذلك " املنزلة الثانية أن ال يثبت نصهم على شيء من ذلك"

" دون بعض ولكن يغلب على الظن"كعدم صحة حديث املدلس " على بعض ذلك"نصهم " و يثبتأ"املدلس مدلس 



أهنم "يغلب يف الظن " مع شهرة أولئك بالتدليس ومع معرفة أئمة احلديث ألحوال الرجال"أي ظن الناظر اجملهتد 
ألن " تثري هذا الظن هي قوله واألمارة اليت" يعرفون تدليسهم ويغلب أيضا على الظن أهنم ال يقبلون عنعنة املدلسني

عن رأي أئمتهم " عنهم"أي قبول عنعنة املدلسني " ما نقلوا ذلك"ونقلة مذاهب أئمته يف الرواة " حفاظ احلديث
" بنقل مثله عن مثلهم فهذه املنزلة دون تلك يف القوة بكثري"املعزوفة لنقلة احلديث ومذاهب أئمته تقضي " والعادة"

  .أئمة الصحيح قد عرفوا اتصال ما رووه بالعنعنة عن املدلسني من غري تلك الطريق أي يف الداللة على أن
  أي وجوبا كما" كان له أن يعمل هبا"بظن اتصاهلا " ومن ظن صحتها وترجحت له"

إذ مدار العمل على العلم أو الظن واألول قد تعذر فلم يبق إال الظن " ومن مل حيصل له ظن فله أن ال يعمل هبا"يأيت 
ال أن كالمه ظاهر يف عدم وجوب العمل هبا عند حصول الظن والظاهر أنه جيب إذا مل جيد غريها وقوله فله أن ال إ

يعمل هبا بل الظاهر أنه حيرم عليه العمل ألنه ال يكون إال عن علم أو ظن والفرض عدمهما فكان األوىل أن يقول 
  .فعليه أن ال يعمل هبا

" على حسب اطالعهم على أحوال هؤالء يف كتب تواريخ الرجال"نزلة الثانية أي يف امل" وخيتلف الناس فيها"
  .وحيصل بذلك ظن الصحة أو عدمه

عن النصني " إال بعد البحث التام من أهل املعرفة التامة"وال بثبوهتا " لكن ليس لنا أن حنكم بتعذر املنزلة األوىل"
لى األمور والنقلية إثباتا ونفيا ال يتم إال بعد كمال وذلك ألن احلكم ع" واهللا أعلم"اللذين ذكرمها املصنف 

اإلستقراء لكتب تاريخ الرجال وكذلك املنزلة الثانية ليس لنا أن حنكم بتعذرها أو عدمه إال بعد البحث التام أيضا 
  .فإهنما من األمور النقلية أيضا

خني عن املدلسني وهو ما نقله عن النووي أي أئمة هذا الشأن يف العذر عن رواية الشي" ذكروه"الذي " فهذا الوجه"
وحيتمل إىل آخره مث : وعن صاحب القدح املعلي وقد ذكر أيضا املصنف وجها من العذر لنفسه حيث قال قلت

  :قال
أي يف العذر عنهم يف ذلك ومساه آخر إما بالنسبة إىل الوجه الذي تقدم له وهو غري هذا الوجه " وعندي وجه آخر"

هو احتمال أن الشيخني عرفا ملا روياه عنه من احلديث املدلس توابع إىل آخر كالمه أو بالنسبة  فإن الذي تقدم له
وهو أن التدليس الصادر عن الثقات الرفعا مثل "إىل ما اعتذر به غري أو بالنسبة إىل عذره السابق وعذر غريه 

والقريب املختلف يف قبوله فهو مما "يف الرواية " تدليس سفيان الثوري واحلسن البصري وحنومها نوع من الضعف
وقد عرفنا من طريق مشيخة احلديث أن الضعف "والشواهد حىت يصرب هبما صحيحا لغريه " ينجرب باملتابعات

  .حىت يصري صحيحا لغريه" القريب إذا اجنرب بكثرة املتابعات ارتقى من الضعف إىل القوة
أي نص " مشهور عنهم وروى النووي عن مسلم تنصيصا"عات أي اجنبار الضعيف بكثرة املتاب" قال النووي وهذا"

لذلك احلديث الذي رواه " أنه يروى احلديث باإلسناد الضعيف لعلوه ويترك اإلسناد الصحيح النازل"عليه مسلم 
  لشهرته عند أهل هذا الشأن فيحصل لإلسناد الضعيف بشهرة اإلسناد الصحيح جابر"باإلسناد الضعيف 

  .وهذا نص من مسلم أن يف صحيحه رواية عن الضعفاء" اد الضعيف الذي رواه بهمتابع وشاهد لإلسن
وليس باإلسناد الضعيف مبعىن املردود وإمنا هو املشتمل على رجال من أهل العدالة والصدق لكن من : قلت"

يف قوله وإمنا  فال وجه للحصر بأمنا: وقد ال يكون قلت" حفظهم ضعف مل يبلغ إىل مرتبة الرد كما بينته فيما تقدم
فإنه ال " فافهم عرف القوم وهذا الوجه يزداد قوة إذا ثبت معرفة املصحح ألولئك املدلسني كما تقدم"هو إىل آخره 



  .يصحح عن حديثهم إال ما ثبت عنده اتصاله من طريق آخري
ها منجربات إذا عرفت هذا فقد استفيد من جمموع ما تقدم أن يف الصحيحني أحاديث هي يف نفسها ضعيفة لكن

مبتابعات وشواهد وحنوها وإذا تذكرت ما تقدم هلم من صحة ما يف الصحيحني إال ما انتقد عليهما علمت أهنا صحة 
  .للذات أو للغري

  .واعلم أن يف قول املصنف الرفعاء إشارة إىل أن يف املدلسني يف رواة الصحيحني أقواما ليسوا من الرفعاء
ون الذين خرج حديثهم يف الصحيحني ليسوا يف مرتبة واحدة يف ذلك بل هم على وقد قال احلافظ ابن حجر املدلس

  :مراتب
من مل يوصف بذلك إال نادرا وغالب رواياهتم مصرحة بالسماع والغالب أن إطالق من أطلق ذلك عليهم : األوىل 

الفه مث عد مجاعة فيه جتوز من اإلرسال إىل التدليس ومنهم من يطلق ذلك بناء على الظن ويكون التحقيق خب
وجعلهم ثالث طبقات وسرد أمساءهم من دون بيان أحواهلم فاتبعنا كل اسم بيان حاله تكميال لإلفادة كما ستمر 

  .بك
قال النووي يف هتذيبهم الثقات هو إمام التابعني أبو بكر بن أيب متيم : مث قال فمن هذا أيوب السختياين قلت
لرب وغريه كان يبيع السختياين بالبصرة وأي أنس بن مالك رضي اهللا عنه اتفقوا السختياين بكسر التاء قال ابن عبد ا

  .على جاللته وأمانته وحفظه وتوثيقه ووفور علمه وفقهه وسيادته وأطال الثناء عليه ومل يذكره بتدليس
  .لثقاتباحلاء املهملة وبعد األلف زاي هو األزدي البصري أحد األئمة الكبار ا: قال وجرير بن حازم قلت

قال الذهيب قال حيىي القطان كان جرير يقول يف حديث الضبع عن جابر عن عمر مث جعل بعد عن جابر أن رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن

فأفاد أنه دلس هذا ومل يصفه بالتدليس ألنه يف روايته األخرى صرح عن جابر  ١الضبع فقال هي من الصيد انتهى
  .عن عمر فال تدليس

أخرج له مسلم واألربعة وثقة ابن معني ويغره واستنكر له أمحد بعض حديثه وحرك : واحلسني بن واقد قلت قال
  .رأسه كأنه مل يره

أخرج له الستة قال الذهيب أحد األئمة الثقات وثقة ابن معني والعجلي وقال أبو زرعة : قال وحفص بن غياث قلت
  .ه فهو صاحلساء حفظه بعد ما استقضى فمن كتب عنه من كتاب

  .هو ابن طرخان أبو املعتمر البصري نزل يف التيمم فنسب إليهم ثقة عامل أخرج له الستة: قال وسليمان التيمي قلت
  .ابن كيسان اليماين يقال امسه ذكوان وطاووس لقبه ثقة فقيه أخرج له الستة: قال وطاووس قلت
أنيث هو عبد اهللا بن زيد اجلرمي ثقة فاضل اإلرسال بكسر القاف آخر موحدة وبعدها تاء ت: قال وأبو قالبة قلت

  .أخرج له الستة
هو ابن شهاب الكناين احلناط احلاء املهملة فنون صدوق يهم أخرجوا له ما عدا : قال وعبد ربه بن نافع قلت

  .الترمذي
  .لستةباملهملة مضمومة بزنة التصغري أبو نعيم وهو الكويف ثقة أخرج له ا: قال والفضل بن ذكني قلت

مبثناة حتتية فمعجمة آخره هو األسدي موىل آل الزبري فقيه ثقة إمام يف : قال وموسى بن عقبة بن أيب عياش قلت
  .املغازي مل يصح أن ابن معني ملينه أخرج له الستة

  .هو ابن مسلم القرشي فقيه ثقة حافظ عابد أخرج له الستة: قال وعبد اهللا بن وهب قلت



  .أي ابن الزبري بن العوام ثقة فقيه رمبا دلس أخرج له الستة: قال وهشام بن عروة قلت
  .هو األنصاري املدين القاضي ثقة ثبت: قال وحيىي بن سعيد قلت

  ـــــــــــــــــــ
  .١٩٤١والدارمي ، ٧/٢٠٠والنسائي ، ١٧٩٢والترمذي . ٣٨٠١أبو داود  ١

  .ليس إال نادرا وغالب رواياهتم على السماعفهؤالء الرفعاء من املدلسني يف الصحيحني ممن مل يوصف بالتد
من أكثر األئمة من أخراج حديثه إما ألمانته أو لكونه قليل التدليس يف جنب ما روى من احلديث الكثري : الثانية 

  .أو أنه كان ال يدلس إال عن ثقة
  .تةهو الفقيه الثقة يرسل كثريا أخرج له الس: فمن هذا الضرب إبراهيم بن زيد النخعي قلت

  .قال وإمساعيل بن أيب خالد هو األمحسي موالهم البجلي ثقة ثبت أخرج له الستة
وبشري بن املهاجر هو الغنوي بالغني املعجمة والنون صدوق لني احلديث رمى باألرجاء أخرج له الستة إال : قال

  .البخاري
  .بالقدر كان يدلسباملعجمة هو أبو سلمة البصري صدوق خيطئ ورمة : واحلسن بن ذكران قلت: قال
  .واحلسن البصري قدمنا بيان حاله: قال
بالعني املهملة فمثناه فوقيه فمثناه حتتية فموحدة مصغر أبو حممد الكندي ثقة ثبت فقيه : واحلكم بن عتيبة قلت: قال

  .إال أنه رمبا دلس أخرج له الستة
  .ثقة ثبت رمبا دلس أخرجوا له ومحاد بن أسامة القرشي موالهم الكويف أبو أسامة مشهور بكنيته: قال

  .هو أبو حيىي الكويف ثقة كان يدلس أخرجوا له: قال وزكرياء بن أيب زائدة قلت
  .هو الغطفاين األشجعي موالهم كويف ثقة كان يرسل كثريا: وسامل بن أيب اجلعد قلت: قال
ثقة حافظ له تصانيف كثري  أي ابن مهران اليشكري موالهم أبو النضر البصري: وسعيد بن أيب عروبة قلت: قال

  .التدليس واختلط وكان من أثبت الناس يف قتادة
  .قدمنا بيان حاله وسفيان بن عيينة كذلك أيضا: وسفيان الثوري قلت: قال

وشريك القاضي هو ابن عبد اهللا النخعي القاضي بواسطة أبو عبد اهللا صدوق خيطئ كثريا تغري حفظه بعد ويل 
  .ا فاضال عابداالقضاء بالكوفة وكان عامل

  .وعبد اهللا بن عطاء املكي صدوق وخيطئ ويدلس
  .وعكرمة بن خالد املخزومي ثقة: قال
وحممد بن خازم أبو معاوية الضرير خازم باخلاء والزاي املعجمتني ثقة أحفظ الناس حلديث األعمش وقد يهم : قال

  .يف حديث غريه
  .شج املدين صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابهابن أيب عبد اهللا بن األ: وخمرمة بن بكري قلت: قال

  .انتهى. ويونس بن عبيد بن أيب دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع
  .وصف من ذكره ابن حجر يف النكت مسرودا وأوصافهم نقلناها من كتابه التقريب

  .مث قال يف النكت
  .بن الوليد قد قدمنا بيان حالهالثالثة من أكثروا التدليس وعرفوا به وهم بقية ا



هو األسدي موالهم أبو حيىي ثقة فقيه جليل وكان كثري اإلرسال والتدليس أخرج له : وحبيب بن أيب ثابت قلت
  .الستة
هو بفتح اهلمزة أبو أرطاة النخعي الكويف القاضي أحد الفقهاء صدوق كثري اخلطأ : وحجاج بن أرطاة قلت: قال

  .واألربعة والبخاري يف التأريخوالتدليس أخرج له مسلم 
  .هو ابن أيب محد الطويل أبو عبيد البصري ثقة مدلس أخرج له الستة: ومحيد الطويل قلت: قال
  .تقدم بيان حاله: وسليمان األعمش قلت: قال
هو أبو حممد صدوق يف نفسه إال أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه : وسويد بن سعيد قلت: قال
  .ن معني القول أخرج له مسلم والترمذياب
  .وهو يسار املكي ثقة رمى بالقدر ورمبا دلس: وأبو سفيان املكي وعبد اهللا بن أيب حتبيح قلت: قال
در صدوق وكان يدلس هو الناجي بالنون واجليم أبو سلمة البصري القاضي رمى بالق: وعباد بن منصور قلت: قال

  .وتغري بآخرة أخرج له األربعة
  .وعبد الرمحن احملاريب هو أبو حممد الكويف ال بأس به وكان يدلس

وعبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد بفتح الراء وتشديد الواو أخرج له الستة صدوق خيطئ وكان مرجيا أفرط 
امللك بن عبد العزيز بن جريج هو األموي موالهم املكي فقيه ابن حبان فقال متروك أخرج له مسلم األربعة وعبد 

  .فاضل وكان يدلس ويرسل أخرج له الستة
  .وعبد امللك بن عمري ثقة فقيه عامل تغري حفظه رمبا يدلس أخرج له الستة

اس وعبد الوهاب بن عطاء احلفاف هو البصري العجلي موالهم يرسل صدوق رمبا أخطأ أنكورا عليه حديثا يف العب
  .فقال دلسه عن تعمد

  .وعكرمة بن عمار العجلي أبو عمار الناجي أصله من البصرة صدوق يغلط ويف روايته عن حيىي بن كثري اضطراب
  .وعمرو بن عبيد الطنافسي بفتح الطاء والنون بعد ألفه فاء مكسورة مث مهملة هو الكويف صدوق أخرج له الستة

  .بفتح املهملة وكسر املوحدة مكثر ثقة عابد اختلط بأخرة أخرج له الستةوعمرو بن عبيد اهللا أبو اسحق السبيعي 
وعيسى بن موسى عنجار بضم املعجمة وسكون النون بعدها جيم وهو أبو أمحد صدوق رمبا أخطأ ورمبا يدلس 

  .يكثر من التحديث عن املتروكني
  .وقتادة بن دعامة السدوسي أبو اخلطاب البصري ثقة ثبت أخرج له الستة

مبارك بن فضالة يفتح الفاء وختفيف املعجمة أبو فضالة البصري صدوق مدلس ويسوي مل خيرج له الشيخان و
  .وأخرج له ابن حبان والترمذي وأبو داود

  .وحممد بن اسحق بن يسار املطليب موالهم املدين نزيل العراق إمام املغازي صدوق يدلس أخرج له مسلم واألربعة
  .فاوي هو أبو املنذر البصري صدوق هبم أخرج له البخاري واألربعة غري ابن ماجهوحممد بن عبد الرمحن الط

  .وحممد بن عجالن هو املدين صدوق إال أهنا اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة أخرج له مسلم واألربعة
  .ة وابن حبانوحممد بن عيسى هو بن حتبيح البغدادي أبو جعفر ثقة فقيه مل خيرج له الشيخان إمنا أخرج له األربع

  وحممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبري بفتح املثناة الفوقية وسكون الدال املهملة



  .وضم الراء األسدي موالهم صدوق إال أنه يدلس أخرج له الستة
  .وحممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري فقه حافظ متفق على جاللته وإتقانه

امليزان مع أنه ألفه ملن تكلم فيه فما كان حيسن أن يعده احلافظ ابن حجر يف هذه الطبقة مل يذكره الذهيب يف : قلت
  .بعد قوله إنه اتفق على جاللته وإتقانه

ومروان بن معاوية الفراري هو من شيوخ أمحد ثقة مشهور تكلم فيه بعضهم لكثرة روايته عن الضعفاء واجملهولني 
  .كان ثبتا حافظا أخرج له الستة

غرية بن مقسم بكسر امليم هو الضيب موالهم أبو هاشم الكويف األعمى ثقة متقن إال أنه كان يدلس ال سيما عن وامل
  .إبراهيم أخرج له الستة

  .ومكحول الشامي هو ثقة فقيه لكنه يكثر اإلرسال أخرج له مسلم واألربعة
سريين ويف روايته عن احلسن وعطاء  وهشام بن حسان هو األزدي أبو عبد اهللا البصري ثقة وأثبت الناس يف ابن

  .مقال ألنه قال كان يرسل عنهما أخرج له الستة
  .مبوحدة ومعجمة يزنة عظيم ثقة ثبت كثري التدليس أخرج له الستة: وهشيم بن بشري قلت: قال
  .هو القرشي موالهم ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية أخرج له الستة: والوليد بن مسلم الدمشقي قلت: قال
  .هو الطائي موالهم أبو نصر اليماين ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل: وحيىي بن أيب كثري قلت: قال
باحلاء املهملة والزاي املشددة هو خليفة الرقاشي بفتح الراء وبالقاف مشهور بكنيته قيل امسه : وأبو محزة قلت: قال

  .حكم ثقة
ا حديثه أو أحدمها أصال أو استشهادا أو تعليقا على فهذه أمساء من ذكر التدليس من رجال الصحيحني ممن أخرج

مراتبهم يف ذلك وهم بضعة وستون نفسا ساقهم احلافظ ابن حجر يف نكته وبينا أحواهلم من التقريب كثريا ومن 
  .امليزان وهو األقل وقوله ممن أخرجا حديثه أو أحدمها فيه نظرية ففي من عده من مل خيرجا له وال أحدمها شيئا

  الزين يف التدليس ذمة أكثر العلماء وهو مكروه جدا وروى الشافعي عنقال "

ضبطه بعضهم باملهملة مث موحدة مضموم اهلمزة قال فإن الربا أخف " شعبة أنه قال ألن أزين أحب إىل من أن أدلس
الشيخ الذي  من الزنا قال وفيه أيضا مناسبة فإن الربا أصله التكثر والزيادة ومىت دلس فقد كثر مروياته بذلك

ارتقى إليه وأوهم كثرة مشاخيه عند ما عمى أوصافهم قال شيخنا وقوله إن الربا باملوحدة أخف ليس كذلك ففي 
  .بعض األحاديث ألن يأكل الرجل درمها من ربا أشد من كذا وكذا زنية قاله البقاعي

وذمه أيضا مجاعة من أقران " التنفريوهذا من شعبة إفراط حممول على املبالغة يف الزجر عنه و: قال ابن الصالح"
شعبة وأتباعه فروينا عن عبد الصمد ابن عبد العزيز عن أبيه أنه قال التدليس ذل وحكى عبدان عن ابن املبارك أنه 

ذكر بعض من يدلس فذمه ذما شديدا وقال دلس للناس أحاديثه واهللا ال يقبل تدليسا وقال وكيع ال حيل تدليس 
ديث وعن أيب عاصم النبيل قال أقل حاالت املدلس عندي أن يدخل يف حديث النيب صلى القوت فكيف تدليس احل

  .املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور ذكر ذلك احلافظ: اهللا عليه وسلم
  .أكثر أهل الكوفة يدلسون والتدليس يف أهل احلجارة قليل جدا ويف أهل بغداد نادر واهللا أعلم: قال احلاكم: فائدة 

لو قال األول أشد من سدا " وهو أخف من األول: من التدليس تدليس الشيوخ قال ابن الصالح: الثاين القسم"
لكان أوىل ألنه ليس يف واحد منهما خفة لكن قد يطلقون أفعل وال يريدون حقيقة معناه واملراد هنا هذا أقل شدة 

  .من األول وإن كانت العبارة ال تفي به



لذي مسع منه بوصف ال يعرف به من اسم أو كنية أو قبيلة أو بلد أو صنعة أو حنو وهو أن يصف املدلس شيخه ا"
  " .الطريق على معرفة السامع له"يعسر " يوعر"لكي " ذلك

قال احلافظ ابن حجر ليس قوله مما ال يعرف به قيدا بل إذا ذكره مبا يعرف به إال أنه مل يشتهر به كان ذلك تدليسا 
ابن أيب على البصري ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أيب علي احلسن بن علي التنوخي كقول اخلطيب أخربنا علي 

وأصله من البصرة فقد ذكره مبا يعرف به لكنه مل يشتهر بذلك وإمنا اشتهر بكنيته واشتهر أبوه بامسه واشتهرا 
  بنسبتهما إىل القبيلة ال إىل البلد وهلذا نظائر كصنيع البخاري يف الذهلى فإنه

رة يسميه فقط فيقول حدثنا حممد ابن عبد اهللا فينسبه إىل جده وتارة يقول حممد بن خالد فينسبه إىل والد جده تا
كقول أيب بكر بن جماهد أحد أئمة القراء "وكل ذلك صحيح إال أن شهرته مبحمد بن حيىي الذهلي واهللا املوفق 

  .من األمثلة"  بن أيب داود السجستاين أو حنو ذلكيريد عبد اهللا"واحلال أنه " حدثنا عبد اهللا بن أيب عبد اهللا
  .بعدم معرفة عينه وال حاله" تضييع للمروى عنه"أي يف هذا القسم من التدليس " وفيه: قال ابن الصالح"
فهذه مفسدة " للحديث املروي أيضا بأن ال يتنبه له فيصري بعض رواته جمهوال"فيه تضييع " و: قال زين الدين"

  .القسم منه عظيمة يف هذا
ألنه قال زال الغرر فإن شيخه الذي "من التدليس وهو تدليس اإلسناد " األول"القسم " وإمنا كان أخف من: قلت"

إما أن يعرف فيزول الغرر أوال يعرف فيكون يف اإلسناد جمهول كما قاله زين الدين قال زين "ال خيلو " دلس امسه
فشر ذلك "التدليس " احلامل له على ذلك"للمدلس " باختالف املقصدوخيتلف احلال يف كراهية هذا القسم : الدين

وهذا غش " أن يكون احلامل على ذلك كون املروي عنه ضعيفا فيدلسه حىت ال تظهر روايته عن الضعفاء
  .للمسلمني

إذا كان يعتقد أن ضعف من دلسه ضعف يسري حيتمل وعرفه بالصدق واألمانة واعتقد وجوب العلم خبربه : قلت"
ينهى عن حديث "عند الناس " ملا له من التوابع والشواهد وخاف من إظهار الرواية عنه وقوع فتنة من غال مقبول

ألنه إمنا قصد " هذا املدلس ويترتب على ذلك سقوط مجلة من السنن النبوية فله أن يفعل مثل هذا وال حرج عليه
  .فسدةبتدليسه نصح املسلمني يف احلقيقة وإيثار املصلحة على امل

سبق بيان " وقد دلس عن الضعفاء إمام أهل الرواية والدراية ومن ال يتهم يف نصحه لألئمة سفيان بن سعيد الثوري"
مراتبه "مرتبة من " فمن مثل سفيان يف منقبة واحدة من مناقبه أو من يبلغ من الرواة إىل أدىن"حال إمامته يف الدين 

ضروريات ما دلس احلديث أكابر الثقات من أهل الديانة واألمانة والنصيحة ال"األعذار " ولو ال هذا املذر وحنوه من
هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم وجلميع أهل اإلسالم وقد روى أن رواة احلديث وأهل العلم يف بعض أيام بين 

عن علي عليه وبعض بلداهنم كانوا ال يقدرون على إظهار الرواية "وهي أيام عبد امللك ووالته كاحلجاج " أمية
  .لشدة عدواهنم له وملن ذكره" السالم

وقد يكون احلامل على ذلك كون املروي عنه صغريا يف السن أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من : قال زين الدين"
وهذا مقصد يلوح على صاحبه مبحبته الثناء وشوب : هو دونه وقد يكون احلامل إيهام كثرة الشيوخ قلت

مع أن له حممال "ثرة الشيوخ دال على حمبته ملدحه بكثرة مالقاة من أخذ عنه ومهته ورغبته إذا إيهام ك" اإلخالص
صاحلا إذا تؤمل وهو أن يكون كثري الشيوخ أجل قدرا مع من ال مييزوهم األكثرون فيكون ذلك داعيا هلم إىل 

ربة عظيمة وهي إشاعة يشتمل على ق"أي اإليهام لكثرة الشيوخ ليأخذ عنه الناس " األخذ عن الراوي وذلك



  " .األخبار النبوية
كان هلجابه "فقد " أبو بكر اخلطيب"وهو تدليس الشيوخ " من التدليس: وممن اشتهر بالقسم الثاين: قال زين الدين"

قال احلافظ ابن حجر ينبغي أن يكون اخلطيب قدوة يف ذلك وأن يستدل بفعله على جوازه فإنه إمنا " يف تصانيفه
أهل الفن وأما أهله فال خيفى ذلك عليهم ملعرفتهم بالتراجم ومل يكن اخلطيب يفعل ذلك إيهاما يعمى على غري 

  .الكثرة فإنه مكثر من الشيوخ واملرويات والناس بعده عيال عليه وإمنا يفعل ذلك تفننا يف العبارة
حلكم من دلس تدليس  مع ذكره" ومل يذكر ابن الصالح حكم من عرف هبذا النوع من التدليس: قال زين الدين"

وقد جزم ابن الصباغ يف العدة بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه غري ثقة : "اإلسناد كما عرفته قال زين الدين
خرب من فقل ذلك " وإمنا أراد أن يغري امسه ليقبلوا خربه جيب"أي إذا كان احلامل له على تدليسه ذلك " عند الناس

الثقة فقط غلط يف ذلك جلواز أن يعرف "أي فيمن دلسه " يعتقد فيه"املدلس  أي" أن ال يقبل خربه وإن كان هو"
نظرا ألنه إما أن يغري امسه إىل اسم ثقة آخر "الذي جزم به ابن الصباغ " ويف هذا: غريه من جرحه ما ال يعرفه قلت
السبب لرجل مبهم غري حمتج به فليس فيه إال أن يتضمن تعديال غري مبني "عنده " حمتج به مع أن الذي دلسه ثقة

أي الذي طوى ذكره ووضع اسم الثقة موضع امسه فكأنه قال حدثين الثقة وهذا تعديل " معني وهو ذلك املدلس
  .إمجايل

من " فأما اإلمجايل يف التعديل فالصحيح يف األصول وعلوم احلديث أنه يكفي لتعسر ذكر أسباب العدالة كما يأيت"
ألن املتأخرين قد "وذلك " أما توثيق الرجل املبهم فالصحيح الذي عليه العمل جوازهو. "أنه يقبل التعديل اإلمجايل

  .كما قدمنا حتقيقه" اتفقوا على العمل مبا حكم بصحته األئمة من غري حبث عن اإلسناد

ن أي م" إنه جيوز أن يعرف غريه من جرحه"أي ابن الصباغ يف تعليل عدم قبول املدلس تدليس الشيوخ " وأما قوله"
له أي من اعتقاد أنه ثقة " فذلك ال مينع من توثيقه"الطاوي المسه املعتقد ثقته " ما ال يعرفه"جرح من طوى امسه 

فإن من أخرب العدل أنه ثقة قبل خربه وارتفع " من قبول توثيقه من ألن األصل عدم ذلك اجلائز"مينع أيضا " وال"
  .جتويز عدم عدالته جتويزا مينع من قبوله

قع ذلك اجلائز وهو اطالع الغري على حرج يف ذلك املوثق فمن علم بذلك اجلرح متعبد بعد علمه باجتهاده ومىت و"
كما هو " يف قبول ال حرج إن كان مطلقا أو رده أو ترجيح اجلرح على التوثيق أو العكس أو العمل باملتأخر منهما

مينع من العمل يف احلال "يف الثقة أنه غري ثقة " ولو كان التجويز"معروف من الوجوه عند تعارض اجلرح وال تعديل 
  " .على ما جيرحه واهللا أعلم"بعدحني " مل حيل لنا قبول ثقة قط جتويز أن نطلع حنن

خالصته أنا حنن متعبدون بقبول من هو عدل ثقة يف احلال الراهنة من غري نظر إىل جتويزخالف ما عرفناه وهذا إذا 
ألن ذكر اجملروح " وأما إن غريه إىل اسم جمروح فاحلديث مردود وال تدليس"م ثقة دلسه املدلس وغري امسه إىل اس

فقد غريه إىل جمهول الذات "بل أتى به بامسه غري املشهور بلفظه " وأما إن مل يغريه إىل اسم غريه"رفع التدليس 
  " .واإلسالم

كونه مل يغريه بل أسقطه فيكون قد أحال  يف هذا الكالم تأمل فينظر يف نسخ التنقيح وحيتمل أنه يريد املصنف أن
على جمهول الذات واإلسالم إال أنه لو أراد هذا لكان الصواب أن يقول فإن أسقطه فقد أحال على جمهول الذات 

واإلسالم ويكون فقد خرج عن العهدة أي عهدة التدليس والنقل إىل رواية منقطعة إال أن قوله فإن حكم إخل يشعر 
دليس ال عن من أسقط الراوي بقوله فال ذنب وقوله ألن املدلس قد حكم هبا والذي ظهر يل أن أنه تفريع عن الت

فقد خرج من العهدة فإن حكم أحد بصحة احلديث من غري معرفة فال ذنب "كالم املصنف ال خيلو عن االضطراب 



ل بصحة احلديث واكتفى يف القو"أي يتبع املدلس " للمدلس وإن حكم بالصحة ألن املدلس قد حكم هبا قد تبعه
  " .مبجرد تصحيحه من غري كشف وال ذنب له يف ذلك أيضا البتة

  واعلم أن املصنف قد ذكر عن الزين يف احلامل على التدليس أنه قد يكون لصغر

سن املروي عنه ومل يذكر حكم هذا القسم مع ذكره حلكم بعض األقسام وقد ذكره الزين عن ابن الصباغ فقال 
  .سنه فذلك رواية عن جمهول ال جيب قبول خربه حىت يعرف من روى عنه وإن كان لصغر

وتعقبه احلافظ ابن حجر فقال فيه نظر ألنه يصري بذلك جمهوال عند من ال خربة له بالرجال وأحواهلم وأنساهبم إىل 
صفنا فمن أحاط قبائلهم وبلداهنم وحرفهم وألقاهبم وكناهم وكذا احلال يف آبائهم فتدليس الشيوخ دائر بني ما و

علما بذلك ال يكون الرجل املدلس عنده جمهوال وتلك أنزل مراتبه وقد بلغنا أن كثريا من األئمة احلفاظ امنحنوا 
طلبتهم املهرة مبثل ذلك فشهد هلم باحلفظ ملا تسارعوا إىل اجلواب عن ذلك وأقرب ما وقع من ذلك أن بعض 

أيب عاصم فوقع يف أثنائه حدثنا الشاعي حدثنا ابن عيينة فذكر  أصحابنا كان ينظر يف كتاب العلم أليب بكر بن
اإلسناد متصل وليس الشافعي هذا حممد ابن : حديثا فقال لعله سقط منه شيء فالتفت إيل فقال ما تقول فقلت

إدريس اإلمام بل هذا ابن عمه إبراهيم بن حممد بن العباس مث استدللت على ذلك بأن ابن أيب عاصم معروف 
واية عنه وأخرجت من الكتاب املذكور روايته عنه وقد مساه ولقد كان ظن الشيخ يف السقوط قويا ألن مولد بالر

ابن أيب عاصم بعد وفاة الشافعي اإلمام مبدة وما أحسن ما قال ابن دقيق العيد إن تدليس الثقة مصلحة وهي امتحان 
ومعرفته بالرجال وفيه مفسدة من حيث إنه قد خيفى األذهان يف استحراج ذلك وإلقاؤه إىل من يراد اختيار حفظه 

فيصري الراوي املدلس جمهوال ال يعرف فيسقط العمل باحلديث مع كونه عدال يف نفس األمر قال احلافظ وقد نازعته 
يف كونه يصري جمهوال عند اجلميع لكن من مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف ميكن ذلك الراوي 

صري احلديث من أجل ذلك ضعيفا وهو يف نفس األمر صحيح وعكس هذا يف حق من يدلس الضعيف األخذ عنه في
ليخفي أمره فينتقل من رتبة من يرد خربه مطلقا إىل رتبة من يتوقف فيه فإن صادف شهرة راو ثقة ميكن أخذ ذلك 

 أبا سعيد فكان إذا حدث عنه الراوي عنه فمفسدته أشد كما وقع لعيطة العويف يف تكنيته حممد ابن السائب الكليب
يقول حدثين أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد اخلدري ألن عطية كان قد لقيه وروى عنه وهذا أشد ما بلغنا من 

  .مفسدة تدليس الشيوخ انتهى
  ويلحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البالد كما إذا قال: قال احلافظ ابن حجر تنبيه 

راد موضعا بالقرافة أو قال بزقاق حلب وأراد موضعا بالقاهرة أو قال البغدادي املصري حدثين فالن باألندلس فأ
حدثين فالن مبا وراء النهر وأراد هنر دجلة أو قال بالرقة وأراد بستانا على شاطئ دجلة أو قال الدمشقي حدثين 

ل يف باب التشيع بالكرك وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق ولذلك أمثلة كثرية وحكمه الكراهة ألنه يدخ
  .انتهى. وإيهام الرحلة يف طلب احلديث إال أن تكون هنالك قرينة تدل على عدم إرادة التكثر فال كراهة

وهو شر أقسام التدليس وهو تدليس التسوية وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة "من التدليس " القسم الثالث"
ملدلس الذي مسع احلديث من الثقة األوىل فيسقط الضعيف من وذلك الثقة يرويه عن ضعيف غري ثقة عن ثقة فيأيت ا
بلفظ حمتمل فيسوي اإلسناد كله ثقات وهلذا مسي تدليس : السند وجيعل احلديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاين

  .إنه مل يذكر ابن الصالح هذا القسم: قال زين الدين" التسوية
لى تسميتها تدليسا هي من قبيل القسم األول وهو تدليس قال احلافظ ابن حجر وفيه مشاححة فإن التسوية ع



اإلسناد فلم يترك قسما ثالثا وإمنا ترك تفريع القسم األول أو أخل بتعريفه مث قال والتسوية هي أعم من أن تكون 
ن ثور بتدليس أو مل تكن قال ومثال التسوية اليت ال تدخل يف التدليس ما ذكره ابن عبد الرب وغريه أن مالكا مسع ع

ين زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس مث حدث هبا عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمة ألنه كان ال يرى 
االحتجاج حبديثه فهذا قد سوى اإلسناد بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس بثقة فالتسوية قد تكون بال تدليس 

 مواضع أخرى وعد احلافظ روايات وقعت ملالك وتكون باإلرسال فهذا حترير القول فيها وقد وقع هذا ملالك يف
كذلك مث قال فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك يف املدلسني وقد أنكروا على من عده منهم مث قال فعلى هذا 

فقول شيخنا وصورة هذا القسم مث سرد ما سرده املصنف إىل آخر كالمه تعريف غري جامع بل حق العبارة أن 
ليشمل املدلس وغريه إىل حديث قد مسعه من الشيخ ومسعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر  يقول أن جييء الراوي

فيسقط الواسطة بصيغة حمتملة فيصري اإلسناد عاليا وهو يف احلقيقة نازل مث ذكر أن من التسوية يف اصطالحهم أن 
  .اط الضعيفيسقط من السند الواحد وإن كان ثقة فيكون السند غالبا مثال فال ختتص التسوية بإسق

  .وهذا شر أنواع التدليس ألن شيخه وهو الثقة األول قد ال يكون معروفا بالتدليس "

فال يتحترز الواقف على السند عن عنعنته وأمثاهلا من األلفاظ احملتملة اليت ال يقبل مثلها من املدلسني ويكون هذا 
السماع الصريح عن شيخه فأمن بذلك من  قد أتى بلفظ"أي املدلس بالتسوية " املدلس الذي يتحرز من تدليسه

  .ويف هذا غرور شديد: قال زين الدين" تدليس
وقد قدمنا ما قيل فيه بل وذكرنا مجاعة ممن سوى فيما سردناه من " وممن نقل عنه أنه كان يفعل ذلك بقية بن الوليد"

أتى به الوليد بن مسلم حديث قال الذهيب أنكر ما " والوليد بن مسلم"ذكر الدليسني يف الصحيحني أو أحدمها 
  .كما قدمنا يف بيان حاهلما" واألعمش والنووي"حفظ القرآن ورواه الترمذي 

وبقية والوليد بن مسلم ممن ينبغي االحتراز من تدليسهما ال سيما تدليس الوليد ابن مسلم إذا أتى بعن عن "
ن مسلم حيدث بأحاديث األوزاعي عن قال أبو مسهرة كان الوليد ب: قال زين الدين" األوزاعي وابن جريج

للوليد بن مسلم قد أفسدت : الكذابني مث يدلسها عنهم وقال صاحل جزرة مسعت اهليثم بن خارجة يقول قلت
تروي عن األوزاعي عن نافع وعن األوزاعي عن الزهري وعن األوزاعي عن : حديث األوزاعي قال كيف قلت

ني نافع عبد اهللا بن عامر األسلمي وبينه وبني الزهري أبا اهليثم بنمرة حيىي بن سعيد وغريك يدخل بني األوزاعي وب
فإذا روى عن هؤالء وهم ضعفاء أحاديث ومناكري فأسقطتهم : وفروة قال أمثل األوزاعي يروي عن هؤالء قلت

  .أنت وصريهتا من حديث األوزاعي عن الثقات ضعف األوزاعي فلم يلتفت إىل قويل
من األغنياء بالغني املعجمة والنون " ما تغين: حدثنا فهو حجة قلت"يعين الوليد بن مسلم " وإذا قال: قال الذهيب"
عنك حدثنا األوزاعي إذا جاء بلفظ حمتمل بعد األوزاعي فلهذا قال احلافظ العالئي إن هذا اجلنس أفحش أنواع "

اإليهام يف موضع اخلالف فال ولعل من جرح بالتدليس حيتج بأنه ال شك أن قصد املدلس : التدليس وشرها قلت
يؤمن تدليس التسوية من كل مدلس وإن مل يشعر به أحد وذلك يقتضي رد ما قال فيه مسعت وحدثنا ويف اإليهام يف 
موضع اخلالف نوع من اجلرح يف الرواية وإن مل جيرح يف الديانة ولذلك قال شعبة ألن أزين أحب إىل من أن أدلس 

  " .واهللا أعلم
سألت شيخنا يريد به احلافظ ابن حجر هل تدليس التسوية جرح قال ال شك أنه جرح فإنه خيانة ملن  :قال البقاعي

  كيف يوصف به: ينقل إليهم وغرور فقلت



الثوري واألعمش مع جاللتهما فقال أحسن ما يعتذر به يف هذا الباب أن مثلهما ال يفعل ذلك إال يف حق من يكون 
  .ثقة عنده ضعيفا عند غريه

ويف أقسام التدليس قسم رابع مل يذكره ابن الصالح وال زين الدين وهو أن يقول املدلس حدثنا فالن وفالن  :قلت"
وينسب السماع إىل شيخني فأكثر ويصرح بالسماع ويقصد قصر اتصال السماع على أول من ذكره ويوهم 

مبتدأ خربه ما بعده مما يصح فيه "قصده  يف" عليه أنه مسع منه وإمنا مسع من األول جيعل الثاين: بعطف الشيخ الثاين
ذلك أو حنوه من التأويالت املخرجة له عن تعمد الكذب وحكى هذا النوع احلاكم عن هشيم وحكم فاعله حكم 

  " .الذي قبله
قد ذكر هذا القسم من التدليس احلافظ ابن حجر حيث قال وقد فاهتم من تدليس اإلسناد نوع آخر وهو : قلت

أن يروى عن شيخني من شيوخه ما مسعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد مسع من أحدمها دون  تدليس العطف وهو
عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإمنا حدث بالسماع : اآلخر فيصرح عن األول بالسماع ويعطف الثاين

كم قال اجتمع أصحاب عن األول ونوى القطع فقال وفالن أي حدث فالن مثاله ما رويناه يف علوم احلديث للحا
هشيم فقالوا ال نكتب عنه اليوم مما يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال حدثنا حصني ومغرية عن إبراهيم فحدث 

بعدة أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم سيئا قالوا ال قال بلى كل ما حدثتكم عن حصني فهو مساعي ومل أمسع 
  .ذكره املصنف وقد مساه ابن حجر تدليس العطفمن مغرية من ذلك شيئا انتهى فهذا هتو الذي 

وفاهتم فرع آخر أيضا وهو تدليس القطع مثاله ما رويناه يف الكامل أليب أمحد بن عدي وغريه عن : مث قال احلافظ
. عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا مث يسكت وينوى القطع مث يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

  .انتهى
لبقاعي والتحقيق أنه ليس إال قسمان تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ ويتفرع على األول تدليس العطف قال ا

وتدليس احلذف وأما تدليس التسوية فيدخل يف القسمني فتارة يصف شيوخ السند مبا ال يعرفون من غري إسقاط 
لقدماء جتويدا فيقولون جوده فالن فتكون تسوية الشيوخ وتارة يسقط الضعفاء فتكون تسوية السند وهذا يسميه ا

  .انتهى. يريدون ذكر من فيه من األجواد وحذف األدنياء
* * *  

  ]يف بيان الشاذ[ ٣٦:مسألة

  .يف لغة االنفراد قال اجلوهري شذ يشذ ويشذ بضم الشني وكسرها أي انفرد عن اجلمهور" الشاذ"
رويه غريه إمنا الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيالف ما اختلفوا فيه فقال الشافعي ليس الشاذ أن يروى الثقة ماال ي"

أخرجه احلاكم عن الشافعي من طريق ابن خزمية عن يونس ابن عبد األعلى قال قال يل الشافعي إىل " روى الناس
هو الذي يتفرد به ثقة وليس له : وذكر أبو يعلي اخلليلي عن مجاعة من أهل احلجاز حنو هذا وقال احلاكم"آخره 
  " .ابع ذلك الثقة فلم يشترط خمالفة الناسأصل يت

قال شيخنا أسقط يريد الدين من قول احلاكم قيدا ال بد منه وهو أنه قال وينقدح يف نفس الناقد أنه : قال البقاعي
  .غلط وال يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويشري إىل هذا قوله ويغاير املعلل

اخلليلي سوى بني الشاذ والفرد املطلق فيلزم على قوله أن يكون يف قال احلافظ ابن حجر احلاصل من كالمهم أن 
الشاذ الصحيح وغري الصحيح فكالمه أعم وأخص منه كالم احلاكم ألنه يقول إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غري الثقة 



الثقة مبخالفة فيلزم على قوله أن يكون يف الصحيح الشاذ وغري الشاذ وأخص منه كالم الشافعي ألنه يقول إنه تفرد 
من هو أرجح منه ويلزم عليه ما يلزم على قول احلاكم لكن الشافعي صرح بأنه أي الشاذ مرجوح وأن الرواية 
: الراجحة أوىل وهي ما ال شذوذ فيها لكن هل يلزم من ذلك عدم احلكم عليه بالصحة حمل توقف انتهى فإن قلت

  .هو يفيد أن الشاذ ال يكون صحيحا لعدم مشول رمسه لهقد تقدم هلم يف رسم الصحيح قيد أن ال يكون شاذا و
  ال يعذر ملن اشترط نفي الشذوذ عن الصحيح أن يقول بأن الشاذ ليس بصحيح: قلت

  .بذلك املعىن
من كان رأيه أنه إذا تعارض الوصل واإلرسال وفسر الشاذ بأنه الذي خيالف راويه من هو أرجح منه أنه : إن قلت

ء كان رواة اإلرسال أقل أو أكثر أحفظ أم ال فإذا كان راوي اإلرسال أرجح ممن روى يقدم الوصل مطلقا سوا
الوصل مع اشتراكهما يف الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف حنكم له بالصحة مع شرطهم يف الصحيح أن ال 

  .يكون شاذا هذا يف غاية اإلشكال
تراط نفي الشذوذ يف رسم الصحيح إمنا يقوله احملدثون قال احلافظ ابن حجر إنه ميكن بأن جياب عنه بأن اش: قلت

وهم القائلون بترجيح رواية األحفظ إذا تعارض الوصل واإلرسال والفقهاء وأهل األصول ال يقولون بذلك فأهل 
احلديث يشترطون أن ال يكون احلديث شاذا ويقولون إن من أرسل عن الثقات فإن كان أرجح ممن وصل م الثقات 

  .ويأيت فيه االحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ إمنا يقدح يف االحتجاج ال يف التسمية قدم والعكس
يغاير املعلل من حيث إن املعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه "أي الشاذ " أنه"أي احلاكم " وذكر"

  .فافترقا" والشاذ مل يوقف فيه على علته كذلك
أدق من املعلل بكثري فال يتمكن من احلكم به إال من مارس الفن غاية املمارسة قال احلافظ ابن حجر وهو على هذا 

  .انتهى. وكان يف الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم يف الصناعة ورزقه اهللا هناية امللكة
 الذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ ما ليس له إال"يف تعريف الشاذ عن أهل احلديث " وقال أبو يعلي اخلليلي"

وملخص األقوال أن الشافعي فيد الشاذ بقيدين الثقة واملخالفة " إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غريه ثقة
واحلاكم قيد بالثقة فقط على ما قاله املصنف واخلليلي على نقله عن حفاظ احلديث مل يقيده بشيء مث قال اخلليلي 

وما كان عن ثقة يتوقف "ل ولو كان حديثه غري شاذ فكيف معه فإنه ال يقب" فما كان عن غري ثقة فمتروك ال يقبل"
هذه زيادة ثقة لتفرده مبا روى عن غريه كما ينفرد راوي الزيادة وقد قبل فما الفرق : فإن قلت" فيه وال حيتج به

  .يأيت هلم الفرق إن شاء اهللا تعاىل: قلت
كما مل يشرطها احلاكم وال تفرد " لشاذ خمالفة الناسففي رواية اخلليلي هذه عن حفاظ احلديث أهنم مل يشترطوا يف ا"

  الضعيف األوىل وال تفرد الثقة ألنه الذي

بعد حكايته ملا سلف : فقال ابن الصالح" بل جمرد التفرد ورد ابن الصالح ما قاله اخلليلي واحلاكم"شرطه األولون 
 مقبول وأما ما حكيناه عن غريه يريد به ما لفظه أما ما حكم عليه الشافعي بالشذوذ فال إشكال يف أنه شاذ غري

بأفراد الثقات "احلاكم واخلليلي فيشكل مبا تفرد به العدل احلافظ الضابط مث ساق أحاديث يأيت للمصنف بعضها 
رد ما قااله " و"فإنه يصدق على أفراد الثقات الصحيحة عليه بأنه تفرد به الثقة ولكنه صحيح مقبول " الصحيحة

  .يف ذكر ما تفرد به الزهري" اآليت ذكره بقول مسلم"أيضا 
تقدم لفظ ابن الصالح وإمنا " أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فال شك أنه غري مقبول"أي ابن الصالح " فقال"



: وأما ما حكيناه عن غريه فيتكل مبا يتفرد به العدل احلافظ الضابط كحديث"كان غري مقبول ألنه خالف الناس 
قال فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث " ١" النياتإمنا األعمال ب"

تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص مث عن علقمة حممد بن إبراهيم مث عنه حيىي بن سعيد على ما هو الصحيح فقول 
  .اخل ٠٠٠هو ما ذكرناه آنفا من تفرد علقمة " مث ذكر مواضع التفرد منه"املصنف 

قال احلافظ ابن حجر قد اعترض عليه بأمرين أحدمها أن اخلليلي واحلاكم ذكرا تفرد الثقة فال يرد عليهما تفرد 
أن حديث النية مل يتفرد به عمر بل قد رواه أبو سعيد وغريه عن النيب صلى اهللا : احلافظ ملا بينهما من الفرق و الثاين

  .ني هنا لكوقد سرد اجلواب عن االعتراض: عليه وسلم
: وأضح منه حديث عبد اهللا ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ابن الصالح" مث قال"

  " .تفرد به عبد اهللا بن دينار ٢أنه هنى عن بيع الوالء وهبته
ك ذكره العقيلى يف الضعفاء يف امليزان عبد اهللا بن دينار موىل أيب بكر أحد األعالم اإلثبات انفرد حبديث الوالء فلذل

وقال يف رواية املشايخ عنه إضراب مث ساق له حديثني مضطريب اإلسناد وإمنا االضطراب من غريه وال يلتفت إىل 
  .انتهى. نقل العقيلي فإن عبد اهللا حجة باإلمجاع وثقه حيي وأمحد وأبو حامت

  ـــــــــــــــــــ
  .سبق خترجيه ١
  .١٠/٢٩٢والبيهقي ، ٧٩، ٢/٩وامحد ، ٢٨٤٨، ٢٧٤٧جة وابن ما. ٧/٣٠٦النسائي  ٢

ووجه أرجحيته يف الوضوح أن حديث األعمال بالنيات وردت له متابعات فهو ليس بفرد وإن كانت تلك التابعات 
كلها واهية جدا خبالف حديث بيع الوالء فلم يأت له متابع وحديث عبد اهللا بن دينار هو الذي مثلوا به للفرد 

أي " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة"عن الزهري عن أنس " حديث مالك"أوضح منه " و"ا املطلق أيض
به مالك عن الزهري وكل هذه خمرجة يف الصحيحني مع أنه ليس هلا إسناد  ٢تفرد ١وعلى رأسه املغفر"عام الفتح 

توقف فيما تفرد به الثقة وال حيتج به أي ومع هذا فهي صحيحة مقبولة فلم يتم قول اخلليلي إنه ي" واحد تفرد به ثقة
فهذا رد على اخلليلي وأما احلاكم فإنه ليس يف كالمه أنه يقبل أو ال يقبل بل ذكر معناه ومل يذكر حكمه فما أدري 

  .ما وجه إيراد ابن الصالح لذلك عليه وتلقي الزين مث املصنف ملا أورده عليه بالقبول فليتأمل
ل احلديث يقولون إنه يتوقف فيما تفرد به الثقة وال حيتج به وقد اتفق عبد الرمحن بن مث العجب قول اخلليلي إن أه

مهدي والشافعي وأمحد ابن حنبل أن حديث إمنا األعمال ثلت اإلسالم ومنهم من قال ربعه وقد أسند هذه احلكاية 
  .عنهم احلافظ يف الفتح وأبان وجه كونه ثلثا أو ربعا لإلسالم

زين الدين كالم ابن الصالح يف أنه تفرد حبديث املغفر مالك عن الزهري فقال قد روى من غري  واعلم أنه قد تعقب
طريق مالك فرواه البزار من رواية ابن أخي الزهري وابن سعد يف الطبقات وابن عدي يف الكامل مجيعا من رواية 

ن األوزاعي رواه وقال ابن العريب أيب أويس وذكر ابن عدي يف الكامل أن معمرا رواه وذكر املزي يف األطراف أ
  .إنه رواه من ثالثة عشر طريقا غري طريق مالك وأنه وعد أصحابه بتخرجيها فلم خيرج منها شيئا

قال احلافظ ابن حجر وقد تتبعت طرق هذا احلديث فوجدته كما قال ابن العريب من ثالثة عشر طريقا عن الزهري 
لكالم مث قال وقد أطلت الكالم يف هذا احلديث وكان الغرض منه الذب غري طريق مالك مث سردها يف نكته وأطال ا

  .عن أعراض هؤالء احلفاظ واإلرشاد إىل عدم الظن والرد بغري اطالع
  ـــــــــــــــــــ



  .٤٥٢املعجم ص . زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس حتت القلنسوة: على رأسه املغفر ١
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وهو إشارة إىل رد طعن من طعن على ابن العريب دعواه أنه رواه من ثالثة عشر طريقا وقد طعن على ابن : قلت
  :العريب بعض أهل بلدته ملا مل يربز هلم بيان ما ادعاه من الطرق فقال

  يا أهل محص ومن هبا أوصيكم بالرب والتقوى وصية مشفق
  فخذوا عن العريب أمساء الدجى وخذوا الرواية عن إمام متقي

  .إن الفىت ذرب اللسان مهذب إن مل جيد خربا صحيحا خيلق وأراد حبمص اشبيلية ألنه يقال هلا ذلك
إنه بلغ ابن العريب ذلك أي هذه األبيات فعلم تعنتهم فحمله احلمق على كتمان ذلك أو مل حيمله : قال ابن حجر
وآفة هذا كله اإلطالق يف موضع التقييد فمن قال من األئمة إن هذا احلديث : ئق مث قال ابن حجروعاق عنه عا

تفرد به مالك عن الزهري فليس على إطالقه وإمنا املراد بشرط الصحة ومن قال كابن العريب إنه رواه من طرق غري 
ال يصح إال من : ال تعارض وقال ابن حبانطريق مالك إمنا املراد به يف اجلملة سواء صح أو مل يصح فال اعتراض و

". إمنا األعمال بالنيات: "رواية مالك عن الزهري فهذا التقييد أوىل من ذلك اإلطالق وهذا بعينه حاصل يف حديث
  .انتهى

: وقد قال مسلم بن احلجاج"أي ابن الصالح " ويف غرائب الصحيح أشباه لذالك كثرية قال"ابن الصالح " قال"
قال احلافظ ابن " تسعني حرفا يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يشركه فيها أحد بأسانيد جيادللزهري قدر 

أي يف باب من حلف بالالت والعزى من باب األميان  -هو يف صحيح مسلم يف كتاب األميان والنذور منه: حجر
ل أنه أراد جودة األسانيد من الزهري إىل بأسانيد جياد يتبادر منه قبول نفس املتون وال يقال حيتم: والنذور وقوله

النيب صلى اهللا عليه وسلم بل الظاهر إرادة اجلودة يف مجيع السند من مسلم إىل آخره واختلف النسخ يف العدد 
  .واألكثر بتقدمي السني على التاء

يف ذلك على فهذا الذي ذكرناه وغريه من مذاهب أئمة احلديث يبني لك أنه ليس األمر "ابن الصالح " قال"
ليس يف هذا التفصيل من الشاذ إال ما قاله " اإلطالق الذي أتى به اخلليلي واحلاكم بل األمر فيه على تفصيل نبينه

: فهو حسن لذاته غريب وأما الرابع: فهو صحيح غريب وأما الثالث: أوال وهو الذي عرفه به الشافعي وأما الثاين
  .غريهفإنه ضعيف إذا أتى ما جيربه صار حسنا ل

إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان خمالفا ملا رواه من هو أحفظ منه لذلك وأضبط كان ما تفرد به :فنقول"
  " .شاذا مردودا

  :فإنه ينقسم إىل قسمني" إن مل يكن فيه خمالفة ملا رواه غريه: "و الثاين 
  :ه وفيه قسمانالذي مل خيالف يف روايته غري" فينظر يف هذا املتفرد"قوله : األول 
قال ابن " فإن كان عدال ضابطا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه"ما أفاده قوله : األول 
  .كما سبق من األمثلة: الصالح

نفراده به ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان ا"أي املنفرد بالرواية " وإن مل يكن"ما أفاده قوله : الثاين 
لفقد " عن مرتبة الصحيح"بالزاي واحلاء املهملة مكررات أي مبعدا " مزحزحا"باخلاء املعجمة والراء " خارما له

  .شرط رواته فيه



وقد بينها " حبسب احلال فيه"من كونه حديثا حسنا أو ضعيفا أو حنومها " مث هو بعد ذلك دائر بني مراتب متفاوتة"
  :بأهنا قسمان

املقبول تفرده استحسنا "وهو خفيف الضبط " فإن كن املتفرد به غري بعيد من درجة احلافظ املتقن: "قوله: األول 
  " .ومل حنطه إىل قبيل الضعيف"أي جعلناه حسنا " حديثه ذلك

  " .رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ املنكر"أي من درجة من ذكر " وإن كان بعيدا من ذلك"قوله : و الثاين 
  :فخرج من ذلك أن الشاذ املردود قسمان : "بن الصالحقال ا
  .الفرد املخالف : أحدمها
  " .الفرد الذي ليس يف رواته من الثقة والضبط ما يقع جابرا ملا يوجب التفرد والشذوذ: و الثاين

ذي قال القاضي ابن مجاعة هذا التفضيل حسن ولكن أخل يف القسمة احلاصرة بأحد األقسام وهو حكم الثقة ال
  .خالفه ثقة مثله فإنه ما بني ما حكمه انتهى

  .قوله أحفظ منه وأضبط على صيغة التفضيل يدل على أن املخالف إن كان مثله ال يكون مردودا: قلت
عن العامل احلريص على نشر ما عنده م احلديث وتدوينه ولذلك العامل كتب معروفة "من الرواة " أما من تفرد: قلت"

" حفاظ حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظا وكتابة فكالم احملدثني"اآلخذون عنه " وتالميذه وقد قيد حديثه فيها
  الذي نقله اخلليلي من

على حسب "حبفظه " ألن يف شذوذه ريبة قد توجب زوال الظن"يقبله العقل " معقول"التوقف يف رواية الثقة 
  .ردا وقبوال" القرائن وهو موضع اجتهاد

إذ ليس حمل ريبة وإال فاألول مل يقل بأنه يرد بل " كذلك فال يلزم رده"من مشاخيه " ليس وأما من شذ حبديث عمن"
لزم قول أيب علي اجلبائي "يقبله " يف القوة وإال"الذي خالفه " وإن كان دون احلديث املشهور"جعله موضع اجتهاد 

إذ العلة هي االنفراد " ى اهللا عليه وسلمأنه ال يقبل إال اثنني وكان يلزم أيضا يف الصحايب إذا انفرد عن النيب صل
وقد حصلت وال قائل من اجلمهور وإن كان عمر رضي اهللا عنه قد كان يقبل ما انفرد الراوي كما عرفت فيما 

  .مضى
مل يقل إنه األوىل بل قال بل األمر على تفصيل إىل آخره " وقول ابن الصالح إن التفصيل الذي أورده هو األوىل"

وهو أن يقال تريد أن مذهبك هو األوىل فذلك صحيح وهو "االستفسار " فيه سؤال"ه أنه األوىل نعم يفيد كالم
" مذهب حسن أو تريد أن ذلك مذهب أئمة احلديث فيحتاج إىل نقل والظاهر أنه أراد األول إذ مل ينسبه إىل أحد

مث تضيعفه ملا قاله "ث فهو هلم فهو له وإن كان قوله مذاهب أئمة احلديث يشعر بأن تفصيله هو رأي أئمة احلدي
غري الزم مبا ذكره ألن احلاكم حكى ذلك ومل ينسبه إىل أحد "حيث قال إهنما أطلقا ما فلصله هو " اخلليلي واحلاكم

قد يقال إن احلاكم بصدد تدوين علوم احلديث اليت تعارفها أئمة " فلم يرد عليه أن غريه من احملدثني خالفه يف ذلك
تدوين خيصه فورد عليه أفراد الصحيح وهب أنه أراد أنه مذهبه فإنه يرد عليه ما أورده ابن احلديث ال بصدد 

  .الصالح ألن احلاكم متابع للناس يف احلكم بصحة ما يف الصحيحني وقبول ما اشتمال عليه من احلديث
احلديث كما قاله ابن  حىت يقال إن إطالقه يوافق مذاهب أئمة" وأما اخلليلي فلم حيك ذلك عن مجيع أهل احلديث"

بل قد نقل أهل احلجاز قريبا من مذهب ابن الصالح فابن الصالح إن نقل عمن نقل عنه اخلليلي خالف "الصالح 
  .عن مروى عنه واحد" نقل اخلليلي كانا روايتني

كن إبن وال نكارة يف هذا فقد يكون للعامل قوالن يف املسألة وقد يصدق الناقالن وإن اختلف ما نقاله فلم ي"



هذا إن كان النقل عن " الصالح أوىل بصحة النقل إال أن يكون ما نقله هو آخر قويل احلافظ املختلف عنه النقل
ألن كل واحد ناقل " وأما إن مل ينقل إبن الصالح عمن نقل عنه اخلليلي فال يرد كالمه على اخلليلى البتة"معينني 
  عن

  .منهماغري من نقل عنه اآلخر فال اعترض على واحد 
ابن " وهلذا قال"من احملدثني " عن كثري"أي ما نقله اخلليلي " والظاهر أن إبن الصالح ال خيالف يف صدور ذلك"

يف نوع املنكر ما لفظه وإطالق احلكم على التفرد بالرد والنكارة والشذوذ موجود يف الكالم كثري من "الصالح 
ديث يطرح الشاذ مطلقا وهو زائد على ما نقله اخلليلي فإنه فهذا نص منه على أن كثريا من أهل احل" أهل احلديث

  .نقل الرد يف الضعيف والتقف يف الثقة
أما من تفرد عن العامل إىل آخر كالمه إال أنه : يريد املصنف قوله آنفا قلت" والصواب أن فيه التفصيل الذي بيناه"

أنه يريد ما اختاره لنفسه ولذا قال الصواب أي يرد عليه ما أورده هو على إبن الصالح من السؤال وجياب عنه ب
وإذا عرفت " وهو الكالم على الشاذ"الذي تقدم قريبا " يعين يف هذا الباب"بالنظر إىل الدليل الذي أبداه عن غريه 

فثبت هبذا أن قدح احلدثني "أن الصواب ما ذكره الصنف رمحة اهللا من التفصيل عرفت صحة ما فرعه عليه من قوله 
فإنه يعلم منه وجه " ديث بالشذوذ والنكارة مشكل وأكثره ضعيف إال ما تبني فيه سبب النكارة والشذوذيف احل

  .الرد أو غريه
بأن " القدح يف احلديث نفسه: أحدمها: يف موضعني"أي من أئمة احلديث الرد بالشذوذ والنكارة " وقد يقع منهم"

فإذا "فيقدحون فيه بأنه يروى الشواذ واملناكري " الشواذ واملناكريالقدح يف راوي : والثاين"يقولوا إنه منكر أو شاذ 
أىب على " تفرد الثقة باحلديث وإن مل خيالف غريه فقد زادوا على"من العيب " ثبت بنقل الثقة عن احلفاظ أهنم يعيبون

ف يف قبول حديثه اجلبائى فإنه اشترط أن يكون احلديث مرويا ثقتني ومل يقدح يف الثقة الواحد إذا روى بل وق"
وهذا غلو منكر وقد جرحوا كثريا "واحملدثون قدحوا يف املنفرد ولذا زادوا على أيب علي اجلبائي " يرويه معه آخر

إذا مل حيفظ احلديث وال عرفه بل من املشهور أن " من أهل العلم بذلك وما على احلفاظ أن حفظوا وينسي غريهم
و هريرة البن عمر رضي اهللا عنهم يف قصة معروفة وهبذا عرفت أن تفرد من حفظ حجة على من مل حيفظ كما قال أب

  .الثقة ال يكون قدحا فيما رواه وال يعد شاذا يرد به حديثه
وقد تبع "بأنه ليس من األفراد " وقول ابن الصالح إن حديث إمنا األعمال بالنيات من األفراد الصحاح معترض"

وقد رواه "وقدمنا شيئا من ذلك " وقد اعترضوا يف ذلك"أنه من األفراد أي ب" غريه يف ذلك فقد قال بذلك مجاعة
  ابن حجر يف كتاب

وحينئذ فال اعتراض " شيخه شيخ اإلسالم البلقيين عن عدد كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم لكن من طرق ضعيفة
  .وال معارضة فتذكر

يات متفق على صحته أخرجه األئمة املشهورون إال قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري إن حديث إمنا األعمال بالن
املوطأ قال أبو جعفر الطربي قد يكون هذا احلديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه من األفراد ألنه ال يروي 

ذلك عن عمر إال من رواية علقمة وال عن علقمة إال من رواية حممد بن إبراهيم وال عن حممد بن إبراهيم إال من 
حيىي بن سعيد قال احلافظ وهو كما قال فإنه إمنا اشتهر عن حيىي بن سعيد وأطلق اخلطايب نفي اخلالف بني أهل رواية 

احلديث يف أنه ال يعرف إال هبذا اإلسناد وهو كما قال لكن بقيدين أحدمها الصحة ألنه ورد من طرق معلولة ذكرها 



اق ألنه ورد يف معناه عدة أحاديث صحت يف مطلق النية مث الدار قطين وأبو القاسم بن منده وغريمها ثانيهما السي
ساقها يف الفتح وقد عرفت مما قدمناه عن ابن حجر أيضا أنه ال اعتراض وال معارضة إذ املراد أنه فرد باعتبار طريقة 

  .لمالصحيحة غري فرد باعتبار مطلق الطرق كما قال املصنف لكن من طرق ضعيفة واهللا سبحانه وتعاىل أعلى وأع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ]يف بيان حقيقة املنكر وأقسامه[ ٣٧: مسألة

مبوحدة مفتوحة وتكسر فراء ساكنة فدال " قال احلافظ أبو بكر أمحد بن هرون الربدجيي"اسم مفعول " املنكر"
بعة وعشرين مهملة مكسورة فمثناة حتتية فميم فجيم نسبة إىل برديج بزنة فعليل بلدة بينها وبني برذعة حنو أر

فرسخا ينسب إليها هذا احلافظ وبرذعة مبوحدة فراء ساكنة فذال معجمة فعني مهملة وهي مدينة بأران إن حقيقة 
هو احلديث الذي ينفرد به الرجل وال يعرف متنه من غري روايته ال من الوجه الذي رواه منه وال من وجه "املنكر 
  .١ر بالغا فقال بلغنا عن أيب بكرهكذا رواه ابن الصالح عن احلافظ أيب بك" آخر

وكان يليق إال جيعل نوعا : مث اعترضه ابن الصالح وقال هو ينقسم إىل ما ينقسم إليه الشاذ وهو مبعىن الشاذ قلت"
على قول ابن الصالح إنه ينقسم إىل ما ينقسم إليه الشاذ ما لفظه مها مشتركان يف : ضقال احلافظ ابن حجر" وحده

ا على قسمني وإمنا اختالفهما يف مراتب الرواة فالضعيف إذا انفرد بشيء ال متابع له وال كون كل واحد منهم
شاهد ومل يكن عنده من الضبط ما يشترط يف حد الصحيح واحلسن فهذا أحد قسمي الشاذ فغن خولف فيما هذه 

كنه خالف من هو أرجح صفته مع ذلك كان أشد شذوذا ورمبا مساه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك املرتبة يف الضبط ل
منه يف الثقة والضبط فهذا القسم الثاين من الشاذ وهو املعتمد يف تسميته وأما إذا انفرد املستور أو املوصوف بسوء 
احلفظ يف بعض دون بعض أو الضعيف يف بعض مشاخيه بشيء ال متابع له وال شاهد عليه فهذا أحد قسمي املنكر 

أهل احلديث فإن خولف يف ذلك فهو القسم الثاين وهو املعتمد على رأي وهو الذي يوجد يف إطالق كثري من 
  .األكثرين

  ـــــــــــــــــــ
  .١٠٥علوم احلديث ص  ١

  .فبان هبذا فصل املنكر من الشاذ وأن كال منهما قسمان جيمعهما مطلق التفرد أو مع قيد املخالف انتهى
ما ذكره احلافظ هنا ما لفظه وعرف هبذا أي مبا ذكرناه من وشرح شرحها بعد ذكر حنو  ١وقال يف النخبة وشرحها

التقرير الدال على الفرق بني الشاذ واملنكر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه وهو أنه يعترب يف كل منهما شيء 
ي ويف ال يعترب يف اآلخر ويعترب يف كليهما شيء آخر حيث اعترب يف كليهما خمالفة األرجح ويف الشاذ مقبولية الراو

املنكر ضعفه ألن بينهما اجتماعا يف اشتراط املخالفة وافتراقا يف أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق واملنكر راويه ضعيف 
  .أي لسوء حفظه أو جهالته أو حنو ذلك

. وقد غفل أي عن االصطالح أو عن هذا التحقيق من سوى بينهما أراد به ابن الصالح فإنه سوى بينهما: قال
  .انتهى

يف ترمجة بريد بضم بضم املوحدة هو ابن "املعروف بفتح الباري " يف مقدمة شرح البخاري: ل احلافظ ابن حجروقا"
  " .عبد اهللا بن أيب برده ابن أيب موسى إن أمحد وغريه يطلقون املناكري على األفراد املطلقة



  .د يف كالم كثري من أهل احلديثوإطالق احلكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجو: قال ابن الصالح
وهو ما ينبغي التيقظ له فقد أطلق اإلمام أمحد والنسائي وغري واحد من النقاد املنكر على : قلت: قال ابن حجر

  .جمرد التفرد لكن حيث ال يكون املنفرد يف وزن من حيكم حلديثه بالصحة بغري عاضد يعضده انتهى
كر يف حديث احملدث ما إذا عوضت روايته للحديث على رواية غريه ويف مقدمة صحيح مسلم وعالمة املن: قلت

من أهل احلفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ومل يكذبوا فيها فإذا كان األغلب من حديثه ذلك كان مهجور 
  للحديث غري مقبولة وال مستعملة فعلى هذا رواية املتروك عند مسلم يسمى منكر قال احلافظ وهذا هو املختار

 ** *  
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٦ص  ١

  ]يف بيان حقيقة األفراد[ ٣٨: مسألة

أي " إما أن يكون احلديث فردا مطلقا"مل يفردها بتعريف ألنه يعرف إذ ال خيلو " األفراد"من أنواع علوم احلديث 
  " .فحكمه حكم الشاذ واملنكر كما تقدم"غري مقيد بشيء كما يعرف من مقابله 

  :إنه ينقسم املطلق إىل نوعني : جرقال احلافظ ابن ح
  .تفرد شخص من الرواة باحلديث دون غريه: أحدمها 
  .قد ينقسم أيضا دون غريه قسمني أحدمها بقيد كون الفرد ثقة والثاين ال بقيد : والثاين 

اهللا بن أيب فأما أمثلة األول فكثرية جدا وقد ذكر شيخنا يف منظومته له حديث ضمرة بن سعيد بن عبيد اهللا بن عبد 
واقد يف القراءة يف األضحى قال شيخنا مل يروه أحد من الثقات غري ضمرة بن سعيد وله طريق أخرى من طريق 

  .عائشة سندها ضعيف انتهى
" واقتربت الساعة"احلديث املشار إليه لفظه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف األضحى والفطر بقاف : قلت

  .١نرواه مسلم وأصحاب السن
قال وأما أمثلة الثاين فكثرية جدا منها يف الصحيحني حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب العباس عن عبد 
اهللا بن عمر يف حصار الطائف تفرد به ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أيب العباس أبو العباس عن عبد اهللا بن عمر 

  .كذلك
نيب صلى اهللا عليه وسلم على سهل بن بيضاء له طريقان رواهتما كلهم ومثال النوع الثاين حديث عائشة يف صالة ال

  مدنيون قال احلاكم تفرد أهل املدينة
  ـــــــــــــــــــ

  .٨حديث : وما لك يف العيدين. ٢٤٦الصالة ب : وأبو داود يف، ١٤حديث : العيدين: مسلم يف ١

  .١هبذه السنة
  :أو يكون مقيدا وهو نوعان 

أو مقيدا بالنسبة إىل الثقات كقوهلم مل يروه من الثقات إال فالن فال حيتج به إال أن من رواه من غري : "قوله: األول 
كذا نص عليه الزين ولفظه إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة "ويأيت حتقيقها قريبا " الثقات قد بلغ مرتبة االعتبار



لفرد املطلق ألن رواية غري الثقة كال رواية إال أن يكون قد كقوهلم مل يروه ثقة إال فالن فإن حكمه قريب من حكم ا
  .وقد مضى ذلك" بلغ رتبة من يعترب حبديثه انتهى والصحيح أنه يأيت فيه ما يأيت يف الشاذ من التفصيل

ه ألنه ليس مفردا ما تفرد ب" أو مقيدا بالنسبة إىل بلد كأفراد الكوفيني والبصريني فال ضعف فيه: "قوله: والثاين 
إال أن ينسب "مجاعة من أهل الكوفة أو البصرة نعم إن تفرد به واحد منهم فهو الذي أشارة إليه باالستثناء بقوله 

كأن يقال تفرد به الكوفيني مثال واملنفرد به واحد من أهل الكوفة فنسب التفرد " إليه جمازا واملنفرد به واحد منهم
  .ألنه هو إمنا قال فيه بالنسبة" مه حكم ما انفرد به واحد كما تقدمفيكون حك"إليهم جمازا من باب عقروا الناقة 

  :قد جعل احلافظ ابن حجر النسيب أربعة أنواع : قلت
تفرد شخص عن شخص كحديث عبد الواحد بن أمين عن أبيه عن جابر يف قصة الكدية اليت عرضت هلم : األول 

أمين عن أبيه وقد روى من غري حديث جابر وأمثلة  وقد تفرد به عبد الواحد بن ٢يوم اخلندق أخرجه البخاري
ذلك يف كتاب الترميذي كثرية جدا بل قد ادعى بعض املتأخرين أن مجيع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل وليس 

  .كما قال لتصرحيه يف كثري منه بالتفرد املطلق
عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه وقد تفرد به أهل مرو  ٣تفرد أهل بلد عن شخص كحديث القضاة ثالثة: الثاين 

  .مجعت طرقه يف جزء
  من ٤تفرد شخص عن أهل بلد أخرى مثاله ما رواه أبو داود: الثالث 

  ـــــــــــــــــــ
  .ذكر النوع اخلامس والعشرين: ٩٧علوم احلديث ص  ١
  .٧ب : املقدمة: والدارمي يف، ٢٩املغازي ب : البخاري يف ٢
  .١٠/٩٤وشرح السنة. ١١٧ -١٠/١١٦قي والبيه. ١٣٢٢الترمذي  ٣
  .١/٥٣٢والبغوي ، ٢٢٨، ١/٢٢٧والبيهقي . ١٢٦الطهارة ب : يف ٤

حديث جابر يف قصة الشجوج إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه قال أيب داود فيما حكاه الدار 
  .قطين يف السنن هذه سنة تفرد هبا أهل مكة وحلها عنهم أهل اجلزيرة انتهى

ظاهر هذا الكالم أن التفرد شامل لتفرد الصحايب وأنه جيرى فيه ما ذكر من األحكام وهو مشكل فإنه كم : قلت
من حديث تفرد به صحايب فإن خصوا هذا التفرد مبن عدا الصحابة فهو ختصيص لبعض الثقات عن بعض فلينظر 

  .وهذا جيرى فيما سلف من بعض أقسام الشاذ
آخره إبن الصالح وزين الدين إىل ما بعد االعتبار واملتابعات ورأيت تقدميه أكثر " وهو األفراد" وهذا القسم"

  " .واهللا أعلم"ملا بينه وبني ما سبقه من املناسبة " مناسبة

  ]يف بيان حقيقة االعتبار واملتابعات والشواهد[ ٣٩: مسألة

عليها : الصالح ضقال احلافظ ابن حجر هكذا عبارة ابن" االعتبار واملتابعات والشواهد"من أنواع علوم احلديث 
هذه العبارة توهم أن االعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وليس كذلك بل االعتبار هي اهليئة احلاصلة يف : قلت

الكشف عن املتابعة والشاهد وعلى هذا كان حق العبارة أن يقول معرفة االعتبار للمتابعة والشاهد وما أحسن قول 
  :١شيخنا يف منظومته



  .انتهى. االعتبار سربك احلديث هل تابع راو غريه فيما محل فهذا سامل من االعتراض
وذلك ألن االعتبار هو نقس معرفة القسمني أو علة معرفتهما وليس قسيما هلما لعدم اندراج الثالثة حتت أمر واحد 

ل االعتبار هيئة للتوصل إىل املتابع أو فإن التقسيم هو ضم القيود املتباينة أو املتخالفة إىل القسم وليس هذا كذلك ب
  .؟٢الشاهد فكيف يكون قسما هلما

حقيقته أن يأيت احملدث إىل حديث لبعض الرواة فتعتربه بروايات " هذه ألفاظ يتداوهلا أهل احلديث بينهم فاالعتبار"
يشاركه أي يشارك  غريه من الرواة واعتباره يكون بسريه أي احملدث أي بتتبعه طرق احلديث ليعرف احملدث هل

الراوي يف رواية ذلك احلديث الذي سرب طرقه راو غريه أي غري ذلك البعض فرواه أي ذلك الغري عن شيخه عن 
شيخ البعض فيكون شيخا هلما فإذا مل جيد من يشاركه يف شيخه تتبع الطرق فإذا مل جيد فيها من رواه عن شيخه فعن 

  من" فإن وجد من رواه عن أحد منهم"تتبع إىل أن ينتهي إىل الصحايب شيخ شيخه إىل الصحايب أي يكون السرب وال
  ـــــــــــــــــــ

١/٩٤/١٧١ ١.  
  .١/٢٤١أنظر فتح املغيث للسخاوي  ٢

أي املروى من طريق أخرى غري طريق البعض فإنه يسمى تابعا فاالعتبار طريق ملعرفة التابع فإن " فهو تابع"شيوخه 
ابعة التامة وظاهر كالمهم أنه ال يطلق عليها اسم الشاهد كما يطلق على ما يأيت يف كان عن شيخه فهذه هي املت

وهو ظاهر يف أنه ال يسمى " وقد يسمى ما وجد من التوابع عن شيخ شيخه فمن فوقه شاهدا كما يسمى تابعا"قوله 
هل رواه أو معناه أحد  :نظرت"بعد تتبع الطرق عن شيخه وال عن الشيخ شيخه " وإن مل جيد"القسم األول شاهدا 

  .وال يسمى تابعا" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري طريق ذلك الصحايب فإن وجدت فهو شاهد
فاملعترب إما أن جيد من " وسيأيت يف مراتب اجلرح والتعديل بيان من يعترب به يف التوابع والشواهد إن شاء اهللا تعاىل"

اعتبار روايته فهي املتابعة التامة أو ال جيده لكنه وجده عن شيخ شيخه رواه عن شيخ ذلك الراوي الذي هو بصدد 
فهي متابعة ويقال هلا شاهدا أوال جيد إال عن صحايب آخر فهو شاهد ال غري لكنه قسمان إما أن جيده بلفظه أو مبعناه 

  .فكانت األقسام أربعة متابعة تامة متابعة غري تامة شاهد باللفظ شاهد باملعىن
تابعة التامة ما رواه الشافعي يف األم عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى مثال امل

اهللا عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا 
هبذا اإلسناد فأشار البيهقي إىل أن الشافعي تفرد هبذا العدة ثالثني فإن احلديث املذكور يف مجيع املوطآت عن مالك 

اللفظ فنظرنا فإذا البخاري قد روى احلديث يف صحيحه فقال حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب حدثنا مالك عن 
عي فهذه متابعة تامة يف غاية الصحة لرواية الشاف ١عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي

والعجب من البيهقي كيف خفيت عليه ودل أن مالكا رواه عن عبد اهللا بن دينار باللفظني معا قاله احلافظ ابن 
  .حجر
ال عجب من البيهقي ألنه إمنا ذكر أن الشافعي تفرد بذلك اللفظ عن رواية املوطات وهذا صحيح وليس يف : قلت

  .متابعة تامة دليل تقرير كالم البيهقي يف تفرد الشافعيكالمه أنه ال متابع له بل القول بأن رواية البخاري 
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٢١٨وامحد ، ٦، ٥حديث : الصيام: ومسلم يف، ١١ب : الصوم: البخاري يف ١



مث قال احلافظ وقد توبع عليه عبد اهللا بن دينار من وجهني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أحدمها أخرجه مسلم من 
مة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكر احلديث ويف آخره فإن غم عليكم فاقدروا ثالثني طريق أيب أسا

الثاين أخرجه ابن خزمية يف صحيحه من طريق عاصم بن حممد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم 
  .فكملوا ثالثني فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة

دمها من حديث أيب هريرة رواه البخاري عن آدم عن سعيد عن حممد بن زياد عن أيب وأما شاهده فله شاهدان أح
هريرة ولفظه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني وثانيهما من حديثابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمر 

يحة للمتابعة التامة وبن دينار عن حممد بن حنني بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر فهذا مثال صحيح بطريق صح
  .واملتابعة الناقصة والشاهد باللفظ والشاهد باملعىن انتهى

" وإن مل جيد شيئا من التوابع والشواهد فاحلديث فرد من األفراد ومل ميثله ابن الصالح وال زين الدين مبثال مرضي"
  .بل وال غري مرضي فإهنما مل يذكرا له مثاال أصال

م أن هذا التتبع يكون من اجلوامع وهي الكتب اليت مجعت فيها األحاديث على ترتيب واعل: فائدة قال ابن الصالح
أبواب كتب الفقه كاألمهات الست أو ترتيب احلروف اهلجائية كما فعله ابن األثري يف جامع األصول أو ترتيبه 

ل صحايب على حدة عليها نظرا إىل أول حرف يف كل حديث ومن املسانيد وهي من الكتب اليت مجع فيها مسند ك
على اختالف يف مراتب الصحابة وطبقاهتم والتزام نقل ما ورد عنهم صحيحا كان أو ضعيفا ومن األجزاء وهي ما 

  .دون فيه حديث شخص واحد أو أحاديث مجاعة من مادة واحدة
* * *  

  ]يف زيادة الثقات[ ٤٠: مسألة

لعناية قه وقد كان الفقيه أبو بكر بن عبد اهللا بن زيادة الثقات هي فن لطيف تستحسن ا"من أنواع علوم احلديث 
حممد بن زياد النيسابوري مشهور مبعرفة ذلك وكذلك أبو الوليد حسان بن حممد القرشي تلميذ ابن سريج وغري 

هذا كالم ابن الصالح وزين الدين وزاد وأبو نعيم اجلرجاين ولكنه قال بزيادات األلفاظ " واحد من أئمة احلديث
  .يف األحاديثالفقهية 

قال عليه احلافظ ابن حجر مراده بذلك األلفاظ اليت يستنبط منها األحكام الفقهية ال ما رواه الفقهاء دون احملدثني 
يف األحاديث فإن تلك تدخل يف املدرج ال يف هذا وإمنا نبهت على هذا وإن كان ظاهرا ألن العالمة مغلطاوي 

مغزاه قال ابن حبان يف مقدمة الضعفاء مل أر على أدمي األرض من كان استشكل ذلك على املصنف ودل أنه ما فهم 
حيسن صنعة السنن وحيفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادها يف اخلرب حىت كأن السنن نصب عينيه إال 

  .حممد بن اسحق مب خزمية فقط
ئمة أهل البيت قبوهلا وهو الذي حكاه فالذي عليه أ"أي يف حكم الزيادة من الثقات " واختلف العلماء فيها"

فقال يف " اخلطيب عن اجلمهور من الفقهاء وأصحاب احلديث وادعى ابن طاهر االتفاق على هذا عند أهل احلديث
  .مسألة االنتصار ال خالف جنده بني أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة

الظاهر أن هذا الشرط ال خالف فيه للعمل " حافظا وشرط أبو بكر الصرييف الشافعي واخلطيب أن يكون راويها"
  .هبا
عن تلك الزيادة " واحدا ومن روى احلديث ناقصا"راوي الزيادة " أن ال يكون"يف العدة " ابن الصباغ"شرط " و"



الذي مسع فيه راوي الزيادة وراوي النقص " ال جيوز عليهم الوهم وجملس احلديث"فاعل روى منصفني بأن " مجاعة"
  فهذه" دواح"

ثالثة شروط زادها ابن الصباغ وكأن دليله عليها أنه يبعد أن حيفظ واحد وال حيفظ مجاعة وجملس السماع والشيخ 
  .واحد فإن الوهم يتطرق إىل الواحد دون اجلماعة

وهلذا تنتقض القاعدة املشهورة بأن من حفظ حجة على من مل حيفظ بالتخصيص مبثل هذه الصورة ومل يستدل 
هلذا القول كما مل يستدل لغريه ولعله يقول دليل قبوهلا مطلقا ما علم من دليل وجوب قبول خرب اآلحاد املصنف 

وهبذا احتج من قبل الزيادة مطلقا وهم األولون فقالوا إن الراوي إذا كان ثقة وانفرد باحلديث من أصله كان 
نه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان مقبوال مقبوال فكذلك انفراده بالزيادة ورد هذا االحتجاج من مل يقبله بأ

كما سبق بيانه يف نوع الشاذ وبالفرق بني تفرد الراوي باحلديث من أصله وبني تفرده بالزيادة فإن تفرده باحلديث 
 ال يتطرق نسبة السهو والغفلة إىل غريه من الثقات إذ ال خمالفة يف روايته هلم خبالف تفرده بالزيادة إذا مل يروها من

هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فإن الظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبين هذا األمر على غلبة الظن 
واحتج بعض األصوليني أنه من اجلائز أن يقول الشارع كالما يف وقت فيسمعه شخص ويزيده يف وقت آخر 

دمها يف أثناء الكالم فيسمع ناقصا فيحضره غري األول ويؤدي كل ما مسع وبتقدير احتاد ا جمللس فقد حيضر أح
وبضبطه اآلخر تاما أو ينصرف أحدمها قبل متام الكالم ويتأخر اآلخر وبتقدير حضورمها فقد يذهل أحدمها أو 

  .يعرض له أمل أو جوع أو فكر شاغل أو حنو ذلك من العوارض وال يعرض ملن حفظ الزيادة
إمنا هو يف زيادة أحد رواييت التابعني فمن بعدهم أما الزيادة  وأجيب عن هذا بأن الذي يبحث فيه احملدثون يف هذه

احلاصلة من بعض الصحابة على صحايب آخر إذا صح السند إليه فال خيتلفون يف قبوهلا كما يف حديث أيب هريرة يف 
بو سعيد وقال أ" لك ذلك ومثله معه"الصحيحني يف قصة آخر من خيرج من النار وأنه تعاىل يقول له بعد ما يتمىن 

وحنوه من األمثلة  ١" لك ذلك وعشرة أمثاله معه: "اخلدري أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
كثري وأمنا الزيادة اليت يتوقف أهل احلديث يف قبوهلا من غري احلافظ حيث يقع يف احلديث الذي يتحد خمرجه كمالك 

  احلفاظ اإلثبات العارفني حبديث ذلك عن نافع عن ابن عمر إذا روى احلديث مجاعة من
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٤٦٠وأمحد ، ٣٩ب : الزهد: وابن ماجة يف، ٥١ب : الرقاق: البخاري يف ١

الشيخ وانفرد دوهنم بعص رواته بزيادة فيه فإهنا لو كانت حمفوظة ما غفل اجلمهور من رواته عنها وينفرد واحد 
  . األخذ عنه ومجع حديثه فإن ذلك يقتضي ريبة توجب التوقف عنهاحبفظها دوهنم مع توفر دواعيهم إىل

ومبعرفتك حمل النزاع تعرف عدم هنوض االحتجاج بقبوله صلى اهللا عليه وسلم خرب األعرايب برؤية اهلالل : قلت
  .وقبول خرب ذي اليدين وأيب بكر وعمر كما استدل به الربماوي

ممن رواه " أهنا ال تقبل الزيادة مطلقا"ليه أئمة أهل البيت فإنه القول األول هذا مقابل لقوله فالذي ع" والقول الثاين"
يف الكفاية وابن الصباغ يف العدة عن قوم من أصحاب "البغدادي " اخلطيب"أبو بكر " حكاه"ناقصا ومن غريه 

  .وروايته للقبول ع مجهور احملدثني وروايته لعدم قبوله عن قوم منهم" احلديث
والذي اختاره يعين اخلطيب لنفسه أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدل حافظا متقنا : ن حجرقال احلافظ اب

  .وهذا متوسط بني املذهبني فال ترد الزيادة من الثقة مطلقا وال تقبل مطلقا: ضابطا قال قلت



ات حكاه اخلطيب عن أهنا ال تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غريه من الثق"من األقوال التفصيل وهو " والثالث"
  " .فرقة من الشافعية ويف املسألة أقوال غري هذه

  .ذكر الربماوي يف شرح ألفيته يف أصول الفقه عشرة أقوال: قلت
  " :ابن الصالح إىل ثالثة أقسام"أي ما يرى بالزيادة " وقد قسمه"
  " .ما يقع منافيا ملا قد رواه احلافظ فهو مردود كما مر يف الشاذ: أحدمها"
لثاين ما تفرد برواية مجلته ثقة وال تعرض فيه ملا روى الغري ملخالفة أصال فهذا مقبول وقد ادعى فيه اتفاق العلماء ا"

  .قد سبق مثاله يف نوع الشاذ: قال ابن الصالح" وقد تقدم أيضا يف الشاذ
" سائر من روى ذلك احلديث"تلك الزيادة " الثالث ما يقع بني هاتني املرتبتني مثل زيادة لفظ يف حديث مل يذكرها"

هذا التفصيل قد سبق املؤلف إليه يريد ابن الصالح إمام احلرمني يف الربهان فقال : اجملرد عن الزيادة قال ابن حجر
بعض أن حكى عن الشافعي وأيب حنيفة قبول زيادة الثقة هذا عندي فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما 

  .طالعهم فهذا يوهن قول قابل الزيادةنقله هذا الراوي مع إمكان ا
  وفضل أبو نصر ابن الصباغ يف العدة تفصيال آخرين أن يتعدد اجمللس فيعمل هبما

ألهنما كاخلربين أو يتحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون مجاعة ال جيوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن 
لقبول وكذا إن كان كل منهما واحد حيث يستويان وإال فرواية كان بالعكس أو كان كل من الفريقني مجاعة فا

  .الضابط منهما أوىل بالقبول
إن كان املمسك عن الزيادة أضبط من الراوي هلا فال يقبل ذلك إن صرح بنفيها وإال : وقال اإلمام فخر الدين

  .قبلت
قد انتهوا إىل حد ال تقضي العادة بغفلة وقال اآلمدي وجرى عليه ابن احلاجب إن احتد اجمللس فإن كان من مل يروها 

مثلهم عن مساعها والذي رواها واحد فهي مردودة وإن مل ينتهوا إىل هذا احلد فاتفق مجاعة الفقهاء واملتكلمني على 
قبول الزيادة خالفا للجماعة مث قال فائدة حكى ابن الصالح عن اخلطيب فيما إذا تعارض الوصل واإلرسال أن 

احلديث يرون أن احلكم للمرسل وحكى هنا عنه أن اجلمهور من أئمة الفقه واحلديث يرون أن األكثر من أهل 
احلكم ملن أتى بالزيادة إن كان منه وهو ظاهر التعارض ومن أبدى فرقا بني املسألتني فال خيلو عن تكلف وتعسف 

عه ووقفوه أو وصله وقطعوه وقد جزم ابن احلاجب أن الكل مبعىن واحد فقال إذا أسند احلديث وأرسلوه أو رف
  .فحكمه حكم الزيادة يف التفصيل السابق مث ذكر جوابا ال خيلو عن تكلف وتعسف

مبا روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر يف  ١ومثله ابن الصالح"
فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا : لصالحقال ابن ا" ٢رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني

ابن عمر وأيوب وغريمها هذا احلديث عن نافع "مصعر " وروى عبيد اهللا"تفرد من بني الثقات بزيادة من املسلمني 
عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأخذ هبا غري واحد من األئمة منهم الشافعي وأمحد قال الزين وهذا املثال غري 

أي العدوي موىل ابن عمر ثقة " عمر بن نافع"أي على زيادة من املسلمني " لكا على ذلكصحيح فقد تابع ما
  بن عبد اهللا بن خالد بن حزام األسدي احلزامي بكسر أوله وبالزاي أبو عثمان النهدي" والضحاك بن عثمان"

  ـــــــــــــــــــ
  .١١٣علوم احلديث ص  ١
  .٢/١٠٢وأمحد . ١٦، ١٣، ١٢حديث : الزكاة: ومسلم يف، ٧١، ٧٠ب : الزكاة: البخاري يف ٢



مل أجده يف " واملعلي بن إمساعيل"البصري وأبو املظفر السري بالتشديد العطار " ويونس بن يزيد وعبد اهللا بن عمر"
امليزان وال يف التقريب مث رأيت يف نكت البقاعي أنه قال فيه أبو حامت الرازي ليس حبديثه بأس صاحل احلديث مل يرو 

نه غري أرطاة وذكره ابن حبان يف الثقات وحديثه هذا أخرجه ابن حبان يف صحيحه والدار قطين يف سننه عن ع
أرطاة بن منذر عن املعلي بن إمساعيل عن نافع بالزيادة املذكورة وكثري بن فرقد نزيل مصر ثقة وثقة ابن معني وأبو 

رجها احلاكم يف املستدرك من رواية الليث بن سعد عن حامت وأخرج له البخاري قاله البقاعي يف نكته وروايته أخ
عن نافع وقال فيها من املسلمني وأخرجها الدار قطين يف السنن وقال احلاكم هذا احلديث صحيح " كثري بن فرقد"

  " .واختلف يف زيادهتا على عبيد اهللا بن عمر وأيوب"على شرطهما ومل خيرجاه 
ترمذي ألنه قال ما لفظه حديث ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر واعلم أن أصل التمثيل للزيادة وقع لل

حنو حديث أيوب وزاد فيه من املسلمني ورواه غري واحد عن نافع ومل يذكر فيه من املسلمني انتهى فتبعه ابن 
عمر بن نافع بن الصالح واعترضه النووي بقوله ال يصح التمثيل هبذا احلديث ألنه مل ينفرد به بل وافقه يف الزيادة 

عمر والضحاك بن عثمان واألول يف صحيح البخاري والثاين يف صحيح مسلم وقد تعقب النووي الشيخ تاج الدين 
التربيزي بقوله إمنا مثل به حكاية عن الترمذي فال يرد عليه شيء وتعقب بأن ابن الصالح أقره ورضيه فورد عليه 

  .ما ورد على الترمذي
  .زيادة تفرد هبا مالك كالم الترمذي وأنه قد سبق باالعتراض على ابن الصالح النوويفعرفت أن القول بأهنا 

وقال ابن حبان أورده بالزيادة احلاكم والدار قطين والطحاوي وبدوهنا مسلم وللزيادة شاهد وهو حديث ابن عباس 
غو والرفث وأخرجه فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الل ١عند أيب داود

  .انتهى. والدار قطين ووجه الداللة فيه أن الكافر ال طهرة له ٢احلاكم
  حديث"ما ذكره ابن الصالح أيضا وهو " والصحيح يف املثال"أي الزين " قال"

  ـــــــــــــــــــ
  .٦١ب : الزكاة: وابن ماجة يف. ١٨ب : الزكاة: يف ١
  .١٣١علوم احلديث ص  ٢

أبو مالك سعد بن طارق األشجعي وانفرد بذلك  ١" وتربتها طهورا"زاد فيه " مسجدا وطهوراجعلت يل األرض "
من رواية األشجعي عن ربعي عن حذيفة  ٢قال الزين بعد هذا واحلديث رواه مسلم والنسائي" من دون سائر الرواة

برواية مجلة احلديث عن ربعي بن قال عليه احلافظ ابن حجر وهذا التمثيل ليس مبستقيم أيضا ألن أبا مالك قد تفرد 
خراش كما تفرد بروايته ربعي عن حذيفه فإن أراد أن لفظة تربتها زائدة يف هذا احلديث على باقي األحاديث يف 

اجلملة فإنه يرد عليه أهنا يف حديث علي رضي اهللا عنه كما نبه عليه شيخنا وإن أراد أن أبا مالك تفرد هبا وأن رفقته 
  .وها كما هو ظاهر كالمه فليس صحيحعن ربعي مل يذكر

  .وحديث علي أخرجه أمحد يف مسنده بإسناد حسن بلفظ وجعل التراب يل طهورا وأخرجه البيهقي أيضا: قلت
وهو أول األقسام الثالثة من تقسيم ابن الصالح " ويف هذا القسم شبه من القسم األول املردود: قال ابن الصالح"
وهي " ويف ذلك نوع خمالفة ومغايرة"بالتربة " وهذا خمصوص"ألجزاء األرض " عاممن حيث أن ما رواه اجلماعة "

إذ ال منافاة بني " املقبول من حيث إنه ال منافاة بينهما"من الثالثة وهو " ويشبه القسم الثاين"مغايرة اخلاص والعام 
  .عام وخاص يف احلقيقة ولذا قال يف العبارة األوىل نوع خمالفة

يف القبول وعدمه وحيث ال حيصل موجب الرد فاألصل وجوب قبول الثقات " ترجيح واجتهاد وهو موضع: قلت"



وقد يقع الغلط يف احلكم باالنفراد أي يف حكم العامل بأن هذا احلديث أو الزيادة تفرد هبا الراوي ألن األصل عدمه 
قف احلكم هبما على البحث فال حيكم به إال بدليل كذا عللوه واالنفراد وعدمه ليس أحدمها أصال بل يتو

من أئمة هذا "أي ابن الصالح " وهو"كما عرفت آنفا " فهذا ابن الصالح غلط على مالك يف ذلك"واالستقراء 
وقد "إذ الوصل زيادة ثقة " وبني الوصل واإلرسال من املخالفة حنو ما ذكرناه: العلم فكيف بغريه قال ابن الصالح

  .لثالثأي يف القسم ا" قدمنا الكالم عليه
  "ويزداد ذلك بأن اإلرسال نوع قدح يف احلديث وترجيحه"أي ابن الصالح " قال"

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٢٥٠وأمحد ، ٣١٧والترمذي . ٤٨٩وأبو داود . ٣حديث : املساجد: ومسلم يف، ١/٩١البخاري  ١
٢/٥٦ ٢.  

قال وميكن أن جياب عنه "ان كاجلرح له ألنه بإطراح من وصل ك" من قبيل تقدمي اجلرح على التعديل"أي األرسال 
  .وليس يف عبارة ابن الصالح لفظ ميكن" بأن اجلرح إمنا قدم ملا فيه من زيادة الثقة والزيادة هنا مع من وصل

* * *  

  ]وحكمه، وأقسامه، يف بيان املعل[ ٤١: مسألة

  .ى خالف قياس اللغة كما يأيتوهذا عل" املعل هو الذي يسمى عندهم املعلل واملعلول"من أنواع علوم احلديث 
  :١فإنه قال" ويسمى احلديث الذي مشلته علة معلال وال يسمى معلوال: قال زين الدين"

وقد وقع يف عبارة كثري من أهل احلديث تسميته باملعلول وذلك "وسم ما بعلة مشمول معلال وال تقل معلول 
وذلك : اخلليلي واحلاكم وغريهم قال ابن الصالحوالدار قطين وأيب يعلي  ٢موجود يف كالم الترمذي وابن عدي

وقال النووي أنه حلن  ٣منهم ومن الفقهاء يف قوهلم يف باب القياس العلة واملعلول مرذول عند أهل العربية واللغة
وأكثر عباراهتم يف الفعل أهنم يقولون "قال وكذلك هو يف عبارة بعضهم " قال زين الدين واألجود يف تسميته املعل

ويف القاموس " ه فالن بكذا وقياسه معل وهو املعروف يف اللغة قال اجلوهري ال أعلك اهللا أي ال أصابك بعلةأعل
  .العلة املرض عل واعتل وأعله اهللا فهو معل وعليل وال يقال معلول واملتكلمون يستعملوهنا

  وهو علي بن أمحد بن سيده اللغوي النحوي األندلسي أبو" وقال صاحب احملكم"
  ـــــــــــــــــــ

  .١/١٠٤/١٩٣فتح املغيث  ١
اإلمام احلافظ الكبري أبة أمحد عبد اهللا بن عدي بن حممد بن مبارك اجلرجاين صاحب الكامل يف : ابن عدي هو ٢

البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٣٦٥مات سنة . كان عدمي النظري حفظا وجاللة: اجلرح والتعديل قال اخلليلي
  .٢/٣٣٧والعرب ، ٣/٥١الذهب  وشذرات، ١١/٢٨٣
  .١١٥علوم احلديث ص  ٣

واستعمل "احلسن الضرير كان من أئمة اللغة عارفا باألشعار واللغة وأيام العرب وفاته سنة مثان ومخسني وأربعمائة 
لفظة املعلول يف املتقارب من العروض قال واملتكلمون يستعملون لفظة املعلول يف مثل "لعله الزجاج " أبو اسحق
باملثلثة والالم مفتوحتني " قال ويف اجلملة فلست منها على ثقة وال ثلج"هذا هو مقول صاحب احملكم مث " هذا كثريا



ألن املعروف إمنا هو أعله اهللا "وباجليم وقال يف القاموس ثلجت نفسي كنصر وفرح ثلوجا وثلجا اطمأنت انتهى 
ن قوهلم جمنون ومسلول من أهنما جاءا على جنته ورسللته فهو معل اللهم إال أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه م

جن "أي العرب " وإذا قالوا"أي صاحب احملكم أو سيبويه " ومل يستعمال يف الكالم واستفىن عنهما بأفعلت قال
" جعل فيه اجلنون والسل كما قالوا حزن"إذا أرادوا األخبار عما وقع فيه " فإمنا يقولون"بالبناء للمفعول " وسل

احلاء املهملة والزاي من احلزن هكذا رأيناه يف التنقيح مضبوطا والذي يف نكت البقاعي ما يفيد أنه بالقاف آخره ب
حرق الرجل كعىن زال حق وركه ويف خمتصر العني للزبيددي واحلارقة عصبة متصلة بني : قال إنه قال ابن الصالح

يل رجل حمروق وقد حرق انتهى والوابلة باملوحدة طرف وابلة الفخذ والعضلة وإذا انقطعت احلارقة ومل تلتئم ق
رأس العضلة والفخذ أو طرف الكتف أو عظم يف مفصل الركبة أو ما التف من عظم الفخذ قاله يف القاموس وفسل 
بالفاء املهملة من الفسالة يقال فسل ككرم وعلم فسالة وفسولة والفسل الرذل الذي ال مروة له كاملفسول قاله يف 

  .وسالقام
  " .انتهى"إذا عرفت هذا عرفت أن هذا البناء إمنا يكون من املتعدي وال تعدية هنا فجاء على خالف القاعدة 

وهذا من اضبط ختميين إذ اللفظ يف نسخ التنقيح غري واضح وال متجه املعىن وهو منقول من شرح األنفيه والزين 
واستجن بنيا للمفعول وجتنن وجتانن وأجنه اهللا فهو جمنون  نقله من احملكم فينظر ويف القاموس جن بالضم جنا وجنونا

  .انتهى
وأما علله فيستعمله أهل اللغة مبعىن أهلاه عن الشيء وشغله من تعليل الصيب بالطعام يعين فال يقال علل احلديث 

للغوي وهو املراد مبعىن أعله فليس بينهما مناسبة يف اللغة وهو ظاهر إذ ال تالقي بني املعىن االصطالحي واملعىن ا
  .باملناسبة

  يف اصطالح أئمة" والعلة"أي زين الدين يف تعريف العلة اليت حبثنا فيها " قال"

ولذا " على احلديث فأثرت فيه أي قدحت يف صحته"باهلمزة " عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت"احلديث 
  .أخذوا يف رسم الصحيح أن ال يكون شاذا وال معلال

عريف أغليب للعلة وإال فإنه سيأيت أهنم قد يعلون بأشياء ظاهرة غري خفية وال غامضة ويعلون مبا ال وكان هذا ت: قلت
  .يؤثر يف صحة احلديث ويأيت يف آخر البحث حتقيق ذلك

على كالم ابن : واعلم أن الرسم للعلة ذكره ابن الصالح وتبعه الزين ونقله املصنف وضقال احلافظ ابن حجر
  .الصالح
فإنه قال وإمنا يعلل احلديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن  ١حترير كالم احلاكم يف علوم احلديثهذا : قلت

حديث اجملروح ساقط واه وعلة احلديث تكثر يف أحاديث الثقات أن حيدثوا حبديث له علة فتخفى عليهم عملته 
نقطع معلوال وال احلديث الذي يف رواته واحلجة فيه عندنا العلم والفهم واملعرفة فعلى هذا ال يسمى احلديث امل

جمهول أو مضعف معلوال وإمنا يسمى معلوال إذا آل أمره إىل شيء من ذلك ويف هذا رد على من زعم أن املعلول 
  .يشمل كل مردود انتهى

ة إليه على اإلعالل بالتفرد واإلشار" على ذلك"باملثناة من فوق من نبه " وتدرك العلة بتفرد الراوي ومن التنبيه"
} أَفَلَْم َيدَّبَُّروا الْقَْولَ{: بعد قوله تعاىل] ٦٨: املؤمنون[} أَْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأِْت آَباءَُهُم الْأَوَّلَِني{: قوله تعاىل"
يف الكشاف القول القرآن أفلم يدبروه ليعلموا أنه احلق املبني فيصدقوا به ومبن جاء به بل أجاءهم ] ٦٨: املؤمنون[

أو ] ٦: يس[} ِلتُْنِذَر قَْوماً َما أُْنِذَر آَباُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ{: يأت آباءهم األولني فلذلك أنكروه واستدعوه كقولهما مل 



ليخافوا عند تدبر آياته وأقاصيصه مثل ما نزل مبن قبلهم من املكذبني أم جاءهم من األمن ما مل يأت آباءهم حني 
  .سله وآباؤهم إمساعيل وأعقابه من عدنان وقحطان انتهىخافوا اهللا فآمنوا به وبكتبه ور

أن "دليل  -اآلية} أَْم َجاَءُهْم{: أي يف قوله تعايل" ففيه"فالتنبيه باآلية على ما قاله املصنف يتم على أحد االحتمالني 
نكارة القول وهذا يف " بذلك شائع"ملن رده " على الشك يف الشاذ يف املنكر وأن العذر"خملوقة " الفطر جمبولة

  وهو أيضا ٢وشذوذه وغرابته ويف احلديث حدثوا الناس مبا تسعه عقوهلم أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله
  ـــــــــــــــــــ

  .١١٣-١١٢ص  ١
  .٨/٢٩٣الكنز  ٢

  .دليل على نفرة العقول عن الشاذ من األقوال املستغربة
بكان آتيا ] ٦٩: املؤمنون[} ْم يَْعرِفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم لَُه مُْنِكُرونَأَْم لَ{: ولو أتى املصنف باآلية الثانية وهي قوله: قلت

مبا فيه اإلشارة إىل نكارة املخرب والراوي وأن عدم معرفته عذرا أيضا يف عدم قبوله والتشكك يف قوله وسيأيت أنه 
  .يعل بفسق الراوي وضعفه ويصدق عليه أنه مل يعرف بالعدالة اليت هي مدار املقبول

فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنكر ما "تقدم امسه وقصته " حديث ذي اليدين"أي من التنبيه واإلشارة " ومن ذلك"
  .حني سأهلم صلى اهللا عليه وسلم عن حقيقة ما قاله ذو اليدين" قاله لتفرده به حىت وافقه عليه احلاضرون

مع قرائن تنضم إىل "الراوي وهو الثاين مما تدرك به العلة وهو عطف على قوله تفرد " له"غري الراوي " وخمالفة غريه"
ذلك يهتدي الناقد هبا إىل اطالعه على إرسال يف املوصول أو وقف يف املرفوع أو دخول حديث يف حديث أو وهم 

فلم يرده " وحكم به أو تردد يف ذلك"برده احلديث " حبيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه"مما ذكر " واهم بغري ذلك
أحسن املصنف هبذه العبارة " فوقف وأحجم عن احلكم بصحة احلديث فإن مل يغلب ظنه صحة اإلعالل"يعلم به  ومل

حيث تثبت "أي من وجودها فيه " بذلك فظاهر احلديث املعل السالمة من العلة"وعدوله عن عبارة غريه بالتعليل 
  .تنتهض على صحة اإلعالل" من طريق مقبولة

أي اخلطأ " ىل معرفة علة احلديث أن جتمع بني طرقه وتنظر يف اختالف رواته وتعتربالسبيل إ ١قال اخلطيب"
وقد مثله ابن الصالح والزين حبديث أنس ابن مالك يف البسملة وهو مثال العلة يف " مبكاهنم من احلفظ"والصواب 

ر وأتى ببيان طرق احلديثني وقد أطال الكالم يف ذلك احلافظ ابن حج ٢املنت وحبديث كفارة اجمللس يف علة اإلسناد
  .مبا فيه طول فمن أراد التوسع طالع ذلك

وهذا الفن يعين التعليل أغمض : ضقال احلافظ ابن حجر" وقال ابن املديين الباب إذا مل جتتمع طرقه مل يتبني خطاؤه"
ك املراتب الرواة ومعرفة أنواع احلديث وأدقها مسلكا وال يقوم به إال من منحه اهللا فهما عاليا واطالعا حاويا وإدرا

  شافية ومل يتكلم فيه إال إفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم املرجع يف ذلك ملا جعل اهللا عز وجل
  ـــــــــــــــــــ

  .١١٧علوم احلديث ص  ١
  .املصدر السابق ٢

  .انتهى. فيهم من معرفة ذلك واالطالع على غوامضه دون غريهم ممن مل ميارس ذلك
وهو األغلب "كالوصل يف املرسل والرفع يف املوقوف " والعلة تكون يف اإلسناد"يف تقسيم حمالت العلة فقال مث أخذ 



قد تقدح يف املنت كاإلعالل "تنقسم باعتبار القدح فإهنا " مث العلة يف اإلسناد"باختالف ألفاظه " يف املنت"قد تكون " و
ي يف اسم أحد رجال اإلسناد مع ثبوت اإلسناد عن الثقات على كاإلعالل بوهم الراو"فيه " باإلرسال وقد ال تقدح

قال البقاعي الكالم الضابط أن يقال احلديث ال خيلو إما أن " الذي وهم"الراوي " الصواب من غري رواية ذلك
قدح يكون فردا أوله أكثر من إسناد فاألول يلزم من القدح يف سنده القدح يف متنه وبالعكس والثاين ال يلزم من ال

  .يف أحدمها القدح يف اآلخر
إذا وقعت العلة يف اإلسناد فقد تقدح وقد ال تقدح وإذا قدحت فقد ختصه وقد : قلت: وقال احلافظ ابن حجر

  .تستلزم القدح يف املنت وكذا القول يف املنت سواء فاألقسام على هذا ستة
لسا بالعنعنة فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله فمثال ما وقعت العلة يف اإلسناد ومل تقدح مطلقا ما يوجد مثال مد

فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبني أن العلة غري قادحة وكذا إذا اختلف يف اإلسناد على بعض 
رواته فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه فإن أمكن اجلمع بينهما على طرائق أهل احلديث بالقرائن اليت حتف 

  .قادحة اإلسناد أن تلك غري
ومثال ما وقعت العلة فيه يف اإلسناد ويقدح فيه دون املنت ما مثل به املصنف يريد ابن الصالح من إبدال روايته 

وهو بقسم مقلوب املنت أليق فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبني الوهم فيه استلزم القدح يف املنت أيضا إن مل يكن 
ن الضعيف موافقا للثقة يف امسه ومثال ذلك ما وقع أليب أسامة له طريق أخرى صحيحة ومن أغمض ذلك أن يكو

محاد بن أسامة الكويف أحد الثقات عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميني قدم الكوفة فكتب عنه 
اميني أهلها ومل يسمع منه أبو أسامة مث قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرمحن بن يزيد بن تيميم وهم من ضعفاء الش

فسمع منه أبو أسامه وسأله عن امسه فقال عبد الرمحن بن يزيد فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار حيدث عنه وينسبه 
  من قبل نفسه فيقول حدثنا عبد الرمحن

بن يزيد بن جابر فوقعت املناكري يف رواية أيب أسامة عن ابن جابر ومها ثقتان فلم يفظن لذلك إال أهل النقد فميزوا 
ك ونصوا عليه كالبخاري وأيب حامت وغري واحد ومثال ما وقعت فيه العلة يف املنت دون اإلسناد وال يقدح فيهما ذل

ما وقع من اختالف ألفاظ كثرية من أحاديث الصحيحني إذا أمكن اجلمع رد اجلميع إىل معىن واحد فإن القدح 
  .تعاىل ينتفي عنهما وسنزيد ذلك أيضاحا يف النوع الرابع إن شاء اهللا

ومثال ما وقعت فيه العلة يف املنت واستلزمت القدح يف اإلسناد ما يرويه راو باملعىن الذي ظنه يكون خطأ واملراد 
  .بلفظ احلديث غري ذلك فإن ذلك يستلزم القدح يف الراوي فيعلل اإلسناد

دة يف حديث أنس وهي قوله ال ومثال ما وقعت العلة يف املنت دون اإلسناد ما ذكره املصنف من أحد األلفاظ الوار
يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف آخرها فإن أصل احلديث يف الصحيحني بلفظ البخاري 

ولفظ مسلم يف رواية نفي اجلهر ويف رواية أخرى نفي القراءة مث } الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{وكانوا يفتتحون بـ 
  .اهـ.١وايات مبا يطول ذكرهتكلم على تلك الر

  :٢وملا ذكر زين الدين يف منظومته ما أفاده قوله
  وكثر التعليل باألرسال للوصل ال يقوي على اتصال

احلديث بأشياء "أئمة احلديث : أي" وقد يعلون"وقد يعلون بنوع قدح فسق وغفلة ونوع جرح قال مشريا إىل ذلك 
وقد قدمنا لك أن التعريف للعلة " لك موجود يف كتب العلللست غامضة كاإلرسال وفسق الراوي وضعفه وذ

  .ليعرف الرواة اإلرسال والوصل والوقف والرفع" وهلذا اشتملت كتب علل احلديث على مجع طرقه"أغليب 



أي بعض أئمة احلديث هكذا أمجله ابن الصالح وبينه الزين بأنه أبو يعلي اخلليلي كما ذكره املصنف " وبعضهم"
قال الزين كاحلديث الذي وصله " مبا ال يقدح يف صحته كإسناد منقطع أقوى من إسناد موصول يعل احلديث"

  فال منافاة عنده بني الصحة" من أنواع املعل ما هو صحيح معل"ذلك البعض " حىت عد"الثقةالضابط فأرسله غريه 
  ـــــــــــــــــــ

وامحد ، ٦٨ب : املواقيت: والترمذي يف. ١٢٢الصالة ب : وأبو داود يف. ٨٩ب : األذان: البخاري يف ١
٣/١٠١.  
  .٢٠٥ -١/١١٢فتح املغيث  ٢

كأن " كما أن من احلديث ما هو صحيح شاذ"واإلعالل فعلى هذا فإنه حيذف قيد وال وال علة من رسم الصحيح 
وعبارة " نوهو مذهب أيب يعلي اخلليلي يف األمري"املراد عند ذلك البعض فيحذف أيضا قيد وال شاذ من الرسم 

الزين وقائل ذلك هو أبو يعلي اخلليلي قال يف كتاب اإلرشاد إن األحاديث على أقسام كثرية صحيح متفق عليه 
وصحيح معلول وصحيح خمتلف فيه مث ذكر ما مثل به اخلليلي الصحيح املعل وأغرب ما ذكر من اإلعالل جعل 

  :١النسخ علة كما فعله الترمذي وأشار إليه زين الدين بقوله
والنسخ مسى الترمذي علة فإن يرد يف عمل فاجنح له وقال غنه من زوائده على ابن الصالح وقول الزين فإن يرد 

بضم حرف املضارعة من اإلرادة أي إن يرد الترمذي أن النسخ علة يف العمل فهو صحيح وهلذا قال فاجنح من 
  .حيح أحاديث منسوخة كثرية انتهىاجلنوح أي من إليه وإن أراد علة يف صحة نقله فال ألن يف الص

* * *  
  ـــــــــــــــــــ

  .١/١١٣/٢٠٨فتح املغيث  ١

  ]يف حقيقة املضطرب وأنواعه وحكمه[ ٤٢: مسألة

  من أنواع علوم احلديث املضطرب حيتمل أنه مأخوذ من اضطرب مبعىن
املراد جنس الراوي " فيه هو ما اختلف كالم راويه"اختل أو من اضطرب القوم إذا اختلفت كلمتهم وحقيقته 

  :١الواحد فال يشمل اختالف األكثر ألنه سيذكره املصنف وقال زين الدين
فرواه مرة على وجه ومرة على وجه خمالف له وهكذا إذا "مضطرب احلديث ما قد رودا خمتلفا من واحد فأزيدا 

  " .اضطرب فيه راويان فأكثر فرواه كل واحد على وجه خمالف لآلخر
ذا الفن أغمض أنواع احلديث وأدقها مسلكا وال يقوم به إال من منحه اهللا فهما غامضا : ظ العالئيقال احلاف

  .انتهى. واطالعا حاويا وإدراك كاملراتب الرواة ومعرفة ثاقبة
  .هو كما قاله احلافظ يف حبث اإلعالل والبحثان متقاربان جدا واالضطراب نوع من اإلعالل: قلت

كذا قاله ابن " ويف السند"يف ألفاظه " يف املنت"االضطراب " وقد يكون: " قسمني فقالمث أشار إىل تقسيمه إىل
  .انتهى. الصالح إال أنه زاد بعد هذا وقد يكون من راو واحد وقد يكون من رواة

  :ونقل احلافظ ابن حجر عن احلافظ العالئي أنه قال
  :د يتنوع أنواعا االختالف تارة يكون يف املنت وتارة يف السند فالذي يف السن



  .تعارض الوصل واإلرسال: أحدها
  ـــــــــــــــــــ

  .١/١١٣/٢٠٩فتح املغيث  ١

  .تعارض الوقف والرفع: ثانيها 
  .تعارض االتصال واالنقطاع: ثالثها 
أن يروي احلديث قوم مثال عن رجل عن تابعي عن صحايب ويرويه ذلك الرجل عن تابعي آخر عن : رابعها 

  .هالصحايب بعين
  .زيادة رجل يف أحد اإلسنادين: خامسها 
  .االختالف يف اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بني ثقة وضعيف: سادسها 

فقد تقدم القوم فيها وأن املختلفني إما أن يكونا متماثلني يف احلفظ واإلتقان أم ال فاملتماثلون إما : فأما الثالثة األول 
أم ال فإن استوى مع استواء أوصافهم وجب التوقف حىت يترجح أحد الفريقني أن يكون عددهم من اجلانبني سواء 

بقرينة من القرائن فمىت اعتضدت أحدى الطريقني بشيء من وجوه الترجيح حكم هبا ووجوه الترجيح كثرية ال 
الفظن  تنحصر وال ضابط هلا بالنسبة إىل مجيع األحاديث بل كل حديث يقوم به مرجح خاص ال خيفي على املمارس

الذي أكثر من مجع الطرق وهلذا كان جمال النظر يف هذا أكثر من غريه وإن كان أحد املتماثلني أكثر عددا فاحلكم 
هلم على قول األكثر وقد ذهب قوم إىل تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر والصحيح خالف ذلك وأما غري 

يف الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فاحلكم له وال يلتفت  املتماثلني فإما أن يتساووا يف الثقة أوال فإنتساووا
إىل تعليل من علله بذلك أيضا وإن كان العكس فاحلكم للمرسل والواقف وإن مل يتساووا يف الثقة فاحلكم للثقة وال 

  .يلتفت إىل تعليل م علله برواية غري الثقة إذا خالف
د اإلسنادين أحفظ واآلخر أكثر فقد اختلف املتقدمون فيه هذا مجلة تقسيم االختالف وبقي إذا كان رجال أح

فمنهم من يرى قول األحفظ أوىل إلتقانه وضبطه ومنهم من يرى قول األكثر أوىل لبعدهم من الوهم وال شك أن 
االحتمال من اجلهتني منقدح قوي لكن ذلك إذا مل ينته عدد األكثر إىل درجة قوية جدا حبيث يبعد اجتماعهم على 

لط أو يتعذر أو ميتنع عادة فإن نسبة الغلط إىل الواحد وإن كان أرجح من أؤلئك يف احلفظ واإلتقان أقرب من الغ
  .نسبته إىل اجلمع الكثري

  :مث ذكر أمثلة من ذلك وقال
 فال خيلو إما أن يكون الرجالن ثقتني أم ال فإن كانا ثقتني فال يضر -وهو االختالف يف السند: وأما النوع الرابع 

  االختالف عند األكثر لقيام احلجة بكل منهما فكيفما

دار اإلسناد كان عن ثقة ورمبا احتمل أن يكون الراوي مسعه منها مجيعا وقد وجد ذلك يف كثري من احلديث لكن 
ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثري الطرق وأما ما ذهب إليه كثري من أهل احلديث من أن 

الف دليل على عدم ضبطه يف اجلملة فيضر ذلك لو كانت رواته ثقات إال أن يقوم دليل أنه عند الراوي االخت
املختلف عليه عنهما مجيعا أو بالطريقني مجيعا فهو رأي فيه ضعف ألنه كيفما دار عن ثقة ويف الصحيحني من ذلك 

  .لطا أو شاذامجلة أحاديث لكن ال بد يف احلكم بصحة ذلك من سالمته من أن يكون غ
وأما إذا كان يف أحد الروايتني املختلف فيهما ضعيفا ال حيتج به فههنا جمال للنظر وتكون تلك الطريق اليت مسى 



الضعيف فيها وحصل احلديث عنه ال لوقف أو إرسال بالنسبة إىل الطريق األخرى فكل ما ذكرنا هناك من 
  .الترجيحات جييء هنا

  .تمل أن يكون الراوي إذا كان مكثرا قد مسعه منهما أيضا كما تقدموميكن أن يقال يف مثل هذا حي
  .إذا كان احلديث عنده عن الثقة فلم يرويه عن الضعيف: فإن قيل

فاجلواب أنه حيتمل أنه مل يطلع على ضعف شيخه أو اطلع عليه لكن ذكره اعتمادا علىصحة احلديث عنده من 
  .اجلهة األخرى

ة الرجل بني الرجلني يف السند فسيأيت تفصيله يف النوع السابع والثالثني إن شاء اهللا وأما النوع اخلامس وهو زياد
  .تعاىل

  :وأما النوع السادس وهو االختالف يف اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة
يتني أن يبهم من طريق ويسمى من أخرى فالظاهر أن هذا ال تعارض فيه ألنه يكون املبهم يف إحدى الروا: األول 

  .هو املعني يف األخرى وعلى تقدير أن يكون غريه فال تضر رواية من مساه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أهبمه
أن يكون االختالف يف العبارة فقط واملعىن هبا يف الكل واحج فإن مثل هذه ال يعد اختالفا أيضا وال : القسم الثاين 

  .يضر إذا كان الراوي ثقة
  .ع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع االختالف يف سياق ذلك مث ذكر مثالهأنيق: القسم الثالث 
أن يقع التصريح به من غري اختالف لكن يكون ذلك من متفقني أحدمها ثقة واآلخر ضعيف أو : القسم الرابع 

  أحدمها يستلزم االتصال واآلخر اإلرسال كما قدمنا

  .ذلك مث سرد املثال وأطال فيه املقال
  .فهذه األنواع الستة اليت يقع هبا التعليل وقدمني كيفية التصرف فيها وما عداها إن وجد مل خيف إحلاقه هبامث قال 

وأما االختالف الذي يقع يف املنت فقد أعل به احملدثون والفقهاء كثريا من األحاديث وأمثلة ذلك كثرية وللتحقيق يف 
  .لك قاعدة يرجع إليهاذلك جمال طويل يستدعي تقسيما وبيان أمثلة لتصري ذ

إذا اختلفت خمارج احلديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق احلديث يف واقعة يظهر تعددها فالذي يتعني : فنقول
  .القول به أن جيعال حديثني مستقلني

م حديث أيب هريرة يف السهو يوم ذي اليدين وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام وسلم من ركعتني مث قا: مثال األول
إىل خشية يف املسجد فاتكا عليها فذكره ذو اليدين بسهوه صلى اهللا عليه وآله وسلم فسأل صلى اهللا عليه وسلم 

وحديث عمران بن حصني أن النيب صلى اهللا عليه وآله  ١الصحابة فقالوا له نعم فصلى الركعتني اللتني سها عنهما
لم منزله فجاء اخلرباق وكان يف يديه طول فناداه سلم صلى العصر فسلم على ثالث مث دخل صلى اهللا عليه وس

صلى اهللا عليه وسلم فأخربه بصنعه فخرج صلى اهللا عليه وسلم وهو غضبان فسأل الناس فأخربوه فأمت صالته 
وحديث معاوية بن خديج أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى هبم املغرب فسلم من ركعتني مث انصرف فأدركه 

أخربه بصنعه فرجع صلى اهللا عليه وسلم فأمت صالته فإن هذه األحاديث الثالثة ليس الواقعة طلحة بن عبيد اهللا ف
  .فيها واحدة بل سياقها يشعر بتعددها

وقد غلط بعضهم فجعل حديث أيب هريرة وعمران ابن حصني قصة واحدة ورام اجلمع بينهما على نوع من 
ل إن ذا اليدين امسه اخلرباق وعلى تقدير ثبوت أنه هو فال التعسف الذي نستنكره وسببه االعتماد على قول من قا

مانع أن يقع ذلك له يف واقعتني وال سيما أن يف حديث أيب هريرة أنه صلى اهللا عليه وسلم سلم من ركعتني ويف 



حديث عمران سلم من ثالث إىل غري ذلك من االختالف املشعر بكوهنما واقعتني وكذا حديث معاوية بن خديج 
  أهنا قصة ثالثة ألنه ذكر أهنا املغرب وأن املنبه علىظاهر 

  ـــــــــــــــــــ
وأمحد ، ٢٢ب : السهو: والنسائي يف، ١٨٩ب : وأبو داود. ٥ب : والسهو، ٨٨ب : الصالة: البخاري يف ١
٢/٢٣٤.  

  .السهو طلحة بن عبيد اهللا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب ومثال الثاين حديث علي بن رباح قال مسعت فضالة بن عبيد يقول أتى 

بقالدة وفيها خرز وذهب وهي من املغنم تباع فأمر صلى اهللا عليه وسلم بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده مث 
وحديث حنش الصنعاين عن فضالة قال اشتريت يوم  ١" الذهب بالذهب وزنا بوزن: "قال صلى اهللا عليه وسلم
ثين عشر دينارا فيها أكثر من اثين عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه خيرب قالدة فيها ذهب با

وسلم فقال ال تباع حىت تفصل ويف لفظه له كنا نبايع يوم خيرب اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثالثة فقال صلى 
هللا صلى اهللا عليه وسلم غام خيرب بقالدة ويف رواية أتى رسول ا ٢" ال تبيعوا الذهب إال وزنا بوزن: "اهللا عليه وسلم

" ال حىت مييز بينه وبينها: "فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانري أو تسعة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
احلديث ويف رواية حلنش كنا مع فضالة يف غزوة فصارت يل وألصحايب قالدة هبا ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها 

: نزع ذهبها واجعله يف كفة واجعل ذهبك يف كفة فأىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفقال يل فضالة ا
وهذه الروايات كلها يف صحيح مسلم فقال البيهقي  ٣" من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأخذن إال مثال مبثل"

  .حنش أداها متفرقةوغريه إن هذه حممولة على أهنا كانت بيوعا شهدها فضالة فأداها كلها و
بل مها حديثان ال أكثر روامها مجيعا حنش بألفاظ خمتلفة وروى علي بن رباح أحدمها وبيان ذلك أن حديث : قلت

علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست بينهما خمالفة إال يف تعيني وزهنا يف رواية حنش دون رواية اآلخر 
لقالدة وأهنا مشتملة على خرز وذهب وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم منع فهذا حديث واحد اتفقا فيه على ذكر ا

من بيعها حىت مييز الذهب من غريه وأما رواية حنش األوىل فليس فيها إال ذكر املفاضلة يف كون القالدة كان فيها 
 أهنا عامة يف النهي أكثر من اثين عشر واملنت كان فيها اثين عشر فنهاهم عن ذلك وروايته الثانية شبيهة بذلك إال

  عن بيع الذهب متفاضال وتلك فيها بيان القصة فقط واآلخرة شبيهة بالثانية والقصة اليت وقعت فيها
  ـــــــــــــــــــ

  .٦/١٩، ٢/٢٦٢وأمحد . ٨٩حديث . ١٧ب : املساقاة: مسلم يف ١
  .٥/٢٩٣والبيهقي . ٣٣٥٣وأبو داود . ٩١حديث  ١٧ب : املساقاة: مسلم يف ٢
  .٩٢حديث  ١٧ب : املساقاة: مسلم يف ٣

  .إمنا هي للتابعي ال للصحايب فوضح أهنما حديثان ال أكثر واهللا أعلم
مث إن هذا كله ال ينايف املقصود من احلديث فإن الروايات كلها متفقة على املنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء 

  .غريه فلو مل ميكن اجلمع ملا ضره االختالف واهللا أعلم
ذان مثاالن واضحان فيما ميكن تعدد الواقعة فيه وفيما يبعد اجلمع فأما إذا تعذر اجلمع بني الروايات بأن ال يكون فه

املخرج واحدا فال ينبغي سلوك تلك الطريق واملاملتعسفة مثاله حديث أيب هريرة أيضا يف قصة ذي اليدين فإن يف 



صالة العصر ويف أكثر الرويات قال يف إحدى صاليت بعض طريقه أن ذلك كان يف صالة الظهر ويف أخرى يف 
العشي إما الظهر أو العصر فمن زعم أن رواية أيب هريرة لقصة ذي اليدين كانت متعددة وقعت مرة يف الظهر ومرة 

يف العصر ألجل هذا االختالف ارتكب طريقا وعرا بل هي قصة واحدة وأدل دليل على ذلك الرواية اليت فيها 
ي الظهر أوالعصر فإهنا مشعرة بأن الراوي كان يشك يف أيهما ففي بعض األحيان كان يغلب على الترددد هل ه

ظنه أحدمها فيجزم به فلذا وقع يف بعض طرقه ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للناس ما يقول ذو اليدين 
عم فالغالب أن هذا االختالف من قالو صدق ويف أخرى أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم ويف أخرى فأوموا أن ن

الرواة يف التعبري عن صورة اجلواب وال يلزم ن ذلك تعدد الواقعة قال العالئي وهذه الطريقة اليت سلكها الشيخ 
  .حمي الدين توصال إىل تصحيح كل من الروايات صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إىل بعضهم

على تعدد الواقعة واألقرب خالفه مث قال ومما ميكن فيه احتمال تعدد مث ذكر أمثلة من األحاديث محلها الشيخ 
الواقعة وميكن أيضا اجلمع بني الروايات ولو اختلفت املخارج ما يكون احلمل فيه على طريق من اجملاز كما يف 

عليه وسلم أن  حديث أن عمر نذر باعتكاف ليله يف اجلاهلية فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمره النيب صلى اهللا
يفي بنذره ويف رواية اعتكاف يوم وكالمها يف الصحيح والتحقيق أنه نذر يوما بليلته وأمره صلى اهللا عليه وسلم 

بالوفاء بنذره فعرب بعض الرواية عنه بيوم وأراد بليلته وبعضهم بليلة وأراد بيومها والتعبري بكل واحد من هذين عن 
االستعمال أو بتقييد يف األطالق كما يف حديث حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب  اجملموع من اجملاز الشائع الكثري

  قتادة عن أبيه يف النهي عن مس الذكر باليمني فإن بعض الرواة عن حيىي أطلق وبعضهم قيد حبالة البول

أو بتفسري  ١سلمنيأو بتخصيص العام كما يف حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يف زكاة الفطر وقوله فيه من امل
فإن يف رواية أيب هريرة عند الترمذي  ٢املبهم وتبني اجململ كما يف حديث وائل بن حجر يف قصة صاحب النسعة

  .٣إهبام كيفية القتل ويف حديث وائل عند مسلم بياهنا
تتضمن املخالفة  وأما ما يتعذر فيه احتمال التعدد ويبعد فيه أيضا اجلمع بني الروايات فهو على قسمني أحدمها وال

بني الروايات اختالف حكم شرعي فال يقدح ذلك يف احلديث وحتمل تلك املخالفات على خلل وقع لبعض الرواة 
  .إذا رووه باملعىن متصرفني مبا خيرجه عن أصله

إال  حديث جابر يف وفاء دين أبيه فإنه خمرج يف الصحيح عن عدة طرق ويف سياقه تباين ال يتأىن اجلمع فيهه: مثاله
بتكلف شديد ألن مجيع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه ليهودي فأوفاهم ممن خنلة ذلك العام ففي رواية 

وهب بن كيسان أنه كان ثالثني وسقا وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كلمه يف الصرب فاىب فدخل النيب صلى اهللا 
  .عد ما رجع النيب صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم النخل فمشى فيها مث قال جابر حد له فحدله ب

ويف حديث عبد اهللا بن كعب عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأهلم أن يقبلوا متر احلائط وحيللوه فأبوا ويف 
وأنه صلى اهللا عليه " اذهب فبيدر كل متر على ناحية: "رواية الشعيب عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

فما زال يكبل هلم حق أدى اهللا ، "ادع أصحابك: "يف أعظمها بيدرا مث جلس صلى اهللا عليه وسلم فقال وسلم طاف
ففي هذه الروايات اختالف شديد كما ترى ويف محلها على  ٤" فسلم اهللا البيادر كلها: "أمانة والدي ويف آخره

كة يف التمر بسبب النيب صلى اهللا عليه وسلم التعدد بعد وتكلف واألقرب ما أشرنا إليه وأن املقصود يف مجيعها الرب
  .وأن االختالف يف ألفاظها وقع من بعض الرواة

وكذا حديث جابر يف قصة اجلمل فإن الروايات اختلفت يف قدو الثمن ويف االشتراط وعدمه وقد ذكره البخاري 
  مبينا يف موضوعني من صحيحه وقال إن قول



  ـــــــــــــــــــ
  .سبق خترجيه ١
  .٥/٤٨بالكسر سري مضفور جيعل زماما للبعري وغريه وقد تنسج عريضة جتعل على صدر البعري النهاية : النسعة ٢
  .٣٢حديث . ١٠ب : القسامة: مسلم فب ٣
  .١٣/٣٠٣وشرح السنة . ٨/١٨والنسائي . ٥/١٢٣، ٤/١٧البخاري  ٤

  .وايات وأما دعوى التعدد فغري ممكنالشعيب بوقية أرجح وأن االشتراط أصح وهو ذهاب منه إىل ترجيح بعض الر
ومن ذلك حديث عائشة يف ضياع العقد ونزول آية التيمم ففي رواية القاسم أن املكان كان البيداء أو ذات اجليش 
وفيها انقطع عقد يل وفيها أهنم باتوا على غري ماء وفيها فبعثنا البعري الذي كنت عليه فوجدنا العقد حتته ويف رواية 

سقطت يف األبواء ويف رواية يف مكان يقال له الصلصل وفيه إن القالدة استعارهتا عائشة من أمساء وفيها عروة أهنا 
انسلت القالدة من عنقها وفيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل رجلني يلتمساهنا فوجداها فحضرت الصالة فلم 

 وفيها أن الذين أرسلوا حضرهتم الصالة يدريا كيف يصنعان ويف رواية أرسل ناسا وعني منهم أسيد بن حضري
  .١فصلوا على غري وضوء

قال ابن عبد الرب ليس اختالف النقلة يف العقد وال يف القالدة وال يف املوضع الذي سقط فيه ذلك لعائشة وال كونه 
ية التيمم ومل لعائشة أو ألمساء مما يقدح يف احلديث ول يوهنه ألن املعىن املراد من احلديث واملقصود هو نزول آ

  .خيتلفوا يف ذلك
وكالمه يشعر بتعذر اجلمع بني الروايتني وليس كذلك بل اجلمع بينهما ممكن بالتعبري بالقالدة عن العقد وبأن : قلت

إضافتها إىل أمساء إضافة ملك وإىل عائشة إضافة يد وبأن انسالهلا كان بسبب انقطاعها وبأن اإلرسال يف طلبها كان 
ل ووجداهنا كان يف آخره حني بعثوا البعري وأما قوله إن الذين ذهبوا يف طلبها هم الذين وجدوها فال يف ابتداء احلا

  .بعد فيه أيضا الحتمال أن يكون وجداهنم إياها بعد رجوعهم
وإذا تقرر ذلك كانت القصة واحدة وليس فيها خمالفة إال أن يف رواية عروة زيادة على ما يف رواية القاسم من ذكر 

  .ة املبعوثني يف طلبها بغري وضوء وال اختالف وال تعارض فيهاصال
ومن األحاديث اليت رواها بعض الرواة باملعىن الذي وقع له وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء بسببه ما رواه 

  العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب
  ـــــــــــــــــــ

  .٤/٢٦٤وأمحد . ٥٦حديث : التوبة: ومسلم يف .١ب : التيمم: البخاري يف ١

ورواه عنه سفيان بن عيينه  ٢احلديث ١" كل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج: "صلى اهللا عليه وسلم قال
وإمساعيل بن جعفر وروح ابن القاسم وعبد العزيز الدراوردي وطائفة من أصحابه وهكذا رواه عنه شعبة يف رواة 

حىت زعم  ٣" ال جتزى صالة ال يقرأ فيه بفاحتة الكتاب: "انفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظحفاظ أصحابه و
بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداع الذي يف احلديث وأنه عدم األجزاء وهذا ال يتأتى له إال لو كان خمرج 

ة وهب بن جرير شاذة احلديث خمتلفا فأما والسند متحد فال ريب أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون رواي
بالنسبة إىل ألفاظها بقية الرواة ال تفاقهم دونه على اللفظ األول ألنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة مسعه 

  .باللفظني مث نقل عنه ذلك



ومن ذلك حديث الواهبة نفسها فإن مدارهه علىأيب حازم عن سهل بن سعد واختلف الرواة على ايب حازم فقال 
وقال ابن أيب حازم ويعقوب بن عبد الرمحن " أنكحتكما"وقال ابن عيينة " فقد زوجتكما"معه  مالك ومجاعة

وقال أبو غسان أمكنا كها أو أكثر هذه الروايات يف الصحيحني فمن البعيد " أملكتكها"وقال الثوري " ملكتكها"
كل مرة لفظ غري الذي مسعه يف جدا أن يكون سهل بن سعد شهد هذه القصة من أوهلا إىل آخرها مرارا عديدة يف 

األخرى بل رمبا يعلم ذلك بطريق القطع وأيضا فاملقطوع به أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقل هذه األلفاظ كلها 
يف مرة واحدة تلك الساعة فلم يبق إال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لفظا منها وعرب عنه بقية الرواة باملعىن 

  .واهللا أعلم
إن االختالف يف اإلسناد إذا كان بني ثقات متساوين وتعذر الترجيح فهو يف احلقيقة ال يضر يف قبول احلديث مث 

واحلكم بصحته ألنه عن ثقة يف اجلملة ولكن يضر ذلك يف األصحية عند التعارض مثال فحديث مل خيتلف فيه عن 
تالف يف نفسه يرجع إىل من ال يلتزم القدح راويه أصال أصح من حديث اختلف فيه يف اجلملة وإن كان ذلك االخ

انتهى ما نقله احلافظ ابن حجر عن احلافظ العالئي مع اختصار لبعض األمثلة وهو وإن طال نافع جدا مسا مع 
  .اختصار املصنف للمقال وهو مفتقر إىل اإلطالة
  ـــــــــــــــــــ

وأخدجته إذا . ولدها قبل أوانه وإن كان تام اخللقخدجت الناقة إذا ألقت : اخلداج النقصان يقال: فهي خداج ١
  .٢/١٢أي ذات خداج النهاية : مصدر على حذف املضااف: واخلداج. ولدته ناقص اخللق وإن كان لتمام احلمل

  .٢/٤٥٧وأمحد . ٨٤١، ٨٤٠ابن ماجة  ٢
  .٣/٩٩١وابن عدي ، ٤٩٠ابن خزمية  ٣

  .اهلا يف أمثالهوذكرنا ما سردنا من األمثلة فتكون طريقا تسلك أمث
وإمنا يسمي مضطربا إذا "وملا ذكر املصنف أنه ما اختلف فيه كالم راويه أو رواته أبان أنه مقيد بقيد التساوي فقال 

وإن ترجحت "وال خيفى أنه كان ينبغي ذكر هذا القيد يف رسم املضطرب " تساوت الروايتان املختلفان يف الصحة
أي " واحلكم حينئذ له"إذ الذي عارضه كالعدم ملرجوحيته " على الراجح إحدامها مل يطلق عليه اسم االضطراب

فإن " واالضطراب يوجب ضعف احلديث إلشعاره بعد ضبط رواته"للراجح وأما حكم االضطراب فأشار إليه بقوله 
  .كان واحدا فظاهر وإن كان أكثر من واحد فقد اشترك الكل يف عدم الضبط وإمنا يزول عن البعض بالترجيح

قالت سألت أو سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن " ومن أمثلة مضطرب املنت حديث فاطمة بنت قيس املرفوع"
ورواه ابن "بإثبات حق يف املال غري الزكاة " هكذا ١رواه الترمذي " إن يف املال حلقا سوى الزكاة: "الزكاة فقال

الزكاة وإسناده واحد عن شريك عن أيب محزة عن ليس يف املال حىت سوى "عن فاطمة بن قيس بلفظ " عنها ٢ماجه
قال الزين فهذا االضطراب ال حيتمل التأويل وقول البيهقي إنه ال حيفظ هلذا اللفظ الثاين إسناد " الشعيب عنها

  .انتهى. معارض مبا رواه ابن ماجه
شريك ضيعف فهو مردود من وقال البقاعي هذا ال يصح أن يكون مثاال ملضطرب املنت أما أوال فالن أبا محزة شيخ 

قبل ضعف راويه ال من قبل اضطرابه وأما ثانيا فإنه ميكن تأويله بأهنا روت كال اللفظني عنه صلى اهللا عليه وسلم 
ويكون احلق املثبت يف اللفظ األول املراد به احلق املستحب الذي مل جيب كصدقة النفل وإكرام الضعيف وحنو ذلك 

ق املنفي يف اللفظ الثاين هو الفرض وقوله مردود من قبل الضعف وذلك أن كما يقال حقك واجب علي واحل
  .الشرط يف املضطرب أن يكون علة رده هو االضطراب ال غري ولواله لكان صحيحا



فإن مل جيد عصا "للمصلى " ومثال االضطراب يف اإلسناد ما وقع يف إسناده حديث أيب هريرة مرفوعا يف السترة"
من  ٣وذلك أن احلديث رواه أبو داود وابن ماجه" اضطربوا يف اسم بعض رواته اضطرابا كثريا فإهنم" فليحفظ حظا

  رواية إمساعيل بن أمية
  ـــــــــــــــــــ

  .٤/١٣٢٨وابن عدي ، ٢/١٢٥والدار قطين . ٦٦٠، ٦٥٩رقم  ١
  .٤/١٠٥واإلحتاف ، ١٧٨٩رقم  ٢
  .٢٤٩وأمحد . ٩٤٣وابن ماجة . ٦٨٩أبو داود  ٣

مرو بن حممد بن حريث عن جده حريث عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى عن أيب ع
أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه احلديث وفيه فإن مل جيد عصا ينصبها بني يديه فليخط خطا وقد اختلفوا فيه على 

واه سفيان الثوري عنه عن أيب عمرو إمساعيل اختالفا كثريا فرواه بشر بن املفضل وروح ابن القاسم عنه هكذا ور
بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة ورواه محيد بن األسود عنه عن أيب عمرو بن حممد عن عمرو بن حريث ابن سليم 
عن أيب هريرة ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث عنه عن أيب عمرو ابن حريث عن جده حريث ورواه ابن جريج 

ريرة ورواه داود عليه احلارثي عنه عن أيب عمرو بن حممد عن جده حريث ابن عنه عن حريث بن عمار عن أيب ه
سليمان قال أبو زرعة الدمشقي ال نعلم أحدا أثبته ونسبه غري داود ورواه سفيان بن عيينه عنه فاختلفت فيه على 

  .ابن عيينة
عن جده حريث رجل من بين  عن ابن عيينة عن إمساعيل عن أيب حممد عمرو بن حريث عن أبيه: قال ابن املديين

له إهنم خيتلفون : عذرة قال سفيان مل جند شيئا نشد به هذا احلديث ومل جييء إال من هذا الوجه قال ابن املديين قلت
فيه فتفكر ساعة مث قال ما أحفظه إال أبا حممد بن عمرو ورواه حممد بن سالم البيكندي عن ابن عيينة مثل رواية 

رواه مسدد عن ابن عيينة عن إمساعيل عن عمرو بن حريث عن أبيه عن أيب هريرة ورواه شريك بن املفضل وروح و
عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إمساعيل عن أيب عمرو حممد بن عمرو بن حريث بن سليم وفيه من 

  .االضطراب غري ما ذكرت انتهى من شرح ألفية الزين
التيقظ له وذلك أن مجيع من رواه عن إمساعيل بن أمية عن هذا الرجل  وقال تلميذه احلافظ ابن حجر بقي أمر جيب

إمنا وقع بينهم االختالف يف امسه أو كنيته وهل روايته عن أبيه أو جده أو عن أيب هريرة بال واسطة وإذا حتقق األمر 
ة يف اسم رجل ال فيه مل يكن فيه حقيقة االضطراب ألن االضطراب هو االختالف الذي يؤثر قدحا واختالف الروا

يؤثر ذلك ألنه إن كان ذلك الرجل ثقة فال ضري وإن كان غري ثقة فضعف احلديث إمنا هو من قبل ضعفه ال من قبل 
اختالف الثقات يف امسه فتأمل ذلك ومع هذا كله فالطريق اليت ذكرها ابن الصالحثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها 

  .ها فينتفي االضطراب أصال ورأساعلى بعض والراجحة منها ميكن التوفيق بين

  :تنبيه : مث قال احلافظ
قول ابن عيينة مل جند شيئا نشد به هذا احلديث ومل جييء إال من هذا الوجه فيه نظر فقد رواه الطرباين من طريق أيب 

  .موسى األشعري ويف إسناده أبو هرون العقدي وهو ضعيف ولكنه وارد على إطالق ابن عيينة للنفي
تمل أنه يريد مل جند شيئا صحيحا ولكنه ال يناسبه قوله ومل جييء إال من هذا الوجه فإنه ظاهر يف نفي جميئه حي: قلت

  .من غريه مطلقا



مث وجدت له شاهدا آخر وإن كان موقوفا أخرجه مسدد يف مسنده الكبري فقال حدثنا هشيم حدثنا خالد : قال
إذا كان الرجل يصلى يف فضاء فلريكز بني يديه شيئا قإن مل احلذاء عن أياس بن معاوية عن سعيد بن جبري قال 

يستطع أن يركزه فليعرضه فإن مل يكن معه شيء فليخط خطا يف األرض رجاله ثقات وقول البيهقي إن الشافعي 
  .ضعفه فيه نظر فإنه احتج به فيما وقفت عليه يف املختصر الكبري للمزين واهللا أعلم

ن حبان واحلاكم وغريمها وذلك مقتضى ثبوت عدالته عند من صححه فما يضره وهلذا صحح احلديث أبو حامت ب
  .بعد ذلك أن ال ينضبط امسه إذا عرفت ذاته انتهى

* * *  

  ]يف بيان حقيقة املدرج وأنواعه وحكمه[ ٤٣: مسألة

م يف املنت أربعة كما يعدها املصنف قس" أقسام"اسم مفعول من أدرجه مبهملتني وجيم " املدرج"من علوم احلديث 
قد قسمه اخلطيب الذي صنف فيه : وثالثة يف اإلسناد هكذا قسمه ابن الصالح وتبعه الزين ضقال احلافظ ابن حجر

  .إىل سبعة أقسام وسيأيت ما ذكره احلافظ يف تلخيصه لكالم اخلطيب إن شاء اهللا تعاىل
من بعده موصوال باحلديث من غري ما أدرج يف آخر احلديث من قول بعض بعض رواته إما الصاحيب أو : األول"

  " .فيحسب اجلميع موصوال"أي الكالم النبوي من غريه " فيلتبس على من ال يعلم احلال"تأكيد مل قبله " فصل
متامه إن شئت أن تقوم فقم وإن " كحديث ابن مسعود وقوله بعد التشهد فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك"وذلك 

من كالم ابن " موقوف على الصحيح"هذا من قوله فإذا فعلت إىل آخره  ١دشئت أن تقعد فاقعد أخرجه أبو داو
وهو زهري بن معاوية أبوخيثمة فأنه وصله باملرفوع يف رواية أيب داود هذه " وقد أدرجه بعضهم يف احلديث"مسعود 

يف املعرفة وكذا قوله إذا فعلت هذا مدرج يف احلديث من كالم عبد اهللا بن مسعود وكذا قال البيهقي  ٢قال احلاكم
. ٣قال اخلطيب يف كتابه الذي مجعه يف املدرج إهنا مدرجة وقال النووي يف اخلالصة اتفق احلفاظ على أهنا مدرجة

  .انتهى
  .ويدل الدراجها رواية شبابة بن سوار عنه ففصله وبني أنه من قول ابن مسعود

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٢٩٢وأمحد . ٦١: ٥٩الصالة حديث : يف ومسلم. ٢٨، ٢٧االستئذان ب : البخاري يف ١
  .ذكر النوع الثالث عشر: ٤٠علوم احلديث ص  ٢
  .١/٢٦٨تدريب الراوي  ٣

فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصالة فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد : قال عبد اهللا: قال
له من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية من فاقعد رواه الدار قطين وقال شبابه ثقة وقد فصل آخر احلديث جع
  .أدرج آخره ورواه غري شبابه وفصله وبني أنه من قول ابن مسعود

بناء منهم على عدم إدراج هذه الزيادة وهو خالف ما قاله األئمة " فاحتجت به احلنفية على أن السالم ال جيب"
  .احلفاظ كما عرفت

ه من عدم وجوب السالم يف كتابه معاين اآلثار مبا أخرجه بسنده إىل واستدل هلم الطحاوي على ماذهبوا إلي: قلت
إذا رفع املصلى رأسه من آخر صالته وقضى تشهده مث : "عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال



رجله وحبديث أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر مخسا فلما سلم أخرب بصنيعه فثىن " أحدث فقد متت صالته
وسجد سجدتني أخرجه الطحاوي أيضا بسنده من حديث ابن مسعود قال ففي هذا احلديث أنه أدخل يف الصالة 

ركعة من غريها قبل السالم ومل ير ذلك مفسدا الصالة ولو رآه مفسدا ملا إذا ألعادها فلما مل يعدها وقد خرج منها 
أال ترى أنه لو كان جاء باخلامسة وقد بقي عليه مما  إىل اخلامسة ال بتسليم دل ذلك أن التسليم ليس من صلبها

قبلها جدة كان ذلك مفسدا لألربع ألنه خلطهن مبا لييس منهن فلو كان السالم واجبا كوجوب سجود الصالة 
  .لكان حكمه أيضا كذلك ولكنه خبالفه فهو سنة

إذا صلى أحدكم فلم : "ه وسلم قالمث قال وقد روى أيضا يف حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا علي
يدر أثالثا صلى أو أربعا فلينب على اليقني ويدع الشك فإن كانت صالته نقصت فقد أمتها وكانت السجدتان 

فقد جعل صلى اهللا عليه وسلم اخلامسة  ١" يرغمان الشيطان وإن كانت صالته تامة كل ما زاد والسجدتان له نافلة
سهو تطوعا ومل جيعل ما تقدم من الصالة بذلك فاسدا وإن كان املصلى قد خرج منها الزائدة والسجدتني اللتني لل

فثبت بذلك أن الصالة تتم بغري تسليم وأن التسليم من سنتها ال من صلبها انتهى كالمه وإمنا سقناه لتعلم أن 
ي مما يدخله التأويل على تكلف احلنفية هلم أدلة غري هذه الزيادة املدرجة وإن كانت هذه األدلة اليت أتى هبا الطحاو

  .وهذا املثال يف األدراج يف آخر احلديث
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٧٥-١/٣٧٤والدار قطنيي . ١٢٠٤وابن ماجة . ٣٩٦والترمذي . ١٠٢٩أبو داود  ١

مثل أن يتكلم "وهو نادر جدا : أي احلديث ضقال احلافظ ابن حجر" يكون الكالم املدرج يف أوله"قد " و"
ايب بأمر يذهب إليه مث حيتج عليه بلفظ حديث مث يقول هكذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يعىن ما الصح

األدراج يف األول مع فصل الصحايب " احتج به ال ما احتج عليه فيتوهم السامع أن اجلميع مرفوع وقد يقع ذلك
  .لكالمه على جهة الوهم من السامع

من رواية أيب قطن وشبابة فرقهما عن  ١الوضوء ويل لألعقاب من النار رواه اخلطيب مثل حديث أيب هريرة أسبغوا
شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من 

أي عن أيب هريرة يف " عنهفإن البخاري رواه "النار فقوله أسبغوا الوضوء من قول أيب هريرة وصل احلديث يف أوله 
عن آدم بن أيب إياس عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى  ٢صحيحه

اهللا عليه وسلم قال ويل لألعقاب من النار قال اخلطيب وهم أبو القطن عمرو بن اهلثيم وشبابة بن سوار يف 
سقناه وذلك أن قوله أسبغوا الوضوء كالم أيب هريرة وقوله ويل لألعقاب  روايتهما هذا احلديث عن شعبة على ما

من النار كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر مجاعة من احلفاظ رووه عن شعبة وجعلوا الكالم األول كالم أيب 
فإنه روى املدرجة " والراوي هلما مجيعا عنه حممد بن زياد"هريرة والكالم الثاين مرفوعا وقد عرفت مراده بقوله 

املوصولة ولكن ليس الوهم من حممد بن زياد بل من أيب قطن وشبابة كما عرفت علىأن قوله أسبغوا الوضوء قد 
ثبت من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث عبد اهللا بن عمرو يف الصحيح قال احلافظ وفتشت ما مجعه 

له مثاال آخر إال ما جاء يف بعض طرق حديث بسرة اآليت من اخلطيب يف املدرج ومقدار ما زدت عليه فلم أجد 
  .رواية حممد بن دينار عن هشام بن حسان

يف وسط الكالم مثل أن يروي حديث ومذهب فيسمعهما سامع فيحسبها حديثني "أي األدراج " وقد يقع ذلك"
  .وهو اإلدراج يف آخره" ولمتقاربة وأكثرها وقوعا هو األ"أي صورة اإلدراج " فريويهما على هذه الصورة وهي



  من ٣ما رواه الدار قطين يف سننه"وهو وقوع األدراج يف الوسط " ومثال هذا األخري"
  ـــــــــــــــــــ

٦/٤ ١.  
٥٣، ٥٢، ٣٥، ١/٢٣ ٢.  
١٤٨، ١/١٤٧ ٣.  

ا قال أمحد أي ابن عبد اهللا بن احلكم األنصاري املدين قال النسائي يس به بأس وكذ" رواية عبد احلميد بن جعفر
" عن بسرة"عروة " عن أبيه"بن الزبري وهشام إمام معروف كبري القدر ثقة " عن هشام بن عروة"وقال ابن معني ثقة 

" مرفوعا من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه"وهي صحابية جليلة " بنت صفوان"بضم املوحدة وسكون السني املهملة 
معجمة وهو واحد األرفاغ وهو أصول املغابن كاألبط واحلوالب تثنية رفض بضم الراء وتفتح وسكن الفاء فغني 

  " .فليتوضأ" ١وغريمها من مطاوي األعضاء وما جيتمع فيه الوسخ والعرق قاله يف النهاية
قال الدار قطين كذا رواه عبد احلميد عن هشام ووهم يف ذكر األنثيني والرفغ فجعلهما من املرفوع واحملفوظ أن "

رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياين ومحاد بن زيد "أي كونه من قول عروة " وكذلكذلك من قول عروة 
وكان "أي أيوب " بلفظ من مس ذكره فليتوضأ قال"السختياين " من طريق أيوب"أي الدار قطين " وغريمها مث رواه

 أنه من املرفوع وقد ثبت أن فبني أن ذلك من قول عروة ال" عروة يقول إذا مس رفغية أو أنثيية أو ذكره فليتوضأ
وكذا قال "أيوب أثبت من عبد احلميد وقد وافقه غريه فكان روايتهم دليال على إدراج عبد احلميد لتلك الزيادة 

  .فحكم بأدراج ما تفرد به تقدميا لرواية غريه عليه ممن هو أثبت منه" اخلطيب إن عبد احلميد تفرد بذلك
مل ينفرد بذلك فقد رواه الطرباين "أي عبد احلميد " وقال إنه"دار قطين واخلطيب كالم ال" وأما زين الدين فخالف"

تصغري زرع قال يف امليزان شيخ رملي ال يكاد " يف املعجم الكبري من رواية أيب كامل اجلحدري عن يزيد بن زريع
ن هو كما قال إال أنه على كالم شيخ الزي: يعرف يروي عن عطاء اخلرساين ضعفه ابن معني ضقال احلافظ ابن حجر

مدرج أيضا والذي أدرجه أبو كامل اجلحدري رواية عن يزيد وقد خالفه عبيد اهللا بن عمر القواريري وأبو األشعث 
أمحد بن املقدام وأمحد بن املقدام وأمحد بن عبيد اهللا العنربي وغري واحد فرووه عن يزيد بن زريع موصوال انتهى 

أي الذي فيه رفع الزيادة لكنه " بسرة مرفوعا بلفظ احلديث املعروف أوال سوىعن أيوب عن هشام عن أبيه عن "
عبارته وعلى هذا فقد " قال زين الدين واختلف فيه على يزيد بن زريع"قال احلافظ أنه بني الدار قطين أنه مدرج 

  .اختلف فيه
  ـــــــــــــــــــ

٢/٢٤٤ ١.  

بن احلمم بن أيب العاص يأيت بيان " عن هشام عن أبيه عن مروان أيضا من رواية ابن جريج ١ورواه الدار قطين "
أما : ومل يذكر الرفع وزاد يف السند مروان بن احلكم قلت" إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه: "عن بسرة بلفظ"حاله 

" يريدملا وقع فيها من االختالف على "وأنه ال إدراج فيها " طريق ابن زريع فال تنهض دليال على صحة احلديث
وملا له من العلة مبخالفة أيوب ومحاد وغريمها من الثقات من سائر "وألنه أي يزيد كما قال الذهيب ال يكاد أن يعرف 

  " .من روى حديث بسرة
بل سائر من روى حديث من "إنه رواه عشرون من احلفاظ مقتصني على املرفوع منه فقط : قال احلافظ ابن حجر



فإنه رواه منهم جابر وأبو هريرة وعبد اهللا ابن عمر وزيد " يب صلى اهللا عليه وسلممس الذكر من الصحابة عن الن
بن خالد وسعد بن أيب وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عمرو علي بن طلق والنعمان بن بشري وأنس وأيب 

  .رج رواياهتمبن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنس سردهم احلافظ ابن حجر يف التلخيص مث خ
وأما طريق ابن جريج فهي مردودة مبروان بن احلكم فهو جمروح عند أهل البيت وعند غريهم بل ال يعلم يف ذلك "

فإنه نقل املصنف يف العواصم أنه قال ابن حبان يف مقدمة صحيحه عائذا باهللا أن حنتج مبروان وذويه يف " خالف
به الكايف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف باب صفة األئمة يف شيء من كتبنا وقال ابن قدامة احلنبلي يف كتا

كيف بك إذا كان عليك أمراء : "إمامة الفاسق باألفعال روايتني إحدامها تصح لقوله صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر
ن انتهى إىل قوله يف االحتجاج وكان احلسن واحلسني عليهما السالم يصليان وراء مروا ٢احلديث" مييتون الصالة

وإمنا روى عنه احملدثون أحاديث "فيه بيان مقدار معرفتهم مبقدار أهل البيت ومبوضع أعدائهم من الفسق انتهى 
  .فما الوجه يف روايته عنهم؟: قال فيه فإن قلت" يسرية ملا رواها معه غريه من الثقات كما بينت ذلك يف العواصم

  :فاجلواب من وجهني
على التعديل كما ذكره اإلمام حيىي وابن الصالح وقد روى زين العابدين وعروة بن  أن الرواية ال تدل: األول 

  .الزبري عن مروان ومل يدل ذلك على عدالته عندمها
  ـــــــــــــــــــ

  .٦/٤٠٧وأمحد . ٤٧٩وابن ماجة ، ١/١٠٠والنسائي ، ١٤٨، ١٤٧، ١/١٤٦ ١
  .٣/١٢٤والبيهقي . ٢٣٨حديث . ٤١ب : الصالة: مسلم يف ٢

فكذلك رواية احملدثني عنهم مث ذكر ما قدمنااه من قول النووي يف شرح مسلم إنه قد روى سلم يف الصحيح عن 
  .مجاعة من الضعفاء إىل آخر ما قدمناه

  .هلم عذران فيه: فما عذرهم يف ذلك قلت: قال املصنف فدل على أهنم قد يروون عمن ليس بثقة عندهم فإن قلت
إلسناد ملا فيه من التسهيل على طلبة هذا الشأن مع كون احلديث معروفا عندهم بإسناد الرغبة يف علو ا: أحدمها

  .نازل من طريق الثقات
وهو كثري الوقوع أن يكون احلديث مرويا من طرق كثرية يف كل منها ضعف لكن بعضها جيرب بعضا : وثانيهما

كثري الوهم فلم يعتمد عليه وحده يف ويقويه ويشهد له مع كون بعض الرواة عدال يف دينه صدوقا يف قوله 
التصحيح لوال ما جرب ضعفه يف الشواهد واملتابعات اليت حيصل من جمموعها قوة كبرية توجب احلكم بصحة 
  .احلديث أو حسنه فيذكرون بعض طرقه الضعيفة ويتركون بعض الطرق لإلختصار والتقريب على طلبة العلم

وهي ال تبلغ عشرة أحاديث وذكر من رواها غريه من الثقات مث قال  مث إنه سرد األحاديث املروية عن مروان
وباجلملة فلم يرو مروان إال عن علي عليه السالم وعثمان وزيد بن ثابت وأيب هريرة وبسرة وعبد الرمحن بن 

  .األسود وقد ذكرت مجيع ما روى عنهم
ل القبيحة تدل على ما ذكره احلافظ ابن حجر يف أن رواية احملدثني عنه مع تصرحيهم مباله من األفعا: الوجه الثاين 

مقدمة شرح البخاري أن روايتهم عنه كانت قبل أحداثه أيام كان عندهم يف املدينة واليا من جهة اخللفاء قبل أن 
  .يتوىل اخلالفة انتهى

ما قدحوا به أما هذا العذر الذي ذكره املصنف عن احلافظ ابن حجر عذر باطل وإن أقره املصنف فإن أعظم : قلت
على مروان قتله لطلحة أحد العشرة وقتله له كان يوم اجلمل اتفاقا قال الذهيب وحضر الوقعة يوم اجلمل وقتل 



طلحة وجنا فليته ما جنا وكذلك ذكره يف النبالء ومعلوم أنه مل يتول املدينة يف عصر أحد من اخللفاء إمنا واله إياها 
قال الذهيب يف النبالء إن مروان قتل طلحة مث قال قاتل طلحة يف الوزر مبنزلة  معاوية فلم يلها إال بعد قتله لطلحة

  .انتهى. قاتل علي
  .وإذا عرفت هذا فالعذر للمحدثني يف الرواية من مروان هو األول

  قال املصنف يف العواصم وممن" وقد تكلم عليه ابن عبد الرب يف االستيعاب"

ستيعاب ومل يذكره بتقوى وال وصفه بديانة بل روى عن علي عليه السالم ذكر مروان أبو عمر بن عبد الرب يف اال
أنه نظر إليه يوما فقال ويلك وويل أمة حممد منك ومن بنيك إذا شابت ذراعاك وكان يقال له خيط باطل وفيه 

  :يقول أخوه عبد الرمحن بن احلكم ملا بويع له باخلالفة
أي ابن عبد الرب أو " والذهيب يف النبالء وقال"طي من يشاء ومينع حلا اهللا قوما ملكوا خيط باطل على الناس يع

إنه الذي قتله رماه بسهم على "من االستيعاب " يف ترمجة طلحة"الذهيب لكن اللفظ املذكور رأيناه البن عبد الرب 
الذهيب أي " وقال"فإن مروان خرج من أهل اجلمل يف حرب علي عليه السالم " جهة للغدر وهو من مجلة أصحابه

قال املصنف يف العواصم فلو كان عنده من أهل الصحاح ما " يف امليزان يف ذكر مروان قتل طلحة وجنا فليته ما جنا"
  .متىن له اهلالك وكره له النجاة وقد نص يف امليزان على أن له أعماال موبقة قال املصنف وهذا تصريح بفسقه

ولفظه عنه يف العواصم وقال ابن حزم يف أمساء " تأول أو كما قالابن حزم أنه كان فاسقا غري م"أبو حممد " وذكر"
اخللفاء واألئمة وقد ذكر بعض مساوي مروان وهو أول من شق عصا املسلمني بال شبيه وال تأويل وقتل النعمان بن 

زبري بعد بشري أول مولود يف اإلسالم يف األنصار صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر أنه خرج على ابن ال
  .أن بايعه على الطاعة

بل كان عدوا ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : ليس بصحايب قلت"أي مروان " وذكر البخاري والذهيب أنه"
أنه مل يكن منهما يف احلديث وهذا ال "أي يف تنزيهه " وسلم كما يعرف ذلك من عرف أخباره وأكثر ما قيل فيه

  .كما تقدم عن ابن حزم" منهما براء ينفع إال مع التأويل والتدين وهو
تقدم تعداد رواته من " مروي عنه من غري هذه الطريق بغري هذه الزيادة"أي حديث مس الذكر " مع أن احلديث"

  .الصحابة من طرق عديدة
 ١لفظه يف شرح ألفية الزين" قال الشيخ تقي الدين يف اإلقتراح إذا تقدم ذكر األنثيني على الذكر ضعف اإلدراج"

  وقد ضعف ابن دقيق العيد الطريق إىل احلكم
  ـــــــــــــــــــ

  .١/١٢٠فتح املغيث  ١

باإلدراج يف مثل هذا فقال يف االقتراح ومما يضعف فيه أن يكون مدرجا يف أثناء لفظ الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
قال من مس أنثيية وذكره فليتوضأ ال سيما إن كان مقدما على اللفظ املروي أو معطوفا عليه بواو العطف كما لو 

بتقدمي األنثيني على الذكر فها هنا يضعف اإلدراج ملا فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ الرسول 
يف شيء من طرق احلديث قال البقاعي ليس كذلك " قال زين الدين مل يرد مقدما"صلى اهللا عليه وسلم انتهى مث 

ب البن شاهني من رواية حممد بن دينار عن هشام عن عروة من مس أنثييه وذكره فقد فقد وقع يف كتاب الثوا
  " .وإمنا ذكره الشيخ مثاال فليعلم ذلك"األنثيني 



  .واعلم أن أمثلة األدراج يف وسط احلديث كثرية
عبد الليايل وكان خيلو بغار حراء يتحدث فيه وهو الت: "منها حديث عروة عن عائشة يف حديث بدء الوحي يف قوهلا

  .فقوله وهو التعبد مدرج من كالم الزهري يف وسط احلديث كما بينه يف فتح الباري ١"ذوات العدد
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعلى : عن الزهري عن أنس بن مالك ٢ومنها حديث مالك

وهو غري حمرم من : فإن قوله ٣" اقتلوه: "ة فقالرأسه املغفر وهو غري حمرم فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعب
  .كالم الزهري أدرجه الراوي عنه وقد رواه أصحاب املوطأ بدون هذه الزيادة وبني بعضهم أهنا من كالم الزهري

شرك وما منا إال ولكن اهللا تعاىل  ٤الطرية : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومنها حديث ابن مسعود قال
وقال هذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث سلمة يريد ابن كهيل قال  ٥رواه الترمذي" توكليذهبه بال

قد : ومسعت حممدا يقول يف هذا وما منا إال عندي من قول ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه ضقال احلافظ ابن حجر
  رواه

  ـــــــــــــــــــ
  .٦/٢٣٣وأمحد . ٢٥٢حديث : اناإلمي: ومسلم يف، ٣بدء الوحي ب : البخاري يف ١
  .سبق خترجيه ٢
  .٣/١٦٤وأمحد . ٤٥٠حديث : احلج: ومسلم يف. ١٦٩اجلهاد ب : البخاري يف ٣
  .تطري طرية: التشاؤم بالشيء وهي مصدر تطري يقال: بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي: الطرية ٤

جيلب هلم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا مبوجبه وإمنا جعل الطرية من الشرك ألهنم كانوا يعتقدون أن التطري 
  .٣/١٥٢النهاية . فكأهنم أشركوه مع اهللا يف ذلك

  .٤٤٠، ١/٣٨٩وأمحد . ٣٥٣٨وابن ماجة . ٣٩١٠وأبو داود ، ١٦١٤ ٥

علي بن اجلعد وغندر وحجاج بن حممد ووهب بن جرير والنضرين إمساعيل ومجاعة عن شعبة فلم يذكروا فيه وما 
  .وهكذا رواه اسحق بن راهويه عن أيب نعيم عن سفيان الثوريمنا إال 

" والعنان السحاب -تنزل املالئكة من العنان : "ومنها قوله يف حديث عكرمة عن أيب هريرة يف صفة نزول الوحي
  .مدرج" والعنان السحاب: "قال قوله ١احلديث

  :واعلم أن الطريق إىل معرفة املدرج من وجوه 
إضافة ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وذلك مثل حديث ابن املبارك عن يونس عن  أن يستحيل: األول 

 -" للمملوك أجران: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال
فهذا  ٢اه البخاريرو، "والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبرأمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك

الفصل الذي يف آخر احلديث ال جيوز أن يكون من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ ميتنع أن يتمىن أن يصري 
مملوكا وأيضا فلم يكن له أم يربها بل هذا من قول أيب هريرة أدرجه يف املنت وقد بينه حبان بن موسى عن ابن 

والذي نفس أيب هريرة بيده إىل آخره وكذا هو يف رواية بن وهب :  قالمث" أجران: "املبارك فساق احلديث إىل قوله
  .عن يونس عند مسلم وهذا من فوائد املستخرجات كما تقدم

فإنه مدرج فإنه ال يصح أن يضاف إىل " وما منا إال" -" الطرية شرك: "وكذلك ما يف حديث ابن مسعود من قوله
  .ف إليه شيء من الشركالنيب صلى اهللا عليه وسلم الستحالة أن يضا

  .الثاين من الوجوه أن يصرح الصحايب بأنه مل يسمع تلك اجلملة من النيب صلى اهللا عليه وسلم



من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا شيئا : "كحديث ابن مسعود عنه صلى اهللا عليه وسلم
دي عن أيب بكر بن عياش بإسناده ورواه غريه عن أيب بكر بن هكذا رواه أمحد بن عبد اجلبار العطار ٣" دخل النار
وأخرى أقوهلا ومل  ٤" من جعل اهللا ندا دخل النار: "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كلمة: عياش بلفظ

فظ من مات ال جيعل هللا ندا دخل اجلنة واحلديث يف صحيح مسلم عن ابن مسعود بل: أمسع منه صلى اهللا عليه وسلم
  قال

  ـــــــــــــــــــ
  .٦ب : بدء اخللق: البخاري يف ١
  .٢/٣٣٠وأمحد . ٤٤حديث : األميان: ومسلم يف. ١٦ب : العتق: البخاري يف ٢
  .١/٣٨٢وأمحد . ١٥١حديث : اإلميان: مسلم يف ٣
  .٤٠٧، ١/٤٠٢أمحد  ٤

رجا لكن ال جيزم بتعيني اجلملة أخرى فذكره فهذا جيزم بكونه مد: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمة وقلت
  .املدرجة هل هي دخول اجلنة ملن مل جيعل هللا ندا أو دخول النار فيمن جعل هللا ندا الختالف الرواية

  .أن يصرح بعض الرواة بتفصيل املدرج فيه عن املنت املرفوع بإضافته إىل قائله: الثالث 
  .تقدم وله أمثلة كثريةهذا فقد قضيت صالتك : ومثاله حديث ابن مسعود فإذا قلت

واحلكم على هذا القسم الثالث باألدراج يكون حبسب غلبة ظن احملدث احلافظ الناقد ول : قال احلافظ ابن حجر
يوجب القطع بذلك خبالف القسمني األولني وأكثر هذا القسم الثالث يقع تفسريا لبعض األلفاظ الواقعة يف احلديث 

وحنوها واألمر يف ذلك سهل ألنه إن أثبت رفعه فذاك وإال فالراوي  ٣واملزاينة ٢واحملاقلة ١كما يف أحاديث الشغار
  .أعرف بتفسري ما روى من غريه

ويف اجلملة إذا قام الدليل على إدراج مجلة معينة حبيث يغلب على الظن ذلك فسواء كان يف األول أو الوسط أو 
فسري أو التفصيل فيجيء من بعده فريويه مدجما من اآلخر فإن سبب ذلك االختصار من بعض الرواة حبذف أداة الت

  .غري تفصيل فيقع ذلك
مث ذكر بسنده إىل أيب حامت بن حبان أنه قال أمحد بن حنبل كان وكيع يقول يف احلديث يعين كذا وكذلك كان 

م النيب الزهري يفسر األحاديث كثريا ورمبا أسقط أداة التفسري وكان بعض أقرانه يقول له أفصل كالمك من كال
صلى اهللا عليه وسلم ذكره احلافظ ابن حجر مث قال وقد ذكرت كثريا من هذه احلكايات وكثريا من أمثلة ذلك يف 

  كتاب
  ـــــــــــــــــــ

شاغرين أي زوجين أختك أو ابنتك أو من تلي : نكاح معروف يف اجلاهلية كان يقول الرجل للرجل: الشغار ١
أو من أيل أمرها وال يكون بينهما مهر ويكون بضع كل واحدة منهما يف مقابلة  امرها حىت أزوجك أخيت أو بنيت

  .٢/٤٨٢النهاية . بضع االخرى
هي املزارعة على : وقيل. احملارثة: خمتلف فيها قيل هي اكتراء األرض باحلنطة وهو الذي يسميه املزارعون: احملاقلة ٢

  .١/٤١٦نظر النهاية أ. نصيب معلوم كالثلث والربع وحنومها وقيل غري ذلك
هي بيع الرطب يف رؤس النخل بالتمر واصله من الزبن وهو الدفع كأن كل واحد من املتبايعني يزبن : املزابنة ٣

  .٢/٢٩٤النهاية . صاحبه عن حقه مبا يزداد منه



  .امسه تقريب املنهج لترتيب املدرج أعان اهللا على تكميله وتبييضه إنه على كل شيء قدير
أن يكون احلديث عند راويه بإسناد إال طرقا منه فإنه عنده إسناد آخر فيجمع "من أقسام املدرج " ينالقسم الثا"

  .تاركا إلسناده للطرف اآلخر" طريف احلديث بإسناد الطرف األول"أي عن الراوي املذكور " الراوي عنه
يط بفتح النون وكسر املعجمة اسم فاعل من الزيادة وهو ابن نش" مثاله حديث رواه أو داود من رواية زائدة"

أي زائدة وشريك وسفيان " سفيان بن عيينة كلهم"يف الرواية و رواه النسائي م حديث " وشريك فرقهما"مقبولة 
بضم احلاء املهملة وسكون اجليم " عن أبيه عن وائل بن حجر"بن كليب كما يف شرح األلفية " عن عاصم"رووه 

صفة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال فيه مث جئتهم بعد ذلك يف يف "صحايب جليل كان من ملوك اليمن 
ويف لفظ أليب داود عن شريط عن عاصم مث أتيتهم فرأيتهم " ١زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب

ي ألجل أ" حترك أيديهم حتت الثياب" ٢يرفعون أيديهم إىل صدورهم يف افتتاح الصالة وعليهم أكسية وبرانس
  .رفعها عند التكبرية األوىل

وذلك عندنا وهم فقوله مث جئت ليس هو هبذا اإلسناد وإمنا أدرج عليه وهو من "احلمال " قال موسى بن هرون"
رواية عاصم عن عبد اجلبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل وهكذا راه مبينا وهري بن معاوية وأبو بدر شجاع ابن 

فهذه رواية "ن روى رفع األيدي من حتت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل فيما أثبت له مم" الوليد
  " .إنه الصواب: مضبوطة اتفق عليها زهري وشجاع وقال ابن الصالح

  " .أن يدرج بعض حديث يف حديث آخر خمالف له يف السند"من أقسام املدرج " القسم الثالث"
بن احلكم ابن حممد ابن سامل أيب مرمي اجلمحي بالوالء أبو حممد البصري هو سعيد " مثاله حديث سعيد بن أيب مرمي"

  عن مالك عن الزهري عن"ثقة ثبت فقيه 
  ـــــــــــــــــــ

  .٩٢ب : الصالة: والدارمي يف، ١١٥ب : الصالة: أبو داود يف ١
: وقال اجلوهري. ذلك مجع برنس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غري: برانس ٢

هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسوهنا يف صدر اإلسالم وهو من الربنس بكسر الباء القطن والنون زائدة وقيل إنه 
  .١/١٢٢غري عريب النهاية 

ال يعطي كل منكم أخاه دبره وفقاه فيعرض " ٢يف النهاية ١" ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا: "أنس مرفوعا
هو من الشيء النفيس وهو ما يرغب فيه ويبخل به لعزته وهو مضارع فالن " وال تنافسوا"انتهى " هجرهعنه وي

وفالن مثل تقاتال وهكذا بقية ألفاظ احلديث كلها أفعال مضارعة حذف منها حرف املضارعة ختفيفا ومعىن تنافسوا 
  .إىل فساد عريض تقامسوا النفاسة بأن يعد كل منهمالشيء نفيسا فيتجاذبونه فيؤدي ذلك

فقوله وال تنافسوا مدرجه يف هذا احلديث أدرجها ابن أيب مرمي فيه من حديث آخر ملالك عن أيب الزناد عن "
باجليم التفحص من  ٣" إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا: "األعرج عن أيب هريرة مرفوعا

ر ودعوا ما ستر اهللا وال تفحصوا عن بواطن األمور اجلاسوس صاحب سر الشر قال يف القاموس أي خذوا ما ظه
وال تنافسوا "وال تبحثوا عن العورات والتحسس باحلاء قال فيه إنه االستماع حلديث القوم وطلب خربهم يف اخلرب 

وال حتاسدوا وكال احلديثني خمرج يف الصحيحني متفق عليه من طريق مالك وليس فيه وال تنافسوا وهي يف الثاين 
  " .احلديثان عند رواة املوطأهكذا 

أن يروى بعض الرواة حديثا عن مجاعة وبينهم يف إسناده أو متنه اختالف فيجمع "من أقسام املدرج " القسم الرابع"



ويدرج رواية من خالفهم معهم على االتفاق ومثاله حديث رواه الترمذي " الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه
  .فية فمن أراده فلرياجعه فلم أجد نسخة منه أثق بالنقل منهاوساقه الزين يف شرح األل

قال زين الدين وهلذا ال ينبغي ملن يروي حديثا بسند يف مجاعة يف طبقة واحدة جمتمعني يف الرواية عن شيخ واحد أن "
حذفه هو  حيذف بعضهم الحتمال أن يكون اللفظ يف السند واملنت ألحدهم ومحل رواية الباقني عليه قرمبا كان من

  " .صاحب ذلك اللفظ
  فيه حبث وهو أنه" واعلم أنه ال جيوز تعمد شيء من اإلدراج: قال ابن الصالح"

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٥وأمحد . ٢٣حديث . ٧ب : الرب والصلة: ومسلم يف. ٢٥، ٨/٢٣البخاري  ١
٢/٩٧ ٢.  
  .٣١٢وأمحد ، ٩٠٨ومالك  .١٩٨٨والترمذي . ٢٨حديث : الرب والصلة: ومسلم يف. ٤/٥البخاري  ٣

قد ثبت إدراج أئمة كبار تفاسري ألفاظ احلديث كما تقدم يف التحنث وحنوه وتقدم أن األمر يف ذلك سهل ألنه إن 
ثبت مرفوعا فذاك وإال فالراوي أعرف بتفسري ما روى فالقياس أن يقال إدراج ما هو من تفاسري األلفاظ ال حيرم 

  .حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي ال جيوز وإدراج ما هو من غريها مما فيه
فقول زين الدين ال ينبغي ملن يروى حديثا بسند فيه مجاعة إىل آخره حممول على االستحباب كما تشعر به : قلت"

فال حيكم به إال بدليل وقد قدمنا الوجوه اليت " ألن الظاهر عدم اإلدراج"وألنه إمنا علله باالحتمال " لفظة ال ينبغي
عادة احلفاظ يف ذلك إذا سكتوا فذلك منهم إشعار بأن اإلسناد واملنت للجميع وإن مل يكن "ألن " و"ستدل هبا عليه ي

يريد نوع األدراج بأقسامه " قال الزين وهذا النوع" "قالوا واللفظ لفالن"أي مل يكن اإلسناد واملنت للجميع " كذلك
تقدم أنه ضقال احلافظ ابن " فشفى وكفى"ىل سبعة أقسام أبو بكر اخلطيب البغدادي وقسمه إ" قد صنف فيه"

وقد خلصته أي كتاب اخلطيب ورتبته على األبواب واملسانيد وزدت على ما ذكره اخلطيب أكثر من القدر : حجر
الذي ذكره وهذا هو الكتاب الذي مساه احلافظ تقريب املنهج بترتيب املدرج وذكر أنه سأل اهللا تعاىل اإلعانة على 

  .١مه وتبييضهمتا
  :واعلم أنه زاد احلافظ يف مدرج اإلسناد قسمني على هذه الثالثة

منهما وهو الرابع أن يكون املنت عند الراوي إال طرفا منه فإنه مل يسمعه من شيخه فيه وإمنا مسعه من واسطة : األول 
والتدليس مثال ذلك حديث بينه وبني شيخه فيدرجه بعض الرواة عنه بال تفصيل وهذا مما يشترك فيه اإلدراج 

لو خرجتم إىل إبلنا : "إمساعيل بن جعفر عن محيد عن أنس يف قصة العرنيني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلم
إمنا مسعه محيد من قتادة عن أنس بينه يزيد بن هرون وحممد بن أيب " وأبوهلا: "ولفظه ٢" فشربتم من ألباهنا وأبواهلا
" وأبواهلا: "قال محيد قال قتادة عن أنس" فشربتم من ألباهنا: "وآخرون كلهم يقول فيه عدي ومروان بن معاوية

  .فرواية إمساعيل فيها إدراج وتسوية
  وهو اخلامس أن ال يذكر احملدث منت احلديث بل يسوق إسناده فقط مث: وثانيهما 

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٢٧٤تدريب الراوي  ١
  .٣/١٠٧وأمحد ، ١١-٩حديث : القسامة: ومسلم يف، ١٥٢ب : اجلهاد: البخاري يف ٢
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ظار: كتاب  األن ملعاين تنقيح  األفكار  وضيح    ت
ليف لصنعاين : تأ باألمري ا ملعروف  بن صالح بن حممد ا إمساعيل  بن  هيم حممد  برا  أيب إ

يقطعه قاطع فيذكر كالما فيظن بعض من مسعه أن ذلك الكالم هو منت ذلك اإلسناد مثاله يف قصة ثابت بن موسى 
وجزم ابن حبان أنه من املدرج فهذه أقسام  ١لصالح لشبه الوضعالزاهد مع شريك القاضي كما مثل به ابن ا

  .مدرج اإلسناد
قال احلافظ والطريق إىل معرفة كونه مدرجا أن تأيت رواية مفصلة للرواية املدرجة وتتقوى الرواية املفصلة بأن يرويه 

  .بعض الرواة مقتصرا على إحدى اجلملتني
* * *  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٣٢ص  علوم احلديث ١

  ]يف املوضوع وحكمه[ ٤٤:مسأل

قال ابن دحية إنه يف اللغة امللصق يقال وضع فالن على فالن كذا أي ألصق به " املوضوع"من أنواع علوم احلديث 
هذه العبارة البن " هو شر األحاديث الضعيفة"وهو أيضا احلط واإلسقاط قال احلافظ واألول اليق هبذه احليثية 

ا اخلطايب واستنكرت ألن املوضوع ليس من احلديث النبوي إذ أفعل التفضيل إمنا يضاف إىل وسبقه إليه ١الصالح
  .بعضه وقد جياب بأنه مل يرد باألحاديث األحاديث النبوية بل أعم وهو ما يتحدث به

" و] "٧: ص[} إِنْ َهذَا إِلَّا اخِْتالٌق{: إذ االختالف الكذب ومنه قوله تعاىل" ٢وهو املكذوب ويقال له املختلق"
أي واضعه اختلقه وصنعه قال زين الدين ومطلق وجود كذاب "بصاد مهملة من الصنعة " املصنوع"يقاله له أيضا 

يف السند ال يلزم منه أن يكون احلديث مكذوبا جلواز أنه ثابت منغرير طريقه إال أن يعترف بأنه وضع ذلك احلديث 
  .ويأيت ما فيه من اإلشكال وجوابه" ليهبعينه أو ما يقوم مقام اعترافه على ما ستقف ع

أن يرويه من غري بيان لوضعه سواء كان يف احلالل "أي عرف أنه موضوع " وحكم املوضوع أنه ال جيوز ملن عرفه"
من حديث مسرة بن  ٣يدل لذلك ما أخرجه مسلم يف صحيحه" أو احلرام أو الترغيب أوالترهيب أو غري ذلك

" من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني: "صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: جندب أنه قال
  انتهى ضبط يرى

  ـــــــــــــــــــ
  .١٣٠علوم احلديث ص  ١
بفتح الالم بعدها قاف أي املبتكر الذي الينسب إليه صلى اهللا عليه وسلم أصال حاشية األجهوري ص : املختلق ٢
٨١.  
  .٤١، ٣٩وابن ماجة . ٢٦٦٢ي والترمذ. ١ب : املقدمة: يف ٣

بضم الياء أي يظن ويف الكذابني روايتان بصيغة التثنية وبصيغة اجلمع وكفى هبذا الوعيد يف حق من روى حديث 
يظن أنه كذب فضال عن أن يروى ما يعلم كذبه وال ييينه ألنه صلى اهللا عليه وسلم جعل احملدث بذلك مشاركا 



  .للكاذب يف وصفه
د هذا الذي ذكره املصنف من حكم املوضوع ما لفظه خبالف غريه من الضعيف احملتمل للصدق قال زين الدين بع

حيث جوز روايته يف الترغيب والترهيب انتهى لكن بقي هل يشترط يف هذا االحتمال أن يكون قربا حبيث يفوق 
عليه احلديث املتقدم بأنه احتمال كذبه أو يساويه أوال يشترط هذا حمل نظر والذي يظهر من كالم مسلم ورمبا دل 

  .إذا كان احتمال الصدق احتماال ضعيفا أنه ال يعتد به
وقال الترمذي سألت أبا حممد يعين عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي عن هذا احلديث يعين حديث مسرة املذكور 

إذا روى الناس حديثا له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ أخياف أن يكون دخل يف هذا احلديث أو : فقلت
مرسال فأسنده بعضهم أو قلب إسناده فقال ال إمنا معىن هذا احلديث إذا روى الرجل حديثا وال يعرف عن النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم لذلك احلديث أصال فأخاف أن يكون دخل يف هذا احلديث
جملدين فأودع فيها كثريا مما ال دليل ولقد أكثر الذي مجع يف هذا العصر املوضوعات يف حنو : ١قال ابن الصالح"

  " .على وضعه وإمنا حقه أن يذكر يف األحاديث الضعيفة قال زين الدين وأراد ابن الصالح أبا الفرج بن اجلوزي
قال زين الدين يف شرح ألفيته قال العالئي دخلت على ابن اجلوزي اآلفة من التوسع يف احلكم بالوضع ألن مستنده 

  .رواتهيف غالب ذلك ضعف 
وقد يعتمد على غريه من األئمة يف احلكم على بعض األحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطني : قال احلافظ ابن حجر

هبا ويكون كالمهم حمموال على قيد أن تفرده إمنا هو من ذلك الوجه ويكون املنت قد روى من أوجه أخر مل يطلع 
دخيل من هذه اجلهة وغريها فذكر يف كتابه احلديث املنكر هو عليها أو مل يستحضره حال التضعيف فدخل عليه ال

والضعيف الذي حيتمل يف باب الترغيب والترهيب قليل من األحاديث احلسان كحديث صالة التسبيح وحديث 
قراءة آية الكرسي عقيب الصالة فإنه رواه النسائي وصححه ابن حبان وليس يف كتاب ابن اجلوزي من هذا 

  الضرب
  ـــــــــــــــــــ

  .١٣١علوم احلديث ص  ١

سوى أحاديث قليلة جدا فأما مطلق الضعيف ففيه كثري من األحاديث نعم أكثر الكتاب موضوع وقد أفردت لذلك 
  .تصنيفا أشري على مقاصده انتهى

يف القاموس الزنديق " والواضعون للحديث على أصناف حبسب األمر احلامل هلم على ذلك فضرب من الزنادقة"
ثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من ال يؤمن باآلخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر اإلميان أو هو من ال

بفتح امليم " يفعلون ذلك ليضلوا به الناس كعبد الكرمي ابن أيب العوجاء خال معن"معرب زن دين أي دين املرأة 
الذي أمر بضرب عنقه حممد بن سليمان بن علي "عروف أي الشيباين األمري امل" ابن زائدة"وسكون العني املهملة 

قال الذهيب يف امليزان أمري البصرة وقال يف ترمجة عبد الكرمي زنديق مبني قال أمحد بن عدي ملا أخذ " أمري مكة
  .ليضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم أربعة آالف حديث أحرم فيها احلالل وأحل فيها احلرام

فمثناة حتتية فألف فنون قال الذهيب هو ابن مسعان النهدي من بين متيم ظهر بالعراق بعد  بفتح املوحدة" ومثل بيان"
املائة وقال باهليية علي رضي اهللا عنه وأن فيه جزءا إهليا متحدا بناسوتيته مث بعده يف ابنه حممد بن احلنفية مث يف ابنه 

" الذي قتله خالد القسري"نفسه وأنه نيب انتهى  أيب هاشم مث يف بيان هذا وكتب إىل أيب جعفر الباقر يدعوه إىل
  .قتله خالد بن عبد اهللا القسري وحرقه بالنار: وقال ابن منري" وحرقه بالنار"بالقاف وسني مهملة فراء فياء نسبه 



وقد روى العقيلي بسنده إىل محاد بن زيد قال وضعت الزنادقة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة عشر "
  .ومعرفة قدر عددها دليل على تتبع احلفاظ من األئمة هلا ومعرفتهم إياها: قلت" ديثألف ح

باخلاء املعجمة وهم قوم من الرافضة ينسبون إىل أيب اخلطاب كان " وضرب يفعلونه انتصارا ملذاهبهم كاخلطابية"
العام على اخلاص وهم من عطف " وبعض الروافض"يأمرهم بشهادة الزور على خماليفهم كما يف القاموس فقوله 

فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي عليه السالم مث قالوا له تربأ من الشيخني فأىب وقال أنا مع وزيري جدي فتركوه 
املنصور "أي وضع األحاديث لنصرة املذهب " ورواه: وبعض الساملية قلت"ورفضوه وأرفضوا عنه قاله يف القاموس 

نسبة إىل مطرف بن شهاب وهم فرقة من الزيدية هلم أقوال ردية ومذاهب غري " طرفيةباهللا عبد اهللا بن محزة عن امل
  مرضية قاتلهم املنصور باهللا وخرب ديارهم ومساجدهم وأخبارهم معروفة وله أشعار فيهم ويف

" وذكر"فية حرهبم يف ديوانه وقد ألف عبد اهللا بن زيد العنسي العالمة كتابا يف أخبارهم وبني فيه حقائق أحوال املطر
والظاهر بل "عنه " من غري مساع"وجادة " أهنم صرحوا له بذلك يف مناظراهتم نقلته من بعض رسائله"أي املنصور 

فال ينسب إىل اجلميع "إذ من املعلوم يقينا أهنم ال جيمعون كلهم عند املناظرة " املقطوع أن املصرح له بذلك بعضهم
  " .منهم واهللا أعلم

بكسر الغني " ضرب يتقربون به إىل األمراء واخللفاء بوضع ما يوافق فعلهم كما فعله غياثو ١قال زين الدين "
وهو حممد بن عبد اهللا املنصور " حيث وضع للمهدي"النخعي " ابن ابراهيم"املعجمة فمثناة حتتية آخره مثلثة 

ا إىل النيب صلى اهللا عليه العباسي والدهرون الرشيد وقد دخل عليه فوجده يلعب باحلمام فساق يف احلال إسناد
بفتح املهملة وسكون املوحدة مصدر سبقت أسبق وبفتح املوحدة ما جيعل من " ال سبق: "يف حديث"وسلم أنه قال 

بفتح النون وسكون الصاد املهملة " إال يف نصل"املال رهنا على املسابقة واملعىن ال حيل أخذ املال على املسابقة 
مقتصرين على  ٢وهو للخيل رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة" أو حافر"األبل وهو " أو خف" حديدة السهم 

وكان املهدي إذ ذاك يلعب باحلمام "بفتح اجليم وهو للطائر " أو جناح"غياث ابن ابراهيم " فزاد فيه"هذا اللفظ 
سخاوي فأمر له ببدرة أي على الزيادة املكذوبة وقال ال" أنا محلته على ذلك"املهدي " فتركها وأمر بذحبها وقال

  .يعين عشرة آالف فلما فقى قال أشهد علي قفاك أنه قفا كذاب
وكما ذكر الطييب يف " كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به يف قصصهم كأيب سعيد املدايين"من الوضاعني " وضرب"

قام بني أيديهما قاص خالصته قال جعفر بن حممد الطيالسي صلى أمحد بن حنبل وحيىي بن معني يف مسجد الرصافة ف
فقال حدثنا أمحد بن حنبل وحيىي بن معني قاال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه قال 

من قال ال إله إال اهللا خيلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ن ورقة فجعل أمحد ينظر إىل حيىي وحيىي ينظر إىل أمحد فقال أنت حدثته هبذا؟من مرجان وأخذ يف قصة من حنو عشري

  ـــــــــــــــــــ
  .١/١٢٨فتح املغيث  ١
  .٢٨٧٨، ٤٤وابن ماجة ، ٦/٢٢٧والنسائي . ٢٢والترمذي . ٢٥٧٤وأبو داود ، ٣٥٨، ٢/٢٥٦أمحد  ٢

أي أشار حيىي بيده إليه أن تعال :  فرغ فقالفسكتا مجيعا حىت: ال واهللا ما مسعت به إال هذه الساعة قال: فقال
أنا ابن معني : فقال، أمحد بن حنبل وحيىي بن معني: من حدثك هبذا؟ قال: فجاءمها متومها لنوال اخلري فقال حيىي

فإن كان وال بد من الكذب فعلى ، وهذا أمحد بن حنبل ما مسعنا هبذا قط يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



: قال حيىي، مل أزل أمسع أن ابن معني أمحق وما علمته إال هذه الساعة: قال، نعم: أنت ابن معني؟ قال: قالغرينا ف
كتبت عن سبعة عشرة ، كأنه ليس يف الدنيا حيىي بن معني وأمحد بن حنبل غريكما: وكيف علمت أين أمحق؟ فقال

انتهى من  ١دعه فقام كاملستهزئ هبما: قالفوضع أمحد بن حنبل كفه على وجهه و: قال، أمحد بن حنبل غري هذا
  .شرح شرح النخبة لعلى قاري

أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا هبا من غري أن "هلم " هلم فوضعوا"كتاب " وضرب امتحنوا بأوالدهم أو وراقني"
بد اهللا بن حممد هكذا يف شرح ألفية زين الدين ويف امليزان ع" يشعروا كعبد اهللا بن حممد بن ربيعة بن قدامة القدامي

بن ربيعة بن قدامة القدامي املصيصي أحد الضعفاء له عن مالك مصائب وساق منها ويذكر أنه ابتلى بأوالد 
  .وورافني وضعوا عليه وليس يف امليزان من يقال له القدامى سوى هذا

" ابن دحية إن ثبت عنهوضرب يلجؤون إىل إقامة دليل على ما أفتوا به بأرائهم فيضعون كما نقل عن أيب اخلطاب "
كذا يف شرح الزين وابن دحية هو عمر بن احلسن بن علي املديين األندلسي قال يف لسان امليزان متهم يف نقله مع 
أنه كان من أوعية العلم دخل فيما ال يعنيه قال احلافظ الضياء مل يعجبين حاله كان كثري الوقيعة يف األئمة قال ابن 

ة والفصل إال أنه كان يدعى أشياء ال حقيقة هلا وقال ابن النجار رأيت الناس جممعني على نقطه كان موصوفا باملعرف
  .كذبه وضعفه وادعائه بسماع مامل يسمعه ولقاء من مل يلقه

  " .ويرغب يف مساعه منهم وسيأيت هذا يف املقلوب"أي من يسمع منهم " وضرب يقلبون سند احلديث ليستغرب"
أي األجر " يبب الناس يف اخلري يزعمهم وهم منسوبون إىل الزهد حيتسبون بذلكوضرب يتدينون بذلك الترغ"

  .ممن يضع احلديث" ويرونه قربة وهم أعظم الناس"واملثوبة 
  ـــــــــــــــــــ

  .٥٤تذكرة املوضوعات  ١

ذب منهم يف ضررا لثقة الناس هبم لزهدهم وقبوله منهم ولذا قال حيىي بن سعيد القطان ما رأيت الصاحلني أ ك"
وحيىي إمام شهري متفق على إمامته ومراده أنه مل يرأ كذب من الصاحلني وإن رأى غريهم كذابني وملا كان " احلديث

بذلك واهللا "حيىي بن سعيد " يريد"الكذب يف احلديث النبوي ينايف الصالح فضال على األكذبية قال زين الدين 
  " .صالح بغري علم يفرقون به بني ما جيوز هلم من الرواية وما ال جيوزاملنسوبني إىل ال"أي بقوله الصاحلني " أعلم

وعبارة زين الدين يفرقون به بني ما جيوز هلم وميتنع عليهم فهو صالح بغري علم ويف احلقيقة إنه ليس بصالح فإنه ال 
هنم من أهل الغباوة صالح إال عن علم وإمنا مراده أنه يعدهم الناس صاحلني ملا يرونه من تقشفهم وزهدهم مع أ

  :واجلهل وهكذا العامة يعدون أهل الصالح أهل هذا القسم ولذا قيل
ل وحادوا عن الطريق القومية   من عذيري من معشر هجروا العقــ 

ما "أي على تأويل كالم حيىي بن سعيد " ويدل على ذلك"ال يرون اإلنسان قد نال حظا من صالح حىت يكون هبيمه 
ما رأيت الكذب يف أحد أكثر منه فيمن "أي حيىي بن سعيد " لي بسندمها الصحيح إليه أنه قالرواه ابن عدي والعقي
فعليه " إىل من ينسب إىل اخلري يعين وليس من أهله"أي األكثر منه " فهذا صرح بإضافة ذلك: ينسب إىل اخلري قلت
  .حتمل العبارة املطلقة

حقيقة ال من هلم جمرد " أو يريد أن الصاحلني"ارة حيىي بن سعيد بيانا منه الحتمال آخر حتتمله عب" قال زين الدين"
فيكون نسبة الكذب أو " عندهم حسن ظن وسالمة صدر فيحملون ما مسعوه على الصدق"النسبة إىل الصالح 

ولكن هذا التأويل خيرجهم : األكذبية إليهم جمازا أهنم يروون ما هو كذب يف نفس األمر وإن مل يكونوا كاذبني قلت



  .عن أهل الضرب الذي هو بصدده إذ ليسوا بوضاعني
بناء على عدم صحة التأويل اآلخر وتقييد العبارة " ولكن الوضاعني ممن ينسب إىل الصالح"أي زين الدين " قال"

مجع جهبذ " فإنه مل خيف على جهابذة احلديث"فقبلوا عنهم ما رووه " وإن خفى حاهلم على كثري من الناس"األوىل 
مجع عبء " فقاموا بأعباء"من عطف التفسري " ونقاده"يم وهو النقاد اخلبري كما يف القاموس فعطف بكسر اجل

" فكشفوا عوارها"من الكشف عن صحيح األحاديث " ما محلوا فتحملوه"بالكسر احلمل الثقيل من أي شيء 
  هو" وحموا عارها"بتثليث العني املهملة العيب 

  .أيضا العيب
يان أنه قال ما ستر اهللا أحدا ليكذب يف احلديث وروينا عن القاسم بن حممد أنه قال إن اهللا حىت لقد روينا عن سف"

وبنسياهنم يعرف كذهبم وروينا عن عبد الرمحن بن مهدي أنه قال لو أن رجالهم أن " أعاننا على الكذابني بالنسيان
  .يكذب يف احلديث ألسقطه اهللا أي أظهر سقوط روايته

إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكْرَ {: محن بن مهدي أنه قيل له هذه األحاديث املصنوعة قال يعيش هلا اجلهابذةوروينا عن عبد الر"
  .فجعل األحاديث النبوية داخلة حتت لفظ الذكر وأيده املصنف بقوله] ٩: احلجر[} َوإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ

الدال " وي داخل فيما ضمن عز وجل حيفظه من الذكرقد احتج بعض أهل احلديث النبوي بأن احلديث النب: قلت"
ويف شرح شرح النخبة لعلي قاري أراد أن من مجلة حفظ لفظ القرآن حفظ معناه ومن } َوإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ{عليه 

فقي احلقيقة } إِلَيْهِْم ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ{: مجلة معانيه األحاديث النبوية الدالة على توضيح معانيه كما قال تعاىل
بقوله تعاىل يف "تكفل اهللا تعاىل حبفظ الكتاب والسنة بأن يوجد من عباده من جيدد هلم أمر دينهم يف كل أوان انتهى 

وإن كان قد يناقش يف االستدالل بأن ] ٤: النجم[} َوَما َيْنِطُق َعنِ الْهََوى إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحٌي يُوَحى{: وصف رسوله
  .} فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى{: إىل قوله تعاىل} َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى{: يف وحي خاص هو القرآن كما يشعر به اآلية

وقد أحسن القاسم بن حممد يف قوله أن شاء اهللا تعلى أعاننا على الكذابني بالنسيان فإهنم خيلطون ويناقضون ويظهر "
  .فهذا معىن إعانة اهللا عليهم بالنسيان" لى تأمل أحواهلم حىت يتبني أمرهمعليهم بسبب النسيان ما حيمل ع

بالسماع يف حتق راويني ال ميكن أهنما "الكذاب " بسبب النسيان أيضا من تصريح"أعاننا اهللا عليهم " و: قلت"
علم أنه مل يكن فيه أو أو نسبة حديث إىل وقت ي"فينسب إليهما السماع فيعلم بإتيانه مبا ال ميكن أنه كاذب " اجتمعا

  " .إىل إقرار مبا يدل على التهمة"الكذاب " طرح كذب معلوم على ثقة ال حيتمله أو سبق لسان
بالباطن أي مما يف نفس " على أنا غري متعبدين"وأما حكم الرواة والتعبد يف العمل بروايتهم فقد أبانه املصنف بقوله 

إال أن هذا : قلت" ومىت صلح الظاهر حكمنا به وال جرح وهللا احلمد" األمر مما ال نفعله من أحوال بواطن العباد
  ينبين على أن إاألصل

وثوابه وعلى "أى احلديث " ولنا صفوه"العدالة أو على أن املراد أن العدل بعد ثبوت عدالته ال يبحث عن حاله 
  " .وعقابه"لإلسالم بالكذب يف أشرف علومه " الكاذب كيده

 ١" إن أحدكم يكون أحلن جبجته: "وقد فعل حنو هذا سيد املرسلني وقال"مبا يف الباطن بقوله  مث إستدل على التعبد
وإمنا أقضى بنحو ما أمسع فمن حكمت له "املراد أن أحدكم يكون أعرف باحلجة وأفطن هلا من غريه  ٢يف النهاية

عليه وسلم مل يكن مكلفا إال بالظاهر فإنه صريح يف أنه صلى اهللا " بشىء من مال أخيه فامنا أقطع له قطعة من نار
فهذا " ٤" حىت يقولون ال إله إال اهللا: "وحديث ٣" إنىن مل أومر أن أفتش على قلوب الناس: "وأدلته كثري كحديث



والوحى ينزل عليه وجربيل يهبط إليه وكذلك فعل أمري املؤمنني على عليه السالم من بعده وقد أمر بقطعيد السارق 
وقد "فدل أنه حكم خيالف ما يف نفس األمر وهذا مبين على أن فعل على عليه السالم حجة " سرقمث بأن له مل ي

  .مع أنه حيلفه ال ترتفع إال التهمه وال يعلم به ما يف نفس األمر" كان حيلف من أهتمه يف الرواية مث يقبله واهللا أعلم
اهللا أبو عصمة نوح بن أيب مرمي املروزى قاضي قال زين الدين فمن أولئك الذين كانوا يكذون حسبة وتقربا إىل "

وعاملها قال الذهيب يقال له اجلامع ألنه أخذ الفقه عن أيب حنيفة وإبن أيب ليلى واحلديث عن وىل قضاء مرو يف " مرو
بن املبارك فقال هو يفول ال إله إال اهللا وقال أمحد يكن بذلك يف احلديث 'خالفة النصور وامتدت حياته سءل عنه 

  .قال مسلم وغريه متروك احلديثو
وروى احلاكم بسنده إىل أيب عمار املروزى أنه قيل أليب عصمة من أين لك عن عكرمة عنإبن عباس يف فضائل "

القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا فقال إين رأيت الناس قد أغرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه 
فيه أن أنفراد الراوى مظنة هتمة فلذا سألوه وهذا مثال " ذا احلديث حسبةأيب حنيفة ومغازى ابن إسحاق فوضعت ه

  .تصريح الواضح بالوضع
  ـــــــــــــــــــ

  .١٠/١٤٩والبيهقي ، ٧١٩واملوطأ . ٣٥٨٣وأبو داود . ٨٦، ٩/٣٢البخاري  ١
٤/٢٤١ ٢.  
  .٣/٤وأمحد ، ١٤٤حديث : الزكاة: ومسلم يف، ٦١ب : املغازي: البخاري يف ٣
  .٢/٣٤٥وأمحد . ٣٤حديث : اإلميان: ومسلم يف، ١/١٣بخاري ال ٤

فقال أبو حامت مجع كل شيء إال "جلمعه الكماالت كما عرفت مما سقناه " وكان يقال أليب عصمة هذا نوح اجلامع"
قال البخاري منكر احلديث وقال إبن عدى عامة ماروى عنه اليتابع عليه قال الذهىب ومع ضعفه فهو ممن " الصدق

  .تب حديه ذكر ذلك يف امليزانيك
وقال احلاكم وضع حديث فضائل القرآن وروى إبن حبان يف مقدمة كتاب تاريخ الضعفاء عن إبن مهدى قال "

ومسرية بفتح امليم ومثناة حتتيه ساكنهة هو الفارسي وهو ميسرة بن عبد ربه البصرى األ " ملسرية من عبد ربه: قلت
من أين "إبن أيب سليم وإبن جريح وموسى بن عبيده واألرزاعى وعنه مجاعة كال كان يأكل كثريا روى عن ليث 

ويف امليزان أنه قال مليسرة حممد بن عيسى " جئت هبذه األحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها أرغب الناس هبا
ابن مهدي وحممد بن  بن الطباع هبذا الكالم يف السؤال واجلواب بلفظه إال أنه قال وضعته ال يبعد أن كل واحد من

عيسى سأله قال وكان ميسرة ممن يروي املوضوعات من األثبات وقال أبو داود أقر بوضع احلديث وقال الدار 
قطين متروك وقال أبو حامت كان يفتعل احلديث روى من فضائل قزوين أربعني حديثا وكان يقول إين أحتسب يف 

  .ذلك قال البخاري ميسرة بن عبد ربه رمى بالكذب
بزنة اسم " فروينا عن املؤمل"أي موضع " الطويل يف فضائل القرآن سورة سورة"ابن كعب " وهكذا حديث أيب"

املفعول أو الفاعل وهو أبو عبد الرمحن البصري موىل آل عمر بن اخلطاب حافظ عامل خيطيء وثقة ابن معني وقال 
ابن إمساعيل أنه قال حدثين "حلديث قاله يف امليزان أبو حامت صدوق شديد يف السنة كثري اخلطأ وقال البخاري منكر ا

من حدثك فقال حدثين : للشيخ من حدثك فقال حدثين ردل باملدائن وهو حي فصرت إليه فقلت: به شيخ فقلت
هي جزيرة أحاط هبا شعبنا دجلة ساكبتني يف حبر فارس " شيخ بالبصرة فصرت إليه فقال حدثين شيخ بعبادان

ياشيخ : ي فأدخلين بيتا فإذا فيه قوة من املتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثين فقلتفصرت أليه فأخذ بيد"



من حدثك قال مل حيدثين أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا هلم هذا احلديث ليصرفوا قلوهبم إىل 
ته بزيادة فزاد بعد قوله حدثين هكذا ساق الققصة زين الدين يف شرحه وساقها احلافظ ابن حجر يف نك" القرآن

  من حدثك فقال حدثين: رجل باملدائن وهو حي فصرت إليه فقلت

  .١شيخ بواسط فصرت أليه إىل أن قال حدثين شيخ بالبصرة
: قلت" والثعليب والزخمشري ٢وكل من أودع حديث أيب املذكور يف تفسريه كالواحدي"أي زين الدين " قال"

لكن من أبرز إسناده منهم فهو أبسط "ألنه روى ما هو كذب بإقرار واضعه " يف ذلكخمطئ "والبيضاوي وأيب سعيد 
متام كالم زين الدين وأما من مل يذكر سنده فأورده بصيغة اجلزم " لعذره إذ قد أحال ناظره على الكشف عن سنده

  .فخطاؤه أشد كالزخمشري
ظر يف السند طريقة معروفة لكثري من احملدثني وعليها واإلكتفاء عن احلوالة على اإلكتفاء بالن: قال احلافظ ابن حجر

حيمل ما صدر عن كثري منهم من إيراد األحاديث الساقطة معرضني عن بياهنا تصرحيا وقد وقع هذا جلماعة من كبار 
  .األئمة وكان ذكر اإلسناد عندهم من مجلة البيان انتهى

من القرآن فقد ثبتت أحاديث يف سور معينة كالصمد وال يتوهم الناظر أنه مل يثبت حديث يف فضائل سور : قلت
  .وغريها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وقد أودعها اجلالل السيوطي يف كتابه الدر املنشور

بل من مل يعتقد وضعه أعذر عن ذلك إذ كل ناظر إىل اإلسناد ال يعرف أنه أسنده هلذه العلة بل واليتهم : قلت"
ال خيفى قوة كالم املصنف هذا على " رف من يتمكن من البحث يف اإلسناد فكيف بغريهمذلك ويقل يف أهل املعا

  .منصف
بتشديد الراء نسبة إىل أيب عبد " قال زين الدين وذكر اإلمام أبو بكر حممد بن منصور السمعاين أن بعض الكرامية"

حبان فالتقط من املذاهب أردأها من  اهللا حممد بن كرام السجستاين وكان عابدا زاهدا إال أنه خذل كما قال ابن
األحاديث أوهاها وأطال الذهيب يف امليزان ويف ترمجته وبيان فساد أحواله وقيل كرام بالتخفيف وأنشد عليه ابن 

  :الوكيل قول الشاعر
  الفقه فقه أيب حنيفة وحده والدين دين حممد بن كرام

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٢٤٢، ١/٤١واملوضوعات . ٤٠١والكفاية ص . ٢/٦٣٧والنكت ، ١/١٣١فتح املغيث  ١
علي بن أمحد بن حممد أبو احلسن النيسابوري كان أوحد عصره يف التفسري الزم الثعليب صنف : الواحدي هو ٢

وشذرات . ١٢/١١٤البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٤٦٨التفاسري الثالثة البسيط والوسيط والوجيز مات سنة 
  .٣/٢٦٧ والعرب، ٣/٣٣٠الذهب 

  :وقبله
  .إن الذين جلهلهم مل يقتدوا يف الدين بابن كرام غري كرام ومها أليب الفتح البسيت

ذهب إىل جواز وضع احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما ال يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيبا "
  .واب وعقابهذا أيضا يتعلق به ث: يقال" للناس يف الطاعة وزجرا هلو عن املعصية

  :ملا أجاروه بأدلة" واستدلوا"
" من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار: "مبا روى يف بعض طريق احلديث: "قوله: أحدمها 



عن ابن مسعود قالوا فتحل الروايات املطلقة على  ١أخرجه الطرباين عن عمرو بن حريث وأبو نعيم يف احللية
  .ما بتعني محل الروايات املطلقة عن التعمد على املقيدة بهالروايات املقيدة ك

وأجيب بأن قوله ليضل به الناس مما اتفق احلفاظ على أهنا زيادة ضعيفة وأقوى طرقها ما رواه احلاكم وضعفه من 
طريقق يونس بن بكر عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال احلاكم وهم 

  .موضعني أحدمها أنه أسقط بني طلحة وعمرو رجال وهو أبو عماريونس يف 
أنه وصله بذكر ابن مسعود وإمنا هو مرسل وعلى تقدير قبول هذه الزيادة فال تعلق هلم هبا ألن هلا وجهني : الثاين

  :صحيحني
فيه تأمل ألن : قلت] ٨: القصص[} ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً َوحََزناً{: أن الالم يف قوله ليضل الم العاقبة من باب: أحدمها

معىن الم العاقبة هنا ليكون عاقبة كذبه إضالل الناس وهم ال يضلون بكذبه ألن كذب الكاذب عليه صلى اهللا عليه 
وسلم إما أن يعلمه الناس أو جيهلونه إن علموا أنه كذب فضال هلم من حيث إهنم عملوا باحلديث الكاذب ولو كان 

وإن عملوا به مع جهلهم كونه كذبا فال ضالل بل هم مأجورون ملا عرفت قريبا من أهنم  من غري تعمد إلضالهلم
غري خماطبني مبا يف نفس األمر على أن محل الالم على ذلك ال جيدي نفعا ألن مراد املستدل مبفهوم ليضل الناس أنه 

  ا حتمل الالمإن وضع ما ال إضالل فيه للناس فإنه غري داخل يف الوعيد فكيف يصح عليه بأهن
  ـــــــــــــــــــ

  .١٤٦، ١/١٤٤واجملمع . ١/٢٠وابن عدي ، ١/٩٧املوضوعات  ١

  .للعاقبة وكأنه يقول من محلها على ذلك إنه ال مفهوم هلا وال نسلم فإنه باطل بالوجه األول فتأمل
اآلية ألن } َعلَى اللَِّه كَِذباً ِلُيِضلَّ النَّاَس فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى{: أهنا للتأكيد وال مفهوم هلا من باب: وثانيهما

  .االفتراء على اهللا حمرم سواء قصد به إضالل الناس أوال
واستدلوا لذلك حبديث أيب أمامة " على من قال أنه ساحر أو جمنون" من كذب علي متعمدا: "ومحل بعضهم حديث"

يا رسول : قالوا" تعمدا فليتبوأ مقعده بني عيين جهنممن كذب علي م: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
ليس ذلك أعنيكم إمنا أعىن الذي كذب علي متحدثا بطلب به شني : "اهللا حتدث عنك باحلديث فتزيد وتنقص؟ قال

وجوابه ما قاله احلاكم إنه حديث باطل فيه حممد بن  ١احلديث أخرجه الطرباين يف الكبري وابن مردويه" اإلسالم
  .بن عطية العويف اتفقوا على تكذيبه وقال صاحل جزره كان يضع احلديثالفضل 

إمنا قال من كذب علي وحنن "ممن أجاز الكذب عليه صلى اهللا عليه وسلم ترغيبا وترهيبا " وقال بعض املخذولني"
قسم وجوابه أن هذا جهل منهم باللغة ألنه كذب عليه يف وضع األحكام فإن املندوب " نكذب له ونقوي شرعه

: منها وألنه يتضمن األخبار عن اهللا يف الوعد على ذلك العمل باالثابة واالخبار بالعقوبة املعينة وألنه تعاىل قال
نسأل اهللا السالمة من "اآلية فال حيتاج إىل زيادة لنقويته كما قالوه ] ٣: املائدة[} الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم{

كذا يف شرح الزين أللفيته باألتيان بكلمهة " اده إىل حممد بن سعيد كأنه املصلوباخلذالن وروى العقيلي باسن
الشك ويف امليزان يف ترمجة حممد بن سعيد املصلوب قال أبو زرعة الدمشقي حديثا حممود بن خالد عن أبيه مسعت 

بالزندقة فصلب ويف نكت قال الذهيب إهتم " ال بأس إذا كان كالما حسنا أن يضع له إسنادا"حممد بن سعيد يقول 
  .البقاعي قال عن عبد اهللا إبن أمحد أبيه أنه قتله أبو جعفر على الزندقة حديثه حديث موضوع

فإن " مثل هذا الخيفي جوابه فإن الكذب على اهللا وعلى رسوله باجلملة معلوم حترميه من الدين ضرورة: قلت"
  القرآن مملوء بذلك ففي حقه تعاىل والسنة يف حق رسوله



  ـــــــــــــــــــ
  .٥/٦٤والدر . ١٣/٧والقرطيب . ١/٢١١وابن كثري ، ١/٩٥املوضوعات  ١

  .صلى اهللا عليه وسلم وألن االفتراء على الرسل إفتراء على اهللا هذا بالنسبة إىل اجلملة
لوم قبل حدوث وبالنسبة إغلى الترغيب والترهيب معلوم حترميه باالستدالل مبجموع الكتاب والسنة واالمجاع املع"

} َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً{: القرآنية مثل" فإن تكرر تلك العمومات"الزاعمني جوازه " هؤالء
من " من غري التفات"عطف عام على خاص أو تفسريى " والظواهر"وحنو من كذب على متعمدا ] ٢١: األنعام[

األزمان يؤثر يف نفس املتأمل القطع على عدم هذا التخصيص ومستند  إىل ختصيص على طول"أحد من العلماء 
االمام فخر الدين " القطع بعد النظر التام والتأمل ضرورى حاصل من جمموع تلك األمور مع القرائن وقد ذكر

أن " كتابه الذي ألفه يف أصول الفقه" يف احملصول"املعروف بابن اخلطيب صاحب مفاتيح الغيب وغريه " ١الرازى"
إن " وذلك ألن أصرح األلفاظ النص وهو حمتمل"اليت حتفه " إمنا حيصل بالقرائن"من ألفاظه " العلم مبقصود املتكلم

ويف غريها ألمور كثرية "أى ألفاظ النص حمتمل " وفيها"وإن كان إحتماال مرجوجا " يف أمور التحرمي للنسخ"ورد 
حىت إن األسم العلم الذي هو أبلغ نص يف مسماه حيتمل " لكمن التجوز واألشتراك واإلضمار والتخصيص وغري ذ

  .زيد. جاء زيد إحتمل أنك تريد غالم: التجوز فإنك إذا قلت
" منتفية عن النص لكن دليله على ذلك"املذكورة باإلحتمال " أن هذه األمور"بالنصوص " وغاية ما يقول املستدل"

اإليراد بالتزامه " فأجاب عن هذا"ل علم ضرورى عن النصوص وحينئذ فال حيص" عدم الوجدان وهو ظىن"اإلنتقاء 
من األلفا ظ " بأنا قد نعلم بعض املقاصد"وأن النص من حيث هو نص ال يفيد إال الظن ولكن قد حيصل العلم منه 

 فيتم حينئذ ما ادعاه الصنف من أنه قد حيصل القطع من تلك" بالضروة الصادرة عن القرائن الىت ال ترفع بالشك"
  .األمور مع القرائن

بل نقف حيث "إىل مرتبة العلم " فليس علينا تكليف يف رفعه إليها"من املطالب " وما نزل عن مرتبة العلم: قلت"
أي مثال ما حيتمل غري املراد وتبني املراد فيه القرائن وتصريه " ومثال ذلك"من إفادة علم أو ظن " وقف الدليل

بالقرآئن أن هذا متهيد ال "مع احتماله لإلباحة " فإنا نعلم} فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر فََمْن َشاَء{: قوله تعاىل"قطعيا 
  " .إباحة وإن كان لفظه حيتمل اإلباحة

  ـــــــــــــــــــ
  .٥/٢١شذرات الذهب : له ترمجة يف. ٦٠٦اإلمام فخر الدين الرازي تويف سنة  ١

نقول للكرامية لو جاز لنا أن نكذب يف الترغيب والترهيب "ية ورد دليلهم بقله أخذ يف الرد على بعض الكرام" مث"
" جلاز للنيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك وجتويز مثل ذلك عليه كفر باإلمجاع القطعي"كما قلتم " نصرة للدين

يف حقه فال يتم اإليراد  لعله يقال أما على رأي من جييز التفويض إليه صلى اهللا عليه وسلم فال يتصور الكذب: قلت
جلواز الكذب " فما أدى فهو كفر باطل قطعا وقد أدى إليه مذهبهم وذلك يؤدي إىل الشك يف اجلنة والنار أيضا"

يف األخبار هبما وإمنا ذكرمها ترغيبا وترهيبا إال أنه قد يقال فد ثبت األخبار هبما بالنصوص القرآنية والكالم يف 
اع أن القرآن كالم اهللا سبحانه وتعاىل إال أنه يقال جتويز الكذب عليه صلى اهللا عليه وسلم األخبار النبوية إذ ال نز

وليس هذا موضع بسط للرد عليهم لكن هذه فائدة "يلزم منه جواز أن القرآن من كالمه وهذا خروج عن اإلسالم 
  " .على قدر هذا املختصر



رطبة مدينة باألندلس يف املفهم بزنة اسم الفاعل شرح على بضم القاف نسبة إىل ق" قال زين الدين وحكى القرطيب"
ينسب " إن ما وافق القياس اجللي جاز أن يعزي"هم عند اإلطالق مراد هبم احلنفية " عن بعض أهل الرأي"مسلم 

أن إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى ابن حبان يف مقدمة تاريخ الضعفاء بإسناده إىل عبد اهللا بن يزيد املقري "
رجال من أهل البدع رجع عن بدعته وتاب عنها فجعل يقول انظروا إىل هذا احلديث عمن تأخذونه فإناكنا إذا رأينا 

لعل من مجلة بدعة هذا الرجل يقول جبواز الكذب يف نصرة ما اعتقده حقا إذ ليس كل : رأيا جعلنا له حديثا قلت
  .أي يقول جبواز الكذب لنصرة مذهبه" صاحب بدعة كذلك

فكم من صحيح "مشترك يف وقوعه منهما " وأما الكذب فيشترك يف ارتكابه املبتدع والحمق وكذلك الصدق"
لعدم " ومن مبتدع ناسك أواب"إذ ال مالزمة بني صحة العقيدة وعدم الفسق والكذب " العقيدة فاسق كذاب

  " .نينسأل اهللا التوفيق للسالمة من كالهاتني املعصيت"التالزم أيضا بني األمرين 
واجلمهور على أن تعمد الكذب على اهللا ورسوله صلى "يف حكم تعمد الكذب عليه صلى اهللا عليه وسلم : فائدة 

أي هذه " وقال اجلويين إهنا"ألنه قد صدق عليها رسم الكبرية بأنه ما توعد عليه بالعقاب " اهللا عليه وسلم كبرية
ْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذباً أَْو كَذََّب بِآياِتِه إِنَُّه ال ُيفِْلُح فََم{: كفر ويدل على قوله قول اهللا تعاىل"الكبرية 

وال شك أ تكذيبه كفر وأن الكذب " بني الكذب على اهللا وتكذيبه"يف اآلية " فسوى] ٢١: األنعام[} الُْمْجرُِمونَ
  على الرسول

أن يكون "الرب تعاىل حيث أتى باالستفهام األنكاري " نكرواست"صلى اهللا عليه وسلم كالكذب على اهللا تعاىل 
احلكم " ما يرفع"من يكذب على اهللا أو رسوله " وألنه قد يكذب"اجلويين " أعظم من ذلك قال"أي ظلم " ذنب

الذي فرض وضع " باآلحاد"الذي أفاد الضرورة " يف نسخ املتواتر"من القولني " على الصحيح"وذلك " الضروري"
ألن الكذب يف الشريعة يدل على اإلستهانة "ألنه تكذيب للشارع وهو كفر و " ورفع الضروري كفر" الراوي له

  .وهذا من املصنف تقوية لكالم اجلويين" واهللا أعلم"ضرورة " هبا
قال ابن "فسماه موضوعا " قال زين الدين ومن أقسام املوضوع ما مل يقصده وضعه وإمنا وهم فيه بعض الرواة"

  .من حيث إنه ليس حبديث يف إرادة قائله وال واضعه" ه شبه الوضعإن: الصالح
إمساعيل بن حممد الطلحي " من حديث ١مثل حديث من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار رواه ابن ماجه"

ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر مرفوعا قال "كما يف شرح الزين عن 
وشريك يقول "بني يدي شريك " دخل ثابت على شريك واملستملي بني يديه"و عبد اهللا حممد بن عبد اهللا أب" احلاكم

أي منت " املنت"شريك " حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يذكر
شريك " قال"يه وفراغه من إمالء السند عند دخوله عل" إىل ثابت بن موسى"شريك " فلما نظر"السنذ الذي ساقه 

ثابتا "شريك بقوله من كثرت صالته أخل " من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار وإمنا أراد"خياطب ثابتا 
فأعرض عن ذكر منت ما ساق سنده إىل وصف ثابت بكثرة صالته بالليل وحسن وجهه بالنهار " لزهده وورعه

وال عجب من ظن ثابت ألن " مرفوعا هبذا اإلسناد"إىل آخر الكالم " هذا احلديثروى "أي شريكا " فظن ثابت أنه"
فكان "شبهته يف ظنه قوية فإن شريك عقب قوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله من كثرت صالته إخل 

حديث  قال ابن حبان وهذا قول شريك قاله عقب" ثابت حيدث عن شريك عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر
األعمش عن أيب سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فأدرجه ثابت يف اخلرب مث سرقه منه مجاعة 

  .ضعفاء فحدثوا به عن شريك فعلى هذا هو من أقسام املدرج قاله زين الدين



  ـــــــــــــــــــ
  .٢/١٠٦وتنزيه الشريعة . ١/٣٤١واخلطيب ، ١٣٣٣رقم  ١

لفظ الزين قال أبو حامت الرازي كتبته عن ثابت فذكرته البن منري " صة ما قاله حممد بن عبد اهللا بن منريوحنو هذه الق"
فقال الشيخ يعىن ثابتا ال بأس به واحلديث منكر قال ابن عدي بلغنا عن حممد ابن عبد اهللا بن منري أنه ذكر له هذا 

كان مزاحا وكان ثابت رجال صاحلا فيشبه أن يكون  احلديث عن ثابت فقال باطل شبه على ثابت وذكر أن شريكا
ثابت دخل على شريك وكان شريك يقول حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فالتفت فرأي ثابتا فقال ميازحه من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن ثابت لغفلته أن هذا الكالم 
  .يب يف امليزانحديث ذكر هذا الذه

حديث منكر ال يعرف إال بثابت وسرقه منه من الضعفاء عبد "أي من كثرت صالته إخل " وقال ابن عدي إنه"
  .يف امليزان أنه بصري روى عن مالك قال ابن حبان كان يسرق احلديث وكذا قال ابن عدي" احلميد بن حبر

فقد غلط من اعترض وقال ابن شربمة ثقة فقيه وقال وليس هوابن شربمة الفقيه " وعبد اهللا بن شربمة الشريكي"
البقاعي مل أر له ذكرا أي لعبد اهللا بن شربمة مع الفحص عنه وأظنه عبد اهللا بن شبيب الربعي تصحف على النقلة 
وكنيته أبو سعيد وهو أخباري عالمة قال شيخنا يف لسان امليزان يروى عن أصحاب مالك وآخر من حدث عنه 

  .روق اهلزاهزي لكنه واه مبرة احملاملي وأبو
  .يف امليزان إنه كذبه على بن املديين وقال ابن حبان ال حيل كتب حديثه إال للتعجب" واسحق بن بشر الكاهلي"
يف لسان امليزان إنه ابن عطاء الدمياطي البلقاوي الرملي املقدسي أبو طاهر " وموسى بن حممد أبو الطاهر املقدسي"

  .ل ابن حبان ال حتل الرواية عنه كان يضع احلديثروى عن مالك وشريك قا
بالراء واحلاء املهملتني يف نسخ التنقيح ويف شرح الزين " وحدثنا به بعض الضعفاء عن رمحويه: "أي ابن عدي" قال"

 محويه بدون راء ومل أجده يف امليزان وإمنا وجدنا فيه محويه بن حسني ويف نكت البقاعي أن رمحويه امسه زكرياء بن
ال حيدث مبثل " فإن رمحويه ثقة"أي بعض الضعفاء " وكذب"صبيح بالفتح الواسطي أحد الثقات ورمحويه لقب 

  .ذلك
  عليه ثقة وقال"أي ثابتا " وقال العقيلي إنه حديث باطل ليس له أصل وال يتابعه"

وقال أبو حامت " بعبد الغين بن سعيد كل من حدث به عن شريك فهو غري ثقة وقال ابن معني يف ثابت إنه كذا
  .وغريه ضعيف وقال أبو حامت ال جيوز االحتجاج بأخباره

ومبثل هذا حذرتك فيما مضى من اعتقاد تعمد الكذب فيمن أطلق عليه بعض احملدثني أنه كذاب فهذا حيىي : قلت"
بل ومل " أي من الكذب" بن معني على جاللته يطلق ذلك على ثابت الورع الزاهد ومل يتعمد ثابت شيئا من ذلك

  " .يظهر منه كثرة اخلطأ
أخرج له النسائي ال غريه قال يف امليزان عن ابن عدي إنه تفرد ثابت عن شريك خبربين منكرين مث ذكرمها : قلت

أحدمها هذا احلديث الذي حنن بصدده مث ذكر الثاين مث قال ولثابت ثالثة أحاديث معروفة وساقها يف امليزان فهذا 
بضم امليم فطاء مهملة فمثناة حتتية فنون هو احلافظ الكبري " ولذلك وثقة مطني"كثرة اخلطأة مراد املصنف من عدم 

أبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن سليمان اخلضرمي الكويف قال الذهيب يف التذكرة كان من أوعية العلم وذكر له 
ىي بن معني فريجح كالم حيىي ألنه لكن إذا تعارض كالمه وكالم حي: مؤلفات وقال الدار قطين ثقة جبل انتهى قلت



  .أفقه مبعرفة الرجال باتفاق احلافظ وملرجح آخر هو تقدمي اجلرح
والصورة اليت حكاها احلاكم حممد بن عبد اهللا بن منري مما يوضح أن ثابتا رمحه اهللا معذور يف الوهم فإنه مسع شريكا "

يه وسلم من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار يسند حىت انتهى إىل جابر فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
إذا نام ثالث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل : "متامه" يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم احلديث

فارقد فإن استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى احنلت عقده كلها فأصبح نشطا طيب 
وقوله قافية رأس أحدكم  ١رواه مالك والشيخان وأبو داود وابن ماجه" بيث النفس كسالنالنفس إال أصبح خ

  .املراد مؤخره ومنه مسي آخر بيت الشعر قافية
واعلم أن احلاكم جزم بأنه دخل ثابت على شريك فسمعه يذكر السند إىل آخر ما تقدم وأما ابن منري فلم جيزم 

  .زان فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك إىل آخر ما قدمناه عنهبذلك بل قال كما نقله الذهيب يف املي
  بعده يقعد: "قال ابن حبان فمن أين لثابت أن أوله من قول شريك ال سيما وقوله"

  ـــــــــــــــــــ
وابن ماجة . ١٣٠٦وأبو داود ، ٢٠٩حديث : صالة املسافرين: ومسلم يف، ٢/٦٥والبخاري ، ١٧٦مالك  ١

١٣٢٩.  

فإنه يتعلق بتخذيل "أي الكالم الذي ظنه ثابت حديثا " مالئم ألول احلديث" على قافية رأس أحدكمالشيطان 
وهي حسن وجه من كثرت صالته " الشيطان لإلنسان عن قيام الليل الذي ذكر ما فيه من الفضيلة يف أول احلديث

  .بالليل
قول احملدثني فالن كذاب "ف من حال ثابت أي يتفرع على إطالق حيىي على ثابت أنه كذاب مع ما عر" فعلى هذا"

عند أطالقه من إمام من أئمة " فيتوقف"هو وصف كاشف للمطلق " من قبيل اجلرح املطلق الذي مل يفسر سببه
إن "يف إطالق ذلك اللفظ عليه " حىت يعرف السبب"أي حكال ثابت وزهده وورعه " فيمن هذه حاله"احلديث 

من أطلق عليه " إن كان"من أطلق عليه الكذب " ويوثق"بإطالق ذلك اللفظ عمل " ضعيفا"من أطلق عليه " كان
  .فإطالق الكذب عليه ال يضره بل يوجب البحث عنه حىت يتبيل حاله" شهريا بالعدالة"
هو أبو عثمان املعتزيل البصري كان زاهدا ورعا متأهلا قال ابن معني ال يكتبت حديثه وقال " كعمرو بن عبيد"

وقال أيوب ويونس يكذب وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إىل أن أحدث ما أحدث  النسائي متروك
فاعتزل جملس احلسن هو ومجاعة معه قسموا املعتزلة قال وكان يشئم الصحابة ويكذب يف احلديث ومها ال تعمدا 

  .قاله الذهيب يف امليزان وأطال يف ترمجته
وإن صح ذلك ضعف "اء منقطع فإن سوء احلفظ ال ينايف عدالته ولذا قال استثن" إن مل يصح أنه كان سيء احلفظ"

حىت ال يترك املعلوم من عدالته إال جبرح مثلها يف الصحة "فإن الكذب ينايف العدالة وال ينافيها الضعف " ومل يكذب
بالعدالة ال يريدون حاصله أهنا إذا ثبتت فال يرفعها إال جرح ثابت ال حمتمل ووصفهم بالكذب للمشاهري " والظهور

به حقيقة بل مطلق التضعيف جمازا ولذا قال ابن حبان يف عمرو يكذب يف احلديث ومها ال تعمدا فإن احلقيقة يف 
" أمر بني السبب متعذر التأويل وإن كان أخفى منها"خيرج عن العدالة " أو"الكذب الذي يقدح ما كان عن عمد 

  .من العدالة شهرة وظهورا
وهي أن رمي الرجل الشهري " حرصا على إظهار هذه الفائدة اجلليلة"وإن كان حمله ما سيأيت " ذا هناوإمنا ذكرت ه"



بالعدالة بالكذب ال يوجب القدح فيه بل يوجب توقفا يف قبوله حىت يبني سبب ضعفه وإن كان القدح بالكذب 
  قد جرح مبثل هذا كثري منف"فيمن مل تعرف عدالته كان جرحا مبني السبب بأنه الكذب كما يدل له قوله 

وال على الغافل أيضا إمث ألنه قبل قول الثقة وال " الثقات وما على اجلارح إمث ألنه عمل بالظاهر ومل يعلم الباطن
  .خيفى أن هذا ختصيص للقاعدة املعروفة بأن اجلارح أوىل وقد صرحوا بتخصيصها ويأيت الكالم يف هذا كله

بروايتهما عن مجاعة الثقات الرفعاء لشيء خفيف صدر "البخاري ومسلم  "وقد اعترض على صاحيب الصحيحني"
على الرفعاء وعلى الشيخني يف اإلخراج عنهم " عنهم من هذا القبيل فتجاسر من ال يلتفت إىل كالمه فتكلم عليهم

من املعاصي وفيه فال ينافيها صدور شيء " والعدالة غري العصمة وهللا احلمد"وقد تقدم كالم أيب حممد بن حزم وغريه 
  .تأمل

* * *  

  ]فيم يعرف به أن احلديث موضوع[ ٤٥: مسألة

كان األوىل " قال زين الدين وابن الصالح"وملا كان الوضع دعوى حتتاج إىل معرفة هلا ودال عليها قال املصنف 
ل ذلك الزين مبا إذا مث" ويعرف الوضع باإلقرار من واضعه وما يتنزل منزلة إقراره"تقدميه إذ القول له وهو السابق 

حدث حمدث عن شيخ مث ذكر أن مولده يف تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ واعترض هذا بعني ما يأيت قريبا 
  .أنه جيوز أن يكذب يف تاريخ مولده بل جيوز أن يغلط يف التاريخ ويكون يف نفس األمر صادقا

بيهقي يف املدخل بسنده الصحيح أهنم اختلفوا حبضور أمحد األوىل أن ميثل لذلك مبا رواه ال: قال احلافظ ابن حجر
بن عبيد اهللا اجلوبياري يف مساع احلسن بن أيب هريرة فروى هلم حديثا بسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .مسع احلسن عن أيب هريرة
من قرينة حال الراوي أو "ث للحدي" الوضع"أئمة احلديث " وقد يفهمون"وزين الدين أيضا " قال ابن الصالح"

  " .املروي
هذا الثاين هو الغالب وأما األول فنادر قال ابن دقيق العيد وكثريا ما حيكمون بذلك باعتبار : قال احلافظ ابن حجر

يرجع إىل املروي وألفاظ احلديث وحاصله أهنا حصلت هلم بكثرة حماولة ألفاظ النيب صلى اهللا عليه وسلم هيئة 
يعرفون هبا ما جيوز أن يكون من ألفاظه وما ال جيوز مث مثل لقرينة حال الراوي بقصة عثمان بن  نفسانية وملكة

ابراهيم مع املهدي وهذا أوىل من التسوية بينهما فإن معرفة الوضع من قرينة حال املروي أكثر من قرينة حال 
  .الراوي

ى األمر اليسري أو بالوعد العظيم على الفعل اليسري ومن مجلة القرائن الدالة على الوضع اإلفراط بالوعيد الشديد عل
  .وهذا كثري موجود يف حديث القصاص والصوفية

اعترض على هذا بأن ركاكة اللفظ ال تدل " فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها"
احلديث وكانت ختل بالفصاحة على الوضع حيث جوزت الرواية باملعىن نعم أن صرح الراوي بأن هذه صيغة لفظ 

أوال وجه هلا يف اإلعراب دل على ذلك وقد روى اخلطيب وغريه عن الربيع بن خثيم التابعي اجلليل بأن احلديث 
  .ضوء ا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل ينكر

يرب وزعموا أنه كتب ومما رد بوضعه لركاكة ألفاظه وحنوها وجزم العلماء بوصعه الكتاب الذي أبرزه يهود خ: قلت



هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إسقاط اجلزية وقد ساقه بلفظه الزركشي يف ختريج أحاديث الرافعي وذكر 
أن من يعرف فصاحة ألفاظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجرالتها يعرف أنه موضوع وإن كان لوضعه ادلة 

  .وقد استوفيت ذلك يف رسالة جواب سؤال حيمد اهللا واضحة ذكر منها إثىن عشر وجها أحدها ما ذكر
فقال "ألن فبه عمال بقوله بعد إعترافه بالوضع " وقد استشكل إبن دقيق العيد االعتماد على إقرار الراوي بالوضع"

فهم إبن " ولكن ليس بقاطع يف كونه موضوعا جلواز أن يكذب يف هذا االقرار بعينه"أي احلديث " هذا كاف يف رده
زرى من كالم إبن دقيق العيد أنه ال يعمل بذلك االقرار أصال القطعا وال ظناورد هذا الفهم احلافظ إبن حجر اجل

فقال كالم إبن دقيق العيد ظاهر يف أنه اليستشكل احلكم بالوضع ألن األحكام اليشترط فيها القطعيات ومل يقل 
الواضع بأنه وضع يقتضي موجب احلكم العمل  أحد إنه يقطع بكون احلديث موضوعا مبجرد اإلقرار ألن إقرار

بقوله وإمنا نفى إبن دقيق العيد القطع يكون احلديث موضوعا مبجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط ومل يتعرض 
لتعليل ذلك ومل يقل إنه ال يلزم العمل بقوله بعد إعترافه ألنه ال مانع من يعمل بذلك ألن إعترافه بذلك يوجب 

ت فسقه ال مينع العمل باقراره كالقاتل مثال إذا إعترف بالقتل عمدا من غري تأويل فإن ذلك ثبوت فسقه وثبو
يوجب فسقه ومع ذلك نقتله عمال مبوجب إقراره مع إحتمال كونه يف باطن األمر كاذبا يف ذلك األقرار بعينه 

له مع إعترافه اجملرد أما إذا ولذلك حكم الفقهاء علىمن أقر أنه شهد الزور مبقتضى إقراره مع إعترافه وهذا ك
إانضم إىل ذلك قرائن تقتضى صدقه يف ذلك االقرار كمن روى عن مالك عن نافع عنإبن عمر حديث األعمال 

  بالنيات فال نقطع أنه ليس من رواية مالك وال نافع وال إبن عمر مع ترددنا يف كون الراوي له على هذه

  . ذلكالصفة كذب أو غلط فإذا أقر غلط مل نرتب يف
  :يف نكته علىابن الصالح بعد سرده ملا ذكر ما لفظه: قال احلافظ ابن حجر

  .أخل املصنف بذكر أشياء ذكرها غريه مما تدل على الوضع من غري إقرارالواضع: تنييه 
ينايف جعل األصوليني من دالئل الوضع أن خيالف العقل وال يقبل تأويال حبال ألنه ال جيوز أن يرد الشرع مبا : منها 

مقتضى العقل وقد حكى اخلطيب هذا يف أول كتابه الكفاية تبعا للقاضي أيب بكر الباقالين وأقره فإنه قسم األخبار 
إىل ثالثة أقسام ما تعرف صحته وما يعلم فساده وما يتردد بينهما ومثل الثاين مبا يدفع العقل صحته مبوضوعها 

جسام وما أشبه ذلك ويلحق به ما يدفعه احلس واملشاهدة كاخلرب واألدلة املنصوصة فيها حنو األخبار عن قدم األ
  .باجلمع بني الضدين كقول اإلنسان أنا اآلن طائر يف اهلواء ومكة ال وجود هلا

أن يكون خربا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت مث ال ينقله منهم إال واحد ألن العادة جارية : ومنها 
  .ذلكبتظاهر األخبار يف مثل 

  .وميثله األصوليون بقتل اخلطيب على املنرب وال ينقله إال واحد من احلاضرين: قلت
  .ما يصرح بتكذيب روايته مجع كثري ميتنع يف العادة تواطؤهم على الكذب وتقليد بعضهم بعضا: ومنها 
  .أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة املتواترة أو اإلمجاع القطعي: ومنها 
  .يكون فيما يلزم املكلفني علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد أن: ومنها 

ويف تقييدنا السنة باملتواترة احتراز عن غر املتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع مبجرد خمالفة مطلقا وأكثر من ذلك 
اجلمع فال كما زعم اجلوزقاين يف كتاب األباطيل وهذا إمنا يأيت حيث ال ميكن اجلمع بوجه من الوجوه أما مع إمكان 

بعضهم أن احلديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أيب هريرة اليؤمن عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دوهنم 
اللهم باعد بيين وبني : "موضوع ألنه قدصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف دعائه ١فإن فعل فقد خاهنم



  وغري ذلك ألنا نقول ميكن محله على مامل يشرع ٢" خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب
  ـــــــــــــــــــ

  .٥/٢٦٠وأمحد . ١٤٨ب : الصالة: يف ١
  .٢/٢٣١وأمحد ، ٨ب : االفتتاح: وأبو داود يف. ١٤٧حديث : املساجد: ومسلم يف. ١/١٨٩البخاري  ٢

زعم ابن حبان يف صحيحه أن قوله للمصلي من األدعية ألن اإلمام واملأموم يشتركان فيه خبالف مامل يؤثر وكما 
جال على أن األخبار اليت فيها أنه كان صلى اهللا عليه  ١"إين لست كأحدكم أطعم وأسقى: "صلى اهللا عليه وسلم

  .وسلم يضع احلجر على بطنه من اجلوع باطلة وقد رد عليه ذلك احلافظ ضياء الدين فشفى وكفى
اخلرب إذا روى يف زمن قد استقرت فيه األخبار فإذا فتش عنه مل يوجد  ما ذكره اإلمام فخر الدين الرازي أن: ومنها 

يف بطون األسفار وال يف صدور الرجال علم بطالنه فأما يف عصر الصحابة حني مل تكن األخبار قد استقرت فإنه 
كبري الذي قد جيوز أنه يروى أحدهم مامل يوجد عند غريه قال العالئي وهذا إمنا تقوم به احلجة بتفتيش احلافظ ال

أحاط حفظه جبميع احلديث أو مبعظمه كاإلمام أمحد وابن املديين وحيىي بن معني ومن بعدهم كالبخاري وأيب حامت 
وأيب زرعة ومن دوهنم كالنسائي مث الدار قطين ألن املأخذ الذي حيكم به غالبا على احلديث أنه موضوع إمنا هي 

اإلطالع على غالب املروي يف البلدان املتباينة حبيث يعرف بذلك ما هو امللكة النفسانية الناشئة عن مجع الطرق و
من حديث الرواة مما ليس من حديثهم وأما من مل يصل إىل هذه املرتبة فكيف يقضي لعدم وجدانه للحديث بأنه 

  .موضوع هذا مما يأباه تصرفهم انتهى
* * *  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٤٣، ٢/١٠٢د وأمح. ٢٣٦٠وأبو داود ، ٧٧٤مسلم  ١

  ]يف املقلوب وأنواعه وحكمه[ ٤٦: مسألة

هكذا قاله زين الدين ولكن املصنف سيأيت " املقلوب هو من أقسام الضعيف وهو قسمان"من علوم احلديث معرفة 
  .له قسم ثالث سنذكر وجهه

مرغوبا فيه كحديث  أحدمها أن يكون احلديث مشهورا براو فيجعل يف مكانه راو آخر يف طبقته ليصري بذلك غريبا"
من " وحنو ذلك وممن كان يفعل ذلك"موىل عبد اهللا " جيعل مكانه نافع"بن عبد اهللا " بسامل"روايته " مشهور

  .الوضاعني
نسبة إىل نصيبني باملهملة تثنية نصيب يف القاموس أهنا بلدة قاعدة ديار ربيعة النسبة إليها " محاد بن عمرو النصييب"

ان إنه قال اجلوزقاين كان يكذب وقال البخاري منكر احلديث وقال النسائي متروك وقال ابن نصيبيين قال يف امليز
  .حبان كان يضع احلديث وضعا انتهى

مثاله حديث رواه عمرو ابن خالد احلراين عن محاد بن عمرو النصييب عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب : قال الزين
احلديث فهذا حديث مقلوب  ١" شركني يف طريق فال تبدؤهم بالسالم إذا لقيتم امل"هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا 

قلبه محاد بن عمرو أحد املتروكني فجعله عن األعمش وإمنا هو معروف بسهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 
ردي من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد احلميد وعبد العزيز بن حممد الدراو ٢هكذا رواه مسلم يف صحيحه



  .كلهم عن سهيل قال أبو جعفر العقيلي ال نعرف هذا من حديث األعمش إمنا هو من حديث سهيل بن أيب صاحل
  مل يذكره الذهيب يف" اليسع"باحلاء املهملة ومثناة حتتية " وإمساعيل ابن أيب حية"

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/١/١٨والتاريخ . ٢٣٨وابن السين . ٩/٢٠٣والبيهقي . ١/٢٥٢أمحد  ١
  .٢/٢٦٦وامحد . ١٣٧حديث : ٢٧ب : األدب: وابو داود يف، ١٣حديث : ٤ب : السالم: يف ٢

امليزان وال احلافظ يف التقريب ويف نكت البقاعي قال البخاري منكر احلديث وقال ابن املديين ليس بشيء وقال ابن 
  .لسان امليزان حبان روى عن جعفر وهشام مناكريه يسبق إىل القلب أنه املتعمد هلا قاله يف

قال أبو حامت ضعيف احلديث ذاهب وقال أبو زرعة ليس بشيء وقال ابن  ١يف امليزان" وهبلول بن عبيد الكندي"
حبان يسرق احلديث وساق له أحاديث منها حدثنا املنجنيقي ثنا احلسن ابن قزعة حدثنا هبلول قال مسعت سلمة بن 

احلديث وقد ساق له ابن حسان  ٢" إال اهللا وحشة يف قبورهم  ليس على أهل ال إله"كهيل عن ابن عمر مرفوعا 
هذا املنت فقال عن سلمة عن نافع عن ابن عمر مث قال وال يعرف هذا إال من حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

  .عن أبيه عن ابن عمر
" يجعل على منت آخر وإسناد منت ف"باخلاء املعجمة والذال كذلك " أن يؤخذ"من قسمي املقلوب " القسم الثاين"

كما يقصد بالقسم " قد يقصد به األغراب أيضا"القسم من املقلوب " منت هذا فيجعل بأسناد آخر وهذا"يؤخذ 
من " للحفظ"من فاعله " اختبارا"يف اإلسناد واملنت " كالوضع وقد يفعل ذلك"باعتبار القصد " فيكون ذلك"األول 
ملا يترتب عليه من تغليط السامع ويشمله حديث " ث كثريا ويف جوازه نظريفعله أهل احلدي"االختبار " وهذا"سامعه 

إال أنه إذا فعله أهل احلديث مل يستقر حديثا وقد يقصدون بذلك اختبار احملدث هل يقبل "النهي عن األغلوطات 
  .وممن فعل ذلك حيىي بن معني مع أيب نعيم الفضل بن دكني حبضرة أمحد بن حنبل" التلقني

يب من طريق أمحد بن منصور الروباذي قال خرجت مع أمحد وحيىي بن معني إىل عبد الرزاق فلما عدنا روى اخلط
إىل الكوفة قال حيىي بن معني ألمحد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا نعيم فنهاه أمحد فلم ينته فأخذ ورقة فكتب فيها 

يس من حديثه مث أتينا أبا نعيم فخرج إلينا ثالثني حديثا من حديث أيب نعيم وجعل على كل عشرة أحاديث حديثا ل
فجلس على دكان حذاء بابه وأقعد أمحد عن ميينه وحيىي عن يساره وجلست أسفل فقرأ عليه حيىي عشرة أحاديث 
وهو ساكت مث احلادي عشر فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب مث قرأ العشرة الثانية وقرأ احلديث الثاين 

  س من حديثي فاضرب عليه مث قرأ العشرة الثالثة وقرأفقال وهذا أيضا لي
  ـــــــــــــــــــ

١/٣٥٥/١٣٢٩ ١.  
  .٤/١٥٨٢وابن عدي ، ١/٢٦٦رواه اخلطيب  ٢

احلديث الثالث فتغري أبو نعيم مث قبض على ذراع أمحد مث قال أما هذا فورعه مينعه عن هذا وأما هذا وأمأ إىل فأصغر 
عملك يا فاعل مث أخرج رجله فرفس حيىي بن معني حىت قلبه عن الدكان مث قام من أن يعمل هذا ولكن هذا من 

  .انتهى. فدخل داره فقال له أمحد أمل أهنك عن هذا وأقل لك إنه ثبت فقال حيىي هذه الرفسة أحب إيل من سفري
مبهملتني " ميوأنكر حر"إمامان من أئمة هذا الشأن ذكرمها يف التذكرة " وممن فعل ذلك شعبة ومحاد بن سلمة"

فمثناة حتتية بعد امليم هو أبو عمارة بن أيب حفص أخذ عنه ابن املديين وبندار وغريمها قال ابن معني صدوق ولكن 



أن شعبة قلب "مبوحدة فهاء ساكنة فزاي ابن أسد إمام حافظ " هبز"أي حدث حرمي " على شعبة ملا حدثه"فيه غفلة 
  .أي شعبة" يابئس ما صنع: فقال حرمي"حملدث به هذا هو ا" أحاديث علي أبان بن أيب عياش

بفهم السامع ومحل له على الغلط وهذا هو سبب اإلنكار منه على " خيل"أي قلب األحاديث متنا وإسنادا " وهذا"
  .شعبة وكان حرمي يرى حترمي ذلك

أخرجها ابن " مشهورة ببغداد وهي"إلختباره " لإلختبار قصتهم مع البخاري"من التقليب " ومما فعله أهل احلديث"
عدي يف مشايخ البخاري وأخرجها أبو بكر اخلطيب يف التاريخ يف غري موضع وساقها احلافظ ابن حجر يف نكته 
على ابن الصالح بإسناده إىل أن قال مسعت أمحد بن عدي يقول مسعت عدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل 

معوا وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها وجعلوا البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب احلديث فاجت
منت هذا اإلسناد إلسناد آخر وإسناد هذا املنت ملنت آخر مث دفعوها إىل عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث 

وأمر وهم إذا حضروا اجمللس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا املوعد للمجلس فحضر اجمللس مجاعة من أصحاب 
ديث من الغرباء من أهل خرسان وغريهم من البغداديني فلما اطمأن اجمللس بأهله ابتدر إليه رجل من العشرة احل

فسأله عن حديث من تلك األحاديث فقال البخاري ال أعرفه فسأله عن آخر فقال ال أعرفه فما زال يلقي إليه 
لفقهاء يف اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته والبخاري يقول ال أعرفه فكان ا

ويقولون فهم الرجل ومن فيهم من غري أولئك يقضي على البخاري بالعجز والتقصري وقلة احلفظ مث انتدب إليه 
  رجل آخر من

العشرة فسألة عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة فقال البخاري ال أعرفه مث سأله عن آخر فقال ال أعرفه فلم 
إليه واحدا بعد واحد فلما فرغ من عشرته والبخاري يقول ال أعرفه انتدب إليه الثالث والرابع إىل متام يزل يلقي 

العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة والبخاري ال يزيدهم على ال أعرفه فلما علم البخاري أنه قد فرغوا 
حديثك الثاين فهو كذا والثالث والرابع على الوالء التفت إىل األول منهم فقال أما حديثك األول فهو كذا وأما 

حىت أىن على العشرة فرد كل منت إىل إسناده وكل إسناد إىل متنه وفعل باآلخرين مثل ذلك رد متون األحاديث 
  .١كلها إىل أسانيدها وأسانيدها إىل متوهنا فأقر الناس له باحلفظ وأدعنوا له بالفضل

ا يريد به احلافظ العراقي غري مرة يقول ما العجب من معرفة البخاري باخلطأ من مسعت شيخن: قال احلافظ ابن حجر
الصواب يف األحاديث ال تساع معرفته وإمنا نتعجب منه يف هذا لكونه حفظ مواالة األحاديث على اخلطأ من مرة 

  .واحدة
أليب حممد  ٢الفاضلوممن امتحنه تالميذه بذلك حممد بن عجالن روينا يف احملدث : قال احلافظ ابن حجر

الزامهرمزي ثنا عبد اهللا بن القاسم بن نصر ثنا خلف بن سامل ثنا حيىي بن سعيد القطان قدمت الكوفة وفيها حممد بن 
عجالن وفيها ممن يطلب احلديث مليح بن اجلراح وفيها وكيع وحفص بن غياث ويوسف بن خالد السميت فكنا 

نقلب عليه حديثه حىت ننظر فهمه قال ففعلوا فما كان عن سعيد  نأيت حممد بن عجالن فقال يوسف السميت هل
هلم ال أستحل هذا فدخلوا عليه فأعطوه اجلزء : جعلوه عن أبيه وما كان عن أبيه جعلوه عن سعيد قال حيىي فقلت

كان فمر فيه فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد فعرض عليه فقال ماكان عن أيب فهو عن سعيد وما 
عن سعيد فهو عن أيب مث أقبل على يوسف فقال أن كنت أردت سبيت وعييب فسلبك اهللا اإلسالم وقال حلفص 

ابتالك اهللا يف يديك وقال ملليح ال ينفعك اهللا بعلمك قال حيىي فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه وابتلى حفص يف يديه 
  .ندقةبالفاجل ويف دينه بالقضاء ومل ميت يوسف حىت اهتم بالز



  ـــــــــــــــــــ
 -٢/٦٤١والنكت . ١٤٠ -١/١٣٩وفتح املغيث للعراقي، ٤٠٩ -١٢/٤٠٨سرية أعالم النبالء : أنظر ١

٦٤٤.  
  .٦٤٧ -٢/٦٤٥وانظر النكت . ٣٩٩ -٣٩٨ص  ٢

من أقسام املقلوب إال أنه غري خاف عليك أن املصنف قسم املقلوب إىل قسمني يف أول حبثه وتبع " القسم الثالث"
  :يف هذا زين الدين فإنه قال يف نظمه

وقسموا املقلوب قسمني إىل ما كان مشهورا براو أبدال مث ذكر ما ذكره املصنف من القسمني مث قال زين الدين 
  " .ما انقلب على راويه ومل يقصد قلبه"ومن أقسام املقلوب 

قال رسول : ين عن أنس رضي اهللا عنهم قالوذكر زين الدين مثاله فقال مثاله ما رواه جرير بن حازم عن ثابت البنا
فهذا انقلب إسناده على جرير بن حازم " ١إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا احلديث مشهور ليحىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هكذارواه 
سة من طرق عن حيىي وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أيب عثمان الصواف عن حييىي األئمة اخلم

وجرير إمنا مسعه من حجاج بن أيب عثمان الصواف فانقلب عليه وقد بني ذلك محاد بن زيد فيما رواه أبو داود يف 
ير بن حازم عند ثابت البناين املراسيل عن أمحد بن صاحل عن حيىي بن حسان عن محاد بن زيد قال كنت أنا وجر

فحدث حجاج بن أيب عثمان عن حيىي بن أيب كثري عن عبداهللا بن أيب قتادة عن أبيه عن النيب صلىاهللا عليه وسلم 
فذكره فظن جرير أنه إمنا حدث به ثابت عن أنس وهكذا قال اسحق ابن عيسى الطباع حدثنا جرير بن حازم هبذا 

احلديث فقال وهم أبو نصر يعين جرير بن حازم إمنا كنا مجيعا يف جملس ثابت البناين فأتيت محاد بن زيد فسألته عن 
  .فذكر ما تقدم انتهى

ما انقلب متنه على بعض الرواة كما رواه مسلم من حديث أيب هريرة يف : وهو"أي هذا " نوع آخر من املقلوب"
ورجل تصدق بصدقة فأخذها حىت ال تعلم : "السبعة الذي يظلهم اهللا يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله قال فيهم

يف إحدى "  ٢كما أخرجه البخاري ومسلم معا " حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه: "وإمنا هو" ميينه ما أنفقت مشاله
وهذان مها الدليل على القلب إال أنه قال " أن اليمني هي املنفقة"عادة " يف هذا احلديث وألن املعروف"روايتيه 
  إن بعضهم محل هذا على ما إذا كان: بن حجراحلافظ ا

  ـــــــــــــــــــ
  .٣١٠، ٣٠٧، ٥/٣٠٥وأمحد ، ٦٠٤ومسلم ، ٦٣٧البخاري  ١
  .٢/٤٣٩وأمحد ، ٩١حديث : ٣: الزكاة: ومسلم يف، ٢/١٣٨، ١/١٦٨ ٢

  .هـ١. باليمنياإلنفاق باليمني يستلزم إظهار الصدقة فإن اإلنفاق بالشمال واحلال هذا يكون أفضل من اإلنفاق 
ليس الكالم يف األفضلية بل يف كون احلديث مقلوبا خمالفا للمعروف من الرواية املنفق عليها ومن العادة يف : قلت

  .اإلنفاق
من حديث أيب هريرة يف حماجة اجلنة والنار يف تفسري قوله "عطفا على قوله كما أخرج " ومثل ما أخرج البخاري"

واإلنشاء  ١" وأما النار فينشي اهللا هلا من يشاء وأما اجلنة فال يظلم ربك أحدا ] ٣٠: ق[} َهلْ ِمْن َمزِيٍد{: تعاىل
انقلب هذا على بعض الرواة وإمنا هو وأما اجلنة فينشيء اهللا هلا من يشاء وأما النار فال يظلم "إمنا هو للجنة ال للنار 



مجيعا من حديث أيب هريرة هذا من "شيخان ال" خرجاه"أي هبذا اللفظ الذي ال انقالب فيه " ربك أحدا وكذلك
كما وقع يف " من حديث أنس من غري اختالف"غري مقلوب " وخرجاه كذلك"أي من طرق كثرية " غري طريق

ومن ينشئه للنار يعذبه من غري بعثة رسول " } َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً{: وكذلك قال اهللا تعاىل"األول 
َولَْن َتجِدَ {: وهي سنة اهللا"فهو من أدلة األنقالب } َوال َيظِْلمُ رَبَُّك أََحداً{: ال تكليف وال جيوز عليه لقولهإليه و

  " .} ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبدِيالً
وملا ذكر ابن الصالح بعد فراغه من أقسام الضعيف أمورا مهمة وقد نظمها الزين يف ألفيته فأشار املصنف إليها 

  :بقوله
  " :تنبيهات"
يعين إذا " إذا وقف أحد على إسناد ضعيف مل يكن له أن حيكم بضعف احلديث بل حيكم بضعف اإلسناد: األول"

وجدت حديثا بإسناد ضعيف فليس لك أن تقول احلديث أي متنه ضعيف بل حتكم بضعف اإلسناد وعبارة زين 
  :الدين

ارة املصنف توهم اه ال حيكم به بضعف املنت أصال وإن جتد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي هبذا فاقصد وعب
وليس كذلك بل حتكم به مقيدا بذلك اإلسناد وإمنا ال حنكم مطلقا جلواز أنه قد رواه إمام بإسناد صحيح ثبت مبثله 

  .احلديث
  إذا بلغ احلافظ للتأهل اجلهد وبذل الوسع يف التفتيش: ولكنه قال احلافظ ابن حجر

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٢٧٦وأمحد ، ٣٦حديث : اجلنة: ومسلم يف، ٥٠تفسري سورة : البخاري يف ١

عن ذلك املنت من مظظانه فلم جيده إال من تلك الطريق الضعيفة فما املانع من احلكم بالضعف بناء على غلبة 
  .انتهى. الظن؟

ولك أن تقول " إسنادويقف يف تضعيف احلديث على نص إمام على أنه ضعيف ال يصح له "وال يتم قول املصنف 
مراده بقوله إذا وقف أحد أي ممن ليس له أهلية البحث والتفتيش ال غريه فيوافق كالم ابن حجر ويدله ما يأيت من 

  .إخل ٠٠٠قوله ومن وقف
هكذا قاله ابن " سبب التضعيف فإن مل يبني ففيه كالم يأيت إن شاء اهللا تعاىل"أي اإلمام الذي ضعف احلديث " ويبني"

ح وأراد بالذي يأيت ما ذكره يف النوع الثالث والعشرين يف آخر فائدة ذكرها فيه واملصنف أراد بالذي يأيت له الصال
  .يف أثناء مسألة من تقبل روايته وهو أن اجلرح ال يقبل إال مبني السبب

ه أن حيكم ومن وقف على كتب احلفاظ الذي حيصرون فيها طرق احلديث كلها ومتكن مما متكن منه أهل الفن فل"
وكذا إذا وجد كالم إمام من إئمة احلديث وقد جزم بأن فالنا انفرد به وعرف املتأخر أن فالنا " مباهلم أن حيكموا به

  .املذكور قد ضعف بتضعيف قادح فما الذي مينعه من احلكم بأن احلديث ضعيف
من حنو " اجلزم وليكتبه بصيغة التمريضإذا أراد أحد أن يكتب حديث ضعيفا مل يكتبه بصيغة "من التنبيهات " الثاين"

  .مثل ورد وجاء ونقل بعضهم" أو البلوغ أو حنو ذلك"روي 
وأما غري "وقد مر ذلك هذا يف املوضوع " ال جيوز ذكر املوضوع إال مع البيان يف أي نوع كان: "منها" الثالث"

" ايته من غري بيان لضعفه إذا كانالتساهل فيه ورو"أى أئمة احلديث " فجوزوا"كاألحاديث الواهية " املوضوع
وكأهنم يعنون : وذلك كافضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب قلت" يف غري األحكام"واردا 



والعقائد كصفات اهللا "بااألحكام احلالل واحلرام وإال الندب من األحكام والترهيب وفضائل األعمال ترد مبا يفيده 
  " .حيل عليه وحنو ذلك فلم يروا التساهل فيهتعاىل وما جيوز وما يست

وكأهنم " وممن نص على ذلك من احلفاظ عبد الرمحن بن مهدي وأمحدبن حنبل وعبد اهللا ابن املبلرك وغريهم"
األصل براءة الذمة منأحكام احلالل واحلرام فال تثبت إال بدليل صحيح فال يتساهل يف طرقه وكذلك : يقولون

  صفات اهللا فانه جناب

  .رفيع ال يثبت إال بدليل صحيح ملا فيه من اخلطر خبالف الترغيب والترهيب وفضائل األعمل فاألمر فيها أخف
إال إنه ال خيفي أن " اخلطيب يف الكفاية بابا يف ذلك"أبو بكر " وقد عقد ابن عدى يف مقدمة كتابه الكامل و"

  .لها ابن الصالح والزين رمحهم اهللا أمجعنياملصنف رمحه اهللا أمهل األدلة يف هذه التنبيهات كلهاكما أمه
* * *  

  ]يف بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته[ ٤٧: مسألة

  .روايته وذلك مبعرفة شرائط الرواة" من تقبل روايته من ترد"احملدث " معرفة"من علوم احلديث 
  " :أربعة شروطالراوى "قبول رواية " أنه يشترط يف"يف األصول " الذي يف كتب أئمة الزيدية"
  .وكل على أصله فيما حيصل به البلوغ وهذا شرط لألداء للتحمل إمجاعا" ١أن يكون بالغا: األول"
  .فال تقبل رواية اجملنون وهذا ال بد منه يف حال األداء والتحمل" أن يكون عاقال: الثاين"
  نفال تقبل رواية الكافر وهذا شرط لألداء وجيوز أ" ٢الثالث أن يكون مسلما"

  ـــــــــــــــــــ
: البلوغ مدار التكليف فال تقبل رواية من دون سن التكليف عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم: أن يكون بالغا ١
والبلوغ مظنة اإلدراك وفهم أحكام الشريعة لذلك ينط " . وعن الصيب حىت حيتلم ٠٠٠رفع القلم عن ثالث "

لرواية من الصغري خشية الكذب فقد يكذب ألنه اليقدر أثر الكذب وال وقد احترز العلماء يف قبول ا.التكليف به
عقوبته وألنه الرادع له عنه فكان البلوغ مظنة العقل ومدار التكليف الذي يزجر املكلف عن الكذب وينهاه عن 

تنفيذ أو والية  الوقوع فيه مث إن الشرع مل جيعل الصيب وليا يف أمر دنياه ففي أمر الدين أوىل ملا يف قبول خربه من
  .٢٣١ -٢٣٠أصول احلديث ص . على مجيع املسلمني

وذلك باإلمجاع سواء أعلم من دينه االحتراز عن الكذب أم مل يعلم وال يعقل أن تقبل : فال تقبل رواية الكافر ٢
وجل أمرنا بأن  مث إن اهللا عز. روايته ألن يف قبوهلا تنفيذا لقوله على املسلمني وكيف تقبل رواية من يكيد لإلسالم؟

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتَبيَّنُوا أَنْ ُتِصيبُوا قَْوماً بَِجَهالٍَة فَُتصْبُِحوا {: نتوقف يف خرب الفاسق يف قوله
أصول احلديث ص . د رواية الكافر فإذا كان هذا موقفنا من رواية الفاسق فمن األوىل أن نر.} َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني

٢٣٠.  

  .يكون حتمل ما رواه وهو كافر
فال يقبل "وسيأيت تفسري العدالة والتحقيق أهنا تغين عن الشرائط لتضمنها إياها " أن يكون عدال مستورا: الرابع"

مرجوح احتمالية يف و"كتابه يف أصول الفقه " يف اجملزئ"من غري ترجيح ألحدمها " اجملهول يف أحد احتمال أيب طالب
وأحد قويل املنصور باهللا وهو "كأن له كتابا يف أصول الفقه غري اجملزئ وإال فاجملزئ فيها أيضا " أصول الفقه له



فقال "العنسي " وأما الفقيه عبد اهللا بن زيد"أي صفوة اإلختيار كتاب له يف أصول الفقه " املنصوص له يف الصفوة
وهو ظاهر كالم املنصور باهللا "أي املستور يف الرواية " قبوله"أي للزيدية " املذهب" كتابه يف أصول الفقه" يف الدرر

وهو "فكان مرجوحا يف أحد احتمالية يف الصفوة وظاهرا يف كتابه اآلخر " هداية املسترشدين"كتابه " عليه السالم يف
  .ألن فيها املستور إذ مذهبهم قبوله أي احلنفية" يلزم من يقبل مراسيلهم"أي قبول املستور " وهو"احلنفية " مذهب

إال أنه تقدم له أن الذي يف كتب " ضابطا ملا يرويه"الراوي " أن يكون"من الشرط يف قبول الرواية " واخلامس"
وقد تقدم تفصيل "الزيدية أربعة شروط فهذا اخلامس على رأي غريهم إال أنه ال خيفى أنه ال بد منه وقد مر جوابه 

عبارة مشهورة تقدمت للمصنف وهو يناسب من يتمذهب مبذهب معني " ذلك أول الكتابكالم أصحابنا يف 
  :وينتسب إليه ال من طريقة اإلنصاف وعدم التعبد برأي األسالف كاملصنف القائل يف أبياته الدالية

ل والكل إخوان ودين واحد كل مصيب يف الفروع ومهتدي أول الكتاب حيث قال وال بد من اشتراط الضبط وقا
إنه إذا استوى خطاؤه وصوابه فهو مردود عند األصوليني وقال املنصور باهللا وعبد اهللا ابن زيد إنه يقبل وطريق 

  .قبوله االجتهاد وتقدم ما فيه كأنه ملخالفته الزيدية هلذا مل يثبت هلم هنا شرطية الضبط
حيتج بروايته أن يكون عدال ضابطا ملا  أمجع مجاهري أئمة احلديث والفقه على أنه يشترط فيمن: وقال ابن الصالح"

يرويه مث فصل شروط العدالة والضبط وفسر العدالة خبمسة أشياء البلوغ والعقل والسالمة من الفسق بارتكاب 
  كبرية أو إصرار على

 وعبارة. وكأنه وقع سقط يف نسخة املصنف فإنه فاته اخلامس وهو اإلسالم" صغرية والسالمة أيضا مما خيرم املروة
ابن الصالح وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقال ساملا من أسباب الفسق وخوارم املروءة متيقظا غري مغفل حافظا 
إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه فإن كان حمدثا باملعىن اشترط فيه مع ذلك أن يكون عاملا مبا 

  .حييل املعاين انتهى
شروط العدالة فإنه مل يأت بعبارة ابن الصالح بلفظها ومل تلم عبارته مبعناها وقد وال أدري ملاذا حذف املصنف بقية 

  .سبقه الزين يف األلفية وشرحها ويرد عليه ما ورد على املصنف
مث اعلم أنه أمجل ابن الصالح أسباب الفسق فبينها املصنف بقوله بارتكاب الكبرية واإلصرار على الصغرية وهاهنا 

  .كبائر وبينوا اخلالف يف حقيقتهاعد أئمة األصول ال
فسر احلافظ ابن حجر يف النخبة وشرحها العدالة بقوله واملراد بالعدل من له ملكة حتمله على مالزمة : فائدة 

  .التقوى واملروءة واملراد بالتقوى اجتناب األعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة انتهى
ه بقوله واملروءة بضم امليم والراء بعدها واو ساكنة مث مهزة وقد تبدل وفسر املروة وضبطها مال على قارئ يف حاشيت

وتدغم وهو كمال اإلنسان من صدق اإلنسان واحتمال عثرات اإلخوان وبذل اإلحسان إىل أهل الزمان وكف 
ائر األذى عن اجلريان وقيل املروءة التخلق بأخالق أمثاله وأرانه ولداته يف لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وس

صفاته ويف املفاتيح خوارم املروة كالدباغة واحلياكة واحلجامة ممن ال يليق به من غري ضرورة وكالبول يف الطريقة 
  .وصحية األرذال واللعب باحلمام وحنو وجمملها االحتراز عما يذم به عرفا انتهى

فساده وحققنا احلق يف حقيقتها وكذلك واعلم أ قد حبثنا يف هذا الرسم يف رسالتنا مثرات النظر يف علم األثر وبينا 
يف حاشيتنا منحة الغفار على ضوء النهار وبينا أن هذا الرسم ال دليل عليه وأنه ال يتم الرسم إال يف حق املعصومني 

ويف قوله وصدق اللسان قد دخل هذا الشرط يف قيد اجتناب الكبائر وقوله وكف األذى عن اجلريان ال وجه 



قاده إليه السجع ولو قال وكف األذى عن أهل اإلميان لعم ذلك مع وفاء العبارة باملراد على أنه لتقييده بذلك وإمنا 
  قد دخل كف

َوالَِّذيَن يُْؤذُونَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِت بَِغْيرِ َما اكَْتَسُبوا فَقَدِ {: األذى يف اجتناب الكبائر لورود الوعيد عليه بقوله
  ].٥٨: األحزاب[} وَإِثْماً ُمبِيناً اْحَتَملُوا ُبْهتَاناً

مبا يرجع إىل موافقة احلفاظ أهل اإلتقان إال النادر الذي "املأخوذ يف رسم العدل " احلفظ"أي ابن الصالح " وفسر"
" وعلى حسب موافقته هلم يعرف حفظه"فإنه وقع النسيان لسيد ولد عدنان صلى اهللا عليه وسلم " ال خيلو عنه أحد
ح يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعترب روايته برواية الثقات املعروفني بالضبط واإلتقان فإن وجدنا لفظ ابن الصال

ويف النخبة  ١روايته موافقة ولو من حيث املعىن لرواياهتهم ويف األغلب واملخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه حافظا ثبا
أي ضبط الصدر أن يثبت الراوي يف صدره ما وشرحها إمنا الضبط ضبطان ضبط صدر أي إتقان قلب وحفظه وهو 

مسعه حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ مسعه فيه وصححه إىل أن يؤدي منه 
  .انتهى وبه تعرف أن تفسري ابن الصالح إمنا هو ألحد قسمي الضبط
ام الضبط كما قال يف النخبة عدل تام الضبط واعلم أن قدمنا لك أهنم اختاروا يف رسم الصحيح أن يكون راويه ت

وتبعه املصنف يف خمتصره كما قدمنا لفظه ويف شرح فلنخبة وقيد بالتمام إشارة إىل الرتبة العليا يف ذلك قال مال 
على واملعىن أنه ال يكفي يف الصحيح لذاته مبسمى الضبط على ما هو املعترب يف احلسن لذاته وكذا يف الصحيح لغريه 

  .ي مبجرد الضبط انتهىيكتف
وال خيفي أن هذا يف ضبط الصدر قال مال على وأما ضبط الكتاب فالظاهر أن كله تام ال يتصور فيه النقصان وهلذا 

  .هـ١.ال يقسم احلديث باعتباره وإن كان خيتلف ضبط الكتاب بإختالف الكتاب
أن يكون حديثه صحيحا لذاته أو لغريه وغري خاف عليك أن كالمهم هنا يف شروط من تقبل روايته أعم من : قلت

  .أو حسنا فلذا تركوا التقييد هنا بالتمام ليعم
أي اين الصالح " قال"وملا كانت العدالة صفة للراوي ال تعرف مبجرد إميانه افترقت إىل معرف هلا فقال املصنف 

جزم به بقوله ألن العدد مل  واستدل ابن الصالح ملا" والصحيح أن التعديل يثبت بواحد ولو امرأة على الصحيح"
  يشترط يف قبول اخلرب

  ـــــــــــــــــــ
  .١٣٨علوم احلديث ص  ١

  .انتهى. فلم يشترط يف جرح راويه وال تعديله خبالف الشهادات
  :ويف املسألة ثالثة أقوال : قلت

باقالين عن أكثر الفقهاء من أنه ال يقبل يف التزكية إال رجالن يف رواية وشهادة حكاه القاضي أبو بكر وال: األول 
  .أهل املدينة وغريهم

أنه يكفي واحد فيهما وهو اختيار القاضي أيب بكر فإنه قال والذي يوجب القياس وجوب قبول تزكية كل : الثاين 
  .عدل مرضى ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا لشاهد وخمرب

يف الشهادة ورجحه اإلمام فخر الدين والسيف التفصيل فيكفي يف الرواية تزكية العدل وال بد م اثنني : الثالث 
  .اآلمدي



  .وأقرهبا به أوسطها ألن التزكية من باب األخبار وال يشترط العدد يف قبول رواية العدل
وقوله على الصحيح يتعلق بقوله ولو امرأة ألنه قد اختلف يف تعديل املرأة فحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء 

  م أهنا ال تقبل النساء يف التزكية ال يف رواية وال يف شهادة وقيل تقبل مطلقامن أهل املدينة وغريه
  .فيهما قاله صاحب احملصول واختار القاضي ذلك إال أنه قال ال تقبل تزكيتها يف احلكم الذي ال تقبل شهادهتا فيه

سؤال النيب صلى "احد فقط أي يف التزكية وقبول الواحد أو اإلشارة إىل قبول الو" قال اخلطيب واألصل يف ذلك"
اهللا عليه وسلم لرببرة عن حال عائشة يف حديث األفك وجواهبا عليه إشارة إىل ما وقع يف حديث األفك وجواهبا 

إشارة إىل ما وقع يف حديث اإلفك وهو أن عليا رضي اهللا عنه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا استشاره سل " عليه
  .ت ما علمت عليها إال ما يعلم الصائغ على الترب أو كما قالتاجلارية تصدقك فسأهلا فقال

  :إال أن يف هذا إشكاالن 
يف قول اخلطيب سؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم بربرة وبربرة إمنا كانت عند عائشة رضي اهللا عنها بعد : األول 

باملدينة ومل يقدم العباس إال بعد فتح املكاتبة ومل تكاتب إال بعد قصة اإلفك مبدة طويلة وكان العباس حني كاتبها 
مكة وأين قصة اإلفك من ذلك وأجب عنه أن عليا رضي اهللا عنه إمنا قال سل اجلارية فوهم الراوي ومساها بربرة 

  .بنه على هذا ابن القيم

ل وتزكية أن عائشة رضي اهللا عنها كانت عدالتها معلومة عنده صلى اهللا عليه وسلم فال حتتاج إىل تعدي: والثاين 
وإمنا سؤاله صلى اهللا عليه وسلم اجلارية من باب االستثبات يف باب األخبار وقرائن األحوال ال ليستفيد تزكية 

جمهول احلال اليت هي مسألة الباب ولكنه أخذ منه اخلطيب أنه يلزم من هذا شرعية السؤال عن تزكية من جهل 
  .حاله

الصغري "رواية " ويف"أره عنه بل يف شرح األلفية مل ينسبه إىل قائل مقتضى السباق أن القائل اخلطيب ومل " قال"
أحدمها قبوله ومن يقبله ال يشترط يف قبول الرواية بلوغ " وجهان"الذي مل جيرب عليه كذب " املميز املوثوق به

وشر أي نسبة إىل بغشور بلدة بني هراة وسرخس والنسبة بغوي على غري قياس معرب ك" حكامها البغوي"الراوي 
احلفرة املاحلة قاله يف القاموس ويف طبقات األسنوي أن حمىي السنة وهواحلسني بن مسعود منسوب إىل بغي بفتح 

إىل جوين كزبري كورة خبراسان وبلدة بسرخس كما فيه " واجلويين منسوب"الباء وهي قرية خبراسان بني هراة ومرو 
ة بالشام وقرية بسمر قند والنووي من األوىل كما قاله فيه نسبة إىل نوى وختفض بلد" والرافعي والنووي"أيضا 
  " .وقيد الرافعي والنووي اخلالف باملراهق وصححا عدم القبول"أيضا 

هذا النقل من شرح منظومه الزين ولفظه بعد ذكر البغوي واجلويين وتابعهما الرافعي إال أنه قيد الوجهني يف التيمم 
اجلمهور عدم القبول وتبعه عليه النووي وقيده يف استقبال القبلة باملميز باملراهق وصحح يف شرح املهذب عن 

وحكى عن األكثرين عدم القبول وحكى النووي يف شرح املهذب عن اجلمهور قبول أخبار الصيب املميز فيما طريقه 
  .املشاهدة خبالف ما طريقه النقل كاإلفتاء ورواية األخبار انتهى

ومما تثبت به العدالة "ما سبق أن القائل اخلطيب وليس كذلك كما ستعرفه  أي ابن الصالح ومقتضى" قال"
: قال ابن الصالح" إىل توثيق وهو الصحيح من مذهب الشافعي"من اشتهر هبا " اإلستفاضة والشهرة فال حيتاج

والسفيانني  ومثل لذلك مبالك وشعبة" وممن ذكره من أهل احلديث اخلطيب: "وعليه اإلعتماد يف أصول الفقه مث قال
واألوزاعي والليث وابن املبارك ووكيع وأمحد بن حنبل وحيىي بن معين وعلي بن املديين ومن جرى جمراهم يف نباهة 



  .الذكر واستقامة األمر فال يسأل عن عدالة هؤالء وأمثاهلم وإمنا يسأل عن عدالة من خفى أمره عن الطالبني
  ع كثريا وال يليق به وقد استدلومل يذكر املصنف دليل هذه الدعوى وهكذا يصن

القاضي أبو بكر على ذلك أن العلم بظهور سريهتما وظهور عدالتهما يريد الراوي والشاهد أقوى يف النفوس من 
تعديل واحد واثنني جيوز عليهما الكذب واحملاباة يف تعديله وأغراض داعية إىل وصفه بغري صفته وقد سئل أمحد عن 

اسحق يسأل عنه وسئل ابن معني عن أيب عبيد فقال مثلي يسأل عن أيب عبيد أبو عبيد  اسحق بن راهويه فقال مثل
  .يسأل عن الناس

وذكر اخلطيب قول ابن عبد الرب إن كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل حممول يف أمره أبدا على العدالة "
" . خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالنيحىت يتبني جرحه لقوله صلى اهللا عليه وسلم حيمل هذا العلم من كل 

من قوهلم انتحله أي ادعاه لنفسه " ١وانتحال املبطلني"التحريف التغيري والغايل من غاليف األمر غلوا جاوز حده 
وهو لغريه واملبطل من أبطل إذا أتى بغري احلق ومعىن احلديث يبعدون عنه تغيري من يفسره مبا يتجاوز فيه احلد 

قوانني الشرع ودعاء من يدعي فيه شيئا يكون باطال ال يوافقه الواقع وكأنه يشري باجلملة األوىل إىل فيخرج به عن 
من يغري تفسري األحاديث النبوية تعمدا أو تلبيسا وبالثانية إىل من يكذب على النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه 

  .بادعائه حلديث مل حيدث به وال مسعه ينتحل باطال
هو حديث خمتلف فيه فقيل إنه مرسل أرسله ابراهيم بن عبد الرمحن العذري "الذي ذكره املصنف وهذا احلديث 
السالمي بتخفيف الالم قال يف التقريب لني احلديث كثري " ابن رفاعة"بضم أوله وختفيف املهملة " روى عنه معان

امليزان وقد توبع معان فذكر اجلالل يف  ورواه عن معان غري واحج ذكره الذهيب يف"اإلرسال ويأيت كالم العلماء فيه 
سئل عنه وقيل له كأنه كالم موضوع قال ال هو صحيح فقيل له ممن مسعه قال من "يريد ابن حنبل " علله أن أمحد
" قال لكنه قال عن القاسم بن عبد الرمحن"فقال حدثين مسكني " مث رواه عن مسكني"فقيل له من هم " غري واحد

فقال القاسم مكان " قال يعين فغلط يف اسم ابراهيم"قول عن معان عن القاسم بن عبد الرمحن لفظ الزين إال أنه ي
  " .قال أمحد ومعان ال بأس به ووثقه ابن املديين"ولعله ابن عوف الزهري " ابن عبد الرمحن"ابراهيم 
  قال ابن القطان خفى على أمحد من أمره ما علمه غريه مث ذكر تضعيفه: قلت

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٣١واملوضوعات ، ١٥٣ -١/١٥٢وابن عدي ، ٤/٢٥٦والعقيلي ، ٥٣شرف أصحاب احلديث  ١

  .هـ١.عن ابن معني وأيب حامت وابن عدي وابن حبان
وذكر يف خمتصرر أسد الغابة : ما علمته واهيا قلت"أي قليل الرواية " وأما ابراهيم فقال الذهيب تابعي مقل: قلت"

إن كان هوابن عبد الرمحن بن عوف فقد قال احلافظ بن حجر يف التقريب قد : قلت"  أعلمأنه كان صحابيا واهللا
  .قيل إن له رؤية

قال زين الدين وقد روى هذا احلديث مرفوعا مسندا من حديث علي بن أيب طالب وابن عمر بن اخلطاب وابن "
تتمة كالمه ال يثبت منها شيء يقوي " فةعمرو وأيب هريرة وأيب أمامة وجابر ابن مسرة رضي اهللا عنهم وكلها ضعي

  .املرسل املذكور
وقد بقي عليه أسامة بن زيد فقد قرأت خبط بعض الفضالء من أصحابنا أنه أورد احلافظ صالح الدين : قال البقاعي

قال ابن "العالئي هذا احلديث عن أسامة بن زيد مرفوعا وقال فيه حديث صحيح غريب وصححه ابن حبان قال 



اه الثقات عن الوليد بن مسلم عن ابراهيم بن عبد الرمحن قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول اهللا قال عدي ورو
شواهد تقويه وقد اختلف "يعين ما روى مرفوعا مسندا عن الصحابة رضي اهللا عنهم " فهذه: وساق احلديث قلت

من اإلرسال " أوىل"أي الوصل " سنادفقال العقيلي اإل"على ثالثة أقوال " احلفاظ هل الصحيح وفقه أو وصله
وتوقف يف ذلك ابن "قائال إن اإلرسال أوىل من الوصل وهو ثاين األقوال وثالثها قوله " ونازعه ابن القطان"

  .املعورف بابن امللقن" النحوي
ية النقاد أهل فإنه قال يف كتابه بغ" قال الزين وممن وافق ابن عبد الرب على هذا من املتأخرين احلافظ ابن املواق"

  .العلم حممولني على العدالة حىت يظهر منهم خالف ذلك
فقد أبدى البقاعي ثالثا وهو أنه لو كان خربا مل " زين الدين بوجهني"أي استدالل ابن عبد الرب باحلديث " وضعفه"

" رساله وضعفهإ"من حيث الرواية وهو " أحدمها"يسمع جرح أصال فيبقى قوله حىت يتبني جرحه مناقضا الستدالله 
عن الشارع بأن كل حامل علم عدل فخربه " أنه لو كان مبعىن اخلرب"من حيث الدراية وهو " وثانيهما"كما عرفت 

ولفظ الزين " فثبت أنه مبعىن األمر"والواقع خالفه " مل يوجد حامل علم غري عدل"واجب الصدق فلو كان كذلك 
الثقات حبمل العلم ألن العلم إمنا يقبل عن الثقات انتهى فاملراد  فلم يبق له حممل إال على األمر ومعناه أنه أمر

  أنه قد ورد"أي أنه أريد به األمر " ويقوي ذلك"ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 

حتمل عليها رواية اخلرب وال يقال هال عكستم ألنا نقول هنا " يف بعض طرق أيب حامت ليحمل هذا العلم بالم األمر
  .رب على األمر هو خمالفته الواقع لو محل على األخبارمرجح حلمل اخل

  .يف هذا التضعيف الذي أبداه الستدالل ابن عبد الرب عن الوجهني معا" وميكن اجلواب على الزين: قلت"
فال معىن للرد باإلرسال والضعف احملتمل املختلف فيه ألهنا مسائل "وهو اإلعتراض من حيث الرواية " أما األول"

هو املانع له إذا كان مذهبه يقتضي ذلك "أي إرسال احلديث وضعفه " أن هذا"أي زين الدين " إال أن يريداجتهاد 
إال أن يثبت أن ابن عبد الرب ال يعمل باملراسيل " فصحيح وأما إن أراد منع غريه من الذهاب إىل ذلك فال يصح له

  .وال بالتضعيف احملتمل
األصل يف "يف جوابه " فنقول"من حيث الدراية وهو محل اخلرب على األمر وهو إعتراضه الستدالل " وأما الثاين"

والقول بأن " والتأويل من غري ضرورة ال جيوز"من غري صرف له عنه إىل غريه " اخلرب واألكثرمن أن يقر على ظاهره
 مدلوالت ووجود التخصيص يف"الضرورة املوجبة للتأويل عدم صدق احلديث إن محل على األخبار مدفوع بقوله 

فيحمل اخلرب على التخصيص بوجود من ليس بعدل يف " األخبار ال يوجب صرفها من باب األخبار إىل باب األوامر
ال يقال فقد تأومل اخلرب أيضا كما تأوله زين الدين واتفقتم اجلميع على إخراج اخلرب عن ظاهره ألنا " و"محلة العلم 

والتأويل باحلمل على األكثر أو يل " أكثر من ورود األخبار مبعىن األمر"يف األخبار العامة " ورود التخصيص"نقول 
  .من التأويل باحلمل على األقل كما ذهب إليه الزين

فعلى كالم املصنف قد آل معىن احلديث إىل األخبار بأن بعض محلة العلم عدول ولزم من مفهومه أن : فإن قلت
  .الرب على مدعاه بأن كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدلبعضهم غري عدول وهبذا ال يتم دليال البن عبد

بل يتم به استدالله وذلك ألن العام يعمل به على عمومه حىت يقوم دليل على ختصيصه فمن كان حامل علم : قلت
  .معروفا بالعناية به فهو عدل حىت يظهر قادح يف عدالته

  .ألنه ورد بصيغة األمر يف روايةالزين مل حيمله على األمر مبجرد ما ذكر : إن قلت



وذلك ألنه قال الزين " أهنا عندك ضعيفة"خطاب للزين " وأما رواية أيب حامت فقد قدمت"أجاب عنه بقوله : قلت
ابن أيب حامت يف مقدمة كتاب اجلرح والتعديل وابن  ١" حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله: "ورواه أي حديث

  .أو معضل ضعيف انتهى عدي يف مقدمة الكامل وهو مرسل
ونزيدك على ذلك أهنا معلولة مبخالفة مجيع الرواة إذ كلهم "ومل يتقدم للمنصف نقل الزين تضعيفه عن أيب حامت 
فيكون الواهم من رواه بلفظ األمر وحينئذ فيتم اإلستدالل " رواه بلفظ اخلرب فالوهم أبعد عن اجلماعة واهللا أعلم

  .باحلديث البن عبد الرب
ن ما ذهب إليه ابن عبد الرب وابن املواق هو الذي عليه عمل املوافق واملخالف يف أخذ اللغة عن اللغويني وأخذ مث إ"

" الفتيا عن املفتني وأخذ الفقه ومذاهب العلماء عن شيوخ العلم وقد بينت ذلك يف العواصم بينا شافيا فليطالع فيه
  :لحديث األول واستيفاء الكالم عليه مبا ذكره هنا ما لفظهيف اجلزء األول من العواصم فإنه قال بعد إيراده ل

رواه ابن عباس وأبو هريرة " من يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين"قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األثر الثاين 
وقال حديث صحيح  ٢ومعاوية كلهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي

ديث أيب هريرة ذكره الترمذي تعليقا وحديث معاوية أخرجه البخاري وإمنا ذكرته هنا لئال يظن من وقف عليه وح
يف صحيح البخاري أنه مل يرو احلديث أحد سواه وزاد اخلطيب يف كتاب الفقيه واملتفقه أنه رواه عمر وابنه عبد اهللا 

  .وابن مسعود وأنس
لفقهاء يف الدين اخلري والظاهر فيمن أراد اهللا به اخلري أنه من أهله وهو مقو فهذا احلديث دل على أن اهللا أراد با

  .للدليل ال معتمد عليه على انفراده وفيه حبث بتشعب تركناه اختصارا
قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعني نفسا وسأل عن أعبد أهل األرض فدل عليه فسأله فأفتاه أنه ال : األثر الثالث 

   سأل عن أعلم أهل األرض فدل عليه فسأله فأفتاه بأن توبته مقبولة إىل آخر احلديث وفيه أنه منتوبة له فقتله مث
  ـــــــــــــــــــ

  .سبق خترجيه ١
  .١/٣٠٦وأمحد . ١٧٥حديث : واإلمارة. ١٠٠، ٩٨حديث : الزكاة: ومسلم يف. ١/٢٧البخاري  ٢

  .١ن العدالة واحلديث متفق عليهأهل اخلري ويف قصته بعد املعرفة بالعلم أنه مل يسأل ع
يعين اخلضر عليه السالم فسأل موسى " إن لنا عبدا هو أعلم منك: "أنه ملا قال اهللا ملوسى عليه السالم: األثر الرابع 

ومل يرو أنه سأل عن عدالته بعد أن أعلمه اهللا بعلمه مع أن من اجلائز أن  ٢من اهللا لقاءه ليتعلم منه وسافر للقائه
  .الم غري عامل كبلعم بن باعورا وغريه ولكنه جتويز بعيد قليل اإلتفاق نادر الوقوع فلم جيب اإلحتراز منهيكون الع

: ويف بعض هذه اآلثار أثر ضعف ولكنه ينجرب باجتماعها وشهادة القرآن هلا وهي احلجة الثانية وهي قوله تعاىل
فأمر اهللا سبحانه وتعاىل بسؤاهلم وهو ال يأمر بقبيح فدل ] ٧: األنبياء[} فَاسْأَلوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْعلَُمونَ{

إطالقه على جواز سؤال العلماء على العموم إال من عرف بقلة الدين مث ذكر أدلة من جهة النظر وسرد مخسة أنظار 
  .ح إليه ابن عبد الربدالة على ما ذكره وأتى فيها بنفائس وأطال فيها املقال واجلواب والسؤال مبا يقوى ما جن

واعلم أن هذا البحث مجيعه مبين على املشهور يف رواية حيمل إخل أهنا بفتح حرف املضارعة ونصب العلم ورفع 
عدوله ال على ما قاله الشيخ يف النكت أن ابن الصالح حكى يف قواعد الرحلة أنه وجد حكاية مسندة إىل أيب 

احلديث بضم الياء من حيمل على أنه ملا مل يسم فاعله ورفع امليم من  عمرو حممد بن أمحد التميمي أنه يروي هذا
العلم وفتح العني والالم من عدوله ومعناها أن اخللف هو العدول مبعىن عادل كما يقال شكور مبعىن شاكر والتاء 



يفيد ما  للمبالغة كمما يقال رجل صرورة انتهى ومعناه على هذا حيمل عن الناس العلم من كل خلف عادل فال
  .استدل به ابن عبد الرب بل هو إخبار بأنه ال يؤخذ العلم إال ممن اتصف بالعدالة وحتقق قيامها به

: أي الصحيح من األقوال األربعة املعروفة" والصحيح عندهم أن اجلرح ال يقبل إال مبني السبب"أي الزين " قال"
  .هذا: األول 

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/٧٢وأمحد . ٤٧، ٤٦ديث ح: التوبة: مسلم يف ١
  .١١٩، ١١٨/ ٥وأمحد ، ١٧٠حديث : الفضائل: ومسلم يف. ٤٤ب : العلم: البخاري يف ٢

أنه جيب بيان سبب العدالة وال جيب بيان سبب اجلرح ألن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبين املعدلون : الثاين 
  .على الظاهر حكاه صاحب احملصول وغريه

البد من ذكر أسباب اجلرح والعدالة مجيعا حكاه األصوليون قالوا وكما أنه قد جيرح اجلارح مبا ال أنه : والثالث 
  .يقدح كذلك قد يوثق العدل مبا ال يقتضي العدالة

عكسه وهوأنه ال جيب ذكر سبب واحد منهما إذا كان اجلارح واملعدل عاملا بصريا وهو اختيار القاضي : والرابع 
  .جلمهورأيب بكر ونقله عن ا

: قال ابن الصالح" وحكى اخلطيب أنه ذهب إىل ذلك األئمة من حفاظ احلديث ونقاده كالبخاري ومسلم وغريمها"
وهو ظاهر مقرر يف الفقه : قال ابن الصالح"وهو الذي نص عليه الشافعي وقال اخلطيب هو الصواب عندنا 

ا جرح بعضهم العتقاده أن ما جرح به مؤثر يف سقوط لكثرة اختالف الناس فيه فرمب"ودليله ما أفاده قوله " وأصوله
العدالة ورمبا استفسر اجلارح وذكر ما ليس جبرح فقد روى اخلطيب عن حممد بن جعفر املدائين أنه قيل لشعببة مل 

قال الزين فماذا يلزم من ركضه على برذون " ٢على برذون فتركت حديثه ١تركت حديث فالن قال رأيته يركض
يلزم منه خرم مروءته وذلك إذا كان يف موضع أو حال ال يليق بذلك وعليه حتمل رؤية شعبة حتسينا قد قيل رمبا 

  .للظن به ملا ثبت من جاللته واتساع معرفته حىت قال اإلمام أمحد إنه أمة وحدة يف هذا الشأن
نهال وثقة ابن معني وامل" وروى أبو حامت عن حيىي بن سعيد قال أتى شعبة املنهال بن عمرو فسمع صوتا فتركه"

مسعت أيب يقول إنه "يف بيان الصوت الذي مسعه شعبة " قال ابن أيب حامت"والنسائي واحتج به البخاري يف صحيحه 
قال " أنه قال"إىل وهب بن جرير " مسع قراءة بأحلان فكره السماع منه من أجل ذلك وقد روى اخلطيب بإسناده

أال سألت عنه؟ أال "أي لشعبة " ت منه صوت الطنبور فرجعت فقيل لهفسمع"شعبة أتيت منزل املنهال بن عمرو 
لعله كان املنهال غري عامل بذلك يف منزله وحيتمل أن ال نعلم أنت ما هو فلعله غري طنبور قيل الورع ما " تعلم ما هو
  .فعله شعبة

  ـــــــــــــــــــ
بكسر املوحدة وذال معجمة : وبرذون. ا الركض هو استحثاث الدابة بالرجل لتعدو: يركض على برذون  ١

فتح املغيث . اجلايف اخللقة واجللد على السري يف الشعاب والوعر من اخليل غري العربية وأكثر ماجيلب من الروم
٢/٢١.  
  .١/٣٠٦وتدريب الراوي ، ١١١الكفاية ص  ٢



  .سقاألن الطنبور ال يضرب يف بيت أحد ال يعلمه وذلك مما خيرم املروءة إن مل يكن ف
حيمل ذلك " للحكم بن عتيبة مل ترو عن زاذان قال كان كثري الكالم: وروينا عن شعبة أنه قال قلت"اخلطيب " قال"

  .انتهى. على أنه فيما ال يعنيه فيكون خرما للمروءة وزاذان قال ابن حبان يف الثقات كان خيطيء كثريا
يف شرح الزين " جرير أنه قال رأيت مساك بن احلارثوعن "وقال أمحد بن محيد الداري حدثنا جرير فقال املصنف 

حيمل على أنه يف مكان خيرم املروءة البول فيه فهذه أمثلة ملا استفسر اجلارح " يبول قائما فلم أكتب عنه"بن حرب 
  .عن جرحه ففسره مبا ليس جبرح

من رآه يركض على برذون بل  واعلم أنه ال تصريح من املفسرين املذكورين بأهنم جرحوا من ذكر إذ شعبة مل جيرح
قال تركت حديثه ومل جيرحه وكأه رأي ذلك من خوارم املروءة وأنه يفسرها بسرية أمثاله وأن مثل ذلك الرجل ال 

يركض على برذون وكذلك من مسع يف بيته صوت الطنبور مل جيرحه بل قال كره السماع منه وكذلك من رآه كثري 
  .ةالكالم وال شك أن هذا تعمق ومبالغ

  .كما حكاه الزين يف شرح ألفيته" وقد عقد اخلطيب هلذا بابا يف الكفاية"
فإهنا فرقت كلمة العباد وأورثت بينهم التعادي إىل يوم املعاد يف مسائل " أكثر من هذا اإلختالف يف العقائد: قلت"

خلق القرآن أو قدمه والقول أكثرها أو كلها ابتداع مل يقع هلا ذكر يف سلف األمة اليت جيب هلا اإلتباع كمسألة 
  .خيلق األفعال أو عدمه

مث إن العداوة أمر زائد على جمرد اعتقاد اخلطأ واعتقاده التكفري فإن العداوة إذا وقعت بني مؤمنني متفقي العقيدة مل "
احملارم فإن التعادي عليها عظيم بل سفكت بسببها الدماء وهتكت !" يقبل كالم أحدمها يف اآلخر كيف أمر العقائد؟

وارتكبت القبائح بسببها والعظائم كما يعرف ذلك من له إملام بكتب التاريخ والرجال وتطلع إىل معرفة احلقائق 
" خلق كثري"أي بأمر العقائد " ال سيما يف حق املتعاصرين وال سيما يف حق املتجاورين فقد جرح بذلك"واألحوال 

فض والنصب والغلو يف التشيع والقول خيلق القرآن وكل ذلك بل أكثر ما جتد اجلرح يف كتب الرجال يكون بالر
ووقع يف اجلرح به عصبية يف اجلانبني ال سيما من كان داعية إىل مذهبه فإنه يبغض وحيمل على "من مسائل االعتقاد 

  " .الوقيعة فيه

  :اعلم أن يف املقام حبثني 
السبب وهذا الذي ذكره املصنف من اختالف العقائد أن أصل الكالم هنا يف أنه ال يقبل اجلرح إال مبني : األول 

  .حبث آخر فإنه ال يقبل اجلرح من املتعاديني جممال وال مفسرا ملانع العداوة
يف قوله سيما يف حق املتعاصرين فإنه ال يعرف حال الشخص جبرح أو عدالة إال من عاصره وال : والبحث الثاين

غاب عنه وملن يأيت بعده إال من املعاصرين له إذ من قبلهم ال يعلمون طريق إىل العلم بأحواله ملن يف عصره ممن 
  .وجوده ومن بعدهم ال يعرفونه إال بنقل األخبار عمن عاصره وشاهده وجالسه وأخذ عنه

وقد سبق املصنف إىل مثل كالمه احلافظ الذهيب فإنه قال يف امليزان يف ترمجة أمحد بن عبد اهللا بن أيب نعيم ما لفظه 
األقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به وال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد ال ينجومنه إال من  كالم

عصم اهللا وما علمت أن عصرا من األعصار سلم أهل من ذلك سوى النبيني والصديقني فلو شئت سردت من ذلك 
ماء بعضهم يف بعض بدأ فيه حبديث الزبري كراريس انتهى قال ابن السبكي قد عقد ابن عبد الرب يف حكم قول العل

  .١انتهى" دب إليكم داء األمم من قبلكم احلسد والبغضاء"
وفيه البحث الذي عرفته فاألوىل أن يناط رد كالم املتعاصرين بعضهم يف بعض مبن يعلم بينهما مانع من عداوة أو 



  . مثرات النظر يف علم األثر فليطالعحتاسد أو منافسة أو حنوها ممايقع بني األقران وقد أطلنا يف ذلك يف
ومن أمثلة القدح باملخالفة يف األعتقادات قول بعضهم يف البخاري إنه تركه أبو زرعة وأبو حامت من أجل : قلت

مسألة اللفظ قال ابن السبكي فياهللا وياملسلمني أجيوز ألحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة 
ماعة مع أن احلق يف مسألة اللفظ معه إذ ال يتسريب عاقل أن تلفظه من أفعاله احلادثة اليت ومقدم أهل السنة واجل

  .هي خملوقة هللا وإمنا أنكرها اإلمامأمحد لبشاعة لفظها انتهى
مل يتقدم له ذكر األول إال أن ما قدمه من ذكر العقائد هو مقابل ملا ذكره ثانيا فكأنه ذهب ومهه " والسبب الثاين"

  :نه ذكر سببني األول اختالف العقائد والثاينإىل أ
  ـــــــــــــــــــ

  .٢/١٥٠وجامع بيان العلم . ١٠/٢٣٢والبيهقي . ١٦٧، ١/١٦٥أمحد  ١

  .أي بكون الراوي وامها أو خمطئا فإنه قد أطلق عليه بسبب ذلك الضعف" التضعيف بالوهم واخلطأ"
الكذاب على من هو كاذب يف اعتقاده أو غالط يف بعض روايته  فبسبب هذين األمرين أطلق كثري من احملدثني اسم"

فإن الكذب فيه ما " يف اللغة وإن كان العرف يأىب ذلك"أي الواهم يف روايته والغالط فيها " ألن اسم الكذب يتناوله
ببه واهللا فالن كذاب من مجلة اجلرح املطلق الذي مل يبني س"أي احملدثني " حىت قوي عندي أن قوهلم"كان عن عمد 

قد تقدم للمصنف مثل هذا إال أنه قيده هنالك بقوله إن قول احملدثني فالن كذاب من قبيل اجلرح املطلق " أعلم
الذي مل يفسر سببه فيتوقف فيمن هذه حاله حىت يعرف السبب فقيده مبن حاله كحال ثابت البناين إذ كالمه هنالك 

ق ذلك أي الكذب على ثابت الورع الزاهد ومل يتعمد شيئا من ذلك يف سياق ذكره فإنه قال فهذا حيىي بن معني يطل
  .بل مل يظهر منه كثرة اخلطأ انتهى إذا عرفت هذا فكالمه هنا مطلق يقيده ما مضى

هذا هو الصحيح يف اجلرح وأنه ال بد من ذكر سببه خبالف العدالة كما قال وأما العدالة فال جيب علىمن يعدل 
حيث قال " ؤدي إىل ذكر اجتناب مجيع احملرمات وفعل مجيع الواجبات كما أشار إليه الزينذكر سببها ألنه ي"غريه 

إن ذلك حيوج املعدل إىل أن يقول ليس يفعل كذا وال كذا ويعد ما جيب عليه تركه ويفعل كذا وكذا فيعد ما جيب 
سرده لوجوه أربعة يف االستدالل فإنه قال فيها بعد " وكما بينته يف العواصم"عليه فعله فيشق ذلك ويطول تفصيله 

على ذلك خامسها وهو الوجه املعتمد أمنا هذه الوجوه املتقدمة شواهد له ومقويات وهو أن اشترط التفصيل يف 
التعديل إىل ذكرا اجتناب املعدل احملرمات وتأديته جلميع الواجبات على مذهب املعدل يف تفسري العداله فإن كان 

ن كان ممن يترخص ذكر اجتنابه جلميع الكبائر معددا هلا وجلمبع معاصي األدنياء الدالة ممن يشدد ذكر ذلك كله وإ
على اخلسة وقلة احلياء وقلة املباالة بالدين فيقول املعدلل مثال إن فالنا ثقه عندي ألين شاهدته يقيم الصلوات 

تلزمه هاتان الفريضتان ويذكر  اخلمس وحيافظ عليها ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة يودي فريضة احلج إن كان ممن
أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وإن حممدا رسول اهللا وأن اهللا عامل قادر ويعدد سائر الصفات الذاتيه واملقتضاة وإنه 

  يسحقها لذاته ال ملعىن ويذكر مجيع ما يتعلق باعتقاده من مسائل الوعد والوعيد

قال وغري ذلك مما اليكاد االنسان حيصيه مع التأمل الكثري وما زال  واإلمامة والرب والوالء مث ساق يف تعداد ذلك مث
املسلمون يعدلون الشهود ويعدلون محلة العلم والرواة من أول االسالم إىل يوم الناس هذا ما نعلم أن أحدا منهم 

لثه والربعه وعمل عدل على هذه الصفة والما يقار هبا والما يدانيها وال نعلم أن أحدا طلب هذا من املعدلني والث
  .القضاة مستر إىل يوم الناس على اإلكتفاء بالتعديل اجلملى انتهى



وسره أن العداله وصف ملتم من أمور كثرية وضع لفظ عدل بازائها فكان القائل فالن عدل قال فالن آت : قلت
ف القدح فإنه شيءواحد ألنه بكل ما جيب جمتنب ملا حيرم ولذا يشترط يف املعدل أن يكون عاملا بأسباب العدالة خبال

عبارة عن شيء خرم العدالة فال يعسر ذكره واليتعني ما هو حىت يعرب عنه قائله واليشترط يف قائله املعرفة بأسباب 
وهذا شيء مل "القدح فإنه لو قال من جيهل أن السرقة حرام إن فالنا رأيته يسرق كان قدحا وقد عرفت معىن قوله 

  " .األصل يف أهل اإلسالم"أي العدالة " ا وألهناينقله أحد من األمة أبد
اعلم أن هذه مسأله خالف بني األمة منهم من ذهب إىل أن األصل الفسق مهر لذي ذهب إليه العضد وصرح به 
شرح خمتصر ابن احلاجب وتبعه عليه اآلخذون من كتابه مسدلني بأن العدالة طارئة وبأن الفسق أغلب وقد حققنا 

كل مولود يولد على "أن األصل أن كل مكلف يبلغ سن التكليف على الفطرة كما دل حديث يف مثرات النظر 
فإن ] ٣٠: الروم[} ِفطَْرتَ اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها{: ويف معناه عدة أحاديث وفسر به قوله تعاىل ١" الفطرة

ته مقبول الرواية وإن البس مفسقا فله حكم ماال بقى عليها من غري خمالطه مبفسق وأين مبا جيب فهو عدل إىل فطر
  .بسه

وقد أشار سعد الدين يف شرحه على شرح العضد إىل هذا وتعقبه صاحب اجلواهر مبا ليس جبيد وقد ذكرناه هنالك 
 وقد استدل هلم بأن األصل الفسق بأهنالغالب ولكنه قيده بعضهم بأن هذه األغلبية إمنا هيي يف زمن تبع التابعني اليف

 ٢" خري القرون قرىن مث الذين يلوهبم مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب: "رمن الصحابة والتابعني وتابعيهم حلديث
  وعلى هذا التقييد يتم القول بأن األاصل أي األغلب الفسق

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٢٣٣وأمحد . ٤٧١٦، ٤٧١٤وأبو داود ، ٢/١٢٥البخاري  ١
  .٢/٥٣خلطيب وا. ٢٣٠٣، ٢٣٠٢الترمذي  ٢

يف القرون املتأخرة فال يؤخذ احلكم كليا بأن األصل اإلميان والبأن األصل الفسق بأن يقال يف األول إنه األصل يف 
  .القرون الثالثه ويف الثاين إنه األصل فيما بعدها

: سبأ[} َي الشَّكُوُرَوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِد{: وقد استدل اجلالل يف نظام الفصول على أن األصل هو الفسق بقوله تعاىل
  ].١٠٣: يوسف[} َوَما أَكْثَرُ النَّاسِ َولَوْ حََرْصَت بُِمْؤِمنَِني{] ١٣
وال خيفى أنه غري صحيح إذ املراد من اآليات أن املؤمنني قليل بالنسبة إىل املسلمني الذين ليسوا بعدول : قلت

وهو أنه حيمل املسلم اجملهول العدالة على الفسق  وكذلك تفريعه عليه بأنه حيمل الفرد اجملهول على األعم األغلب
غري صحيح ألنه ليس لنا أن تفسق مسلما جمهول العدالة ألجل أن اإلغلب الفسق ألن هذا تفسيق بغري دليل من 

نص أو قياس مع قوهلم ال تفسيق إال بقاطع بل نقول يبقى املسلم اجملهول العدالة على اإلحتمال ال ترد خربه حكما 
وال نقبله حكما بعدالتته بل يبقى على االحتمال حىت يبحث عنه ويتبني أي األمرين يتصف به وينبغي أن بفسقه 

يكون هذا مراد من يقول بأن األصل الفسق وقول املصنف إن األصل العدالة يقتضي أنه ال حيتاج على تعديل ألنه 
  .ال حاجة إليه إذ كون ذلك هو األصل كاف

وهو التعديل املطلق مايؤيد ذلك التأصل ألنه ال حاجة إىل " وترجحت بأدىن سبب"دالة أي الع" فتقوت"ويف قوله 
وهلذا قال مجاعة بقبول اجملهول ونقل إمجاع الصحابة على قبول جماهيل "التعديل إال لتقوية األصل كما يؤيده قوله 

وسلم األعرابيني يف شهادهتما على  األعراب وقبل علي عليه السالم من اهتمه بعد ميينه وقبل النيب صلى اهللا عليه
  " .اهلالل وقد استوفيت هذا املعىن يف العواصم



وذلك أنه ملا قدح السيد علي بن حممد بن أيب القاسم على احملدثني بقبوهلم اجملهول حاله من الصحابة أجاب عنه 
دثون بل هو مذهب مشهور املصنف رمحهما اهللا بأجوبة أحدها أن قبول جمهول الصحابة ليس مذهبا خيتص به احمل

  .منسوب إىل أكثر طوائف اإلسالم إىل الزيدية واحلنفية والشافعية واملعتزلة وغريهم من أكابر العلماء
أما الزيدية فنسبه إليهم عالمتهم بغري منازعة الفقيه عبد اهللا ابن زيد يف كتاب الدرر يف أصول الفقه ولفظة فيها إن 

  ف هكذا علىمذهبنا قبول اجملهول قال املصن

اإلطالق صحابيا كان أو غري صحايب وهو أكثر تساحما من كالم احملدثني واحتج بقبوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .لألعرابني يف رؤية اهلالل وبغري ذلك

  .وأما احلنفية فمشهور عنهم
  .وأما الشافعية فنسبه إليهم املنصور باهللا يف كتاب الصفوة وغريه

كم أبو احلسني ولفظه يف املعتمد وال شبهة أن يف بعض األزمان كزمن النيب صلى اهللا عليه وأما املعتزلة فذكره احلا
وسلم قد كانت العدالة منوطة باإلسالم وكان الظاهر من املسلم كونه عدال وهلذا اقتصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م من كان يروي األخبار من يف قبول خرب األعرايب عن رؤية اهلالل عىل ظاهر إسالمه واقتصرت على إسال
  .األعراب انتهى

ففي كالم إمجاع الصحابة على قبول اجملهول من الصحابة بل من األعراب وحديث األعرابيني معروف أخرجه أهل 
السنن األربعة وابن حبان واحلاكم وأما قوله وقبل علي عليه السالم فهو إشارة إىل ما أخرجه املنصور باهللا وأبو 

السالم كان يستحلف بعض الرواة فإن حلف صدقة وقال احلافظ الذهيب هو حديث حسن قال  طالب أنه عليه
املصنف والتحليف ليس يكون للمخبورين املأمونني وإمنا يكون ملن جيهل حاله وجيب قبوله فيتقوى عليه السالم 

له بعد ميينه وهذا أعظم دليل أنه بيمينه طيبة لنفسه وزيادة يف قوة ظنه ولو كان املستحلف ممن حيرم قبوله مل حيل قبو
  .عليه السالم إمنا اعترب الظن يف األخبار انتهى

قوله وقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم األعرابيني يشري إىل حديث ابن عباس رضي اهللا عنه قال جاء أعرايب إىل النيب 
، "إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا؟ أتشهد أن ال: "يعين رمضان فقال، إين رأيت اهلالل: صلى اهللا عليه وسلم فقال

تقدم من أخرجه إال أن هذا األعرايب واحد وهذا هو ، "يا بالل أذن يف الناس أن يصوموا غدا: "فقال، نعم: قال
  يف التلخيص قال الترمذي إنه مرسل قال: الذي ذكره املصنف ونسبه إىل من ذكرناه إال أنه قال ابن حجر

  .مساك إذا تفرد بأصل مل يكن حجة انتهىالنسائي وهوأوىل بالصواب و
وأما قصة األعرابيني فأخرجها أبو داود عن رجل من الصحابة وفيها أنه قدم أعرابيان فشهدا عند رسول اهللا صلى 

  .هـ١. اهللا عليه وسلم باهللا ألهال اهلالل ورأياه أمس عشية فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس أن يفطروا
  فاعلم أن ابن الصالح أورد"أي أنه ال يقبل اجلرح إال مبني السبب " ذاإذا عرفت ه"

سؤاال حسنا فقال ما معناه إنا إن مل نقبل اجلرح املطلق أسند باب اجلرح ألن عبارات األئمة يف كتب اجلرح 
  .ال حاجة إىل ذكر التعديل كما ال خيفي مطلقة يف الغالب إذ مبني السبب قليل جدا" والتعديل

حىت يلزم أنا " عن ذلك مبا معناه إنا مل نقل إن من جرح من غري تفسري للسبب فهو حيتج به"ابن الصالح " بوأجا"
ونبني "أي حال من حرح جرحا مطلقا عن السبب " بل نقول إما أن نبحث عن حاله"مل تقبل جرحا إال مبني السبب 

لفظ ابن " ت من إطالق اجلرح حكمنا بثقتهحبيث تضمحل تلك الريبة اليت حصل"بعد البحث عنه " ثقته وإتقانه



الصالح وجوابه أن ذلك وإن مل نعتمده يف إثبات اجلرح واحلكم به فقد اعتمدناه يف أنا توقفنا عن قبول حديث من 
قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن مثل ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف مث إن من زاحت عنه 

مثل بعض رجال "بالبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثهه ومل نتوقف مث قال ما معناه تلك الريبة منه 
حيصل لنا بالبحث " فافهم ذلك فإنه خملص حسن وإال"الذي مل يبني سببه " الصحيحني الذي مسهم مثل هذا اجلرح

كان األصل العدالة فقد أوجب اجلرح  فال حنكم له وال عليه أما األول فألنه وإن" توقفنا يف حاله"ثقته وإتقانه 
ويترك حديثه ألجل الريبة "اجلملى التوقف يف حاله فقت يف عضد ذلك األصل وأما إذا قلنا األصل الفسق فأوضح 

  " .ال ألجل ثبوت اجلرح"احلاصلة من القدح اجلملى " القوية
طلق وقد تقدم للمصنف ذلك وأن الذي واعلم أن هذا يشعر بأن البخاري مل يكن يف رواته من قدح فيه إال بقدح م

خرج هلم البخاري ممن قدح فيهم ليس إال قدحا مطلقا عن بيان السبب وقرره هنا وليس بصحيح وقد بينا يف مثرات 
  .النظر خالفه ونقلنا كالم أئمة اجلرح والتعديل يف مجاعة من رواة الشيخني قدحا مبني السبب وعرفه مبا يف عكرمة

وهو أنا " صالح القسم الثالث وهو أن يبحث فتظهر صحة اجلرح وإمنا تركه لظهور احلال فيهوترك ابن ال: قلت"
قد تركنا قبول حديثه قبل البحث فبعد ظهور صحة القدح تركه باألوىل فرجال احلديث كاحلالل البني واألمور 

طلق يوجب ريبة فيه وترك املشتبهات وكالم ابن الصالح يف رجال احلديث وجيري مثله يف احلديث وأن تضعيفه امل
العمل به حىت يظهر سبب ضعفه ون هنا نعلم أن معىن قوهلم ال يقبل اجلرح إال مفسرا أي ال يعمل به يف الرد إال 

  مفسرا ال أنه ال يقبل مطلقا وأنه ال

  .حكم له بل له حكم هو ثبوت الريبة وتركه
جلرح إالمفسرا قال فإن البخاري احتج جبماعة سبق من وملا نقل اخلطيب عن أئمة احلديث أنه ال يقبل ا"قال الزين 

هذا مثال ملن خرج البخاري حديثه ممن قدح فيه " غريه الطعن فيهم واجلرح هلم كعكرمة موىل ابن عباس يف التابعني
  .قدحا مطلقا ولكنه غري صحيح

عكرمة يف وثاق عند باب  ففي امليزان بسنده عن جرير بن يزيد قال دخلت على علي ابن عبد اهللا بن عباس فإذا
له أال تتقي اهللا قال أن هذا اخلبيث يكذب على أيب قال وروى عن ابن املسيب انه كذب عكرمة مث : احلش فقلت

ما أسوأها عبارة وأخبثها : أخرج بسنده عن أيوب عن عكرمة قال أنزل متشابه القرآن ليضل به قال الذهيب قلت
وأخرج عن حممد بن سريين أنه قال يف عكرمة ما يسوءين أن يكون من أهل بل أنزله ليهدي به ويضل به الفاسقني 

  .اجلنة ولكنه كذاب وساق كلمات العلماء يف جرحه مفسرا شيئا كثريا
فال يتم هنا ما قدمه املصنف أن الكذب من اجلرح املطلق فإنه مل يرد على بن عبد اهللا بن عباس وابن سريين إال 

هتما وقد وثق عكرمة أمة من الناس قال ابن منده أما حال عكرمة يف نفسه فقد عدله الكذب حقيقة كما تفيده عبار
أمة من التابعني زيادة على سبعني رجال من خيار التابعني ورفعائهم وهذه منزلة ال تكاد توجد لكبري أحد من التابعني 

من مجلة العلماء وال يقدح فيه كالم على أن من جرحه من األئمة مل ميسك عن الرواية عنه قال ابن عبد الرب عكرمة 
من تكلم فيه وذكر احلافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري كالم الناس فيه قدحا وتوثيقا مث قال أنه ال يقدح فيه 

  .كالم من تكلم فيه بعد ما ثبت له من الرتب السنية
خاري يف الصحيح سوى حديثني مل خيرج عنه الب: قال احلافظ ابن حجر" وإمساعيل بن أيب أويس يف املتأخرين"

مقرونا بغريه يف كلمنهما قال ابن معني يف إمساعيل هو وأبوه يسرقان احلديث قال الدواليب الضعفاء مسعت النصر بن 
سلمة املوزى يقول كذاب كان حيدث عن مالك مبسائل وهب قال ابن معني إمساعيل بن أىب أويس يسوى فليس مث 



  .خلطيب وأما قثم بن على وعمرو بن مرزوق يف املتأخر ين عن التابعنيفليس ا ه زاد الزين نقال عن ا
  أي ابن إبراهيم املعروف بالرسى" إمساعيل هذا قد أكثر القاسم عليه السالم: قلت"

الذي ألفه حفيده حيىي بن احلسني اهلادي ألنه يرويه عن جده " من الراوية عنه كما ذلك ظاهر يف كتاب األحكام"
املصنف يف العواصم وغالب رواية القاسم يف كتابه األحكام تدور على األخوين إمساعيل وعبد  عن إمساعيل قال

  .احلميد أيب ابىن عبد اهللا بن أيب ويس عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده
مجاعة ومتام كالمه كما يف شرح الزين فإنه أى مسلم إحنج بسويد بن سعيد و" قال اخلطيب وهكذا فعل مسلم"

  .غريه إشتهر عمن ينظر يف حال الرواة الطعن عليهم قال وسلك أبو داود هذه الطريقة وغري واحد ممن بعده
واليصح وكأنه سقط من " عن اجلويين والرازي واخلطيب وغريهم: "ظاهر أن الراوي اخلطيب لقوله" مث روى"

  :نه قالالنسخة الىت عندي مث روى الزين فإن هذه الرواية رواها الزين فإ
  وقد قال أبو املعايل واختاره تلميذه الغزايل: قلت

هذا من الزوائد على ابن الصالح وذلك أن : وابن اخلطيب احلق أن حنكم مبا أطلقه العامل بأسباهبما قال يف شرحه
تعديل إكتفينا إمام احلرمني أبا املعاىل اجلويىن قال يف كتاب الربهان احلق أن املزكى إن كان عاملا بأسباب اجلرح وال

بإطالقه وإال فال الذي وهو الذي إختاره أبو حامد الغزاىل واألمام فخر الدين بن اخلطيب إال أنه ال خيفى أن الذيفي 
أهنم صححوا اإلكتفاء باجلرح املطلق من الثقه "كالم املصنف اخلطيب والذي يف كالم الزين بن اخلطيب فينظر 

هذا يقوى إذا عرف مذهبه على النفصيل يف مجيع ما ميكن : الفقهاء قبله قلتالبصري مبوقع اجلرح العارف بإختالف 
  " .وقوع اخلالف فيه من مسائل الباب فلمن وافقه يف مذهبه قبوله دون من خالفه

قال الزين وممن إختاره من احملدثني أيضا اخلطيب فقال بعد أن فرق بني اجلرح والتعديل يف بيان السبب على أنا 
الذي يرجع إليه يف اجلرح عدال مرضيا يف إعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدلة واجلرح وأسباهبما عارفا  نقول إن كان

بإختالف الفقهاء يف أحكام ذلك قبل قوله فيمن جرحه جممال وال يسأل عن سببه انتهى ويف نقل املصنف بعض إيهام 
  .ملن تأمله

هي قاعدة اجلرح والتعديل بفائدتني عظيمتني اليرامها الناظر يف ولنختم هذه القاعده و: قال ابن السبكى يف الطبقات
  :غري كتابنا هذا

أن قوهلم إنه اليقبل اجلرح إالمفسرا إمنا هو يف جرح من ثبتت عدالته واستقرت فإذا أراد رافع رفعها : إحدامها 
ان فيقال إذ ذاك باجلرح قيل له ائت بربهان على هذا ويف حق من يعرف حاله لكن ابتدرةجلرحان ومز كي

للجارحني فسرا مارميتماه به أما من ثبت أنه جمروح فيقبل قول من أطلق جرحه جلريانه على األصل املقرر عندنا 
  .وال نطالبه بالتفسري إذ الفائدة يف طلبه

راد رافع بل الظاهر أنه الجيوز لنا طلب تفسريه النه تفكه بعرضه بنري غرض ديين مث قد أحسن بالتعبري بقوله أ: قلت
  .رفعها فال بد من التفسري فإنه إذا أطلق مل يرفعها لكنه يوجب توقفاوريبة

أنا ال نطلب التفسري من كل أحد بل إمنا نطلبه حيت حينمل احلال شكا إما يف إماالختالف يف : قال والفائدة الثانية 
والينتهى إىل اإلعتبار به على اإلطالق اإلعتماد أولتهمة يسرية يف اجلارح أو حنو ذلك مما يوجب سقوط قول اجلارح 

بل يكون بني أما إذا إنتفت الظنون وإندفعت التهم وكان اجلارح خريا من أاخيار األمة مربأ عن مظان التهمة وكان 
اجملروح مشهورا بالضعف متروكا بني النقادفال يتعلعم عند جرحه وال حيوج اجلارح إىل تفسري بل طلب التفسري منه 



  .طلب لغيبه ال حاجة إليها واحلال هذه
فنحن نقبل ابن معني يف إبراهيم بن ثعيب شيخ روى عنه ابن وهب أنه ليس بشيء ويف إبراهيم بن امليين أنه ضعيف 

ويف احلسني بن الفرج اخلياط أنه كذاب يسرق احلديث وعلى هذا وإن مل يتبني اجلرح ألنه مقدم يف هذه الصناعه 
  .جرح مجاعه غري ثابيت العدالة

لك أنه ١كأنه يريد بقبوله أنه يوجب توقفا وعدم قبول حلديث من اطلقجرحه ال أنه حيكم على من جرحه ك: قلت
  .ليس بعدل وأنه جمروح

  .قال وال يقبل يف الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع بانه غري حمق بالنسبة إليه انتهى
فيها وأن فيها ثالثة " مسألة تعارض اجلرح والتعديل وذكر اخلالفمث ذكر "وااملصنف قد أمل بشيء من هذا قوله 

  :أقوال
إنه الصحيح : أن مقدم مطلقا وأن كثري املعدلون نقله اخلطيب عن مجهور العلماء وقال ابن الصالح: األول

  .وصححه األصوليون كاإلمام فخر الدين واآلمدى

وألن اجلارح مصدق للمعدل فيما أخربربه عن ظاهر حاله  واستدلوا بأن مع اجلارح زيادة علم يطلع عليها املعدل
  .إال أنه خيترب عن أمر خفى على املعدل

الثاين إن كان عدد املعدلني أكثر قدم املعدلون ووجهه أن كثرة املعدلني تقوى حاهلم وتوجب العمل خبربهم وقلة 
تربون عن عدم ما أخرببه اجلارحون ولو اجلارحني تضعف خربهم وتعقب بأنه خطأ ألن املعدلني وإن كثروا ليسوا خي

  .أخربوا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفى
" والصحيح اخلتار الترجيح وذلك ألن اجلرح إما أن ينسب إىل من الحيتمله أو ال"الثالث ما أشار إليه املصنف بقوله 

ووجه عدم " والصاحلني مل يقبل إن نسب إىل من الحيتمله من كبار األئمة والعلماء"أى الينسب إىل من الحيتمله 
ولنا كان " على الكذب"فيما أخرب به " ألن اخلرب إمنا يقبل من الثقة لرجحان الصدق"قبول خربه وهو ثقه قوله 

وإمنا يرجح صدق الثقه ملا ظهر عليه من "ال فإن خربه حيتمل األمرين على السواء 'ترجيح صدقه إىل كذبه دعوى و
فلذا رجحنا " فإنا نستبعد صدور الكذب من الثقة"طناه فيه من وجود صفات العدالة وهي ما شر " أمارات اخلري
  .صدق خربه

الرامي " فاذا جاء هذا الثقة ونسب إىل من هو أوئق منه ما هو حق األوثق أبعد من جتويز الكذب على ذلك الثقه"
المة فقد تركنا محل اجملروح الذي هو أوثق مبراتب عظيمة فانا حينئذ إن قبلنا الثقه اجلارح محال له على الس"لألوثق 

يف جرحه " وإن قبلناه"فان قد قبلتموه من حيث إنه أرجح فكيف تردونه واألرجحية باقية فقال " منه على السالمة
لرميه من " مرجوحا"حيث جرح من الحيتمل ذلك " من أجل أنه أرجح فقد صاؤ يف هذه الصورة"ملن حيتمل ذلك 

  .إذ هي مفروضة يف من هو أوثق منه" منا أنه أرجح ام تكن هذه صورة املسأله املفروضةولو سل"هو أوثق منه 
ومثال ذلك أن يقول من ثبتت عدالته بتعديل عدل أو عدلني السوى إن زين العابدين على احلسني رضوان اهللا "

غريه من التابعني  عليهم كان يتعمد وضع احلديث أو يأي إحدى الكبائر املعلوم كربها أويطرح مثل ذلك على
أوالزهاد العلماء مثل سعيد بن املسيب ومالك والشافعي وإبراهيم بن أدهم ومن فوق هؤالء أو قريب منهم حبيث 
" يغلب على الظن أن الكذب إىل املتكلم عليهم أقرب يف الظن من صحةما ادعى عليهم ومن ذلك كالم النواصب

عمرو بن " لروافض يف أيب بكر ةعمر وعثمان رضى اهللا عنه وكالميف على عليه السالم وكالم ا"كاخلواح وغريهم 
  "اجلاحظ"حبر 



  " .يف محاعة من كبار الصحابة رضى اهللا عنهم"من كبار املعتزله " والنظام"املعتزىل 
وكذلك عمرو بن عبيد فإنه قال الذهيب يف ترمجته يف امليزان إنه قال لو شهد عندي علي وطلحة والزبري : قلت

  .رضي اهللا عنهم على شراك نعل ما قبلت شهادهتموعثمان 
  .وملا كانت القاعدة املعروفة عند أئمة احلديث واألصول أن اجلارح أوىل وإن كثر املعدل ينايف هذا الكالم

واملثبت أوىل هنا " إن اجلارح أثبت ما مل يعلم به املعدل"يف االستدالل على هذه القاعدة " وأما قوهلم"قال املصنف 
ألنا "إذ الدليل املذكور تعارض اجلرح والتعديل وليس األمر هنا كذلك " فال يرد هنا"علم ما مل يعلمه غريره ألنه 

هنا مل نعارض بني من جرح ومن عدل بل بني من جرح ومن هو معلوم العدالة الظاهرة مظنون العدالة الباطنة ظنا 
بل مل نأخذ "فإنه أمر باطين قد نعلمه باألمارات " ائعباإلمارات كجوع اجل"يف العبارة تسامح " مقاربا أو معلوما

  " .عدالة هذا اجلنس من معدل حىت تعارض بينه وبني اجلارح بل اضطررنا إىل العلم هبا بالتواتر
ومن هنا تعلم أن القاعدة املعروفة إمنا هي فيمن عرفت عدالته بأقوال املعدلني وجرحه جبرحهم قال ابن السبكي إن 

بل جرحه ولو فسره فيمن غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه إذا اجلارح ال يق
كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة يف الذي جرحه من تعصب مذهيب ومنافسة دنيويو كما 

الك وابن معني يف الشافعي يكون من النظراء أوغري ذلك فتقول مثال ال يلتفت إىل كالم ابن أيب ذؤيب يف م
والنسائي يف أمحد بن صاحل فإن هؤالء أئمة صاحلون صار اجلارح هلم كاآليت خبرب غريب لو صح لتوفرت لدواعي 

  .على نقله وكان القاطع قائما على كذبه فيما قاله
ط العدالة باتفاق وقد أحسن ابن احلاجب حيث قال يف كتابه يف الفروع يف هذا املعىن ويسمع التجريح يف املتوس"

واملراد بالسماع العمل مبا يسمع وأما يف خمتصره يف أصول الفقه فإنه " فقيد مساعه باملتوسط دون أهل املرتبة الرفيعة
  .اختار تقدمي اجلارح من غري تقييد فهذا الذي ذكره املصنف عنه فيمن ال حيتمل ما نسب إليه من اجلرح

  وأما إن تعارض اجلرح والتعديل يف من"وله وأما من حيتمله فإنه قد أشار إليه بق

دون هذه الطبقة الشريفة حبيث يكون صدق اجلارح أرجح وأقرب من كذبه ويكون صدور اجلرح من اجملروح 
  :فهذان قسمان " أرجح من كذب اجلارح وأقرب

"  حنكم بصحتهمبني السبب إن كان مطلقا مل"يكون " أو"عن بيان السبب " فأما أن يكون اجلرح مطلقا: "األول 
وترجح أحد األمرين حكمنا به وإال وقفنا يف "بالبحث " وحبثنا عن حال اجملروح فإن تبني"وإن أورث ريبة وتوقفا 

فإنه ال ينايف توفقنا " أرجح"أي اجلارح " وإن كان صدقه"هنا " ألن اجلارح"من كالم ابن الصالح " حاله كما تقدم
  .ألنه أتى جبرح جممل حيتمل توفقنا فيه تصديقا وتكذيبا" نصدقه فيه حىت"من جرحه " فلم ندر ما الذي ادعى"

نظرنا يف ذلك السبب ويف العدل "الذي جرح به " السبب"اجلارح " وأما إن بني"ما أفاده قوله : والقسم الثاين 
قرائن فإن افتضت ال"للحكم به " أقرب"األمور اجلائز وقوعها يف حقه " الذي ادعى عليه ونظرنا أي اجلوائز

" أو كاذب"جبعله ما ليس جبارح جارحا " واألمارات والعادة واحلالة من العداوة وحنوها أن اجلارح واهم يف جرحه
قرينة "بفتح املهملة وسكون الواو شدته " رجح له التغضب عند سورته"على من جرحه " أو غاضب"يف جرحه 

  .القادح على رفعهلعدم هنوض " ضعيفة فقال مبقتضاها وحنو ذلك قدمنا التعديل
قدمنا اجلرح واملنازعون هنا إما أن يكونوا من األصوليني أو من احملدثني إن كانوا من "حيصل ما ذكر " وإال"

األصوليني فاحلجة عليهم أن نقول أنتم إمنا قدمتم اجلرح املبني السبب ألنه أرجح فقط إذ كان القريب يف املعقول 
قطعا إذ لو اطلع املعدل على األمر القادح وعدل مع علمه به عد غري " ه املعدلأن اجلارح يطلع على ما مل يطلع علي



وتصديقهما " محل اجلارح واملعدل على السالمة معا"أي اجلارح " ويف قبوله"عدل فال يقبل تعديله والفرض خالفه 
حكمنا بعدم فسقه كان معا ألن املعدل يقول مثال أنا ال أعلم فسقا ومل أظنه واجلارح يقول أنا علمت فسقا لو 

اجلرح ملناسبة طبيعية بني اسم اجلرح الذي "األئمة " ومل يقدموا"اجلارح كاذبا وإذا حكمنا بصدقه كانا معا صادقني 
يعين يف " يظهر أن العربة"أي حني إذ عرفت هذا " وحينئذ"اجلارح " حروفه اجليم الراو احلاويني صدق من ادعاه

وهو رجحان " لترجيح فإن هذا الذي أوجب عندكم تقدمي اجلرح نوع من الترجيحبا"تقدمي هذا النوع من اجلرح 
  .اجلمع بني صدق اجلارح واملعدل

  فإذا انقلب احلال يف بعض الصور وقامت القرائن على أن التعديل أقوى يف ظن"

لذي قلنا أو الناظر يف التعارض هل كان منكم أو من غريكم فيما يقتضي النظر هل يعمل بالراجح عنده فذاك ا
هذا إذا كانت " باملرجوح عنده فترجيح املرجوح على الراجح خالف املعقول وال منقول هنا يوجب طرح املعقول

  .املناظرة يف املسألة مع أهل الكالم واألصول
عل أليس قد ثبت عندكم أن خرب الثقة حبديث معني مبني إذا أ"يف املناظرة " وإن كان املخالف من احملدثني قلنا له"

فيما " للنقاد ظن قوي بوهم ذلك الثقة"مع العلة واحدة كانت أو متعددة " بعلل كثرية أو علة واحدة حيصل معها
إمنا هو "السبب " فإن ذلك يقدح يف خربه بأمر معني فكذلك خربه باجلرح املبني"أخرب به فليس كل ثقة يقبل خربه 

" والعصبية أو القول عن األمارات الضعيفة فإن ذلك يقدح فيهخرب بأمر معني فإذا أعل مبا يقتضي وقوع الوهم فيه أ
  .أي يف خربه باجلرح املبني السبب

إنه دجال من "صاحب السرية " يف حممد بن اسحق"اإلمام املعروف " ومن أمثلة ذلك على كثرهتا قول مالك"
عند مالك فقيل له إن ابن  قال حيىي بن آدم ثنا ابن إدريس قال كنت" أي كذاب"هو مقول قول مالك " الدجاجلة

اسحق قال اعرضوا على حديث مالك فأنا بيطاره فقال مالك انظروا إىل دجال الدجاجلة ذكره الذهيب يف امليزان 
قال الذهيب يف امليزان وثقة غري " قد أثنوا على حممد بن اسحق"من األئمة " فإن من هو يف مرتبة مالك يف الثقة"

 وهو صاحل احلديث ماله عندي ذنب إال ما قد حشا يف السرية من األشياء واحد ووهاه آخرون كالدار قطين
املنقطعة املنكرة واألشعار املكذوبة قال ابن معني ثقة وليس حبجة وقال علي بن املديين حديثه عندي صحيح وقال 

  .حيىي بن كثري مسعت شعبة يقول ابن اسحق أمري املؤمنني يف احلديث
أي من نسبة الكذب إليه قال حممد بن عبد اهللا بن منري " فما تكلم عليه بشيء من هذا"يف ابن اسحق " ومن تكلم"

رمي بالكذب وكان أبعد الناس منه وقال أبو داود قدري وقال سليمان التميمي كذاب وقال وهيب مسعت هشام 
ما يدريك أنه ابن عروة يقول كذاب وقال حيىي القطان أشهد أن حممد بن اسحق كذاب قال له ابن أيب داود و

كذاب قال قال هشام بن عروة حدث عن أمرأيت فاطمة بنت املنذر وأدخلت علي وهو بنت تسع سنني وما رآها 
  رجل حىت لقيت اهللا قال الذهيب وما يدري هشام بن عروة فلعله مسع منها يف املسجد أو مسع منها وهو صيب أو

إمنا تكلم عليه بالتدليس وشيء "ت كربت وأسنت أدخل عليها فحدثته من وراء حجاب وأي شيء هذا وقد كان
  .قد عرفت مما نقلناه عدم صحة هذا احلصر" من سوء احلفظ

قال وهيب سألت مالكا عن حممد بن اسحق فاهتمه وقال حيىي بن سعيد " لكنه كان بينه وبني مالك وحشة"
اد فقد كان حممد بن اسحق يرى ولعل ذلك بسبب االختالف يف االعتق"األنصاري أبان ومالك جيرحان ابن اسحق 

تقدم كالم ابن منري إنه رمى بالقدر وكان أبعد الناس منه وقال أبو داود قدري معتزيل " رأي املعتزلة يف بعض املسائل



تقدم من رواها " وكان مالك يشدد يف ذلك مث إنه بلغ مالكا أن ابن اسحق قال اعرضوا على علم مالك فأنا بيطاره"
على بعد " ومن اجلائزات"فقد قاله حال الغضب فال اعتباره به " غضبه فقال إنه دجال أي كذابفحني بلغه ذلك أ"
يف اعتقاده أو يف حديثه الذي يهم فيه على بعد هذه العبارة من إطالقها على من يهم يف "كذاب " أن يريد مالك"

  .فاحلمل على ذلك بعيد جدا" عرفهم
وعلى كل " قع فيها مثل هذا إما جملرد غلبة الطبع أو جملرد أدىن تأويلولكن حال الغضب مع العداوة يف الدين ي"

تقدير فال يقبل وال يعمل به ألن اجلرح إخبار عن حكم شرعي وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا لعيه وسلم أن حيكم 
  .احلاكم وهو غضبان واألصح عدم صحة حكمه يف حال غضبه كما قررناه يف سبل السالم

إذ الكالم يف ذلك " عند الوقوع يف حقيقة التعارض"تعارضا " رض بني التعديل والتجريح إمنا يكونواعلم أن التعا"
أما إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فال تعارض البتة مثال ذلك أن جيرح هذا "وهو ما يتعذر فيه اجلمع بني القولني 

بل التوبة فإنه ال تعارض بني اجلرح ق" بفسق قد علم وقوعه منه ولكن علمت توبته أيضا واجلارح جرح قبلها
أو جيرح بسوء حفظ خمتص بشيخ أو بطائفة والتوثيق خيتص بغريهم أو سوء حفظ خمتص بآخر "والتعديل على هذا 

عمره لقلة حفظ أو زوال عقل وقد ختتلف أحوال الناس فكم من عدل يف بعض عمره دون بعض وهلذا كان السعيد 
فهو خملص حسن وقد اطلع "أي تاريخ روايته وتاريخ اختالطه " طلع على التاريخمن كان خري عمله خوامته فإذا ا

" روى عنهم قبل ذلك"من أحاديثهم " عليه يف كثري من رجال الصحيح جرحوا بسوء احلفظ بعد الكبري والصحيح
  .فال تعارض

فإنه " امل الثقة حدثين الثقةمسألة وهي توثيق من مل يعرف عينه ومل يسم مثل قول الع"أي أئمة احلديث " مث ذكروا"
قال اخلطيب إذا قال العامل كل من رويت عنه " مجيع من رويت عنه ثقة"يقول " أو"توثيق ملبهم غري معروف العني 

  .فهو ثقة وإن مل يسمعه مث روى عمن مل يسم فإنه يكون مزكيا غر أنا ال نعمل على تزكيتة
بكر الصري وابن الصباغ من الشافعية وغريهم وحكى ابن الصباغ كما ذكره اخلطيب وأبو " واختاروا أنه ال يقبل"

قالوا بل إضرابه عن " جلواز أن يعرف فيه جرح لو بينه"عن أيب حنيفة أنه يقبل واستدلوا على عدم القبول بقوله 
عدل  السامع نعم قال اخلطيب إذا قال العامل كل من أروى لكم عنه وأمسيه فهو: تسمية ريبة توقع ترددا يف قلت

تقي مقبول احلديث كان هذا القول تعديال لكل من روى عنه ومساه هكذا حزم به اخلطيب قال وكان ممن سلك 
  .هذه الطريقة عبد الرمحن بن مهدي زاد البيهقي مالك ابن أنس وحيىي ابن سعيد القطان

" يقتضي رجحان صدقه"ينا مبهما كان أو مع" ضعيف فإن توثيق العدل لغريه"الذي ذهب إليه أئمة احلديث " وهذا"
وجتويز وجود اجلارح لو عرف "وألنه يلزم على هذا بتقدمي اجلرح املتوهم على التعديل الثابت وهو خالف النظر 

والفرض أنه ال جرح " عن ثقة"أي اجلرح " ال يعارض هذا الظن الراجح حىت يصدر"أي لو تعني امسه " هذا املعدل
يقدح لقدح مع تسميته ألن التسمية ال متنع من وجود جرح عند غري "لقادح ل" ولو كان التجويز"حمقق بل جموز 

قد يقال إنه مع التسمية قد فتح لنا بابا إىل معرفته والبحث عنه ومع عدمها قد أغلق باب البحث إال أنه قد " املعدل
  .جياب بأن ال حاجة إىل البحث عنه بعد التزكية

أي فيمن " فكذلك هنا"خالفه " حكمنا بالظاهر حىت نعلم"املراد مل يعلم جرحا أي فيمن مسى و" فإن قالوا ملا مل يعلم"
ال فرق بينهما إال أن طريق البحث غري ممكنة عند اإلهبام وقد ميكن عند التسمية فيكون الظن بعد البحث عن "أهبم 

فلذا قلنا يقبل " أقوى" أي املعارض وهو القادح" وعدم وجدانه"وهو وجود جارح فيمن مساه الثقة وعدله " املعارض
ألنا مل نتعبد بأقوى الظنون يف غري "وإن حصلت قوة الظن كما ذكر " وهذا الفرق ركيك"فيمن مسى الفيمن مل يسم 



وألن طلب املعارض يف "فإن الظن احلاصل عن توثيق العدل كلف لنا يف العمل عند عدم التعارض " حال التعارض
  وألن التمكن"ول خرب العدل وكفاية الواحد يف ذلك كمما سلف من قب" هذه الصورة ال جيب

فيلزم طرح توثيق من الفرض أن "كما قد أشار إليه بقوله وقد ميكن عند التسمية " من البحث قد يتعذر مع التسمية
  .وهو الراوي الذي زكاه ومساه الثقة" قبوله واجب

 عن التوثيق كاخلرب عن التصحيح والتحليل بأن اخلرب"وهو عدم قبول تزكية املبهم " وميكن نصرة القول األول"
خبالف "فال بد من تعيني الراوي املوثق وال يقبل توثيقه مبهما " والتحرير ميكن اختالف أهل الديانة واألنصاف فيه

اليت ال يتطرق إليها اختالف باعتبار الديانة كأخبار زيد عن قيام عمرو وإذا كان التوثيق ليس من " األخبار احملضة
  " .فال جيوز للمجتهد التقليد يف التوثيق املبهم على هذا وهو حمل نظر واهللا أعلم"األخبار احملضة  باب

واعلم أن يف املسألة قوال ثالثا حكاه الربماوي قال وهو الصحيح املختار الذي قطع به إمام احلرمني وجريت عليه يف 
ن القائل بذلك من أئمة هذا الشأن العارف مبا يشترط النظم وحكاه ابن الصالح عن اختيار بعض احملققني أنه إن كا
  .هو وخصومه يف العدل وقد ذكر يف مقام االحتجاج فيقبل

وقول رابع وهو التفصيل فإن عرف من عادته إذا أطلق أه يعين به معينا وهو معروف بأنه ثقة فيقبل وإال فال حكاه 
لثالث قد أشار إليه احلافظ ابن حجر يف النخبة الربماوي أيضا عن حكاية شارح اللمع عن صاحب اإلرشاد وا

  .وشرحها
قول الراوي وأخربين من ال أهنم كما يقع يف كالم الشافعي رمحه اهللا كثريا يكون دون أخربين الثقة قال : فائدة 

  .الذهيب ألنه نفى التهمة ومل يتعرض إلتقانه وال يكون حجة ورجح غري الذهيب أنه مثل قوله أخربين الثقة

  ]يف اجملهول وأنواع اجلهالة وأحكامها[ ٤٨: لةمسأ

أَْم لَمْ {: قال تعاىل"أي الراوي الذي جهل عينا أو حاال واآلخر قسمان " الكالم يف اجملهول"من علوم احلديث 
  " .} َيْعرِفُوا َرُسولَُهْم فَُهْم لَُه مُْنِكُرونَ

هاشم وأمانته وصدقه وشهادته عقله واتسامه بأنه قال يف الكشاف أو مل يعرفوا حممدا وصحة نسبه وحلوله يف سطة 
  .خري فتيان قريش واخلطبة اليت خطبها أبو طالب يف نكاحه خدجية بنت خويلد كفى برغائها مناديا انتهى

إذ اآلية سيقت " ويف هذا أشارة إىل ما يف فطر العقول من الشك يف خرب ما ال يعرف مبا ال يوجب رجحان خربه"
م ال نكارهم له عليه والسالم لعدم معرفته ومعناه تقرير معرفتهم إياه وأنه ال وجه ال نكاره مساق اإلنكار عليه

  .وليس املراد إنكار ذاته بل إنكارهم وسالته وإخباره عن اهللا سبحانه كما يرشد إليه العنوان بقوله رسوهلم
َوَما َيتَّبُِع أَكْثَرُُهمْ {] ١١٦: األنعام[} بُِعونَإِنْ َيتَّ{: كما قال تعاىل" وقد تكرر يف كتاب اهللا تعاىل ذم العمل بالظن"

وَذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بَِربِّكُْم {] ٣٦: يونس[} إِنَّ الظَّنَّ ال يُْغنِي ِمَن الَْحقِّ شَْيئاً{] ٣٦: يونس[} إِلَّا ظَّناً
  ].٢٣: فصلت[} أَرَْداكُْم

يف القاموس الظن خالف اليقني وهي عبارة قاضية أنه يطلق على " نيالشك املستوي الطرف: والظن يف اللغة"
أي " عليه"الدالة على ذم الظن " وجيب محل اآليات"املستوى الطريفني وعلى الظن الراجح إذ الكل خالف اليقني 

  " .مجعا بينها وبني اآليات اليت تدل على حسن العمل بالظن الراجح"على مستوى الطرفني 
ال خيفى أنه ال يتم محملها عليه إال بعد ثبوت أن الظن الراجح أحد ما يطلق عليه الظن لغة كما نقلناه إال أنه : قلت



عن القاموس وأما عبارة املصنف فهي قاضية أن الظن لغة منحصر يف مستوى الطرفني فال بد من تقدير يطلق على 
: البقرة[} ثُ َما كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم شَطْرَُهَوَحْي{: الشك أيضا إذ اآليات الدالة على حسن العمل بالظن كقوله

١٤٤[  

إذ ليس ] ١٠: املمتحنة[} فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت{: فإنه ال يعلم الغائب عنه أنه شطره إال بالظن ومثل قوله تعاىل
أنه وصف الذين "عىن الشك أي أن املذموم هو الظن مب" ويوضح ذلك"معهم إال الظن أمياهنن وغريها من اآليات 

} إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ{: قال تعاىل" ذمهم باتباع الظن باألفك واخلرص الذي هو تعمد الكذب
ويدل على استعماله لغة يف الراجح : فالوصف باخلرص دال على أنه ليس عندهم ظن راجح قلت] ١١٦: األنعام[

فنفيهم اليقني داىل على أن عندهم ظنا راجحا وحيتمل الشك كما } إِنْ َنظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً َوَما َنْحُن بُِمسَْتْيِقنَِني{: عاىلقوله ت
  .قدمناه عن القاموس

ألنه أخذ باألرجح واألحوط " أن اتباع الظن الراجح من أمارات األنصاف"الراجح " وأيضا فمن الظاهر الواضح"
  " .ن باتباع العلم أوىل وأحرى مث أن عبادة احلجارة ليست مظنونة ظنا رجحا فتأمل ذلكومن اتبعه كا"

  .أما عند عبادها فالظاهر أهنم مل يعبدوها إال وعندهم ظن راجح باستحقاقها العبادة وكأنه وجه أمره بالتأمل: قلت
] ٢٧: النمل" [} َت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِنيقَالَ َسَننْظُُر أََصَدقْ{: وحكى اهللا عز وجل عن سليمان قوله يف اهلدهد"

فإنه عليه الصالة والسالم توقف يف خرب اهلدهد ومل جيزم بصدقه وال كذبه لكونه جمهول احلال عند سليمان وال يقال 
إِلَّا {: هذا مع قوله تعاىل"هذا من أحكام خطاب الطري فال يستدل به هنا ألنا نقول فأشار املصنف إىل جوابه بقوله 

اآلية فدلت على أن } وََما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ َوال طَاِئرٍ يَِطُري بَِجَناَحْيِه{: بعد قوله] ٣٨: األنعام" [} أَُمٌم أَمْثَالُكُْم
األحكام واحدة للمماثلة فإنه ظاهر يف أن املماثلة يف التكليف ال يف جمرد احليوانية مثال إذ هو معلوم وألنه يشعر به 

وال يقال سلمنا أهنم أمثالنا يف التكليف فإنه يشتطر إميان املخرب ] ٣٨: األنعام[} ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ{ : ولهق
ويف قصة اهلدهد ما يدل على إميانه حيث أنكر عليهم عبادة "ومن أين لنا أن اهلدهد مؤمن ألنا نقول من قوله 

} الَِّذي ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ{: على بقوله يف صفتهوأثبت اإلهلية له ت" الشمس من دون اهللا
ووحدة وأثبت ] ٢٥: النمل[} َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ{: وأثثبت له العلم بكل شيء حيث قال] ٢٥: النمل[

فإن السياق قاض أنه من كالمه وهذه ] ٢٦: النمل[} اللَُّه ال إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ{: له العرش يف قوله
  .معاقد اإلميان وأمهات قواعد التوحيد

وذلك لتوقفه عليه الصالة والسالم حىت يبحث فيعلم صدقه أو " ويف اآلية أيضا دليل على إعالل احلديث بالريبة"
  .كذبه

يف أول املسألة إشارة إىل مذهب أئمة الزيدية يف هذه املسألة وهي معروفة يف كتبهم األصولية وإمنا تذكر  وقد تقدم"
وهلم فيه تقاسيم " هنا كالم احملدثني لعدم وجوده يف غري هذا الفن وملعرفة عرفهم إذا قالوا يف بعض الرواة أنه جمهول

  :أي إذا عرفت ما سقنا فنقول" فنقول"اهللا  ال تعرف إال يف هذا الفن وقد أمل هبا املصنف رمحه
على ثالثة أقسام جمهول العني وجمهول احلال ظاهرا "أي اجملهول " قال احملدثون يف قبول رواية اجملهول خالف وهو"

  :فهذه ثالثة أقسام" وباطنا وجمهول احلال باطنا
  " :أقوال"أي يف احلكم فيه مخسة " وفيه هو من مل يرو عنه إال راو واحد"حقيقته " جمهول العني و"وهو : األول 
ويأيت حتقيق الدليل عليه واختيار " الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل احلديث وغريهم أنه اليقبل"أن : األول 



  .خالفه
أيت زاد الزين واكتفى يف التعديل بواحد وي" أنه يقبل مطلقا وهو قول من مل يشترط يف الراوي غري اإلسالم: والثاين"

  .نصرة هذا القول
املنفرد بالرواية عنه ال يروى إال عن عدول قبل مثل ابن مهدي وحيىي "الراوي " إن كان"التفصيل وهو " والثالث"

  " .معهم وإال مل يقبل"أي بأنه ال يروى إال عن عدل " بن سعيد القطان ومالك ومن ذكر بذلك
" إن كان مشهورا يف غري العلم بالزهد"ىل وهو أن الراوي تفصيل أيضا إال أنه على غري الطريقة األو" والرابع"

يشتهر بشيء من ذلك " قبل وإال"أي الغلبة ومثلوه بعمرو بن معدي كرب " أو النجدة"ومثلوه مبالك بن دينار 
  " .قول ابن عبد الرب كما سيأيت"أي هذا التفصيل اآلخر " وهو"يقبل " فال"
أحد من أئمة "أي الذي مل يرو عنه إال راو واحد " إن زكاه"ولني وهو أنه تفصيل على غري الطريقني األ" واخلامس"

وهو اختيار أيب احلسن بن "وإن روى عنه عدل " فال"يزيكه أحد " اجلرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإال
  :القول" و: بيان الوهم واإليهام قلت"كاتبه املسمى " القطان يف

  ملا يأيت من القول بأن الصحابة" صحابيا قبل" جمهول العني" إن كان: السادس"

كأنه عطف على احملدثني ال على " وبعض احملدثني وشيوخ االعتزال"أي األربعة " وهو مذهب الفقهاء"كلهم عدول 
رواه عن "بعض ملا تقدم له من أن اجلاحظ والنظام قدحا يف مجاعة من الصحابة وكذلك عمرو ابن عبيد كما ذكرناه 

يف " املعتمد"كتابه املسمى " يف"البصري املعتزيل " املنتهى واختاره الشيخ أبو احلسني"خمتصر " بن احلاجب يفاملعتزلة ا
املعتزيل وهو احملسن بن " واحلاكم"أصول الفقه بل يأيت أنه قائل بعدالة أهل ذلك العصر مجيعا وإن مل يكن صحابيا 

سيأيت حتقيقها يف " املسألة على التفصيل عند ذكر الصحابةشرح العيون وسوف يأيت بيان هذه "كتابه " يف"كرامة 
  .أواخر هذا الكتاب وسيصرح املصنف أن عدالة اجملهول من الصحابة إمجاع أهل السنة واملعتزلة والزيدية

يدل على أن مذهب مجهوهم أن من روى عنه "يف قبول جمهول العني " وقد عرفت أن حكاية احملدثني هلذا اخلالف"
فإن حقيقة اجملهول حاصلة فيه وهي تفرد الراوي عنه بل ظاهر " ه آخر غري الراوي فهو عندهم جمهولعدل وعدل

كالمهم يف جمهول العني أنه لو زكاه مجاعة وتفرد عنه راو مل خيرج عن جهالة العني ألنه جعل حقيقته من مل يرد عنه 
ا البحث يف ذلك وإمنا دل حكاية اخلالف على إذ" بل هو عندهم جمهول العني"إال راو واحد وال حاجة إىل قوله 

اختيارا أليب احلسن بن "وهي تفرد الراوي عنه واملزكي " ألهنم يف علوم احلديث حكوا قبول من هذه صفته"ذلك 
  .كما سلف يف القول اخلامس" القطان فقط

ال خيفى أن " ثقة آخرقول ضعيف فمن عرفه ثقة وعدله ثقة وروى عنه "أي الذي دل عليه كالم اجلمهور " وهذا"
الكالم فيمن تفرد عنه ثقة ووثقه ثقة فزيادة املصنف وعرفه ثقة مل يتقدم شرطيته ولفظ املصنف يف خمتصره فإن مسى 

اجملهول أو انفرد واحد عنه فمجهول العني واحلق عند األوصوليني أنه إال وثقة ثقة الراوي أو غريه قبل خالفا ألكثر 
الذي يف خمتصره أيضا ووجه قول " ال معىن لتسميته جمهوال"يح قول األصوليني انتهى احملدثني والقول أي الصح

احملدثني أهنيتنزل أي اجملهول العني املوثق منزلة التوثيق املبهم إذا كان اسم الرجل وعينه مل تثبت إال من جهة من وثقة 
صنف قد جعل قبوله حمل تردد هذا كالمه فكأنه قال حدثين الثقة وذلك غري مقبول عند أهل احلديث كما تقدم وامل

  .يف توجيه ما ذهب إليه أئمة احلديث فكيف يقول هنا ال معىن لتسميته جمهوال



قد طوى مقدمة الدليل وهي قوله " وبعدالته"أي الراوي " مل يشترطوا العلم بعينه"أي أئمة احلديث " ألهنم"وقوله 
ريه تفيد أن الظن بل التوثيق وحده يفيده وهو جيب العمل بالظن هنا ألنه أي التعديل من الثقة والرواية منه أو من غ

ليفيد العلم " عدد التواتر"أي العدالة " أن يبلغ املخربون هبا"عطف على مل يوجبوا " ويوجبوا"ألهنم مل يشترطوا إخل 
حيتمل " بار اآلحاد ظنيةفإن أخ"فيكون شرطا بغري دليل فال يلتفت إليه " ولو اشترطوا ذلك مل تساعدهم األدلة عليه"

  .أنه بريد أن أدلة العمل هبا ظين أو أهنا يف داللتها على احلكم الذي وردت فيه ال تفيد إال ظن احلكم
وهي أخبار اآلحاد تفيد أنه يريد الوجه " يف أمور ظنية"وهي تواتر عدالة الراوي " واشتراط مقدمات علمية"وقوله 
  .ط ألهنا ال حتصل إال الظن فأي فائدة لشرطية علمية املقدمات يف ظين النتائجفال يتم االشترا" غري مفيد"األخري 

بل الذي تقتضيه األدلة أنه لو وثقه واحد ومل يرو عنه أحد أو روى عنه واحد ووثقه هو بنفسه خلرج عن حد "
كما تقدم " الواحدفقد نص أهل احلديث أن التعديل يثبت خبرب "وصار مظنون العدالة والعمل بالظن واجب " اجلهلة

إال أنه يقال إن ذلك فيمن قد عرف امسه وإسالمه من غري جهة املعدل واملفروض هنا أهنما مل يعرفا إال من جهته يف 
هذا مع ما يعرض يف التعديل من "أحد التقادير وكالمهم هنا على تقدير انفراد الراوي عنه وأن يكون هو املعدل 

من العدل " باألخبار"ال تقولون يرد إىل اجلهالة العينية " فكيف"مع هذا املعارض  وقد قبلتموه" املصانعة واحملاباة
ملن عدله أو روى عنه أو عدله وروى عنه فإن قول الثقة مثال أخربين زيد بن عمرو مثال أو قال وهو ثقة " بالوجود"

الراوي هذا مثال عنه فقد تضمن  أو وثقه غريه ومل تعلم رواية عن زيد هذا وال عرف امسه لوا توثيقه إال من كالم
إخبارا بوجوده لكنه غري مراد للراوي وإمنا هو الزم خربه وإخبارا بأنه ثقة فلم ال يقبل خربه بوجود ويقبل خربه بأنه 

  .ثقة فكيف هذا الصنيع هذا تقرير مراد املصنف
نا عرفنامها معا من طريقه فإنه مبثابة ولعلهم يقولون إنا نقبل خربه بأنه ثقة إن عرفنا وجوده من غري طريق غريه ال أ

قوله أخربين الثقة يكون تعديال مبهما ولذا قال املصنف يف خمتصره عن اجلماهري إذ لو اشتهر أي الذي تفرد بالرواية 
عنه والتوثيق واحد ألمكن القدح فيه انتهى فأن هذا مشعر بأن املانع عن قبول ما ذكر هو اإلهبام املانع عن تنحقيق 

  ال إنكار وجوده وعدم قبول خرب العدل فيه فإهنم يقولون حنن حاله

نقبل خرب العدل بانه موجود ونقبل خربه بأنه عدل عنده لكنا نريد معرفة عينه من طريق غريه وشهرته لتجويز 
من  فلم يعهد"وجود جارح فيه واحلاصل أن هذه املسألة بعينها مالقية ملسألة توثيق املبهم وبه تعرف ما يف قوله 

فإذا قبل واحد يف توثيق الراوي "أي يكذب يف خربه بأن املعدوم موجود " عدل أنه حيتاج إىل اختراص وجود معدوم
أي يف قبولنا خربه بوجوده قد عرفت أهنم قابلون " يف القبول يف وجوده أوىل وأحرى"أي الواحد " وإسالمه فهو

  .ين الثقة لكنهم يطالبون يف غري ذلك كما عرفتخلربه بوجوده كقبوهلم لوجود الثقة إذا قال العدل أخرب
واعلم أن املصنف أجاب عن اجلمهور يف خمتصره بقوله واجلواب أن الضرورة إذا أجلأت إىل التقليد جاز بناء 

االجتهاد عليه كالتقليد يف توثيق املعني وجرحه فإفاد كالمه أن جعل تفرد الراوي واملوثق مزيال للجهالة العينية ليس 
من باب التقليد للضرورة وأن تعديل من ليس مبجهول العني وجرحه أيضا من باب التقليد والذي تقدم له أن  إال

قبول خرب العدل ليس من باب التقليد بل من باب االجتهاد لقيام الدليل على وجوب قبول خربه والتزكية واجلرح 
ت تارك للمقبحات حمافظ املروءة وقوله جرحا هو من باب األخبار إذ مفاد قوله املزكي فالن عدل أي آت بالواجبا

فاسق لشربه اخلمر مثال الكل إخبار عدل جيب قبوله لقيام األدلة على العمل خبرب العدل وليس تقليدا لو كما سلف 
للمصنف رمحه اهللا نظريه يف قول العدل هذا احلديث صحيح فإنه قال إنه خرب عدل وإن قبوله ليس من التقليد وإن 

  .قض نفسه يف حمل آخر وقد قررنا الصحيح من كالميهكان نا



واحلاصل أن الدليل قد قام على قبول خرب العدل إما عن فسه بأن خيرب بأنه ابن فالن أو أن هذه داره أو جاريته 
فهذا ال كالم يف قبول خربه عنه بالضرورة الشرعية بل يقبل خرب الفاسق بذلك بل أبلغ من هذا أنه جيب قبول قول 

افر ال إله إال اهللا وحيقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل اإلميان ألخباره بالتوحيد وإن كان معتقدا خلالفه يف نفس الك
األمر كاملنافق وإن كان خربه عن غريه كروايته لألخبار قبل أيضا وإن كان عن صفة غريه بأنه عدل أو فاسق قبل 

بل ملا قام عليه من الدليل يف قبول خربه هذا تقرير كالم أهل  أيضا إذ الكل خرب عدل وقبول خربه ليس تقليدا له
  .األصول وغريهم ولنا فيه حبث أشرنا إليه يف أوائل حاشية ضوء النهار

  واملراد هنا معرفة ما يف كالم املصنف من قوله إن الضرورة إذا أجلأت إىل التقليد

إنه قاض بأن كل من عمل بكالم العدول تزكية وجرحا جاز بناء االجتهاد عليه كالتقليد يف توثيق املعني وجرحه ف
فإنه مقلد ومعظم االجتهاد على ذلك فهذا من املصنف كالرجوع إىل القول بانه قد انسد باب االجتهاد يف األخبار 

  .ال نبنانه التقليد وهو خالف ما ألف ألجله العواصم وغريها من كتبه
ن ارتفاع اجلهالة يف التوثيق بالواحد تقتضي أن ترتفع جهالة العني وقد أشار ابن الصالح إىل مثل ما ذكرته يف أ"

قد عرفت ما فيه فإهنم يقولون جمهول العني من مل يعرفه العلماء ومل يعرف حديثه إال من جهة واحدة " بالواحد
  .وقبوهلم توثيق الواحد إمنا هو فيمن عرفت عينه وجهلت عدالته

ا عليه بكون ذلك عرف احملدثني وقد نص مجاعة من كبار احملدثني على هذا ومل يردوا عليه ذلك حبجة وإمنا ردو"
كان ألحسن تقدميه على اخلطيب كما " وحممد ابن حيىي الذهلي"سيأيت لفظه قريبا " اخلطيب"أبو بكر " العرف منهم

  .فعله الزين ألنه السابق هبذه فإنه قال إذا روى عن احملدث رجالن ارتفع عنه اسم اجلهالة
لكن رد ابن الصالح ذلك فقال قد خرج البخاري يف صحيحه عن مرداس " كاه احلاكم عن البخاري ومسلموح"

األسلمي ومل يرو عنه غري قيس بن أيب حازم ومسلم عن ربيعة بن كعب األسلمي ومل يرو عنه غري أيب سلمة وذلك 
  .ما حكاه احلاكم عن الشيخنيمصري منهما إىل خروجه عن هذه اجلهالة برواية واحد انتهى فدل على خالف 

وقد تعقب الشيخ حمي الدين النووي كالم ابن الصالح فقال الصواب ما ذكره اخلطيب فهو مل يقله عن اجتهاده بل 
نقله عن أهل احلديث ورد الشيخ عليه مبا ذكره عجب ألنه شرط يف اجملهول أن ال يعرفه العلماء وهذان معروفان 

ردس من أهل بيعة الرضوان وربيعة من أهل الصفة والصحابة كلهم عدول فال تضر عند أهل العلم بل مشهوران فم
  .اجلهالة بأعياهنم لو ثبت وأجيب عنه بأن هذا مسلم يف حق الصاحبة والكالم أعم

فقال زينب بنت كعب بن عجرة جمهولة مل "من عدم ارتفاع اجلهالة يف رواية الواحد " وذكر الذهيب ما يقتضي ذلك"
فعلى هذا ال يكون قوهلم يف الراوي إنه جمهول "وصف كاشف لقوله جمهولة إذا عرفت هذا " غري واحديرو عنها 

  بل"أن نقول بأن رواية لواحد تزيل اجلهالة " عند خمالفيهم"األحسن صرحيا " جرحا صحيحا

خاف عليك أن  فعلى هذا يكون من اجلرح املطلق ولذا قلنا األحسن أن يقول صرحيا إال أنه غري" نقف حىت نبحث
القدح جبهالة العني معناها أنه مل برو عن إال واحد ممن يكتفي به يف إزالة جهالة العني لتوقفه بل نقبله إذ قد ثبتت 

  .عدالته من جهة هذا الواحد الراوي عنه أو غريه وكأنه يرد أنه يقف حىت يعرف عدالته إذا مل يكن قد عرفها
أي " يت توجب الوقف وإن مل يكن جرحا يف الرجل فهو قدح يف قبول روايتهويكون هذا من مجلة عبارات اجلرح ال"

  .موجب للتوقف فيها
اجملهول عند أصحاب احلديث كل من مل يشتهر بطلب العلم يف "يف الكفاية يف تعريف " اخلطيب"أبو بكر " وقال"



ب أقل ما ترفع به اجلهالة أن نفسه وال عرفه العلماء به ومن مل يعرف حديثه إال من جهة راو واحد وقال اخلطي
وإن انتفت عنه اجلهالة " يروي عنه اثنان فصاعدا من املشهورين بالعلم إال أنه يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه

فزاد اخلطيب يف التعريف لعرفهم أمرين ال دليل عليهما أحدمها اشتهار اجملهول بطلب العلم ومعرفة العلماء : قلت"
أي ما " يف أقل ما ترتفع به اجلهالة فهذا"يف قوله " ا أن يكون الراويان عنه من املشهورين بالعلملذلك منه وثانيهم

فال يقبل قوهلم هذا جمهول العني ألهنم تعنتوا يف " يزيدك بصرية يف عدم قبول حكمهم جبهالة الراوي"زاده اخلطيب 
  .حقيقته وأتوا بشرائط غري صحيحة لعدم الدليل عليها

ألنه من قبل العلماء رواية من ليس من العلماء كأعراب " على الصحيح ليس من شروط الراوي ألن العلم"
ال يقال الصحبة كافية " شرطا فيه مل يقبل كثري من الصحابة واألعراب"العلم " ولو كان"الصحابة رضي اهللا عنهم 

أي العلم " فيد العلم وقد ثبت أن ذلكفلم تكن الصحبة جملردها ت"يف القبول ألنا نقول قد شرطتم العلم يف الراوي 
أو من " ال يشترط يف الشهادة وهي آكد من الرواية فإذا مل تشترط يف الراوي فأوىل أن ال تشترط فيمن روى عنه"

  .روى عنه راو أيضا
عدلني  برواية" جمهول احلال يف العدالة يف الظاهر والباطن مع كونه معروف العني"من أقسام اجملهول " القسم الثاين"

  " :أقوال: "أي يف قبوله ثالثة" وفيه"عنه 
وذلك ألن حتقق " عن اجلماهري"ناسبا له إىل ابن الصالح " أنه ال يقبل حكاه ابن الصالح وزين الدين: األول"

  .العدالة يف الراوي شرط ومن جهلت عدالته ال تقبل روايته

ألن معرفة " وإن مل تقبل رواية جمهول العني"ري تفصيل من غ" مطلقا"جمهول عدالة الباطن والظاهر " يقبل: والثاين"
  .عينه هنا أغنت عن معرفة عدالته

" ال يرويان إال عن عدل قبل وإال فال"اللذان هبما عرفت عينه " إن كان الراويان عنه"التفصيل وهو أنه " والثالث"
  .عنهم كما فعله املصنف هكذا سرد هذه األقوال ابن الصالح ونقلها عنه زين الدين ومل يذكرا دليال

والعدالة الباطنة عندهم هي ما يرجع إىل تزكية املزكني " جمهول العدالة الباطنة"من أقسام اجملهول " القسم الثالث"
هو عدل يف الظاهر فهذا حيتج به بعض من رد القسمني األولني وبه قطع اإلمام سليم بن أيوب الرازي "كما يأيت 

ن األخبار مبنية على حسن الظن بالراوي وألن رواية األخبار قد تكون عند من يتعذر أل"يف دليل القطع به " قال
أي معرفة " الشهادة فإهنما تكون عند احلكام وال يتعذر عليهم ذلك"الرواية " عليه معرفة العدالة يف الباطن وتفارق

: لة يف الظاهر والباطن قال ابن الصالحفاعتربت فيها العدا"العدالة الباطنة ألهنم يطلبون التزكية فإن وجدت عملوا 
يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي يف كثري من كتب احلديث املشهورة عن غري واحد من الرواة الذين تقادم 

  " .العهد هبم وتعذرت اخلربة الباطنة هبم
واجتناب املقبحات مع  اعلم أهنم شرطوا يف الراوي كونه عدال مث رمسوا العدالة بالتقوى وهي اإلتيان بالواجبات

عدم مالبسة بدعة مث قالوا يكتفي تعديل الثقة لغريه بقوله عدل أو ثقة مثال ومعناه إخباره أنه علم منه إتيانه 
بالواجبات واجتنابه املقبحات وعدم مالبسته لبدعة وهذا اخلرب مستند إىل مشاهدته لفعله وتركه وهذه املشاهدة أمر 

يعلمها إال اهللا فاملزكي غايته كاملعدل بال زيادة فشرط العدالة الباطنة شرط ال دليل عليه  ظاهر وأما معرفة باطنة فال
وإن أريد أن اخلربة تدل عليها فاخلربة ال بدمنها يف املعدل أيضا مث رأيت املصنف قد ثتبه هلذا آخرا وهللا احلمد 

تزكية عدالة باطنة تساحما وللتفرقة بني األمرين  ولعلهم ملا مسوا العدالة عن غري تزكية عدالة ظاهرة مسوا ما كان عن
  .واهللا أعلم



قلت ولفظ " وأطلق الشافعي كالمه يف اختالف احلديث أنه ال حيتج باجملهول وحكاه البيهقي عنه يف املدخل"
ه الشافعي يف كتاب اختالف احلديث والظاهر يف اجملهول هو من ال تعرف عدالته عن خربة أو عينه كما يدل له قول

  ونقل الروياين عن نص الشافعي يف اليأم أنه لو حضر العقد رجالن مسلمان وال يعرف حاهلما من

ألن ظاهر املسلمني "وليس اخلطاب إال يف انعقاده فيه " يف الظاهر"الفسق والعدالة انعقد النكاح هبما أي بشهادهتما 
ق من يقول األصل يف املسلمني العدالة وقوله فاملسلمون عدول وهي عدالة يشهد هبا إسالمهم وهذا يواف" العدالة

  .األول خيالفه وكثريا ما يأيت له يف املسألة قوالن وهذا منها
وهو من " زين الدين وملا ذكر اين الصالح هذا القسم األخري"عن الرويايت " يف البحر نقل ذلك"الرويايت " ذكره"

بعض أئمتنا املستور من يكون عدال يف الظاهر وال تعرف قال وهو املستور فقد قال "عرفت عدالته ظاهرا ال باطنا 
وهذا الذي نقل كالمه آخرا هو "بعد نقله لكالم ابن الصالح " قال الزين"كالم ابن الصالح " عدالته باطنا انتهى

 البغوي وتبعه عليه الرافعي وحكى الرافعي يف الصوم وجهني يف قبول رواية املستور من غري ترجيح وقال النووي يف
شرح املهذب إن األصح قبول روايته قال الزين كالم الرافعي يف الصوم أن العدالة الباطنة هي اليت يرجع فيها إىل 

  .قد قدمنا لك أن التعديل والتزكية إمنا مدارمها على اخلربة الظاهرة" أقوال املزكني
قد نص على قبوله ومساه هبذه  قبول هذا املسمى عندهم باملستور بل"أي مذهب الزيدية " ظاهر املذهب: قلت"

يف قبول خرب اآلحاد " ومل أعلم أن أحدا من الشارحني اعترضه واألدلة"كما تقدم " التسمية الشيخ أمحد يف اجلوهرة
رجعنا " أو"من حيث عدالته الظاهرة " العقل وهواحلكم بالراجح ألن صدقه راجح"دليل " تناوله سواء رجعنا إىل"
أي معروف العدالة الظاهرة جمهول الباطنة " قبول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملن هو كذلكالسمع وهو "دليل " إىل"
يأيت ختريج حديثهما يف آخر الكتاب وقد وسع املصنف االستدالل " كاألعرابيني يف الشهادة بالفطر من رمضان"

يب بالشهادة بالصوم يف أوله وسيأيت واألعرا"للمسألة يف الروض الباسم وساق مثانية أخبار وتأيت املسألة آخر الكتاب 
يف آخر الكتاب عند ذكر عدالة الصحابة وهذا أوسع دائرة مما اختاره سليم الراوي فإنه إمنا " طرق هذين احلديثني

  .اختار ذلك يف األخبار دون الشهادة كما عرفت
ومها عند أهل الني مستوران ومما يدل على ذلك إرساله صلى اهللا عليه وسلم رسله كمعاذ وأيب موسى إىل اليمن "

ال خيفى أنه يريد االستدالل بقبول أهل اليمن ألخبارمها مستوران " وإن كانا عند من خيصهما يف أرضهما خمبورين
عندهم وبأنه قد عرف صلى اهللا عليه وسلم ذلك فكان تقريرا منه ولكنه يقال أهل اليمن الذين يقبلون أخبارمها 

  .رب قبوله وال عدمه وإما مؤمن وهو يقبل أخبارمها عن الشرائعأحد رجلني إما كافر فال يعت

واملؤمن يعلم أنه ال يرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويبعث بالشرائع من يبلغها عنه إال وهو ثقة عدل فأحسن 
اديث أو رجعنا إىل إمجاع الصحابة فقد حكى الشيخ أو احلسني وغريه قبوهلم ألح"من هذا يف االستدالل قوله 

أو رجعت إىل أهل البيت عليهم السالم فقد روى املنصور باهللا رضى اهللا عنه والسيد أبو "من املسلمينن " األعراب
وهذا يدل على أنه " طالب وأهل احلديث عن علي عليه السالم أنه كان إذا اهتم الراوي استحلفه فإذا حلف له قبله

لو علمها ملا اهتمه كما يدل له قوله أنه حكى أبو احلسني إمجاع وال الظاهرة إذا : مل يعرف عدالته الباطنة قلت
  .الصحابة على قبول من عرفت عدالته الظاهرة وعلي عليه السالم رأس الصحابة

إال أنه يقال إذا كان كذلك فال وجه الشتراط التزكية " وهذا هو الغالب من مذاهب العترة واملعتزلة أهل األصول"
صاحب كتاب علوم آل حممد أنه يرى قبول اجملاهيل "املرادي " وذكر حممد بن منصور"والتعديل للراوي عندهم 



  .هذا مذهب له وال ينازع يف مذهبه: قلت" ذكر ذلك يف كتابه املسمى بالعلوم
وقول احملدثني إنه ال بد من معرفة العدالة الباطنة مشكل إما لفظا فقط أو لفظا ومعىن فإن أرادوا ما نص عليه "

من أهنم عنوا بذلك من رجع يف عدالته إىل أقوال املزكني أشكل عليهم ذلك لفظ ألن هذا املعىن صحيح  الرافعي
ركيكة مومهة أنه ال بد من معرفة باطن الراوي وتعديل "أي قبوهلم عدالته الباطنة " وحنن نقول به ولكن هذه العبارة

ما تقدم " مث أخربنا به فقلدناه فيه فيه"قررناه آنفا كما " املزكني ال يوصل إىل ذلك ألن املزكي إمنا عرف الظاهر
كما زعم القائل بذلك " فكيف ال حتكم بالعدالة الباطنة إذا عرفنا ما عرف املزكي من غري واسطة خربه وتقليده"
  .كما قالوه" وإذا عرف ذلك وجهلناه مث أخربنا به وقلدناه حصلت العدالة الباطنة"
وبالظاهرة ما كان مبجرد "وهي اليت حتصل للعدل واملزكي " الباطنة ما كان عن خربةفإن قالوا املراد بالعدالة "

اإلسالم قلن من مل يعرف بغري جمرد األسالم فقد تقدم يف القسمني األولني من أقسام اجملاهيل وهذا قسم ثالث قد 
  .كان مبجرد اإلسالمال يتم أن املراد بالعدالة الظاهرة ما " ارتفع عنهما وال يرتفع عنهما إال خبربة

ما تعرف خبربة يسرية توصل إىل مطلق الظن "مما عرفت مبجرد اإلسالم بل " العدالة الظاهرة"ليست " فإن قالوا"
ال أدري أي حاجة " ومسوا الظن املقارب للعلم علما"للعلم " والباطنة ما عرف خبربة كثرية توصل إىل الظن املقارب

  إىل زيادة هذا فإهنم مل

العلم بالعدالة الباطنة بل قالوا ال بد من معرفة العدالة الباطنة ومعرفتها أعم من أن تكون بعلم أو ظن يشترطوا 
فإن "فإن الظن املقارب هو الفرد الكامل من الظنون ويسمى علما " دون مطلق الظن ختصيصا له مبا هو أوىل به"

كما أفادة كالمكم بل " نقسم إىل قسمني فقطمطلق الظن قد يسمى علما فكيف بأقواه قلنا الظن يف القرة ال ي
وأيضا فإهنم خيتلفون يف " وال يقف على مقدار وال ميكن التعبري عن مجيع مراد به بالعبارة"ينتهي إىل شيء معني 
  .الظنون اختالفا كثريا

وأكثر "ر وجدانيه فإهنا أمو" ومعرفة املزكي لكون ظنه مقاربا أو مطلقا أو وسطا بني املطلق واملقارب دقيقة عويصة"
مل تأت عن الشارع " وهي مولدة اصطالحية"فكيف يكلف هبا " املزكني مل يعرف معاين هذه العبارات بل وال مسعها

مل يفعل أو "أي تزكية صادرة عن الظن املقارب " ولو كلف كل مزك أن يزكي على هذا الوجه"وال عن أهل اللغة 
فكيف تناط أمور شرعية هبذه االصطالحات " دوث هذه االصطالحاتمل يعرف ومل تزل التزكية مقبولة من قبل ح

يف الشهادة يف احلقوق والنكاح ورواية "أي عامة الناس " والعدالة حكم منضبط يضطر إليها العامة"احلادثة العرفية 
يف هذه  ومعىن اضطرارهم إليها أهنم حيتاجون إىل العدول" األخبار وقبول الفتوى من املفيت وصحة قصاء القاضي

  .األمور اليت تعم هبا البلوي وال بد أهم عارفون مبعناها باعتبار ما يظهر هلم
وال عقل حيكم به غري "التعليق " بغري نص يدل على ذلك"وهوالظن املقارب " قتعليقها بأمر خفي غري منضبط"

مطلقا " اخلربة املفيدة للظن مطلق"نقول " بل"فإنه ال يعلق حكم بأمر إال بدليل يدل عليه وإال كان حتكما " مرضى
فال يزكي إال " إال أن يكون املزكي من أهل هذا العرف"أي الظن املطلق " كافية وتزكية املزكي ال تفيد غري ذلك"

غري معروف " بعيد"شرط " فإن قلنا مثل ذلك شرطنا يف املزكي أن يقول مبثل مقالتهم هذه وهذا"عن ظن مقارب 
  .رير إشكال عباراهتم لفظاعند األصليني وغريهم هذا تق

إن أرادوا أهنا على ظاهرها ومل "أي بيان إشكاهلا " وأما الوجه الثاين وهو اختالل عباراهتم لفظا ومعىن فذلك"
العدالة الظاهرة هي ماعرف باخلربة "يف اسم " أن يقولوا"أي محل كالمهم على احلقيقة " يتأولوها بالتجوز وذلك



هي العدالة املعلومة "زاده استطرادا " العدالة يف الباطن والظاهر"يف اسم العدالة الباطنة أن يقولوا " املوجبة للظن و
  الذين" بالقرائن الضرورية مثل عدلة املشاهري املتواترة عدالتهم مثل العشرة من الصحابة

  :مجعهم املصنف يف قوله شعرا
  للمصطفى خرب صحب نص أهنم يف جنة اخللد نصا زادهم شرفا

الذي شهد له النيب صلى اهللا عليه " وعمار بن ياسر"وابن عوف والزبري مع أيب عبيدة والسعدان واخللفا هم طلحة 
الذي " وأيب ذر" ١" سلمان منا"الذي قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم " وسلمان الفارسي"وسلم أنه مليء إميانا 

أي عصر الصحابة وال " هلم من أهل ذلك الصدروأمثا"شهد له النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أصدق من بينهما 
خيفى أن احملدثني قائلون أن الصحابة مطلقا ليس فيهم مستور وقد تقدم الرد على ابن الصالح من النووي حيث 

وهو " ومثل زين العابدين"زعم أن مرداسا وربيعة بن كعب األسلمي جمهوالن ما عرفته قريبا نعم يتجه التمثيل بقوله 
وسعيد بن املسيب من التابعني واحلسن البصري وأمثاهلم ومثل إبراهيم بن أدهم من املتعبدين "سني علي ابن احل
أى شارطى العدالة " من األئمه اهلادين فلهم"حفيده " اهلادي"حيىي بن احلسني " و"بن ابراهيم الرسي " ومثل القاسم

من قبيل علم الغيب بل "أي معرفة الغدالة الباطنه " أن يقولوا عدالة هؤالء معلومة ظاهرا وباطنا وليس ذلك"الباطنة 
اعتقادنا "جند " من قبيل العلم الصادر عن القرائن فانا نعلم أن القاسم رضي اهللا عنه مل يكن يف الباطن منافقا بل

إال  وملا كان اجلزم بعلم ما يف االعنقاد باطنا مستعبدا إذ ال حيصل" وفضله"األوىل إميانه " جازما بصحة إسالمه
قد قال أهل "أشار املصنف بأنه } إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالِْأَمياِن { بأخبار من اهللا تعاىل كما قال تعاىل يف عمار 

مبوت ولد رجل كبري مع بكاء ذلك "اآلحادي " العلم مبثل هذا يف خرب الواحد إذا انضمت إليه القرائن مثل اخلرب
" واستقامته ملن يعزيه وبكاء النسوان يف بيته واجتماع الناس للتعزية إليه وظهور اجلنازة وحنو ذلك الرجل بني الناس

وكبار األئمة والعلماء قد أخربوا عن "فإن هذا خرب آحادي وقد أفاد العلم مبوت ولد الرجل للقرائن احملتفة به 
بصحة " وظهر عليهم من القرائن"ن مشاله كقول بعضهم إنه ما عصى اهللا منذ عرف ميينه م" أنفسهم بالعدالة

فاجلواب عليهم أن هذا حيتل عليهم من "أي علمنا به هذا تقرير مراده إن أرادوه " ما يوجب علم ذلك"إخبارهم 
  " :وجهني

  فليست املسألة اتفاقية كما يعرف من" أن الناس خمتلفون يف صحة هذا: أحدمها"
  ـــــــــــــــــــ

  .٣/٤١٨ودالئل النبوة ، ٣/٥٩٨واحلاكم ، ٦/٢٦١الطرباين  ١

ولذا وقع فيه "بل قد حيصل لناس دون ناس " وإن صح فهو علم ضروري غري مستمر لكل أحد"أصول الفقه 
أي مجيع املكلفني ممن حيصل له هذا العلم الضروري وهم األقل وغريهم " اخلالف والتعبد خبرب الواحد يشمل اجلميع

ؤدي إىل اشتراط أن خيلق اهللا العلم الضروري بعدالة الراوي يف الباطنة وهذا خالف ي"القول " وهذا"وهم األكثر 
  .اإلمجاع 

  " :أن العدالة يف الراوي تشتمل على أمرين"أي وجهي اجلواب " وثانيهما"
  .أما هذا فمحل النزاع كما ال خيفى" أحدمها يف الديانة اليت تفيد جمرد صدقه وأنه ال يتعمد الكذب"
يف احلفظ ولئن سلم هلم ذلك يف الديانة فال يصح العلم الضروري أن الراوي مل خيط يف روايته من غري  وثانيهما"

على أن البالغني إىل هذه املرتبة الشريفة هم األقلون عددا ولو اشترط ذلك "يتأمل يف هذا " عمد وال قائل بذلك



  .ون رجاله من ذلك الطبقة العاليةإذ ليس كل حديث يك" أهل احلديث مل تتفق هلم سالمة إسناد غالبا
الذي ال " على أنا ال جتد احلديث الصحيح عند مثل مالك وشعبة والنوري"يف أول صحيحه " وقد نص مسلم"

" فال بد من النزول إىل مثل ليث ابن أيب سليم وعطاء بن السائب"خالف يف إمامتهم ديانة وحفظا وإذا مل جند مثلهم 
فكن على حذر من تضعيف من يرى رد أهل العدالة "ة يف األمرين إذا عرفت هذا وهم من طبقة غري تلك الطبق

فإهنم يردون كثريا جبهالة باطنة ويسمونه مستوارا " الظاهرة لكثري من الرواة وتفظن لذلك يف كتب اجلرح والتعديل
  " .واهللا أعلم"

* * *  

  ]يف قبول رواية الفساق املتأولني[ ٤٩: مسألة

الظاهر من مذهب أئمة الزيدية "من كفاره وفساقه وغريهم وردهم " لكالم يف قبول أهل التأويلا"من علوم احلديث 
ولفظه يف الروض الباسم الظاهر من مذهب الزيدية قبول أهل " قبول املتأولني على خالف يسري وقع يف ذلك

ة طاهر ال يدفع ومكشوف التأويل مطلقا كفارهم وفساقهم وادعوا على ذلك إمجاع الصحابة وذلك يف كتب الزيدي
  .ال يتقنع

قال األمري علي بن احلسني يف كتاب اللمع حكاية عن املؤيد باهللا يف كفار أهل التأويل ما لفظه فعلى هذا شهادهتم "
ذكره غري واحد "ألنه من صيغ العموم " يقتضي العموم"يعين لفظ أصحابنا " جائزة عند أصحابنا انتهى وهذا اللفظ

  .ي من أن النكرة إذا أضيفت اقتضت العمومأ" من أهل العلم
السيد اإلمام أبو طالب وروى اخلالف فيه عن الناصر رضى اهللا "أي يف قبول كفارة التأويل " وقد خالف يف ذلك"

واستوفيت "يف اجلزء األول منه " عنه على تفصيل يأيت إن شاء اهللا تعاىل وقد ذكرت هذه املسألة يف كتاب العواصم
  " .رد عليهااألدلة وما ي

فَاْسأَلوا {: وعقد أيضا فصال لقبول فساق التأويل وذكر مخسا وثالثني حجة على قبوهلم منها آيات قرآنية حنو قوله
اآلية وأطلق أهل الذكر فدل على قبول خرب من كان من أهله ولو ] ٧: األنبياء[} أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْعلَُمونَ

فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه {: احلجة اخلامسة عشرة فيما عده والسادسة عشرة قوله تعاىلكان فاسق تأويل وهي 
وهذا عام لكل ما جاء ] ٣٨: البقرة[} فَإِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم مِنِّي ُهدًى{: وقوله تعاىل] ٢٧٥: البقرة[} فَاْنَتَهى فَلَُه َما َسلََف

ى لسان رسوله وحديث املتأولني مما جاء عن اهللا وعن رسوله احلجة السابعة عن اهللا سواء كان يف القرآن أو عل
  َوقَالُوا لَْو{: عشرة قوله

ذمهم اهللا تعاىل بعدم اإلستماع وهو مطلق يف كل ما ] ١٠: امللك[} كُنَّا َنْسَمُع أَوْ َنْعِقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَّعِريِ
اجملمع على رده وبقي املختلف فيه إال ما خصه دليل مث ساق يف العواصم من جاء عن اهللا من معلوم ومظنون فخرج 

اآليات الدالة بعمومها على قبول أخبار املتأولني ومن األحاديث مافيه مقنع للناظر وسكون القلب لقبول أخبارهم 
 فيه ومل خترج إال من للمناظر فال نطيل فقد أطال وأطاب وخرج من اإلجياز إىل اإلطناب ووشحه بفوائد ال توجد إال

  .فيه جزاه اهللا خريا
قال يف العواصم إن السيد يريد شيخه علي بن حممد بن أيب " ألفاظ أهل املذهب بنصها من كتب كثرية: ونقلت"

القاسم الذي جعل العواصم جوابا على رسالته مل يذكر عن أحد من العشرة أنه يقبل خرب املتأولني إال عن املؤيد باهللا 



يعرف هذا القول منسوبا إىل غريه وما هذا علم املتصف مث ذكر ما أشار إليه قريبا عن اللمع الذي ال يزال  كأنه ال
السيد بالتدريس فيه مشتغال وفيه ما لفظه واألظهر عند أصحابنا أن شهادته جائزة مث نقل كالم القاضي حسن 

  .ع وأطال يف ذلكالنحوى والفقيه على الوشلي وغريمها مما يالقي ما نقله عن اللم
  " :وأنا أشري هنا إىل نكت كافية إن شاء اهللا تعاىل فأقول املتأولون أقسام"
ألهنم " كاملعتزلة عند الزيدية"أي املتأول الذي ال يكفر وال يفسق ببدعته " . من ال يكفر وال يفسق ببدعته: األول"

  .عندهم مبتدعون متأولون
أي " إن املخالف يف اإلرجاء"يف فقه الزيدية " حوي رمحه اهللا يف تذكرتهقال القاضي شرف الدين حسن بن حممد الن"

كذلك ال يكفر وال يفسق وكذلك القاضي فخر الدين عبد اهللا "القائل به وهو القائل بأهنا ال تضر مع اإلميان معصية 
رح العيون وذكر يف ش"احملسن اب كرامة اجلشمي " ابن حسن الداوري ذكر أنه ال يكفر وال يفسق وكذلك احلاكم

يف عمدة املسترشدين معىن ذلك وذكر احلاكم يف شرح العيون والفقيه محيد يف "املعروف بالشهيد " الفقيه محيد
يف تعليق اخلالصة أن املرجئة صنفان عدلية وغري عدلية وقال احلاكم يف الشرح "عبد اهللا الدواري " العمدة والقاضي

حيد والعدل إن اسم االعتزال صار يف العرف ملن يقول بنفي التشبيه واجلرب يف فصل عقده فيما أمجع عليه أهل التو
أيب " وافق يف الوعيد أو خالف وافق مسائل األمامة أو خالف وكذا يف فروع الكالم ولذا جتد اخلالف بني الشيخني

  .ني يؤيد اخلالف بينهم وبني سائر املخالف"من املعتزلة " والبصرية والبغدادية"علي وأيب هاشم 

كاملعتزلة فإهنم فساق تأويل عند اهلدوية مبخالفتهم يف اإلمامة " انتهى بلفظه وإمنا مل يفسق من خالف يف األمامة
  .واألرجاء وقدمنا لك أنه القول بأنه ال يضر مع اإلميان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة

ه القاضي شرف الدين يف تذكرته واحلاكم قال املصنف إن اإلرجاء ليس بكفر وال فسق عند أهل املذهب نص علي
يف شرح العيون وقال الشيخ خمتار يف اجملتبئ ما لفظه مل يكفر شيوخنا املرجئة ألهنم يوافقوهنم يف مجيع قواعد اإلسالم 

لكنهم قالوا عىن اهللا بآيات الوعيد الكفرة دون بعض الفسقة أو التخويف دون التحقيق وأنه ليس بكفر انتهى 
وال " وسائر فروع الكالم ألن األدلة السمعية القاطعة مل ترد بذلك"على األنبياء " وتفضيل املالئكة واألعواض"

  .دليل إال السمع على ذلكظ
وأنه ال تفسيق إال بقاطع والعقل ال مدخل له هنا والسمع مل يرد فيه دليل على تفسيق " وقد بينت ذلك يف العواصم"

  .من ذكر
من فسق بتأويله ومل يكفر وقد روى اإلمجاع على قبوله من طرق كثرية ثابتة عن "املتأولني من أقسام " القسم الثاين"

وزاد يف العواصم احلاية " عشر طرق"أي من طرق رواية اإلمجاع على ذلك " جلة من األئمة والعلماء تذكر منها
  .عشرة والثانية عشرة إال أنه قد دخلها فيما سرده هنا

أي على قبول " فإنه ادعى اإلمجاع على ذلك"عبد اهللا بن محزة " ق اإلمام املنصور باهللاطري"وهو األوىل " أحدها"
الثاين كتابه يف الفقه " صفوة اإلختيار و"األول الذي ألفه يف أصول الفقه ومساه " يف كتابيه"رواية فساق التأويل 

قال فيه بعد ذكر خرب الفاسق حكى فإنه " املهذب ولكن يف الصفوة بالنص الصريح االحتجاج الصحيح"الذي مساه 
شيخنا احلسن بن حممد عن الفقهاء بأسرهم والقاضي وأيب رشيد أنه يقبل إىل أن قال وهوالذي ختتاره والذي يدل 

فإنه قال " ويف املهذب ما يقتضي مثل ذلك"على صحته إمجاع الصحابة على قبوله وإمجاعهم حجة على ما يأيت بيانه 
هل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار املخالفني يف االعتقادات وروى عنهم احملققون فيه ما لفظه وقد ذكر أ



  :بغري منا كرة ذكره يف كتاب الشهادات حمتجا به على قبول شهادهتم قال يف العواصم
  والدليل على أنه ادعى اإلمجاع يف املقام من وجه أوهلا وهو أقواها أنه احتج

لى األخبار ومل حيتج على قبوهلم األخبار قال ألن األخبار نوع من الشهادة وجيرى على جواز الشهادة بالقياس ع
جمرها يف بعض األحكام فاحتج بأن احملصلني ذهبوا إىل ذلك بغري منا كرة وأراد باحملصلني العلماء وأنه مل يناكر 

  .اآلخرن ولفظه صاحل إلفادة دعوى اإلمجاع يف اللغة من غري تعسف الطريق
فإنه قال وأما كفار التأويل وهم اجملربة " طريق اإلمام حيىي بن محزة ذكره يف االنتصار يف كتاب األذان مرة الثانية"

واملشبهة والروافض واخلوارج فقد اختلف أهل القبلة يف كفرهم واملختار أهنم ليسوا بكفار ألن األدلة يف كفرهم 
سالمهم قضى بصحة أذاهنم وقبول أخبارهم وشهادهتم حتتمل احتماالت كثرية وعلى اجلملة من حكم بكفرهم أو إ

ما خال : وقال يف كتاب املعيار ما لفظه إن اإلمجاع منعقد على قبول رواية اخلوارج مع ظهور فسقهم وتأويلهم قلت
فإنه قال ومن كفر اجملربة املشبهة قبل " ويف كتاب الشهادات مرة ثانية"اخلطابية هكذا كالمه يف كتاب املعيار 

ارهم وأجاز شهادهتم على املسلمني وعلى بعضهم وناكحوهم وقربوهم يف مقابر املسلمني وتوارثوا هم أخب
  .واملسلمني

الطريق الثالثة طريق القاضي زيد ذكرها يف كتاب الشهادات من شرحه املعروف ورواها عنه األمري احلسني يف "
أهل األهواء إذا كان ال يرى أن يشهد ملوافقة بتصديقه فإنه قال فيه ما لفظه ويف الوايف ال بأس بشهادات " التقرير

وقبول ميينه خترجيا قال القاضس زيد وذلك ألن اإلمجاع قد حصل على قبول خربهم فجاز أن تقبل شهادهتم هكذا 
  .كالم القاضي زيد قال يف العواصم بعد نقله وكالم زيد يعم الكفار والفساق

فإنه قال عند ذكره كافر " الفقيه عبد اهللا بن زيد ذكرها يف الدرر املنظومةطريق "من طرق رواية اإلمجاع " الرابع"
التأويل وفاسقه واملختار أنه يقبل خربمها مىت كانا عدلني يف مذهبهما إىل أن قال والذي يدل على صحة مذهبنا أن 

  .الصحابة أمجعت على ذلك وإمجاعهم حجة
يف كتاب الوصايا يف باب ما جيوز من الوصية " كتاب شفاء األواماخلامس طريق األمري احلسني بن حممد ذكرها يف "

وماال جيوز فإنه قال فأما الفاسق من جهة التأويل فلسنا نبطل شهادته يف النكاح ونقبل خربه الذي جنعله أصال 
  لألحكام الشرعية بإمجاع الصحابة على قبول أخبار البغاة على أمري املؤمنني عليه السالم

  .ةوبإمجاعهم حج
فإن قال وعند جل الفقهاء أن " طريق الشيخ أيب احلسني حممد بن علي البصري ذكرها يف كتاب املعتمد: السادس"

الفسق يف االعتقادات ال مينع من قبول احلديث ألن من تقدم يف قبل بعضهم حديث بعض بعد الفرقة وقبل التابعون 
  .رواية الفريقني من السلف

فإنه " طريق احلاكم أيب سعيد احملسن بن حممد ابن كرامة ذكرها يف شرح العيون"مجاع من طريق رواية اإل" السابع"
قال فيه ما لفظه الفاسق من جهة التأويل يقبل خربه عند مجاعة الفقهاء وهو قول أيب القاسم البلحي وقاضي القضاة 

م متوافرون وبعضهم حيدث عن ابن رشيد ووجهه ما قاله الفقهاء إمجاع الصحابة والتابعني ألن الفتنة وقعت وه
  .بعض مع كوهنم فرقا أو أحزابا من غري نكري

الثامنة والتاسعة طريق الشيخ أيب حممد احلسن بن حممد بن احلسن الرصاص وحفيده والشيخ أمحد بن حممد "الطريق 
هة التأويل فذهب فإنه قال فيها ما لفظه واختلف يف قبول الفاسق من ج" بن احلسن ذكرها حفيده يف اجلوهرة لنفسه



الفقهاء بأسرهم إىل أنه يقبل خربهه إىل أن قال ووجه ما قاله الفقهاء إمجاع الصحابة على قبول خرب فاسق التأويل 
فإن الفتنة ملا وقعت يف الصحابة ودارت رحااها وشبت لظاها كان بعضهم حيدث عن بعض ويسند الرجل إىل من 

" يف"ذكرها " و"كري من بعضهم على بعض يف ذلك فكان إمجاعا انتهى خيالفه كما يسند إىل من يوافقه من غري ن
احلسن بن حممد بن احلسن فإنه قال حكى رضي اهللا عنه قبوله " وعن جده"عن مسائل الفائق " غرر احلقائق"كتاب 

  .باعن الفقهاء إىل قوله ووجه القول األول أي القول بالقبول إمجاع الصحابة وساق يف ذلك حنو ما ذكره قري
فإنه قال يف االستدالل للقابل خرب الفاسق املتأول ما لفظه " العاشر طريق ابن احلاجب ذكرها يف املنتهى"الطريق 

  .قالوا أمجعوا على قبول خرب قاله عثمان رضي اهللا عنه
ض عن عدد كثري خمتلفي املذاهب واألغرا"أي الطريق " لصدورها"عن الصحابة " فهذه الطرق تقوي صحة اإلمجاع"

فال جيوز أن أحدهم ينقل ما ال " من أهل الورع الشحيح"أي رواة اإلمجاع " متباعدي البلدان واألزمان وأكثرهم
  فال جيوز أنه جيهل اخلالف عن الصحابة ولو كان موجودا يف املسألة" ومجيعهم من أهل املعرفة التامة"يعلم 

أي بوقوع إمجاع الصحابة " اهم وأكثرهم العلم بذلكوليس يظن بواحد منهم أنه يقول ما يعلم ال سيما وقد ادعو"
فإنه صرح الشيخ احلسن الرصاص بقوله أما أهنم أمجعوا فمعلوم من " كما ثبتت ألفاظهم يف كتاب العواصم"

أحواهلم وقال أبو طالب يف اجملزي إن القائلني بقبول أخبار املتأولني قالوا ألن املعلوم من أحواهلم أي الصحابة أهنم 
وا يراعون يف قبول الشهادة واألخبار اإلسالم إىل قوله وإهنم كانوا جممعني على التسوية بني الكل إىل آخر كان

  .كالمه قال املصنف بعد نقله وهذه حكاية عن أيب طالب عن مجيع الفقهاء أهنم ادعوا العلم اإلمجاع
وقال رضي "من الصحابة على قبوهلم " اععلى أن السيد أبا طالب ذكر عنه يف اللمع أن كل من قبلهم ادعى اإلمج"

قد قدمنا نصفه تقريبا " إن الفقهاء كلهم ادعوا العلم بثبوت هذا اإلمجاع"كتابه يف األصول " اهللا عنه يف اجملزي
وتوقف عليهم يف ثبوت اإلمجاع ومل جيزم برده بل قال أن حجة من قبلهم األمجاع وحجة من ردهم القياس على "

قال فإن "اآلية } إِنْ َجاءَكُْم فَاِسٌق بَِنبٍَأ{: غري املتأول فإن روايته ورد هبا النص يف قوله تعاىل أي" الفاسق املصرح
ولذا قال فإن " وتوقف يف ثبوت اإلمجاع"أي ال يقدم على اإلمجاع لقوة اإلمجاع " صح اإلمجاع فال معىن للقياس

  .وأتى بكلمة إن دون إذا زيادة يف ثبوت التوقف
بن احلاجب وتبعه من أخذ من كتابه كصاحب الغاية احتجوا لرد رواية فاسق التأويل باآلية املذكورة واعلم أن ا

وليس استدالال صحيحا ولذا قال أبو طالب ابن دليل الرد القياس على املصرح وذلك ألن اآلية وردت يف فاسق 
بأهنم أرادوا قاله والقصة معروفة فسقه إما التصريح ألهنا نزلت يف الوليد بن عقبة يف قصة بين املصطلق وكذبه عليه 

بكذبه أو بشربه اخلمر وال يقال العام ال يقصر على سببه ووقوعه ألنا نقول هو عام يف فساق التصريح دون فساق 
التأويل إذ ال وجود هلم عند نزول اآلية وألنه ال يطلق اللفظ إال على ما كان يف عرف اللغة وعرف اللغة مل يكن فيه 

الفاسق على املتأول وقد أورد املصنف على استدالل ابن احلاجب باآلية على رد رواية فاسق التأويل سبعة  أطالق
عشر إشكاال سردها يف العواصم ألن علي بن حممد بن أيب القاسم الذي رد عليه املصنف بالعواصم نقل دليل ابن 

  .احلاجب مستدال به
" ع اإلمجاع على رد الفساق املتأولني وإمنا ادعى اإلمجاع على قبوهلموهاهنا فائدة وهي أن أحدا من األئمة مل يد"

  وقد عرفت" فقطع بثبوته طائفة من العلماء"كما عرف 



  .قبوال وردا" فهذا الكالم يف فساق التأويل"وهم األقل " آخرون"على قبوهلم " وشك يف ثبوت اإلمجاع"أهنم األكثر 
* * *  
  :مسألة

فاملدعون لإلمجاع على قبوهلم أقل من "ما احلكم يف قبول رواية كفار التأويل وردها أي وأ" وأما كفار التأويل"
يف معرفيت فالذي عرفت من طرق دعوى اإلمجاع على قبوهلم أربع طرق "أي الذين ادعوه يف فساق التأويل " أولئك

يف باب األذان نصا صرحيا قال " االنتصار"كتاب " عن أربعة من ثقات العلماء وكربائهم وهم اإلمام حيىي بن محزة يف
املصنف يف العواصم إنه قال وأما كفار التأويل وهم اجملربة واملشبهة والروافض واخلوارج فهوالء اختلف أهل القبلة 
يف كفرمهة واملختار أهنم ليسوا بكفار ألن األدلة بكفرهم حتتمل احتماالت كثرية وعلى اجلملة فمن حكم بإسالمهم 

  .أذاهنم وقبول أخبارهم وشهادهتم وقد تقدم هذا أو كفرهم قضى بصحة
. وقد قدمنا لفظه وبيان عمومه" املهذب عموما ظاهرا"كتاب " يف"عبد اهللا بن محزة " املنصور باهللا"الثاين " و"
  .تقدم أيضا نصه بلفظه" الفقيه عبد اهللا بن زيد يف الدور نصا صرحيا"الثالث "و"
تقدم أيضا لفظه ألن التقرير ليس القاضي زيد بل لألمري " التقرير نصا صرحياالقاضي زيد يف الشرح و"الرابع " و"

احلسني وإمنا نقل عنه األمري يف التقرير ذلك كما تقدم للمصنف قريبا فاملراد أنه نص عليه يف الشرح نصا صرحيا 
  .ونقله عنه يف التقرير

الكالم يف " هكذا على العموم من غري استثناء وقد تقدم قول املؤيد باهللا رضي اهللا عنه أن ذلك مذهب أصحابنا"
الناقلني من طرق اإلمجاع على قبول كفار التأويل ال يف القائلني لذلك فهو الذي تقدم وكأنه يريد أنه ال يقول 

ذكر أن كفار التأويل ال "عبد اجلبار بن أمحد " ولكن قاضي القضاة"مذهب أصحابنا إال استنادا إىل إمجاع أصحابه 
  .فهذا خالف ما رواه غريه" باإلمجاع يقبلون

عن " إنه روى عن أيب طالب قريب من اإلمجاع يعين على ردهم واجلواب"بن حممد الرصاص " وقال الشيخ أمحد"
  أي" أن تلك الدعوى"التعارض يف النقلني 

ادة واحد فكيف فإن رواهتا مخسة قال يف العواصم والترجيح حيصل بزي" أرجح بالكثرة"دعوى اإلمجاع على قبوهلم 
يف الفضل والعلم وعدم اإلبتداع عند من "يف رواهتا " الزيادة"تترجح أيضا " و"أربعة وهذا الترجيح بكثرة العدد 

  .فإهنم غري مبتدعني عنده للقول بعدم قبول املتأول" يوافقهم يف املذهب
بأوىل من اعتبار مذهب من  وقد يعارض بأهنم مبتدعون عنه من خيالفهم وليس اعتبار مذهب من يوافقهم: قلت

  .خيالفهم
واعلم أن هذا إشارة إىل كالم السيد علي بن حممد بن أيب القاسم صاحب الرسالة املردود عليها بالعواصم فإنه قال 
إن رواية العدل املنزه عن البدع مقدمة على رواية املبتدع باإلمجاع وقاضي القضاة مبتدع عند اجلميع ملخالفته ألهل 

  .مسائل قطعية توجب ترجيحهم عليهالبيت يف 
وقد رد ذلك عليه الشيخ أبو "عبد اجلبار كما تقدم " تفرد هبا القاضي"أي رواية اإلمجاع على عدم قبوهلم " وهذه"

فإنه قال وأما الكفر بتأويل فإنه ذكر قاضي القضاة أيده اهللا أنه مينع من قبول احلديث قال " احلسني يف املعتمد
املنع من قبول خرب الكافر قال والفقهاء قبلوا أخبار من هو كافر عندنا ألهنم مل يعتقدوا فيه أنه  التفاق األمة على

كافر قال أبو احلسني واألوىل أن يقبل خرب من هو كافر أو فاسق بتأويل إذا مل خيرج من أهل القبلة وكان متحرجاا 
افر على اإلطالق وال يصح ألن كثريا من ألن الظن بصدقه غري زائل وادعى اإلمجاع على نفي قبول خرب الك



أصحاب احلديث يقبلون خرب سلفنا كاحلسن وقتادة وعمرو مع علمهم مبذهبهم وإكفارهم من يقول بقوهلم وقد 
  .نصوا على ذلك انتهى

قال املصنف بعد نقله له وقول أيب احلسني على اإلطالق يعين أنه مل يقيد بالكفر اجملمع على رد صاحبه بالكفر 
وعلمنا من املخالفني الذي ادعى عليهم املوافقة أهنم خيالفون يف "خرج عن امللة وهذا الرد لقول قاضي القضاة امل

  .فلم يتم دعواه" ذلك
" وأما السيد أبو طالب فإمنا حكى الشيخ أمحد عنه ما هو قريب من اإلمجاع والقريب من الشيء غري الشيء"

  .على أنه رواه عنه بصيغة التمريضواحلجة إمنا هو اإلمجاع ال القريب منه 
وما أحسن قول املصنف يف العواصم على هذه العبارة حيث قال وليت شعري ما حد مقاربة اإلمجاع فقال : قلت

  مالفظه وكذلك السيد أبو طالب حكى اإلمجاع

يخ أمحد يف كفار التأويل انتهى وأنكر املصنف وجود هذا عن أيب طالب وقال إمنا املروي عنه ما ذكره الش
  .الرصاص

وذلك أن السيد علي " إمجاعا قط كما بينه يف العواصم"يف مسألة كفار التاويل وردهم " وكذا ابن احلاجب مل يدع"
بن أيب القاسم ادعى أن ابن احلاجب حكى االمجاع يف رد روايه كفار التأويل فقال املنصف ما لفظه واملبتدع مبا 

: ال املنصف املكفر بعض األمة فلم يلزم أن جتمع األمة على رده فان قلتيتضمن التفكري كالسافر عند املكفر ق
  :ليس كالمه يقتضي هذا لوجهني: كالمه يقضي بأن الذين مل يكفره لردوا روايته قلت

أن الذي مل يكفر ال يسمى مكفر إال حقيقةوال جمازا وابن احلاجب إمنا روى عمن يكفر وإذا ثبت أن األمة : أحدمها 
  :ة على التفكري فقد تعذر اإلمجاع وهو مأخوذ من نص ابن احلاجب مث قالغري جممع

أن زبدة الكالم أن السيد توهم من ابن احلاجب أنه قال إن الذين مل يكفروا لو كفروا ملا قبلوا من : الوجه الثاين 
األمة ودعوى كفروه وهذا ليس بدعوى اإلمجاع البتة بل هذا دعوى على أهل اإلمجاع وفرق بني دعوى إمجاع 

اإلمجاع على األمة قال ابن احلاجب لو نص على هذا ملاصدق وال صدق ألن هذا من قبيل علم الغيب فمن أين له 
أن الذين مل يكفروا لو كفروا لردوا روايتهم وما أمنه أهنم يكفروهنم من أهنم يقبلوهنم كما قال بذلك الشيخ أبو 

  .احلسني وغريه انتهى باختصار
وهم املنصور باهللا " بأشياء أحدها أن دعوى هؤالء"يعىن دعوى إمجاع األمة على قبول كفار التأويل " ويرجح هذا"

قال املصنف يف العواصم وال شك أن هؤالء " إمجاع األمة يشمل دعوى إمجاع العترة"واإلمام حيىي ومن ذكر معها 
الع وذلك يقضي أهنم ما ادعوا إمجاع األمة الذي ادعوا اإلمجاع من املشاهري بتعظيم العترة ومن أهل الورع واإلط

حىت عرفوا إمجاع أهل البيت أوال خاصة يف ذلك العصر فإن أهل البيت عليهم السالم يف زمان حدوث الفسق يف 
املذاهب مل يكونوا إال ثالثة على وولداه وإمجاعهم حجة ومعرفته متيسرة سهلة الحناصرهم واشتهارهم فأقل أحوال 

باهللا رضي اهللا عنه واإلمام حيىي بن محزة أهنما ال يدعيان إمجاع الصحابة إال ومها يعرفان ما مذهب اإلمام املنصور 
علي عليه السالم وولديه فإهنما لو مل يعرفا مذهبهم لكانا جمازفني بدعوى اإلمجاع ومها منزهان عن ذلك بإتفاق 

  اجلميع على

  .إمامتهما وسعة اطالعهما
ومها اإلمامان املذكوران " ي عليه السالم ال سيما واملدعون لذلك من أئمة أوالدهمذهب عل"دعوى أنه " وعلى"



قال يف العواصم فإن ذلك يقتضي أهنما عرفا أن قبول املتأولني مذهب علي عليه السالم ألن أقل أحواهلما حني ادعيا 
م األئمة وأفضل األمة وكفي به العلم مبذهب مجيع الصحابة املشهور واملغمور أن يكونا قد عرفا أن ذلك مذهب إما

من الفقيه عبد اهللا بن زيد والقاضي " وكبار شيعتهم"عليه السالم حجة ملن أراد اهلدى وعصمة ملن خاف الردى 
ألهنا من " يقوي أنه مذهب اهلادي والقاسم عليهما السالم"أي دعوى إمجاع األمة على قبوهلم " وكذلك ذلك"زيد 

كما هو ختريج املؤيد باهللا وأحد خترجيي أن طالب وظاهر رواية أيب مضر "ا إمجاع الصحابة أعيان األمة ويبعد أن خيالف
  " .وذلك أرجح من أحد خترجيي أيب طالب واهللا أعلم

يف العواصم أنه خرج السيد املؤيد باهللا للهادي أنه يقبلهم ورواه عنهم الفقيه علي بن حيىي الوشلي يف تعليقه بلفظ 
القاضي شرف الدين احلسن بن حممد النحوري يف تذكرته بلفظ التحصيل ومل خيتلف يف ذلك التخريج ورواه عنه 

عن املؤيد باهللا وكذلك السيد أبو طالب نسب ذلك إىل اهلادي يف أحد خترجيه رواه الفقيه علي بن حيىي الوشلي يف 
ء من البغاة واخلوارج فإن جواز تعليقه ونص يف اللمع على ذلك فقال قال السيد أبو طالب وأما شهادة أهل األهوا

شهادهتم ال ميتنع أن خيرج على اعتباره لكون امللة واحدة ألن الواحدة ألن هؤالء كلهم من أهل ملة اإلسالم وهذا 
لفظه يف اللمع وظاهر رواية أيب مضر قال فيها أيضا إن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية واجللة وقد روى 

ليهما السالم قبول املتأولني رواية غري ختريج وذلك أرجح من أحد خترجيي أيب طالب قال فيها عن اهلادي والقاسم ع
أيضا ألن السيدين األخوين إماما مذهب اهلادي وقد تطابقا على ختريج قبوله رواية املتأولني ومل يتطابق على ختريج 

ما وإمنا ذكر املصنف هذا ألن السبب علي بن رده هلم بل انفرد هبذا أبو طالب قثبت هبذا ترجيح ختريج رواية قبوهل
أيب القاسم رجح ختريج أهنم ال يقبلون عند اهلادي والقاسم على رواية ختريج قبوهلم فرده املصنف بإيراد ستة 

  .إشكاالت على كالمه وأتى هنا بزبدة ما يف تلك اإلشكاالت
هذا السؤال وارد على رواية اإلمجاع " فكيف يصغي إىل قبول دعوى اإلمجاع وقد علم وقوع اخلال: فإن قيل"

  على قبول رواية فساق التأويل وعلى رواية قبول كفار

  .التاويل فال يتوهم أن إتيانه به هنا أنه خيتص برواية إمجاع كفار ا لتأويل
 قد أورد املصنف السؤال يف" ألن دعوى اإلمجاع مل يتحد مبتعلق اخلالف"إمنا أصغي إىل دعوى اإلمجاع " قلت"

العواصم على كالم املعيار لإلمام حيىي فقال فإن قيل فقد روى اإلمام اخلالف يف املعيار فناقض قلنا شرط التناقض 
عزيز إذا ال يصح مع إمكان اجلمع واجلمع ممكن يف ذلك بأن يكون اخلالف الذي يف املعيار منسوبا إىل أهل عصر 

  .انتهى. ر آخر ووذلك كثري يف مسائل اإلمجاعواإلمجاع الذي رواه يف اإلنتصاد منسوبا إىل أهل عص
بل اإلمجاع املدعى إمجاع الصدر األول ومل ينقل عن أحد منهم نص على رد املتأولني "وقد عني أهل اإلمجاع يف قوله 

فال تناقض إذا من شرطه احتاد الزمان " واخلالف إمنا وقع بني أهل عصر آخر"فلم يكن يف عصرهم خالف " أبدا
يف العواصم واعلم أنه مل ينقل عن أحد من الصحابة أنه ال يقبلهم البتة وكذلك مل يدع أحد من اخللف  قال املصنف

  .وال السلف أن األمة أمحعت على رد فساق التأويل فتأمل هاتني الفائدتني انتهى
" وبعدها"ثمان وهي من حني حصار ع" إمنا قبل بعضم بعضا أيام الفتنة"املدعى إمجاعهم " لعل الصحابة: فإن قيل"

" أو بعدها"حيث ال فاسق تأويل " قبلها"املروي " من غري متييز منهم ملا وقع من ذلك"حتقق حصول فساق التأويل 
ثالثة أي " ألمور"إمنا قبلوا مع ذلك وإما مل ميزوا بني الواقع بعدها وقبلها " وكذلك التابعون"وهو بعد حصوله 

  :ألحدها
خبصوصهم وإذا مل تعلم مل يتحقق أهنم قبلوا " بوقوع املعصية من أولئك الذين رووا عنهم إما ألهنم مل يعلموا: "األول 



  .فاسق التأويل
  .يف املعصية فلم جيزموا بأهنم عصاة" أو علموا بوقوع ذلك منهم ولكنهم اعتقدوا إصابتهم توقفوا فيها: "الثاين 

حىت يتم القول أهنم أمجعوا على قبول رواية فساق  "أو علموا ذلك وأنه معصية ولكن ما علموا أنه فسق: "الثالث 
  .التأويل

إمنا أورده ابن احلاجب جوابا على القائلني " هذا السؤال أورده ابن احلاجب ولكن مل حيرره هذا التحرير: قلت"
حيث قال ورد باملنع أو بأنه مذهب بعض الصحابة قال عضد الدين يف شرحه وتفسري كالمه اجلواب ال نسلم 

  ول إمجاعا على كون ذلكالقب

بدعة واضحة حىت يلزم اإلمجاع على قبول ذي البدعة الواضحة بل كان ذلك مذهبا لبعضهم فإن أهل القبلة ال 
يرون ذلك وكذلك كثري من اآلخرين وجيعلونه اجتهاديا انتهى ومساه املصنف سؤاال وإن كان منعا ألن املنع سؤال 

  .إذ هو طلب الدليل على املدعى
سؤال ركيك ألن مضمونة أن هؤالء الذين ادعوا العلم بثبوت اإلمجاع وقطعوا بصحته قالوا بغري علم وهذا "

وقطعوا يف موضع الشك ولو قبل مثل هذا السؤال لورد مثله أيضا على من روى خربا نبويا أو غري ذلك فيقال لعل 
واصم وأما رده لرواية الثقات من األئمة وعبارته يف الع" هذا اخلرب النبوي موقوف على بعض الصحابة أو حنو ذلك

والعلماء بقوله لعل بعض الصحابة مل يقبل املتأولني فمثل هذا الكالم ال يصدر عن احملصل فإن هذا جمرد ترج صدر 
من صاحبه فقد نقل أهل العدالة واألمانة واإلطالع على العلوم والتواريخ أقوال السلف واخللف واإلمجاع 

  .علموا انعاده وإخبارهم لنا وأهنم أخربوا بذلك عن علم يقني ال عن جمازفة وتبخيت وحرصهم على أهنم قد
وحاصل هذا االعتراض أن صاحبه قال لعل راوي اإلمجاع غري صادق فيما رواه وال متحقق ملا ادعاه ولو كان مثل 

يف احلديث أو يف الشهادة  هذا يقدح يف رواية الثقات لبطلت الروايات فما من رواية تصدر عن ثقة يف اإلمجاع أو
إال وميكن أن يقال لعل راويها وهم فيها وقاهلا بغري علم يقني وأصدرها إما جملرد اعتقاد الصحة أو ظنها أو حنو ذلك 
مما ال يلتفت إليه من تطريق الشك إىل فهم الثقات مبجرد كونه جتوزا على البشر ولو كانت روايات الثقات العلماء 

كذهبم أو متين صدور الدعوى منهم على سبيل التبخيت من غري حتقيق لبطلت طرق النقل  تعارض مبجرد ترحيب
  .وتعطلت فوائد الرواية انتهى

  .أي بقبول رواية كافر التأويل وفاسقه" مما يقوي القول بقبوهلم"من األدلة " وقد ذكرت يف العواصم أشياء"
زاد يف " مل نقبل الصحابة"أي كفار التأويل وفساقة " همأنا لو مل نقبل"وهي احلجة الرايعة يف العواصم " منها"

ألن هؤالء العدول "العواصم أمجعني وال أهل البيت املطهرين إذ مل يصرحوا بالسماع من النىب صلى اهللا عليه وسلم 
  "قد أخربوا بأهنم قد علموا ذلك من الصحابة وعدالتهم"من األئمة وغريهم " لذين ادعوا اإلمجاع

أو قول أكثرهم وسكت عنه "فيكون إمجاعا قوليا " تقتضى هذا حىت يعلموا قول الصحابة كلهم"إلمجاع أي الرواة ل
  .فيكون إمجاعا سكوتيا" الباقون سكوت رضى

قال يف العواصم فال بد أن يفيد العلم أو الظن بأهنم كانو كذلك أقصى ما يف الباب أن ذلك يفيد الشك يف قبوهلم 
و مردودين بالقطع وحصل الشك أن رواية بعض العدول مستندة إليهم مل جيز قبوله إال إذا للفساق التأولني فلو كان

  .حصلت قرينة صحيحة حيصل معها الظن الراجح أن روايته غري مستندة إىل من ال يقبل قطعا
عواصم من هذا هو الوجه الثاين يف ال" إن ردهم يؤدي إىل أنا النقبل من يقبلهم إو روى عنه إنه يقبلهم: ومنها"



األوجه اليت جعلها أدلة على قبوهلم قال فيه إن الزيدية يروون عن املخالفني ويدروسن كتب املخلفني يف مدارسهم 
إىل أن قال وأما كتب األوصول فالزيدية يعتمدون على كتاب أىب احلسني مع أنه يقبل فساق التأويل وكفارهم 

د اجلوهرة مع شهرة بغيه على اإلمام الشهيد أمحد بن احلسني ومعتمدهم يف هذه األزمنة األخرية كتاب الشيخ أمح
وكتاب منتهى السول البن احلاجب فإنه معتمد عليه هذه األعصار يف بالد الزيدية وكتب األوصول وإن كانت 

  .نظرية فإن فيه آثارا كثرية وال بد فيها من عدالة الرواة
الشاطبية آخذين ما وجد فيها مماليس مبتواتر وأما كتب  وأما كتب القراءات فال زال الناس يعتمدون على كتاب

العربية فلم يزل الناس من الزيدية يقرؤون مقدمة طاهر وشرحه وكذلك كتب ابن احلاجب يف النحو التصريف مع 
  .ما اشتملت عليه من رواية اللغة واإلعراب

لخيص يف ديار الزيدية وغريها وهو من رواية وأما املعاين والبيان فاملعتمد عليه يف هذه األزمنة األخرية كتاب الت
  .األشعرية

وهذا يؤدي إىل رد حديث كثري من األئمة كاملنصور واملؤيد باهللا وحيىي بن محزة والقاضي زيد بل يؤدي إىل التوقف "
 وختريج"أي قبول رواية فساق التأويل كمت قدمناه " يف قبول حديث القاسم واهلادي لرواية أيب مضر عنهما ذلك

بل يؤدي إىل عدم االنتفاع بتصانيف املتأخرين يف "كما تقدم ذلك كله " وأحد خترجيي أيب طالب"هلا " املؤيد باهللا
والكشاف ألهنم "لإلمام أمحد بن سليمان والشفاء لألمري احلسني " احلديث من زمن املؤيد باهللا مثل أصول األحكام

  روى عمن عنهم فإن من مل يقبل كفار التأويل من الزيدية مل يردصرحوا بالرواية عنهم ومن مل يستجز الرواية عنهم 

حديث املؤيد باهللا رضي اهللا عنه وأمثاله من أئمة العترة لكوهنم بقبلون فإن مذهب الزيدية قبول مراسيل العدول من 
  .وال خيفى أن هذا إلزام ال حميص عنه" غري استثناء وكتبهم معروفة

اإلطالة يف املسألة أن السيد علي بن حممد بن أيب القاسم كثر يف رسالته وبالغ يف  واحلامل للمصنف رمحه اهللا على
عدم قبول رواية أهل التأويل مث استدل على ردهم بالكتاب والسنة واإلمجاع فسرد املصنف ذلك كله يف العواصم 

املصرح فأشار املصنف إليه وإىل  وأشار هنا إىل زبدة ما أتى به هنالك ومن مجلة أدلة السييد على القياس املتأول على
  :رده بقوله

هذا هو دليل " قد وقع اإلمجاع على رد الفاسق املصرح والعلة يف رده الفسق وهو حاصل يف املتأول: فإن قيل"
  .السيد علي وقد أورد عليه املصنف يف العواصم أحد عشر إشكاال تضمن كالمه هنا بعضها

  :متنشرة متداخلة" فاجلواب من وجوه"
إذ قد اتفق أئمة األصول أن القياس إذا تصادم النص فهو " أن هذا قياس مصادم للنص فال يسمع وفاقا: ألولا"

قياس فاسد االعتبار فال حكم له والنص هنا آيات أوردها أيضا يف العواصم وهي تسع آيات دالة بعمومها على 
لَ{: قبول فساق التأويل وكفاره أحدها قوله تعاىل وهو شامل للسؤال عن } الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم ال َتْعلَُمونَ فَاسْأَلوا أَْه

فََمْن َجاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى {: األدلة وعام لكل مسلم من أهل الذكر فيشمل الفساق والكفار تأويال وثانيها
  .وهو عام يف كل مما جاء عن اهللا وعن رسوله] ٢٧٥: البقرة[} فَلَُه َما َسلََف

  :وملا كان لقائل أن يقول هذه عمومات خصصت بالقياس أشار إىل رد القياس بوجه آخر فقال
ويبقى للناظر فيه نظرة وقد "يف كل ما ورد فيه " الثاين أنه قياس خمصص لكثري من القرآن والسنة فال يقبل مطلقا"

هو كما قال " قدر ثالثني حجةواآلثار يف العواصم وقد ذكرت منها "وهي تسع كما عرفناك " بينت تلك اآليات
  .وقد عد هنالك مثانية وعشرين حجة سنذكر هنا بعضها



" مث"ويأيت قدحه فيها " أنه قياس ظين يتوقف يف كونه حجة على اخلصم على موافقة اخلصم على صحته: الثالث"
  على موافقته على عدم معارضته بقياس أقوى"يتوقف 

وأما املنازعة يف "يف الصحة واملعارضة بيانه يف قوله " فيهما"له " ممكنة واملعارضة"منه واألقوى بالعمل به أوىل 
" فألن الظاهر أن العلة"فذلك يتم ببيان أن علة القايس ليست الفسق كما قاله املعترض بل ما أفاده قوله " صحته

  " :لوجوه"خبربة " الظن"أي يف قبول خرب الفاسق تأويال حصول 
فأمر اهللا تعاىل باشهاد رجلني من املؤمنني ] ٢٨٢: البقرة[} َتشْهُِدوا َشهِيَدْينِ ِمْن رَِجاِلكُْمَواْس{: قوله تعاىل" األول"

" فلو كانت العلة جمرد العدالة وكون الراوي والشاهد منصبا هلا"وهو يدل على أن العلة يف ذلك ليست هي العدالة 
يع يلزم اخللق أحكاما شديدة فيلتزموهنا فأي رفعة إشارة إىل قول السيد علي أن قبول الشهادة والرواية منصب رف

قد يقال فد كفى " لكفى الواحد"أعظم منها فالعلة هي هذه وهي موجودة يف فاسق التأويل مثلها يف املصرح انتهى 
كما قلتم " فإن قيل لو كان العلة الظن"يف الرواية عند اجلماهري لذلك وأما الشهادة فورد النص باعتبار العدد 

  .حلصوله" ى الواحدلكف"
تقدم للمصنف إن الظن ال ينقسم إىل قسمني وال يقف على مقدار وال ميكن التعبري عن " قلنا القصد الظن األقوى"

وحيصل أيضا خبرب الواحد بل قد حيصل به العلم كما " وأيضا فالظن حيصل باإلثنني غالبا"مجيع مراتبه بالعبارة فتذكر 
يتحقق " خبالف الواحد فوقوع الشك يف شهادتته كثري"غري ظاهر " وال عربة بالنادر"قدمناه أول شرحا هذا فقبوله 

  .هذا من أصل صحيح
فَإِنْ لَْم َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َواْمرَأََتاِن ِممَّْن َتْرَضْونَ ِمنَ {: من األدلة على أن العلة حصول الظن قوله تعاىل" الثاين"

  .فإنه دال على أن املراج الصدق والتحري فيه ال رفع املناصب} َداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهمَاالشَُّهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْح
  .} إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتبَيَُّنوا أَنْ ُتصِيُبوا قَْوماً بَِجهَالٍَة{: من األدلة على ذلك قوله تعاىل" الثالث"

  .صابة ولو كانت العلة املنصب لقال قتبيوا أن تعظموا فاسقا جبهالةفجعل العلة خوف اخلطأ والرغبة يف حترى اإل
على أن اآلية مل تدل على عدم قبول رواية " والعمل بالظن ال يسمى جهالة كما يف خرب العدل واملفيت واملؤذن"

أو كذبه إذ ليس القطع ومل يقل تقبلوه والتبني هوالنظر فيما يدل على صدق خربه } فََتَبيَّنُوا{الفاسق فإنه قال تعاىل 
  برده وتكذيب خربه يسمى تبينا يف اللغة وال يف الشرع وال يف العرف فإن التبني تفعل من البيان وهو

تطلب البيان وذلك ال يكون مع بيان رده وال مع بيان قبوله ويوضح هذا أنه جاء التبني يف القرآن الكرمي غري مراد 
فإنه ورد يف سبب نزوهلا أن مجاعة من الصحابة } َضَربُْتْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنوا إِذَا{: به الرد والتكذيب كقوله تعاىل

  .لقوا رجال يف عنيمة له فقال السالم عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت األية
ا قاسوه إذا عرفت هذا فليس يف اآلية دليل على رد فاسق التصريح الذي جعله الرادون دليال على الرد فصال عم

يف الرد عليه وهو فاسق التأويل إمنا فيها األمر ملا أخربه به هل هو صادق أو كاذب فهو نظري قول سليمان عليه 
وانظر ملا أرد تعاىل رد شهادة ] ٢٧: النمل[} قَالَ َسَنْنظُرُ أََصَدقَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني{: السالم يف خرب اهلدهد

َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما {: وقال] ٤: ألنور[} َبلُوا لَُهْم َشهَاَدةً أََبداً َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونََوال َتقْ{: القاذف قال
ُهمُ  فَأُولَِئَك ِعْندَ اللَِّه{: وقوله يف القذفة] ١٦: النور[} َيكُونُ لََنا أَنْ نََتكَلََّم بَِهذَا سُْبَحاَنَك َهذَا ُبهَْتانٌ َعِظيٌم

  ].١٣: النور[} الْكَاِذبُونَ
] ١٠٦: املائدة[} أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُمْ إِنْ أَنُْتْم َضَربُْتْم ِفي الْأَْرضِ فَأََصابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت{: قوله تعاىل" الرابع"



فحني "لني من املسلمني فأجازة شهادة كافر التصريح عند الضرورة فدلعلى أن القصد الظن األقوى هو حاصل بالعد
  .احلاصل من شهادة الكفار تصرحيا" مل حيصل اكتفى بالظن الضعيف
  :ويف العواصم ويف هذه وجهان

  .أحدمها أن اهللا تعاىل شرع قبول الكفار عند احلاجة إليهم وهم ال يستحقون التعظيم ومنصب التكرمة والتبجيل
األقوى فإنه قبل الظن " صيص العلة سواء كانت العدالة أو الظنويف هذه اآلية جواز خت"ما أفاده قاوله : وثانيهما 

  .الضعيف وهذا إشارة إىل منع السيد ابن أيب القاسم لتخصيص العلة كما يف العواصم
كَ ذَِل{: يف العواصم فقوله] ١٠٨: املائدة[} ذَِلَك أَْدَنى أَنْ يَأُْتوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوْجهِهَا{: قوله تعاىل" اخلامس"

  .تنبيه ظاهرعلى أن املقصود قوة الظن وما هو أقرب إىل الصدق} أَدَْنى
قال فيها وأصل ] ٢٨٢: البقرة[} ذَِلكُْم أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدِة وَأَدَْنى أَلَّا َترَْتابُوا{: قوله تعاىل" السادس"

  .} َوأَقَْوُم ِللشََّهادَِة{: قولهاآلية وإن كانت يف الكتابة فقد دخلت معها الشهادة ب

قال فيها أيضا واليمني فيها هتمة للحالف وال رفع فيها للتهمة البتة فقامت مقام " السابع ورود الشرع بشاهد وميني"
  .إشهاد آخر يف قوة الظن ال يف التعظيم وهذا شاهد قوي على أن العلة قوة الظن

ويف العواصم زيادة على هذا فإنه قال ولنذكر مسائل مما " قن حديثهرد حديث العدل املغفل الذي ال يت: الثامن"
نص العلماء فيها على التعديل بالظن األقوى قالوا إن من مسع احلديث من غري حجاب فروايته أوىل ممن مسعه من 

  .وراء حجاب وال شك أن العلة يف هذا قوة الظن ال أن من مسع من غري حجاب أفضل
  .الراويني مثبتا واآلخر نافيا مع أ املثبت ليس بأفضل من النايف أن يكون أحد: الثانية
  .أن يكون أحدمها عاملا بالعربية واآلخر غري عامل هبا وإن كان عاملا مبا هو أفضل منها مما ال يتعلق بالرواية: الثالثة
  .أن يكون أحد الراويني ال جييز الرواية باملعىن فإن روايته أرجح: الرابعة
  .ن يكون أحد الراويني أكثر ذكاء وفطنة فإنه أرجح ممن ليس كذلك فإن الظن بصدقه أقوىأ: اخلامسة

  .وأمثال هذه املسائل مما ال حتصى كثرة وهي مذكورة يف كتب األصول
أن علماء األصول عملوا يف باب الترجيح بتقدمي خرب من قوى الظن بإصابته ال من كثر ثوابه ومنزلته عند : التاسع"

ومن ذلك قال العلماء ال يشهد العدل لنفسه وال حيكم احلاكم لنفسه وإن كان عدال تقيا وعللوه بقلة " اهللا تعاىل
الظن املستفاد من العدالة لقوة الداعي الطبيعي إىل ذلك عند احلاجة واخلصوصة وحمبة القلب وغيط احلاسد ومسرة 

ا إال ظن ضعيف ال يصح االعتماد عليه يف احلقوق الصديق من الدواعي الطبيعية املضعفة لعلة الصدق وال يبقى فيه
وملا كانت الداعية الطبيعية قوية يف شهادة اإلنسان لنفسه وحكمه لنفسه أمجع أهل العلم على املنع من ذلك وقد 

  .عد املصنف يف العواصم مسائل كثرية من هذا
إن كثر ذلك منه كخطأ كثري من املعتزلة العاشر أن اإلمجاع انعقد على قبول من عصى تأويال ومل يفسق ومل يكفر و"

يف اإلمامة وكثري من فروع الكالم وال شك أن من كثرت معاصيه من غري تأويل أنه جمروح بل من عصى عمدا وإن 
  مع اجلراءة"للراوة والقبول هلم " مل يكثر إذا أصر أو كانت املعصية مما تدل على اخلسة فدار الرد

م أنه :وهو حيث كان عصيانه متأوال متكررا ومل يوجب كفرا وال فسقا فقلت" وضعوالقبول مع التأويل يف هذا امل
وال خيفى أنه قد يقال املعصية اليت اقتضت : من عصى متأوال مبا ال يوجب فسقا وال كفرا قلت" فقسنا عليه"يقبل 

فيما سبق من األدلة فسقاأو كفر أشد مما ال يقتضيه وأغلط وال يقاس األخف على األغلط كما علم يف األصول و



  .غنية عن هذا القياس
يلزم قبول من ظن صدقه من املصرحني ورهان النصاري "إذا كانت علة القبول هي ظن الصدق " فإن قيل"

أقول هذا أورده السيد علي بن حممدبن أيب القاسم صاحب الرسالة اليت رد عليها املصنف بالعواصم فإنه " والربامهة
ته بالكذب وترى أنه يعاقب عليه ويكون عند نفسه مطيعا هللا تعاىل فيلزم من أرباب امللل قال وأما أن عللنا بتهم

اخلارجة عن اإلسالم أن تقبل روايته مثل رهبان النصارى وعباد اليهود ومثل الربامهة فإهنم يتحرزون عن الكذب 
  .انتهى. أشد حترز ويتنزهون عنه أعظم تنزه

أي من " قلنا هذا خمصوص وختصيص العلة جائز وال بد للمخالف منه"له فأورد املصنف سؤاال وأجاب عنه بقو
فإن من علل العدالة خص من العدول "ختصيص علته اليت علل هبا فإنه علل بالعدالة وهي خمصصة كما أفاده قوله 

أَْو آَخَراِن ِمْن {: تعاىل وهي قوله" واآلية املقدمة يف الوجه الرابع"فإهنا ال تقبل روايته مع عدالته ملانع تغفيله " املغفل
بل خصصت شرطية إسالم الشاهد فضال عن عدالته وهووأن كان " حجة على ختصيص العلة فتأملها"} غَْيرِكُْم

  .الضرورة فقد صدق عليه أنه ختصيص علة
فيها  يف العواصم احتجاجا وسؤاال وانفصاال ومجعت"أي مسألة قبول املتأولني " وقد بسطت القول يف هذه املسألة"

هو كما قال وذلك ألن السيد علي صاحب " مامل جيمع يف كتاب فيما أعلم ولعل الذي مجعت فيها يأيت جزءا وسطا
الرسالة أطال يف القول بعدم قبول رواية فساق التأويل وكفاره واستدل بالكتاب والسنة واإلمجاع فأورد عليه 

حها بعلوم وفوائد مل يشتمل عليها سوى كتابه كتاب املصنف من اإلشكاالت مائة وزيادة على سبعني إشكاال وش
وذلك لكثرة احلاجة إليها وأنبناء كثري من األحكام الشرعية عليها فمن أراد اإلستقصاء فليطالعها يف هذا الكتاب "

  يف كتاب العواصم يف اجلزء األول منه وقد نقلنا يف غضون هذه األحباث زبدا منه" املشار إليه

  .هذا غري ما ذكره أئمة احلديث يف املسألةمما يتعلق بذلك و
  .ثالثة فيما يتعلق بفساق التأويل فقط" وأما ما ذكره احلدثون يف هذه املسألة فقد ذكروا يف فساق التأويل أقواال"
عن مالك وقال ابن "هذا القول " روى"أي كما ال نقبل الفاسق فسقا صرحيا " أهم ال يقبلون كاملصرحني: األول"

" نه بعيد متباعد الشائع عن أئمة احلديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة كما سيأيتإ: الصالح
  .ومن املبتدعة فساق التأويل

وقال السخاوي يف شرح ألفية الزين قال اخلطيب يف الكفاية إن هذا القول يروى عن طائفة من السلف منهم مالك 
ونة يف غري موضع يشهد له وتبعه أصحابه وكذا جاء عن القاضي أيب بكر وكذا نقله احلاكم عنه ونصه يف املد

الباقالين وأتباعه بل نقله اآلمدي عن األكثر وجزم به ابن احلاجب انتهى وقال السخاوي أيضا بعد نقله كالم ابن 
 الرواية تروجيا الصالح ما لفظه وكذ ا قال شيخنا يريد به احلافظ ابن حجر إنه يفيده قال وأكثر ما علل به أن يف

  .ألمره وتنويها بذكره وعلى هذا ال ينتفي أن يروى عن مبتدع شيئا يشاركه فيه غري مبتدع
وإىل هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد حيث قال إن وافقه غريه فال يلتفت إليه إمخادا لبدعته وإطفاء لناره : قلت

حماسنه وإن مل يوافقه وال يوجد ذلك احلديث إال عنده مع  يعىن أنه كما يقال من عقوبة الفاسق املبتدع أن ال تذكر
ما وصفناه من صدقه وحترزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك احلديث ببدعته فينبغي أن تقدم 

  .مصلحة حتصيل ذلك احلديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته
مذهبه مل يقبل وإال قبل وإن كان داعية إىل مذهبه عزاه اخلطيب إىل  إن كان يستحل الكذب لنصرة: الثاين"القول 
كما نقله عنه اخلطيب يف الكفاية ألنه قال أقبل من غري اخلطابية ما نقلوا قال ألهنم يرون شهادة أحدهم " الشافعي



صدقه قال لصاحبه فمن مل يستحل الكذب كان مقبوال ألن اعتقاد حرمة الكذب متنع من اإلقدام عليه فيحصل 
اخلطيب وحيي أيضا أن هذا مذهب ابن أيب ليلى وسفيان الثوري وحنوه عن أيب حنيفة بل حكاه احلاكم يف املدخل 

  .عن أكثر أئمة احلديث وقال الفخر الرازي يف احملصول إنه احلق ورجحه ابن دقيق العيد
ة إىل مذهبه مليقبل وإال قبل وهو مذهب داعي"فاسق التأويل أو كافره " إن كان"من األقوال يف املسألة " الثالث"

  كما قاله اخلطيب قال ابن"بن حممد بن حنبل " أمحد

وهذا مذهب الكثري أو األكثر وهو أعد هلا وأوالها قال ابن حبان هو قول أئمتنا قاطبة ال أعلم بينهم فيه : الصالح
  .قال ال نعلم فيها خالفا عبارة الزين ونقل ابن حبان فيه اإلتفاق فغريها املصنف إىل أنه" خالفا

وقد نقل السخاوي يف شرح األلفية اخلالف يف ذلك فكأنه لذلك غري املصنف العبارة وعبارة ابن حبان يف ترمجة 
أمحد بن جعفر بن سليمان الضبعي يف ثقاته بلفظ ليس بني أهل احلديث من أئمتنا خالف أن الصدوق املتقن إذا كان 

  .إن االحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إليها سقط االحتجاج بأخباره انتهى فيه بدعة ومل يكن يدعوا إليها
قال السخاوي بعد نقله وليس صريحا يف اإلتفاق ال مطلقا وال خبصوص الشافعية مث قال وقد قال شيخنا إن ابن 

فيد اإلتفاق هذا تقرير من شيخه وهو احلافظ ابن حجر أن عبارة ابن حبان ت: حبان أعرب يف حكاية األتفاق قلت
على قبول ذي البدعة غري الداعية إذا كان صدوقا وهي تفيده يف إتقاف أئمة الشافعية وإن قال السخاوي ما قال 

ولكن يشترط مع هذين أعين كونه صيدوقا غري داعية أن ال يكون احلديث الذي حيدث به مما يعضد بدعته ويشدها 
فاده شيخنا وإليه يومي كالم ابن دقيق العيد املاضي بل قال شيخنا نص ويزينها فأنا ال نأمن حينئذ عليه غلبة اهلوى أ

وكذا حكى بعض "على هذا القيد يف املسألة احلافظ أبو إسحق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين شيخ النسائي 
  .هذا كله يف فساق التأويل" أصحاب الشافعي عن أصحاب السافعي أهنم ال يتختلفون يف ذلك

ألهنم ال يقولون بتكفري أحد من أهل القبلة إال "أي من أئمة احلديث " يل فلم يذكرهم كثري منهموأما كفار التأو"
من علم كفره بالضرورة من الذين كالباطية ومنهم من ذكرهم فحكى اخلالف فيهم ممن ذكرهم زين الدين بن 

افعي أنه حكى عن مجاعة من أهل العراقي فحكى عن إمام احملدثني بال مدافعة احلافظ الثبت اخلطيب البغدادي الش
النقل والمتكلمني أهنم يقبلون أهل التأويل وإن كانوا كفارا أو فساقا قال زين الدين واختاره يصاحب احملصول 

اجلمهور منهم على رد الكافر قال زين الدين ونقله السيف اآلمدي عن األكثرين وبه جزم أبو عمرو بن : قلت
نتهى والمبتدع مبا يتضمن التكفري كالكافر عند املكفر وأما غري املكفر فكالبدع فإنه قال يف خمتصر امل" احلاجب

  .الواضحة مث اختار رد أهل البدع الواضحة

وحكى اخلطيب يف الكفاية عن مجاعة من أهل النقل واملتكلمني أن أخبار أهل األهواء كلها مقبولة : قال السخاوي
  .وإن كانوا كفارا أو فساق التأويل

" احلق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإال فال ألن اعتقاد حرمة الكذب مينعه منه: صاحب احملصول :وقال"
.  

قال السخاوي قال شيخنا والتحقيق أنه ال يرد كل مكفر ببدعة ألن كل طائفة تدعى أن خماليفها مبتدعة وقد تبالغ 
لطوائف فاملعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا فتكفرها فلو أخذ ذلك على اإلطالق الستلزم تكفري مجيع ا

متواترا معلوما من الدين بالضرورة أي إثباتا ونفيا فأما من مل يكن هبذه الصفة وانضم إىل ذلك ضبطه ملا يرويه مع 
ورعه وتقواه فال مانع من قبوله أصال وقال أيضا والذي يظهر أن حنكم بالكفر على من كان الكفر صريح قوله 



ا من كان الزم قوله وعرض عليه فالتزمه أمامن مل يلتزمه وناضل عنه فإنه ال يكون كافرا ولو كان الالزم كفرا وكذ
  .قال وينبغي محله على غري القطعي ليوافق كالمه األول

إال وسبقه ابن دقيق العيد فقال الذي تقرر عندنا أن ال تعترب املذاهب يف الرواية إذ ال نكفر أحدا من أهل القبلة 
بإنكار قطعي من الشريعة فإذا اعتربنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع فقد حصل معتمدالرواية وهذا مذهب 

الشافعي حيث قال تقبل رواية أهل األهواء قال وأعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفريها طائفتان من 
تأويل القرآن األحاديث إىل أمور تباينوا فيها ثباينا الناس احملدثون واحلكام قال الشافعي يف األم ذهب الناس يف 

ششديدا واستحل بعضهم من بعض مبا تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان يف عهد السلف وإىل اليوم فلم 
نعلم من سلف األمة ممن يقتدي به وال من بعدهم من التابعني رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل 

رم اهللا عليه وال يرد أحد بشيء من التأويل كان له وجه حيتمل وإن بلغ فيه استحالل الدم واملال انتهى نقله ما ح
  .السخاوي يف شرحه

* * *  

  :مخس" ونلحق هبذه مسائل"قال املصنف 
  " :املسألة األوىل"
ه بإقراره أو حنوه حبيث ولو مرة واحدة وكان متعمدا ويظهر تعمد" من كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"

يف شيء مطلقا سواء كان املكذوب " مث تاب وحسنت توبته فإنه ال تقبل روايته أبدا"ينتفي أن يكون أخطأ أو نسى 
فيه أو غريه وال يكتب عنه شيء وحنتم جرحه أبدا نعلم قال اإلمام تقبل توبته بينه وبني اهللا وعدم قبوله مطلقا هو 

وهو يصاحب الشافعي وشيخ " العلم منهم اإلمام أمحد بن حنبل وأبو بكر احلميدي كما قال غري واحد من أهل"
البخاري وامسه عبد اهللا بن الزبري ونقله اخلطيب يف الكفاية واحلازمي يف شروط الستة عن مجاعة والذهيب عن رواية 

  .ابن معني وغريه
طئه وصمم بعد بيان ذلك له مما يوثق بعلمه واعلم أنه يلتحق بتعمد الكذب يف هذا احلكم من أخطأ مث أصر على خ

  .جمرد عناد
قال السخاوي وأما من كذب عليه يف فضائل األعمال معتقدا أن هذا ال يضر مث عرف ضرره وتاب فالظاهر كما 

  .قال بعض املتأخرين قبول روايته وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو
ول تعمدت الكذب فهو كاذب يف األول أي اخلرب الذي رواه قال اللصرييف وليس بطعن على احملدث إال أن يق

  .واعترف بالكذب فيه وال يقبل خربه بعد ذلك أي مؤاخذة له بإقراره
قال النووي ومل أر للقول بعدم قبوله دليال وجيوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه 

شرعا مستمرا إىل يوم القيامة مث قال وهذا الذي ذكره األئمة ضيعف صلى اهللا عليه وسلم لعظم مفستدته فإنه يصري 
خمالفللقواعد الشرعية واملختار القطع بصحة توبته يف هذا أي يف الكذب عليه صلى اهللا عليه وسلم وقبول رواياته 

واية من بعدها إذا صحت توبته بشروطها املعروفة قال فهذا هو اجلاري على قواعد الشرع وقد أمجع على صحة ر
كان كافرا فأسلم قال وأمجعوا على قبول شهادته والرواية يف هذا وكذا قال يف اإلرشاد هذا خمالف لقاعدة مذهبنا 

  .ومذهب غريه انتهى
  وقال الذهيب إن من عرف بالكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال



وما كان حيسن من املصنف ذكر املسألة : ضع قلتحيصل لنا ثقة بقوله إين تبت يعين كما قيل يف مسألة املعترف بالو
  .من دون ذكر دليلها ويأيت له تفصيل فيها

وأما الكذب يف حديبث الناس وغريه من أسباب الفسق فنقبل رواية التائب منه وممن ذكر هذه املسألة أبو بكر "
وزاد أيضا أن من "ه من روايته فإنه ذكر يف كتبه يف األصول أنه ال يعمل بذلك اخلرب وال بغري" الصرييف الشافعي

" ضفنا خريه مل جنعله قويا وذكر أبو املظفر السمعاين أن من كذب يف خرب واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه
  .ألنه صار حمل ريبة

باملصاحل لئال "من األحاديث " كالمهم يف رد الكذب يف احلديث ولو بعد إظهار التوبة فوى فيما يتعلق: قلت"
وهو " وأما من ضعف من أجل حفظه"هذا يف التضعيف بالكذب " ذابون بإظهار التوبة إىل قبول أباطيلهميتوصل الك

مث قوى حفظه وهو من أهل الديانة والصدق فال وجه لقول الصرييف إنا ال جتعله قويا واهللا "الذي زاده الصرييف 
إذ بعدصحتها قد اجتمعت فيه شروط كما ال وجه لرد رواية الكذاب يف احلديث بعد صحة توبته : قلت" أعلم

  .الرواية فالقياس قبوله
* * *  

  "املسألة الثانية"
وذلك أنه قد تعارض كالم الراوي واملروي عنه فذلك " من روى عن ثقة فكذبه الثقة واملسألة مشهورة يف األصول"

  .صرح بالراية وهو ثقة وشيخه صرح بكذبه عليه
  إذ لكل جهة ترجيح أما الراوي فلكونه مثبتا" موضع اجتهاد والصحيح فيها أهنا: "فلذا قال املصنف

فينظر يف أيهما أصدق وأحفظ وأكثر جزما وأقل ترددا "أما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به مع احتمال نسيانه 
  .وهو شيخه" أو األصل"وهو الراوي " الفرع"من الكثرة بالثلثة " وكذلك أيهما أكثر

املعروفة يف " عة فيكذبونه واجلماعة على الواحد فيكذهبم فإذا استوفيت طرق الترجيحفقد يدعي الواحد على اجلما"
وقال التاج السبكي عدالة كل واحد منهما متيقنة وكذبه " حكم بالراجح"األصول وغريها مما يقود إليه املقام 

السمعاين وبه قال أبو احلسن  مشكوك فيه واليقني ال يرفع بالشك فتساقطا يعين فيقبل اخلرب وهو اختيار أيب املفظر
  القطان وقد عرفت ما حققه النووي واملصنف جنح إىل الترجيح مستدال

وإىل " بينهما كسائر األخبار املتعارضة"املعروفة " فإهنما خربان متعارضان فيجب استعمال طرق الترجيح"بقوله 
وال يلزم جرح واحد "ح أحدمها عمل به الترجيح مال الفخر الرازي وقال إن الرد إمنا هو عند التساوي فلو رج

بكذيبه اآلخر وأما تكذيب الشيخ فواضح وأما تكذيب الفرع له فألن جزمه بكونه حدثه يستلزم تكذيبه يف " منهما
لو كان لذكرت وجنعل هذا "األصل " والقطع بالتأويل فقد يقول"من األصل " الحتمال النسيان"دعواه أنه كذب 

  .ألن الفرع يقول أنه نسي واألصل يزعم أنه مل ينس" وهو موضع النزاع"لفرع على كذب ا" دليال قاطعا
ولكن هذا الغالب ال يوجب إسقاط احلكم "بني األصل وفرعه " والغالب يف هذه املسألة سقوط احلديث بالتعارض"

  .رجيح هبا ال بد منهفإن النظر إىل القرائن والت" النادر إذا قويت القرائن بنسيانه وغلب يف الظن صدق الراوي عنه
ومل يقطع "بالبناء للمجهول " أما إذا قال أنسيت"أي كذب األصل فرعه " إذا كذبه"من احلكم املذكور " وهذا كله"

أي الفرع يف روايته قال السخاوي فإن جزم بالرد بدون تصريح كقوله ما رويت هذا أو ما حدثت " بتكذيبه صدق
 أحدثك فقد سوى ابن الصالح تبعا للخطيب وغريه بينهما أيضا وهو الذي به قط أو أنا عاملأنين ما حدثتك أو مل

مشى عليه شيخنا يف توضيح النخبة لكن قال يف الفتح الراجح عندهم أي احملدثني القبول ومتسك بصنع مسلم 



 حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أيب معيد عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم إال بالتكبري مع قول أيب معبد لعمرو مل أحدثك به فإنه دال على أن مسلما كان يرى صحة احلديث ولو 

أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدال وكذا صحح احلديث البخاري وغريه وكأهنم محلوا الشيخ يف ذلك على 
  .النسيان ويؤيده قول الشافعي يف هذا احلديث بعينه كأنه نسى

  " .مذهب مجهور الفقهاء واحملدثني وأهل األصول"أي تصديقه إذا مل يصرح بتكذيبه " وقيل هذا"
قال السخاوي وصححه غري واحد منهم اخلطيب وابن الصالح وشيخنا بل حكى فيه إتفاق احملدثني ألن الفرض أن 

زم الراوي فيه وشكه قرينة لنسيانه الراوي ثقة جزما فال يطعن فيه باالحتمال إذ املروى عنه غري جازم بالنفي بل ج
  وحكاه ابن الصباغ يف العدة عن أصحاب أيب"فقالوا برده " خالفا لبعض أصحاب أيب حنيفة"

  .كلهم لكن قال السخاوي يف التعميم نظر إال أن يريد املتأخرين منهم" حنيفة
مسألتنا خبصوصها كالم إال أن  ونسبه يف شرح مسلم للكرخي ولكنه قال الكيا الطربي إنه ال يعرف هلم يف: قلت

ألنه جعل ابن الصالح من  ١" إذا نكحت املرأة بدون إذن وليها فنكاحها باطل: "أخذ هلم ذلك يف ردهم حديث
  .أمثلة من حدث فنسى

إن احلنفية ردوا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها : قال ابن الصالح: قلت
صلى اهللا عليه وسلم إذا نكحت املرأة احلديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن عن رسول اهللا 

  .انتهى. هذا احلديث فلم يعرفه
إذا : وأما إذا روى الشيخ ذلك اخلرب لغري هذا الذي كذبه الشيخ أو روى عنه ثقة آخر قبل كذا ذكره الزين قلت"

لعدم الريبة يف " ينكر أنه يروى احلديث أو أنه رواه لغريه قبل ذلك منهكان إمنا أنكر رواية ذلك الفرع عنه ومل 
مل تقبل من الشيخ روايته إذا وقعت "أي وغال ينكر الشيخ رواية الفرع فقط بل أنكر احلديث نفسه " وإال"الشيخ 

إذ " االضطراب قبل األنكار وال رواية غريه عنه قبله أيضا ألن اضطراب يقدح يف احلديث كما تقدم وهذا أشد من
توابع يقوي "أي روايات الشيخ وفرعه " إال أن حيكم بقبول اجلميع وجيعلها"هو قبول للحديث مع الريبة يف الرواة 
فرواه "أي بعد إنكاره " بعد"الشيخ احلديث الذي أنكر التحديث به " بعضها بعضا فقبوهلا قوي إما إذا استفاد

  .به بعد يقني حلمله له من الثقة ألنه حدث" فال إشكال"عن فرعه " وروى عنه
وكأنه يشري إىل مثال معروف للمسألة وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن عبد الرمحن 

زاد أبو  ٢عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى باليمني مع الشاهد
العزيز الدراوردي قال ذكرت ذلك لسهيل فقال أخربين ربيعة وهو عندي ثقة أين حدثته إياه داود يف رواية أن عبد 

وال أحفظه قال عبدالعزيز وقد كانت أصابت سهيال على أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد 
  حيدث عن ربيعة عن أبيه وزاد أبو داود

  ـــــــــــــــــــ
  .صحيح: وقال، ٦/٢٤٣واإلرواء ، ٢/١٦٨واحلاكم ، ٢/١٣٧ي والدارم، ١٦٦، ٦/٦٦أمحد  ١
وأمحد ، ٣١ب : األحكام: وابن ماجة يف، ٢١ب : األقضية: وأبو داود يف، /٣حديث : األقضية: مسلم يف ٢
١/٢٤٨.  



أن ربيعة : أيضا من رواية سليمان بن بالل عن ربيعة قال فلقيت سهيال فسألته عن قصة احلديث فقال ما أعرفه قلت
  .خربين به عنك قال إن كان ربيعة أخربك عين فحدث به عن ربيعة عينأ
وقد كره مجاعة من العلماء التحديث عن األحياء من العلماء ألن النسيان غري مأمون على اإلنسان فيبادر إىل "

 طريق لكن قد قيد هذه الكراهة بعض املتأخرين مبا إذا كان له طريق أخر غري ١قال السخاوي" جحود ما روى عنه
آخر غري طريق احلي أما إذا مل يكن له سواها وحدث فال معىن للكراهة ملا يف اإلمساك من كتم العلم وقد ميوت 

الراوي قبل املروى عنه فيضيع العلم وهذا حسن إذا املصلحة حمققة واملفسدة مظنونة وكذا حيسن تقييد ذلك مبا إذا 
  .الحتمال أن يكون احلامل له على اإلنكار النفاسة كانا يف بلد واحد أما إذا كانا يف بلدتني فال
بأشياء وسئل الزهري عنه فأنكره فاجتمع بالزهري فقال أليس يا أبا بكر  ٢وقد حدث عمرو بن دينار عن الزهري

قد حدثتين بكذا فقال ما حدثتك به مث قال واهللا ما حدثت به وأنا حي إال أنكرته حىت توضع أنت يف السجن انتهى 
  .ذا صحت هذه عن الزهري فهي قادحة فيهإ: قلت

بأسناده إليه  ٣رواه عن الشعيب اخلطيب يف الكفاية" روى عن الشعيب أنه قال البن عون ال حتدثين عن األحياء"
  .٤رواه عنه أيضا اخلطيب يف الكفاية" وعن معمر أنه قال لعبد الرزاق أن قدرت أن ال حتدث عن رجل حي فافعل"
يف " إياك والرواية عن األحياء ويف رواية البيهقي"وامسه حممد بن عبد اهللا " ل البن عبد احلكموعن الشافعي أنه قا"

الشافعي البن عبد " ال حتدث عن احلي فإن احلي ال يؤمن عليه النسيان قاله"الشافعي البن احلكم " قال"املدخل 
  " .حني حكى عنه حكاية فأنكرها مث ذكرها"احلكم 

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٨٥فتح املغيث  ١
رأى عشرة من الصحابة : قال ابن منجويه. أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب املدين: الزهري هو ٢

، ١/٤٥١ووفيات األعيان ، ١/١٥٨العرب : له ترمجة يف. ١٢٤مات سنة . وكان من أحفظ أهل زمانه فقيها فاضال
  .١/١٦٢وشذرات الذهب 

  .١٣٩ص  ٣
  .١٤٠ص  ٤

السخاوي وذلك فيما روينا يف مناقبه واملدخل كالمها للبيهقي من طريق أيب سعيد اخلصاص عن حممد بن  قال
عبداهللا بن عبد احلكم قال مسعت من الشافعي حكاية فكيتها عنه فنميت إليه فأنكرها قال فاغتم أيب لذلك غما 

يا أبا عبد اهللا أليس تذكر يوم كذا وكذا يف : له أنا أذكره لعله يتذكر فمضيت إليه فقلت: شديدا وكنا جنله فقلت
  .انتهى. ١اإلسالم فوقفته عن الكلمة فذكرها مث قال يا حممد ال حتدث عن احلي فإن احلي ال يؤمن عليه أن ينسى

  " :املسألة الثالثة"
منهم من " ٢أي يف قبول من أخذ أجرة على التحديث" فيه"أي أئمة احلديث " من أخذ أجرة على الرواية اختلفوا"

ألنه خيرم من مروءة اإلنسان "قالوا " ٣وأيب حامت الرازي"بن راهويه " وإسحق"ابن حنبل " مل يقبله وهو مذهب أمحد
األخذ أي رآه حالال ألنه قد تقدم يف رسم العدالة أنه ال بد من السالمة عما خيرم املروءة فمن خرمها " وإن استحله
أي على تعليمه قالوا ألن هناك العادة جارية بأخذ األجرة فال خيرم " آنخبالف أخذ األجرة على القر"فليس بعدل 

  .أي فاعل قبض األجرة على الرواية" الظن يساء بفاعل ذلك"ألن " و"مروءة اآلخذ قالوا 
عثر . قال اخلطيب وإمنا منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به فإن بعض من كان يأخذ األجرة على الرواية



وادعائه مامل يسمع ألجل ما كان يعطي ولذا بالغ شعبة فيما يروي عنه وقال ال تكتبوا عن الفقراء شيئا  على تزيده
  .٤فإهنم يكذبون

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٣٣٧وتدريب الراوي . ٢/٣١وفتح املغيث للعراقي . ١٣٢ -١٣١التقييد واإليضاح ص  ١
 أخذ احملدث العوض عن التحديث من تالميذه الذين ينقطع يف التعليقة السابقة خالف هؤالء العلماء حاصل يف ٢

  .هو هلم
فإما أن يأخذ احملدث من بيت مال املسلمني ما يقوم حباجاته وحاجات من جتب عليه نفقتهم جزاء احتباسه لذلك 

  .فليس مبوضوع خالف بينهم واهللا اعلم
  .١/٣٣٧الراوي وتدريب ، ٢/٣١و فتح املغيث للعراقي . ١٠٧أنظر علوم احلديث ص  ٣
  .١٥٥، ١٥٤أنظر الكفاية ص  ٤

كما روى عن أيب احلسني بن "أي سوء الظن وخرم املروءة " قال الزين إال أن يقترن بذلك عذر ينفي ذلك عنه"
ألن أصحاب احلديث منعوه "أي أخذ األجرة على الرواية " أنه فعل ذلك"ضبط بالنون والقاف آخره راء " ١النقور

فهذا مع العذر وأما مع عدمه فتقدم " ٢أفتاه جبوازذلك يف هذه احلال الشيخ أبو اسحق الشريازيعن النكب لعياله ف
  .من منع ذلك

شيخ "بالدال املهملة مضمومة " منهم أبو نعيم الفضل بن دكني"أي يف أخذ األجرة " ومنهم من رخص فيه"
املبارك وخلق وكان أبو نعيم من أحفظ  روى عنه فأكثر وروى عنه اإلمام أمحد وإسحق بن راهوية وابن" البخاري

الناس وأشدهم إتقانا وثقة األئمة وكان يأخذ العوض على التحديث حبيث أنه كان إذا مل يكن معهم دراهم صحاح 
  .٣بل مكسورة أخذ صرفها ذكره البخاري

أمحد بن حنبل  ومنهم عفان أحد الشيوخ احلفاظ األثبات شيخ البخاري أيضا قال حنبل مسعت أبا عبد اهللا يعين
يقول شيخان كان الناس يتكلمون فيهم ويذكروهنما وكنا نلقي من الناس يف أمرمها ما اهللا به عليم قاما اهللا بأمر مل 

يقم به أحد أو كثري أحد يقل ما قاما به عفان ونعيم يعين بقيامهما عدم اإلجابة يف احملنة وتكلم الناس فيهمامن أجل 
  .٤حديثأهنما كانا يأخذان على الت

وقد عد السخاوي مجاعة أخذوا على التحديث قال ابن حزم مسعت أبا نعيم يقول يلومونين على األخذ ويف بييت 
  .ثالثة عشر وما يف بييت رغيف

* * *  
  " :املسألة الرابعة"
 وال يبايل" يف حال السماع"أي كمن ينام هو أو شيخه " رد أهل احلديث من عرف بالتساهل يف السماع كالنوم"

سواء صدر من الشيخ أو من التلميذ فإنه قدح فيمن صدر عنه مث اعتد بذلك السماع من غري "بذلك ولذا قال 
  "متييز ملا مسعه مما نام عند مساعه

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/٢٧٢والعرب ، ٣٨٢ -٤/٣٨١تاريخ بغداد : له ترمجة يف ١
  .٢٧٣ -٣/٢٧٢والعرب ، ٢/٣٣فتح املغيث للعراقي  ٢



  .١٠/١٢٥وسري أعالم النبالء . ١٥٦اية ص الكف ٣
  .٣٤٩ -١٢/٣٤٨تاريخ بغداد  ٤

ومثل من روى احلديث من غري أصل مقابل على أصله "وذلك ألنه يثبت مامسع وال بضبطه رد أهل احلديث روايته 
دث بعد مع كونه هو أو القارئ أو بعض السامعني غري حافظ كما يأيت يف بابه ومن ذلك من كان حي" أو أصل شيخه

  .ذهاب أصوله واختالج حفظه كابن هليعة حكاه هشام بن حسان
قال جاء قوم ومعهم جزء قالوا مسعناه من ابن هليعة فنظرت فلم أجد فيه حديثا واحدا من حديثه فأتيته فأعلمته 

بذلك  والظاهر أن الرد ٢قال السخاوي ١بذلك فقال ما أفعل جييئوين بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحدثهم به
ليس على اإلطالق وإال فقد عرف به أئمة من اجلماعة املقبولني وكأنه ملا انضم إليهم من الثقة وعدم اإلتيان مباال 

  .ينكر
الباطل مما يتقنه إياه والتلقني يف اللغة التفيهم ويف العرف إلقاء كالم إىل الغري " من عرف بقبول التلقني"رد " وكذا"
  .متنا وبادر إىل التحديث بذلك ولو مرةأي إسنادا أو " يف احلديث"
فال يقبل لداللته على جمازفته وعدم تثبته وسقوط " وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غري أن يعلم أنه من حديثه"

  .الوثوق باملتصف به
 يف امليزان قال علي مسعت حيىي القطان قال دخلت على موسى بن دينار أنا وحفص فجعلت ال" كموسى بن دينار"

حديث من كثرت "ردوا " وحنوه وكذلك"أريده على شيء إال لقنته وقال أبو حامت جمهول وقال الدار قطين ضعيف 
يف وجه رده وذلك ألنه خيرم الثقة بالراوي وضبطه : قال ابن الصالح" حديثه"الروايات من " املناكري والشواذ يف

  .أي النادر وجوده يف الرواة" ٣كما قال شعبة ال جييئك احلديث الشاذ إال من الرجل الشاذ"
من الذي يترك الرواية عنه قال إذا أكثر من الرواية عن املعروف مبا ال يعرف أو أكثر "أي لشعبة " وكذلك قيل له"

من عرف بكثرة الغفلة والسهو وقلةالضبط رد  ٤وقال القاضي أبو بكر الباقالين فيما حكاه اخلطيب عنه" غلطه
  .حديثه

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٦٩واجملروحني . ٨/٢٤وسري اعالم النبالء . ١٥٢الكفاية ص  ١
  .٢/١٠١فتح املغيث  ٢
  .١٠٨وعلوم احلديث ص . ٤١٠واحملدث الفاضل ص . ١٤١الكفاية ص  ٣
  .١٥٢الكفاية ص  ٤

  .وأما من مل تكثر شواذه وال مناكريه أو كثر ذلك مع متييزه له وبيانه فال يرد ١قال السخاوي
ا حديث من عرف بكثرة السهو إذا مل حيدث عن أصل صحيح وأما من أصر على غلطه بعد البيان وكذلك ردو"

ألن إصراره على " ٢فورد عن ابن املبارك وأمحد ابن حنبل واحلميدي وغريهم أهنا تسقط روايته وال يكتب عنه
قد ال يثبت عنه ما قيل إما  قال السخاوي وكأنه لقوله" ويف هذا نظر: قال ابن الصالح"الغلط يبطل الثقة بقوله 

  .لعدم اعتقاده علم املبني له وعدم أهليته أو لغري ذلك
وهو غري مستنكر إال إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو حنو ذلك وقال ابن مهدي لشعبة من الذي تترك "

" على خالفه"ماع احلفاظ أي إجت" الرواية عنه فقال إذا متادى على غلط جممع عليه وال يتهم نفسه عند اإلجتماع



فلم يرجع عنه "خبطئه " أو رجل يتهم بالكذب وقال ابن حبان إن من تبني له خطأه وعلم"أي خالف مارواه 
قال التاج التربيزي ألن املعاند كاملستخف باحلديث بترويج قوله " كان كذابا بعلم صحيح"يف ذلك " ومتادى

ألنه ضم إىل جهله إنكاره احلق وكان هذا يفمن يكون يف نفسه بالباطل وأما إذا كان عن جهل فأوىل بالسقوط 
  .جاهال مع اعتقاده علم من أخرب

* * *  
  " :املسألة اخلامسة"
اليت شرحت فيما " قال زين الدين ما معناه أعرض الناس يف هذه املصور املتأخرة عن اعتبار جمموع هذه الشروط"

بل استقر عندهم العمل على اعتبار " لعسرها وتعذر الوفاء هبا"م مضى يف الراوي وضبطه فلم يتقيد واهبا يف علمه
" فيكتفي يف أهلية الشيخ كونه مسلما بالغا عاقال غري متظاهر بالفسق وما خيرم املروءة"بعضها كما أشار إليه بقوله 

  .زاد لزين ظاهرا واملراد بكونه مستور احلال فهذا يف العدالة
وجود مساعه مثبتا خبط ثقة غري متهم وبروايته من أصل موافق األصل شيخه وقد ويكتفي يف اشتراط ضبط الراوي ب"

البيهقي ملا ذكر توسع من توسع يف السماع من بعض "أي ماقاله الزين احلافظ الكبري أبو بكر " سبق إىل حنو ذلك
  حمدثي زمانه الذي ال

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/١٠٥فتح املغيث  ١
  .٢/٣٤وفتح املغيث للعراقي ، ١١٨ -١١٧أنظر الكفاية ص  ٢

حيفظون حديثهم وال حيسنون قراءته من كتبهم وال يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل 
أي وجه األكتفاء مبا ذكر وكأنه نقل كالم البيهقي مبعناه وعبارة ابن الصالح بلفظ ووجه ذلك يعين " مساعهم وذلك

يت قد صحت أو وقفت بني الصحة والسقم قد دونت يف اجلواع اليت مجعها أئمة احلديث البيهقي بأن األحاديث ال
لتدوين احلديث "وال جيوز أن يذهب على مجيعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها 

  " .يف اجلوامع اليت مجعها أئمة احلديث
مل "أي األئمة اجلامعني لألحاديث اليت عرفت عندهم " يعهمفمن جاء اليوم حبديث ال يوجد عند مج"البيهقي " قال"

حال كونه " ومن جاء حبديث معروف عندهم فالذي يرويه"ألنه يبعد أن ال يأيت أحد من األئمة يف كتبهم " نقبل منه
وابه قوله فأن قيل فما فائدة السماع منه فج" فاحلجة قائمة حبديثه من رواية غريه"بل رواه غريه " ال ينفرد بروايته"
وهي سلسلة اإلسناد " والقصد بروايته والسماع منه أن يصري احلديث مسلسال حبدثنا وأخربنا وتبقى هذه الكرامة"

خرب ليبقى على أنه " شرفا"فإنه مل يكن ذلك يف األمم املاضية " اليت خصت هبا هذه األمة"بلفظ التحديث واألخبار 
تبقى أخباره على هذه الطريقة " لنبينا صلى اهللا عليه وسلم"الكرامة فعل ناقض على قول أو مفعول له أو حال من 

  .١اليت ال انقطاع فيها
وكذا "وال يعزب عن ذهنك أن املصنف قد سرد يف آخر حبث املرسل هذه الفائدة وزاد عليها فائدتني فتذكر : قلت

الغرض أوال معرفة التعديل والتجريح  واحلاصل أنه ملا كان" االعتماد يف روايتهم على الثقة املفيد هلم ال عليهم
وتفاوت املقامات يف احلفظ واإلتقان ليتوصل بذلك إىل التصحيح والتحسني والتضعيف حصل التشديد مبجموع 
تلك الصفات وملا كان الغرض آخرا هو االقتصار يف التحصيل على جمرد وجود السلسلة السندية اكتفوا مبامر 

ن احلفاظ إىل حفظ األسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إال على وجه املتابعة وهذا كله توصل م"ذكره وتقريره 



الرواية إال عن "جازت " وال"ألهنم ليسوا على شرط من كتب حديثه " فوال رخصة العلماء ملا جارت الكتابة عنهم
  .انتهى كالم احلافظ البيهقي" قوم منهم

  الذهيب يف مقدمة كتابه قال زين الدين وهذا هو الذي استقر عليه العمل قال"
  ـــــــــــــــــــ

  .٣٤٨ -١/٣٤٧وفتح الباقي ، ٢/٣٥وفتح املغيث للعراقي . ١٠٩علوم احلديث  ١

امليزان العمدة يف زماننا يلس على الرواة بل على احملدثني واملفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم يف ضبط أمساء 
أي صائنا لعرضة ساترا لنفسه عن األدناس وما يعيببه " صون املروى وستره السامعني قال مث من املعلوم أنه ال بد من

عليه األكياس من الناس كذا فسره البقاعي ويظهر يل أنه أراد صوته لكتاب مساعه بدليل قوله املروي وستره له 
  .عمن بغريه ويفسده واهللا أعلم

ه من املتأخرين ال أورد منهم إال من قد تبني ضعفه واعلم أنه ذكر هذا يف امليزان علة لقوله وكذلك من قد تكلم في
  .أو على التوقف منه واتضح أمره من الرواة والعمدة إىل آخره

مث قال واحلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو رأس ثلثمائة ولو فتحت على نفسي تلبني هذا الباب ملا سلم مين إال 
هذا الشأن إمنا مسعوا يف الصغر واحتيج إىل علو سندهم يف الكرب القليل إذا األكثر ال يدرون ما يرو وال يعرفون 

  .فالعمدة على من قرأهلم وعلى من أثبت صفات السماع هلم انتهى
أي الزيديه منهم فإنه قد " هذا الذي يرجع إليه أهل احلديث هو بعينه الذي بدأ به أهل البيت عليهم السالم: قلت"

أهل البيت ليسوا على مذهب الزيدية بل يف كل فرقة من فرق األئمة  عد املنصف يف العواصم عدة من علماء
وهو قبول املراسيل من العدول الثقات "األربعة علماء من أهل البيت مذاهبهم على طربقة من هم بني اظهرهم 

دثني وذلك ألن هؤالء الرواة من املتأخر ين صرح أئمة احلديث بأنه ليس اإلعتماد عليهم بل على احمل" األمناء
املفيدين وإذا كان األعتماد عليهم مل يكونوا اإلعتماد عليهم بل على احملدثني املفيدين وإذا كان اإلعتماد عليهم مل 

ولكن البد من تقييد املراسيل مبا تقدم يف "يكونوا رواة فالذي يروي من طريقهم مرسل وإن كان موصوال صورة 
احملدثني وافقوا على قبول املراسيل وهو ملنص على صحته ثقه عارف  حيث قال فأن املتأخرين من" باهبا واهللا أعلم

  .هبذا الشأن الرتفاع العلل املوهية للمراسيل عن هذا النوع إىل آخر كالمه هنالك
* * *  

  ]يف ذكر مراتب التعديل[ ٥٠: مسألة

الدين هذه الترمجة  قال زين"مصدر عدله نسبه إىل العدالة مثل فسقه " مراتب التعديل"من علوم احلديث ذكر 
هو " معقود لبيان ألفاظهم يف التعديل اليت يدل تغابرها على تباين أحوال الرواة يف القوة وقد رتب ابن أيب حامت

 ٢يف مقدمة كتاب اجلرح والتعديل" ١اإلمام أبو حممد عبد الرمحن بن اإلمام أيب حامت حممد بن إدريس الرازي
وقد أوردها ابن الصالح وزاد فيها ألفاظا أحذها من " ٣ما قاله ابن الصالحك" طبقات ألفاظهم فيها فأجاد وأحسن

قال زين الدين وقد زدت عليها ألفاظا من كالم أهل هذا الشأن غري متميزة "أي غري ابن أيب حامت " كالم غريه
  .انتهى كالم الزين" ولكنين أوضح ما زدته عليها هنا إن شاء اهللا تعاىل: "أي ال مييزها عن غريها بقوله قلت" بقلت

  .ست وسأوضح مازاده ٤وقال السخاوى" مث قال مراتب التعديل أربع أومخس"



فاملرتبة األوىل العليا من ألفاظ التعديل ومل يذكرها ابن أىب حامت والابن الصالح فيما زاده عليه وهو أن يكرر لفظ "
  .تقارب املعىن مع" التوثيق الذكور يف هذه الرتبة األوىل إما مع تباين اللفظني

بسكون املوحدة الثابت القلب واللسان والكتاب وأما ثبت بالفتح ففما يثبت فيه للمحدث " كقوهلم ثبت"
حجة أو ثبت حافظ أو ثقه "مسموعه مع أمساء الشاركني له فيه ألنه كاحلجة عند الشخص لسماعه ومساع غريه 

  هو" ثبت أوثقه متقن
  ـــــــــــــــــــ

  .٣/٢٥٦والنجوم الزاهرة . ٢/٢٠٨والعرب . ١١/١٩١البداية والنهاية : له ترمجة يف ١
١/١/٣٧ ٢.  
  .١١٠علوم احلديث ص  ٣
  .٢/١٠٩فتح املغيث  ٤

الضابط اجليد الضبط فال بد حينئذ مما يدل على العدالة فاذا قال ثبت أفاد ذلك وزيادة فان معناه ما تطمئن به النفي 
ليه مزيدا إذ ذلك اليكون إال ملن مجع مع الضبط العدالة قال يف القاموس ثبته وتقنع به فيثبت عندها أي التطلب ع

عرفه حق املعرفة واإلثبات الثقات انتهى ويف النهايه الثبت بالتحريك احلجة والبينة وحينئذ يكون من الرتبة الىت 
  .قبلها أو حنو ذلك كقوهلم كأنه مصحف هذا مع اختالف اللفظني

وذلك ألن التأكيد احلاصل " أو حنوها"تأكيد لفظي لزيادة التقرير " كقوهلم ثقة ثقة"بعينه " ولأومع إعادة الفظ األ"
  .بالتكرار فيه زيادة على الكالم احلاكي عنه

قال السخاوي وعلى هذا فما زاد على مرتني مثال يكون أعلى منهما كقول ابن مهدي ثقه ثقة مأمون ثبت حجة 
يه من ذلك قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة سبع مرات وكأنه صاحب حديث قال وأكثر ماوقفنا عل

  .سكت النقطاع نفسه
" فهذه املرتبة أعلى العبارات يف الرواة املقبولني كما قاله احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب يف مقدمة كتابه ميزان اإلعتدال"
إن أعالها كما قاله شيخه  ٢ما هنا وقال السخاويفأنه قال فأعلى العبارات يف املقبولني ثبت حجة إىل آخر  ١

احلافظ ابن حجر اإلتيان بصيغة أفعل كأن يقال أوثق الناس أوأثبت الناس أو حنومها كقول حسان لنب هشام حدثىن 
أصدق من أدركت من البشر حممد بن سريين ملا تدل عليه هذه الصيغة من الزيادة وأحلق هبا شيختا املنتهى يف الثبت 

ليه ما هو املرتبه األوىل عند بعضهم كقوهلم فالن اليسأل عن مثله مث يليه ما هو املرتبه األوىل عند الذهيب مث ي
  .انتهى. ٣والزين
  .للحافظ أنه جعل أفعل وتكرير الصيغة مرتبة واحدة هي أول املراتب٤الذي يف مقدمه التقريب: قلت

  بيا فإنه قال وبإعتبار ماواعلم أنه جعل احلافظ ابن حجر أول املراتب كونه صحا
  ـــــــــــــــــــ

١/٤ ١.  
  .٢/١١٠فتح املغيث  ٢
  .١٣٤نزهة النظر ص  ٣
١/٤ ٤.  



ذكرته احنصر ىل الكالم على أحواهلم يف ثنىت عشرة فأوهلا الصحابة والثانية من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس 
وظاهر هذا أن كونه صحابيا قد تضمن أنه ثقه حافظ إىل آخر كالمه فأول املراتب توثيقا كون الراوى صحابيا 

فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط وهذا ال إشكال فيه بالنظر إىل العدالة على أصل أئمة احلديث ولكن 
بالنظر إىل الضبط واحلفظ ال خيلو عن اإلشكال إذ احلفظ وعدمه من لوازم البشرية ال ينايف الصحبة بل ال ينايف 

قد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه نسى يف صالته وغريها فكيف جيعل كون الراوي صحابيا أبلغ من النبوة ف
املوصوف بأوثق الناس وحنوه والصحبة ال تنايف النسيان وعدم احلفظ بل قد ثبت يف صحيح البخاري نسيان عمر 

رحم اهللا فالنا لقد ذكرين : "ليه وسلملقصة التيمم وتذكرير عمار له هبا ومل يذكر بل قد ثبت أنه قال صلى اهللا ع
وقد ورد علينا سؤال يف هذا الشأن وكتبنا فيه رسالة وأطلنا فيها البحث ومل أعلم من " ١البارحةآية كنت أنسيتها

  .تنبه لذلك
ظ يف وهي اليت جعلها ابن أيب حامت األوىل وتبعه على ذلك ابن الصالح قال ابن أيب حامت وجدت األلفا:املرتبة الثانية"

إنه ثقة أو متقن فهو "من الرواة " فإذا قيل للواحد"مجع شتيت كمرضى ومريض " اجلرح والتعديل على مراتب شىت
فكل هذه األلفاظ من املرتبة االوىل وهذه الصفات قد " وكذا إذا قال ثبت أو حجة ٢حمتج حبديث قال ابن الصالح

وكذا إذا قيل يف " تتضمن العداة كما يشري إليه قوله تضمنت العدالة واحلفظ فأما إذا أفرد احلفظ والضبط فال
إذ جمرد الوصف بكل منهما غري كاف يف التوثيق بل بني املعدل وبنهما عموم وخصوص " العدل إنه حافظ أو ضابط

  .من وجه ألنه اليوجد بدوهنما ويوجدان بدونه ويوجد الثالثة
هو صدوق وكان أبو سليمان بن داود الشاذ كوين : له ويدل لذلك ان ابن أيب حامت سأل أبا زرعة عن رجل فقال

إنه أضعف عندي من كل ضعيف : من احلفاظ الكبار إال انه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع حىت قال البخاري
كنت يف طريق أصفهان فأخذين : مباذا؟ قال: مافعل اهللا بك؟ فقال غفر يل قيل له: ورؤي بعد موته يف النوم فقيل له

ن معي كتب ومل أكن حتت سقف وال شيء فانكببت على كتيب حىت أصبحت وهذا املطر فغفر اهللا يل مطر وكا
  وجمرد: قال السخاوي.انتهى. بذلك يف آخرين

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٧٩٣والكنز ، ٤/٤٩٣واإلحتاف ، ٢/٣٤٥الشفا  ١
  .١١٠علوم احلديث ص  ٢

  .مبزيد الضبط الوصف باإلتقان كذلك قياسا على الضبط سوى إشعاره
فاحلجة والثقة مستويان عنده ويف كالم ابن أيب داود حسني " حجة أو ثقة: أرفع العبارات أن يقال:قال اخلطيب"

: هو حجة قال:ثقة خيطى كما خيطى الناس فقال اآلجري فقلت: سأله اآلجري عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال
ثقة وليس حبجة وقال يف حممد بن :  أمحد بن عبد اهللا بن يونساحلجة مثل أمحد بن حنبل وكذا قال ابن أيب شيبة يف

  .ثقة وليس حبجة ويف ابن أويس صدوق وليس حبجة:إسحاق
فإن قيل إنه ينبغي أن يكون ال بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقه ال " املرتبة الثالثة قوهلم ليس به بأس أوال بأس به"

أو "وة من حيث وقوع النكرة يف سياق النفي فسارت األوىل يف احلملة يف النفي أجيب بأن يف العبارة األخرى ق
من اخلري ضد الشر ومن ذلك " أو مأمون أو خيار"على صيغة املبالغة ال حمله للصدق فيأيت أهنا دوهنا " صدوق

  .الوصف لسيف بن عبيد اهللا أنه من خيار اخللق كما يف أصل حديثه من سنن النسائي
وأبن الصالح هذه املرتبة الثانية ال الثالثة واقتصرا فيها على قوهلم صدوق أو ال بأس به وأدخال وجعل ابن أيب حامت "



ألن : قال ابن الصالح" فيها قوهلم حمله الصدق وقال ابن أيب حامت من قيل فيه ذلك فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه
  .ضبطههذه اللفظة ال تشعر بشريطة الضبط فينظر حديثه اخلبري حىت يعرف 

فإنه هكذا صنع وهذه " إىل املرتبة اليت تلي هذه تبعا لصاحب امليزان"وهي حمله الصدق " وأخرت هذه اللفظة"
اللفظة دالة على أ صاحبها حمله ومرتبته مطلق الصدق فهي ون يصدوق ألنه وصف بالصدق على طريقة املبالغة 

  .ة الرابعةولذا جعل صدوق من املرتبة الثانية وحمله الصدق من املرتب
يعين ليس ببعيد عن الصدق وقال البقاعي " واملرتبة الرابعة قوهلم حمله الصدق أورووا عنه أو على الصدق ما هو"

معناه عند أهل الفن أنه غري مدفوع عن اليصدق وحتقيق معناها يف اللغة أن حرف اجلر يتعلق مبا يصلح التعليق به 
دق وحيتمل أن تكون ما نافية وحينئذ جيوز أن يكون املعىن ما هو ثريب وهو هنا قريب فاملعىن فالن قريب إىل الص

  .منه فيكون نفيا ملا أثبتته اجلملة األوىل فتفيد جمموع العبارة التردد فيه
  بل املعىن على هذا فالن قريب إىل الصدق وهي اجلملة االوىل ما هو: قلت

  .ينبغي محل كالمهم على هذا األحتمالقريب وهي الثانية فتفيد تناقض اجلملتني ال التردد فال 
  .وحيتمل ماهو بعيد فيكون تأكيدا للجملة األوىل: قال
  .هذا متعني: قلت

قال وحيتمل أن تكون استفهامية فكأنه قيل هو قريب إىل الصدق مث سألت عن مقدار القرب فقال ماهو قليل أو 
  .كثري
و الذي عدل من وصف فكيف يسأل غريه عنه فأوىل هذا يبعده السسباق ألن القائل إىل الصدق ما هو ه: قلت

التوجيهات هو األول ومعىن ماهو ا تكون ما نافية وهو امسها وخبهرا حمذوف أي ماهو بعيد عن الصدق واجلملة 
  .تأكيد ملا قبلها

ومعناه حديثه يقارب حديث غريه " أو شيخ وسط أو سط أو شيخ أو صاحل حلديث أو مقارب احلديث بفتح الراء"
ومعناه أن حديثه مقارب حلديث غريه من الثقات وبالكسر صبطت يف األصول الصحيحة من كتب ابن " وكسرها"

كما حكاه القاضي أبو بكر بن العريب يف "الصالح املقروءة عليه وكذا ضطها النووي يف خمتصر يه وابن اجلوزي 
ال ومعناه يقارب الناس يف حديثه وهبما ضبطه ابن دحية والبطليوسي وابن رشد يف رحلته ق" شرح الترمذي

أو حسن احلديث أو صويلح أو "من اجلودة " جيد احلديث"يقال فيه " أو"ويقاربونه أي ليس حديثه بشاذ وال منكر 
أو أرجو أنه ليس به بأس واقتصر "خبالفه إذا مل يقيد بالشيئة فإنه من الثالثة كما عرفت " صدوق إن شاء اهللا تعاىل

ملرتبة الثالثة من كالمه على قوهلم شيخ وقال هو باملنزلة اليت قبلها يكتب حديثه وينظر فيه إال إنه ابن أيب حامت يف ا
ابن أيب حامت يف املرتبة الرابعة على قوهلم صاحل احلديث وقال إن من قيل فيه ذلك يكتب حديثه " دوهنا واقتصر

احملدث يف نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إىل  وإن مل يستوف النظر املعرف بكون ذلك: لالعتبار قال ابن الصالح
  .حديث من حديثه ونظرنا هل له أصل من رواية غريه كما تقدم من بيان طريقة االعتبار يف حمله

يف التعديل على غري ترتيب قوهلم فالن روى عنه الناس فالن "أي أئمة احلديث " مث ذكر ابن الصالح من ألفاظهم"
فإنه جزم فيها بنفي البأس وهنا " ا أعلم به بأسا قال وهو دون قوهلم ال بأس بهوسط فالن مقارب احلديث فالن م

  .ينفي علمه والفرق بني األمرين واضح



األوىل أن يقدم قبل هذا قال الزين ألن هذا كالمه وليس يف عبارة املصنف إشعار به " وأما متييز األلفاظ اليت زدهتا"
 بكاملها ويف الثالثة مأمون وخريا ويف الرابعة إىل الصدق ماهو وشيخ على كتاب ابن الصالح فهي املرتبة األوىل"

وسط ووسط وجيد احلديث وحسن احلديث وصويلح وصدوق إن شاء اهللا تعاىل وأرجوا أنه ال بأس به وهو نظري 
" أرفع ألنه ال يلزم من عدم العلم حصول الرجاء لذلك وقد روى عن"وهي وأرجو " ما أعلم به بأسا إذ األوىل

  " .بن معني أنه إذا قال لرجل ليس به بأس فهو ثقة وإذا قال هو ضعيف فليس بثقة وال يكتب حديثه"اإلمام حيىي 
وقال ابن "وملا كان هذا خالف ما سلف عن ابن أيب حامت مجع ابن الصالح بينهما كما نقله عنه املصنف بقوله 

خبالف ما ذكره ابن أيب حامت يعين فإنه نسبه إىل أهل حكى هذا عن نفسه ال عن غريه "أي ابن معني " إنه: الصالح
وقال زين الدين ومل يقل ابن معني إن قويل ليس به بأس مثل قويل "وأجاب الزين بغري هذا كما أفاده قوله " احلديث

  " .ثقة حىت يلزم منه التساوي بني اللفظني إمنا قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة
وللثقة مراتب فالتعبري عنه بأنه ثقة أرفع من التعبري عنه بأنه "تبة معينة بل كما قال وليس لفظ الثقة يطلق على مر

يف شرح البخاري عبد الرمحن ابن إبراهيم دحيم " البأس به وإن اشتركا يف مطلق الثقة وعن عبد اهللا بن إبراهيم
لعبد : قال أبو زرعة قلت" بن معنيمثل كالم حيىي "وهو الذي كان يف أهل الشام مثل ابن أيب حامت قال أهل الشرق 

: ومل ال تقول ثقة وال نعلم إال خريا قال قلت: الرمحن ما تقول يف علي بن حوشب الفزاري قال ال بأس به قال قلت
  .لك إنه ثقة

وذلك أنه سأله عمر بن علي الفالس حني " عن عبد الرمحن بن مهدي مثل ما تقدم يف الفرق بني العبارتني"روى " و"
هو " يف رجل"أي قال له الفالس " فإنه قيل"ن أيب جلدة باجليم وسكون الالم وهو خالد بن دينار التميمي روى ع

" الثقة شعبة وسفيان"مث قال " أكان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خربا ويف رواية وكان خيارا"أبو جلدة 
بأن حجيته ثقة على كل من صدوق وخريا الثوري ويف بعض الروايات عن ابن مهدي بدل سفيان مسعر يصرح 

ومأمون اليت كل منها من مرتبة ليس به بأس وال خيدش فيه قول ابن عبد الرب كالم ابن مهدي ال معىن له يف اختيار 
األلفاظ إذ أبو جلده ثقة عند مجيعهم كما صرح به الترمذي حيث قال هو ثقة عند أهل احلديث فإن هذا ال مينع 

  .إليه قاله السخاوي االستدالل املشار

وعن أمحد بن حنبل أنه سئل عن عبد الوهاب بن عطاء هل هو ثقة فقال للسائل أتدري ما الثقة إمنا للثقة حيىي بن "
سعيد القطان وكان ابن مهدي فيما ذكر أمحد ابن سنان رمبا جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل 

  .رتبة ليس به بأس فيجعله منحطا عن" صدوق فيقول رجل صاحل احلديث
  :وملا فرغ من مراتب التعديل أخذ يف بيان مراتب التجريح فقال

* * *  

  ]يف مراتب اجلرح[  ٥١: مسألة

وسوقها املنصف كالزين يف التديل " مراتب التجريح هي مخس مراتب وجعلها إن أىب حامت أربعاوتبعمه ابن الصالح"
وابن الصالح كان أنسب لتكون مراتب القسمني منخرطة يف سلك إىل األدىن معأن العكس كما فعله ابن أيب حامت 

  .واحد حبيث يكون أوهلا األعلى من التعديل وآخرها األعلى من التجريح
وهي أسوؤها أن يقال فالن كذاب أو يكذب أو يضع احلديث أو وضاع احلديث أو "من املراتب األربع " األوىل"



ه احلافظ ابن حجر أنه جعل املرتبة األوىل مادل على املبالغة عن شيخ ١وذكر السخاوي" وضع حديثا أو دجال
كأكذب الناس وإليه املنتهى يف الوضع وهو ركن الكذب قال فهذه املرتبة األوىل مث يليها كذاب إىل آخر ما سرده 

  .املصنف
ذا لفظه وهي والذي يف مقدمة التقريب أنه جعل املرتبة الثانية عشر من أطلق عليه اسم الكذب والوضع ه: قلت

الطعن يكون بعشرة أشياء إىل أن قال وهذا ترتيبها على األشد فاألشد يف  ٢أول املراتب هنا ويف النخبة وشرحها
موجب الرد ألن الطعن إما يكذب الراوي مث قال وهو املوضع فجعل الوصف بالكذب أول املراتب بأي عبارة 

  .كان
ية الثانية ويف هذه املرتبة قال ابن أيب حامت إذا قالوا متروك أو ذاهب وأدخل ابن أيب حامت واخلطيب بعض ألفاظ املرت"

احلديث أو كذب فهو ساقط ال يكتب حديثه وقال اخلطيب أدون العبارات أن يقال كذاب ساقط احلديث قال 
  جعلها وقد فرقت بني هذه األلفاظ تبعا لصاحب امليزان يعين احلافظ الذهيب فإنه"بعد نقله هلذا الكالم " الزين

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/١٢٠فتح املغيث  ١
  .٤٣ص  ٢

  " .من الثانية
فالن متهم بالكذب أو الوضع فالن ساقط وفالن هالك وفالن ذاهب أو ذاهب احلديث "وألفاظها " املرتبة الثانية"

أمون أو حنو ذلك وفيه أو متروك أو متروك احلديث أو تركوه أول يعترب به أو حبديثه أوليس بالثقة أو غري ثقة وال م
  .وهاتان العبارتان للبخاري فيمن تركوا حديثه ١قال الزين" نظر وسكتوا عنه

: قال احلافظ ابن حجر" املرتبة الثالثة فالن رد حديثه أو ردوا حديثه أو مردود احلديث أو ضعيف جدا أو واه مبرة"
ارم به وفالن ليس بشيء أو ال شيء أو ال أو طرحوا حديثه أو مطروح احلديث و"أي قوال واحدا ال تردد فيه 
هذه املراتب "أهل " وكل من قيل فيه ذلك من"قال زين الدين بعد سرده هلذه األلفاظ " يساوي شيئا أو حنو ذلك

  .انتهى" الثالث ال حيتج به وال يعترب وال يستشهد به
ح البخاري يف ترمجة عبد العزيز بن هي أن احلافظ ابن حجر ذكر يف مقدمة شر" ونلحق بذلك فائدة و"قال املصنف 

أن مراد ابن معني بقوله يف بعض الرواة ليس "الفاسي بالفاء نسبة إىل فاس " أنه ذكر ابن القطان"املختار البصري 
  .فال يكون إطالق ذلك اللفظ جرحا" بشيء يعين أن أحاديثه قليلة جدا

يف ترمجة : ه أو ال حيتج به وضقال احلافظ ابن حجراملرتبة الرابعة فالن ضعيف أو منكر احلديث أوواه أو ضعفو"
الكندي إن أمحد بن حنبل "ضبطه احلافظ يف التقريب مبعجمة مث مهملة وقال إنه ثقة " يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة

على أقرانه يف احلديث أنه منكر احلديث قال عرف ذلك باإلستقراء من "أي يأيت بالغرائب " يطلق على من يغرب
فاصطالح أمحد غري اصطالح غريه " ل وابن خصيفة احتج به مالك واألئمة كلهم مع قول أمحد ذلك فيهحاله قا

  .فينبغي أنه يتنبه له
أن املنكر هو الفرد وإن تفرد به ثقة فال يكون قوله يف "تقدم لنا ضبطه " إن مذهب الربذجني"احلافظ " وكذا قال"

  " .يونس بن القاسم احلنفي اليماينالراوي إنه منكر احلديث جرحا ذكره يف ترمجة 
املرتبة اخلامسة فالن يقال فيه أو ضعف أو فيه ضعف أو يف حديثه ضعف أو فالن تعرف وتنكر أو ليس بذلك أو "

  ليس بذاك القوى أو ليس بالقوي أو ليس باملتني



  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٣٩فتح املغيث  ١

أو فيه "هي مثل قوله إىل الصدق ما هو والالم مبعىن إىل " ضعف ما هوأو ليس حبجة أو ليس بعمدة أو باملرضي أو لل
قال " خالف أو طعنوا فيه أو مطعون فيه أو سيء احلفظ أو لني أو لني احلديث أو فيه لني أو تكلموا فيه وحنو ذلك

  .ابن املديين بعد سرده ملا ذكر
خرب كل وأدخلت الفاء كما عرف يف النحو " فإنه من ذكر يف املرتبة الرابعة أو اخلامسة"مبتدأ مضاف إىل " وكل"
  .وتقدم بيانه" خيرج حديثه لالعتبار"
وهو من أهل املرتبة " قال ابن أيب حامت إذا أجابوا يف رجل أنه لني احلديث فهو ممن يكتب حديثه وينتظر يف اعتبارا"

لني احلديث يف كتابه حديثه إال " و مبنزلتهفه"فهو من أهل املرتبة الرابعة " وإذا قالوا ليس بقوي"اخلامسة كما عرفت 
  .أي دون قوهلم ليس بقوي ال يطرح حديثه بل يعترب فيه" وإذا قالوا ضعيف فهو دون الثاين"أنه دونه 

وقد تقدم يف كالم ابن معني ما قد خيالف هذا من أن من قال فيه ضعف فليس بثقة ال يكتب "زين الدين " قال"
وسأل محزه السهمي "كما سلف " أجاب عنه بأنه مل حيكه عن غريه من أهل احلديث حديثه وتقدم أن ابن الصالح

فالن لني قال ال يكون ساقطا متروك احلديث : إذا قلت"أصله أي شيء فخفف ووصل " الدرا قطين أيش تريد
  " .ولكن جمروحا بشيء ال يسقط عن العدالة

الصالح فهي فالن يضع ووضاع ودجال ومتهم بالكذب  وأما متييز ما زدته من ألفاظ اجلرح على ابن"قال الزين 
وهالك وفيه نظر وسكتوا عنه وال يعترب به وليس بالثقة ورد حديثه وضعيف جدا رواه مبرة وطرحوا حديه وارمبه 
ومطرح وال يساوي شيئا ومنكر احلديث رواه وضعفوه وفيه مقال أو ضعف ويعرف وينكر أي يأيت مرة باملناكري 

 فينبغي أن ينظر حديثه وال يؤخذ ما رواه مسلما وهو قريب من قوهلم يف التوثيق حملقه الصدق وما ومرة باملشاهري
معها من ألفاظ املرتبة الرابعة وليس باملتني وليس حبجة وليس بعمدة وليس باملرضي وللضعف ما هو وفيه خالف 

ابن الصالح وهي موجودة يف كالم أئمة  وطعنوا فيه وسيئ احلفظ وتكلموا فيه فهذه مل يذكرها ابن أيب حامت وال
  .انتهى كالم زين الدين" هذا الشأن

  " :ويلحق به فوائد"مث ذكر املصنف فوائد مل يذكرها الزين وهي خالصة ما ساقه فقال 
  أن أهل املرتبتني الرابعة واخلامسة من أهل الديانة والصدق والعدالة وإمنا: األوىل"

وهلذا ال يكذبون كأهل "ى هذا كل تلك العبارات مراد هبا خفة الضبط ال غري فعل" تكلم عليهم لشيء يف حفظهم
فكل هؤالء هم أهل املرتبة " املرتبة األوىل وال يتهمون بذلك وال يترك حديثهم وال يقال يف واحد منهم ليس بثقة
فظ ضابط حجة ثقة وهذه الثانية من مراتب التعديل لكن ال خيفى أن أهل املرتبة الثانية من قيل فيه متقن ثبت حا

" فتأمل"األلفاظ تنايف عبارات أهل الرابعة واخلامسة إذ هي ضعيف منكر احلديث ضعفوه وحنوها وكأنه أشار بقوله 
إىل هذا فإن أهل املرتبة الرابعة واخلامسة أرفع من أن يقال يف أحدهم ليس بثقة كمن ذكرنا من أهل املرتبة الثانية 

  .من مراتب التجريح
أن أهل املرتبة الثالثة من مراتب التجريح أرفع من أن يقال ألحدهم ليس بثقة وال يتهمون بالكذب : دة الثانيةالفائ"

مع أن حديثهم مردود ومطروح لقوهلم فيها فالن ردوا حديثه أو مردود احلديث أو ضعيف جدا فبهذا تعرف أن 
ال ينزل إىل من يوصف بأنه غري ثقة لترفعه عن تعمد الكذب و" أهل املرتبة الثالثة أيضا ممن ال يكذب واليتهم بذلك



ذلك ولكنهم أهل وهم كثري حكم برد حديثهم ألجل ذلك فقط فعلى هذا قوهلم فالن ليس بشيء أو الشيء أو ال 
ذلك ألن التهمة واحلكم بقي الثقة هو حكم أهل املرتبة الثانية حيث قالوا : يساوي شيئا يعين كثري الوهم وإمنا قلت

فالن منهم فالن ليس بثقة وكل ما حكم به على أهل مرتبة مل حيكم به على من هو أرفع منها وإال لتداخلت فيهم 
  .املراتب وضاع التقسيم

وذلك ألن ألهل كل " من دوهنم"تصفهم بصفة " أنك ال تصف أهل مرتبة بصفة من فوقهم وال: الفائدة الثالثة"
أنه متهم بالكذب ألن األوىل تفيد "أي فيمن وصفوه بذلك "  الكذابوال تقول يف"مرتبة أحكاما وأوصافا ختتص هبا 

وال تقول يف الكذاب متروك احلديث وإال أن تشك يف "وإمنا عنده جمرد هتمة " أنه معروف به والثانية تيفد نفي ذلك
هل األوىل على ألنه من أهل املرتبة الثالثة على غري قول ابن أيب حامت وكذاب من أ" أنه كذاب وحتقق أنه متروك

  .قوله
ولكن قد صار ترك احلديث عبارة عمن مل "أي متروك احلديث " أليس الكذاب متروك احلديث قلنا بلى: فإن قلت"

كما أن الكذاب "فقد فرق العرف بينهما وإن تصادفا يف احلكم وهو ترك حديث كل منهما " يعرف بأنه كذاب
كما " ألنه يفيد أنه عدل صدوق ولكنه يهم يف حديثه"الكذب أي أنه متهم ب" ضعيف غري قوي وال يقال فيه ذلك

  فإن أحببت أن تقول كذا ب متروك احلديث فال بأس ألن اإليهام قد"يفيده إطالق متهم عليه 

  .باجلمع بني الوصفني" ارتفع
لثالثة أي فرق بني متروك احلديث ومردود احلديث حىت توصف أهل املرتبة الثانية باملتروك وأهل ا: فإن قلت"

فالفرق عريف ال لغوي " ال فرق بينهما يف اللغة ولكن أهل العرف من احملدثني جعلوا بينهما فرقا: باملردود قلت
فاملتروك يطلق على من ترك جلرح دينه أو هتمة بالكذب واملردود يطلق على من مل يعتمد ذلك وال يتهم به ولكن "

  .كما يف حقيقته فمرتبة املردود أجىن من مرتبة املتروك"  بهكثر خطؤه حىت مل يقبل وال يكتب حديثه وال يعترب
ممن قيل فيه ضعيف أو منكر احلديث أو واه أو فيه " الفائدة الرابعة أن أهل املرتبة الرابعة واخلامسة من اجملروحني"

ملا تقدم يف "حنوه وهو من قيل فيه حملح الصدق أو رووا عنه أو " هم أهل املرتبةالرابعة من املعدلني"مقال أو ضعف 
كما تقدم عن ابن أيب حامت أنه قال كل من كان من أهل املرتبة الرابعة " كل واحد منهم أنه يكتب حديثه لالعتبار

  .واخلامسة فإنه يكتب حديثه لالعتبار
حنو حمله " ولكنهم حني يقصدون رفعهم عمن ال يعترب به وال يكتب حديثه يوردون األدىن من ألفاظ التعديل"
فيقولون ضيعف أو " وحني يريدون حطهم عمن حيتج به يف الصحيح يوردون األعلى من عبارات التجريح"صدق ال

فهم أهل صدق وديانة ولكنهم ضعفاء بالنظر إىل من فوقهم يف اإلتقان من احلفاظ وهم ألجل "منكر احلديث 
ال بأس هبم إذا وجد هلم متابع أو  صدقهم وتوسط حطتهم بني الكثرة املردودة والندرة اليت ال حكم هلا صاحلون

هذا على قواعد " من كثر خطؤه فرد حديثه"بالنسبة إىل " شاهد بالنظر إىل من دوهنم من الكذابني واملتروكني و
وأما على قواعد كثري من الفقهاء وأهل "احملدثني وقد تقدم هذا للمصنف يف حبث احلسن وتقدم ما فيه فتذكر 

  .ملا تقدم من قبوهلم من كثر صوابه على خطئه"  اعتبار متابع وال شاهداألصول فيجب قبوهلم من غري
الفائدة اخلامسة مل يذكر زين الدين اجملهول يف مراتب التجريح وإن كان قد ذكره فيمن يرد حديثه وال بد من "

ردة أو يلحق فإما أن جيعل مرتبة منف"أي يف مراتب التجريح إذ قد رد حديثه وحيث ال بد من ذكره " ذكره فيها
حتقيق " بأهل الثالثة ألنه عند أهل احلديث ممن ال يقبل حديثه وإن كان بعض من مساه جمهوال يوجب قبوله كما تقدم

  .ذلك يف حبث احلسن



فتكون غري "فهي من باب اجلرح املطلق " الفائدة السادسة إن أكثر هذه العبارات يف التجريح غري مبينة السبب"
يف غري "يف قبول من قيلت فيه ورده " موجبة للريبة والوقف"تكون " ولكن"إلطراح الرواية املوجب " مفيدة للجرح

  " .املشاهري بالعدالة واألمانة فال تؤثر فيهم
وال يغتر مغتر بأن اجلرح "وملا ورد على هذا ما تقرر يف األصول من أن اجلرح مقدم على التعديل قال يف جواهبا 

ألن مامل يبني سببه فال يتحقق أنه " فذاك اجلرح املبني السبب"أطلقوا العبارة يف ذلك  فإهنم وإن" مقدم على التعديل
  .خرج يوجب الرد

يرد قوله وأما أن بني السبب نظرنا يف ذلك " هو مامر من التفصيل"أي يف مبني السبب " على أن املختار فيه"
مبني السبب "اجلرح " فإذا مل يكن"ر كالمه السبب ويف العدل الذي ادعى عليه ونظرنا أي اجلوائز أقرب إىل آخ

على الصحيح فضال عن أن "فيمن اشتهر بالعدالة أصال أو غري مقبول يف الرد جزما بل يوجب توقفنا " فهو مقبول
أن اجلارح جرح الراوي "مع إطالقه " يقدم على التوثيق املقبول وأقل األحوال أن يكون موضع ترجيح ألنه حيتمل

وهذا االحتمال هو الذي أوجب " مل جنرح به كما حيتمل أن الراوي جرح مبا مل يعلم به من عدلمبا لو ظهر لنا 
  .الوقف ال الرد مطلقا وال القبول

ليس فيها صريح يف ذلك ولكن أقرهبا إىل ذلك قوهلم وضاع : فأي هذه األلفاظ جرح مبني السبب قلت: فإن قلت"
الكذب إما بإقراره أو ما يقوم مقامه ويليهما يف الداللة على التعمد ويضع احلديث فإهنا مستعملة فيمن عرف بتعمد 

  .وتقدم أنه من الرتبة الثانية من رتب اجلرح وكذاب من األوىل" منهم بالوضع
وأما كذاب فقد اختلف عرفهم فيها اختالفا ال حيصل معه طمأنينة أن من قبلت فيه متعمد "وملا كان كذلك قال 

وهذا "ليسوا ممن يتعمد الكذب " يقولون ذلك يف حق صاحلني كثر خطؤهم يف احلديثالكذب ألن كثريا منهم 
  .حتقيق مراد املصنف" موضع صعب فإن خطأ املوجب لعدم القبول خمتلف فيه صعب املأخذ كما تقدم

وقواعد األصوليني تقتضي أنه جيب قبوله ألنه مسلم عدل حىت يظهر ما يوجب جرحه والذي يوجب جرحه عند "
بل " هري النظار هو استواء حفظه وومهه أو ترجيح ومهه على حفظه وحتقيق ذلك أو ظنه مدرك حفى واهللا أعلممجا

  .ال يكذا يقف عليه إال عالم الغيوب

بني " إذا صدرت مع اختالف االعتقاد"إسناد جمازي أي اجلارح قائلها " الفائدة السابعة أن هذه األلفاظ اجلارحة"
مجع قرن بكسر القاف وهو املثل " من األقران"املعتزلة أو صدرت " و"قي األشعرية اجلارح واجملروح كفر ي

فإن " أو حنو ذلك من األسباب"من اجلارح على من جيرحه " عند الغضب"صدرت " أو"املتحاسدين " املتنافسني"
من داللتها " ضعفعلى اجلرح أ"أي األلفاظ اجلارحة " فينبغي أن تكون داللتها"كان ذلك اجلرح صاجرا عمن ذكر 
أي " من أسباب اجلرح اجملرد عند كثري منهم"أي األختالف وحنوه " فإن ذلك"عليه عند صدورها من غري من ذكر 

" لوال خمالفة العقيدة انتهض"به فال يوجب قدحا " أقل شيء مما ينجرب"أي إىل ما ذكر " فإذا انضم إليه"من اجلارحني 
  .بالصاد املهملة العيب" ومثريا للوصم"من اجلارحني " سببا للذم"قيدة أي أقل شيء مما ينجرب لو اتفقت الع

غري "أي جيعل ذمه حالال كأنه ليحذر الناس عن اتباعه على بدعته " وقد يستحل بعضهم ذم الرجل ألجل بدعته"
بتدع حديثه إال أنه ال يعزب عنك أنه قد أخذ يف رسم العدلة أن اليكون معها بدعة فامل" قاصد بذمه لتضعيف حديثه

" فتؤخذ ألفاظ التجريح يف ذلك الذم فريد حديثه ألجلها"مردود فكيف يقال ال يقصد تضعيف حديثه بذكر بدعته 
  .ألجل ألفاظ التجريح

قال اخلطيب يف تارخيه كان ورعا " ولقد تركوا حديث داود بن علي األصيهاين الظاهري"واستدل ملا ذكر بقوله 



كثري لكن الرواية عنه عزيزة جدا وقال أبو إسحاق مولده سنة إثنني ومائتني وأخذ ناسكا زاهدا ويف كتبه حديث 
العلم عن إسحاق وأيب ثور وكان زاهدا متقلال وكتب مثانبة عشر ألف ورقة وقال أبو إسحاق كان يف جملسه 

يب أراد داود قال الذه" ألجل قوله بأن القرآن حمدث"أربعمائة صاحب طيلسان أخضر وإمنا تركوا الرواية عنه 
الدخول على اإلمام أمحد فمنعه وقال كتب إىل حممد بن حيىي الذهلي يف أمره أنه زعم أن القرآن حمدث فال يقربىن 

وتطابقوا على تركه حىت عزت الرواية "فقيل يا أبا عبد اهللا إنه ينتقي من هذا وينكره فقال حممد ابن حيىي أصدق منه 
  .مل أجد هذا التعبري عنه يف امليزان وكأنه يف غريه" ثري وعربوا عنه بأنه متروكعنه مع ما يف كتبه من احلديث الك

وإذ قد عرفت أهنم شرطوا يف العدالة عدم البدعة وقد عرفت أن احلق أن القول بأن القرآن قدمي أو حمدث : قلت
  بدعة فردهم حديث داود جار على ما قعدوه يف

  .ررناه يف حمل آخرالعدالة لكن يلزمهم رد من قال قدمي كما ق
" أو هو أرفع من ذلك"من مراتب التجريح " يفيد أنه من أهل املرتبة الثانية"أى قوهلم يف داودإنه متروك " وهذا"

الأعرف لزيادهتا وجها إال عند من يرد املأول املستحق للرد واملختار للمصنف وغريه من احملققني عدم رده كما 
أي املعدودة كبرية يف اإلعتقاد وغن لن " ذهب إىل التحسيم وال غريه من الكبائرمل ي"أي داود " والظاهر أنه"عرفت 

مسائله الفرعية فليست مما "مجع شيعة " ألهنم مل ينقموا عليه إال كالمه يف القرآن أما شنع"تكن من كبائر الذنوب 
سائل ظنية والتقسيق إال وإن كان الصحيح أنه أخطأيف بعضها قطعا فذلك اخلطأ الينهض فسقا ألهنا م" جيرح به

  .بقاطع فقد علم أهنم مل يتركوه إاللقوله القرآن حمدث
من هذا قول بعضهم يف عمرو بن عبيد عابد شيوخ االعتزال الذي ليس يف زهده وورعه "بالباء املوحدة " وأكرب"

يف ترمجة عمرو بن  ١هو مقول قول البعض قال الذهيب يف امليزان" مقال والذي تضرب بعبادته األمثال إنه كذاب
عبيد قال أيوب ويونس يكذب وقال محيد كان يكذب على احلسن وقال ابن حبان كان من أهل الورع والعبادة إال 
أن أحدث ما أحدث فاعتزل جملس احلسن هو ومجاعة قسموا املعتزلة قال وكان يشتم الصحابة ويكذب يف احلديث 

ة وحدت عنه الثوري أحاديث قال مسعت عبد اهللا بن سلمة ومها ال تعمدا قال الفالس عمرو متروك صاحب بدع
احلضرمي يثول مسعت عمرو بن عبيد يقول لو شهد عندي علي عليه السالم وطلحة والزبري وعثمان رضي اهللا 

  .عنهم على شراك نعل ما أجزت شهادهتم انتهى
فقد وهم والوهم ال يوجب " الوما كان عمرو ممن يطرح عليه مثل هذا وإن كان يهم يف احلديث كثريا أو قلي"

أبو حنيفة وضعفه "أي احلديث " فقد وهم فيه"الرمي بالكذب إال أن ابن حبان قد قيد ذلك بقوله ومها ال تعمدا 
ومحلوا "مل يترجم أليب حنيقة يف امليزان وترجم له النووي يف التهذيب وأطال يف ترمجته ومل يذكره بتضعيف " كثريون

بن عبيد " وما أظن عمرو"حنيفة كأهنم مل يأتوا بعبارات خاصة كما أتواهبا يف عمرو بن عبيد أي أيب " ألفاظ تضعيفه
  وإذا كان كذلك فما احلامل على القدح يف عمرو إال" كان يف دون مرتبة أيب حنيفة يف احلفظ واألتقان واهللا أعلم"

  ـــــــــــــــــــ
٣/٢٧٤/٦٤٠٤ ١.  

  .املخالفة يف العقيدة
يف " يف ترمجة أمحد بن عبد اهللا بن أيب نعيم األصبهاين ما لفظة كالم األقران بعضهم يف بعض ال يعبأ به ١قال الذهيب"

وال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد ال ينجو منه إال من عصم "القاموس ما أعبأ فالن ما أبايل به 



 األنبياء عليهم السالم والصديقني فلو شئت لسردت اهللا وما علمت أن عصرا من األعصار يسلم أهله من ذلك إال
من ذلك كراريس انتهى وأنت إذا رمت النظر يف كتب الرجال وتأملت ما ذكرت لك عرفت أنه احلق إن شاء اهللا 

  " .تعاىل
 ما ٢قد عيب علي الذهيب ما عابه يف غريه قال ابن السبكي يف الطبقات نقال عن احلافظ صالح الدين العالئي: قلت

لفظه الشيخ مشس الدين الذهيب ال أشك يف دينه وورعه وحتريه فيما يقول ولكنه غلب عليه منافرة التأويل والغفلة 
عن التنزيه حىت أثر ذلك يف طبعه احنرافا شديدا عن أهل التنزيه وميال قويا إىل أهل اإلثبات فإذا ترجم أحدا منهم 

ا من الطرف الىخر كالغزايل وإمامه اجلويين ال يبالغ يف وصفه أطنب يف حماسنه وتغافل عن غلطاته وإذا ذكر أحد
ويكثر من قول من طعن فيه وإذا ظفر ألحد منهم بلغطة ذكرها وكذا يفعل يف أهل عصرنا وإذا مل يقدر على 

  .التصريح يقول يف ترمجته واهللا يصلحه وحنو ذلك وسببه املخالفة يف العقيدة انتهى
د الذهيب من التعصب وهو شيخنا إىل حد يسخر منه وأنا أخشى عليه يوم القيامة قال ابن السبكي وقد وصل يري

  .من غالب علماء املسلمني والذي أفىت به أنه ال جيوز االعتماد على شيخنا الذهيب يف ذم أشعري وال مدح حنبلي
بري الشأن حنبلي ال خيفى أن الصالح العالئي وابن السبكي شافعيان حادان أشعريان وأن الذهيب إمام ك: قلت

االعتقاد شافعي الفروع وبني هاتني الطائفتني احلنابلة واألشعرية يف العقائد يف الصفات وغريها تنافر كلي فال يقبالن 
  .عليه بعني ما قااله فيه

  ـــــــــــــــــــ
  .١/١١١/٤٣٨امليزان  ١
كان إماما يف الفقه : ل احلسيينأبو سعيد صالح الدين بن كيكلدي الشافعي قا: صالح الدين العالئي هو٢

والنجوم ، ٦/١٩٠شذرات الذهب : له ترمجة يف. ٧٦١واألصول والنحو عالمة يف املتون واألسانيد مات سنة
  .٦/١٠٤وطبقات الشافعية للسبكي . ١٠/٣٣٧الزهراء 

دب "الزبري  بدأ فيه حبديث ١وقال ابن السبكي قد عقد ابن عبد الرب بابا يف حكم قول العلماء بعضهم يف بعض
وقال ابن السبكي وقدعيب على ابن معني تكلمه يف الشافعي وتكلمه  ٢" فيكم داء األمم فبلكم احلسد والبغضاء

يف مالك وابن أيب ذؤيب وغريه وأقول إذا كان األمر كما مسعت فيكف حال الناظر يف كتب اجلرح والتعديل وقد 
حىت إن طائفة تصف رجال بأنه حجة وطائفة أخرى تصفه بأنه غلب التمذهب واملخالفة يف العقائد على كل طائفة 

  .دجال باعتبار اختالف االعتقادات واألهواء
فمن هنا كان أصعب شيء يف علوم احلديث اجلرح والتعديل فلم يبق للبحاث طمأنينة إىل قول أحد بعد قول ابن 

عالة على الذهيب وكتبه ولكن احلق أنه ال  السبكي إنه ال يقبل الذهيب يف مدح حنبلي وال ذم أشعري وقدصار الناس
يقبل على الذهيب ابن السبكي ملا ذكره هو وملا ذكره الذهيب من أنه ال يقبل األقران بعضهم على بعض واعلم أن 
مرادهم باألقران املتعاصرين يف قرن واحد واملتساوون يف العلوم وعلى التقديرين فإنه مشكل ألنه ال يعرف حال 

ن عاصره وال يعرف حاله من بعده إال من أخبار من قارته إن أريد األول وإن أريد الثاين فأهل العلم هم الرجل إال مم
  .الذين يعرفون أمثاهلم وال يعرف ذا الفصل إال أولو الفضل

فإذا عرفت هذا فاألوىل إناطة ذلك مبن علم أن بينهما منافسية وحتاسدا فيكون ذلك سببا لعدم قبلو بعضهم يف 
 لكونه من األقران فإنه ال يعرف عدالته وال جرحه إال من أقرانه وأعلم ما فرق بني الناس هذه العقائد بعض ال

واالختالف فيها فقول املصنف فيما نقله عن الذهيب وال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو ملذهب أو حلسد هو الذي 



 كتب الرجال األحسن إذا نظرت وتأملت ما ذكرت ينبغي أن يناط به القبول والرد وقوله وأنت إذا رمت النظر يف
لك عرفت أنه احلق إن شاء اهللا تعاىل وقد حققنا هذا البحث حتقيقا شافيا يف رسالتنا مثرات النظر يف علم األثر 

  .واحلمد هللا
  الفائدة الثامنة قد تقرر فيمن برد حديثه أن مجهور أهل احلديث على رد املبتدع"

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/١٥٠جامع بيان العلم  ١
  .سبق خترجيه٢
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ر: كتاب  نقيح األنظا ر ملعاين ت ألفكا   توضيح ا
املعروف باألمري الصنعاين : تأليف بن حممد  بن صالح  بن إمساعيل  م حممد  براهي  أيب إ

أو بفسق فاألوىل ال يقبل صاحبها  ٢إن البدعة إما أن تكون بكفر ١قال يف النخبة وشرحها" الداعي إىل بدعته
 بدعته ألن تزيني مذهبه قد حيمله على حتريف الروايات وتسويتها على اجلمهور والثاين يقبل مامل يكن داعية إىل

  .ما يقتضيه مذهبه يف األصح واألكثر على قبول غري الداعية إال أن يروي ما يقوي بدعته فريد
فعلى هذا جيوز أن جيعلوه من أهل املرتبة الثانية ويقولوا فيه متروك وهالك أو حنو ذلك فال خيفى عليك موضع "

أي ليس يف " من كتب اجلرح والتعديل فإهنم قد يطلقون ذلككعلى من يعتقدونه مبتدعا وليس كذلك ذلك
  .نفس األمر مبتدعا بل يف اعتقادهم

وقد يطلقونه على من يوافقهم على بدعتهم ولكن ال يوافقهم على أهنا كبرية وقد يطلقونه على من يوافقهم "
هذا وإن وافقهم على " ولكن"إن كانت تقتضيه " أو تفسيقه"إن كانت بدعته تقتضي تكفريه " على تكفريه

" ال يوافقهم على الفرق الذي اصطلحوا عليه وهو رد الداعية من املبتدعة دون غريه"تكفري من ذكر أو تفسيقه 
" و"وإمنا افترقا يف الدعاء إليها وعدمه " يف القول بالبدعة"أي الداعية وغريه " مع اشتراكهم"من املبتدعة 

يف التدين والتورع عن احملرمات ويف اعتقاد حترمي الكذب ولعلهم إمنا تركوا داود الظاهري لقوله "تركهما اش
قد قدمنا رواية الذهيب يف امليزان عن داود أنه أنكر " حبدوث القرآن ودعايته إىل مذهبه ومناظرته عليه واهللا أعلم

  .قبله حبدوث القرآن ومل يذكر مناظرته عليه
ما أعلم : قلت"فإهنم فرقوا بينهما قبوال وردا " عندهم"من املبتدعة " ما الفرق بني الداعية وغريه: فإن قلت"

  :ولكين نظرت فلم أجد غري وجهني "فقد قدمنا عن ابن حجر ذكر تعليل رده قريبا " أهنم ذكروا فيه شيئا
ه فرمبا محله عظيم الرغبة يف ذلك أن الداعية شديد الرغبة يف استمالة قلوب الناس إىل ما يدعوهم إلي: أحدمها

يف امليزان يف ترمجة " على تدليس أو تأويل كما زعموا أن عمرو بن عبيد أفىت مبسألة فقال هذه من رأي احلسن
  عمرو قال الشافعي عن سفيان أن عمرو ابن عبيد سئل عن مسألة فأجاب عنها وقال هذه من رأي احلسن يريد

  ـــــــــــــــــــ
  .٥١ص  ١
وقائل خلق القرآن فقد نص عليه الشافعي واختاره : هو كما املهذب اجملسم ومنكر علم اجلزئيات قيل: بكفر ٢

  .١/٣٢٤تدريب الراوي . البلقيين 

من رأيي : فسئل احلسن عنها فانكرها فقيل لعمرو يف ذلك فقال إمنا قلت"نفسه وليس هذه ما يفيده قوله 
دليس الداعية إال أنه ال يعرف أن فيها تقوية ملذهبه إال لو ذكر املسألة وهذا مثال ت" احلسن يعين من رأي نفسه

إذ ال حامل " ما يلجئه إىل هذا"على الرواية بتلك الصفة " غري الداعية فليس له من احلرص"املبتدع " وأما"
  .عليه

عن الداعية تشتمل  أن الرواية"من الوجهني اللذين وجدمها املصنف فرقا بني الداعية وغريه " والوجه الثاين"
بالغني املعجمة والراء " على مفسدة وهي إظهار أهليته للرواية وأنه من أهل الصدق واألمانة وذلك يغري

هذا الوجه ذكره أبو الفتح القشري فقال إن : قلت" مبخالطته ويف خمالطة العامة ملن هو كذلك مفسدة كبرية"



  .احلافظ ابن حجر يف مقدمة شرح البخاريترك الرواية عنه إهانة وإطفاء لبدعته نقله عنه 
واجلواب عن االول أهنا هتمه ضيفه ال تساوي الوازع الشرعي الذي مينع ذلك املبتدع املتدين من الفسوق يف "

الدين وارتكاب دناءة الكذب الذي تنزه عنه كثري من الفسقه املرتدين كيف الكاذب دناءة الكذب الذي تنزه 
ويتهمه النقاد وتتناوله "من الغرر " فى تزويره وعما قليل ينكشف تبذيله وتغريرهعنه كثري من الفسقة ال خي

إشارة إىل املثل يكفيك من شر مساعه واملراد كفى الكاذب من الشر أن " ألسن أهل األحقاد وكفى بشر مساعه
نوا من اهل من غري ديانه فكيف إذا كا"أى من الكذب " وأهل املناصب الرفيعه يأنفون من ذلك"يسمع عنه 

ال يعزب عنك أن أصل الدعوى يف الوجه الثاين أنه قد حتمله الرغبه يف " اجلمع بني الصيانه ألعراضهم واألمانه
الدعاء إىل بدعته واستمالة القلوب إليه على التدليس أو التأويل ال على تعمده ال رتكاب صريح الكذب 

  .واجلواب إمنا يوافق ذلك
ا قويت عندهم عدالته وأمانته كقتادةوقد احتج أهل احلديث مبن " ابن " هو على أصواهلم دعيه إىل البدعه مل

دعامه الدوسى فانه كان يدلس ورمى القدر قاله حيىي بن معني ومع هذا احتج به أهل الصحاح وال سيما إذا 
يدعو إليه قال وغريه فإن قتادة كان يرى املعتزله و"قال حدثنا انتهى بلفضه امليزان وأثىن عليه يف التذكرة 

قالت افضه يف التذكرة وكان يرى " الذهيب يف التذكرة كان يرى القدر ومل يكن يقنع حىت يصيح به صياحا
القدر قال ضمرة بن شوذب ما كان قتادة يرضى حىت يصيح به صياحا يعين القدر قال الذهيب نقله عن غريه مث 

ومع هذا االعنقاد الردئ ما تأخر : در إال املعاصي قلتقال قال ابن أيب عروبة والدستوائى قال قتادة ل شيئ بق
  .أحد عن االحتجاج حبديثه انتهى من التذكرة

ة املبتدعة من اخلوارج واجلربية وغريهم هم أبعدهم عن القائح وأصدقهم هلجة وهتمتهم مرجوحة إال : قلت" دعا
  " .اخلطابية من اخلوارج

 أيب اخلطاب األسدي كان يقول باحللول يف مجاعة من أهل اخلطابية من غالة فرق الشيعة ينسبون إىل: قلت
البيت على التعاقب مث ادعى األهلية قاله السخاوي يف شرح ألفيته العراقي وقال املناوي يف التعريفات أهنم 

يقولون األئمة أنبياء وأبو اخلطاب نيب وهم يستحلون شهادة الزور ملوافقيهم على خمالفيهم وقالوا اجلنة نعيم 
  .لدنياا
هم نسبة إىل حممد بن كرام ويف ضبط كرام ثالثة أقوال األول بالفتح وختفيف الراء " والكرامية من اجلربية"

والثاين بتثقيل الراء قيده به السمعاين وابن ماكوال قال إبراهيم وهو اجلاري على األلسنة الثالث بكسر الكاف 
كرام خذل حىت إلتقط من املذاهب أرداها ومن  على لفظ مجع كرمي قال الذهيب قال ابن حبان إن ابن

األحاديث أوهاها قال الذهيب قد سقت أخبار ابن كرام يف تارخيي الكبري وله أتباع ومريدون وقد سجن 
بنيسابور ألجل بدعته مثاينة أعوام مث أخرج وسار إىل بيت املقدس ومات بالشام قال ابن حزم قال ابن كرام 

هذا منافق حمض يف الدرك األسفل من : اعتقد الكفر بقلبه هو مؤمن قال الذهيب قلتاإلميان قول باللسان وإن 
  .النار فأيش ينفع ابن كرام أن نسميه مؤمنا انتهى ومل يذكر الذهيب جتويزه الكذب

ألن الداعي إىل املذهب من أشد الناس رغبة إىل إشادته والعمل به ومن "الوجه يف أبعدينهم عما ذكر " وذلك"
وهم اخلطابية والكرامية فمن " حترمي الكذب إال هاتني الفرقتني"أي أي اخلوارج واجلربية " ا ذهبوا إليهمجلة م



  .مجلة بدعتهم جتويز الكذب
فيتعني ردهم مطلقا دعاة كانوا أوال " أكذهبم وأسرعوا إىل ذلك خبالف غريهم"وكان األظهر دعاهتما " فدعاهتم"
يما خيصهم من املذاهب دون سائر األحكام"عة أي دعاة املبتد" ولو سلمنا هتمتهم" هذا هو رأي " ملا كانت إال ف

ألهنا "احملدثني يف املبتدع غري الداهية أنه يرد من حديثه ما يقوى بدعته كما صرح به احلافظ يف النخبة وشرحها 
قرينة صدقهم هتمة بتدليس أو حنوه من أمره يستجيزونه أما لو اهتمناهم بتعمد الكذب بقرائن راجحة على 

  .ألجل التهمة بالكذب" ألجل الوازع الشرعي مل يكن يف ردهم إشكال

فاجلواب عليه أن نقول إما أن يقوم "وهم التعليل بعدم قبول الداعية باملفسدة يف قبوله " وأما الوجه الثاين"
لعدم "  نقبلهمعلى وجوب قبوهلم مل"الدليل الشرعي " إن مل يدل"يقوم " الدليل الشرعي على قبوهلم أو ال

" وإن دل"أي سواء كانوا وإتيان هل هلذا املعىن ال أعرفه " هل كانوا دعاة أو غري دعاة"الدليل على القبول 
ا من امتثال األمر"كما هو املفروض " على وجوب القبول"الدليل الشرعي  بقبوهلم " مل يصلح ما أورده ما نع

  .من قبوهلم" وال مسقطا مبعلوم الفرض"
هنا حبثان يف قبول مطلق املبتدع داعية كان أو غريه وذلك ألن أهل األصول أخذوا عدم البدعة يف وها: قلت

رسم العدالة فاملبتدع ليس بعدل فكيف يقبل حديثه فإنه قبله أهل احلديث كما مسعت ومل يردوا إال الداعية ال 
  .ألجل بدعته بل ألنه داعية إليها

ملكة حتمل على مالزمة التقوى واملروة وفسر بالتقوى بأهنا اجتناب وفسر احلافظ ابن حجر العدالة بأهنا 
األعمال السيئة من شرك وفسق أو بدعة فأفادة أن ترك البدعة من ماهية العدالة فطابق كالم األصوليني 

فاملبتدع ال يكون عدال على رأي الفريقني مث إنه قسم البدعة إىل قسمني ما يكون ردا ألمر معلوم من الدين 
  .رورة أو إثباتا ألمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه انتهىض
وال خيفى أن من كان هبذه الصفة فإنه كافر لرده ما علم ثبوته أو إثباته ملا علم نفيه وكال األمرين كفر : قلت

ألنه تكذيب للشارع وهذا ليس من حمل النزاع إذ الكالم يف املسلم املبتدع وأما ما يكون ابتداعه بفسق فقد 
اختار لنفسه ونقل عن اجلمهور أنه يقبل ما مل يكن داعية وحينئذ فال يرد إال الداعية ورده ال ألجل بدعته بل 

  .لكونه داعية وهذه مسألة قبول أهل التأويل
واملصنف قد نقل يف كتبه األربعة العواصم وخمتصره الروض الباسم وهذا الكتاب وخمتصره يف أصول علم 

على قبول فساق التأويل وال خيفى أن هذا ينايف القول بشرطية عدم البدعة يف الراوي احلديث إمجاع الصحابة 
يه عدة أحاديث قد  ورسم العدالة منافاة ظاهرة وقد تقرر كون البدعة من الكبائر عند أئمة العلم ودلت عل

لنظر وأطلنا القول أودعناها رسالة حسن اإلتباع وقبح اإلبتداع وسقنا شطرا منها صاحلحا يف رسالتنا مثرات ا
  .يف هذا البحث فيها

  وإذا عرفت هذا فال خيلو قابل املبتدع إما أن يقول إنه عدل وإن ابتداعه ال خيل

بعدالته فهذا رجوع عن رسم العدالة أو يقول إنه ال يشترط عدم البدعة يف العدل وإنه ال يطابق أحاديث الزجر 
  .عن البدعة

ا ذكره احلافظ ابن حجر تطابقت عليه كتب أئمة األصول واحلديث وإن البحث الثاين أن تفسري العدالة مب



حذف البعض قيد األبتداع فإهنم قد اتفقوا على أهنا ملكة وال خيفى أنه ليس هذا معناها لغة ففي القاموس العدل 
هاية البن ضداجلور وإن كان كالمه يف هذه األلفاظ قليل اإلفادة ألنه يقول واجلور نقيض العدل فيدور ويف الن

  .األثري العدل الذي ال مييل به اهلوى وهو وإن كان تفسريا للعادل فقد أفاد املراد به ويف غريمها العدل اإلستقامة
وألئمة التفسري أقوال يف تفسريها قال الفخر الرازي يف مفاتح الغيب بعد سرده األقوال إنه عبارة عن األمر 

وهو قريب من تفسريه باإلستقامة فإنه فسرها الصحابة وهم أهل  :املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط قلت
اللسان العريب بعدم الرجوع إىل عبادة األوثان وأنكر أبو بكر الصديق على من فسرها بعد اإلتيان بذنب وقال 

يه السالم باإلتيان بالفرائض   .محلتم األمر على أشده وفسرها أمري املؤمنني علي عل
عدالة بامللكة ليس هو معناها لغة وال أتى عن الشارع يف ذلك حرف واحد وتفسريها واحلاصل أن تفسريهم ال

إن كل بين آدم "بامللكة تشديد ال يتم وجوده إال يف املعصومني وأفراد من خلص املؤمنني بل يف احلديث 
  .٢" من من نيب إال عصى أوهم إال حيىي بن زكريا"وفيه أنه  ١" حطاؤون وخري اخلطائني التوابون

وال خيفى أن حصول هذه امللكة لكل رواه من رواة احلديث معلوم أنه ال يكاد يقع ومن طالع تراجم الرواة علم 
أي  ٣" املؤمن واه راقع"ذلك يقينا فالتحقيق أن العدل هو من قارب وسدد وغلب خريه على شره ويف احلديث 

أخرجه البزار وإن كان فيه ضعف فإنه يشهد له " والسعيد من مات على رقعه"واه ما أذنب راقع بالتوبة ومتامه 
وهو حديث صحيح وقد  ٤" لو لو تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم"حديث 

  .أطلنا البحث يف هذا يف مثرات النظر ويف هذا هنا كفاية
  ـــــــــــــــــــ

  .٤/٢٤٤احلاكم و. ٢/٣٠٣والدارمي ، ٤٢٥١وابن ماجة ، ٢٤٩٩الترمذي  ١
  .٢٩٥، ٢٩٢، ١/٢٥٤أمحد  ٢
  .١٠/٢٠١واجملمع ، ١/٦٦املعجم الصغري  ٣
  .٢/٣٠٩وأمحد ، ١١حديث : ٢مسلم يف التوبة ب ٤

وملا قرر املصنف يف كالمه ما يفيد قبول رواية املبتدع الداعية استشعر أنه قد يقال قد ثبت رد شهادة من له 
أن "أي العلماء " وعلى العامة"عداوة أو حنو ذلك أجاب عنه بقوله  غرض يف الشهادة أو من يتهم مبحاباة أو

بني اعتقاد ماليس عليه دليل "أن يفرقوا " و"فإن لكل منهما شروطا معروفة " يفرقوا بني قبول الرواية والشهادة
ام الدليل عليه كما قرره فابتداعه يف أ" من البدعة ا قام دليل عليه وقبول الداعية قد ق مر ال مينع عن أي وبني م

يف اتباعهم للداعية " أتوا من قبل أنفسهم"أي بقبوهلم له يف بدعته " يف ذلك"العامة " ومىت تعدوا"قبوله يف غريه 
  .يف بدعته فإن الدليل مل يقم على ذلك

مل بغري السرية يف املشركين "أي يف معاملتهم " مثال ذلك أنا لو خشينا مثل ذلك من العامة إن سرنا يف البغاة"
كما أن السرية فيهم بغري السرية يف املشركني متعني فيإنه ال يغنم " يلزمن أن نسري فيهم مثل سريتنا يف املشركني

لئال "من أمواهلم شيئا إال الكراع والسالح عند البعض وال يسترقون وال يذفف على جرحيهم وال يتبع مدبرهم 
دفع وهم العامة بأن نسري يف البغاة مثل سريتنا يف  مل" يتوهم بذلك العوام أن البغاة حمقون أو حمترمون يلزمنا 

" احتراما يوجب ترك قتاهلم أو يشكك يف جوازه"املشركني لئال يتوهم العامة أن البغاة حمقون أو حمترمون 



  .كذلك ال تترك رواية املبتدع الداعية لئال تغري العامة بقبول روايته على خمالظته
دعاة "خمالظة العامة للمبتدع الداعية وهي " على أن هذه املفسدة" مأمونة الوقوع بالرواية حلديث منقد مات من 

كأنه يريد أنه قد يقال إن املفسدة يف قبوله يف حياته فإن بقبوله " املبتدعة وتقادم عهده فتأمل ذلك واهللا أعلم
  .فيها حيصل التدليس مبا يقوي بدعته فيحصل قبول ما دلسه بعد مماته

* * *  

  ]يف بيان السن اليت يصلح حتمل احلديث فيها[ ٥٢: مسألة

يف ذلك أي يف سن " العربة"أي يف أي سن يصلح حتمل الراوي عن غريه الرواية " مىت يصلح حتمل احلديث"
  .أي بتعقل الراوي والتمييز ملا يرويه ال حبني معني ووقت متحد بني الرواة" بالعقل"التحمل أو زمنه 

رمبا "اليت يعظم وقعها ويندر حصوهلا " وختتلف األمور اليت حتفظ فاألمور العظيمة وقد خيلف الناس يف ذلك"
  .ومل أجد هذا يف شرح الزين وال يف كالم ابن الصالح" حفظت يف حال الصغر خبالف األلفاظ

يكفي  ذكر العقل والبلوغ مع العدالة زيادة إيضاح وإال فإن ذكرها" وباجلملة مىت ثبت العقل والبلوغ والعدالة"
  .ألهنا ال يكون منصفا هبا إال عاقل بالغ

  " .الثقة بأنه حيفظ من صغره شيئا مل يكن ألحد تكذيبه"فعل ماض عطف على قوله ثبت " وجزم"
قال زين الدين ومنع من ذلك قوم وهو خطأ مردود عليهم وقد مثل من حتمل يف صباه برواية احلسنني وعبد اهللا 

وابن عباس والسائب بن يزيد واملسور ابن خمرمة وحنوهم وقبل الناس روايتهم  ٢والنعمان بن بشري ١بن الزبري
  .من غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ وبعده
  ـــــــــــــــــــ

عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي أمري املؤمنني وهو أول مولود من املهاجرين بايعه النيب صلى اهللا  ١
  .٢٠٢ -٢٠١له ترمجة يف الرياض املستطابة ص . ٧٣مات سنة . بن سبع سننيعليه وسلم وهو ا

النعمان بن بشري بن سعد األنصاري اخلزرجي كان أول مولود من األنصار بعد اهلجرة سكن الشام مث ويل  ٢
  .٢٦٢الرياض املستطابة ص : هللا ترمجة يف. ٦٤الكوفة ومحص ملعاوية وكان كرميا جوادا شاعرا مات سنة 

  :ما سن السماع فاختلفوا فيها على أقوال وأ
هو الذي : عن أهل الصنعة وقال ابن الصالح ١أن أقله مخس سنني حكاه القاضي عياض يف األملاع: األول 

  .استقر عليه عمل أهل احلديث املتأخرين
بن الربيع قال ٢وحجتهم يف ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه والنسائي وابن ماجه عقلت  :من حديث حممود 

بوب عليه البخاري مىت يصح ، من النيب صلى اهللا عليه وسلم جمة جمها يف وجهي من دلو وأنا ابن مخس سنني
وليس يف حديث حممود سنة متبعة إذ ال يلزم منه أن مييز الصغري متييز حممود بل  ٣مساع الصغري قال زين الدين

سنه أقل من ذلك وال يلزم من عقل اجملة أن يعقل قد ينقص عنه وقد يزيد وال يلزم منه أن ال يعقل مثل ذلك 
  .غري ذلك مما مسعه انتهى

على أنه أخرب عن نفسه ومل يكن منه صلى اهللا عليه وسلم قول وال تقرير وال رواه يف حياته صلى اهللا : قلت



دليل أنه رواه عليه وسلم وإمنا فيه دليل على جواز اجملة يف وجه الصيب مداعية له وتربيكا عليه وكأنه يقول ال
ا قاله الزين   .حممود وعني وقت حتمله وقبله العلماء ومل يردوه فيكون إمجاعا على ذلك ولئن سلم ففيه م

بإسناده إىل القاضي أيب حممد عبد اهللا بن  ٤مث مما يدل على عدم اعتبار حد معني لسن التحمل أنه روى اخلطيب
قول حفظت القرآن ويل مخس سنني وأحضرت عند أيب بكر بن حممد بن عبدالرمحن امللبان األصهاين قال مسعته ي

املقري ويل أربع سنني فأرادوا أن يسمعوا يل ما حضرت قراءته فقال بعضهم إنه يصغر عن السماع فقال ابن 
املقري اقرأ سورة الكافرون فقرأهتا فقال أقرأ سوة التكوير فقرأهتا فقال يل غريه اقرأ سورة املرسالت فقرأهتا ومل 

  .غلط فيها فقال ابن املقري امسعوا له والعهدة علىأ
  :أنه روى اخلطيب من طريق أمحدبن نصر اهلاليل قال ٥ويف شرح السخاوي

  ـــــــــــــــــــ
  .٦٢ص  ١
  .٥/٤٢٧وأمحد . ١٣٦ب : الطهارة: وابن ماجة يف، ١٨العلم ب : البخاري يف ٢
  .٢/٤٥فتح املغيث  ٣
  .٦٥ -٦٤ص  ٤
٢/١٤٦ ٥.  

 يقول كنت يف جملس ابن عيينة فنظر إىل صيب دخل املسجد فكأن أهل اجمللس هتاونوا به فقال سفيان مسعت أيب
كذلك كنتم من قبل فمن اهللا عليكم مث قال لو رأيتين ويل عشر سنني طويل مخسة أشبار ووجهي كالدينار وأنا 

ف إىل علماء األمصار مثل احلسن كشعلة نار ثيايب صغار وأكمامي قصار وذيلي مبقدار ونعلي كآذان فار أختل
ي كاملوزة وقلمي كاللوزة إذا دخلت املسجد :وعمرو بن دينار أجلس بينهم كاملسمار حمربيت كاجلوزة ومقلت

قالوا أوسعوا للشيخ الصغري قال النووي يف ترمجة ابن عيينة يف التهذيب قال سفيان قرأت القرآن وأنا ابن أربع 
  .سنني وكتبت وأنا ابن سبع سنني

القول الثاين من الثالثة أنه مىت فهم اخلطاب ورد اجلواب كان مساعه صحيحا وإن كان ابن أقل من مخس وإن مل 
يكن كذلك مل يصح وإن زاد على اخلمس قال زين الدين وهذا هو الصواب ولعل أهل القول األوىل يشترطون 

  .فهمه اخلطاب ورده اجلواب
  .وهو قريب من الثاين: قول أمحد بن حنبل قلت إنه إذا عقل وضبط وهو: القول الثالث 

قول موسى بن هرون احلمال جيوز مساع الصغري إذا فرق بني البقرة والدابة ويف رواية بني البقرة : الرابع 
  .الذي يظهر أنه على سبيل املثال: قال احلافظ ابن حجر ١واحلمار

أمرا يعلم بطالنه بالضرورة أو الداللة "د كربه اخلرب الذي حتمله الراوي حال صغره ورواه بع" إال أن يكون"
ومثل هذا مل يقع فال نطول "إلخفاء يف أنه ما كان كذلك فإنه ال يقبل ممن حتمل بعد تكليفه : قلت" فإنه ال يقبل

أي حال تأديته ما " بعد اإلسالم فالعربة حبال األداء"ذلك " بذكره وكذا تقبل رواية من مسع وهو كافر وروى
  .مسعه
ل زين الدين مثاله حديث جبري بن مطعم املتفق على صحته أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب قا



  .٢بالطور وكان قدم يف فداء أسارى بدر قبل أن يسلم ويف رواية للبخاري وذلك أول ما وقر األسالم يف قليب
  ـــــــــــــــــــ

  .١١٦علوم احلديث ص ١
  .١٢ب : زياملغا:البخاري يف ٢

وينبغي بعد أن صار امللحوظ بقاء سلسلة اإلسناد أن يبكر بإمساع الصغار يف أول : ١قال ابن الصالح: خامتة 
زمان يصح فيه مساعه وأما اإلشتغال بكتب احلديث وحتصيله وضبطه وتقييده فمن حني يتأهل لذلك ويستعد له 

  .نتهىوذلك خيتلف باختالف األشخاص وليس ينحصر يف سن خمصوص ا
عن الزبري بن أمحد من الشافعية أنه قال يستحب كتب احلديث يف العشرين ألهنا جممع العقل  ٢ونقل زين الدين

املراد ما جيب على الشخص : قال وأحب أن يشتغل دوهنا حبفظ القرآن والفرائض ضقال احلافظ ابن حجر
ال علم املواريث وقال موسى بن إسحاق كان أهل الكوفة ال خيرجون أوالدهم يف طلب احلديث  وجوب عني 

وقال موسى بن هرون احلمال أهل البصة يكتبون لعشر سنني وأهل  ٣صغارا حىت يستكملوا عشرين سنة
  ٤الكوفة لعشرين وأهل الشام لثالثني

* * *  
  ـــــــــــــــــــ

  .١١٦ -١١٥علوم احلديث ص  ١
  .١١٥وعلوم احلديث ص ، ٢/٤٤فتح املغيث  ٢
  .١١٥ص علوم احلديث  ٣
  .املصدر السابق ٤

  ]يف بيان أقسام التحمل[ ٥٣: مسألة

  :١قال زين الدين" أقسام التحمل"
  :األخذ للحديث وحتمله عن الشيوخ مثانية أقسام 

سواء أحدث من كتابه أو من حفظه بإمالء أو بغري إمالء وهو  ٢أي مساع لفظه قال الزين" لفظ الشيخ: "األول 
أرفع  ٣قال اخلطيب" فيما مسعه من الشيخ"يف حال األجاء " د اجلمهور وأرفع ألفاظهعن"أرفع األقسام وأعالها 

مث حدثنا "فإهنا أرفع العبارات وأما مسعنا بطريق اجلمع فيطرقه احتمال مساع أهل بلد هم فيهم " مسعت"العبارات 
جهة أخرى وهو أنه  وهو كثري يف اإلستعمال هذا لفظه وهو أرفع من مسعت من" وحدثين مث أخربنا وأخربين

مث أنبأنا وأنبأين وهو قليل يف "ليس يف مسعت داللة على أنه خاطبه به وفيها داللة على أنه خاطبه به ورواه له 
عرف " مث إستعمل أنبأنا يف"من لفظ الشيخ " يف الرواية باإلجازة ال بالسماع"األنباء " اإلستعمال وإمنا يستعمل

يل أو ذكر لنا أوىل أو حنوه فهو مثل ماتقدم يف "قال " لى الشيخ وأما قال لنا أواألزمان األخرية ملا قرئ ع"أهل 
  " .غري أنه يف العرف ملا ثيل يف حال املذاكرة"فهو مثل حدثنا " االتصال

ا لفيما رويناه له : ٤قال ابن الصالح إنه ال ثقة به وهو أشبه من حدثنا وخالف أبو عبد اهللا بن منده يف ذلك فق



ي حيث قال قال يل فالن هو إجازة وحيث قال قال فالن فهو تدليس ومل يقبل العلماء كالمه هذا أن البخار
  وقال ابن

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٤٧فتح املغيث  ١
  .املصدر السابق ٢
  .٢٨٤ -٢٨٣الكفاية  ٣
  .١٢١علوم احلديث ص  ٤

  .القطان إن رواية ذلك عن البخاري مل تصح
إن ما قال فيه البخاري قال لنا فهو ما محله إجازة قال واستقرينا ذلك فوجدناه يف قال احلفاظ ابن حجر قالوا 

  .بعض ما قال فيه ذلك يصرح فيه بالتحديث يف موضع آخر
إهنا أوضع العبارات : ١قال ابن الصالح" فهو دوهنا"من لنا أوىل " فأما قال وذكر من غري حرف جر وضمري"

شرط املذكور يف املعنعن وهو حيث حصل الشرط الديين ولذا قال ومع ذلك فهي حممولة على السماع بال
وهي كاملعنعنة متصلة إذا علم اللقاء وسلم القائل لذلك من التدليس ال سيما من عرف منه أنه ال "املصنف 

  " .يروي إال ما مسعه
ن معني أحد الثقات روى عن ابن جريج وشعبة وعنه أمحد واب" األعور"هو املصيصي " كحجاج بن حممد"

والذهلي روى األترم عن أمحد أنه قال ما كان أحفظه وأصح حديثه وأشد تعاهده للحروف ورفع أمره جدا 
هو عبد امللك ابن عبد العزيز بن جريج أبو خالد املكي أحد األعالم الثقات يدلس " فروى كتب ابن جريج"

كاح املتعة كان يرى الرخصة يف ذلككان وهو يف نفسه جممع على ثقته مع أنه قد تزوج حنوا من سبعني امرأة ن
ألنه قد وجد فيها شرط املعنعن " بلفظ قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا هبا"فقيه أهل مكة يف زمانه 

  .املتصل من علم اللقاء والسالمة من التدليس وزيادة أن راويها ال يروي إال ما مسعه
قال زين " ويسميها أكثر احملدثني عرضا"وهو يسمع " على الشيخالقراءة "من أقسام األخذ والتحمل " الثاين"

مبعىن أن القاري يعرض على الشيخ ذلك سواء قرأت ذلك على الشيخ من كتابه أو مسعته بقراءة غريك  ٢الدين
  .من كتاب أو من حفظه أيضا وسواء كان الشيخ حافظا ملا عرضت أو غرض غريك عليه أو غري حافظ له

فيما إذا مل ميسك أصله بنصه وهو " شيخ أصله بنفسه أوثقة غريه خالفا لبعض األصولينيوسواء أمساك ال"
القاضي أبو بكر الباقالين فإنه حكى القاضي عياض عنه أنه تردد فيه وأكثر سيله إىل املنع وإليه حنا اجلويين يعىن 

  :احلديث وقال ابن الصالحإمام احلرمني قال القاضي وأجازه بعضهم وصححه وهبذا عمل كافة الشيوخ وأهل 
  ـــــــــــــــــــ

  .املصدر السابق ١
  .٢/٥٠فتح املغيث  ٢

إنه املختار وقوله ثقة احتراز عما إذا كان املمسك لألصل ال يعتمد عليه وال يوثق به فذلك السماع مردود غري 
  .معتد به



على املقري وقال هنا أمجعوا وإن  كما يعرض القرآن: ١قال ابن الصالح" وأمجعوا على صحة الرواية بالعرض"
وذلك أنه " وردوا يف ذلك اخلالف عن أيب عاصم النبيل"خالف يف صحته من يأيت ذكره فإهنم كما قال املصنف 

وأبو عاصم هو الضحاك بن خملد الشيباين البصري أحد األثبات  ٢كان ال يرى يعين أبا عاصم الرواية بالعرض
  . عاصم وقد قال عمر بن سعد واهللا ما رأيت مثلهقال الذهيب أمجعوا على توثيق أيب

فإنه مل يكتف بذلك فإنه حكى أبو خليفة عنه أنه مسعه " عبد الرمحن بن سالم اجلمحي"ردوا مارووا عن أيب " و"
يقول دخلت على مالك وعلى بابه من حيجبه وبني يديه ابن أيب أويس يقول له حدثك نافع حدثك الزهري 

يا أبا عبد اهللا عوضين مما حدثت بثالثة أحاديث تقرؤها علي : ول نعم فلما فرغ قلتحدثك فالن ومالك يق
  .انتهى ٣فقال أعراقي أنت؟ أخرجوه عين

واعلم أن قول املصنف إهنم ردوا قوليهما مل يردوه إال بقوهلم إنه ال يعتد خبالفهما وال خيفى ضعف هذا الرد إذ 
  .املسألة حتتمل النظر واخلالف

  .الذي أعلى رتب األخذ والتحمل" ك وأبو حنيفة وغريمها على السماع من لفظ الشيخورجحه مال"
أن مالكا يقول بالتسوية كأهل القول الثاين قال السخاوي والتسوية هي  ٤والذي يف شرح األلفية: قلت

ليماين من املعروفة عن مالك قال وذكر ابن فارس عن مالك واخلطيب يف الكفاية كقول أيب حنيفة فإنه روى الس
حديث احلسن بن زياد قال كان أبو حنيفة يقول قراءتك على احملدث أثبت وأوكذ من قراءته عليك إنه إذا قرأ 

عليك فإمنا يقرأ ما يف الصحيفة وإذا قرأت عليه فقال حدث عين ما قرأت فهو تأكيد وهذا القول األول يف 
  .املسألة

  ـــــــــــــــــــ
  .١٢٢علوم احلديث ص  ١
  .٤٢٠احملدث الفاضل ص  ٢
  .٢٧٢الكفاية ص  ٣
  .٢/٥١فتح املغيث  ٤

ذهب مالك وأصحابه ومعظم أهل احلجاز والكوفة  ١قال الزين" واجلمهور على أهنما سواء"والثاين قوله 
  .والبخاري إىل التسوية بينهما

رض رتبة ثانية وهنا قد قدم املصنف أن أرفعهما السماع من لفظ الشيخ وأسنده إىل اجلمهور مث عد الع: قلت
ثله قال الزين يف ألفيته إن السماع من لفظ الشيخ إىل وجوه األخذ عنه  قال عن اجلمهور إهنما سوءا وم

أن مالكا  ٢األكثرين ولكنه مل يقل يف القول بالتسوية إنه قول اجلهور فلم يناقض عبارته ويف شرح السخاوي
جيزئك هذا يف احلديث وجيزئك يف القرآن والقرآن أعظم كان يأىب أشد األباء على املخالف ويقول كيف ال 

ولذا قال بعض أصحابه وصحبته سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ املوطأ على أحد بل يقرؤه عليه وقال إبراهيم بن 
  .٣سعد يا أهل العراق ال تدعون تنطعكم العرض مثل السماع

من لفظ الشيخ على القراءة عليه املسماة " هوذهب مجهور أهل الشرق إىل ترجيح السماع من"والثالث قوله 
ا مل يعرض عارض يصري العرض أوىل وذلك بأن يكون الطالب أعلم وأضبط  بالعرض قال السخاوي لكن حمله م



وحنو ذلك كأن يكون الشيخ يف حال القراءة عليه أوعى وأضبط وأيقظ منه يف حال قراءته هو وحينئذ فاحلق 
والغلط أكثر كان أعلى رتبة وأعالها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ بأصله وأحد  أن ما كان فيه األمن من اخلطأ

  .السامعني مقابل بأصل آخر ليجتمع فيه للفظ والعرض انتهى
وأخذوا يف العرض القراءة على الشيخ وهي بأن يأخذ التلميذ لفظ ما يروى فال يسمى جمرد املقابلة ملا : قلت

  .يقرأ السامع أيضاما قرأه الشيخ ميليه الشيخ عرضا إال أن يريدوا أو
  :وإذا روى من حتمل بالعرض ما حيمله فله يف ذلك عبارات

" وأجود العبارات يف العرض أن تقول قرأت على فالن أن كان هو الذي قرأ عليه وإال قوى عليه وأنا أمسع"
قر به فهذا شائع من غري أجودها أن تقول قرأت على فالن أو قرئ على فالن وأنا أمسع فأ: ٤عبارة ابن الصالح

  .إشكال
  ـــــــــــــــــــ

  .٢/٥١فتح املغيث  ١
١٧٠ -٢/١٦٩ ٢.  
  .١/٣٢املعرفة : البيهقي يف ٣
  .١٢٣-١٢٢علوم احلديث ص  ٤

" حدثنا أو أنبأنا فالن بقراءيت عليه إن كان القارئ وإال قال قراءة عليه وأما أمسع"أن يقول " ودون هذه العبارة"
قال فالن "يقول " أو"ن األوىل إليهامها أو ال قبل التقييد أنه شافهه الشيخ وأمسعه ما رواه عنه وإمنا كانت دو

قالو أنشدنا " يف اإلنشاد"أي هذا التركيب " حىت استعملوه"مما يفيد أنه رواه بالعرض " قراءة عليه أو حنو ذلك
  .فالن قراءة عليه أو بقراءيت عليه

فقالوا ال يقال يف الرواية يف هذا القسم مسعت بل خيتص " م األول إال مسعتومل يستثنوا مما جيوز يف القس"
دقيق العيد " وجوزه بعضهم"بالقسم األول  كالسفيانني ومالك حكاه عنهم القاضي عياض وهو كما قال ابن 

والصحيح "تسامح خراج عن الوضع ليس له وجه قال ورمبا قرنه بعضهم بأن قال مسعت فالنا قراءة عليه 
وصححه الباقالين واستبعد ابن أيب الدم اخلالف وقال ينبغي اجلزم بعدم اجلواز ألن مسعت صريح يف " ولاأل

  .السماع لفظا
حدثنا وأخربنا من غري تقييد بالقراءة فاختلفوا فيه "األخذ بالعرض عند روايته ملا أخذه بإطالقه " وأما إطالق"

  " :أقوال"ثالثة " على
  .إنه الصحيح ١أمحد بن حنبل والنسائي وخلق من أهل احلديث وقال الباقاليناملنع وهو مذهب : األول 
  .اجلواز وهو مذهب الزهري والثوري وأيب حنيفة ومعظم أهل الكوفة واحلجاز: والثاين 
وهو مذهب ابن وهب والشافعي ومسلم وأكثر أهل " حدثنا جواز أخربنا"إطالق " منع"الفصيل وهو : وثالثها 
الفرق بينهم اصار هو الشائع الغالب على  ٢عبارة ابن الصالح" ائع الغلب على أهل احلديثوهو الش"الشرق 

أهل احلديث واالحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف وخري ما يقال فيه إنه اصطالح كما قال املصنف 
  .قراءة الشيخ والعرض عليه" وكأنه اصطالح للتمييز بني النوعني"



دثنا يف العرض بعيد من الوضع اللغوي خبالف أخربنا فهو صاحل ملا حدث به الشيخ وملا وقال ابن دقيق العيد ح
قرى عليه فأخرب به فلفظ األخبار أعم من التحديث فكل حديث إخبار وال ينعكس وهنا تفريعات مثانية ذكرها 

  الزين
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٩٦الكفاية ص  ١
  .١٢٤علوم احلديث ص  ٢

  .بلفظ تفريعات
بعد قول الطالب أخربك فالن كما قاله يف شرح األلفية وكان حيسن من " إذا قرأ القاري وسكت الشيخو"

وذلك بأن يقول الشيخ عند متام " غري منكر مع إصغائه وفيهمه ومل يقر باللفظ"املصنف تقييده به كون الشيخ 
يف العرض من غري إقرار " لككفى ذ"السماع عليه بعد أن يقول له القاري هو كما قرأت عليك فيقول نعم 

وسكوت الشيخ على الوجه املذكور نازل : قال ابن الصالح" عند مجهور الفقهاء واحملدثني والنظار"الشيخ لفظا 
وأيضا فسكوته خصوصا بعد : منزلة تصرحيه بتصديق القارئ أي اكتفاء بالقرائن الظاهرة قال السخاوي قلت

يما ليس بصحيح موهم للص حة وذلك بعيد عن العدل ملا يتضمن من الغش وعدم النصح قوله هل مسعت ف
  .وهذه املسألة مما استثىن من قول الشافعي ال ينسب إىل ساكت قول

أي بقول بعض " وبه"وحكاه اخلطيب عن بعض أصحاب احلديث " بعض الظاهرية"أي األقرار باللفظ " وشرطه"
مجاعة من "نع من الرواية حىت يصرح باألقرار باللفظ بامل" عمل مجاعة من مشايخ أهل الشرق وقطع به"الظاهرية 
قال ابن الصباغ له أن يعمل مبا "أبو الفتح سليم الرازي وأبو إسحاق الشريازي وابن الصباغ إال أنه " الشافعية
قرأت عليه أو "يف الرواية " وإذا روى عنه فليس له أن يقول حدثين وال أخربين بل يقول"ومل يقر به " قرأ عليه

قال الزين وما قاله ابن الصباغ من أنه ال يطلق " الغزايل"أي قول ابن الصباغ " ئ علهي وهو يسمع وصححهقر
  .فيه حدثنا وال أخربنا هذا الذي صححه الغزايل

عن الفقهاء واحملدثني "أي إطالق الرواية " وحكاه اآلمدي عن املتكلمني وصححه وحكى اآلمدي جتويزه"
هذه عبارة زين الدين بلفظها يف شرح " احلاكم أنه مذهب األئمة األربعة وصححه ابن احلاجب وحكى عن

ا يوجب سكوتا مطلقا على األصح  األلفية ويف خمتصر ابن احلاجب ما لفظه وقراءته عليه من غري نكري وال م
  .ونقله احلاكم عن األئمة األربعة

يخ عليه وال وجد أمر يوجب السكوت عنه قال عضد الدين فتقول وأما قراءتتته على الشيخ منغري أن ينكر الش
من إكراه أو غفلة أو غريمها من املقدرات املانعة عن األنكار فقد اختلف يف انه هل يعمل به أوال فمنعه بعض 

  .الظاهرية والصحيح أنه معمول به إىل أن قال فنقول عند الرواية حدثنا أو أخربنا قراءة عليه

  ري ذكر القراءة؟وهل يقول حدثنا وأخربنا مطلقا منغ
  .قال احلاكم القراءة إخبار عهدة على ذلك مشاخينا ونقل ذلك عن األئمة األربعة

الراوي " باإلقرار ومل يتلفظ فجزم صاحب احملصول بأنه ال يقول"زادالزين برأسه أو بأصبعه " وإن أشار الشيخ"
جاز أن يقول ذلك مع سكوته كما كأن وجهه أنه إذا " حدثين وأخربين وال مسعت قال الزين وفيه نظر"عنه 



  .سلف فمع إشارته باألوىل
عقب السماع خوفا من الغفلة اليسرية عن الكلمة والكلمتني فإن حتقق " واستحبوا اإلجازة من الشيخ لتلميذه"

السهو ومل حتصل إجازة بطل السماع يف القدر املشكوك فيه ألنه ال رواية إال مع علم بالتحديث أو الظن ال مع 
  .كالش

إحلاقا منهم " يعفي عن القدر اليسري كالكلمة والكلمينت"نقال منه عن ظاهر صنيع احملدثني إنه " وقال زين الدين"
  .لألقل باألكثر وللمغلوب بالغالب

قال السخاوي بل تسعوا أكثر من ذلك حىت صار املالحظ إبقاء سلسلة األسناد حبيث كان يكتب السماع عن 
بعيدا عن القاري والصبيان الذين ال يضبط أحدهم بل يلعبون غالبا وال يشتملون املزي وحبضرته ملن يكون 

  .مبجرد السماع حكاه ابن كثري
فأخربه مل "من السامعني " من عنده"التلميذ عن كالم شيخه " كالم الشيخ واستفهم"التلميذ " وإذا مل يسمع"

الذي أخرب به قد صار شيخا له فيما أخربه فإن " عن الشيخ إال بواسطة من حدثه"أي ما استفهم عنه " يروه
  .كما عرفت" والصحيح خالفه"كأنه نظر إىل احتاد اجمللس " وجوزه بعضهم"ونزل به درجة عن السماع 

وأما املستملي فهو مبنزلة القاري على الشيخ فإذا مسع املستملي ما يقول اململي فلمن مسع السمتملي أن يروي "
قال السخاوي هذا هو الذي عليه العلم عند أكابر احملدثني " إلمالء كالقراءةعن اململي ويقيد ذلك بذكر ا

ي كان يعظم اجلمع يف جمالسهم جدا وجيتمع فيه الفئام من الناس حبيث يبلغ عددهم ألوفا مؤلفة ويصعد ١ال
  .املستمي على األماكن املرتفعة ويتلقون عن املشايخ ما ميلون

  .وراء حجاب إذ هو األصلهذا فيما يكون فيه السماع ال من 
من وراء حجاب مع معرفة الصوت أو "إذا كان حيدث من لفظه بصوت وهو يعرف الصوت " وجيوز السماع"

لقوله صلى اهللا "أي بصوته فيما إذا حدث بلفظه أو حبضوره فيماإذا قرى عليه صح السماع " تعريف ثقة به
  كلوا واشربوا حىت تسمعوا تأذين: "عليه وسلم

وقد يناقش فيه بأذن األذان ال قدرة لسماع الشيطان أللفاظه فيكف بقوله  ٢قال السخاوي ١" كتومابن أم م
وألن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كن حيدثن من وراء "وذلك مع احلجة لنا أيضا مث ذكر ما أفاده قوله 

  .من غري نكري إمجاعا" حجاب وينقل عنهن من يسمع ذلك
* * *  

  :مسألة 
هي مصدر وأصلها إجواز حتركت الواو وانفتح ما قبلت ألفا وحذفت " اإلجازة"من أقسام التحمل " الثالث"

  .إحدى األلفني إما الزائدة وإما األصليه على اخلالف بني سيبويه واألخفش
 ويف مأخذها أقوال قيل التجوز وهو التعدي كانه عدى روايته حىت أدخلها إىل املروى عنه وقيل من اجملاز كأنه
القراءة والسماع هي احلقيقة وما عداها جماز وقيل من اجلواز ميعىن اإلباحه فإنه أباح اجمليز من أجازه أن يروى 

  .عنه وأذن له يف ذلك
واعلم أهنم اختلفوا يف مرتبة األجازة واملصنف بين على كالم الزين أهنا رتبة ثالثة وأن العرض أقوى منها وقيل 



ذب وأنفى عن التهمة وسوء الظن والتخللص عن الرياء والعجب قاله أبو القاسم أقوى منه ألهنا أبعد من الك
عبد الرمحن بن منده وقال بقي بن خملد ومن تبعه إهنما سواء وبه قال ابن خزمية فقال املناولة واإلجازة عندي 

  .كالسماع الصحيح
فيعني اجملاز له " تابا معينا لرجل معنيأصحها أن جييز العامل ك"عدها زين الدين تسعة أنواع " وهي أنواع كثرية"

قال زين الدين إنه حكى القاضي عياض اإلتفاق على " فيقول أجزت لك أن تروى عين كتاب فالن"واجملاز به 
  .جواز هذا النوع

  .للمجاز به وهذه الثانية" لرجل معني مجيع مسموعاته من غري تعيني"الشيخ " ودون هذا أن جييز"
  "ن هذا أن جييز مجيع مسموعاته جلميع املوجودين من املسلمنيودو: "والثالثة قوله

  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٩وأمحد . ٣٨: ٣٦حديث :الصيام: ومسلم يف. ١/١٦٠البخاري  ١
  .٢١١ - ٢/٢١٠فتح املغيث  ٢

  :لعدم تعيني األمرين معا وال أحدمها
ووجه " املسلمني املوجودين واملعدومنيجلميع "أي مجيع مسموعاته " ودون هذه أن جييز ذلك"والرابعة قوله 

تأخرها عما قبلها ظاهر واختار اخلطيب صحتها قال إذا أجاز جلميع املسلمني صحت األجازة وكذلك احلافظ 
ابن منده فإنه أجاز ملن قال ال إله إال اهللا وإليه ذهب احلافظ السلفى فإنه كتب من االسكندريه يف بعض مكاتباته 

  .ة منهابغداد وواسط ومهدان وإصبهان وزجنانإحازة ألهل بلدان عد
قال القاضي عياض إن اال جازة العامه للمسلمني من وجد منهم ومن مل يوجه ذهب إ ليها مجاعة من مشايخ 

قد قدمنا لك عن الزين أن صورها تسع " وهلا صور غري هذه"احلديث قال زين الدين وأنا أتوقف عن الرواية هبا 
  .فهذه منها أربع

والقائلون بكل صورة أكثر من القائلني منا دوهنا " خالف"أى من هذه املذكورة أو من احملذوفة " كل منهاويف "
وادعى الباجي أنه الخالف يف جواز الرواية باألجازة من سلف هذه األمه وخلفها قال زين الدين إن حكايته ] 

  .إنه باطل: األمجاع غلط وقال ابن الصالح
  .اض أنه األوىل من الصورتقدم عن القاضي عي: قلت

فمنهم من قال هي خرب "يف معناها إختالفا تفرع عنه إختالف آخر " والذي إعتمد عليه من أجازها إختلفوا"
ا جاز يف األخبار اجلملية جاز فيها فمن هنا أى بعض " قال بعضهم"أى من حيث كوهنا خربا مجليا " مجلى وكل م

فلم "  ملعدوم ألن األخبار اليكون إى ملعني موجود مشافهة أومكاتبةال جتوز لغري معني وال"من أجاز األجازة 
  .جيبريوا إال القسم األول منها وهو حيث تعني اجملاز له

وحده كأجزت ملن سيوجد أو مع " واملعدوم"كأجزت ألهل مصر مثال " ومن اجاز ذلكفي حق اجملهول"
أخربنا اهللا يف كتابه بكذا كما يقول أمرنا بكذا وإن  بأنه جيوز أن يقول"من يقول جبواز ذلك " إحتج"املوجودين 

.كنا وقت األخبار واألمر غري موجودين وال معينني  "  
  " :ضعيف لوجهني"الدليل " وهذا"قال املنصف 



جلاز لنا أن نرى عمن مل جيز لنا من "أي على قولنا أخربنا اهللا بكذا " أنه لو جاز لنا القياس على هذا: األول"
  " .جواز قولنا أخربنا اهللا اليتوقف على أن اهللا أجاز لنا الرواية عنه احملدثي فإن

" بلغوا عىن ولو آية"وقال  ١" لبيلغ الشاهد الغائب"مل ال يقال إنه قد ثبت أنه قال صلى اهللا عليه وسلم : قلت
ا أين به من عند اهللا من كتاب  ٢ وسنة فهذه إجازة وهو خطاب لألمه املوجودين أو ملن شافهه بأن يبلغوا عنه م

منه صلى اهللا عليه وسلم يف األبالغ عنه ما جاء به فهو يروي القرىن عن جربيل عن اهللا تعاىل مث أمرنا بابالغه 
فإذا عرفت فقولنا أخربنا اهللا بكذا ممستندا إىل هذا األمر الذي هو إجازة وزيادة وغايته أن يكون قولنا أخربنا 

  .لواسطةاهللا بكذا خربا مرسال ألسقاطنا ا
وال يلزم أيضا أن يكون إخباره صلى اهللا عليه وسلم لنا عن اهللا بالقرآن وباألحاديث القدسية الىت بلغها إليه 

النلك خربا مرسال ألنه من األخبار املعلوم صدقها فلذا وجب قبول خربه صلى اهللا عليه وسلم ألجل املعجزة 
نا معصوم عن الكذب رواية عن غريه وقوال عن نفسه وصل فليس كاألخبار املرسلة يف الروايات ألن املخترب ه

خربه بذلك الواسطة وهو جربيل أو غريه من املالئكة أوال وقد صرح صلى اهللا عليه وسلم يف بعض رواياته عن 
  .اهللا تعاىل بذكر جربيل واألكثر حذفه

أجازلنا الرواية عنه بل قد أجاز لنا وإذا تقرر هذا فلم يتم قول املنصف إنه اليتوقف قولناأخربنا اهللا تعاىل أنه 
َو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرُسوالً ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه {تعاىل الرواية عنه على لسان رسوله حيث قال  ُه

} َوآَخرِيَن ِمْنُهْم لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم،ُمبِنيٍ َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضاللٍ
فإنه معطوف على األمني أو على ضمري مفعول يعلمهم فالصحابة معلمون له صلى اهللا عليه وسلم ] ٢: اجلمعة[

يعلمهم الكتاب واحلكمة فالصحابة معلمون له صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم الكتاب واحلكمة والكل إخبار منه 
هللا عليه وسلم عن اهللا كما تقرر أن احلق أن السنةوحى وهى املراد باحلكمة يف اآليه مث أمرهم صلى اهللا صلى ا

  .عليه وسلم أن يعلموامن يأيت بعدهم ويبلغوهم الكتاب واحلكمة مث هلم جرا إىل إنقضاء دار التكليف
باالبالغ فإخباره صلى اهللا عليه وكل ذلك إخبار عن اهللا باألخازة منه صلى اهللا عليه وسلم وهي أمره هلم 

وسلم عن ربه كله باإلجازة عنه تعاىل فإن أمره تعلى له صلى اهللا عليه وسلم بإخباره لنا عنه أمره ونواهيه 
وكالمه هو عني اإلجازة له باالبالغ غايته أنه تعلى أوجب عليه ذلك االبالغ كما أوجب صلى اهللا عليه وسلم 

  على
  ـــــــــــــــــــ

  .٥/٤٥وأمحد ، ٤٤٦حديث : ٨٢ب : احلج: ومسلم يف، ٣٧، ١/٢٦البخاري  ١
  .٢/١٥٩وأمحد ، ١/١٣٦والدارمي ، ٢٦٦٩والترمذي ، ٤/٢٠٧البخاري  ٢

األمة األبالغ عنه وعن اهللا فقولنا أخربنا اهللا بكذا مرسل بل املراد أخربنا من علمنا كالم اهللا عن رسول اهللا عن 
  .ينهم وبني من علمهم وسائط الينحصرونجربيل عن اهللا ومن علمنا ب

لكن األخبار املتواترة كالقرآن والواجبات اخلمسة وحنوها ال ينظر فيها إىل الرواة وال إىل صفاهتم وإال فالكل 
رواية فليتأمل فإنه قد يقال إن إنقسام الرواية إىل مرسل وغريه إمنا هو يف األحاديث ال يف املتواترات ألنه قد 

به آحاد إال أن يقال التصديق باملعجزة صري قبول اخلرب ضروريا من صاحبها وهو الرسول صلى اهللا يقال أول رت



عليه وسلم والضرورة هي العلة يف قبول األخبار املتواترة فهي كالتواتر وأقوى منه يف أول رتبة فلينظر فلم جتد 
  .هذا البحث ألحد وإمنا هو من فتح اهللا وله احلمد كله

يقال عليه سؤال " جلاز لنا أيضا أن نروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بغري واسطة"عن اهللا " ولو جاز ذلك"
االستفسار وهو ما معىن بغري واسطة هل خيتلف عليه فهذا ليس بإخبار عنه لغة قطعا وإن أريد بغري واسطة أي 

ا يبلغنا عنه التعليم أما القرآن فمن  أفواه حفاظه أو من خطوط الثقات من بغري راو لنا عنه فنحن إمنا طريق م
حفاظه والكل وساطة وتعليمهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو السنة وال تبلغنا إال من أفواه الرواة أو 
من خطوط ثقاهتم النقلة والكل إبالغ لنا ورواية فإذا نقلنا عن اهللا تعاىل أمرا وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

ال بواسطة قطعا وال يشترط أن يقال لنا املبلغ أرووا عين ألنه قدأمرنا الشارع بالرواية عنه سنة فهي ال تكون إ
ا قد حجرتكم عن الرواية عين لكان كالما الغيا وكان به آمثا وإذا عرفت  واإلبالغ حبيث لوقال لنا من علمن

اب وسنة وأنك ال حتتاج وجوب الرواية عن اهللا وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل ما صح لك من كت
  .فيه إىل إجازة أصال

نعم إذا أردت سلسلة اإلسناد بأنه أخربك فالن عن فالن فال بد لك من طريق يصح لك هبا األخبار وباه أخربك 
فمن أجاز للمعدومني فمعناه اإلبالغ إليه بأنه يروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وقوله صلى اهللا 

عام للموجودين ولو كانوا غائبني وللمعدومني على خالف يف األصول واإلبالغ عنه " ا عينبلغو"عليه وسلم 
  .صلى اهللا عليه وسلم رواية فقد أجاز صلى اهللا عليه وسلم الرواية للمعدومني بل أمر هبا

  .وإذا حتققت هذا علمت بطالن السؤال واجلواب الذي تضمنهما قوله
  قد عرفت أن" من غري أجازة لنا خبالف غريهإمنا أجاز يف حقه تعلى : فإن قلت"

أمره تعاىل لنا باألبالغ عنه وعن ورسوله صلى اهللا عليه وسلم على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم إجازة لنا 
نعم " ألنه تعاىل أراد خطاب مجيع املكلفني خبالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإمنا خاطب من مسعه"وزيادة 

هي هو ملن مسعه كما عرف يف األصول لكنه صلى اهللا عليه وسلم أمرهم بالبالغ عنه وهو إجازة اخلطاب الشفا
ا من خاطب من مسعه أنه أراد اخلطاب الشفاهي  منه ملن بلغه أن يبلغ عنه مث ظاهر كالمه أن املراد من قوله فإم

  .ألنه املسموع ملن خياطب به
اهللا عليه وسلم إال يف فرض الصلوات اخلمس ليلة اإلسراء فإنه كان وال خيفى أنه تعاىل مل يشافه رسول اهللا صلى 

بغري وساطة وأما القرآن ويغره فإنه جاءه صلى اهللا عليه وسلم بواسطة امللك فال يتم قوله أراد خطاب مجيع 
اطب املكلفني ألنه تعاىل مل خياطب اخلطاب الشفاهي الذي جعله وجه الشبه ال املوجودين وال املعدومني بل خ

الكالم يف " وكذا شيوخ احملدثني إمنا خاطبوا من أخذ عنهم"جربيل عليه السالم على كيفية ال يعلمها إال هو 
أعم من اخلطاب وهو البالغ فأجازته للمعدومني إبالغ هلم بأن يرووا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا 

  .كأمره صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغ عنه
ينبغي أن املراد أي قصد أن " من املكلفني"كما أفاده إيراد السؤال " قصد خطاب املعدومنيكون اهللا : قلت"

خياطبهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم عنه تعاىل كما قصد أن خياطب جربيل حممدا صلى اهللا عليه وسلم إال أنه 
لكنه ال " تلف يف صحتهخم"تعاىل خاطب املوجودين اخلطاب الشفاهي الذي علق به النزاع وكما دل له قوله 



ا ذكرنا خرج عما حنن بصدده   .خيفي أنه إذا محل على م
واعلم أن مسألة اخلطاب الشفاهي هي حمل اخلالف يف األصول بني احلنابلة واجلماهري وال خيفي أنه ال يصح أن 

أجازته كأمره تراد هنا فإن احملدث الذي أجاز للمعدومني غري خماطب هلم مشفامهة ضرورة عقلية لكنه يبلغ ب
فإنه أجازة ملن يف عصره وملن جاء بعده ووجد بعد فقده وقوله املعدومني " بلغوا عين"صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

يدل على أن املوجودين ال خالف يف قصد خطاهبم وفيه اخلالف بل احلق أن اخلطاب الشفاهي ال يكون إال 
غئبون ومن سيوجد فإمنا يدخلون يف احلكم ألدلة عموم للحاضرين ال غري وذلك مثل يا أيها الناس وأما ال

  .التشريع كما عرفت يف األصول الفقية
  يقال عليه" وعلى تقدير صحته فليس ينزل منزلة األخبار كما ال ينزل منزلة التكليم"

أال ترى أن "مسلم ولذا ال يقال يف الرواية باإلجازة كلمين فالن وال شافهي وال مسعته وإمنا يقال أجاز يل وحنوه 
يقال فرق " موسى عليه السالم كلم اهللا تعاىل من دون سائر من آمن به وإن كان اهللا قد أمرهم وهناهم وأخربهم

بني األمرين فإنه تعاىل كلم موسى عليه الصالة والسالم بغري واسطة والذين أمرهم وأخربهم وهناهم كانوا 
قطعا فأمر الرسل بإبالغهم والرواية عنه تعاىل هلم وأمرت  بواسطة الرسل وكان فيمن أمرهم تعاىل من هو معدوم

الرسل أصحاهبم بإبالغهم فهم مأمورون بأمر اهللا بالواسطة األحياء يف عصر الرسل الذي مل يشافههم الرسول 
  .كاملعدومني يف ذلك إمنا تعددت الوسائط

جملاز هل املراد أخربنا رسول اهللا صلى اهللا يقال فما حقيقة هذا ا" فظهر من هذا أن قول القائل أخربنا اهللا جماز"
عليه وسلم فهو أيضا جماز بل قوله صلى اهللا عليه وسلم أخربين اهللا تعاىل إذا اعتربت األخبار الشفاهي جماز 
ويكون من اجملاز الذي ال حقيقة له بل األظهر أن قولنا حنن مثال أخربنا اهللا مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

الكل حقيقة يف العبارتني أو جماز فيهما إذا الكل إخبار عنه تعاىل بواسطة غايته كثرة الوسائط يف " أخربين اهللا"
ها يف حقه صلى اهللا عليه وسلم وقد أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم بإبالغنا وأمرنا صلى اهللا :حقتا وقلت

املشافهة بل حتقق أنه قاله وأمرنا بإبالغه فيكون عليه وسلم باإلبالغ عنه أو يقال ال يشترط يف األخبار عن الغري 
  .الكل حقيقة

وضوح القرينة الدالة على املقصود وعدم "أي هذا اجملاز وال خيفى أن األوىل أن يقول صححه " والذي حسنه"
وذلك أن وضوح القرينة يف املعىن اجلازي مصححه ال حمسنه إذ لو خفيت ملا صح " أيهام حقيقة التكليم اخلاص

ا كان الظاهر"أي أنه جماز " دليلهو" " أنه يقبح من أحدنا أن يقول أخربين زيد بكذا ومل خيربه بذلك مشافهة مل
أي من مشافهة زيد له باخلرب وقد يقال ال نسلم القبح بعد ثبوت قوله " ممكنا وال مانع منه"وهو احلقيقة هنا 

  . ال لغويصلى اهللا عليه وسلم أخربين اهللا تعاىل ولعل هذا القبح عريف
أن ذلك غري مفيد للمقصود من األجازة وإن قدرنا صحته يف جماز اللغة أو "من وجهي الضعف " الوجه الثاين"

ال يوصف بالكذب وذلك ألن املقصود باإلجازة اتصال اإلسناد "أي قائل أخربين اهللا " حقيقتها مبعىن أن قائله
  جلاز لنا أن نروي عمن بيننا وبينه قرون عديدة ممن"مني وهو اإلجازة للمعدو" وعدم انقطاعه فلو جاز مثل ذلك

قدمنا قريبا أنه أجاز ملن قال ال إله إال اهللا " قد أجاز جلميع املسلمني املوجودين واملعدومني كاحلافظ ابن منده
  .وقدمنا غري ابن منده



يقال أين اإلتفاق " ى عنهوقد اتفق علماء اإلسناء على القدح يف اإلسناد يكون الراوي مل يدرك زمان من رو"
وهذا ابن منده من أئمة اإلسناد قد أجاز ذلك وأجازه غريه من األئمة كما قدمنا مجاعة منهم مث القد املذكور إمنا 

  .يكون إذا أفهم مساعه منه بال وساطة وال كذا هنا
ومل يرو ومل يسمع : صالحوال فرق بني قبول من هذه صفته وبني قبول املراسيل واملقاطيع يف املعىن قال ابن ال"

املاموس الشرذمة بالكسر القليل " عن أحد ممن يقتدى به أنه إستعمل هذهاإلجازة فروى هبا وال عن الشرذمة
  .قال السخاوى وقد انصف ابن يف قصر النفي على روايته ومساعه" املتاخرة الذين سوغوها انتهى"من الناس 

سمع مسندة إىل اجملهول كأنه يريد مل يرو أحد بدليل أنه أىب الواو عبلرة ابن الصالح يف نفي الرواية وال: قلت
ويف شرذمة قال السخاوى ألنه إستعملها مجاعات ممن تقدمه من األئمة املقتدى هبم كاحلافظ أيب الفتح نصر بن 

افظ إبراهيم املقدسي واحلافظ السلفي حدث هبا عن ابن جريون فيما قاله ابن دحية وغريه وحدث هبا أيضا احل
أبو بكر بن حسني األشبيلي املالكي وإن أيب العمرين كتلب علوم احلديث عن السلقى وجدث هبا أبو اخلطاب 

ابن دحية يف تصانيفه عن أيب الوقت والسلفى وإستعماهلا خلق كثري بعد ابن الصالح وعمل هبا النووى فإنه قال 
ملسلمني حىت إنه لكثرية من جوزها أقردهم احلافظ كما قرأته خبطه يف آخر بعض تصانيفه وأجزت روايته جلميع ا

أبو جعفر حممد بن أيب احلسن أيب البدر البغدادي الكاتب يف مصنف رتبهم فيه على حروف املعجم وكذا مجعهم 
أبو رشيد بن الغزاىل احلافظ يف كتاب مساه اجلمع املبارك وقال النووى مشريا إىل التعقب على ابن الصالح إنه مل 

ستعملها حىت وال من سوغها إن الظاهر من كالم من صححها جواز الرواية هبا وهذا يقتضى صحها ير من إ
  .وأى فائدة هلا غري الرواية هبا

وإعلم أهنم يشترطون فيمن جييزون له األهلة وكأن املراد أهنم جييزون للمعدومني عند كما هلم وما أحسن قول 
  :على احلافظ السلفى وقد طلب منه اإلجازة فقال أيب شجاع عمر بن أيب احلسن البسطامي جوابا

  إين أجزت لكم عين روايتكم مبا مسعت من أشياخي وأقراين
  من بعد أن حتفظوا جلواز هلا مستجمعني هلا أسباب إتقان

أرجوا بذلك أن اهللا يذكرين يوم النشور وإياكم بغفران ومثله ماكتبه أبو األشعث أمحد بن املقدام العجلي كما 
  :اخلطيب يف الكفاية والقاضي يف اإلملاع أورده

  كتايب إليكم فافهموه فإنه رسويل إليكم والكتاب رسول
  فهذا مساعي من رجال لقيتهم هلم ورع مع فهمهم وعقول

  فإن شئتموا فارووهعين فإمنا تقولون ماقد قلته وأقول
  :أال واحذروا التصحيف فيه فرمبا يغري عن تصحيفه فيحول وقال غريه

  فيما قد سألتم غروركم ولست مبا عندي من العلم أخبلوأكره 
فمن يروه فلريوه بصوابه كما قاله القراء فالصدق أمجل وكتبت إجازة لبعض العلماء واشتملت هذه األبيات 

  :على إجازة ونصيحة وكثريا ماأكتبها يف غالب اإلجازات وهي
  أجزتكمو ياأهل ودى رواييت ملا أنا يف علم األحاديث أرويه

  لى ذلك الشرط الذي بني أهله ويف شرحنا التوضيح تنقيح مافيهع



  فأسند إلينا باإلجازة راويا لغري الذي عين مسعت سترويه
  وإن ترو عين مامسعت فأروه حبدثنا الشيخ املشافه من فيه
  كذلك أجزنا مالنا من مؤلف إذا كنت تقريه وعين ترويه

  مشوسا األهليهأال واعلموا والعلم أشرف مكسب وقد صرمتو فيه 
  بأن أساس العلم تصحيح نية وإخالص ماتبديه منه وختفيه
تمو وحققتمو من لفطه ومعانيه   وبذلكمو منه ملا قد عرف

  مع الصرب يف تفهيم من ليس فامها فكم طالب عد اجللي كخافيه
  وأن تلزموا يف اإلعتقاد طريقة ألسالفنا من غري جرب وتشبيه

  فهذا الذي بني األنام تواصيهوأوصيكمو بالصرب والرب والتقى 

  به أمرتنا سورة العصر فاشكروا ملوالكمو ماجاءكم من أياديه
  فعضوا عليها بالنواجذ واصبورا فقد فرق الناس الكالم مبا فيه
  ففيه الدواهي القاتالت ألهلها وكم فيه من داء يعز مداويه
  فكم مقصد حنو املقاصد مظلم وكم موقف حنو املواقف خيزيه

  الغايات غاية حبثها شكوك بال شك ومن غري متويهكذلكم 
  فيا حبذا القرآن كم من أدلة حواها لتوحيد وعدل وتنزيه
  فماكان يف عصر الرسول وصحبه سواه دليال قاهرا ألعاديه

  فال تأخذوا إال مقالته اليت تنادي إىل دار النعيم دواعيه
  جيهعسانا نليب من دعانا إىل اهلدى ننال غدا من ربنا ما تر
  وما خلتموه مشكال متشاهبا فقولوا وكلناه إىل علم باريه

  وقف عند لفظ اهللا والراسخون قل هو املبتدا ما بعده خري فيه
  وفيه لدينا فوق عشرين حجة وال يستطيع النظم شرح معانيه
  فقد ضل بالتأويل قوم جهالة ويعرف ذا النقاد من غري تنبيه

ا    حام حول مبانيهفعطل أقوام وجسم فرقة وفاز امرؤ م
  أتى كل ما فيه من األمر تاركا وجمتنبا إتيانه لنواهيه

  وقدصرب الكشاف جل كالمه تعاىل جمازا فاحذروا من دواهيه
  وفيه ياهللا در كالمه مباحث تفي كل داء وتشفيه

  خذوا واتركوا منه وكل مؤلف كذلك فيه ما يروج وما فيه
  منه ويهديه وليس سوى الرمحن جيذب عبده إىل كل ما يرضيه

  أقيموا على باب الكرمي وداوموا على قرعه فهو اجمليب لداعيه
  ودونكم نصحا أتى يف إجازة ودأيب نشر العلم مع نصح أهليه

  وال تتركوين من دعائكمو عسى عسى دعوة تشفي الفؤاد وحتييه



  وهتدي إىل حسن اخلتام فإنه مناي الذي أدعو به وأرجيه
ا على    أمحد واآلل أقمار ناديهوأمحد ريب كل محد مصلي

  ورض على أصحاب أمحد متبعا لتابعهم أهل احلديث وراويه

إال أنه مل يتقدم ذكرما جعلوه إذنا للمجازله يف " وقالت طافة ممن سوغ األنوع يف األجازة إهنا إذن الخري مجلى"
يتحمله من الروايات بعد  كالم املصنف وذلك أهنم ذكروا من أنواعها أن يأذن اجمليز للمجازله أن يروى عنه ما
  " .وشبهوها بالوكالة"األجازة له فريويه عنه اجملازلة بعد أن يتحمله قال الزين هذا النوع من االجازة باطل 

إهنا على القول بأهنا إذن تنبىن على اخلالف يف تصحيح اإلذن يف الوكالة فيما ام ميلكه اآلذن : قال ابن الصالح
الذى يريد أن يشت يه وعلى جواز هذا النوع قال بعضهم وإذا جاز التوكل فيما  بعد كأن يوكله يف بيع العبد

تبعا : الميلكه بعد فاإلجارة أوىل بدليل صحه إجاز الطفل دون توكيله وعلى املعتمد فيتعني كما قال ابن الصالح
شيخه قبل إجازته انتهى لغريه على من يريد أن يروى عن شيخ باإلجازه أن يعلم أن يعلم ما يرويه عنه مما حتمله 
  .قال السخاوى يلحق بذلك ما يتجدد للمجيز بعد صدور اإلجازه من نظم أو تأليف

يقال هم مسلمون بكونه " قول ساقط ألن باب الرواية غري باب الوكالة"أى تشبيه األجازة بالوكالة " وهذا"
فإن الرواية خرب عما مضى يدخله " غريه إمنا قاسوه عليه فكان األحسن أن يقول وقياسها على الوكالة باطل
يصح "لكوهنا تتعلق باألحكام املستقبلة " الصدق والكذب والوكالة إنشاء يتعلق بتصحيح أحكام مستبقلة وهلذا
أما الشروط واالستثناء فالظاهر دخوهلما " عزل املوكل للوكيل ويدخل فيها الشروط واالستثناء خبالف الرواية

أهليةمن جييزون له ويستثنون بعض ما مل يسمعوه وال خيفى أن األجازة معناها إنشاء يف األجازة فإهنم يشترطون 
مثل أجزت لك فإنه من باب بعث وحنوه فهي مثل وكلتك يف معناها مث أن اجملاز له واملوكل مها املخربان 

 مطالبة عمرو وخربمها هو الذي حيتمل الصدق والكذب فإنه يقول اجملاز له أخربين فالن ويقول وكلين زيد يف
حبق عنده له فكالمها خمربان ومستندمها مجل إنشائية فقول املصنف هذا خرب وهذا إنشاء كأنه من إلتباس 

  .العارض باملعروض
وأما منع الشيخ من أجاز له أو مسع منه روايته عنه فقد قال الزين وال يضر سامعا أن مينعه الشيخ أن يروي ما 

ا مسعته ال لعلة أو ريبة يف املسموع فإنه قد مسعه كأن يقول له ال ترو ع ا أذنت لك أن تروي عين ما م ين أو م
قال ابن خالد يف احملدث الفاضل إن له الرواية عنه وال يضره منعه وتبعه القاضي عياض وصرح به غري واحد 

ال   من أئمة هذا الشأن وهذا هو الصحيح وقد حدثه وهو شيء ال يرجع فيه ف

  .يؤثر منعه انتهى
  .وهذا يقوي ما قدمناه لك من أنه إبالغ فال أثر ملنعه عنه: قلت

وقال السخاوي عن بعض علماء غفريقة أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض من أخذ عنه ألمر نقمه عليه 
وكذلك عن بعض علماء األندلس وقال لعله صدر عنهم تأدينا وتضعيفا هلم عند العامة ال ألهنم اعتقدوا صحة 

  .ىتأثرية انته
األجازة مبعني ملعني وكأن قوته من حيث تعيني املسموع من " وأقول إن النوعني األولني قويان واألول أقوى"

  .أول األمر وإال فإن الصورة الثانية ال بد فيها من تعني املسموع ضرورة وإال كانت إجازة مبجهول



إلسناد ال جواز العمل فإنه ال بد فيه من اتصال ا"أي األولني " ضعيف وفائدهتما"أي األجازة " وباقي أنواعها"
إال أن تكون األجازة "األمران معا " معرفة صحة النسخة املروي منها أما مبناولة أو بوجادة صحيحة كما سيأيت
وجواز "ال حاجة إليه فقد علم " لنسخة صحيحة معينة عند اجمليز فتكون اإلجازة هلا مفيدة التصال اإلسناد

تعداد "ا علوم احلديث يف بيان احلجج يف اإلجازة وطولوا الكالم بذكر أنواها وذكر العمل وقد قصر مصنفو
  .وما كان يليق ترك األدلة عليها" أمساء املختلني يف كل نوع منها

* * *  
  :مسألة 

أي عطاء  ١" فحملومها بغري نول: "هي لغة العطية ومنه حديث اخلضر" املناولة و"من طرق الرواية " الرابع"
حا إعطاء الطالب شيئا من مروياته مع إجازته له به صرحيا أو كناية وأخرت عن اإلجازة مع أهنا أعلى واصطال

  .منها على املعتمد ألهنا جزء ألول نوعيه
واألصل فيها ما علقه البخاري حيث ترجم له يف العلم من صحيحه أنه صلى اهللا عليه وسلم كتب ألمري السرية 

فلما بلغ املكان قرأه على الناس وأخربهم بأمر النيب صلى " حىت تبلغ مكان كذا وكذاال تقرأه : "كتابا وقال له
اهللا عليه وسلم وعزا البخاري االحتجاج لبعض علماء احلجاز وقد وصله الطرباين يف املعجم الكبري والبيهقي يف 

  املدخل
  ـــــــــــــــــــ

  .١١٨وأمحد ، ١٧٠ث حدي: الفضائل: ومسلم يف، ٤٤ب : العلم: البخاري يف ١

  .من طريق أيب سوار عن جنب بن عبد اهللا يرفعه
أعالها أن يناول الشيخ الطالب العلم كتابا من مساعه أو مما قوبل على كتابه ويقول هذا من مساعي "مث املناولة 

ا فيها من التعيني والتشخيص بال خال" أو رواييت عن فالن فأروه عين وحنو ذلك ف بني وإمنا كانت أعالها مل
أعلى هذه الرتبة أن ميلكه الشيخ الكتاب هبة أو بالقيمة ويليها عاريته كتابه  ١احملدثني فيه مث قال زين الدين

  " .فيجوز لطالب العلم أن ينقل عن هذا الكتاب ويعمل مبا فيه"يقابل عليه أو ينقل منه 
مبا قابل عليه فيعرضه على الشيخ أن يأيت الطالب بكتاب الشيخ أو "وهي " دون هذه الصورة"الثانية " و"

فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ مث يناوله الطالب ويقول هو رواييت عن فالن أو عمن ذكر فيه أو حنو ذلك 
وتقدم " فأروه عين وحنو ذلكوهذه الصورة اآلخرة مساها غري واحج من األئمة عرضا فيكون عرض املناولة

  .عرض السماع
فإنه قال بعد ذكر الصورتني وهذه املناولة املعروفة  ٢صورتني معا كما تفيده عبارة الزينأي يف ال" وهذه املناولة"
وربيعة "الزهري " إن اقترنت هبا إجازة فهي حالة حمل السماع عند بعضهم كما حكاه احلاكم عن ابن شهاب"

خرين من املدنيني ومالك بن أنس اإلمام يف آ ٣عبارة ابن الصالح" الرأي وحيىي بن سعيد األنصاري ومالك
وجماهد وأبو الزبري وابن عيينة يف مجاعة من املكيني وعلقمة وإبراهيم النخعي والشعيب يف مجاعة من الكوفيني 

وقتادة وأبو العالية وأبو املتوكل الناحي يف طائفة من البصريني وابن وهب وابن القاسم يف طائفة من املصريني 
  .أي احلاكم طائفة من مشاخيه على ذلك انتهىوآخرون من الشاميني واخلراسانيني ور



أنه قال  ٤وروى اخلطيب يف الكفاية" وغريهم من أهل املدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام ومصر وخراسان"
  :إمساعيل بن أيب أويس السماع على ثالثة أوجه

  .القراءة على احملدث وهو أصحها وقراءة احملدث واملناولة
أي عرض املناولة " لعرض أما فقهاء اإلسالم الذي أفتوا يف احلالل واحلرام فإهنم مل يروهوقال احلاكم يف هذا ا"
  مساعا منهم الشافعي واألوزاعي والبويطي واملزين"

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/٣فتح املغيث  ١
  .٣/٤فتح املغيث  ٢
  .١٤٧علوم احلديث ص  ٣
  .٣٢٧ص  ٤

وعليه عهدنا أئمتنا إليه "احلاكم " ك وابن راهوية وحيىي بن حيىي قالوأبو حنيفة والثوري وابن حنبل وابن املبار
نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها حىت يؤديها : "واحتج احلاكم بقوله صلى اهللا عليه وسلم" ذهبوا وإليه نذهب
السماع  فإنه مل يذكرفيهما غري ٢" تسمعون ويسمع منكم: "وبقوله صلى اهللا عليه وسلم ١" إىل من مل يسمعها

فدل على أفضليته لكن قال البلقيين إن ذلك ال يقتضي امتناع تنزيل املناولة على ما تقدم منزلة السماع يف 
  .القوة على أين مل أجد من صريح كالمهم يقتضيه قال السخاوي وفيه نظر ومل يبني وجهه

واألخبار ونقل "اإلجازة قراءة متام كالمه لفظا و" إنه هو الصحيح وإنه منحط عن التحديث: قال ابن الصالح"
: بالزاي" وإمنا اختلفوا يف موازاهتا"وإن اختلفوا يف صحة اإلجازة اجملردة قال " زين الدين االتفاق على صحتها

وهي رواية : وعبارته فيه" للسماع قال وقد حكى االتفاق على صحتها القاضي عياض يف اإلملاع"مساواهتا 
. ني ومسى مجاعة وهو قول كافة أهل النقل واألداء والتحقيق من أهل النظرصحيحة عند معظم األئمة واحملدث

  .انتهى
وأما إن مل تقترن هبا إجازة وال قال املناول للطالب ارو عين مايف هذا الكتاب وال حنو ذلك فإن أهل العلم "

عن الفقهاء واصحاب  األصح أهنا باطلة وحكى النووي البطالن: قال زين الدين" اختلفوا يف جواز الرواية هبا
األصول ذكره يف تقريبه واألحسن قول ابن الصالح إنه عاب غري واحد من الفقهاء األصوليني على احملدثني 

  .جتويزها وإساغة الرواية
أو ال والصحيح ان اإلذن غري "من الشيخ للطالب " هل الرواية من شرطها اإلذن: واختالفهم مبين على أن"

ألصل جواز إخبار اإلنسان عن غريه وإن مل يأذن يف اإلخبار عنه إال أن يكون أمرا إذ ا" مشترط يف اإلخبار
  .خاصا به الجيب اطالع أحد عليه

أن الكتاب مساعه "الشيخ " إذاأخرب"أي يف باب الرواية إذ هي قسم من اإلخبار فإنه " هاهنا"جتوز " فكذلك"
والوجه يف ذلك أنه "عن اإلذن " ا فإن ذلك يكفيوأن النسخة صحيحة وناوهلا الطالب لينتسخها أو ينقل منه

مع الرسل ومل تكن "إىل اآلفاق " خرب مجلى فينزل منزلة كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت كان ينفذ هبا
  الرسل حتفظها



  ـــــــــــــــــــ
  .٢٣٠وابن ماجة . ٢٦٥٨الترمذي  ١
  .١٧٨٤والصحيحة . ١/٣٢١وأمحد . ٣٦٥٩أبو داود  ٢

وإمنا " "هذا هو الذي قدمناه لك أن الرواية من اإلبالغ املأمور به "ها على النيب صلى اهللا عليه وسلم وتسمع
  " .خربا مجليا أهنا كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن مافيها منسوب إليه"الرسل من أرسلوا إليه " خيربون
راهويه حبضرة أمحد بن حنبل يف جلود امليتة  ويستأنس لذلك مبا وقع من املناظرة بني الشافعي وإسحاق بن: قلت

هال : "حديث ابن عباس عن ميمونه: فما الدليل؟ قال: دباغها طهورها قال إسحاق: إذا دبغت فقال الشافعي
يعىن الشاة فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا النىب صلى اهللا عليه وسلم قبل موته  ١" انتفعتم جيلدها

يشبه أن يكون ناسخا له ألنه قبل موته بتسري فقال الشافعي هذا  ٢" يته بإهاب والعصبالتنتفعوا من امل"بشهر 
كتاب وذلك مساع فقال إسحاق إن النىب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل كسرى وقيصر وكأن حجة عليهم 

اإلستدالل فسكت الشافعي مع بقاء حجته كما قاله ابن املفضل املاكي فإن كالمه يف ترجيح السماع يف إبطال 
  .بالكناب وكأن إسحاق مل يقصد الرد ألنه ممن يرى أن أنقص من السماع

* * *  
  :مسأله 

كان األوىل تقدمي األجازة ليوافق ما سلف من األجازة لكنها وقعت " كيف يقول من روى باملناولة واألجازة"
  .يف عبارة الزين مؤخرة فتبع املنصف طريقه

" الترى والورع النع من إطالق حدثنا وأخربنا وحنومها يف النولة واألجازة الذي عليه اجلمهور واختاره أهل"
مع تقييد ذلك بعبارة يتبني مهعا الواقع يف كيفيه التحمل ويشعر به فيقول أخربنا "جيوز " و"مطلقا من غري تقييد 

من " حدثنا وأخربنا من أجاز إطالق"وهم غري اجلمهور " أو حدثنا إجازة أو مناولة أو إذنا أو حنو ذلك ومنهم
أى " وهو"قال زين الدين إنه أجازه ابن شهاب الزهرى ومالك بن أنس " يف الرواية باملناولة"غري تقييد مبا ذكر 

  املناولة املقرونة باإلجازة: يليق مبذهب من قال"اإلطالق 
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٢٣والبيهقي . ٧/١٧٢والنسائي ، ١٠١احليض حديث : ومسلم يف. ٢/١٥٨البخاري  ١
  .٤/٣١٠وأمحد ، ٧/١٧٥والنسائي ، ٣٦١٣وابن ماجة ، ١٧٢٩والترمذي ، ٤١ب : أبو داود يف اللباس ٢

  .منزلة منزلة السماع وتقدم من قال ذلك
ومنهم من أجاز حدثنا وأخربنا اإلجازة مطلقا وكل عن ابن جريح ومالك وأهل املدينه واجلويىن ومجاعة من "

إنه حكى ذلك أى جواز الرواية حبدثنا مطلقا يف األجازة ابن جريح  ١ن قال القاضي عياضقال الزي" املتقدمني
ومجاعه من املتقدمني وحكى الوليد بن بكر أنه مذهب مالك وأهل املدينة وذهب إىل جوازه إمام احلرمني وخالفه 

  .غريه من أهل األصول
يف األجازة ألفاظ غري مشعرة باألجازة منها "هم مجاعة أهل األصول يف الروايه " واستعمل بعض أهل العلم"

قال زين الدين إذا كان قد شافهه بااألجازة لفظا وما كان حيسن أن حيذفه " شافهىن فالن وأخربين مشافهة



وهذه األلفاظ  ٢قال الزين" واستعمل بعضهم يف األجازة بالكتابه كتب إىل أو كتب ىل أو أخربنا كتابة"املنصف 
ة من املتأخرين فال يسلم من استعملها من اإلهبام وطرف من التدليس أما املشافهة فيؤهم وإن استعملها طائف

ومنها لفظ أن "مشافهته بالتحديث وأما املكاتبه فتوم أنه كتب إليه ذلك احلديث بعينه كما يفعله املتقدمون 
  " . مبنزلة أخربناومنها أنبأنا وهى عند املتقدمني"أو أخربه " أن فالنا حدثه"أخربنا فالن " فيقول

واعلم أنه استدل من أجاز إطالق التحديث باإلجازة بأن مدلول التحديث لغه إلقاء املعاين إليك سواء ألقلها 
لفظاأو كتابة أو إجازة وقد مسى اهللا تعاىل القرآن حديثا حدث به عباده وخاطبهم به فكل حمدث أحدث إليك 

  .نت صاجق يف قولك حدثينشفاها أو بكتابة أو بإجازة فقد حدثك به وأ
الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على احملدث فأجاز  ٣قال احلاكم"

ا يأيت هبا املتأخرون يف  له روايته شفاها أبنبأين فالن وكان البيهقي يقول أبنأنا فالن إجازة ومنها لفظ عن وكثريا م
ومنها "وذلك قريب إذا كان قد مسع منه بأجازة من نسخة إن مل يكن مساعا : قال ابن الصالح" موضع اإلجازة

ا " خربنا بتشديد الباء روى عن األوزاعي أنه خصص اإلجازة بذلك زاد زين الدين ومنها قال يل فالن وكثريا م
  .يعرب هبا البخاري

  ـــــــــــــــــــ
  .١٢٨اإلملاع ص  ١
  .٣/٨فتح املغيث  ٢
  .٢٦٠علوم احلديث ص ٣

 ١وقال أبو عمر حممد ابن أيب جعفر أمحد بن محدان احلريي كل ما قال البخاري قال يل فالن فهو عرض ومناولة
  .وقد تقدم أهنا حممولة على السماع وأهنا كأخربنا وأهنم كثريا ما يستعملوهنا يف املذاكرة

* * *  
  :مسألة 

ئا من حديثه خيظه أو يأمر غريه فليكت عنه بإذنه وهي أن يكتب الشيخ شي" املكاتبة"من طرق الرواية " اخلامس"
والرواية هبا متصلة صحيحة عند كثري من احملققني من املتقدمني "سواء كان غائبا عنه أو حاضر يف بلده 

  .وتقدم يف مناظرة الشافعي وإسحاق دليلها" املتأخرين
وم من األصليني منهم إمام احلرمني اجملردة وإىل هذا ذهب ق" من اإلجازة"ورتبة " أرفع"أي الكتابة " وهي"

  .وكأنه ملا فيها من التشخيص واملشاهدة للمروي من أول األمر
منهم اإلمام أبو احلسن املاوردي ولكن قال القاضي عياض إنه غلط بل العمدة صحة " ومنع الرواية هبا قوم"

ف واالستدالل بذلك واضح الرواية هبا واستدل له البخاري يف صحيحه بنسخ عثمان رضي اهللا عنه املصاح
ألصل املكاتبة ال خصوص اجملردة عن اإلجازة فإن عثمان أمرهم باالعتماد على مايف تلك املصاحف وخمالفة ما 
عداها واملستفاد من بعثه املصاحف إمنا هو ثبوت إسناد صورة املكتوب فيها إىل عثمان ال ثبوت أصل القرآن 

  .فإنه متواتر كذا قيل وفيه تأمل
ال جيوز أن يروى عن الكاتب إال أن يسلطه على ذلك فيقول ارو عين "هو سيف الدين اآلمدي " بعضهم وقال"



ما كتبت إليك أو يكتب ذلك إليه وحجة من أجازها أهنا من أقسام األعالم احلاصل باألخبار فهي ميثله يف 
إىل الغائب ونزلوه منزلة املشافهة  الفائدة املعقولة وهي حصول الظن خبرب الواحد وهلذا استعمل العقالء الكتاب

فقد بعث " يف مجيع ما يقصدون فيه طلب املنافع ودفع املضار وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك
  بكتبه إىل امللوك كسرى وقيصر وغريمها وكتابه
  ـــــــــــــــــــ

  .١٥٢علوم احلديث ص  ١

وكذلك "كام وعليه اعتمد علماء األسالم وخلفاء األنام املعروف بكتاب عمرو بن حزم فيه عدة من األح
فإنه كتب أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وغريمها يف أمور عظائم ومهمة وهبا كانت تقوم " اخللفاء من بعده

  .احلجة ويف الصحيحني عدة أحاديث بعضها اتفقا عليه وبعضها انفرد به أحدمها وهي معروفة فال نطول هبا
وإن مل تقم بينة على الكتاب برؤيته وهو يكتب ذلك أو " معرفة خط الكتاب على األصح ويكفي يف ذلك"

  .بالشهادة عليه أو أنه خطه
ال يعتمد على اخلطوط واشترطوا البينة بالرؤية أو اإلقرار قالوا لإلشتباه يف اخلطوط " وفيه خالف" فقال قوم 

إنه غري مرضى لندرة ذلك اللبس فإن الظاهر  ١وقال حبيث ال يتميز أحد الكتابني عن اآلخر ورده ابن الصالح
أن خط اإلنسان ال يشتبه بغريه وال يقع فيه إلتباس واحلكم لألغلب وحاصله أنه إن حصل الظن بأنه خط فالن 

  .جاز العمل وإن شك فال يعمل مع الشك
من األثر احلديث " احلجة عليه" و"والظن جيب العمل به " واحلجة على ذلك من النظر أنه حيصل به الظن"

ا حق امرئ مسلم أن يبيت ليلة إال ووصيته : "الصحيح عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال م
وله ألفاظ هذا أحدها ففيه دليل على العمل باخلط  ٢وهو حديث متفق عليه" أو كما قال" مكتوبة حتت رأسه

ة عنده بالشهادة عليها خالف الظاهر وتقييد للحديث باملذهب وإال فأي فائدة يف كتابته والقول بأنه أراد مكتوب
  .مث علم الناس شرفا وغربا وشاما وعدنا على اإلعتماد على الكتب يف كل أمر من األمور

تبعا البن " الكتابة قال الزين"الرواية بـ " أنبأ ونبأ يف"هو الليث بن سعد ومنصور بن املعتمر " وأجاز بعضهم"
" واملختار الصحيح الالئق مبذهب أهل التحري والنزاهة أن يقيد"تبعا للخطيب  ٣الصالح الصالح وقاله ابن

  .حترزا عن اللبس واإليهام" ذلك فيقول أخربنا كتابة أو كتب إىل أو حنو ذلك"عند الرواية 
* * *  

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥٤علوم احلديث ص  ١
  .٢/٨٠د وأمح. ١,٤حديث :الوصية: ومسلم يف، ٤/٢البخاري  ٢
  .١٥٥، ١٥٤علوم احلديث ص  ٣

  :مسألة 
الطالب لفظا بشيء من مرويه من غري إذن له يف " إعالم الشيخ"من أقسام أخذ احلديث وحتمله " السادس"

وذلك حنو أن يقول الشيخ هذا مساعي على فالن وال يأمره بروايته عنه وال بالنقل عنه وال يناوله "روايته عنه 



من أهل العلم فمنعه أبو حامد الطوسي واختاره " د األعالم وفيه خالف بني طائفتني عظيمتنيوال خبربه إال مبجر
ابن الصالح ويغره وأجازه ابن جريج وطوائف من احملدثني وصاحب الشامل وهو أبو نصر بن الصباغ واحلجة 

يف املناولة اجملردة وقال للجواز القياس على الشهادة فيما إذا مسع املقر يقر بشيء وإن مل يأذن له كما تقدم 
  .القاضي عياض إن اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه وإن مل جيز له

على أن السماع قد يكون فيه خلل ميتنع السامع من أجله من االعتماد على ذلك "أي اخلالف " ومبناه"
ومن نظر إىل أن األصل السالمة منه "يكون عمال مع الشك  ألنه" السماع فمن نظر إىل هذا التجويز منع ذلك
وال خيفى أن هذا التجويز جيري يف اإلجازة واملناولة بل والسماع " حىت يظهر أجاز الرواية عنه مبجرد األعالم

  .ولكن البناء على أن املخرب ثقة عدل
نة تدل على وجود اخللل فيه أو واألظهر أن األصل عدم اخللل يف السماع فإن ظهرت قري"ولذا قال املصنف 

وقد عرفت ما " وفيه نوع ضعف ألجل اإلحتمال"أي باإلعالم " على عدمه قوي العمل هبا وإن مل تظهر عمل به
وحكى القاضي عن حمققي "وأنه أخذه باإلعالم " فيجب أن يبني الراوي كيفية التحمل هبذا النوع"يف اإلحتمال 

وجوب العمل هبذا النوع وإمنا خيتلفون يف الرواية بأعالم الشيخ واهللا أصحاب األصول أهنم ال خيتلفون يف 
  " .أعلم

* * *  
  :مسألة 

لـ وجد جيد قال "حمدث " الوجادة بكسر الواو وهي مصدر مولد"من طرق أخذ احلديث وحتمله " السابع"
  :يف القاموس" إن املولدين ١املعاىف بن زكريا النهراوين

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥٧م احلديث صعلو ١

فرعوا قوهلم وجادة فيما "املولدة احملدث من كل شئ ومن الشعراء حلدوثهم إنتهى فعلى هذا مولدين بفتح الالم 
" من تفريق العرب"أي وال كتابة وال إعالم " أخد من العلم من صحيفة من غري مساع وال إجازة والمناولة

لتلك األلفاظ أفادة " ين املختلة للفظ وجد وبيان املعاين املختلفةبني مصادر وجد للتمييز بني املعا"متعلق بفرعوا 
يقولون وجد " و"األول بكسر الواو بضم اهلمزة " مبعىن أهنم يقولون وجد ضالته وجدانا وأجدانا"قوله 

بفتح امليم وسكون " موجدة"وجد " يف الغضب"يقولون " و"بضم الواو ووجدانا بضمها أيضا " مطلوبه وجودا"
" وجدا مثلث الواو وجدة"يقولون يف الغىن وجد " ووجدانا و"بافتح للواو " ووجدا"بكسر اجليم " وجدة" الواو

  .هو ابن سيدة" حكاها اجلوهري وغريه"بكسر الواو 
وزاد فيه زين الدين وزاد املصنف يف العواصم ويف احلب  ١وهذا الكالم أخذه املصنف مما ذكره ابن الصالح

أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن {: وقرئ بالثالثة يف قوله تعاىل"ن قال زين الدين وجدا وهو يف شرح الزي
فتجرى احلركات الثالث يف الوا وكلها من الوجد مبعىن الغىن وقال البقاعي مل أرفيها قراءة بالفتح } ُوْجِدكُْم

ذكره عن وإمنا قرأنوح عن يعقوب بالكسر وقرأ الباقون بالضم وكأن املنصنف و اكتفى عن بيان حقيقها مبا 
  .املعايف بن زكريا



وقال زين الدين الوجادة أن جتد خبط من علصرته لقيته أو مل تلقة او مل تعاصره بل كان عندك أحاديث ترويها 
  .أو غري ذلك مما تسمعه منه ومل جيزه لك

ا من اإلتصال وإن كانت وقد تكون الوجادة خبط نفسه وخط شيخه وخط من أدركه من الثقات فيأخذ حط"
قال الزين وكله أى املروى بالوجادة اجملرد سواء وقعت خبطه أو المنقطع إال أن األول وهو " منطقعة يف احلقيقة

أنه إذا وثق أنه خطه قد أخذ شوبا من اإلتصال قال ابن كثري فيما نقل عنه الوجادة ليست من باب الرواية وإمنا 
  .هي حكاية عما وجده

يف موضع "أوحنوها مثل قال فالن مما يوهم أخذه إجازة أو مساعا " هل فيما بعض الناس فريوى بـ عنوقد يتسا"
ا قيل وكذا قال صاحل جزره يف رواية " الوجادة وذلك مثل رواية هبزين حكيم عن أبيه عن فإهنا صحيفة على م
  عمرو بن

  ـــــــــــــــــــ
  .١٥٧علوم احلديث ص  ١

وهو تدليس قبيح اليهامه السماع "وقال مثله ابن امليىن يف رواية وائل عن ولده بكر شعيب عن أبيه عن جده 
مثل " وإمنا يقال فيها وجدت خيط فالن أو وجدت خبط ظننته خط فالن أو قال ىل الثقة إنه خط فالن وحنو ذلك

  .خبط ذكر كلنبه أنه خط فالن بن فالن
قال ابن املديىن حدثنا أبو داود " ا فإنتقد ذلك على فاعلهوقد جازف بعضهم فأطلق يف الوجادة حدثنا وأخربن"

الطيالسى حدثنا صاحب لنا من أهل الرأى يقال له أشرس قال قدم علينا حممد بن إسحاق فكان حيدثنا عن 
له أبن لقيته قال مل ألقه مررت : إسحاق بن راشد فقدم علينا إسحاق فجعل يقول حدثنا الزهرى قال فقلت

قال القاضي عياض ال أعلم من يقتدى به أنه أجاز "جدت كتابا له حكاه القاضى عياض ايضا ببيت املقدس فو
عبارة الزين قال القاضي عياض ال أعلم من يقتدى به أجاز النقل عنه حبدثنا " ذلك وال من يعده معد املسند

  .وأخربنا وال من يعده معد املسند
العمل هبا فقال القاضى عياض إختلفت أئمة احلديث والفقه  وأما"قال الزين هذا احلكم يف الرواية بالوجادة 

واألصول فمعظم احملدثني والفقهاء من املالكية وغريهم ال يرون العمل هبا قال ابن الصالح لو عرض مجلة 
األباء وهو اإلمتناع وذلك ملا تقدم من أن معظمهم اليرون العمل به قيل وحيتمل أنه باملثناة " احملدثني ألبوه

وقية من اإلتيان يعىن يعملون به لوضوح دليله وهو أن مدار وجواب العمل باحلديث املوسوق بنسبته إىل الف
  .الشارع صلى اهللا عليه وسلم التصاله بالرواية بأى طرقها

وحكى عن الشافعي جواز العمل به وقالت به طائفة من نظار أصحابه وهو الذي نصره اجلوين وإختاره فريه "
يف أصول الفقه بوجوب "أى الشافعى " قطع بعض احملققني من أصحابه: قيق قال ابن الصالحمن أرباب التح

قال وهو الذي "واملراد به اجلوين فإنه نصره وإختاره غريه من أرباب التحقيق " العمل به عند حصول الثقة
و توقف العمل فيها إىل وذلك أهنا قصرت اهلمم فيها جدا وحصل التوسع فيها فل" اليتجه غريه األعصار املتأخرة

  .الرواية النسد باب العمل باملنقول لتعذر شرط الرواية يف هذا الزمان يعىن فلم يبق إال جمرد وجدان



وقد إستدل العماد بن كثري للعمل هبا بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث " هذا هو الصحيح: قال النووى"
ال: "وا املالئكة قالقال، "أى اخللق أعجب إليكم إميانا؟: "الصحيح   وكيف 

: قال، فنحن: قالوا، "كيف اليؤمنون والوحى ينزل عليهم؟: " وذكروا األنبياء فقال، "يؤمنون وهم عند رهبم؟
قوم يأتون بعدكم جيدون صحفا يؤمنون : " فمن يا رسول اهللا؟ قال: قالوا، "وكيف يؤمنون وأنا بني أظهركم" 

وهو إستنباط حسن قال : قال البلقيين ٢بالكتب املتقدمة مبجرد الوجادةقال فيؤخذ منه مدح من عمل  ١" هبا 
مقيد مبا علم من وجود يوثق به : ويف اإلطالق نظر فالوجود مبجرده ال يسوغ العمل فقلت: قلت: ٣السخاوي

  .كما دلت له قواعد العلم
املنصور باهللا وادعى "بن محزة عبد اهللا " وهو الذي اختاره أئمة أهل البيت عليهم السالم منهم اإلمام: قلت"

حيىي بن محزة "املؤيد باهللا " إمحاع الصحابة على ذلك ذكره يف صفوة األختيار يف أصول الفقه ومنهم اإلمام
فإنه قال واملختار عندنا جواز " ولكنه اختار جواز العمل دون الرواية"يف أصول الفقه " ذكره يف كتابه املعيار

ا الرواية فال بد فيها من  العمل على ذلك دون الرواية ألن العمل إمنا مستنده عليه الظن وهو حاصل هاهنا فأم
ال  بن حزم  أمر وراء ذلك القطع مبستند جتوز معه الرواية قال املنصور باهللا وإمجاع الصحابة وكتاب عمرو 

ذكره املصنف يف العواصم  أمحد بن "ل على اهللا املتوك" ومنهم اإلمام"يتهضان إال إىل ما ذهب إليه اإلمام حيىي 
بن املظهر لنفسه وحكاه "املهدي " سليمان حكاه عنه اإلمام حممد بن املطهر يف عقود العقيان واختاره يف حممد 

  :عن أبيه املطهر بن حيىي ذكر ذلك كله يف عقود العقيان يف شرح قوله
ذلك احلاكم أبو سعيد يف شرح روينا مساعا عن إمام حمقق أيب القاسم احلرب املفسر بالفضل وذكر اخلالف يف 

العيون واحتج له مبا يقتضي أنه إمجاع الصحابة والتابعني وكذلك الشيخ أبو احلسني البصري ذكرمثل ذلكفي 
يف كتابه الدرر واملنظومة واحتج له مبثل ذلك وقال وهو قول "العنسي " املعتمد واختاره الفقيه عبد اهللا بن زيد

.طائفة من العلماء  "  
  " :د احتجوا على ذلك حبجج ثالثوق: قلت"

  " .منها أن ذلك يفيد الظن وهو العلة املوجبة لقبول أخبار اآلحاد: "األوىل
  ـــــــــــــــــــ

  .٦٤٧والضعيفة . ٦٢٧٩واملشكاة . ٦١شرف أصحاب احلديث  ١
  .١٠٨اختصار علوم احلديث ص  ٢
  .٣/٢٨فتح املغيث  ٣

اع الصحابة رواه اإلمام املنصور باهللا واإلمام املهدي حممد وعبد بن زيد إمج"اإلمجاع وهو " منها: "الثانية" و"
.واحلاكم وأبو احلسني والرازي واحلافظان يعقوب بن سفيان وإمساعيل بن كثري الشافعي  "  

منها حديث بن حزم لذى أمر النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن يكتب له أنصبة لزكوات : "الثالثة" و"
ت ورجع إليه الصحابه وتركو اله آراء هم وقد صح عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضى ومقادير الديا

يف اإلرشاد ونقلنا لفظه يف شرح بلوغ املرام املسمى سبل " اهللا عنه رجع إليه يف دية األصابع حكاه ابن كثري
  .السالم



ال أما املسند فروااه مجاعة من مسندا ومرس"يعىن حديث عمرو بن حزم " وروى هذا احلديث"ابن كثري " وقال"
احلفاظ وائمة األثر النسائى يف سننه واإلمام أمحد يف مسنده وأبو داود يف كتاب املراسيل وأبو حممد عبد اهللا بن 

وأبو يعلى املوصلى ويعقوب بن "باملهملة مفتوحه وكسر الراء نسبة إىل دارم حى من متيم " عبد الرمحن الدارمى
رواه احلسن بن سفيان العسوى وعثمان بن سعيد الدرامى وعبد اهللا بن عبد سفيان يف مسانيدهم و

باملوحدة وغني معجمة نسبة إىل بغشور بلدة بني هراة وسرخس والنسبة بغوى على غري القياس " العزيزالبغوى
د بن وأبو زرعة الدمشقى وأمحد بن احلسن ابن عبد اجلبار الصويف الكبري وحام"قاله يف القاموس وقد تقدم 

نسبة إىل طربان بلدة بتخوم قومس كما يف القاموس سقنا ترمجته يف " حممد بن شعيب البلخى واحلافظ الطرباىن
وظاهر " وأبو حامت بن حبان البسيت يف صحيحه"التنزير شرح اجلامع الصغري كما سقنا ترمجة غريه ممن ذكر 

وقال احلافظ ابن أبو بكر البيهقي أنين عليه أبو طريق سليمان بن داود اخلوالين من أهل دمشق وقال ثقة مأمون 
فهذه " وقال البيهقي هو حديث موصول اإلسناد حسن"زرعة وأبو حامت الرازيان وعثمان بن سعيد الدارمي 

  .الطرق املسندة
وأما املرسل فقد روى من وجوه رواها ابن كثري وذكر اختالفا يف صحة إسناده وطول الكالم فيه مث قال وعلى "

تقدير فهذا الكتاب متداول بني أئمة اإلسالم قدميا وحديثا يعتمدون عليه ويفرعون يف مهمات هذا الباب كل 
إليه كما قال يعقوب بن سفيان الأعلم يف مجيع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب 

من األدلة حديث ابن عمر وتقدم " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم
  مرفوعا يف الوصية وهو متفق عليه وقد سرده املصنف يف

  .العواصم من أدلة الوجادة
ول غناء عن القول هبا كما قاله النووي وغريه وملا ألقى اهللا وله احلمد الولوع هبذا الشأن وكان علماء : قلت

ا رمحهم اهللا  وأنزهلم غرف اجلنان الذين عنهم أخذنا علوم احلديث ال وجود هلم هبذه األوطان وكان مشاخين
اآلالت من حنو وتصريف وميزان وأصول فقه ومعان وبيان ليس هلم إىل هذا الشأن نزوع وإمنا يدرسون فيما 

  :جترد عن األدلة من الفروع ووفقت على قول بعض أئمة احلديث شعرا
  إن علم احلديث علم رجال تركوا اإلبتداع لإلتباع

  :جميزا هلا: كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع قلت فإذا جن ليلهم
  قد أردنا السماع لكن فقدنا من يفيد األمساع باإلمساع

  فرجعنا إىل الوجادة ملا مل جتد عارفا به يف البقاع
فلسان األسفار متلي ومنها نتلقى سرا مساع الرباع مث من اهللا وله احلمد بالبقاء يف مكة واإلجتماع بأئمة من 

  .حلرمني ومصر وإمالء كثري من الصحيحني وغريمها وأخذ اإلجازة من عدة علماء واحلمد هللاعلماء ا
* * *  

  ]يف كتابة احلديث وضبطه[ ٥٤: مسألة



  .أي اختلف يف ذلك كل فريق يف عصره" كتابة احلديث وضبطه اختلف الصحابة والتابعون يف كتابة احلديث"
وأبو موسى وأبو سعيد  ٢وابن مسعود وزيد بن ثابت ١ن عمراب"كراهة حترمي كما صرح به مجاعة " فكرهه"

منهم الشعيب " والتابعني"بل قالوا حتفظ عنهم حفظ قلب كما أخذه عنهم حفظا " اخلدري وآخرون من الصحابة
لقوله صلى اهللا عيله وآله وسلم ال تكتبوا عين شيئا غري القرآن ومن كتب عين شيئا غري القرآن "والنخعي 

ويف رواية أنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كتب احلديث " ٣ه مسلم من حديث أيب سعيدفليمحه أخرج
  .٤فلم يأذن له

وفعله مجاعة من الصحابة منهم علي وابنه احلسن وعمر وعبد اهللا بن عمرو بن "أي كتب احلديث " وجوزه"
لقيين يف حماسن اإلصطالح أعلى من وقال الب" العاص وأنس بن مالك وابن عباس وابن عمر يف رواية واحلسن

روى عنه ذلك من الصحابة عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان روى عن عمر أنه قال قيدوا العلم بالكتابة 
  وعطاء وسعيد بن جبري وعمر بن عبد العزيز وحكاه"وحنوه عن عثمان 

  ـــــــــــــــــــ
خلطاب القرشي العدوي أسلم قدميا مبكة مع إسالم أبيه أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن ا: ابن عمر هو ١

له . ٧٣وهاجر وهوابن عشر وكان من سادات الصحابة وفضالئهم الزما للسنة فارا من البدعة مات سنة 
  .١/٣٣٨واإلصابة .٣/٣٤٠أسد الغابة : ترمجة يف

النيب صلى اهللا عليه  زيد بن ثابت بن الضحاك أبو خارجة األنصاري اخلزرجي النجاري املدين استصغره ٢
واإلصابة . ٢/٢٧٨اسد الغابة : له ترمجة يف. ٤٥وسلم يوم بدر فرده وشهد احدا وما بعدها مات سنة 

  .١/٥٣والعرب . ١/٥٤٣
  .٢١، ٣/١٢وأمحد . ٧٢حديث : الزهد: مسلم يف ٣
  .٤٥٧والدارمي . ٢٦٦٥الترمذي  ٤

  " .عن أكثر الصحابة والتابعني ١القاضي عياض
بناء على وقوع اإلمجاع بعد اخلالف " مث أمجع املسلمون على جوازها وزال ذلك اخلالف"ضي القا" قال"

  .واإلعتداء به وهي مسألة خالف يف األصول
قوله صلى "أي يف عصره صلى اهللا عليه وسلم فضال عما بعده ما ذكره زين الدين من " ومما يدل على اجلواز"

بالشني املعجمة وهاء منونة يف الوقوف والدرج على " ٢" ا أليب شاهاكتبو"اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح 
املعتمد وهو أمر منه صلى اهللا عليه وسلم بكتب خطابته اليت مسعها أبو شاه يوم الفتح من رسول اهللا صلى اهللا 

يه وسلم بكتابتها له قال ابن عبد الرب يف اإلستيعاب  إن أبا شاه عليه وسلم فطلب أن تكتب له فأمر صلى اهللا عل
رجل من أهل اليمن حضر خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي مكة فقال أبو شاه أكتب يل يا رسول اهللا 

قال ابن عبد الرب وهو من ثابت احلديث وأما " اكتبوا أليب شاه: "اخلطبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ظره السخاوي وكأن وجهه أن األصل التشريع العامقول البلقيين جيوز أن يدعي أهنا واقعة عني فقد ن
، ..."إيتوين بدواة وقرطاس أكتب لكم كتابا: "من حديث ٣ومن األدلة على اجلواز ما ي صحيح البخاري

  .احلديث



قال كنت أكتب كل "ابن العاص " ما روى أبو داود من حديث عبد اهللا بن عمرو"من األدلة على جوازها " و"
ويف " ل اهللا وذكر احلديث وفيه أنه ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له اكتبشيء مسعته عن رسو

وكانت  ٤" فإين ال أقول إال حقا، نعم: "يا رسول اهللا أكتب ما أمسعه منك يف الغضب والرضا قال: لفظ قلت
  .تسمى صحيفته تلك الصادقة رواه ابن سعد وغريه

فإنه قال أبو هريرة ما أحد من " أن عبد اهللا بن عمرو كان يكتبويف صحيح البخاري من حديث أيب هريرة "
ا كان من عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر حديثا مين إال م

  .٥أكتب
  ـــــــــــــــــــ

  .١٤٨ -١٤٧اإلملاع ص  ١
  .٢/٢٣٨وأمحد . ٤٤٧احلج : ومسلم يف. ١/٣٩البخاري  ٢
  .١/٢٩٣وأمحد ، ١٦٣٧ومسلم . ٣١٣٨البخاري  ٣
  .١/١٠٥واحلاكم ، ٢/٢٠٧أمحد  ٤
  .٢/٢٤٨وأمحد . ٢٦٨٨والترمذي . ١١٣البخاري  ٥

" وقد كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتاب الصدقات أليب بكر الصديق وهو يف صحيح البخاري: قلت"
وكتب لعمرو بن حزم "صر وعمان وغريهم وكتب صلى اهللا عليه وسلم إىل كسرى وقيصر وملك م: قلت

الديات والزكوات كما قدمنا يف الوجادة وكتب علي عليه السالم صحيفة كانت معلقة يف سيفه فيها أسنان 
ما كتبنا عن : "هو كما ظنه رمحه اهللا وأوله فيه" اإلبل ومقادير الديات وهو صحيح أظنه يف صحيح البخاري

ا يف هذه الصحيفةالنيب صلى اهللا عليه وسلم إال ا   .١"لقرآن وم
" وباجلملة فلو تركت الكتابة يف األعصار األخرية لكان ذلك سبيال إىل اجلهل بالشريعة وموت كثري من السنن"

انظروا ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : "بل قد كتب عمر بن عبدالعزيز يف عصره إىل أهل املدينة
ا كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاكتبوه فاىن خشيت دروس وسلم إىل أهل املدينة انظروا م

وعن الشافعي إن هذا العلم يند كما تند اإلبل ولكن الكتب له محاة واألعالم عليه  ٢"العلم وذهاب العلماء
  .رعاة وباجلملة فقد استقر األمر جواز الكتابة

ن يتعني عليه تبليغ العلم وحنوه قول الذهىب إنه يتعني من اليبعد وجوهبا على من خشى النسيان مم: قال ابن حجر
املائة الثالثة وهلم جرا وأول من دون احلديث الزهرى بأمر عمر بن عبد العزيز وبعث به إىل كل أرض له عيله 

  .سلطان
" ذنواجلمع بينه وبني أحاديث اإل"الدال على النهي عن الكتابه " وقد إختلف يف اجلواب عن حديث أيب سعيد"

  :يف الكتابه كحديث أيب شاه فأجيب جبوابات ثالثة
"ما أفاده قوله: [األول  أى احلديث " فقيل إن النهى منسوخ هبا وكان النهي يف أول األمر خلوف إختالطه] 

أي بسبب أنه مل يكن قد إشتد إلف الناس بالقرآن ومل يكثر حفاظه والتقنون له فلما ألفه الناس " بالقرآن"
يبه وكمال بالغته وحسن تناسب فواصله وغايته صارت هلم ملكة مييزونه هبا من غريه فلم خيش وعرفوا أسال



وهذا اجلواب جنح إليه ابن شاهني فإن اإلذن أليب شاه " فلما أمن ذلك أذن فيه: "اختالطه بعد ذلك فلذا قال
  .كان يف فتح مكة قال احلافظ وهو أي هذا اجلمع أقرهبا

إذا أردت أن يكون عاملا فالكسر القلم : وهذا كما قال ثعلب" نهي يف احلق من وثق حبفظهقيل إن ال: "الثاين" و"
.واإلذن ملن مل يثق"  "  

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٧٩وأمحد ، ٢٣٦١والدارمي ، ١١١البخاري  ١
  .١/٢٩٦وشرح السنة ، ١/١٠٤وسنن الدارمي ، ١/١٩٤البخاري  ٢

ث مع القرآن يف صحيفةواحدة الهنم كانوا يسمعون تأويل اآليه فرميا قيل النهي عن كتابه احلدي"الثالث " و"
هذه : قلت" ما لبثوا حوال يف العذاب املهني"ولعل ما قرىء يف الشاذ يف قوله : قال احلافظ ابن حجر" كتبوه معه

م فيما قراءة ذكرها ابن خلكل البن شنبوذ وذكر غريها يف شواذه وذكر هلا قصة فال يصح متثيل به إذ الكال
خلط كتابه القرآن بتأويل يف صحيفة " فنهوا عن ذلك"كان يكتبه الصحابة    " .١خلوف اإلشتباه واهللا أعلم"عن 

* * *  
  :مسألة

مث إن على كتبة  ٣تقتضى الوجب وعبارة ابن الصالح ٢إستحبابا مؤكدا بل عبارة بن خالد وعياض" وينغي"
لطالب احلديث العناية يف جتويد كتابه "ت عبارته الوجوب احلديث وطلبته صرف اهلمة إىل ضبطه إىل آخر فأد

يميز اخلاء املعجمة " ما يلتبس منه"أى بالنقط " بإعجام لو ترك إعجابه واإلجام إزلة العجمة وذلك بالنقط حنوه ف
فيعجم كال من  ٤" عليكم مبثل حصى اخلذف"من احلاء املهملة والذال املعجمة من الدال املهملة كما يف مثل 

خلاء والذال بانقط وروى عن الثورى أنه قال اخلطوط املعجمة كالربود املعلمة قال وإعجام املكتوب مينع من ا
كخباب بالعجمة وأيب اجلوزاء باجيم والزاى وأيب " السيما إعجام أمساء الرواة"استعجامه وشكله مينع إشكاله 
  .احلوراء باحلاء املهملة والراء

ما اصطلح عليه أهل احلديث فلهم اصطالحات يف ختريج "وينبغي له أن يعرف  عطف على العناية أي" ويعرف"
قال زين الدين إهنم يسمون ما سقط من أصل الكتاب فأحلق يف احلاشية أو بني السطور اللحق بفتح " الساقط

ا يسقط من الكتاب فال ينبغي أن يكتب بني السطور ألنه يضايقها  ا كيفية م ويعكس ما الالم واحلاء معا قال وأم
  يقرأ خصوصا إن كانت السطور ضيفة متالصقة واألوىل أن يكتب يف احلاشية فإن

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٨٦وتقييد العلم ص ، ١/٦٨جامع بيان العلم  ١
  .١٥٠واإلملاع ص ، ٦٠٨احملدث الفاضل ص  ٢
  .١٦٢علوم احلديث ص  ٣
  .١/٢١٠وأمحد . ١٢٨٢مسلم  ٤

غي أن خيرج له إىل جهلة اليمني الحتمال أن يبقى يف بقية السطر سقط كان السقط من وسط السطر فينب
  .فيخرج له إىل جهلة الشمال مث أطال يف هذا البحث بآداب قد أعرض عنها الكتاب يف هذه األزمنة



أي صفة التخريج قال الزين أما صفة التخريج للساقط فقال القاضي عياض وأحسن وجوهها ما " والتخريج"
لعمل عندنا من كتابة خط مبوضع النقص صاعدا إىل حتت السطر الذي فوقه مث ينعطف إىل جهة استمر عليه ا

  .التخريج يف احلاشية انعطافا يشري إليه
قال الزين التمريض هو كتابة صورة ض هكذا يف احلرف الذي يشار إليه متريضه وقال " والتمريض والتضبيب"

رب يتعاملون أن احلرف إذا كتب عليه صح أن ذلك عالمة القاضي عياض يف اإلملاع شيوخنا من أهل املغ
لصحة احلرف فوضع حرف كامل على حرف صحيح وإذا كان عليه صاد مممدودة دون حاء كان عالمة أن 
احلرف غري مستقيم وأما التضبيب فهو مثناة فوقية مقتوحة فضاد معجمة فموحدة بعدها مثناة حتتية فموحدة 

نه عبارة عن الصورة اليت قاهلا القاضي عياض فإنه قال إن ذلك عالمة على أن وهو عطف تفسريي للتمريض فإ
احلرف ال يستقيم إذا وضع عليه حرف غري تام ليدل نقص احلرف على أختالل احلرف قال ويسممى أيضا 

  .ذلك احلرف ضبة أي أن احلرف مقفل ال يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل هبا
الزين ملا تقدم إحلاق الساقط تعقيبة بإبطال الزائد فإذا وقع يف الكتاب شيء قال " والكشط واحملو والضرب"

زائد يلس منه فإنه ينبه عليه إما بالكشط وهواحلك وإما باحملو بأن يكون الكتاب يف لوح أورق صقيل جدا يف 
  .حال طراوة املكتوب وقد أطال زين الدين يف هذه الثالثة يف شرحه

أي إذا كان الكتاب مرويا بروايتني فأكثر يف نسخة واحدة " ات واإلسناد بالرمزوالعمل يف اختالف الرواي"
فالعمل أن يبين الكتاب أوال على رواية واحدة مث ما كان من رواية أخرى أحلقها يف احلاشية أو غريها مع كتابة 

علم على الزائد أنه ليس اسم راويها معها أو اإلشارة إليه أي بالرمز إن كان زيادة وإن كان االختالف بالنقص أ
يف رواية فالن بامسه أو الرمز إليه وأما الرمز يف اإلسناد فهو ماجرت عادة أهل احلديث باختصار بعض ألفاظ 
األداء يف اخلط دون النطق فإهنم يقتصرون من حدثنا على ثنا ورمبا اقتصروا على الضمري فقط فقالوا نا ورمبا 

  اقتصروا على حذف احلاء فقط

إنه رآه يف خط احلاكم وأيب عبد الرمحن السلمي والبيهقي ومن ذلك أخربنا : دثنا قال ابن الصالح فكتبوا
اقتصر وافيها على األلف والضمري أعىن أنا ورمبا مل حيذف بعضهم الراء فيكتب أرنا وبعضهم حبذف اخلاء والراء 

ليس جبيد ومما جرت عادة أهل احلديث و: ويكتب أبنا وقد فعله البيهقي وطائفة من احملدثني قال ابن الصالح
حذف قال يف أثناء اإلسناد يف اخلط واإلشارة إليه بالرمز فرأيت يف بعض الكتب املعتمدة اإلشارة إليها بقاف 
فبعضهم جبمعها مع أداة التحديث فيكتب قثنا يرد قال حدثنا وبعضهم يفردها فيكتب يف ثنا وهذا اصطالح 

لعادة حبذفها خطا قال وال بد من ذكرها حال القراءة لفظا ومما جرت به جرت ا: متروك قال ابن الصالح
عادهتم عند اإلنتقال من سند إىل سند وذلك أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر ومجعوا بني األسانيد يف منت 

ه عمل أهل واحد أهنم إذا انتقلوا من إسناد إىل إسناد آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة صورة ح والذي علي
  .احلديث أن ينطق القاريء هبا كذلك مفردة واختاره ابن الصالح ونقل كالما كثريا يف ذلك

قال اخلطيب يف كتاب اجلامع يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ الذي مسع الكتاب منه " وكتابة التسميع"
ن بن فالن الفالين قال حدثنا فالن وكنيته ونسبه قال وصورة ما ينبغي أن يكتب حدثننا أبو فالن فالن بن فال

ويسوق ما مسعه من الشيخ على لفظه قال وإذا كتب الطالب الكتاب املسموع فإنه ينبغي أن يكتب فوق صدر 



التسمية أمساء من مسع معه وتاريخ وقت السماع قال وإن أحب كتب ذلك يف حاشية أول ورقة من الكتاب 
ه للكتاب يف جمالس عديدة كتب عند انتهاء السماع يف كل جملس فكالمها قد فعله شيوخنا قال إن كان مساع

عالمة البالغ ويكتب يف الذي يليه التسميع والتاريخ والتقطيع كما يكتب يف أول الكتاب فعلى هذا شاهدت 
  .أصول مجاعة من شيوخنا مرسومة

علم احلديث وإمنا وقد ذكروا يف هذا النوع آدابا كثرية وفوائد حسنة أو دعوها هذا النوع من كتب "
وقد ذكرنا مما ذكروه حمل " اختصرهتا لطول الكالم فيها واعتمادي على ما يتعلق به التحليل والتحرمي غالبا

  .احلاجة
* * *  

  ]يف بيان صفات راوي احلديث وآدابه[ ٥٥: مسألة

ا حيدث من كتابه اختلفوا يف اإلحتجاج من ال حيفظ حديثه وإمن"قال زين الدين " صفة رواية احلديث وآدابه"
فذهب اجلمهور إىل جواز ذلك إذا كان الراوي قد ضبط مساعه أو قابل "على أقوال األول قوله " معتمدا عليه

وإىل هذا ذهب الشافعي " كتابه هو أوثقة على نسخة شيخه أو نسخة مقابلة بنسخة شيخه على الوجه الصحيح
عن أيب حنيفة ومالك أن ال حجة إال فيما رواه الراوي وأكثر أصحابه أن كان كتابه حمفوظا مصونا لديه وروى 

  .من حفظه
فذهب أهل التشديد إىل أهنا " فاختلفوا أيضا"بأن سرق عليه " فإن غاب عنه كتابه بضياع أو عارة أو حنو ذلك"

ب عليه جواز الرواية إذا كان الغال"عند اجلمهور " واألصح"ال جتوز الرواية منه لغيبته عنه وجواز التغيري فيه 
ال سيما إذا كان مما ال خيفى عليه يف الغالب إذا غري ذلك أو شيء منه ألن باب الرواية " السالمة من التبديد
  .مبين على غلبة الظن

" اللذين مل حيفظا لكن كتب هلا ما مسعا"األعمي " البصري األمي والضرير"من كتاب " والسماع: قال اخلطيب"
  .من العلماء وهي عبارة اخلطيب" غري واحدقد منع منه "أي كتبه هلما ثقة 

إذا استعان "الذي ال حيفظ حديثه من فهم من حدثه " يف الضرير: ورخص فيه بعضهم قال ابن الصالح"
باملأمونني يف ضبط مساعه وحفظ كتابه واحتاط يف ذلك حبيث حيصل معه الظن بالسالمة من التغيري صحت 

  .باخلالف من البصري غري أنه أوىل: قال ابن الصالح" روايته
" كله يف رواية الراوي من أصله الذي مسع منه أو مما قوبل على أصله فأما"أي ما ذكر من أول املسألة " وهذا"

  أصل شيخه وما قوبل عليه فاألكثر واألصح املنع"روايته عن 

ري خاصة إذا كان وهذا كث"أي جاز " إال أن قراءته يف أصله كان مبنزلة املقابلة على أصل شيخه: منه قلت
وهذا إذا مل خيتلف حفظه " واهللا أعلم"فإنه يوثق بكتابه " شيخه معتمدا يف التسميع على الكتاب دون احلفظ

  .وكتابه
من "مأخوذا " فإن كان حفظه"فإن وجد احلافظ للحديث يف كتابه خالف ما حيفظه " فإذا اختلف حفظه وكتابه"

أن يقول "أي جيمع بينهما أي " واألحسن"قال زي الدين " فظكتابه رجع إليه وأن كان من شيخه قدم احل



فهكذا فعل شعبة وغري واحد من احلفاظ ومثله ما إذا حفظ شيئا وخالفه فيه بعض " حفظي كذا ويف كتايب كذا
احلفاظ املتقنني فإنه حيسن فيه أيضا بيان األمرين فيقول حفظي كذا وكذا وقال فيه فالن كذا وكذا وحنو ذلك 

  .له سفيان الثوريوقد فع
  ]يف آراء العلماء يف رواية احلديث باملعىن: [مسألة 

ال يعلم مدلول األلفاظ "أي روايته مبعناه بعبارة من عند الراوي " باملعىن"للحديث " والرواية" حمرمة على من 
يه الر" ومقاصدها وما حييل معانيها   .واية بال خالففإن هذا ال ميكنه أن يروى املعىن ألنه ال يعرفه فتحرم عل

هل جتوز له الرواية باملعىن واألكثر على اجلواز "مدلول األلفاظ وما ذكر معها " واختلفوا يف من يعلم ذلك"
وألن الصحابة رووا أحاديث بألفاظ "فإنه جائز باإلتفاق وهو رواية باملعىن " جلواز رواية احلديث باملعجمة للعجم

  " .ختتلفة يف وقائع متحدة
ين وقد ورد يف املسألة حديث مرفوع رواه ابن منده يف معرفة الصحابة من حديث عبد اهللا بن قال زين الد

يا رسول اهللا إين أمسع منك احلديث ال أستطيع أن أؤديه كما أمسع من ك : سليمان بن أكتمة الليثي قال قلت
باملعىن فال بأس فذكر ذلك يزيد منك حرفا أو ينقص حرفا قال إذا مل حتلوا حراما وال حترموا حالال وأصبتم 

  :بعد ذكره ١للحسن فقال لوال هذا ما حدثنا هكذا نقله زين الدين وقال السخاوي
  ـــــــــــــــــــ

  .٣/١٤٥فتح املغيث  ١

  .وهو حديث مضطرب ال يصح بل رواه اجلوزجاين يف املوضوعات
كرها زين الدين بعد مسألة الرواية واعلم أنه أسقط املصنف رمحه اهللا مسألة اإلقتصار على بعض احلديث وذ

  :باملعىن فقال اختلف العلماء يف جواز اإلقتصار على بعض احلديث وحذف بعضه على أقوال
  .املنع مطلقا: أحدها 
وينبغي تقييد اإلطالق مبا إذا مل يكن احملذوف متعلقا باملأيت به تعليقا خبل باملعىن حذفه : اجلواز مطلقا قال: ثانيها 

  .ء واحلال وحنو ذلككاإلستثنا
  .إن مل يكن رواه على التمام مرة أخرى هو أوغريه مل جيز وإن كان رواه على التمام هو أو غريه جاز: الثالث 
أنه جيوز ذلك من العامل العارف إذا كان ما تركه متميزا عما : ١وهو الصحيح كما قال ابن الصالح: الرابع 

ال خيل البيان و ال ختتلف الداللة فيما نقله بتكر ما تركه قال فهذا ينبغي أن جيوز ألن تركه غري متعلق به حبيث 
  .ذلك مبنزلة خربين منفصلني

  ]يف التسميع بقراءة اللحان وذي التصحيف[مسألة 
" واملصحف"صيغة مبالغة ولعله يغتفر إذا كان حلنه قليال كما يدل له مفهوم املبالغة " التسميع بقراءة اللحان"

ر الشيخ أن يروى حديثه بقراءة حلان أو مصحف فقد روينا عن األصمعي قال إن أخوف ما وليحذ"اسم فاعل 
ا مزج به من األدلة " أخاف على طالب العلم إذا مل يعرف النحو أن يدخل يف مجلة قول "أي علم احلديث أو م
دين ألنه مل يكن زاد زين ال ٢" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: "النيب صلى اهللا عليه وسلم

.فمهما رويت عنه وحلنت فقد كذبت عليه صلى اهللا عليه وسلم ٣يلحن  "  



  ـــــــــــــــــــ
  .١٩١علوم احلديث ص  ١
  .سبق خترجيه ٢
  .١٨٤اإلملاع ص  ٣

فإنه قال إلنسان إن حلنت يف حديثي فقد كذبت علي فإيت " وروينا حنو هذا عن محاد بن سلمة"قال زين الدين 
وكان محاد إماما يف ذلك وروى أنه شكاه بعضهم إىل اخلليل بن أمحد فقال سألته عن حديث هشام بن  ال أحلن

عروة عن أبيه يف جل رعف فانتهرين وقال أخطأت إمنا هو مرعف بفتح العني فقال اخلليل صدق أتلقي هبذا 
  .هو مما ذكر أنه سبب تعلم سيبويه العربية ١الكالم أبا أسامة

  .األصمعي أخاف ومل جيزم ألن من مل يعلم بالعربية وإن حلن يكن متعمدا الكذب وإمنا قال: قلت
" عن شعبه قال من طلب احلديث ومل يتعلم العربية كمثل رجل عليه برنس وليس عليه رأس ٢وروى اخلطيب"

 ٣اخلطيب" وروى"يف القاموس الربنس بالضم قلنسوة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أوجبة أو قمطرا 
سلمة قال مثل الذي يطلب احلديث وال يطلب النحو مثل محار عليه خمالة وال شعري فيها" " أيضا عن محاد بن 

  :٤نظمه من قال
  مثلوا طالب احلديث وال حيسن حنوا وال له آالت

أي تعلم قد " فسبب السالمة من احملن يكون بتعلم النحو"كحمار قد علقت ليس فيها من شعري برأسه خمالة 
وأما السالمة من التصحيف فسببها األخذ من أفواه أهل العلم ال من الكتب فقلما سلم من "ألعراب يعرف با

كأنه مأخوذ من املدرب من اإلبل وهو املخرج " التصحيف من أخذ العلم من الصحف من غري تدريب املشايخ
  .املؤدب قد ألف الركوب وتعود املشي يف الدروب كما يف القاموس

  :وإىل من روايته من الكتب أشار من قال٥القرآن من مصحف وال العلم من مصحفيال تأخذ : ويقال
ا   ومن بطون كراريس روايتهم لو ناظروا باقال يوما ملا غلبو

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/٥٣وفتح املغيث للعراقي ، ٢/٢٧اجلامع  ١
  .٢٧، ٢/٢٦اجلامع  ٢
  .سبق خترجيه ٣
  .٣/٣٩٤غيث للسخاوي مها جلعفر السراج شيخ السلفي فتح امل ٤
  .١٦٢والكفاية ص  ٢١١احملدث الفاضل ص  ٥

ا نوعا أمهله املصنف وهو  ١والعلم إن فاته إسناد مسنده كالبيت ليس له سقف وال طنب واعلم أنه ذكر هاهن
  :إصالح اللحن واخلطأ قال الزين

كما تلقاه من غري إصالح وإن أتى يف األصل حلن وخطا فقيل يرويه كما جاء غلطا فإن كان يف األصل رواه 
وهذا قول مجاعة وذهب مجاعة من احملدثني أنه يصلح ذلك اللفظ وهو قول األكثر فإن كان اللحن خيتلف به 

املعىن فاتفقوا على أنه يعربه وإن كان ال خيتلف فاألرجح أنه يعر به واختار ابن عبد السالم أنه ال يروى اللفظ 



ألنه إذا أعربه فالذي مسعه غري معرب وإن حلن فالنيب صلى اهللا عليه وسلم امللحون واملصحف إذا كان مساعه به 
مل يقله إال معروفا فإن كان يف كتاب شيخه أو مساعه ملحونا قالوا فالصواب بقاؤه كذلك وكتب يف احلاشية 

  .كذا والصواب كذا انتهى وقد أطال هنا زين الدين
  :مسألة

حة وهاء مفتوحة وشني معجمة يف القاموس دهش كفرح فهو مبهملة مفتو" السماع على نوع من الدهش"
ذهل أو وله  من الشيخ من حفظه يف حال املذاكرة "الراوي احلديث " إذا مسع"دهش حتري وذهب عقله من 

بيان ذلك بقوله حدثنا مذاكرة وحنو ذلك ألهنم يتساهلون يف املذاكرة واحلفظ خوان وهلذا "أي الراوي " فعليه
مينع من رواية ما حيفظه إال من كتابه وقد منع عبد الرمحن بن مهدي وابن املبارك وأبو "بل بن حن" كان أمحد

  " .زرعة الرازي أن حيمل عنهم يف املذاكرة شيء
  ـــــــــــــــــــ

  .٣/١٦٥فتح املغيث للسخاوي  ١

  ]يف بيان العايل والنازل وأنوامها: [مسألة

  .وهو يقابله" والنازل"الوسائط يف سنده أو قدم مساع روايته وزمانه : تأي اإلسناد العايل وهو الذي قل" العايل"
واعلم أنه طوى املنصف من كالم الزين آداب احملدث وآداب طالب احلديث وهو حنو من كراس يف القطع 

  .الكنعان متنا وشرحا
سنن املؤكذة مث اعلم أن أصل اإلسناد من حيث هو خصيصة خاصة من خصائص هذه األمة وسنة بالغة من ال

عن حممد بن حامت بن املظفر أنه يقول إن اهللا أكرم هذه األمة وفضلها وشرفها باإلسناد  ١وروى السخاوي
وليس ألحد من األمم كلها قدميها وحديثها إسناد وإمنا هو صحف يف أيديهم وخلطوا بكتبهم أخبارهم فليس 

وه بكتبهم من األخبار عن غري الثقات وهذه األمة إمنا عندهم متييز بني ما نزل من التوراة واإلجنيل وبني ما أخف
ثله حىت تنتهي أخبارهم مث  ينص احلديث عن الثقة املعروف يف زمانه املشهور بالصدق واألمانة والضبط عن م
يبحثون أشد البحث حىت يعرفوا األحفظ واألضبط واألطول جمالسة مييزونه ممن كان أقل جمالسة مث يكتبون 

ر من عشرين وجها حىت يهذبوه من الغلط واخللل وحيفظون حروفه ويعدوهنا عدا فهذا من احلديث من أكث
  .أغظم نعم اهللا على هذه األمة فنستوزع اهللا شكر هذه النعمة

قال أمحد بن حنبل طلب اإلسناد العايل سنة ممن " استحب أكثر أهل احلديث اإلسناد العايل"قال املصنف 
طلب اإلسناد  ٣سي قرب اإلسناد قرب أوقربة إىل اهللا تعاىل وقال احلاكموقال حممد بن أسلم الطو ٢سلف

  العايل سنة صحيحة وحكى
  ـــــــــــــــــــ

٣/٣٣١ ١.  
  .٨٩والرحلة ص ، ١/١٢٣اجلامع  ٢
  .٥,٦معرفة علوم احلديث ص  ٣



عم كذا احلديث حديث أنس يف جميء األعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال يا حممد أنانا وسولك فز
طلب العلو يف اإلسناد غري مستحب أنكر عليه سؤاله عما أخربه رسوله عنه وألمره باالقتصار  قالوا فلو كان 

  .على ما أخربه به الرسول وفيه احتماالت أخر ال يتهم معها به االستدالل ملا ذكر
وحكاه قبله ابن " يف ذلك اختالفا حكى اخلطيب"لكنه " و"ملا ذكر " ومل حيك احلاكم اختالفا يف تفضيل العلو"

مبناه على أن اإلسناد أكثر مشقة لكثرة رجاله "عن بعض أهل النظر أنه قال األسناد النازل أفضل  ١خالد
ألنه جيب على الراوي معرفة عدالة من يروي عنه وتعديله واإلجتهاد يف أحوال رواة " والعناية مبعرفة عدالتهم

  .النازل أكثر قطعا
دقيق العيد ألن كثرة املشقة: ٢لصالحقال ابن ا" اليت عللوا هبا أفضلية " وهو مذهب ضغيف احلجة قال ابن 

  " .انتهى. ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة املعىن املقصود من الرواية وهي الصحة أوىل"النازل 
الطالبني يتفاوتون يف وال أعلم وجها لترجيح العو إال أنه أقرب إىل الصحة وقلة اخلطأ فإن  ٣قال ابن دقيق العيد

: اإلتفاق والغالب عدم اإلتقان فإذا كثرت الوسائط ووقع من كل واسطة تساهل كثر اخلطأ والزلل وإذا قلت
  .انتهى. الوسائط قل

دقيق " كله مع الثقات أما إذا كان العايل ضعيفا فالنازل خري منه بغري شك"أي تفضيل العايل " وهذا" قال ابن 
  .اخلالف عند التساوي يف مجيع األوصاف ما عدا العلووحينئذ فمحل  ٤العيد

  .٥واعلم أهنم قسموا العلو إىل مخسة أقسام ذكرها الزين يف نظمه وشرحه
  ـــــــــــــــــــ

  .٢١٦احملدث الفاضل ص  ١
  .٢٣٨علوم احلديث ص  ٢
  .٣٠٢االقتراح ص  ٣
  .٣٠٢االقتراح ص  ٤
  .١٠٥ -٣/٩٩فتح املغيث  ٥

  ]ن الغريب والعزيز واملشهوريف بيا[ ٥٧: مسألة

احلديث أربعة أقسام األول املتواتر فقال األول  ١قسم احلافظ ابن حجر يف النخبة" الغريب والعزيز واملشهور"
أن يكون للخرب طرق بال عدد معني أو مع حصر مبا فوق اإلثنني أو هبما أو بواحد فاألول املتواتر املفيد للعلم 

يض على رأي والثاين املشهور والثالث العزيز والرابع الغريب وكلها آحاد ما عدا اليقيين بشروطه وهو املستف
  .األول

الغريب هو الذي ينفرد به بعض الرواة وسواء انفرد باحلديث كله أو بشيء منه أو يف : ٢قال ابن الصالح"
" ع حديثه وحفظسنده وقال ابن منده ما معناه الغريب من احلديث انفراد الراوي باحلديث عن إمام قد مج

فإذا انفرد "ممن حفظت أحاديثهم ومجعت " الزهري"حممد بن شهاب " و"ابن دعامة " مثل قتادة"وذلك اإلمام 
حبديث مسي غريبا فإذا روى عنهم رجالن أو ثالثة واشتركوا مسي "من بني من أخذ عنهم " الراوي عن أحدهم

  " .عزيزا



ينه وبني املشهور عموم وخصوص من وجه وخص بعضهم واعلم أن العزيز على تفسري ابن منده يكون ب
املشهور بالثالثة والعزيز باإلثنني واختاره احلافظ ابن حجر كما عرفت من كالمه السابق ومسي عزيزا إما لعزة 

وجوده من قوهلم عز الشيء يعز عزا وعزازة إذا قل حبيث ال يكاد يوجد وإما من قوهلم عز يعز بفتح املهملة فيه 
جمليئه من طريق أخرى كما أفاده يف النخبة } فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث{: ازة إذا اشتد وقوى ومنه قوله تعاىلعزا وعز
  .٣وشرحها

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٥: ٢٣، ١٨ص  ١
  .٢٤٣علوم احلديث ص  ٢
  .٢٤ص  ٣

على ألسنة العامة مسي  احترازا عن املشهور" عنهم مسي مشهورا عند احملدثني"ثالثة أو أكثر " فإذا روى اجلماعة"
  .بذلك لوضوحه أي شهرته لكونه رواية أكثر من أثنني

وهو املستفيض على رأي مجاعة من أئمة الفقهاء مسي بذلك النتشاره من فاض املاء : قال احلافظ ابن حجر
ذكر احلافظ ابن حجر يف النخبة  يفيض قبضا أي زاد حىت خرج من جوانب األناء كما يف مشس العلوم وقد 

  .اخلالف يف هذا وبيان إطالقه على غريه ١وشرحها
قال الزين وهكذا ذكر حممد بن طاهر املقدسي وكأنه أخذه من كالم ابن منده قال زين الدين وليست الغرابة "

  .إذ قد علم من رمسها أنه ال منافاة بينها وبينهما" ال تنايف ضعفهوالعزة والشهرة تنايف صحة احلديث و
" طلب العلم فريضة على كل مسلم: "ومثل ابن الصالح املشهور الذي ليس بصحيح حبديث"زين الدين " قال"
وقد صحح بعض األئمة طرق احلديث هذا "ابن الصالح احلاكم يف ذلك فإنه مثل به له قال زين الدين " وتبع ٢
  :يعين فلم يتم التمثيل به ملا ذكر" بينه يف كتاب ختريج أحاديث األحياء كما
حبثت يف ختريج أحاديث األحياء للحافظ الزين رمحه اهللا من نسخة فيها خيطه الكثري وقد ذكر احلديث : قلت

سيوطي فرأيته الغزايل يف اجلزء األول من باب العلم فلم أجد فيه له عليه كالما أصال فراجعت اجلامع الكبري لل
واحلاكم يف الكين وابن عبد الرب يف العلم والطرباين يف الكبري اخلطيب وابن  ٣نسب خترجيه إىل ابن عدي

وابن النجار من طرق متعددة عن أنس والبيهقي ومتام عن ابن مسعود والطرباين يف األوسط ومتام عن  ٤عساكر
عمر قال ابن عساكر غريب جدا واخلطيب وابن  ابن عباس ومتام وابن عساكر واخلليلي والرافعي عن ابن

عساكر عن علي والطرباين يف األوسط والبيهقي يف شعب اإلميان ومتام واخلطيب وابن عساكر عن أيب سعيد 
  .واخلطيب وابن السمان عن احلسن بن علي انتهى كالمه

  ـــــــــــــــــــ
  .٢٣ص  ١
  .١٠/٣٧٥طيب واخل، ٢٢٤ابن ماجة : وبنحوه، ١٠/٢٤٠الطرباين  ٢
٦/٢٠٩١ ٣.  
٦/٢٧٨ ٤.  



ما أخرجه عنه ابن اجلوزي يف آخر باب اجلهاد " يف أمثلته ما بلغه عن أمحد بن حنبل ١قال وذكر ابن الصالح"
  " .قال أربعة أحاديث تدور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األسواق ال أصل هلا"من موضوعاته أنه 

وأذار بفتح اهلمزة فذال معجمة فألف فراء قال يف القاموس هو " ٢بشرته باجلنةمن بشرين خبروج أذار : "األول 
  .السادس من الشهور الرومية

.٣من آذى ذميا فأنا خصمة يوم القيامة: "الثاين " و"  "  
  ".٤حنركم يوم صومكم: "الثالث " و"
ال يصح هذا عن أمحد "ية يف شرح األلف" قال زين الدين ٥على فرس"أي جاء " للسائل حق ولو: "الرابع " و"

" بن حنبل فقد أخرج هذا احلديث الرابع يف مسنده بإسناد جيد من حديث احلسني بن علي وأخرجه أبو داود
وسكت عنه وأخرجه أبو داوداي من حديث علي عليه السالم "أي من حديث احلسني بن علي عليهما السالم 

  " .هلرماس بن زيادويف إسناده من مل يسم ورويناه من حديث ابن عباس وا
أال من : "ولفظه" فقد رواه بنحوه أبو داود وكست عنه وأسناده جيد"وهو الثاين " وأما حديث من آذى ذميا"

وإن " . "ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة
ابة يبلغون حد التواتر الذي ال يشترط فيه العدالة فقد روينا عن كان فيه من مل يسم فأهنم عنده من أبناء الصح

وفيه عن ثالثني من أبناء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه "لفظ الزين فقد رويناه يف سنن البيهقي " البيهقي
  " .وسلم

ن قوله وال يصح أي عن أمحد فاملراد م" فال أصل هلما كما ذكر"ومها الثالث والرابع " وأما احلديثان اآلخران"
هذا عن أمحد أي ال يصح كله ال بعضه وحيتمل أن يقرأ كما ذكر مغري الصيغة أي ذكره من نقله عن أمحد وأما 

  .مثال املشهور الصحيح فلم يذكره لكثرته
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٣٩ص  ١
  .٢/٧٨والآللئ ، ١١٦التذكرة  ٢
  .٢/١٨١ وتنزيه الشريعة، ٢/٧٨والآللئ ، ٢/٢٣٦املوضوعات  ٣
  .٣٩٧واألسرار، ٢٢١والتذكرة . ٢/٢٣٦املوضوعات  ٤
  .٧/٢٣والبيهقي . ١/٢٠١وأمحد . ١٦٦٦، ١٦٦٥أبو داود  ٥

فأفراد الصحيح كثرية منها حديث مالك عن حيىي بن أيب "وهو القسم األول " وأما أمثال الغريب الصحيح"
يدع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى : "متامه" السفر قطعة من العذاب: "صاحل عن أيب هريرة مرفوعا

عن أيب هريرة عن  ١أخرجه مالك وأمحد والبخاري وابن ماجه" أحدكم هنمته من وجه فليعجل الرجوع إىل أهله
  .عائشة

فهو الغالب على الغرائب قال أمحد ال تكتبوا هذه "وهوالقسم الثاين " الغريب الذي ليس بصحيح"مثال " وأما"
وقال مالك شر العلم الغريب وخري العلم الظاهر الذي قد رواه  ٢اكري وعامتها عن الضعفاءالغرائب فإهنا من

.٤وروينا عن عبد الرزاق أنه قال كنا نرى غريب احلديث خري فإذا هو شر ٣الناس  "  



 ٥قال زين الدين وقسم احلاكم الغريب إىل ثالثة أنواع غرائب الصحيح وغرائب الشيوخ وغرائب املتون
  .ن طاهر إىل مخسة أنواع ونقل عن ابن الصالح تقسيما للغريب باعتبار سنده ومتنه وأطال يف ذلكوقسمه اب

أي ابن علي " روى الذهيب يف النبالء يف ترمجة الزهري عن الزهري أنه قال حدثت علي بن احلسني: قلت"
قال الزهري "للمعلوم بالنباء اجملهول ويصح " حديثا فلما فرغت قال أحسنت بارك اهللا فيك هكذا حدثناه"

أراين حدثتك حبديث أنت أعلم به مين قال ال تقل ذلك فليس من العلم ما ال يعرف وإمنا العلم ما عرفت 
ا أفاده كالم من تقدم قبله" وتواطأت عليه األلسن   .فأفاد م

يح وضعيف أيضا كما انقسم إىل صح" ينقسم"أي املشهور " يف الغريب واملشهور يقابله وهو"التقسيم " فهذا"
غري متواتر فاملتواتر ما تعلم صحته بالضرورة لكثرة رواته يف "مشهور " متواتر و"مشهور " إىل"فهو ينقسم 

ال " الطرفني والوسط ذكره األصوليون من احملدثني مجاعة "ذكره " و"وهلم فيما فيده خالف هل ضروري أم 
  " .منهم احلاكم وابن حزم وابن عبدالرب

  ومن سئل عن إبراز مثال ذلك أعياه: يت قال ابن الصالحما يأ" ومن أمثلته"
  ـــــــــــــــــــ

  .٢٨٨٢وابن ماجة . ٧١/ ٤، ٣/١٠والبخاري ، ٢/٢٣٦وأمحد ، ٩٨٠مالك  ١
  .٤/١٠فتح املغيث للسخاوي  ٢
  .املصدر السابق ٣
  .٥٦٢واحملدث الفاصل ص ، ١٤٢الكفاية ص  ٤
  .٢٤٥ -٢٤٤علوم احلديث ص  ٥

وهو أبو " فإنه رواه بعض احملدثني ١" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"حديث "نعم تطلبه مث قال 
يف القاموس النيف الفضل واإلحسان ومن واحد إىل ثالثة " عن نيف"بكر البزار يف مسنده كما قاله زين الدين 

  :معهم قول املصنفاملبشرة باجلنة الذين جي" وأربعني من الصحابة فيهم العشرة رضي اهللا عنهم"
  للمصطفى خري صحب نص أهنمو يف جنة اخللد نصا زادهم شرفا

هم طلحة وابن عوف والزبري مع أبو عبيدة والسعدان واخللفا مث قال وليس يف الدنيا حديث اجتمعت على 
  .روايته العشرة غري هذا ذكره زين الدين

  .حابيا منهم العشرةبل حديث رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام رواه مخسون ص: قلت
املراد به ابن اجلوزي فإنه أخرجه كذلك مث قال ال يعرف حديث يف الدنيا عن " ورواه بعضهم عن نيف وستني"

  .ستني من الصحابة غري هذا احلديث الواحد ذكره زين الدين
صحايب يف طرقه جزءين فرواه عن مائة "تقدم ضبطه " املزي"احلافظ أبو احلجاج يوسف ابن خليل " وصنف"

أنه رواه ما ئتان من الصحابة واستبعده زين "و كما قاله الزين ابن اجلوزي " واثنني وروى عن بعض احلفاظ
  .٣وذكر هذه الرواية احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة ٢هكذا ذكره يف شرح ألفيته" الدين

ال التواتر املعنوي فهو كثري وقد مجع  واعلم أن النزاع يف عزة املتواتر كما قاله ابن الصالح واملراد املتواتر لفظا
احلافظ السيوطي كتابا يف ذلك ويف األحباث املسددة للعالمة املقبلى شيء من ذلك كثري وقد تعقب احلافظ ابن 



  .حجر يف شرح النخبة كالم ابن الصالح يف العزة وأتى يف تعقبه بغري املراد البن الصالح فراجعه
عند تكبرية اإلحرام بالصالة فإنه روي عن طرق كثرية قال ابن عبد الرب  ومن أمثلة ذلك حديث رفع اليدين"

رواه ثالثة عشر من الصاحبة وقال السلفي أربعة عشر وقال ابن كثري عشرون أو نيف وعشرون ومجع زين 
  عبارة" الدين رواته فبلغوا مخسني

  ـــــــــــــــــــ
  .سبق خترجيه ١
  .٤/٨فتح املغيث  ٢
  .٢٢ص  ٣

  .وقد مجعت رواته فبلغوا حنو اخلمسني وهللا احلمد انتهى كالمه: دين قلتزين ال
وكذلك "فليس من كالم الزين بل قاله عن ابن منده وغريه " رضي اهللا عنهم"املبشرة " فيهم العشرة"وأما قوله 

" لشريفةاجتمعوا على روايته وجعل ذلك من خصائص هذه السنة ا"املبشرة " قال احلاكم ابن البيع أن العشرة
قال البيهقي مسعته أي شيخه احلاكم يقول ال نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اخلالفء األربعة مث العشرة الذي شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة فمن بعدهم من أكابر 
لبيهقي هو كما قال أستاذنا أبو عبد اهللا رضي اهللا الصحابة على تفرهم يف البالد الشاسعة غري هذه السنة قال ا

  .عنه فقد رويت هذه السنة عن العشرة وغريهم انتهى
واعلم أنه اليكفي كثرة رواية أول رتبة يف التواتر حتىيستمر ذلك يف الطرق كلها فكان األحسن أن يزيد 

  .إىل اآلن وكأن تركه للعلم بهاملنصف يف هذه األمثلة ومل تزل طرقها متكاثرة الطرقة تكاثرا تواتريا 
ومن أمثلة ذلك حديث املسح على اخلفني قال صاحب اإلمام عن ابن املنذر روينا عن احلسن البصري أنه قال "

حدثنا سبعون من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح على اخلفني وذكر ابن عبد الرب أهنا من السنن 
ن ستني من الصحابة منهم العشرة رضي اهللا عنهم ذرك ذلك أبو القسام عبد املتواترة قال زين الدين رواه اثر م

  " .الرمحن بن حممد بن أسحاق بن منده يف كتباب له مساه املستخرج من كتب الناس
  .قال الذهيب يف النبالء إنه متواتر" حديث تقتلك يا عمار الفئة الباغية"أي ومن أمثلة املتواتر لفظا " ومنها"
صحة دعوى التواتر " وتعرف صحته"هذا ال يتم إال يف املتواتر املعنوي كما عرفت " ا يكثر تعدادهوغري ذلك مم"

وقد حيصل التواتر لبحاث دون باحث ألن املدار " من البحث عن طرق هذه األحاديث واهللا أعلم"فيما ذكر 
  .على كثرة اإلطالع وليس الناس فيه سواء

  ]يف بيان غريب احلديث[ ٥٨: مسألة

هذا خالف الغريب املاضي ذكره قريبا فذاك يرجع إىل اإلنفراد من جهة الرواية وأما " ريب ألفاظ احلديثغ"
ا خيفى من ألفاظ املتون ولو كانت متواترة ولذا أضافه املصنف إىل األلفاظ ووجه غرابته قلة استعماله  هنا فهو م

يف عصره صلى اهللا عليه وسلم وحني تكلمه به حبيث يبعد فهمه وحيتاج إىل التفتيش عنه من كتب اللغة ولعله 
" ومن علوم احلديث معرفة غريب ألفاظه"ومل يكن غريبا إمنا ملا تطاولت األزمنة واختلطت األلسنة صار غريبا 



إذ ال يتم فهم معناه حىت يعرف ويبحث عنه وقد صنف فيه مجاعة من األئمة ذكرهم ابن األثري يف خطبة 
  .١النهاية

ا " .صنف فيه كتاب النهاية أليب السعاداتاملبارك بن حممد بن األثري اجلزريومن أحسن م  "  
أول من صنف الغريب يف األسالم النضر بن  ٢واختلفوا يف أول من صنف فيه فقال احلاكم يف علوم احلديث

  .مشيل مث صنف فيه أبو عبيد القاسم بن سالم كتابه الكبري وقيل غري ذلك
وبلغين أن اإلمام صفي الدين حممود بن حممد األرموي  ٣قال زين الدين" ذلك مث وعد زين الدين أئمة ألفوا يف

ذيل ذيال مل أره وبلغين أنه كتبه حواشي على أصل النهاية فقط وأن الناس أفردوه قال زينالدين وكنت كتبت 
.ء اهللا تعاىلعلى نسخة كانت عندي من النهاية حواشي كثرية وأرجو أن أمجعها وأذيل عليه بذيل كبري أن شا  "  

  ـــــــــــــــــــ
١٠: ١/٥ ١.  
  .٨٩، ٨٨علوم احلديث ص  ٢
  .٤/٩فتح املغيث  ٣

وقد اختصر السيوطي النهاية يف كتاب مساه الدر النثري خمتصر هناية ابن األثري وقال إنه زاد على ما فيها : قلت
ما وقع من التصحيف بسبب عدم العناية زيادات كثرية وقد وصى زين الدين يف العناية بالغريب ومعرفته وذكر 

  .به أو تقليد من ال يقلد فيه

  ]يف بيان املسلسل[ ٥٩: مسألة

اإلسناد املسلسل الذي توارد "هو لغة إيصال الشيء بالشيء ومنه سلسلة احلديد وهو من صفات " املسلسل"
حال واحد سواء كان ذلك  أو"سواء كانت الصفة للرواة أو لإلسناد " على صفة واحدة"أي اإلسناد " رجاله

ومتعلقاته من الرواية أو من املكان وسواء كانت أحوال " يرجع إىل صفة اإلسناد مثل أن تكون صفة أدائه
  " .متسلسلة حبدثنا أو أخربنا أو مسعت"الرواة أو صفاهتم أقواال أو أفعاال 

وقد ألفت فيها كتب وهي شيء وعد زين الدين أمثلة كثرية لألنواع املذكورة ١وقد كثرت األمثال يف ذلك
  .ليس له دخل يف صحة احلديث وال ضعفه وال حكم من أحكامه فال نطيل بذكرها

مبا يدل على اتصال السماع وإن اختلفت الصيغ مثل مسعت وحدثنا "أن املسلسل إمنا هو " ٢وعند احلاكم"
علق بالرواة مثل أن يكونوا وكذا إذا تسلسل بصفة ت"وتكون فائدته معرفة كون احلديث متصال " وحنو ذلك
  .وأمثلته كثرية" كلهم أو فقهاء كلهم أو حنو ذلك"أي من املدينة النبوية " مدنيني

  ـــــــــــــــــــ
  .صنف الشيخ حممد يس الفاداين كتابا فراجعه ١
  .٢٩علوم احلديث ص  ٢

  ]يف بيان الناسخ واملنسوخ[ ٦٠: مسألة



ومن أجل "فع الشارع حكما من أحكامه سابق حبكم من أحكامه ال حق النسخ عبارة عن ر" الناسخ واملنسوخ"
  " .علوم احلديث معرفة الناسخ واملنسوخ

باحلاء املهملة فزاي بعد األلف " وقد صنف فيه غري واحد من احلفاظ من أحسن كتبه كتاب اإلعتبار للحازمي"
ولد سنة مثان وأربعني ومخسمائة مسع من  نسبة على جده حازم اهلمذاين فإنه حممد بن يونس بن عثمان بن حازم

األئمة الكبار وكان حجة ثقة نبيال زاهذا عابد ورعا الزم اخللوة والتصنيف وبث العلم وله كتاب الناسخ 
  .١واملنسوخ وله عجالة املبتدي يف األسباب واملختلف واملؤتلف يف أمساء البلدان ذكره الذهيب وأثىن عليه

  :مور واعلم أنه يعرف الننسخ بأ
كنت : "وقوله" كنت هنيتكم عن زيادة القبول فزوروها: "نص الشارع عيه كقوله صلى اهللا عليه وسلم: األول

  " .٢هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث فكلوا ما بدالكم
أن ينص عليه صحايب كقول جابر كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك الوضوء : والثاين 
وهكذا قول الصحايب هذا متأخر ال إذا قال هذا ناسخ قالوا اجلواب أنه قاله اجتهادا وقال أهل  ٣ست النارمما م

احلديث يثبت به النسخ قال زين الدين والذي قالوه أوضح وأشهر والنسخ ال يصار إليه باالجتهاد والرأي وإمنا 
نهم على حكم شرعي بنسخ من غري معرفة يصار إليه عند معرفة التاريخ والصحابة أورع من أن حيكم أحد م

  .تاريخ تأخر الناسخ عنه
  ـــــــــــــــــــ

  .سبقت ترمجته ١
  .٣/٣٤٤وابن أيب شيبة . ٤/٧٦والبيهقي . ١٥٧١وابن ماجة ، ٨/٣١١النسلئي  ٢
  .١/١٠٦والبيهقي . ١/١٠٨والنسائي . ٤٨٦٤أبو داود  ٣

له يف بعض طرقه أنه قال ذلك زمن الفتح  ١" احلاجم واحملجومأفطر : "معرفةالتاريخ الواقعتني كحديث: الثالث 
  .وذلك سنة مثان

قال النووي  ٢" فاقتلوه: "مث قال يف الرابعة" من شرب مخرا فاجلدوه: "والرابع أن جيمع على العمل به كحديث
ر بالعمل به إنه حديث منسوخ دل اإلمجاع على نسخه قاله يف شرح مسلم وتعقب بأنه ال إمجاع إذ قال ابن عم

  .٣وقال به ابن حزم
  ـــــــــــــــــــ

  .٢/٣٦٤وأمحد . ١٦٧٩وابن ماجة ، ٧٧٤والترمذي ، ٢٣٦٧ابو داود  ١
  .٢/١٣٦وأمحد ، ١٤٤٤والترمذي ، ٤٤٨٥أبو داود  ٢
له . ٤٥٧مات سنة . اإلمام العالمة أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم القرطيب الظاهري: ابن حزم هو ٣

  .٣/٢٩٩وشذرات الذهب ، ١/٣٤٠وفيات األعيان : ة يفترمج

  ]يف بيان التصحيف[ ٦١: مسألة



معرفة التصحيف أمر مهم وقد صنف فيه غري واحد "حتويل الكلمة من اهليئة املتعارفة إىل غريها : التصحيف هو 
ني الساكنة املهملتني بفتح العني والس" أبو حممد العسكري"فيه " من احلفاظ منهم أبو احلسن الدار قطين وصنف

وفتح الكاف وبعدها راء هذه النسبة إىل عدة مواضع وأشهرها عسكر مكرم وهي مدينة من كور األهواز وأبو 
أمحد املذكور من هذه املدينة وامسه احلسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري أحد األئمة يف األدب واحلفظ وهو 

يف املفيدة منها كتاب التصحيف الذي مجع فيه فأوعى وغري صاحب أخبار ونوادر ورواية متسعة وله التصان
خلت من شوال سنة ثالث وتسعني ومائتني وتويف يوم اجلمعة  ذلك وكانت والدته يوم اخلميس لست عشرة 

لسبع خلون من ذي احلجة سنة اثنني ومثانني وثالمثائة رمحه اهللا تعاىل وأخذ عن أيب بكر بن دريد انتهى من تاريخ 
ينقسم إىل تصحيف البصر وهو األكثر "أي التصحيف " كتابه املشهور يف ذلك وهو"ن باختصار كثري ابن خلكا

  " .وإىل تصحيف السمع وإىل تصحيف املنت
من صام رمضان : "مثاله ما ذكره الدار قطين أن أبا بكر الصويل أملى يف اجلماع حديث أيب أيوب مرفوعا

لعن رسول : "والياء املثناة من حتت وكقول وكيع يف حديث معاويةبالشني املعجمة  ١" وأتبعه شيئا من شوال
باحلاء املهملة وإمنا هو بضم املعجمة وروى أن ابن  ٢"اهللا صلى اهللا عليه وأله وسلم الذين يشفقون احلطب

  شاهني صحفة كذلك وهو جبامع املنصور فقال بعض الفالحني كيف نعمل واحلاجة ماسة يشري
  ـــــــــــــــــــ

  .٤١٩، ٥/٤١٧وأمحد . ١٧١٦وابن ماجة . ٧٥٩والترمذي . ٥٧ب : الصيام: أبو داود يف ١
  .٤/٩٨أمحد  ٢

ا فعل البعري فروى عمري  ١" يا أبا عمري ما فعل النغري: "إىل أن ذلك من حرفته وصحف بعضهم حديث إىل م
  .النوع واسع جدا بفتح املهملة وهو بضمها مصغر ومبوحدة فمهملة ووإمنا هو بالنون فمعجمة وهذا

مثاله ما روى عن حممد بن جرير أنه روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " يف اإلسناد"يقع التصحيف أيضا " و"
وإىل "من بين سليم وفيه عتبة بن البدر باملوحودة والذال املعجمة وإمنا هو بالنون مضمومة والدال املهملة 

كما رواه الدار قطين أن أبا موسى العنزي قال " تصحيف املعىن وهو األكثر وإىل"كما مثلناه " تصحيف اللفظ
يوما حنن قوم لنا شرف حنن من عنزة قد صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم إلينا يرد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .صلى إىل عنزة فتوهم أنه صلى إىل قبيلتهم وإمنا العنزة هنا احلربة تنصب بني يديه
ايب عن بعض شيوخه يف احلديث أنه ملا روى حديث النهي عن التحليق يوم اجلمعة قبل وأعجب مارواه اخلط

الصالة قال ما حلقت رأسي قبل أربعني سنة فهم منه حتليق الرأس وإمنا املراد حتليق الناس حلقا كما ذلك مبني 
  .يف موضعه

  ـــــــــــــــــــ
  .٣/١١٥ وأمحد. ٧٦ب : األدب: وأبو داود يف. ٨/٣٧البخاري  ١

  ]يف خمتلف احلديث[ ٦٢: مسألة



أي اختالف مدلوله ظاهرا وهو من أهم األنواع يضطر إليه مجيع الطوائف من العلماء قال " خمتلف احلديث"
وأول من " هذا فن تكلم فيه اإلئمة اجلامعون بني الفقه واحلديث وقواعده مقرره يف أصول الفقه" ١السخاوي

  .من أحسن الناس كالما فيه ٢األئمة أبو بكر بن خزميةتكلم فيه الشافعية وكان إمام 
.ومن أبوابه يف أصول الفقهاء باب الترجيح وكثري منه يدور على معرفة العموم واخلصوص"  "  
يما سقت السماء العشر: "مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم يف العموم " أخرجه أمحد والبخاري وأبو داود  ٣" ف

صلى اهللا " مع قوله"ه وفيه زيادة فهذا عام لكل كثري وقليل سقى مباء السماء والترمذي والنسائي وابن ماج
فاحلديثان ظاهران يف  ٤أخرجه أمحد والشيخان وأهل السنن" ليس فيما دون مخسة أو سق صدقة: "عليه وسلم

  .األختالف واجلمع بينهما تقدمي اخلاص يف العمل على العام
ويف غريها وقد ألف فيه أبو جعفر الطحاوي مشكل اآلثار وهو " ديثوحنو ذلك وأمثلته مذكورة يف شروح احل"

  .وألف معاين اآلثار وفيها من هذا شيء كثري: من أنفس كتبه قلت
  ـــــــــــــــــــ

  .٤/٦٥فتح املغيث  ١
بن إسحاق بن خزمية بن املغرية السلمي النيسابوري: أبو بكر بن خزمية هو ٢ صنف وجود . إمام األئمة حممد 

. ١١/١٤٩البداية والنهاية : له ترمجة يف. ٣١١مات سنة . واشتهر امسه وانتهت إليه اإلمامة واحلفظ يف عصره
  .٢/١٤٩والعرب . ٢/٢٦٢وشذرات الذهب 

  .١/١٤٥وأمحد . ١٨١٦وابن ماجة . ٦٣٩والترمذي . ١٥٩٦أبو داود  ٣
  .٥/١٧ي والنسائ. ١٥٥٩وأبو داود . ٤حديث : الزكاة: ومسلم يف. ٢/٤٠٢امحد  ٤

  ]يف معرفة الصحابة[ ٦٣: مسألة

بأمسائهم وأحواهلم " معرفة الصحابة ومن أنواع علوم احلديث معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم"من علوم احلديث 
قال أبو عمر بن عنب الرب يف االستيعاب وال خالف علمته بني العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب النيب 

علم اخلاصة وأرفع علم اخلري وبه ساد أهل السري وما أهل دين من األديان إال صلى اهللا عليه وسلم أوكذ 
  .وعلماؤهم يعتنون مبعرفة أصحاب أنبيائهم ألهنم الواسطة بينهم وبني نبيهم انتهى
وهي اثنتا " طبقاهتم"معرفة " و"ومعرفة الصحابة فن جليل وفائدته التمييز للرسل واحلكم هلم بالعدالة وحنو ذلك 

  :طبقة عشرة
  .من تقدم إسالمه مبكة: األوىل 
  .أصحاب دار الندوة: الثانية 
  .املهاجرة على احلبشة: الثالثة 
  .بيعة العقبة األوىل: الرابعة 

  .بيعة العقبة الثانية: اخلامسة 
  .املهاجرين الذين وصلوا إليه صلى اهللا عليه وسلم بقباء قبل دخوله املدينة: السادسة 
  .أهل بدر: السابعة 



  .املهاجرون بني البدر واحلديبية: الثامنة 
  .أهل بيعة الرضوان: التاسعة 
  .املهاجرون بني احلديبية وفتح مكة: العاشرة 

  .مسلمة الفتح: احلادية عشرة 
  صبيان وأطفال رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح: الثانية عشرة 

  .ويف حجة الواداع وغريمها
إن البخاري أول : ضقال احلافظ ابن حجر" غري واحد من احلفاظ"ي معرفة الصحابة أ" وقد صنف يف ذلك"

يما علم   .وصنف شيخه علي بن املديين يف ذلك ١من صنف يف ذلك ف
إنه من أحسنها وأكثرها فوائد لوال ما  ٢ألف اإلستعاب قال النووي" كابن حبان وابن مندة وابن عبد الرب"

واختصر حممد بن يعقوب اخلليلي  ٣يته عن اإلخباريني قال السخاويشابه مبا شجر بني الصحابة وحكا
بن حممد اجلزري ابن األثري أخو أيب  اإلستيعاب ومساه إعالم اإلصابة بأعالم الصحابة وألف أبو احلسن علي 
فن السعادات صاحب النهاية يف الغريب كتابا حافال مساه أسد الغابة مجع فيه عدة من الكتب السابقة يف هذا ال

  .وعليه املعول ملن جاء بعده حىت اختصره كل من النووي والكاشغري
وقد عد السخاوي أنه " وغريهم"فاقتصر على جتريده وزاد زين الدين عليه عدة أمساء " الذهيب"جاء احلافظ " و"

 مث قال إنه يعسر حصرهم مث قال وقد انتدب شيخنا يريد احلافظ ابن حجر جلمع ما ٤ممن ألف يف الصحابة
ا هو حبسب الظاهر  تفرق من ذلك واتنصب لفتح املغلق منه على السالك مع حتقيق لغوامض وتوفيق بني م

كاملتناقض وزيادات مجة وفوائد مهمة يف كتاب مساه اإلصابة جعل كل حرف منه غالبا على أربعة أقسام مث سرد 
  .بقية األقسام وقال أنه مات ومل يأت باملهمات

واعلم أنه استدل " القول بعدالة الصحابة كلهم يف الظاهر"أي باب معرفة الصحابة  "ومن مهمات هذا الباب"
احلافظ ابن حجر يف أول كتابه اإلصابة على عدالة مجلة الصحابة فقال الفصل الثالث يف بيان معرفة حال 

  .بتدعةالصاحبة من العدالة اتفق أهل السنة على أن اجلميع عدول ومل خيالف يف ذلك إال شذوذ من امل
  فصال نفيسا يف ذلك فقال عدالة الصحابة ثابتة٥وقد ذكر اخلطيب يف الكفاية

  ـــــــــــــــــــ
  .٤/٧٥فتح املغيث للسخاوي  ١
  .٢/٢٠٧التقريب والتيسري وبذيله التدريب  ٢
  .٤/٧٥فتح املغيث  ٣
  .٤/٧٦املصدر السابق  ٤
  .٩٣ص  ٥

آل [} كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ{: اختياره هلم فمن ذلك قولهمعلومة بتعديل اهللا هلم وإخباره عن طهارهتم و
لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني {: وقوله] ١٤٣: البقرة[} َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطاً{: وقوله] ١١٠: عمران

] ١٠٠: التوبة[} َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ{: وقوله] ١٨: الفتح[} ي قُلُوبِهِْمإِذْ ُيَبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فََعِلَم َما ِف



ِللْفُقََراِء {: وقوله] ٦٤: األنفال[} َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني{: إىل آخر اآلية وقوله
إىل آيات كثرية وأحاديث ] ٨: احلشر[} إِنََّك َرُؤوٌف َرِحيٌم {: إىل قوله} ِمْن ِدَيارِِهْمالُْمَهاجِرِيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا 

  .شهرية يكثر تعدادها
ومجيع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم وال حيتاج أحد منهم مع تعديل اهللا له إىل تعديل أحد من اخللق على أنه لو 

ال اليت كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد ونصرة األسالم مل يرد من اهللا ورسوله شيء مما ذكرناه ألوجبت احل
وبذل املهج واألوموال وقتل اآلباء واألوالد واملناصحة يف الدين وقوة اإلميان اليقني لقطع بتعديلهم واإلعتقاد 
لنزاهتهم وأهنم أعدل من مجيع املخالفون بعدهم الذين جييثون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد 

  .قوله
من حديث  ١واألحاديث الوارده يف تفصيل الصحابة كثرية فمن ذلك ما رواه الترمذي وابن حبان يف صحيحه

اهللا اهللا يف أصحايب وال نتحذوهم غرضا فمن : "عبد اهللا ابن املفضل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
آذاين ومن آذاين فقد آذاين اهللا ومن آذى أحبهم فبحيب أحبهم ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد 

  " .اهللا فيوشك أن يأخذه
ا قال اهللا تعاىل ال َيْسَتوِي ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ {: وقال أبو حممد بن حزم الصحابة كلهم من أهل اجلنة قطع

ُه الُْحْسَنى{ : إىل قوله} الْفَْتحِ َوقَاَتلَ اً َوَعَد اللَّ إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى {: وقال] ١٠ :احلديد[} َوكُلّ
فثبت أن اجلميع من أهل اجلنة وأنه ال يدخل أحد منهم النار ألهنم ] ١٠١: األنبياء[} أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ

  .هـ١.املخاطبون باآلية السابقة
ج من مل يتصف بذلك وكذلك التقييد باإلحسان يف قال املازري متعقبا فإن قيل التقييد باإلنفاق والقتال خير
  اآلية السابقة خيرج من مل يتصف بذلك وهي أصرح آية

  ـــــــــــــــــــ
  .٥٧، ٥/٥٤وأمحد ، ٢٢٨٤وابن حبان ، ٣٨٦٢الترمذي  ١

رآه  يف املقصود وهلذا قال املازري لسنا نعىن بقولنا الصحابة عدول كل من رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم أو
ألمر ما اجتمع به لغرض وانصرف وإمنا نعين هبم الذي ال زموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 

  .أولئك هم املفلحون انتهى
واجلواب عن ذلك أن التقييدات املذكورة خرجت خمرج الغالب وإال فاملراد من اتصف باإلنفاق والقتال بالفعل 

  .ل كتابه اإلصابةأو القوة كالم احلافظ يف أوائ
وال خيفى ضعف اجلواب على كالم املازري وأن كالمه هو األوضح اجلاري على احلقيقة وابن حجر محل : قلت

اآلية على اجملاز وهو زحلقة هلا عما سيقت له من بيان التفرقة بني من أنفق وقاتل بالفعل وبني من مل ينفق ومل 
يث خلوا أصحايب وحنوه يرد هذا التأويل ردا صرحيا ويأيت يقاتل وابن حجر جعل األمرين على سواء مث حد
  .للمصنف االستدالل على عدالة جمهول الصحابة

وملا كان هذا اإلستثناء منكرا ألن أهل احلديث يطلقون القول " إال من قام الدليل على أنه فاسق تصرحيا"
مجيع املذاهب وأهل احلديث وإن أطلقوا وال بد من هذا اإلستثناء على "بعدالتهم من غري استثناء قال املصنف 



وإمنا "عند تفاصيلهم إلفراد الصحابة " فإهنم يستثنون من هذه صفته"عند اإلمجال " القول بعدالة الصحابة كلهم
يف كتب معرفة "اإلستثناء " فإهنم قد بينوا ذلك"فنزلوا النادر منزلة العدم " لندوره"يف مقام اإلمجال " مل يذكروه
يف قوهلم "أي اإلطالق مع إرادة خالفة " وقد فعلوا مثل هذا"ا كان قد يستبعد أهم فعلوا ذلك قال ومل" الصحابة

إن املراسيل ال تقبل على اإلطالق من غري استثناء مع أهنم يقبلون مراسيل الصحابة وبعضهم يقبل ما علقه 
بصحة إسناده وإن مل يبني  ما حكم بعض احلفاظ"يقبل البعض منهم " و"وهو مرسل " البخاري بصيغة اجلزم

  " .إسناده وحنو ذلك من املسائل
نصوصهم على ذلك لتعرف صحة ما "أي من كتبهم " وأنا أنقل"وقد زاد املصنف هذه الدعوى بيانا بقوله 

ابن أيب معيط من " ذكرته من اإلمجاع على صحة هذا اإلستثناء فممن ذكروه بالفسق الصريح الوليد بن عقبة
عبد مناف كان الوليد أخا لعثمان بن عفان من قبل أمه أسلم عام الفتح قال ابن عبد الرب  بين عبد مشس بن

وأظنه يومئذ قد ناهز اإلحتالم قال ابن عبد الرب وواله عثمان بن عفان الكوفة وعزل عنها سعد ابن أيب وقاص 
ل ال جتز عن أبا إسحاق إمنا فلما قدم الوليد على سعد قال سعد واهللا ما أدري أكست بعدنا أم محقنا بعدك قا

  .هو امللك يتغداه قوم ويتعاشه آخرون

فإنه ثبت يف صحيح مسلم وغريه أنه شرب اخلمر وقامت عليه "قال سعد أراكم واهللا ستجعلوهنا ملكا انتهى 
.البينة وأمر عثمان حبده وحده على شرهبا  "  

ا ذكر عمر ابن شبة قال ابن عبد الرب يف اإلستيعاب أخباره يف شرحه اخلمر كثرية م شهورة ونذكر منها طرف
حدثنا هرون بن معروف حدثنا ضمرة بن ربيعةعن ابن شوذب قال صلى الوليد بأهل الكوفة صالة الصبح أربع 

ركعات مث إلتفت فقال أزيدكم فقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه مازلنا معك يف زيادة منذ اليوم مث ساق 
  :القصة بسنده أنه قال اخلطيئة يف

  شهد احلطيئة يوم يلقي ربه أن الوليد أحق بالعذر
  نادي وقد متت صالهتم أأزيدكم سكرا ومل يدر

  فأبوا أبا وهب ولو أذنوا جلمعت بني الشفع والوتر
  .كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك مل تزل جتري وذكروا له شعرا غري هذا يف ذلك

صلى الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات من نقله احلديث واألخبار  قال ابن عبد الرب وقوله أزيدكم بعد أن
قال وقدم على عثمان رجالن فشهدا عليه أنه شرب اخلمر وأنه صلى هبم الفجر أربعا فقال عثمان لعلي عليه 
ده السالم أقم احلد عليه فقال علي عليه السالم البن أخيه عبد اهللا بن جعفر أقم عليه احلد فأخذ السوط فجل

  .وعثمان يعد حىت بلغ أربعني
وذكره بشرب اخلمر الذهيب وابن عبد الرب وغريها قال ابن عبد الرب يف اإلستيعاب له أخبار فيها نكارة وشناعة "

عن أيب عبيدة األصمعي وابن الكليب "ابن عبد الرب يف اإلستيعاب " نقطع على سوء حاله وقبح فعاله وحكى
ه كان فاسقا يشرب اخلمر قال ابو عمر وأخباره يف شره اخلرب ومنادته أهلها وغريههم أهنم كانوا يقولون إن

  .كأنه يريد استيعاهبا وإال فقد مسعت ما ذكره منها" مشورة يسمج بنا ذكرها
وقال أمحد ابن حنبل يف احلديث الذي فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ميسه ومل يدع له إن الوليد متع "



  " . صلى اهللا عليه وسلم لسابق علمه فيه هذا كالم إمام أهل احلديث والسنةبركة رسول اهللا
يشري املصنف إىل ما قاله ابن عبدالرب فيما رواه من طريق جعفر بن برقان عن ثابت عن أيب موسى : قلت

  اهلمذاين ويقال اهلمذاين كذلك ذكره البخاري على الشك عن

 صلى اهللا عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبياهنم فيمسح على الوليد بن عقبة أنه ملا افتتح رسول اهللا
رؤسهم ويدعو هلم بالربكة فأتى يب إليه وأنا متضمخ باخللوق فلم ميسح على رأسي من أجل اخللوق لكنه قال 

ابن عبد الرب قالوا وأبو موسى هذا جمهول واحلديث منكر مضطرب ال يصح وال ميكن أن يكون من يبعث 
  .يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صبيا يوم الفتح انتهىمصدقا 
يعين أنه ثبت بال بردد أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث الوليد ألخذ صدقات بين املصطلق وعاد يزعم أهنم : قلت

ذكر ابن عبد اآلية فيكف يكون صبيا سنة مثان وهو عام الفتح و} إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ{ : ارتدوا وأنزل اهللا
  .الرب غري هذا مما يدل على فساد اخلرب وما كان حيسن من املصنف عدم اإلشارة على ذلك وإيهام صحته

وذكر الذهيب يف النبالء وابن عبد الرب يف اإلستيعاب وغريمها أنه سكر صلى بأصحابه الفجر أربعا مث التفت "
  .تقدمت القصة قريبا" إليهم وقال أزيدكم

بالذال املعجمة فراء فموحدة " قال لعلي عليه السالم أنا أحد منك ستانا وأذرب"أي الوليد " نهوذكر الذهيب أ"
أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمناً {: اسكت فإمنا أنت فاسق فنزلت"علي عليه السالم " لسانا وأشجع جنانا فقال"حدة اللسان 

ال ابن عبد الرب يف كتابه اإلستيعاب ال خالف بني قال الذهيب إسناده قوي وق} كََمْن كَانَ فَاِسقاً ال َيْسَتُوونَ
ْؤِمناً {: ظاهره أن املراد باآلية" أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن هذه اآلية نزلت يف الوليد أَفََمْن كَانَ ُم

  ].١٨: السجدة[} كََمْن كَانَ فَاِسقاً ال َيْسَتُوونَ
َيا {: ني أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعاىلولكن لفظ ابن عبد الرب يف اإلستيعاب ال خالف ب

نزلت يف الوليد بن عقبة انتهى مث ذكر من حديث احلكم عن } أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فََتَبيَُّنوا
ذكرهاسعيد ابن جبري عن ابن عباس أهنا نزلت يف علي بن أيب طالب عليه السالم والول : يد ابن عقبة يف قصة 

ال خالف بني أهل العلم يف اآلية األوىل نعم : فقوله. انتهى. } أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمناً كََمْن كَانَ فَاِسقاً ال َيْسَتُوونَ{
ليس يف الدر املنثور يف سبب نزول اآليتني رواية أهنما يف غري الوليد فهما فيه إتفاقا فإهنا لو وردت رواية أهنما 

أو إحدامها نزلت يف غريه لرواها فإنه متوسع يف النقل ال أظن أحدا بلغ مبلغه يف ذلك وذكر املصنف يف 
  .العواصم كالم ابن عبد الرب على الصواب فأصاب

  ممن ذكر ذلك الواحدي يف أسباب النزول والوسيط والقرطيب وصاحب: قلت"

يذكر أحد منهم سواه مع توسعهم يف النقل فهذا  عني املعاين وعبد الصمد احلنفي والرازي يف تفاسريهم مل
.أوضح دليل على ظهور األمر عند أهل السنة يف جرح الوليد وفسقه  "  

أي بتعديلهم إياه " بتعديله"كأنه يريد شيخه السيد علي بن حممد ابن أيب القاسم " وقد اعترضهم بعض الشيعة"
أي يف األمرين وهو تعديلهم إياه فإنه تقدم " ذلكوزعم أهنم رووا حديثه يف الصحاح ووهم على القوم يف "

ذكرهم له بالفسق فأين التعديل وكوهنم رووا حديثه يف الصحاح فإهنا إذا اطلقت أريد هبا صحيح البخاري 
  .وصحيح مسلم ومل خيرجا له وال رويا عنه



واحدا يف كراهية حديثا "وليس كتابه من الصحاح عندهم بل من السنن األربع " وإمنا روى له أبو داود"
وقد عرفت أهنم يتساهلون يف املتابعات " ومل يرو له إال متابعة"تقدم احلديث وما قيل فيه آنفا " اخللوق للرجال

وقد ا ستوفاها املصنف يف العواصم وحققها " من طرق كثرية"وهو كراهية اخللوق " بعد أن روى هذا املعىن"
فإنه أخرجها مسلم يف صحيحه " ريق صحيحة عن أنسفيها ط"قدر الست بل هي ست كما يف العواصم 

وقال ابن عبدالرب " شواهد"أي الطرق وهي مخس " وبقيتها"كما قاله املصنف يف العواصم  ١والترمذي والنسائي
  .يف ترمجة الوليد يف اإلستيعاب إنه مل يرو الوليد بن عقبة سنة حيتاج إليه فيها

بفتح اهلمزة فراء القرشي " ابن أيب أرطاة"بضم املوحدة فسني مهملة " بالفسق بسر"أئمة احلديث " وممن ذكروه"
يقال أنه مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم فبض وهو صغري هذا قول الواقدي وأمحد  ٢قال ابن عبدالرب

  .وابن معني وغريهم قال يف اإلصابة عن الواقدي إنه ولد قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني
مل " ى ابن عبدالرب عن الدار قطين أنه قال كان له صحبة ومل يكن له استقامة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلمحك"

أجد هذا اللفظ عن الدار قطين يف اإلستيعاب إال أن النسخة اليت عندي منه ال ختلو عن اخلطأ والغلط نعم مل 
  ا قال عن الدار قطين أنه لبسر صحبةأجد هذا يف اإلصابة للحافظ ابن حجر مع توسعه يف النقل وإمن

  ـــــــــــــــــــ
  .٤٤ب : احلج: والنسائي يف. ٧حديث : احلج: مسلم يف ١
  .١/١٥٤االستيعاب حباشية اإلصابة  ٢

فقط ولكين أظن أنه حذف قوله ومل تكن له استقامة لكونه يرى أنه ال خياض فيما شجر بني الصحابة فإنه قال يف 
ينبغي التشاغل هبا وله غلو يف الصحبة حىت قال يف مروان يقال له رؤية فإن ثبتت فال يعرج ترمجته والفنت ال 

على من تكلم فيه هذا لفظه يف مقدمة فتح الباري وجزم يف التقريب بأهنا مل تثبت له صحبة ويف كالم احلافظ ما 
جرح وهو ينايف ما قاله املصنف  يدل على أنه إذا ثبت أن مروان وأن صحايب ولو بالرؤية فإنه ال يقدح فيه أي

  .من اإلستثناء
ومها قتم وعبد الرمحن أن أبامها عبيد اهللا كان واليا لعلي " الذي قتل طفلني لعبيد اهللا بن عباس"أي بسر " وهو"

عليه السالم على صنعاء فوىل معاوية بسر بن أيب أرطأة اليمن وبعته إليها فهرب عبيد اهللا فدخل بسر صنعاء 
 عبيد اهللا فقتلهما قال ابن عبد الرب فنال أمهما عائشة بنت عبد اهللا بن املدان من ذلك أمر عظيم ووجد ابين

  :فأنشأت تقول شعرا
  هامن أحس يا بين اللذين مها كالدرتني تصدي عنهما الصدف
  هامن أحس يا بين اللذين مها عقلي ومسعي فعقلي اليوم خمتطف

ومن اإلمث الذي اقترفوا قال مث وسومت وكانت تفق يف املواسم  حدثت عشرا وما صدقت ما زعموا من قتلهم
  .تنشد هذا الشعر وهتيم على وجهها انتهى كالم ابن عبد الرب يف اإلستيعاب

أي بسرا رجل سوء قال أبو عمر ذكر ذلك " ابن معني يقول إنه"حيىي " كان"ابن عبد الرب " قال أبو عمر"
قال ابن عبدالرب ويف هذه اخلرجة " أول من سىب املسلمات"ه أي بسرا لعائظم ارتكبها يف اإلسالم مث حكى أن

ذكر "يرد خرجة بسر إىل اليمن أغار على مهذان فقتل وسىب نساءهم فكن أول مسلمات سبني يف اإلسالم 



  " .ذلك كله يف اإلستيعاب
كان عامل عليه السالم قال فيه أن معاوية بعد التحكيم أرسل بن أيب أرطاة يف جيش الشام حىت قدم املدينة و

فيها أبو أيوب األنصاري ففر منه أبو أيوب وحلق بعلي عليه السالم ودخل بسر املدينة مث صعد منربها فقال أين 
شيخي الذي عهدته هنا باألمس يعين عثمان مث قال يا أهل املدينة لوال ما عهد إىل معاوية ما تركت فيها خمتلما 

  .ساق من أخباره شيئا كثرياإال قتلته وهدم دورا باملدينة و
  :حديثان"أي سنن أيب دواد " وليس لبسر يف الصحيحني حديث وله يف السنن"

بل هو يف الدعاء وهو اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا " أحدمها يف غري األحكام
وهو " والثاين يف األحكام"داود  وعذاب اآلخرة ويف اإلصابة أنه أخرجه ابن حبان عن بسر ومل ينسبه أليب

بإسناد  ٢ويف اإلصابة ما لفظه ويف سنن أيب داود ١هذا لفظ ابن عبد الرب" ال تقطع األيدي يف املغازي"حديث 
مصري قوي عن جنادة بن أيب أمية قال كنا مع بسر بن أيب أرطأة يف البحر فأتى بسارق فقال مسعت رسول 

  .انتهى" تقطع األيدي يف السفر ال"اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
شواهد ذكرها التركماين وغريه فأعرف ذلك وملا ذكرهذا أبو عمر عرف أنه "أي ملا روى عن بسر " وله"

فأورد احلجة على "مع أنه يف أول كتابه ذكر يفيد القول بعدالتهم أمجعني " حتصيص عموم القول بعدالة الصحابة
حديث فأقول أصحايب "وهو ترمجة بسر على فرض أنه صحايب " عجواز هذا التخصيص وروى يف هذا املوض

.فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا ملن بدل بعدي  "  
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن حدثنا حممد بن  ٣لفظه يف هذا يف اإلستيعاب

دثين حممد بن مطرف حدثين أبو حازم عن سهل ابن سعد يوسف حدثنا البخاري حدثنا سعيد بن أيب مرمي ح
إين فرطكم على احلوض من مر علي شرب ومن شرب مل يظمأ أبدا : "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

: فسمعين النعمان بن أيب عياش فقال: قال أبو حازم، "وليذادن عين أقوام أعرفهم ويقرفونين مث حيال بيين وبينهم
فأقول "فأين أشهد على أيب سعيد اخلدري أين مسعته وهو يزيد فيها : قال، نعم: سهل؟ قلتهكذا مسعت من 
  .انتهى" إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا ملن غري بعدي: هؤالء مين فيقال

ذا املعىن فإنه قال واآلثار يف ه" أن يف هذا أحاديث كثرية وأنه تقصاها يف كتاب التمهيد"ابن عبد الرب " وذكر"
  .كثرية جدا قد نقصيتها يف ذكر احلوض من كتاب التمهيد

وقد ذكر شراح احلديث من أهل السنة يف تأويل هذا احلديث أن مجاعة ممن تطلق عليهم الصحبة ارتدوا عن "
  اإلسالم والردة أكرب املعاصي ومن جازت عليه الردة جازت

  ـــــــــــــــــــ
  .١/١٥٥االستيعاب  ١
  .٩/١٠٤والبيهقي . ١٦ب : قطع السارق: ةالنسائي يف، ٤٤٠٨رقم  ٢
١٦٠ -١/١٥٩ ٣.  

عليه سائر الكبائر وإمنا ذكرت هذا ألن بعض املتعصمني على أهل احلديث زعموا أهنم يقولون بعصمة الصحابة 
ل يف هذا إشارة إىل ما قاله شيخه السيد علي بن حممد بن أيب القاسم فإنه قا" كلهم ويعدون كبائرهم صغائر



رسالته اليت رد عليها املصنف بالعواصم ما لفظه إن احملدثني يذهبون إىل أن الصحابة ال جتوز عليهم الكبائر 
ا قاله يف اجلزء األول من  وأهنم إذا فعلوا املعصية الكبرية عدوها صغرية وقد أطال املصنف يف الرد على م

  .العواصم
" من الصحابة وإن صح فسقه وال يلهجون بذكر ذلكوليس كذلك ولكن القوم ال يولعون بالسب ألحد "

ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا : "تعظيما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامثتاال لقوله صلى اهللا عليه وسلم
من حديث  ٢ففيه أحاديث مجة منها ما أخرجه أبو داود" وعمال مبا ورد من النهي عن اللعن" ١" إىل ما قدموا
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إىل السماء فتغلق أبواب السماء دوهنا مث هتبط على "اء بلفظ أيب الدرد

األرض فتغلق أبواهبا دوهنا مث تأخذ ميينا ومشاال فإذا جتد مساغا رجعت إىل الذي لعن فإن كان كذلك أهال وإال 
  .وفيه عدة أحاديث" رجعت إىل قائلها

أي يف اجلرح " فسق الفاسق وجرحه والنهي عن قبوله وهم يسوون يف ذلك يعرفون"أي أئمة احلديث " وهم"
رضي اهللا عنهم فليس هلم عصبية حتملهم على " بني املنحرفني عن علي عليه السالم وعن عمر وعن أيب بكر"

خالف هذا فإهنم كما يقدحون بالغوا يف الرفض يقدحون بالنصب والرفض حمبة علي وتقدميه على الصحابة 
لشيخني والنصب بغض علي عليه السالم وتقدمي غريه عليه كما صرح هبذا احلافظ ابن حجر يف مقدمة وسب ا

الفتح الباري فاملنحرف عن علي عليه السالم هو الناصيب واملنحرف عن الشيخني هو الغايل يف الرفض وقد 
لم األثر وذلك مما يدل على سووا يف اجلرح بكل واحدة من الصفتني وقد حققناه يف رسالتنا مثرات النظر يف ع

  .إنصاف أئمة احلديث وعدم تعصبهم
أحد النقباء من األنصار مع أنه ختلف عن " مل يقدحوا يف سعد بن عبادة"أي لتسويتهم بني املنحرفني " ولذلك"

  .بيعة أيب بكر وخرج على الشام
  ـــــــــــــــــــ

  .٦/١٨٠وأمحد ، ٤/٥٣والنسائي ، ٨/١٣٤، ٢/١٢٩البخاري  ١
  .٤٨٥٠واملشكاة ، ٤٩٠٥رقم  ٢

قال أبو عمر بن عبد الرب يف االستيعاب ختلف سعد بن عبادة عن بيعة أيب بكر وخرج عن املدينة ومل ينصرف 
  .انتهى. إليها إىل أن مات بأرض الشام لسنتني ونصف من خالفة عمر

  .وهم مجاعة من الصحابة" فيمن حارب عثمان"يقدحون " وال"
كاغتفار " يف حق قرابة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأوالد علي"يف اعتقادهم ملساوى مجاعة " وللشيعة مثل ذلك"

من القرابة " ال يولعون بذكر مساوى أحد منهم"أي الشيعة " فإهنم"أئمة احلديث ملساوى مجاعة من الصحابة 
  .ى اهللا عليه وسلمكل ذلك تعظيما لرسول اهللا صل" بسبب مبتدع منهم وال فاسق تصرحيا"يولعون " وال"
عمرو بن حبر فإهنا رويت عنه قوادح لكنه ملا كان معتزليا مل تولع " ماروى عن اجلاحظ"أي الشيعة " مثل تركهم"

بفتح الزاي وتشديد املثناة التحتية فمثناة " وابن الزيات"الشيعة بذكر مساويه ألنه جيمع بينهم وبينه اإلعتزال 
و جعفر حممد بن عبد امللك وزير املعتصم له ما للوزراء من الظلم واإلعانة بعد األلف نسبة إىل الزيت وهو أب

وهو إمساعيل بن أيب " والصاحب الكايف"عليه وهو صاحب تنور احلديد الذي صنه لتعذيب العمال وغريهم 



الثالثة احلسن عباد وزير مؤيد الدولة ابن بويه وله قوادح الختلو عنها الوزراء وأتباع امللوك وتراجم هؤالء 
مبسوطة يف كتب التاريخ واملعروف من هؤالء الثالثة بشدة التشيع الصاحب وقد جعلهم مثاال لفساق 

  .التصريح
وهو أبو حذيفة واصل بن عطاء " لبعض أقوال واصل بن عطاء"أيضا " يف املبتدعة"للشيعة مثل ذلك " و"

وهو أبو عثمان مشهور بالزهد من أئمة املعتزلة " يدوعمرو بن عب"املعتزيل وهو أول من أثبت املنزلة بني املنزلتني 
  .وله يف امليزان ترمجة مطولة

ليس هذا موضع شرحها بذكر "من البدع واألمور املستنكرة " يف ذلك أشياء"أي للخمسة املذكورين " وهلم"
ساوى والسب يف ذكر امل"األوىل حذفها " يف ترك املبالغه"من أهل السنة والشيعة " هذا بيان أن قصد اجلميع

أنه " ال"بالتغاضي عن مساوى من فضل بصحبة أو قرابة " راجع إىل إحترام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إىل حمبة أحد من أولئك العصاة أو املبتدعة ملعصيتهم فمحبة العاصي خلصلة خري فيه من عقيدة أوجهاد "راجع 

  من خصال اخلري" أو غري ذلك

جائزة عند "العذر فيمن عدا اخلمسة املذكورين آنفا فمحبة العاص خلصلة خري فيه  والخيفي أنه يتم هذا: قلت
فال يقال إهنم أحبوا أولئك اخلمسة مثال خلصلة خري فيهم إلنه يلزم أن " الزيدية واإلسالم أعظم خصال اخلري

ال سالمه وختصيص خصلة اخلري ال دليل عليه فما ذاك إال أهنم أحبوهم احترا ما لرسول اهللا حيب كل مسلم 
صلى اهللا عليه وسلم وتعظيما له وال يعزب عنك أن الكالم يف ذكر مساوى من له مساوى وسنة ال إىل حمبته 

  .فهو غري حمل النزاع
وقال "واستدل لكون ذلك كالمهم بقوله " وعند أهل السنة جتب كراهة معصية املسلم والجتب كراهيته"

قال يف صدر ترمجته عباد بن يعقوب األسدى " يعقوب أحد غالة الشيعة يف ترمجة عباد بن ١الذهىب يف امليزان 
الرواحى من غالة الشيعة ورؤوس البدع مث قال وكان يشتم عثمان رضى اهللا عنه ويقول اهللا أعدل من أن 

  .يدخل طلحة والزبري اجلنة قاتال عليا بعد أن بايعاه وساق يف ذلك عجائب
عن حممد بن جرير "يف امليزان اخلطيب عن أيب نعيم عن أيب املظفر " ر احلافظروى اخلطيب عن أيب املظف: "مث قال

فقد "بعد نقله هلا " يف صالته كل يوم من أعداء آل حممد حشر معهم قال الذهيب ٢مسعت عباد يقول من مل يربأ 
بل نستعفر "هذا على ما يراه أهل السنة !" عادى آل على آل العباس والطبقتان آل حممد قطعا فممن نربأ؟

" للطائفتني ونربأ من عدوان املعتدين كما تربأ النيب صلى اهللا عليه وسلم مما صنع خالدملا أسرع يف قتل نىب جذمية
ا بلغه فعل خالد اللهم إين أبرأ إليك مما : "كما هو معروف يف السرية النبوية فغنه قال صلى اهللا عليه وسلم مل

فالتربؤ من ذنب  ٤" خالد سيف سله اهللا على املشركني: "لك فقال فيهومع ذ"ومل يتربأ من خالد  ٣" صنع خالد
ال يلزم منه الرباءة من الشخص انتهى كالم الذهيب وإمنا أوردته ليعرف مذهبهم منه "مبشيئة اله تعاىل " سيغفر

  " .الرباءة من الشخص اتنهى كالم الذهىب وإمنا أوردته ليعرف مذهبهم ومرادهم فيه واهللا أعلم
يف العواصم وقال حممد بن منصور الكويف يف كتابه املعروف بكتاب " ل اإلمام أمحد بن عيسى عليه السالموقا"

  ما لفظه فإن جهل لوالية رجل فلم"أمحد بن عيسى 
  ـــــــــــــــــــ



٢/٣٧٩/٤١٤٩ ١.  
  .يتربأ: ١/٣٧٩عبارة امليزان  ٢
  .٩/١١٥قي والبيه، ٢/١٥١وأمحد ، ٨/٢٣٧والنسائي ، ٤/١٢٢البخاري  ٣
  .٣/٢٤١والصحيحة ، ١٢/١٢٤ابن أيب شيبة  ٤

أى علم أحوال امري املؤمنني " وقد علم"من أمري الؤمنني " مل تقطع بذلك عصمته وإن تربأ"بتوله أى أمري املؤمنني 
من وكان منا يف حد براءة نقول براءة مما دان به وأنكر "واليته أى مواالته منا " انقطعت منا"وفضائله ومزاياه 

  .الواجبة لعلى عليه السالم" فرض الوالية
ال أن خيرج هبا من حد الناكحة واملوارثة وغري ذلك مما جترى به أحكام املسلمني بينهم "وبني الرباءة باهنا براءة 

ة لنا يف الوالي" وإجياهبا يف الناكحة واملوارثة غري أن هذا املوافق"على مثل من وافقنا يف الوالية " بعضهم يف بعض
معتصم مبا إعتصمنا به من الوالية وحنن من اآلخر يف حدو براءة من فعله وقوله على مثل هذه اجلهة العلى "

هذا وجه الرباءة عندنا فيمن "زاد يف العواصم واليهود والنصارى واجملوس " مثل الرباءة منا من أهل الشرك
واهللا أعلم ذكره "ث تربأ من فعله وقوله المنه حي" شبه من كالم الذهىب"أى كالم أمحد بن عيسى " خالفناه وفيه

  .منه" صاحب اجلامع الكايف يف مذهب الزيدية آخر اجمللد السادس
قال الصنف بعد نقله يف العواصم ومبعناه اليزيد على ما علم بالتواتر عن على عليه السالم أنه مل يسريف أهل 

شركني وال حكم بسيب النساء والذدارى ولو كانو صفني واجلمل سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امل
جحدوا ما يعلم من الدين ضرورة كان الواجب تكفيريهم عند مجيع املسلمني فدل على أن فعلهم مما يدخله 

  .التأويل
عن زيد بن "رواية " يف تذكرته"النحوى " ما ذكره القاضي حسن بن حممد"حنو كالم أمحد بن غيسى " وحنوه"

هذا فيمن مل حيارب عليا عليه السالم من من " على الفاسق"للجنازة " م يف جواز الصالةعلى عليه السال
ال خيالفون "فإهنم أى أهل السنة " من أهل اجلمل وصفني"عليه السالم " وأما احملاربون ألمري املؤمنني"الصحابة 

  .بغي من حارب عليا عليه السالمفإنه نقل العامرى اإلمجاع من أهل السنة على " يف قبح فعلهم واليف أهنم بغاة
" ولكنهم"فما الفرق بينهم وبني الشيعة فإهنم ال يزيدون على اعتقاد بغي أولئك فأشار إىل الفرق بقوله : يقال

  " :يف ثالثة أصول"بعد اإلتفاق يف احلكم بالبغي " خيالفون الشيعة"أي أهل السنة 
  .بالبغي" غري مصرحني"يف حربه " لونمتأو"أي حماريب علي عليه السالم " يف أهنم: أحدها"

  .والشيعة يقولون إهنا قطعية" ظنية"أي إمامة علي عليه السالم " والثاين أن مسألة اإلمامة"
إن املخالف يف القطيعات غري آمث ومل تكن "على تقدير أن إمامته عليه السالم فإهنم يقولون يف ذلك " والثالث"

كوجوب الصلوات وحنوها فإن " معلومة بالضرورة من الدين"ري آمث اليت حكموا بأن خمالفها غ" القطيعات
  .خمالفها آمث عندهم

لكنه قدم املصنف اإلمجاع على قبول املتأولني من عشر طرق " أصول اخلالف بينهم وبني الشيعة"الثالثة " فهذه"
أي أهل " العترافهم" وهو أن البغاة عليه عليه السالم متأولون" وأضعف أصوهلم الثالثة هذه األصل األول"

خرجه أهل " إهنا تقتله الفئبة الباغية"وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم " بتواتر حديث عمار وأمثال ذلك"السنة 



ومجيع أهل البيت عليهم السالم وأهل احلديث والشيعة وحكم علماء  ١الصحاح والسنن واملسانيد والتواريخ
ء يف ترمجة عمار وهو مذهب أئمة الفقهاء ومذهب أهل احلديث احلديث بتواتره منهم الذهيب ذكره يف النبال

  .كما نقله عنهم العالمة القرطيب يف آخر كتاب التذكرة يف التعريف بأحوال اآلخرة انتهى
يف ختريج أحاديث الرافعي إنه قد أخرج حديث عمار مسلم من حديث أيب قتادة وأم : قال احلافظ ابن حجر

ل حديث أيب سعيد عند البخاري إال أنه مل يذكر مقصود الترمجة كمانبه على سلمة وأيب سعيد اخلدري وأص
  .انتهى. ذلك احلميدي ووهم من زعم أنه ذكره

حديث ويح عمار يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه  ٣وإمنا أخرج البخاري ٢" تقتلك الفئة الباغية: "أي حديث: قلت
  .ن الوجه الذي أخرجه منه البخاري فذكرهاإىل النار مث قال وقد أخرجه اإلمساعيلي والربقاين م

: أي ذكر كل واحد من اإلمساعيلي والربقاين رواية تقتلك يا عمار ومها مستخرجان على البخاري مث قال: قلت
وأخرجه الترمذي من حديث خزمية بن ثابت وهو عند أمحد الطرباين من حديث عمر وعثمان وعمارة وحذيفة 

  مرو بن حزم ومعاوية وعبد اهللا بن عمرو وأيب رافع وموالةوأيب أيوب وزياد بن الفرد وع
  ـــــــــــــــــــ

  .سبق خترجيه ١
  .سبق خترجيه ٢
  .٢/٥٤٦ودالئل النبوة ، ٣/٩١وأمحد ، ٤/٢٥، ١/١٢٢ ٣

  .لعمار بن ياسر وغريهم
ه ولو كان وقال ابن عبد الرب تواترت األخبار بذلك وهو من أصح احلديث وقال ابن دحية ال مطعن يف صحت

  .غري صحيح لرده معاوية ونقل ابن اجلوزي عن خالد يف العلل أنه حكى عن أمحد
ويف ختريج الزركشي على أحاديث الرافعي ذكر ألفاظ هؤالء املخرجني للحديث وقيل عن أيب دحية أنه : قلت

له من أخرجه ولو كان قال كيف يكون فيها اختالف وقد رأينا معاوية نفسه حني مل يقدر علىإنكاره قال إمنا قت
حديثا فيه شك لرده وأنكره وقد أجاب علي رضي اهللا عنه عن قول معاوية بأن قال فرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم قتل محزة حني أخرجه وهذا من على إلزام ال جواب عنه انتهى بلفظه
عمار وقال هذا احلديث  قال الزركشي وقد صنف احلافظ بن عبد الرب جزءا مساه اإلستظهار يف طريق حديث

من أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم بالغيب وأعالم نبوته وهو من أصح األحاديث مث قال الزركشي وهذا 
احلديث احتج به الرافعي إلطالق العلماء بأن معاوية ومن معه كانوا باغني وال خالف أن عمار كان مع علي 

تله أصحاب معاوية   .رضي اهللا عنه وق
ا يف واليته ومقاتلوه كانوا بغاة ومقتضي وقال إمام  احلرمني يف اإلرشاد وعلي كرم اهللا وجهه كان إماما حق

  .حسن الظن هبم يقتضي أن نظن هبم قصد اخلري وإن خطؤوه
وقال اإلستاذ عبد القاهر البغدادي أمجع فقهاء احلجاز والعراق ممن تكلم يف احلديث والرأي منهم مالك 

ا عليه السالم مصيب يف قتاله ألهل والشافعي وأبو حنيفة و األوزاعي واجلمهور األعظم من التكلمني أن علي
  .صفني كما أصاب يف قتاله أهل اجلمل وأن الذين قاتلوه بغاة ظاملني له حلديث عمار وامجعوا على ذلك



شاخينا ونقل العبادي يف طبقاته قال حممد ابن إسحاق كل من نازع على بن طالب فهو باع على هذا عهدت م
  .وهو قول ابن إدريس يعين الشافعي انتهى بلفظه من ختريج الزركشي

نعم أما ما نقله ابن حجر يف ختريج الرافعى تلخيص احلبري من قوله ونقل ابن اجلوزى عن خالد يف العلل أنه 
 حكى عن أمحد أنه قال قد روى هذا احلديث يريد حديث عمار من مثانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق

  صحيح وقال يف البدر

  .انتهى. ومجاعة من احلفاظ طعنوا يف احلديث
واإلسترواح إىل ذكر هذا اخلالف الساقط من : فقد قال املصنف رمحة اهللا تعقبا ملا يف التلخيص ما لفظه قلت

ابن غري بيان لبطالنه من مثل ابن حجر عصبية سناة إىل ذكر هذا اخلالف الساقط من غري بيان لبطالنه من مثل 
حجر عصبية سنية فأما ابن اخلوزى فلم يعرف هذا الشأن وقد ذكر الذهيب يف ترمجة يف التذكرة كثرية خطائه يف 

مصنفا وهو أجهل وأحقر من أن ينتهض ملعارضة أئمة احلديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد الرب والنخاري 
  .ن إتفاقهم على تواترهومسلم واحلميدي مث ذكر املصتف من ذكرناه ممن أخرجه وما ذكرناه م

والخيفي أن كالم املصنف يف غري حمله ألن ابن اجلوزي ناقل عن غريه عن حكايه عن أمحد رواها : قلت
التمريض فاحلبوب على نقل ابن اجلوزى أن يقال هذه احلكايه الىت نقلها اخلالد وأظنه اخلالل بالالم مروية 

نصوصهم وألفاظهم مث نعارضه مبا ذكره : متواترة وقد نقلتبصيغة التمريض فكيف يقدح هبا يف شيء فالراوية 
الزركشي يف ختريج أحاديث الرافعي فإنه قال اإلمام أمحد جاء هذا يعين حديث عمار يف غري حديث صحيح 

ورواه خلق كثري من الصحانة وكأنه يريد عمارا أحد أمراء على صفني وقوله يف غري حديث صحيح أى بل يف 
حاديث الصحيحة وقال قال يعقوب بن أليب شينة مسعت أمحد يقول يف هذا غري حديث عدة كثرية من األ

  .هـ١.صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكره أن يتكام يف هذا أكثر من هذا
فهذا نقل صحيح عن أمحد بكثرة األحاديث الصحيحة الواردة يفي هذا املعىن وقد أخرج أمحد نفسه يف مسنده 

  .بتحديث خزمية بن ثا
  .وهذه احلكاية اليت نقلها ابن حجر عن ابن اجلوزي مل ينقلها الزركشي مع توسعه يف النقل أكثر منه

مث قال املصنف وأما الذهيب فإنه حقق صحة دعواه أي لتواتره مبا أورد من الطرق الصحيحة اجلمة واملنع من 
مع ختريج البخاري له ومسلم من طرق  الصحة بغري حجة صنيع من ال علم له بل من ال عقل له وال حياء سيما

  .خمتلفة مع هذه الشهرة والتواتر الذي يف كتب خصوم علي وعمار يف أمر التقدمي والتفضيل
كان األوىل يف العبارة أن يقول فقد أخرجه البخاري إىل آخره ألن األصل عدم الصحة فمنعها طلب : قلت

  هللتصحيح وجوابه أنه قد صححه من ذكر إىل آخره وقول

كتب خصوم علي وعمار ال خيلو عن تأمل فإنه إن أراد يف تقدمي الشيخني أي املشايخ عليا عليه السالم كما هو 
رأي من مساهم خصوما وهذا اليعرف فيه رأي علي وال وعمار وإن أراد فيتقدمي معاويةة وتفضيله فهذا ال يقوله 

عليه السالم وعمار يعتقدان تقدم علي وفضله  أحد وكأنه بين ذلك على رأي الشيعة فيما يعتقدونه أن عليا
  .عليها أو عليهم

قال أي املصنف وأما تركت البخاري ألوله قادح ألن آخره أشد وعيدا من أوله ولعله إمناترك أوله تقية من 



املعتصبني فقد ثبت يف ترمجته أنه امتحن وذكر ابن حجر أنه مات وكتابه مسودة مل تبيض مث قال ويدل على تقية 
البخاري يف شأن عمار أنه مل يذكر حديثه هذا يف مناقبه يف صحيحه وإمنا أحتمال لذكره يف مواضع ال ينتبه 

الطلبة فيها مثل باب مسح الغبار يف كتاب اجلهاد والتعاون يف بناء املساجد يف كتاب الصالة ومها أنه ما أورده 
ثارها على معرفة احلق من الباطل يف فتنة أهل اإلسالم إال للتعريف هبذه األحكام املعلومة اليت ال يهم حمصل بإي

  .انتهى كالم املصنف على هوامش التلخييص مث ذكر ما ذكرناه عن يعقوب بن أيب شيبة
البخاري أخرج يف باب بناء املساجد بسنده إىل عكرمة قال قال يل ابن عباس والبنه علىانطلقا على أيب : قلت

فإذا هو يف حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتىب مث أنشأ حيدثنا حىت أين على بناء سعيد فامسعا من حديثه فانطلقنا 
املسجد فقال كنا حنمل لبنة لبنة وعمار حيمل لبنتني لبنتني فرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل ينفض التراب 

  .لفنت انتهى لفظ البخاريعنه فقال يح عمار يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار قال فقال عمار أعوذ باهللا من ا
  .واعلم أن املصنف اعتذر للبخاري مبا ذكره يف عدم إخراجه أول احلديث

وأما احلافظ ابن حجر يف فتح الباري فقال يف اإلعتذار للبخاري عن عدم إخراجه ما لفظه واعلم أن هذه 
احلميدي يف اجلمع وقال إن البخاري مل الزيادة يريد ما قاله قبيل هذا ويح عمار تقتله الفئة الباغية إخل مل يذكرها 

  .يذكرها أصال وكذا قال أبو مسعود قال احلميدي ولعلها مل تقع للبخاري أو وقعت فحذفها
يظهر يف أن البخاري حذفها عمدا وذلك لنكته خفية وهي أن أبا سعيد اعترف أنه مل :قلت: قال ابن حجر

ل على أهنا يف هذه الرواية مدرجة والرواية اليت ثبتت فيها يسمع هذه الزيادة من النيب صلى اهللا عليه وسلم فد
  ليست على شرط البخاري وقد أخرجها

بن أيب داود عن أيب بصرة عن أيب سعيد فذكر احلديث يف بناء املسجد ومحلهم لبنة لبنة  ١البزار من طريق هند 
لم أنه قال يا ابن مسية تقتلك الفئة وفيه فقال أبو سعيد فحدثين أصحايب ومل أمسعه من النيب صلى اهللا عليه وس

  .الباغية انتهى وابن مسية عمار ومسية أمه
مث قال وقد بني أبو سعيد من حدثه بذلك ففي مسلم والنسائي من طريق أيب سلمة عن أيب بصرة عن أيب سعيد 

ن النيب صلى قال حدثين من هو خري مين أبو قتادة فذكره فاقتصر البخاري على القدر الذي مسعه أبو سعيد م
اهللا عليه وسلم دون غريه وهذا دال على دقة فهمه وتبحره يف اإلطالع على علل األحاديث انتهى من فتح 

  .الباري
العجب من احلافظ ابن حجر يف قوله إنه حذفها البخاري بعد مساع أيب سعيد هلا من النيب صلى اهللا عليه : قلت

و خري مين أبو قتادة وال يعلم أهنم يعلون حديثا بكونه مل وسلم مع قوله حدثين أصحايب وقوله حدثين من ه
يشافه النيب صلى اهللا عليه ومل به الصحايب الذي رواه أو بكون راويه مسعه من صحايب آخر يزكيه ويفضله على 
نفسه فقوله إن حذفها دال على تبحر البخاري يف اإلطالع على علل األحاديث أعجب فأي علة أبداها ويلزم 

ل هذه علة أن مجيع رواية ابن نعباس كلها معلولة لتصرحيهم بأنه ال يبلغ ما مسعه عن النيب صلى اهللا على جع
  .عليه وسلم مشافهة عشرين حديثا وكذلك غريه من صغار الصحابة

إذا عرفت هذ فعذر املصنف للبخاري أرفع من عذر ابن حجر والبن حجر يف شرح احلديث يف فتح الباري 
اع عند من له حتقيق وإطالع وقد بينا ما فيه يف حواشيه وروايته عن أمحد صحة احلديث وأمثال كالم متجه األمس



  .ذلك
بني الشيعة "من بغاة الصحابة " وليس هذا موضع بسط حجج الفريقني وباجلملة ليس ألولئك املختلف فيهم"

ملعاوية وعمرو بن العاص وغريمها يريد أنه ليس " مما فيه حتليل وحترمي"رواية " وأهل احلديث سنة انفردوا هبا
وقد استقصيت أحاديثهم وشواهدها يف كتاب الروض الباسم ويف "حديث فيه حكم شرعي انفردوا بروايته 

عد يف الكتابني األحاديث اليت يف األمهات الست من " كتاب العواصم والقواصم يف نصرة سنة أيب القاسم
ا رواية معاوية وهي ثالثون حديثا وعد ما لعمر و بن العاصص يفها من األحاديث فبلغت عشرة أحاديث مث م

  .للمغرية بن شعبة فيها فعدها ثالثة وعشرين حديثا
  ـــــــــــــــــــ

  .رجاله رجال الصحيح: وعزاه إليه وقال، ٩/٢٩٦جممع الزوائد  ١

ثالثة أذكر هنا ما يدل وقد رأيت متام اإلفادة بنقل كالمه من الروض الباسم باختصار غري خمل قال فهؤالء ال
على صحة حدثهم وأقتصر على ما يتعلق باألحكام من ذلك اختصارا وذلك يتم بذكر ما هلم من األحاديث 
املتعلقة باألحكام وما ألحاديثهم من األحاديث املروية عنه عليه الصالة والسالم ونشري إىل ذلك على أقل ما 

  .فنقوليكون من األختصار املفيد إن شاء اهللا تعاىل 
  .املروي يف الكتب الستة من طريق معاوية يف األحكام ثالثون حديثا 

إمنا قال يف األحكام ألنه ذكر النووي يف هتذيب األمساء أنه روى له مائة حديث وسنة وثالثون : قلت
  .هـ١.حديثا

  :قال املصنف
لصحة ذلك رواية امساء  ويشهد ١حديث حترمي الوصل يف شعور النساء رواه عنه الشيخان وغريمها: األول 

وعائشة وجابر أما حديث أمساء فأخرجه الشيخان والنسائي وكذلك حديث عائشة خرجه من ذكره وحديث 
  .جابر خرجه مسلم

ورواه مسلم من حديث سعد بن  ٢أخرجه الشيخان" ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق"حديث : الثاين 
ن ثوبان ورواه الترمذي عن معاوية بن قرة وأبو داود عن عمران بن أيب وقاص وأخرجه أبو داود والترمذي ع

  .حصني
حديث النهي عن الركعتني بعد العصر رواه البخاري وقد رواه الشيخان وأبو داود والنسائي من : الثالث 

  .حديث أم سلمة
بن عمر وأبو داود  حديث اإلحلاف يف املسألة رواه عنه مسلم ورواه الشيخان والنسائي عن عبد اهللا: الرابع 

والترمذي والنسائي عن مسرة بن جندب والنسائي عن عائد بن عمرو والشيخان ومالك يف املوطأ والترمذي 
  .والنسائي عن أيب هريرة وروى عن غريهم

إن هذا األمر ال يزال يف قريش رواه عنه البخاري ورواه عنه الشيخان عن عبد اهللا بن عمر : اخلامس 
  .هريرةوالشيخان عن أيب 

  .حديث جلد شارب اخلمر وقتله يف الرابعة رواه عنه أبو داود والترمذي: السادس 



  ـــــــــــــــــــ
  .٢/٢١وأمحد ، ١١٩، ١١٧، ١١٥حديث : اللباس: ومسلم يف. ٨٣ب : اللباس: البخاري يف ١
  .٤/١٠١وأمحد . ١٧٤حديث : اإلمارة: مسلم يف ٢

ألحاديث يفه كثرية وأما قتله يف الرابعة فرواه أبو داود والترمذي عن فأما جلده فمعلوم من الدين ضرورة وا
  .أيب هريرة ورواه أبو داود عن قبيصة ابن ذؤيب وعن نفر من الصحابة

حديث النهي عن لباس احلرير وجلود السباع رواه عنه أبو داود والترمذي والسنائي فأما شواهد : السابع 
ن أن تذكر وأما جاود اليباع فله شاهد عن أيب املليح أخرجه أبو داود حترمي لباس الذهب واحلرير فأشهر م

  .والترميذي والنسأئي
حديث إفتراق األمة إىل نيف وسبعني فرقة رواه عنه أبو داود وروى الترمذي مثله عن أيب عمرو ورويا : الثامن 

  .مثله أيضا عن أيب هريرة
واه عنه أبو داود وقد رواه الشيخان وأبو داود والنسائي النهى عن سبق اإلمام بالركوع والسجود ر: التاسع 

  .عن أيب هريرة ومالك يف املوطأ عنه أيضا ومسلم والنسائى عن أنس
النهى عن الشغار رواه عنه أبو داود وقد رواه الشيخان عن ابن وهو مشهور عن غري واحد من : العاشر 
  .الصحابة

  اهللا عليه وسلم رواه أبو داود أنه تؤضأ كوضوء رسول اهللا صلى: احلادي عشر 
وليس فيه ما حيتاج إىل شاهد إال زيادة صب املاء على الناصية والوجه وقد رواه أبو داود عن على عليه 

  .السالم
  .النهى النوح رواه عنه ابن ماجه وهو أشهر من أن حيتاج إىل شاهد: الثاين عشر 

مذي وأبو داود وله شواهد يف الترمذي عن أنس ويف سنن النهى عن الرضا بالقيام رواه عنه التر: الثالث عشر 
  .أيب داود عن أيب أمامة وغريها

النهى عن التادح رواه عنه ابن ماجه وقد رواه الشيخان وأبو داود عن أيب هريرة وعن أيب بكرة : الرابع عشر 
  .ن أيب هريرةوالشيخان عن أيب موسى ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد اهللا بن سحرة والترمذى ع

حترمي كل مسكر رواه عنه ابن ماجه ورواه اجلماعة إال ابن ماجهعن ابن عمر ومسلم والنسائي : اخلامس عشر 
  .عن جابر وأبو داود عن ابن عباس والنسائي عنه أيضا

  السادس عشر حكم من سها يف الصالة رواه النسائي وله شواهد يف سنن أيب

  .داود عن ثوبان
هى عن القران بني احلج والعمرة رواه عنه أبو داود وله شاهد عن ابن عمر ورواه مالك يف الن: السابع عشر 

ا عليهما   .املوطأ مرفوعا وعن عمر وعثمان ورواه مسلم موقوف
أنه قصر للنيب صلى اهللا عليه وسلم مبشقص بعد عمر ته وبعد حجه رواه عنه الشيخان وأبو داود : الثامن عشر 

ن على عليه السالم أخرجه مسام وعن عثمان أخرجه مسلم أيضا وعن سعد بن وقاص والنسائي وله شواهد ع
رواه مالك يف املوطأ والنسائي والترمذى وصححه ورواه النسائى عن ابن عباس عن عمر والترمذى عن ابن 



يث عمر والشييخان عن عمران بن حصني ورواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن معاوية ملا روى هذا احلد
  .قال ابن عباس هذه على معاوية ألنه يهىن عن املتعة

ما روى عن أخته أم حبيبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصليفي الثوب الذي : التاسع عشر 
جيمامعها فيه مامل ير فيه أذى رواه أو داود والنسائي وتشهد ملعناه أحاديث كثرية منها أنه صلى اهللا عليه وسلم 

يف نعليه ما مل ير فيهما أذى أخرجه الشيخان عن سعيد بن زيد ورواه أبو داود عن أيب سعيد اخلدري كان صلى 
ويشهد له فال ينصرفن حىت جيد رحيا أو يسمع صوتا وهو متفق علي صحته إىل أشباه لذلك كثرية تدل على 

  .جواز اإلستصحاب للحكم املتقدم
دخول مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو من روايته هنى من أكل الثوم والبصل عن : املويف عشرين 

عن أبيه وله شواهد كثرية فروى الشيخان ومالك عن جابر بن عبد اهللا والشيخان عن أنس ومسلم ومالك عن 
جابر بن عبد اهللا والشيخان عن أنس ومسلم ومالك عن أيب هريرة وأبو داود عن حذيفة واملغرية والشيخان 

  .بن عمر والسنائي عن عمر وأبو داود عن أيب سعيدوأبو داود عن ا
حديث هذا يوم عاشوراء مل يكتب عليكم صومه رواه عنه الشيخان ومالك والنسائي وقد : احلادي والعشرون 

روى الشيخان عن ابن عباس ما يشهد لصحة معناه وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املشار إليه بعد 
  .يهود فأنا أحق مبوسى وقوله صلى اهللا عليه وسلم فيمن يصومه تعظيما لهسؤاله عن سبب صوم ال

حديث ال تنقطع اهلجرة رواه عنه أبو داود ومل يصح عنه قال اخلطايب يف إسناده مقال وله : الثاين والعشرون 
  .شاهد رواه النسائي عن عبد اهللا ابن السعدي

قطعا رواه عنه أبو داود وله شاهد عن مجع من حديث النهي عن لبس الذهب إال م: الثالث والعشرون 
  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه النسائي

النهي عن الغلوطات أخرجه عنه أبو داود قال اخلطايب مل يصح عنه يف إسناده وقد روى يف : الرابع والعشرون 
  .وهو يشهد ملعناه ١فجامع األصول له شاهد عن أيب هريرة ويف البخاري عن أنس هنينا عن التكل

حديث الفصل بني اجلمعة والناقلة بعدها بالكالم أو اخلروج وراه عنه مسلم وله شاهد : اخلامس والعشرون 
  .عند الشيخني عن ابن عمر من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فضل حب األنصار رواه عنه النسائي وفضلهم مشهور بل قرآين معلوم: السادس والعشرون 
رواه عنه النسائي وله شاهد " كل ذنب عسى اهللا يغفره إال الشرك وقتل املؤمن"حديث : لسابع والعشرون ا

  .وله شاهد يف كتاب اهللا تعاىل ٢عن أيب الدرداء رواه أبو داود
أخرجه أبو داود وهو حديث معروف أخرجه الشيخان من حديث أيب " اشفعوا تؤجروا: "الثامن والعشرون 

  .رآن ما يشهد ملعناه وهو جممع على مقتضاهويف الق ٣موسى
وله شاهد يف الترمذي عن ابن عمر وحسنه  ٤كراهية تتبع عورات الناس أخرجه أبو داود: التاسع والعشرون 

  .ويف سنن أيب داود عن بريدة األسلمي وعقبة بن عامر وزيد بن وهب ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة
رواه عنه البخاري وله شاهدان عن ابن " يرد اهللا به خريا يفقه يف الدينمن "حديث : املويف الثالثني حديثا 

  .وصحح حديث ابن عباس ٥عباس وأيب هريرة ذكرمها الترمذي



  فهذه عامة أحاديث معاوية اليت هي صرحية يف األحكام أو يؤخذ منها حكم وهي
  ـــــــــــــــــــ

  .٣ب : االعتصام: البخاري يف ١
  .٤/٩٩وأمحد . ٤٢٧٠بو داود وأ، ٧/٨١النسائي  ٢
  .٥/٧٨والنسائي . ٢/١٤٠والبخاري . ٥١٣٢أبو داود  ٣
  .٤٨٨٠رقم  ٤
  .٢٦٤٥والترمذي . ١/٢٧البخاري  ٥

موافقة ملذاهب الشيعة والفقهاء وليس فيها ماال يذهب إليه مجاهري العلماء إال قتل شراب اخلمر يف الرابعة ألجل 
 ابن احلسني عليه السالم فأعجب ملن شنع على أهل الصحاح برواية هذه النسخ وقد رواه اهلادي إىل احلق حيىي

  .األحاديث وإدخاهلا يف الصحيح
قال املصنف وله أحاديث غري هذه نشري إليها إشارة تركناها وشواهدها اختصارا وذلك حديثه يف فضل املؤذنني 

تقدم : ين وفضل حب األنصار قلتوفضل إجابة األذان وفضل حلق الذكر وفضل ليلة القدر ليلة سابع وعشر
أعطيت  وفضل طلحة وتاريخ وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني وحديث اللهم ال مانع ملا 

ا منعت وقد رواه مسلم عن علي عليه السالم ومل يبق يف  ٢وحديث اخلري عادة والشر حلاجة ١وال معطي مل
َوالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب {: لوعاء إذا طاب أسفله أعاله وفيمن نزلتالدينا إال بالء وفتنة وإمنا األعمال كا

  .وأثران موقوفان عليه يف ذكر كعب األحبار ويف تقبيل األركان] ٣٤: التوبة[} َوالِْفضَّةَ
ا ال يعصم عنه البشر من السهو وليس يف  فهذه مجلة ما له يف مجيع دواوين اإلسالم ال يشذ عن ذلك شيء إال م
ا يف صحته عن خالف ومجلة ما اتفق على صحته عنه يف األحكام  ا ال يصح عنه وم حديثه ما ينكر قط وفيها م

  .ثالثة عشر حديثا اتفق الشيخان فيها على أربعة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم خبمسة
  :مث قال املصنف

  .وأما حديث عمرو بن العاص فله يف األحكام عشرة أحاديث 
نهي عن صيام أيام التشريق رواه عنه أبو داود وله شواهد فرواه أبو داود والترمذي والنسائي من يف ال: األول 

حديث عقبة بن عامر ومسلم عن نبيشة اهلذيل ومسلم ومالك عن عبد اهللا بن حذافة والبخاري عن ابن عمر 
  .وعائشة بلفظ مل يرخص يف صومها إال ملن مل جيد اهلدى

ة الفطر سبعا يف األوىل ومخسا يف الثانية رواه عنه أبو داود وقد رواه أبو داود وابن ماجه التكبري يف صال: الثاين 
  .عن عائشة والترمذي عن عمر وابن عوف عن أبيه عن جده وقال ابن النحوي يف الباب أحاديث كثرية

  ـــــــــــــــــــ
  .٤/٩٣وأمحد ، ١/٢١٤والبخاري ، ١٣٨، ١٣٧حديث : املساجد: يف ١
  .٦٥١والصحيحة ، ٢٢١ن ماجة اب ٢

حديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقرأه مخسة عشر سجدة يف القرآن ثالث يف املفصل ويف صورة : الثالث 
احلج سجدتان رواه عنه أبو داود وابن ماجه وهذا احلديث مل يصح عن عمرو قاله ابن النحوى وعزاه إىل ابن 



  .واهد الجابة هنا إىل ذكرها بعد قوله مل يصح عنهالقطان وابن اجلوزى مث ساق املصنف له ش
حديث تقرير صلى اهللا عليه وسلم لعمرو على التيمم حني إحتج أنه خياف على نفسه املوت من شدة : الرابع 

ا أخرجه وله على ذلك وهو اإلمجاع أول وم} َوال َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَُّه كَانَ بِكُْم َرِحيماً{: الربد وهو قوله تعاىل
  .أبو داود عن ابن عباس ثانيا

احلديث أخرجه الشيخان وغريمها وقد رواه الترمذى " إذا إجتهد احلاكم فأصاب فله أجران"حديث : اخلامس 
  .١عن أيب هريرة

حديثه يف احلث على السحور لكونه فصال بني صيامنا وصيام أهل الكتاب رواه عنه مسلم وأهل : السادس 
وقد وردت يف احلث على ذلك أحاديث فروى الشيخان وغريمها عن أنس وأبو داود عن  ٢السنن إال ابن ماجه

  .أيب هريرة وفيه عن مجاعة من الصحابة عند أهل السنن
حديث أن الين صلى اهللا عليه وسلم هنى أن ندخل على النساء بغري إذن أزواجهن رواه عنه الترمذي : السابع 

  .رواه عنه الترمذى وصححه وله شواهد أخروحسنه ولد شاهد عن عمرو بن األحوص 
  .حديث يف تكفري اإلسالم واحلج واهلجرة لنا قبلها رواه عنه مسلم: الثامن 

  .فأما تفكري اإلسالم ملا قبله فإمجاع والشواهد عليه كثرية
 وأما تفكري احلج ملا قبله فله شاهد يف الترمذى والنسأئى عن ابن مسعود ورواه النسائي عن ابن عباس

  .والشيخان وغريمها عن أيب هريرة
وأما تكفري اهلجرة ملا قبلها ففى النسائي عن فضالة بن عبيد ما يشهد لذلك لكن بزيادة اإلسالم واإلميان وهذه 

الزيادة يف حكم املذكورة يف حديث عمرو إذ ال عربة هبجرة الكافر إمجاعا بل صحتها غري متصورة كصالته 
  إِنَّ الَْحَسَناِت ُيذِْهْبَن{: له من الشواهد العامة من القرآن والسنة كقوله تعاىلوسائر قرباته الشرعية مع ما

  ـــــــــــــــــــ
  .٤/١٩٨وأمحد ، ١٥حديث : األقضية: ومسلم يف. ٢١االعتصام ب : البخاري يف ١
  .٤/٢٠٢وامحد . ٧٠٩، ٧٠٨والترمذي . ٤٦حديث : الصيام: مسلم يف ٢

رواه النووي يف مباين " ابتع السيئةاحلسنة متحها: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم] ١١٤: هود[} السَّيِّئَاِت
  .١اإلسالم
" أبوها: "فمن الرجال قال: قلت" عائشة: "يا رسول اهللا أي الناس أحب إليك قال: قلت: حديث: التاسع 

عمرو رواه والترمذي والنسائي وله شاهد وأما يف حب عائشة فعن أيب موسى بلفظ حديث  ٢رواه مسلم
رواه " لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال"الترمذي وأما يف أبيها فله شاهد مبعناه يف أحاديث كثرية 

  .٣البخاري من حديث ابن عباس ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود
داود وابن ماجه وهو قوله يف عدة املتويف عنها إهنا أربعة أشهر وعشر يعين وإن كانت أو ولد رواه أبو : العاشر 

  .موقوف عليه وعموم القرآن حجة
فهذه مجلة مالعمرو بن العاص يف األمهات الست مما فيه حكم ظاهر أو ميكن استخراج حكم منه وبقي له 

حديثان حديث كنا مع عمر يف حج أو عمرة فلما كان مبر الظهران إذا حنن بامرأة يف هودجها وثانيهما حديث 



فرأيت ساملا احتىب بسيفة وجلس يف املسجد مل أعرف متامهما فيبحث هل فيهحكمم شرعي فزع الناس باملدينة 
  .وهل له شاهد ويلحق بذلك

يما يتعلق باألحكام باحلالل والحرام ثالثة وعشرون حديثا أو أقل    :وأما املغرية فله ف
أنه منسوخ وهذا حديث املسح على اخلفني وهو حديث جممع على صحته ولكن ادعة بعض الشيعة : األول 

احلكم مع صحته مروي من طرق كثرية رواه الشيخان عن جرير ورواه البخاري ومالك عن سعد بن أيب 
وقاص ورواه احلسن البصري عن سبعني صحابيا وأما املسح على اجلوزبني فلم يصح عن املغرية كما قاله 

  .ح أسفل اخلف مل يصح عن املغريةاحلافظ عبدالرمحن بن مهدي ومع ذلك فله شاهد عن أيب موسى وكذلك مس
حديثه يف الصالة على الطفل وله شاهد رواه أبو داود عن عبد اهللا التميمي مصعب بن الزبري ورواه : الثاين 

  .الترمذي عن جابر بشرط االستهالل وله شواهد مرسلة وموقوفة
  ـــــــــــــــــــ

  .٥/١٧٤وابن عساكر ، ٢/٣٢٣والدارمي ، ٥/١٥٣أمحد  ١
  .٨حديث : فضائل الصحابة: مسلم يف ٢
  .١/٣٧٧وأمحد ، ٢,٣حديث :فضائل الصحابة: ومسلم يف، ٥/٤البخاري  ٣

حديث بعث عمر يف أبناء األنصار أخرجه البخاري ويفه أن املغرية قال لكسرى إن نبينا صلى اهللا عليه : الثالث 
هذا يشهد له حديث عبدالرمحن بن عوف وسلم أمرنا أن نقاتلكم حىت تعبدوا اهللا وحده أو تؤدوا اجلزية و

  .ذلك ألن كسرى جموسي: وهو صحيح وإمنا قلت" سنوا هبم سنة أهل الكتاب"
  .حديث النهي عن إسبال األزرار وقد رواه الشيخان عن ابن عمر والنسائي عن ابن عباس: الرابع 

أمحد وأبو داود وسعيد بن  حديث املسح على العمامة وقد رواه أبو داود عن ثوبان وأنس ورواه: اخلامس 
  .منصور عن بالل

  .حديث حترمي بيع اخلمر وله شواهد أكثر من أن تذكر: السادس 
كسفت الشمس يوم مات إبراهيم فأما تأريخ الكسوف بيوم مات إبراهيم فرواه مسلم وأبو داود : السابع 

  .كر شواهدهوالنسائي عن جابر وأما بقية احلديث الذي يتعلق به احلكم فأشهر من أ تذ
حديث ترك التشهد األوسط وسجود السهو لنسيانه وله شاهد من حديث عبد اهللا بن حيينة أخرجه : الثامن 

الشيخان وهو أيضا شاهد ملا يف حديث املغرية من أنه يسجد للسهو فيه قبل السالم وأخرجه الترمذي عن 
  .عمران بن حصني وأبو داود عن ابن مسعود

وقد رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة وأبو داود عن ابن " وا األمواتال تسب"حديث : التاسع 
  .عمر

حديث أنه صلى اهللا عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وقد رواه الشيخان وغريمها من حديث : العاشر 
  .١حذيفة

  .٢وقد رواه الشيخان من حديث أيب هريرة" دية اجلنني غرة"حديث : احلادي عشر 
  .٣وقد رواه أبو داود عن أيب هريرة" ال يصلى اإلمام يف املوضع الذيصلى فيه حىت يتحول: "ثاين عشر ال



  ـــــــــــــــــــ
  .٤/٢٤٦وأمحد ، ٧٤، ٧٣حديث : الطهارة: ومسلم يف، ٦٢، ٦٠ب : الوضوء: البخاري يف ١
  .١/٣٦٤وأمحد . ٣٩حديث : القسامة: ومسلم يف. ١١ب : الفرائض: البخاري يف ٢
  .١٤٢٨، ١٤٢٧وابن ماجة . ٢/١٩٠والبيهقي . ٦١٦رقم  ٣

وقد رواه مبعناه أبو داود عن عبداهللا بن " من اكتوى واسترقى فقد بريء من التوكل"حديث : الثالث عشر 
  .١عمرو بن العاص وجابر بن عبيد اهللا وعبداهللا ابن حكيم ورواه الشيخان عن ابن عباس

رواه عنه الشيخان وغريمها وهو حديث " متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي"حديث : الرابع عشر 
  .متواتر مستغن عن ذكر الشواهد

وهو طرف من احلديث قبله وله شواهد كثرية " من نيح عليه فإنه يعذب مبا نيح عليه"حديث : اخلامس عشر 
مران بن احلصني والترمذي فرواه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث عمر بن اخلطاب والنسائي عن ع

  .عن أيب موسى وله شواهد غري هذه
فرض اجلدة اسلدس وقد رواه البخاري عن حممد بن مسلمة وأبو داود والترمذي عن ابن : السادس عشر 

  .مسعود عن بريدة وهو إمجاع
ويقولون  :حديث ما سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر ما سألته قلت: السابع عشر 

عن غري  ٢وله شواهد ومجيع ما ورد يف الصحيحني وغريمها" هو أهون على اهللا من ذلك"معه جنة ونار قال 
وهو يعضد حديث املغرية فإهنا مبنية نفي " ناره جنة وماؤه نار"واحد من الصحابة أنه قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .أن يكون مع الدجال جنة ونار حقيقة
.يزال أناس من أمىت على احلق ظاهرين حىت يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرونال : "الثامن عشر   "  
وله شواهد منها عند اجلماعة إال ابن ماجه عن أيب " إن املرأة يعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها: "التاسع عشر 

  .٣هريرة مثال حديث املغرية ويف سنن أيب داود عن ابن عباس
مما مست النار وله شواهد فرواه الشيخان وغريمها عن ابن عباس وعمرو حديث ترك الوضوء : املويف عشرين 

  .٤بن أمية وميمونة ومسلم عن أيب رافع ومالك وأبو داود عن جابر
  ـــــــــــــــــــ

  .١/٤٠١وأمحد . ٣٧١حديث : اإلميان: ومسلم يف. ١٧ب : الطب: البخاري يف ١
  .٤/٢٤٦وأمحد . ١١٥، ١١٤حديث : الفنت: ومسلم يف. ٢٦ب : الفنت: البخاري يف ٢
  .٢/٢٢٤وأمحد . ٣٤والنسائي يف القسامة ب . ١٥ابن ماجة يف الديات ب  ٣
  .١/١٠٨والنسائي . ٤٨٦٤أبو داود  ٤

ما أحد أغريه من "وفيه " أتعجبون من غرية سعد إنه لغيور؟"حديث سعد بن عبادة وفيه : احلادي والعشرون 
  .١الصفات شاهد يف الصحيحني عن عائشةوهلذا املعىن املتعلق حبديث " اهللا

  .هنى آكل الثوم عن دخول املسجد وقد مرت شواهده يف أحاديث معاوية: الثاين والعشرون 
حديث مشي الراكب خلف اجلنازة واملاشي حيث شاء وهذا ليس فيه ششء من األحكام : الثالث والعشرون 



غرية إال احلاكم وابن السكن وصعفه غيهرما ومل يصححوا املتعلقة بتحليل أو حترمي مث إنه مل يقل بصحته عن امل
  .عن املغرية

وقد رواه  ٢حديث كان إذا ذهب املذهب أبعد رواه عنه أهل السنن األربعة إال ابن ماجه: الرابع والعشرون 
بن أيب بردة ومنالعدب أن هذا احلديث وحديثا حنوه من حديث املغرية مها أول ما  يف النسائي عن عبد الرمحن 

كتاب شفاء األوام من كتب الزيدية أو ردمها مصنفة بأرساهلما إىل املغرية واحتج يهما من غري ذكر غريمها وهم 
  .ينكرون على احملدثني مثل ذلك

  .انتهى كالم املصنف من الروض الباسم ببعض اختصار
لة والزيدية قال ابن عبد الرب يف فهو إمجاع أهل السنة واملعتز"أي من الصحابة " وأما القول بعدالة اجملهول منهم"

وقال أيضا يف خطبة اإلستيعاب وحنن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن " التمهيد أنه مما ال خالف فيه
  .أحواهلم إلمجاع أهل احلق من املسلمني وهم أهل السنة واجلماعة علىأهنم كلهم عدول انتهى

أما أهل السنة فظاهر وأما املعتزلة فذكره أبو احلسني يف "مث أبان املصنف صحة دعواه ألمجاع من ذكر فقال 
ذهب إىل "فإهنم قائلون بعدالة الصحابة ال غري وأبو احلسني " كتابه املعتمد يف أصول الفقه بل زاد عن احملدثني

هذا " وإن مل يروا النيب صلى اهللا عليه وسلم"فقال هم عدول وليس كلهم صحابة " عدالة أهل ذلك العصر
  .ة تأكيد وإال فهو معلوم أنه مل يراكل أهل ذلك العصر النيب صلى اهللا عليه وسلمزياد

وذكر احلاكم احملسن بن كراممة املعتزيل مثل مذهب احملدثني يف كتابه شرح العيون وروى ذلك ابن احلاجب يف "
  فإن" خمتصر املنتهى عن املعتزلة وأما الزيدية

  ـــــــــــــــــــ
  .٤/٢٤٨وأمحد . ٩/١٥١والبخاري . ١٧ن حديث اللعا: مسلم يف ١
  .١١٥٩والصحيحة .٣٣١وابن ماجة . ١٦والنسائي يف الطهارةب . ١أبو داود  ٢

سواء عندهم يف ذلك الصحايب "مطلقا " فإهنم يقبلون اجملهول"رأيهم أوسع دائرة أوسع دائرة من املعتزلة يف هذا 
املنظومة وهو أحد قويل املنصور باهللا ذكره يف هداية  وغريه ذكر ذلك الفقيه عبد اهللا بن زيد يف الدرر

املسترشدين وهو أرجح احتمايل أيب طالب يف جوامع األدلة وأحدا احتماليه يف اجملزيء وهذا املذهب مشهورا 
عن احلنيفة والزيدية مطبقون على قبول مراسيل احلنفية فقد دخل عليهم حديث اجملهول على كل حال وإن 

فذلك ال يغين مع قبوهلم مراسيل من يقبله والقصد "أي اجملهول " رده"أي الزيدية " د متأخريهمكان املختار عن
وهو القول بعدالة جمهول الصحابة بل هو " بذكرهم هذه األقوال أن ال يتوهم أن احملدثني شذوا هبذا املذهب

  .رأي غريهم بل غريهم أوسع دائرة منهم
لقوله صلى اهللا " يف جمموعه أن الثالثة القرون األول مقبولون"باهللا " نصوروذكر امل"وأوسع دائرة ما أفاده قوله 

إىل آخره ..." خري الناس قرين: "أخرجه بلفظ" خري القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم"عليه وسلم 
معروف عند  أن ذلك"قال املنصور باهللا " و"إخل ..." إن خريكم: "ورواه الترمذي واحلاكم عن عمران بلفظ

  .وهو ظاهر" أهل العلم وهذا أوسع من قول احملدثني كما ترى
من حديث أنس  ١أخرجه الترمذي" أميت كاملطر ال يدرى أوله خري أم آخره"وقد عارض دليله حديث 



أمىت مباركة "وصححه ابن حبان من حديث عمار وله شواهد وابن عساكر عن عمر وبن عثمان مرسال بلفظه 
  .٢" خري أو آخرها ال تدري أوهلا

وقد مجع بينهما سعدالدين التفتازاين بأن اخلريية ختتلف باالعتبارات فالقرون السابقة بنيل شرف قرب العهد 
ولزوم سرية العدل والصدق واجتناب املعاصي وحنو ذلك وأما باعتبار كثرة الثواب فال يدري أوهلا خري لكثرة 

يب طوعا ورغبة مع انقضاء مشاهدة زمن آثار الوحي وظهور املعجزات طاعته وقلة معصيته أم اآلخر ألميانه بالغ
وبالتزامه طريقة السنة مع فساد الزمان وشيخنا رمحه اهللا تعاىل تعقب عليه يف رسالة قرأناها عليه ال نطيل هنا 

  .بذكرها
  ـــــــــــــــــــ

  .١١/١٤واخلطيب . ٣/١٤٣وأمحد . ٢٨٦٩حديث . ٨١يف االدب ب  ١
  .٧/٢٣٢ساكر ابن ع ٢

قاض  ١" خري القرون"مث اعلم أن هذا االستدالل من املنصور باهللا وذكر معارضة احلديثني مبين على أن حديث 
بأن التفضيل بني القرون بالنظر إىل كل فرد فرد وإىل هذا ذهب اجلمهور وذهب ابن عبد الرب إىل أن التفضيل 

إخل ما تقدم " أميت كاملطر"ن بعدهم ال كل فرد احتج حبديث إمنا هو بالنسبة إىل جمموع الصحابة فإهنم أفضل مم
منهم أو : قيل" تأيت أيام للعامل فيهن أجر مخسني"قريبا رمبا أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ثعلبة يرفعه 

 أفضل اخللق إميانا قوم يف أصالب الرجال يؤمنون: "وحبديث عمر يرفعه ٢" بل منكم: "منا يا رسول اهللا؟ قال
وهو وإن كان ضعيفا فإنه يشهد له ما أخرجه أمحد أمحد والدرامي والطرباين  ٣أخرجه الطيالسي" يب ومل يروين

"يا رسول اهللا أحد خري منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: قال أبو عبيدة: من حديث أيب محعة قال قوم : 
واستثىن ابن عبد الرب أهل بدر  ٤اكموإسناده حسن وقد صححه احل، "يكونون من بعدي يؤمنون يب ومل يروين

  .واحلديبيه
وأجاب اجلمهور باجلمع بني األحاديث مم يالقي كالم سعد الدين الذي أسلفناه إال أهنم زادوا بأن ذلك يكون 

يف حق بعض الصحابة وأما مشاهري الصحابة فإهنم جازوا مراتب السبق يف كل نوع من أنواع اخلرب قالوا وأيضا 
 األعمال بالنظر إىل األعمال املتساوية يف النوع ونضولة الصحبة خمتصة بالصحابة مل يكن ملن عدالة فاملفاضلة بني

ا ذهب إليه اجلمهور   .شيء من ذلك النوع وإذا عرفت هذا عرفت أن استدالل املنصور باهللا مبين على م
فكثرية جدا وقد ذكرت "ة هم الذي مل يعرف هلم شيء سوى الصحب" وأما احلجج على عدالة جماهيل الصحابة"

ذكر فيها اثنني وثالثني دليال على قبول فساق التأويل وهي أدلة شاملة " منها مجلة شافية يف العواصم والقواصم
للمجاهيل من أهل ذلك العصر ألنه إذا مل يعرف للصحايب إال اإلسالم الصحبة فقبوله أوىل من قبول من كان 

  .له فاألوىل قبول جمهول الصحابةمسلما فاسق تأويل وقد أمجع على قبو
  ـــــــــــــــــــ

  .سبق خترجيه ١
  .٢١وابن ماجة يف الفنت ب . ٥والترمذي يف تفسري سورة . ١٧أبو داود يف املالحم ب  ٢



  .سبق خترجيه ٣
٤/٨٥ ٤.  

اهللا ويف املختصر من الروض الباسم وأناأشري إىل شيء من ذلك فمن ذلك ماروى ابن عمر عن عمر أن رسول "
" أوصيكم بأصحايب مث الذين يلوهنم مث الذي يلوهنم مث يفشو الكذب: "صلى اهللا عليه وسلم قام فيهم فقال

رواه أمحد والترمذي ورواه أبو داود " "حيلف الرجل وال يستحلف ويشهد الشاهد وال يستشهد"احلديث متامه 
" جابربن مسرة عن عمر وله طريق أخرىعن شعبة عن عبد امللك بن عمري عن "من طريق أخرى "  ١الطيالسي 

ويف العواصم أنه ذكر أبو بن عبد الرب يف " وهو حديث مشهور جيد قال ذلك احلافظ ابن كثري يف إرشاده"ثالثة 
أول كتاب االستيعاب له شواهد كثرية عن عمران بن حصني والنعمان بن بشري وبريدة األسلمي وجعدة بن 

  .هبرية
أراد بأصحابه أهل زمانه من املسلمني لقوله فيه مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  وفيه دليل على أنه: قلت"

عام لكل فرد من األزمنة اليت بعد القرن األول فيكون كذلك يف " مث الذين يلوهنم: "وذلك ألن قوله" فتأمله
  القرن األول وأنه مسى كل من عاصره صلى اهللا عليه وسلم صحابيا إن كان مسلما إال أنه

يرد سؤال وهو أن املوصي هبم هم األصحاب وهم أهل العصر مجيعا فمن املراد بالوصية فإن أريد به أوصي 
بعضكم يف بعض فهي من الزم أخوة اإلميان فكل أهل اإلميان يف أي عصر كان كذلك ولعل األظهر أنه يراد 

أهل عصره وتابعيهم وتابعي تابعيهم وأن أوصيكم أيها األمة ويراد إبالغ األمة من بعد القرون الثالثة أن يرعوا 
يعرفوا هلم حق الصحبة والعلم واإلبالغ أو يراد الوصية يف شيء خاص وهو تصديقهم فيما يبلغونه عنه صلى 

واملعىن أن الصدق فيهم هو " مث يفششوا الكذب: "اهللا عليه وسلم من الكتاب والسنة كما يرشد إليه قوله
داللة عليه فيكون على تقدير هذه املعاين غري دال على أن " يفشو: "ويف لفظ األصل وإن وقع الكذب فهو نادر

املدعى من عدالة كل صحايب على رسم اجلماهري هلا وإمنا يكون دليال علىأن األصل فيمايروونه الصدق 
يف آخر خصيصة هلم من اهللا تعاىل فتحملوا كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم وإال فال شك أنه وقع 

القرن األول وما بعد من القرون أمراء جورة وفقهاء خونة وسفكت الدماء بغري حقها ويشأ من اإلبداع ما 
  .يصك األمساع وهل بدعة اخلوارج وحنوها إال يف أثناء القرن األول فتأمل

  ـــــــــــــــــــ
  .١/٢٦وأمحد ، ٢١٦٥الترمذي  ١

ماروى عن ابن عباس قال جاء أعرايب إىل النيب صلى "الصحابة  أي من األدلة على عدالة جمهول" ومن ذلك"
قال نعم " تشهد أن ال إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؟"اهللا عليه وسلم فقال إين رأيت اهلالل يعني رمضان فقال 

و رواه أهل السنن األربع ابن حبان صاحب الصحيح واحلاكم أب" يا بالل إذن يف الناس أن يصوموا غدا: " قال
وقال هو حديث صحيح واحتج به أبو احلسني املعتزيل يف املتعمد وذكره احلاكم أبو "يف املتسدرك " عبداهللا

ووجه الداللة واضح " سعيد يف شرح العيون واحتج به الفقيه عبد اهللا بن زيد العنسي الزيدي يف كتاب الدرر
لشهادتني ومل يسأله عن غريمها فدل على أن فإنه رجل جمهول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولذا سأله عن ا

  .جماهيل ذلك العصر من املسلمني يقبلون وإقراره بكلمة الشهادة مل خترجه عن اجلهالة



ويشهد له ما رواه ابن كثري أيضا يف إرشاده عن أيب عمري عن أنس عن عمومته من األنصار أن الناس اختلفوا "
ا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ألهال هلالل أمس عشية فأمر النيب يف آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد

صلى اهللا عليه وسلم الناس أن يفطروا أن يغدوا إىل مصالهم ورواه بنحوه أمحد وابن ماجه ورواه أمحد أيضا 
ابن "باملوحدة ساكنة فعني مهملة " وأبو داود هبذا اللفظ املتقدم وهو لفظ أيب داود من طريق أخرى عن ربعي

ووجه " عن رجل عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم"بكسر احلاء املهملة فراء آخر شني معجمة " حرش
الداللة ظاهر يف قبوله صلى اهللا عليه وسلم شهادة األعرابيني إنه أنه قد يقال إنه صلى اهللا عليه وسلم كان 

  .يعرف عدالتهما وكأنه هلذا جعله شاهدا ومل جيعله دليال مستقال
وفيه "بني الشيخني " حديث عقبة بن احلارث املتفق على صحته"أي من أدلة قبول جمهول الصحابة " ومن ذلك"

فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا "قال " أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب فجاءت أمه سودا فقالت قد أرضعتكما
رضعتكما هذا لفظ عليه وسلم فأعرض عين قالت فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف زعمت أن قد أ

البخاري ومسلم وفيه أعتبار خرب هذه األمة السوداء والتفريق بني زوجني مسلمني بكالمها ومل يأمره بطالق وال 
" ويف رواية الترمذي"بل ظاهره أنه أمر بفسخ النكاح خبرب املرأة " أخربه أن الطالق يستحب مع جواز تركه

أي عن املرأة اليت " وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم هناه عنهاأنه زعم أهنا كاذبة "حلديث عقبة بن احلارث 
أي يف إخبارها بإرضاعها " وهو حديث حسن صحيح وقال ابن عباس تقبل املرأة الواحدة يف مثل ذلك"تزوجها 

  وإمنا اعتربوا: قلت"وملا كانت اليمني ال دليل عليها يف احلديث قال املصنف " مع ميينها وبه قال أمحد وإسحاق"

  .ويأيت على هذا" اليمني من أجل حق املخلوقني
" إمنا خلف من أجل تعلقها حبقوق املخلوقني"وقال ال تقبل املرضعة " وكذا منخالف من العلماء يف هذه املسألة"

وكون عموم وجوب اإلشهاد "فإن القواعد الشرعية قاضية بأهنا ال تقبل دعوى على أحد إال مبا أشار إليه قوله 
دعو فأحلقوا هبذا الفرد العام وقد حقق البحث يف " ى واليمني على كل منكر كاملعارضني هلذه الواقعةعلى كل 
  .كتب األحكام

" من األثر"يف األدلة " وأما حقوق اهللا فخرب الواحد مقبول فيه ذكرا كان الواحد أو أنثى وفاقا واهللا أعلم فهذا"
ح ثابت يف مجيع دواوين اإلسالم بل متواتر النقل معلوم زاد املصنف يف العواصم ما لفظه الرابع وهو أثر صحي

بالضرورة وهو عندي حجة قوية صاحلة لالعتماد عليها وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل عليا 
ومعاذا رضي اهللا عنهما إىل اليمن قاضيني ومفتيني ومعلمني وال شك أن القضاء مرتب على الشهادة والشهادة 

ال جيدون شهودا على ما جتري مبنية على ا لعدالة ومها ال يعرفان أهل اليمن وال خيربان عدالتهما وهم بغري شك 
بينهم من املخصوصات إال منهم فلوال أن الظاهر العدالة يف أهل اإلسالم يف ذلك الزمان ملا كان إىل حكمهما 

  .هـ١.بني أهل اليمن سبيل
ما ذكره الشيخ أبو احلسني يف "دلة على ما ذكر من النظر عطف على قوله من األثر أي واأل" ومن النظر"

املعتمد فإنه قال ما لفظه واعلم أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وجب أن كان هلا ظاهر أن تعتمد عليه وإال لزم 
يه وسلم قد كانت العدالة منوطة باإلسالم  اختبارها وإال فال شبيهة يف أن بعض األزمان كزمن النيب صلى اهللا عل
وكان الظاهر من املسلم كونه عدال وهلذا اقتصر صلى اهللا عليه وسلم على قبول خرب األعرايب عن رؤية اهلالل 



  " .على ظاهر إسالمه واقتصر الصحابة على إسالم من كان يروي األخبار من األعراب
صيل اآليت من باب ال خيفى أن هذا الدليل من باب األثر ال من باب النظر وكأن املصنف يريد أن التف: قلت

فأما األزمان اليت كثرت فيها اخليانات ممن يعتقد اإلسالم فليس الظاهر من إسالم "النظر وهو الذي أفاده قوله 
األنسان كونه عدال فال بد من اختباره وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل انتهى كالم الشيخ أيب احلسني وقد 

  " .املوضع استوفيت الكالم يف هذه املسالة يف غري هذا
  قد قدمنا قريبا أن املصنف ساق يف العواصم زيادة على ثالثني حجة يف ذلك مث

قال منها أن من النظر أن صدقهم مظنون ويف خمالفته مضرة مظنونة والعمل بالظن من غري خوف مضرة حسن 
نتهم يف غالب عقال ومع خوف املضرة املظنونة واحد عقال وإمنا خصصناهم بذلك ملا علمنا من صدقهم وأما

األحوال والنادر غري معترب وقد جيوز أن يكذب الثقة ولكن ذلك جتويز مرجوح نادر الوقوع فلم يعتربوا الذي 
يدل على صدق ما ذكرنا أن أخس طبقات أهل اإلسالم من يتجاسر على األقدام على الفواحش من الزنا 

ا أن مجاعة من أهل اإلسالم يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وغريه من الكبائر ال سيما فاحشة الزنا وقد علمن
وسلم وقعوا يف ذلك من رجال ونساء فهم فيما ظهر لنا أقل الصحابة ديانة وأقلهم آمانة ولكنهم مع ذلك 

ا إليكاد يفعله أورع املتأخني ومن حتق له منصب األمانة يف زمرة األولياء واملتقني من بذهلم الروح يف  فعلوا م
واملسارعة بغري إكراه إىل حكم اهللا أو إىل حكم الشرع كمثل املرأة اليت زنت فجاءت إىل الرسول مرضاة اهللا 

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقر بذنبها وتسأله أن يقيم عليها احلد فجعل عليه السالم يسنثبت يف ذلك فقالت
يا رسول اهللا هذا قد ولدته : قالتفأمرها أن متهل حىت تضع فلما وضعت جاءت بالولد ف، يارسول اهللا إين حبلى

: فأرضعته حىت أمتت مدة الرضاع مث جاءت به يف يده كسرة خبز فقالت" أرضعيه حىت يتم رضاعته: "فقال هلا
  .يا رسول اهللا هذا هو يأكل اخلبز فرمجت فانظر إىل عزمها املدة الطويلة على املوت يف مرضاة اهللا تعاىل

 صلى اهللا عليه وسلم يطلبه أن يقيم عليه احلد فأمر النيب صلى اهللا عليه وكذلك الرجل الذي سرق فأتى النيب
ومثل ما روى ، احلمد هللا الذي أبعدك عىن أردت أن تدخلين النار: وسلم بقطع يده فلما قطعوها قال السارق

 أتتين امرأة عن الذي وقع بامرأته يف رمضان وحديث الذي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين
  .فلم أترك شيئا مما يفعله الرجال بالنساء إال فعلته إال أين مل أجامعها وغري ذلك انتهى

بتفسري اصطالحهم يف وصف "يتعلق " وإىل هنا انتهى ما أردت مجعه من علوم احلديث مما يتعلق بأصل الفقه أو"
من بيان " بة والشهرة وأمثال ذلكالصحة واحلسن والغرا"بيانية األوصاف " احلديث ببعض األوصاف من

  .املرسل والعلة والشذوذ وما تقدم وهو كثري

  ]فوائد غزيرة وعلوم عزيزة[

باملهملة وتكوير الزاي من " وعلوم عزيزة"من الغزارة باملعجمة وهي الكثرة " ويف علوم احلديث قوائد غزيرة"
عوها تضاعيف كالمهم يف هذا الفن يفما تقدم أو د"العزة وهي القلة هنا أي يقل وجودها يف غري علوم احلديث 

يما بفي مما مل أختصر منه بينهما " فقد بقي من أواعه كثري"أي مل يتعرض لذكره " من أنواعه مما اختصرت منه وف
:مثل الكالم على"بقوله   "  



  " .معرفة التابعني"
قال احلاكم " وطبقاهتم"صحابة فأكثر مجع تابعي واختلفوا يف رمسه فقال احلاكم وغريه التابعي منلقي واحد من ال

يف علوم احلديث هم مخس عشرة طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة ومن لقي عبد اهللا بن أيب 
أو يف من أهل الكوفة ومن لقي السائب بن يزيد من أهل املدينة وقيل يف عد طبقاهتم غري هذا مما هو مبسوط يف 

  .مظنته
  "بر عن األصاغرومعرفة رواية األكا"

وقسموها إىل ثالثه  ١واألصل فيه روايه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الدارى اجلياسة وهو يف صحيح مسلم
  :أقسام 
  .٢أن يكون الراوى أكرب قدرا من املروى عنه لعلمه وحفظه: األول 
  .٣أن يكون أكرب سنا: والثاين 

  .أن جيتمعا معا وذكروا أمثلة ذلك: والثالث 
  " .األقران بعضهم عن بعض"واية ر" و"

  من إستويا يف اإلسناد والسن غالبا واملراد به املقارنه قال: والقرينان عندهم
  ـــــــــــــــــــ

٤/٢٢٦٢ ١.  
كرواية مالك وابن أيب ذئب عن شيخهما عبد اهللا بن دينار وأشباهه وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه عن  ٢

  .٤/١٦٦فتح املغيث للسخاوي شيخهما عبيد اهللا بن موسى 
كرواية كل من الزهري وحيىي بن سعيد األنصاري عن تلميذمها اإلمام اجلليل مالك بن انس يف خلق غريمها  ٣

  .٤/١٦٥املصدر السابق . ممن روى عن مالك من شيوخه

  : قسمني احلاكم إمنا القرينان إذا تقارنت سنهما وإسنادمها وقد يكتفون باإلسناد دون السن وقسموه إىل
ما يسمونه املبج بضم امليم وفتح الدال املهمله ونشيد املوحده آخره جيم وذلك أن يروى كل من : أحدمها 

: والثاين. الفريقني عن اآلخر وألف الدار قطين كتابا حافال ومثاله رواية عائشه عن أيب هريرة وروايته عنها
يما يعلم ماليس مبديح وهو أن يروى أحد القرنيني عن اآلخر وال   .يروى اآلخر عنه ف

  " .األخوة واألخوات بعضهم عن بعض"رواية " و"
  قال زين الدين قد أفرد أهل احلديث هذا النوع

بالتصنيف وهو معرفة األخوة من العلماء والرواة وصنف فيه على بن املديىن وغريه وعدهم ثالثه فأربعة فخمسة 
ته ولعدم احلاخة إليه يف غرضنا ههنا ومثال األخوين كثري يف فستة فسبعة ومل نطول مبا زاد على السبعة لندر

الصحابة وغريهم كعبد اهللا بن مسعود وعتبه بن مسعود وكالمها صحابيان ومما يستغرب من األخوين أن موسى 
" وروايه اآلباء عن األبناء وعكسه. "بن عبيدة الزيدى بينه وبني أخيه عبد اهللا بن عبيدة مثانون سنة يف العمر

صنف فيه اخلطيب كتابا حافالو ذكر روايتة العباس بن عبد املطلب عن ابنه الفضل وفيه أمثله كثرية وصنف 
الوائلى كتابا يف رواية اآلباء عن األبناء وذكر فيه نفائس وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما 



  .يشاهبه
  " .وروابة السابق واللالحق عن األئمة واحلفاظ"

ين ألف اخلطيب كتابا مساه السابق والالحق وموضوعه أن يشترك راوايان يف الرواية عن شخص قال زين الد
  واحد وأحد الراويني واآلخر متأخرحبيث

ومن فوائد ذلك نقرير حالوة علو اإلسناد يف القلوب مث ذكر : يكون بني روايتهما أمد بعيد قال ابن الصالح
  .امثلة لذلك

  " . راو واحدمن مل يرو عنه إال"روايه " و"
قال زين الدين من أنواع علوم احلديث معرفه من مل يرو عنه إال راوواحد من الصحابة والتابعني ومنن بعدهم 

  .وصنف فيه مسلم كتابا املسمى بكتاب املنفردات واحلدان وذكر امثلة لذلك كثرية

.من عرف بنعوت متعددة"رواية " و"  "  
يفات من األمساء أو الكىن أو األلقاب أو األنساب إما من مجاعة الرواة أى من ذكر من الرواة بأنواع من التعر

عنه فعرفه كل واحد منهم بغري ما عرفه اآلخر أو من راوواحد فعرفه مرة هبذا ومرة بذاك فيلتبس ذلك على من 
ذكر المعرفة عنده بل على كثري من أهل املعرفة واحلفظ وإمنا يقعل ذلك كثريا املدلسون وقد نقدم عند 

  .التدليس أن هذا أحد انواعه ويسمى تدليس الشيوخ
وقد صنف يف ذلك احلافظ عبد الغين بن سعيد األزدى كتابا نافعا مساه إيضاح األشكال وصنف فيه اخلطيب 

  .البغدادي كتابا كبريا مساه املوضح الوهام اجلمع والتفريق وسد زين الدين من ذلك أمثله كثريه
مجع لقب فاألمساء األعالم والكىن ماصدر " واأللقاب"مجع كنية " معرفه األمساء والكىنومعرفه أفراد األمساء و"

  .بأب وأم ةالقب ما دل على مدح أوذم
معرفة أفراد األعالم نوع من أنواع علوم احلديث صنف فيه مجاعة مث قال وقد مثل ابن الصالح : قال الزين

اقتصرت من ذلك على مثال واحد لكل قسم فمن أمثلة جبملة من األمساء ولكين مرتبة على حروف املعجم و
صحايب من بين أسد وكالمها بالالم والباء املوحدة وهو وأبوه فردان فاألول مصغر  ٢بن لبا ١أفراد األمساء ليب

على وزن أيب بن كعب والثاين مكرب على وزن فىت ومثال أفراد األلقاب مندل بن علي العربي وامسه عمرو 
هو بكسر اسم وفتحها كما أفاده كالم الزين ومثال األفراد ف يالكىن أبو معيد بضم امليم ومندل لقب له و

  .وفتح العني املهملة وسكون الياء املثناة من حتتها وآخره دال مهملة وامسه حفص بن غيالن
ا ورد ذكر من علوم احلديث معرفة أمساء ذوي الكىن ومعرىف كىن ذوي األمساء وينبغي العناية بذلك فرمب: تنبيه

الراوي مرة بكنيته ومرة بامسه فيظن من ال معرفة له بذلك أهنما رجالن ورمبا ذكر الراوي بامسه وكنيته معا 
  فتومهه بعضهم رجلني كاحلديث

  ـــــــــــــــــــ
  .مبوحدة كأيب بالتصغري: لىب ١
  .الح مبوحدة أيضا كفىت وعصى ضبطه كذلك أبو علي مث ابن الدباغ وابن الص: لبا ٢



وكذلك رأيته خبط ابن مفرج فيه ويف : وقيل بضم الالم وتشديد املوحدة ضبطه ابن فتحون يف االستيعاب قال
  .٤/٢١٠ولده معا فتح املغيث للسخاوي 

الذي رواه احلاكم من رواية أيب يوسف عن أيب حنيفة عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن سداد عن أيب 
ن صلى خلف اإلمام فإن قراءته له قراءة قال احلاكم عبد اهللا بن سداد هو بنفسه أبو الوليد عن جابر مرفوعا م

الوليد بينه علي بن املديين قال احلاكم ومن هتاون مبعرفة األمساء أو ورثه مثل هذا الوهم وهلم يف األلقاب تقاسيم 
  .وأمثلة ذكرها ابن الصالح والزين

.ومعرفة املؤتلف خطا واملختلف لفظا"  "  
ال الزين من فنون احلديث املهمة معرفة املؤتلف خطا املختلف لفظا من األمساء واأللقاب واألنساب وحنوها ق

وينبغي لطالب احلديث أن يعتين بذلك وإال كثر عناؤه وافتضح بني أهله وصنف فيه مجاعة من احلفاظ مكتبا 
 أحدمها ما ليس له ضابط يرجع أليه مفيدة وعد الزين من صنف فيه مث قال واملؤتلف واملختلف ينقسم قسمني

وإمنا يعرف بالنقل واحلفظ وهو األكثر والثاين ما يدخل حتت الضبط مث عد أمثلة كثرية تبعا البن الصالح مثل 
سالم بتشديد الالم وسالم بالتخفيف فحصروا املخفف وقد أطال زين الدين يف منظومته وشرحها يف هذه املادة 

  .قطع الكاملمبا يزيد على كراس من ال
  "ومعرفة املتفق خطا ولفظا املفترق معىن"

ه وللخطيب فيه كتاب نفيس مث قال  قال الزين ومن أنواع علوم احلديث ما اتفق لفظه وخطه واختلف مسما
وإمنا حيسن إيراد ذلك إذا اشتبه الراويان املتفقان يف اإلسم لكوهنما متعاصرين واشتركا يف بعض شيوخهما أو 

نهما وذلك ينقسم إىل مثانية أقسام األول من اتفقت أمساؤهم وأمساء آبائهم مثاله اخلليل بن أمحد يف الرواية ع
  رجال مث أطال يف التقاسيم نظما ونثرا ١ستة

  ـــــــــــــــــــ
  .اسم جده عمرو بن متيم البصري النحوي صاحب العروض وأول من استخرجه: األول ١

  .ستنري أبو بشر املزين ويقال السلميبصري اسم جده بشر بن امل: الثاين
  .بصري أيضا ويروى عن عكرمة: والثالث
اسم جده حممد بن اخلليل أبو سعيد السجزى الفقيه احلنفي قاضي مسرقند حدث عن ابن خزمية وابن : والرابع

  .صاعد والبغوي وغريهم
  .الشافعي القاضي اسم جده أيضا حممد بن أمحد ويكىن أيضا أبا سعيد البسىت املهليب: واخلامس
اسم جده عبد اهللا بن أمحد ويكىن أيضا أبا سعيد وهو أيضا بسيت شافعي فاشترك مع الذي قبله يف : والسادس

  .٢٧٢: ٤/٢٧٠وللسخاوي . ٤/١١٤فتح املغيث للعراقي .أشياء

اللفظ ومعرفة تلخيص املتشابه وهو نوع يتركب من النوعني اللذين قبله وهو أن يتفق اإلمسان يف اخلط و"
  "ويفترق امسا أبويهما يف بعض ذلك

وقد طول الزين يف هذا مثل األول مبوسى بن علي وموسى بن علي األول مكرب والثاين مصغر وعد مجاعة من 
  .ذلك



ومثل الثاين وهو عكس األول بسريج ابن نعمان وشريح بن النعمان وكالمها مصغر فاألول بالسني املهملة 
ن بن مروان اللؤلؤي البغدادي روى عنه البخاري وأصحاب السنن والثاين بالشني واجليم وهو سريج بن النعما

املعجمة واحلاء املهملة شريح النعمان الصائدي الكويف له يف السنن األربعة حديث واحد عن علي بن أيب طالب 
  .كرم اهللا وجهه مث عد من ذلك أمساء كثرية

قد مثلهما الزين وتقريب ابن حجر " واالختالف يف حق اإلبننييف حق األبوين "يف األمساء " أو يكون اإلتفاق"
  .كافل فيما حيتاج إليه من أمثلة ذلك

  "ومعرفة املشتبه املقلوب"
قال الزين هذا النوع مما يقع فيه اإلشتباه يف الذهن ال يف اخلط وذلك بأن يكون اسم أحد الراويني كاسم أب 

ول فينقلب على بعض أهل احلديث كما انقلب على البخاري اآلخر خطا ولفظا أو اسم اآلخر كاسم أب األ
  .ترمجة مسلم ابن الوليد املدين فجعله أبوالوليد بن مسلم كالوليد الدمشقي املشهور وخطأه يف ذلك أبو حامت

  "إىل غري أبيه"بالبناء للمجهول " من نسب"معرفة " و"
  :قال الزين املنسوبون إىل غري آبائهم على أقسام

نسب إىل أمه كبين عفراء وهي أمهم وأسم أبيهم احلارث بن رفاعة بن احلارث من بين احملار شهد  من: األول
  .بنو عفراء بدرا وقتل منه فيها أثنان

الصحايب املشهور اسم أبيه أمية بن عبيد ومنية  ١من نسب على جده عليا كان أو دنيا كيعلي بن منيه: والثاين
كار وابن ماكوال وقال الطربي إهنا أم يعلي نفسه ورجحه املزي مث عد أمثلة اسم أم أيبه كما قاله الزبري بن ب

  .لبقية األقسام
  ـــــــــــــــــــ

  .بضم امليم مث نون ساكنةبعدها مثناة حتتانية وهاء تأنيث: منية ١

  "املنسوب على خالف الظاهر"معرفة " و"
ضيغة وليس الظاهر الذي سبق إىل الفهم من تلك  قال الزين قد ينسب الراوي إىل نسبة من مكان أو قبيلة أو

  .النسبة مبراد بل لعارض عرض من نزوله ذلك املكان أو تلك القبيله أوحنو ذلك
ومثاله أبو مسعود البدرى وامسه عبيد بن عمرو األنصارى اخلزر جى صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومعرفة . "ر اخلالف يف هذا وبقيه أقسام ما ذكره إمجاالفإنه مل يشهد بدرا يف قول أكثر أهل العلم مث ذك
  "امليهمات

هو معرفه من ذكر منهما يف احلديث ويف اإلسناد من اجلال والنساء وقد صنف يف ذلك مجاعه من احلفاظ وذكر 
  .من صنف وذكر أمثلة من ذلك

  "الرواة والوفاء ١ومعرفه تاريخ"
اريخ لوفاة الرواة ومواليدهم وتواريخ السماع وتاريخ قدوم فالن احلكمه يف وضع أهل احلديث الت: ٢قال الزين

مثال البلد الفالين ليختربوا بذلك من ام يعلموا صحة دعواه كما رويناه عن سفيان الثورى قال ملا استعمل 
الناس الكذب استعملنا هلم التاريخ أو كما قال أطال الزين هنا بذكر وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



واخللفاء األربعة مث بقية العشرة ومجاعة من أعيان الصحابة والتابعني واألئمه الستة أصحاب األمهات ومجاعة من 
  .املشاهري من أئمة احلديث

  "ومعرفة الثقات والضعفاء"
فإنه من أجل أنواع علوم احلديث فإنه املرقاه إىل التفرقة بني صحيح احلديث وسيقمه وفيه لألئمة تصانيف منها 

ماأفرد يف الضعفاء وصنف فيه البخاري وغريه ومنها ما أفرد للثقات وصنف فيه ابن حبان وابن شاهني 
  .وغريمها

  ـــــــــــــــــــ
  .أرخت الكتاب وورخته أي بينت وقت كتابته: التاريخ يف اللغة اإلعالم بالوقت ويقال: تاريخ ١

من مولد الرواة واألئمة ووفاة وصحة : ه األحوالالتعريف بالوقت الذي تضبط ب" األصطالح"والتاريخ يف 
  .٢٠،١٩ص " اإلعالن بالتوبيخ. "وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وغري ذلك

  .١٣٣/٤فتح املغيث  ٢

  :قال ابن الصالح" ومعرفة من اختلط من الثقات"
: ل زين الدين قلتهذا فن عزيز مهم مل يعلم أحد أفراده بالتصنيف واعتىن به مع كونه حقيقا بذلك جدا قا

وبسب كالم ابن الصالح أفرده شيخنا احلافظ صالح الدين العالئي بالتصنيف يف جزء حدثتا به ولكنه اختصره 
  "ومعرفة طبقات الرواة"ومل يبسط الكالم فيه مث عد زين الدين مجاعة كثرية من اختلط من الرواة الثقات 

د يتفق إمسان يف اللفظ فيظن أحدمها اآلخر فيتميز ذلك مبعرفة قال الزين من املهمات معرفة طبقات الرواة فإنه ق
طبقتهما إن كانا من طبقتني فإن كانا من طبقة واحدة فرمبا أشكل األمر ورمبا عرف ذلك مبن فوقه أو دونه من 

  .الرواة مث ذكر ما حيصل به التمييز وذكر طبقات الصحابة وطبقات التابعني مجلة
  "اء والرواةومعرفة املوايل من العلم"

من املهمات كما قاله الزين معرفة املوايل من العلماء والرواة وأهم ذلك أنينسب على القبيلة موىل هلم مع 
إطالق النسب فرمبا ظن أنه منهم صليبة حبكم الظاهر من األطالق ورمبا وقع خلل يف األحكام الشرعية يف 

  .كاملشروط فيها النسب كاإلمامة العظمي والنكاح وحنو ذل
  "ومعرفة أو طان الرواة وبلداهنم"

قال الزين مما حيتاج إليه معرفة أوطان الرواة وبلداهنم فإهنم رمبا ميز بني اإلمسني املتفقني يف اللفظ قال ورمبا 
حدث للعرب اإلنتساب إىل البالد واألوطان مل اغلب عليها سكين القرى واملدائن وضاع كثري من أنساهبا فلم 

نتساب إىل البلدان وقد كانت العرب تنتسب قبل ذلك إىل القبائل فمن سكن يف بلدين وأراد أن يبق هلا غري اإل
ينتسب إليها فليبدأ بالبدلة اليت سكنها أوال مث بالثانية اليت انتقل إليها وحيسن أن يأيت بثم يف النسبة للبدلة الثانية 

جائز أن ينتسب إىل القرية وإىل البلدة أيضا فيقول املصري مث الدمشقي ومن كان من أهل قرية من ذي بلدة ف
وإىل النحاية اليت منها تلك البدلة فمن هو من أهل دار مثال فله أن يقول الداري والدمشقي والشامي فإذا أراد 

  اجلمع بينهما فليبدأ باألعم فيقول الشامي الدمشقي الداري



ا يف تضاعيفها من الفوائد والبحث عما ذكروه فعليك أيها الطلب للحديث بالنظر يف علوم احلديث والتأمل مل"
  باحلاء" من املصنفات احلوافل"يف علوم احلديث " فيها

فإهنم إمنا "املهملة والفاء يقال حنف الوادي إذا جاء مبلء جانبيه واملراد هنا اليت جاءت مبلئها علوما استعارة 
ا صنفوا يف ذلك لطالبه  واحلمد هللا الذي حفظ هبم الشريعة وكفانا وضعوه ليبصروك يف علومه ويدلوك على م

بيان ألمثاهلم " هبم املؤنة نسأل اهللا أن جيزيهم عن أفضل ما جزى أمثاهلم من أئمة اإلسالم والعلماء األعالم
ومنهم املصنف رمحه اهللا تعاىل وجزاه خريا فلقد أفاد وأجاد وأتى فيما مجعه مبا هو غاية املراد اللهم وأحلقنا هبم 

وامشلنا يف جوارهم تطوال وارزقنا خدمة سنة نبيك أبدا ما أحييتنا ووقفنا على العمل هبا وتعظيمها إذا تفضيال 
  .توفيتنا واحلمد هللا أوال وآخرا محدا يدوم بدوام اهللا على مجيع نعمه

قال املصنف رمحه اهللا انتهى تبييض هذا الشرح من املسودة عقيب صالة العصر يوم اخلميس لعله سادس 
  .وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه ١١٦٦رين شهر شعبان من شهور سنة وعش

  ١١٨٠قال يف األم املنقول منها إنه فرغ من حتصيلها تاسع شهر مجاد أول من شهور سنة 
  .وصلى اهللا وسلم على النيب األمي الطاهر الزكي وعلى آله الطاهرين يف كل وقت وأوان وحني آمني
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