
األثر: كتاب  أصول  لنظر إىل  وجيه ا   ت
لدمشقي : املؤلف  ا ئري  هر اجلزا  طا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
أما بعد فهذه فصول جليلة املقدار ينتفع هبا املطالع يف كتب احلديث وكتب السري واألخبار وأكثرها منقول من 

   كتب أصول الفقه وأصول احلديث

  الفصل األول

  عنوان 

  يف بيان معىن احلديث

احلديث أقوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأفعاله ويدخل يف أفعاله تقريره وهو عدم إنكاره ألمر رآه أو بلغه عمن 
يكون منقادا للشرع وأما ما يتعلق به عليه الصالة و السالم من األحوال فإن كانت اختيارية فهي داخلة يف األفعال 

كانت غري اختيارية كاحللية مل تدخل فيه إذ ال يتعلق هبا حكم يتعلق بنا وهذا التعريف هو املشهور عند علماء  وإن
  أصول الفقه وهو املوافق لفنهم 

وذهب بعض العلماء إىل إدخال كل ما يضاف إىل النيب عليه الصالة و السالم يف احلديث فقال يف تعريفه علم 
لصالة و السالم وأفعاله وأحواله وهذا التعريف هو املشهور عند علماء احلديث وهو احلديث أقوال النيب عليه ا

املوافق لفنهم فيدخل يف ذلك أكثر ما يذكر يف كتب السرية كوقت ميالده عليه الصالة و السالم ومكانه وحنو 
  ذلك 

د من قبيل اختالف العبارات ال وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع املطالع يف كثري من املواضع وهي أن مثل هذا يع
اختالف االعتبارات وهو ليس من قبيل االختالف يف احلقيقة كما يتومهه الذين ال ميعنون النظر فإهنم كلما رأوا 

اختالفا يف العبارة عن شيء ما سواء كان يف تعريف أو تقسيم أو غري ذلك حكموا بأن هناك اختالفا يف احلقيقة وإن 
  خمتلفة يف املآل  مل تكن تلك العبارات

وقد نشأ عن ذلك أغالط ال حتصى سرى كثري منها إىل أناس من العلماء األعالم فذكروا االختالف يف مواضع ليس 
فيها اختالف اعتمادا على من سبقهم إىل نقله ومل خيطر يف باهلم أن الذين عولوا عليهم قد نقلوا اخلالف بناء على 

ا ما انتبهوا إىل ذلك بعد حني فنبهوا عليه وذلك عند وقوفهم على العبارات اليت فهمهم ومل ينتبهوا إىل ومههم وكثري
  بىن االختالف عليها الناقل األول وقد محل هذا األمر كثرا منهم إىل فرط احلذر حني النقل 

فقال اخلالف بني وقد أشار إىل حنو ما ذكرنا اإلمام تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية يف رسالته يف قواعد التفسري 
  السلف يف التفسري قليل وغالب ما يصح عنهم من اخلالف يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد وذلك صنفان 

أحدمها أن يعرب واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل عل معىن يف املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد 
بالقرآن أي اتباعه وتفسري بعضهم له باإلسالم فالقوالن متفقان ألن دين املسمى كتفسري بعضهم الصراط املستقيم 



اإلسالم هو اتباع القرآن لكن كل منهما نبه على وصف غري وصف اآلخر كما أن لفظ الصراط املستقيم يشعر 
  بوصف ثالث 

اهللا ورسوله  وكذلك قول من قال هو السنة واجلماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة
  وأمثال ذلك فهؤالء كلهم أشاروا إىل ذات واحدة ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاهتا 

الثاين أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه املستمع على النوع ال على سبيل 
اآلية ) مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ( ىل احلد املطابق للمحدود يف عمومه وخصوصه مثاله ما نقل يف قوله تعا

فمعلوم أن الظامل لنفسه يتناول املضيع للواجبات واملنتهك للحرمات واملقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
احملرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب باحلسنات مع الواجبات فاملقتصدون أصحاب اليمني والسابقون 

  ربون السابقون أولئك املق
مث إن كال منهم يذكر يف هذا نوعا من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي يف أول الوقت واملقتصد 
الذي يصلي يف أثنائه والظامل لنفسه الذي يؤخر العصر إىل االصفرار أو يقول السابق احملسن بالصدقة مع الزكاة 

  مانع الزكاة واملقتصد الذي يؤدي الزكاة املفروضة فقط والظامل 
مث قال ومن أقوال املأخوذة عنهم وجيعلها بعض الناس اختالفا أن يعربوا عن املعاين بألفاظ متقاربة كما إذا فسر 

ـ ) تبسل ( بعضهم    بتحبس وبعضهم بترهتن ألن كال منهما قريب من اآلخر ا ه
رات خمتلفة األلفاظ فيظن من ال فهم وقال بعض العلماء يف كتاب ألفة يف أصول التفسري قد حيكى عن التابعني عبا

  عنده أن ذلك اختالف حمقق فيحكيه 

أقواال وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معىن من معاين اآلية لكونه أظهر عنده أو أليق حبال السائل وقد 
ـ يكون بعضهم خيرب عن الشيء بالزمه ونظريه واآلخر بثمرته ومقصوده والكل يؤول إىل معىن واحد غا   لبا ا ه

ولنرجع إىل املقصود فنقول قد عرفت أن احلديث ما أضيف إىل النيب عليه الصالة و السالم فيختص باملرفوع عند 
  اإلطالق وال يراد به املوقوف إال بقرينه 

وأما اخلرب فإنه أعم ألنه يطلق على املرفوع واملوقوف فيشمل ما أضيف إىل الصحابة والتابعني وعليه يسمى كل 
  خربا وال يسمى كل خرب حديثا  حديث

وقد أطلق بعض العلماء احلديث على املرفوع واملوقوف فيكون مرادفا للخرب وقد خص بعضهم احلديث مبا جاء عن 
  النيب عليه الصالة و السالم واخلرب مبا جاء عن غريه فيكون مباينا للخرب 

  هاء خراسان يسمون املوقوف باألثر واملرفوع باخلرب وأما األثر فإنه مرادف للخرب فيطلق على املرفوع واملوقوف وفق
وأما السنة فتطلق يف األكثر على ما أضيف إىل النيب عليه الصالة و السالم من قول أو فعل أو تقرير فهي مرادفة 
للحديث عند علماء األصول وهي أعم منه عند من خص احلديث مبا أضيف إىل النيب عليه الصالة و السالم من 

وعلى ذلك حيمل قوهلم اختلف يف جواز رواية احلديث باملعىن فينبغي للطالب أن يعرف اختالف العرف  قول فقط
  هنا ليأمن الزلل 

ومبا ذكرنا من أن بعض احملدثني قد يطلق احلديث على املرفوع واملوقوف يزول اإلشكال الذي يعرض لكثري من 
حديث صحيح فإهنم مع استبعادهم ذلك يقولون أين تلك  الناس عندما حيكى هلم أن فالنا كان حيفظ سبع مئة ألف



األحاديث ومل مل تصل إلينا وهال نقل احلفاظ ولو مقدار عشرها وكيف ساغ هلم أن يهملوا أكثر ما ثبت عنه عليه 
  الصالة و السالم مع أن ما اشتهروا به من فرط العناية 

  باحلديث يقتضي أن ال يتركوا مع اإلمكان شيئا منه 
ر لك شيئا مما روي يف قدر حفظ احلفاظ نقل عن األمام أمحد أنه صح من احلديث سبع مائة ألف وكسر ولنذك

  وهذا الفىت يعين أبا زرعة قد حفظ سبع مئة ألف قال البيهقي أراد ما صح من األحاديث وأقوال الصحابة والتابعني 
مئة ألف حديث وكان حيفظ مئة وأربعني ألفا وقال أبو بكر حممد بن عمر الرازي احلافظ كان أبو زرعة حيفظ سبع 

  يف التفسري 
  ونقل عن البخاري أنه قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئيت ألف حديث غري صحيح 
  ونقل عن مسلم أنه قال صنفت هذا املسند الصحيح من ثالث مئة ألف حديث مسموع 

يف ) النعيم ( أربعني ألف حديث يف التفسري أن ومما يرفع استغرابك ملا نقل عن أيب زرعة من أنه كان حيفظ مئة و
قد ذكر املفسرون فيه عشرة أقوال كل قول منها يسمى حديثا يف عرف ) مث لتسألن يومئذ عن النعيم ( قوله تعاىل 

فويل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون الذين هم ( يف قوله تعاىل ) املاعون ( من جعله باملعىن األعم وأن 
  قد ذكروا فيه ستة أقوال كل قول منها ما عدا السادس يعد حديثا كذلك ) نعون املاعون يراءون ومي

قال العالمة أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي يف تفسريه املسمى بـ زاد املسري يف تفسري سورة التكاثر وللمفسرين 
  يف املراد بالنعيم عشرة أقوال 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم وتارة يأيت موقوفا عليه وبه قال جماهد أحدها أنه األمن والصحة رواه ابن مسعود ع
  والشعيب 

  والثاين أنه املاء البارد رواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  والثالث أنه خبز الرب واملاء العذب قاله أبو أمامة 

  والرابع أنه مالذ املأكول واملشروب قاله جابر بن عبد اهللا 
  مس أنه صحة األبدان واألمساع واألبصار قاله ابن عباس وقال قتادة هو العافية واخلا

  والسادس أنه الغداء والعشاء قاله احلسن 
  والسابع الصحة والفراغ قاله عكرمة 

  والثامن كل شيء من لذة الدنيا قاله جماهد 
  ه القرظي والتاسع أنه إنعام اهللا على اخللق بإرسال حممد صلى اهللا عليه و سلم قال

  والعاشر أنه صنوف النعم قاله مقاتل 
والصحيح أنه عام يف كل نعيم وعام يف مجيع اخللق فالكافر يسأل توبيخا إذ مل يشكر املنعم ومل يوحده واملؤمن يسأل 

  عن شكر النعم 

  ستة أقوال ) املاعون ( وقال يف تفسري سورة الدين ويف 
وما يكون يف البيت من هذا النحو رواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و أحدها أنه اإلبرة واملاء والنار والفأس 

سلم وإىل حنو هذا ذهب ابن مسعود وابن عباس يف رواية وروى عنه أبو صاحل أنه قال املاعون املعروف كله حىت 



يف صالته وسها  ذكر القدر والقصعة والفأس وقال عكرمة ليس الويل ملن منع هذا وإمنا الويل ملن مجعهن فراءى
عنها ومنع هذا قال الزجاج واملاعون يف اجلاهلية كل ما كان فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو والقداحة وحنو ذلك 

  ويف اإلسالم أيضا 
  والثاين أنه الزكاة قاله علي وابن عمر واحلسن وعكرمة وقتادة 

  والثالث أنه الطاعة قاله ابن عباس يف رواية 
  له سعيد بن املسيب والزهري والرابع املال قا

  واخلامس املعروف قاله حممد بن كعب 
ـ    والسادس املاء ذكره الفراء عن بعض العرب ا ه

هذا وقد اعترض بعض الناس على املؤلفني الذين ينقلون يف املسألة مجيع األقوال اليت وقفوا عليها كما فعله بعض 
جلهلهم باختالف أغراض املصنفني ومقاصدهم ولتومههم أن  علماء التفسري وعلماء األصول ومن حنا حنوهم وذلك
  طريق التأليف جيب أن ال خيالف ما ختيلوه يف أذهاهنم 

  وقد أحببنا أن خنتم هذا الفصل باجلواب عن اعتراضهم فنقول 
  إن تلك األقوال إن كانت خمتلفة يف املآل عرف الناظر اخلالف يف املسألة 

كر وكثريا ما يستنبط من أمعن النظر فيها قوال آخر يوافق كل واحد من األقوال ويف معرفة اخلالف فائدة ال تن
املذكورة من بعض الوجوه وكثريا ما يكون أقوى من كل واحد منها وأقوم وقد وقع ذلك يف مسائل ال حتصى يف 

  علوم شىت 
الشيء الواحد ويف ذلك من وإن كانت تلك األقوال غري خمتلفة يف املآل كان من توارد العبارات املختلفة على 

رسوخ املسألة يف النفس ووضوح أمرها ما ال يكون يف العبارة الواحدة على أن بعض العبارات رمبا كان فيها شيء 
من اإلهبام أو اإليهام فيزول ذلك بغريها وقد يكون بعضها أقرب إىل فهم بعض الناظرين فكثريا ما تعرض عبارتان 

حدامها أقرب إىل فهم أحدمها واألخرى أقرب إىل فهم اآلخر وهذا مشاهد بالعيان ال متحدتا املعىن الثنني تكون إ
حيتاج إىل برهان ومن مث ترى بعض املؤلفني قد يأتون بعبارة مث إذا بدا هلم أن بعض املطالعني رمبا مل يفهمها أتوا بعبارة 

  أخرى وأشاروا إىل ذلك 
 مثل غر جال يف األسواق فصار كلما رأى شيئا مل يشعر بفائدته وإذا عرفت هذا تبني لك أن مثل هؤالء املعترضني

أو مل تدع حاجته إليه عد وجوده عبثا وسفه رأي عماله والراغبني فيه وكان األجدر به أن يقبل على ما يعنيه 
  ويعرض عما ال يعنيه 

كثريا ما يدل على اجلهل وكأن كثريا منهم يظن أن االعتراض على أي وجه كان يدل على العلم والنباهة مع انه 
والبالهة وال نريد مبا ذكرنا سد باب االعتراض على املؤلفني واملؤلفات بل صد الذين بتعرضون لذلك ببادىء 

  الرأي ال غري وإال فاالعتراض إذا كان معقوال ال ينكر بل قد حيمد عليه صاحبه ويشكر 

  الفصل الثاين

  يف سبب مجع احلديث يف الصحف وما يناسب ذلك



كانت الصحابة رضي اهللا عنهم ال يكتبون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم غري القرآن أخرج مسلم يف صحيحه عن 
أيب سعيد اخلدري أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تكتبوا عين ومن كتب عين غري القرآن فليمحه 

  النار وحدثوا عين فال حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
قال كثري من العلماء هناهم عن كتابة احلديث خشية اختالطه بالقرآن وهذا ال ينايف جواز كتابته إذا أمن اللبس 

وبذلك حيصل اجلمع بني هذا وبني قوله عليه الصالة و السالم يف مرضه الذي تويف فيه ايتوين بكتاب أكتب لكم 
  ذلك مما هو معروف عند أهل احلديث  كتابا ال تضلوا بعده وقوله اكتبوا أليب شاه وغري

وملا تويف النيب عليه الصالة و السالم بادر الصحابة إىل مجع ما كتب يف عهده يف موضع واحد ومسوا ذلك املصحف 
واقتصروا على ذلك ومل يتجاوزوه إىل كتابة احلديث ومجعه يف موضع واحد كما فعلوا بالقرآن لكن صرفوا مهمهم 

اية إما بنفس األلفاظ اليت مسعوها منه عليه الصالة و السالم إن بقيت يف أذهاهنم أو مبا يؤدي إىل نشره بطريق الرو
معناها إن غابت عنهم فإن املقصود باحلديث هو املعىن وال يتعلق يف الغالب حكم باملبىن خبالف القرآن فإن أللفاظه 

دفا له خشية النسيان مع طول الزمان فوجب أن مدخال يف اإلعجاز فال جيوز إبدال لفظ منه بلفظ آخر ولو كان مرا
  يقيد بالكتابة وال يكتفى فيه باحلفظ 

قال اإلمام اخلطايب يف كتابه يف إعجاز القرآن إمنا يقوم الكالم هبذه األشياء الثالثة لفظ حامل ومعىن قائم به ورباط 
يلة حىت ال ترى شيئا من األلفاظ هلما ناظم وإذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفض

  أفصح وال أجزل وال أعذب من ألفاظه وال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه 
وأما معانيه فكل ذي لب يشهد هلا بالتقدم يف أبوابه والترقي إىل أعلى درجاته وقد توجد هذه الفضائل الثالث على 

  جد جمموعة يف نوع واحد منه فلم توجد إال يف كالم العليم القدير التفرق يف أنواع الكالم فأما أن تو
فخرج من هذا أن القرآن إمنا صار معجزا ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظم يف التأليف مضمنا أصح املعاين 

رمي وحظر وإباحة من توحيد اهللا تعاىل وتنزيه له يف ذاته وصفاته ودعاء إىل طاعته وبيان لطريق عبادته ومن حتليل وحت
ومن وعظ وتقومي وأمر مبعروف وهني عن منكر وإرشاد إىل حماسن األخالق وزجر عن مساويها واضعا كل شيء 

  منها موضعه الذي ال يرى شيء أوىل منه 
وال يتوهم يف صورة العقل أمر أليق به منه مودعا أخبار القرون املاضية وما نزل من مثالت اهللا مبن مضى وعاند 

نبئا عن الكوائن املستقبلية يف األعصار اآلتية من الزمان جامعا بني احلجة واحملتج له والدليل واملدلول عليه منهم م
  ليكون ذلك آكد للزوم ما دعا إليه وأنبأ عن وجوب ما أمر به وهنى عنه 

البشر وال تبلغه ومعلوم أن اإلتيان مبثل هذه األمور واجلمع بني أشتاهتا حىت تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى 
  قدرهتم فانقطع اخللق دونه وعجزوا عن معارضته مبثله أو مناقضته يف شكله ا هـ 

وقال إمام املتكلمني على طريقة السلف تقي الدين أمحد بن تيمية يف الرسالة امللقبة بالتسعينية وهي رسالة تبلغ جملدا 
ألة الكالم يف الوجه الثالث والستني وجيب أن يعلم كبريا ألفها يف الرد على املتكلمني على طريقة اخللف يف مس

  أصالن عظيمان 
أحدمها أن القرآن له هبذا اللفظ والنظم العريب اختصاص ال ميكن أن مياثله يف ذلك شيء أصال أعين خاصة يف اللفظ 

ملعىن أو مبا يقرب وخاصة فيما دل عليه من املعىن وهلذا لو فسر القرآن أو ترجم فالتفسري والترمجة قد يأيت بأصل ا
منه وأما اإلتيان بلفظ يبني املعىن كبيان لفظ القرآن فهذا غري ممكن أصال وهلذا كان أئمة الدين على أنه ال جيوز أن 



يقرأ بغري العربية ال مع القدرة عليها وال مع العجز عنها ألن ذلك خيرجه عن أن يكون هو القرآن املنزل ولكن جيوز 
  ه وإن مل جتز قراءته بألفاظ التفسري وهي إليه أقرب من ألفاظ الترمجة بألفاظ أخرى ترمجته كما جيوز تفسري

األصل الثاين أنه إذا ترجم أو قرئ بالترمجة فله معىن خيتص به ال مياثله فيه كالم أصال ومعناه أشد مباينة لسائر معاين 
أعظم بكثري كثري من اإلعجاز يف لفظه وقوله  الكالم من مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم واإلعجاز يف معناه

) قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ( تعاىل 
  يتناول ذلك كله انتهى 

إىل من قام حبقها هذا ومل يزل أمر احلديث يف عصر الصحابة وأول عصر التابعني على ما ذكرنا وملا أفضت اخلالفة 
  عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة 

احلديث وكانت مبايعته باخلالفة يف صفر سنة تسع وتسعني ووفاته خلمس بقني من رجب سنة إحدى ومئة وعاش 
أربعني سنة وأشهرا وكان موته بالسم فإن بين أمية ظهر هلم أنه إن امتدت أيامه أخرج األمر من أيديهم ومل يعهد به 

  يصلح له فعاجلوه  إال ملن
قال البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم انظر ما كان من حديث 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاكتبه فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء 
روى عن السائب بن يزيد وعباد بن  وأبو بكر هذا كان نائب عمر بن عبد العزيز يف اإلمرة والقضاء على املدينة

  متيم وعمرو بن سليم الزرقي وروى عن خالته عمرة وعن خالدة ابنة أنس وهلا صحبة 
قال مالك مل يكن أحد باملدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أيب بكر بن حزم وكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن 

ه وأخذ عنه معمر واألوزاعي والليث ومالك وابن أيب ذئب وابن يكتب له من العلم ما عند عمرة والقاسم فكتبه ل
  إسحاق وغريهم وكانت وفاته فيما قاله الواقدي وابن سعد ومجاعة سنة عشرين ومئة 

وأول من دون احلديث بأمر عمر بن عبد العزيز حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزهري املدين 
  مل أهل احلجاز والشام أحد األئمة األعالم وعا

أخذ عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وحممود بن الربيع وسعيد بن املسيب وأيب أمامة بن سهل 
  وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعني 

  وأخذ عنه معمر واألوزاعي والليث ومالك وابن أيب ذئب وغريهم ولد سنة مخسني وتويف سنة أربع وعشرين ومئة 
عبد الرزاق مسعت معمرا يقول كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري حىت قتل الوليد بن يزيد فإذا الدفاتر قد قال 

  محلت على الدواب من خزائنه يقول من علم الزهري 
مث شاع التدوين يف الطبقة اليت تلي طبقة الزهري ولوقوع ذلك يف كثري من البالد وشيوعه بني الناس اعتربوه األول 

كانت األحاديث يف عصر الصحابة وكبار التابعني غري مدونة فلما انتشرت العلماء يف األمصار وشاع  فقالوا
  االبتداع دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعني 

وأول من مجع ذلك ابن جريح مبكة وابن إسحاق أو مالك باملدينة والربيع بن صبيح أو سعيد بن أيب عروبة أو محاد 
البصرة وسفيان الثوري بالكوفة واألوزاعي بالشام وهشيم بواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد احلميد بن سلمة ب

بالري وابن املبارك خبراسان وكان هؤالء يف عصر واحد وال يدري أيهم سبق قال احلافظ ابن حجر إن ما ذكر إمنا 
احد فقد سبق إليه الشعيب فإنه روي عنه أنه هو بالنسبة إىل اجلمع يف األبواب وأما مجع حديث إىل مثله يف باب و



  قال هذا باب من الطالق جسيم وساق فيه أحاديث ا هـ 
وتال املذكورين كثري من أهل عصرهم إىل أن رأى بعض األئمة إفراد أحاديث النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة 

ف مسدد البصري مسندا وصنف وذلك على رأس املئتني فصنف عبيد اهللا بن موسى العبسي الكويف مسندا وصن
  أسد بن موسى مسندا وصنف نعيم بن محاد اخلزاعي مسندا 

  مث اقتفى احلفاظ آثارهم فصنف اإلمام أمحد مسندا وكذلك إسحاق بن راهويه وعثمان بن أيب شيبة وغريهم 
ه فيه املنزلة اليت ليس ومل يزل التأليف يف احلديث متتابعا إىل أن ظهر اإلمام البخاري وبرع يف علم احلديث وصار ل

فوقها منزلة فأراد أن جيرد الصحيح وجيعله يف كتاب على حدة ليخلص طالب احلديث من عناء البحث والسؤال 
  فألف كتابه املشهور وأورد فيه ما تبني له صحته 

 بعد البحث وكانت الكتب قبله ممزوجا فيها الصحيح بغريه حبيث ال يتبني للناظر فيها درجة احلديث من الصحة إال
عن أحوال رواته وغري ذلك مما هو معروف عند أهل احلديث فإن مل يكن له وقوف على ذلك اضطر إىل أن يسأل 

  أئمة احلديث عنه فإن مل يتيسر له ذلك بقي ذلك احلديث جمهول احلال عنده 
ستفيدين منه فألف كتابه واقتفى أثر اإلمام البخاري يف ذلك اإلمام مسلم بن احلجاج وكان من اآلخذين عنه وامل

  املشهور 
ولقب هذان الكتابان بالصحيحني فعظم انتفاع الناس هبما ورجعوا عند االضطراب إليهما وألفت بعدمها كتب ال 

  حتصى فمن أراد البحث عنها فلريجع إىل مظان ذكرها 
بالكتابة شيء غري الكتاب  هذا وقد توهم أناس مما ذكر آنفا أنه مل يقيد يف عصر الصحابة وأوائل عصر التابعني

  العزيز وليس األمر كذلك فقد ذكر بعض احلفاظ أن زيد بن ثابت ألف كتابا يف علم الفرائض 
وذكر البخاري يف صحيحه أن عبد اهللا بن عمرو كان يكتب احلديث فإنه روى عن أيب هريرة أنه قال ما من أحد 

  من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

  مين إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب وسلم أكثر حديثا عنه 
وذكر مسلم يف صحيحه كتابا ألف يف عهد ابن عباس يف قضاء علي فقال حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا نافع 
تار بن عمر عن ابن أيب مليكة قال كتبت إىل ابن عباس أسأله أن يكتب يل كتابا وخيفي عين فقال ولد ناصح أنا أخ

له األمور اختيارا وأخفي عنه قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ومير به الشيء فيقول واهللا ما قضى هبذا 
  علي إال أن يكون ضل 

وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجري عن طاوس قال أيت ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي 
  ن عيينة بذراعه فمحاه إال قدر وأشار سفيان ب

حدثنا حسن بن علي احللواين حدثنا حيىي بن آدم حدثنا ابن إدريس عن األعمش عن أيب إسحاق قال ملا أحدثوا 
  تلك األشياء بعد علي عليه السالم قال رجل من أصحاب علي قاتلهم اهللا أي علم أفسدوا 

ة يقول مل يكن يصدق على علي عليه السالم وحدثنا علي بن خشرم أخربنا أبو بكر يعين ابن عياش قال مسعت املغري
  يف احلديث عنه إال من أصحاب عبد اهللا بن مسعود ا هـ 



قوله وخيفي عين وأخفي عنه مها باخلاء املعجمة وقد ظن بعضهم أهنما باحلاء من اإلحفاء مبعىن اإلحلاح أو االستقصاء 
كتم عنه أشياء مما خيشى إذا ظهرت أن حيصل منها وجعل عن مبعىن على وال خيفى ما يف ذلك من التعسف يريد أنه ي

قيل وقال من النواصب واخلوارج وناهيك بشوكتهما يف ذلك العصر وبفرط ميلهما ملشاقة اإلمام املرتضى فاختار 
عدم كتابة ذلك دفا للمحذور مع أن هذا النوع رمبا كان مما ال يلزم السائل معرفته وإن كان مما يضطر إليه فإنه 

  ن حيصل عليه بطريق املشافهة ميكنه أ
وأراد بقوله واهللا ما قضى علي هبذا إال أن يكون ضل أنه مل يقض به ألنه مل يضل والظاهر أن الكتاب الذي حماه إال 

  قدر ذراع منه كان على هيئة درج مستطيل 
ضي مكة يف زمن ابن الزبري وابن أيب مليكة املذكور هو عبد اهللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة القرشي التيمي املكي قا

وكان إماما فقيها فصيحا مفوها اتفقوا على توثيقه روى عنه ابن جريح ونافع بن عمر اجلمحي والليث بن سعد 
وغريهم روى عنه أيوب قال بعثين ابن الزبري على قضاء الطائف فكنت أسأل ابن عباس وكانت وفاته سنه سبع 

  ني عشرة ومئة ووفاة ابن عباس سنة مثان وست
واملغرية املذكور هو الفقيه احلافظ أبو هشام بن مقسم الضيب الكويف ولد أعمى وكان عجيبا يف الذكاء قال الذهيب 
يف طبقات احلفاظ ضعف أمحد روايته عن إبراهيم فقط وكان عثمانيا وحيمل على علي بعض احلمل وقال يف امليزان 

النخعي فقط مع أهنا يف الصحيحني وروى عن أيب وائل والشعيب  إمام ثقة لكن لني أمحد بن حنبل روايته عن إبراهيم
  وجماهد 

وقال حممد بن إسحاق الندمي يف كتاب الفهرست يف أثناء وصف خزانة للكتب رآها يف مدينة احلديثة مل ير ألحد 
ني علي عليه مثلها كثرة ورأيت فيها خبطوط اإلمامني احلسن واحلسني ورأيت عنده أمانات وعهودا خبط أمري املؤمن

  السالم وخبط غريه من كتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ومن خطوط العلماء يف النحو واللغة مثل أيب عمرو بن العالء وأيب عمرو الشيباين واألصمعي وابن األعرايب وسيبويه 

  والفراء والكسائي 
  هم ومن خطوط أصحاب احلديث مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري واألوزاعي وغري

ورأيت مما يدل على أن النحو عن أيب األسود ما هذه حكايته وهي أربع أوراق أحسبها من ورق الصني ترمجتها هذه 
فيها كالم يف الفاعل واملفعول من أيب األسود رمحة اهللا عليه خبط حيىي بن يعمر وحتت هذا اخلط خبط عتيق هذا خط 

  عالن النحوي وحتته هذا خط النضر بن مشيل ا هـ 
تنبيه قد نقلنا آنفا ما ذكره العلماء األعالم يف طريق اجلمع بني احلديث الذي ورد يف منع كتابة ما سوى القرآن 

واألحاديث اليت وردت يف إجازة ذلك وقد سلك ابن قتيبة فيه طريقا آخر فقال يف تأويل خمتلف احلديث وهو 
  كتاب ألفه يف 

احلديث ورميهم حبمل الكذب ورواية املتناقض حىت وقع االختالف  الرد على املتكلمني الذين أولعوا بثلب أهل
وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعادى املسلمون وأكفر بعضهم بعضا وتعلق كل فريق منهم ملذهبه جبنس من 

  احلديث 
ل قالوا أحاديث متناقضة قالوا رويتم عن مهام عن زيد بن أسلم عن عطاء ين يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تكتبوا عين شيئا سوى القرآن فمن كتب عين شيئا فليمحه 



مث رويتم عن ابن جريح عن عطاء عن عبد اهللا بن عمرو قال قلت يا رسول اهللا أقيد العلم قال نعم قيل وما تقييده 
  قال كتابته 

يب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول اهللا ورويتم عن محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شع
  أكتب كل ما أمسع منك قال نعم قلت يف الرضا والغضب قال نعم فإين ال أقول يف ذلك إال احلق 

  قالوا وهذا تناقض واختالف 
  قال أبو حممد وحنن نقول إن يف هذا معنيني 

تب قوله مث رأى بعد ملا علم أن السنن تكثر أحدمها أن يكون من منسوخ السنة بالسنة كأنه هنى يف أول األمر أن يك
  وتفوت احلفظ أن تكتب وتقيد 

واملعىن اآلخر أن يكون خص هبذا عبد اهللا بن عمرو ألنه كان قارئا للكتب املتقدمة ويكتب بالسريانية والعربية 
التهجي فلما خشي وكان غريه من الصحابة أميني ال يكتب منهم إال الواحد واالثنان وإذا كتب مل يتقن ومل يصب 

  عليهم الغلط فيما يكتبون هناهم وملا أمن على عبد اهللا بن عمرو ذلك أذن له 
قال أبو حممد حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عمرو 

  ويظهر القلم ويفشو التجار  بن تغلب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أشراط الساعة أن يفيض املال

  قال عمرو إن كنا لنلتمس يف احلواء العظيم الكاتب فما يوجد ويبيع الرجل البيع فيقول حىت أستأمر تاجر بين فالن 

  انتهى كالمه ومبثله يعلم يف مثل هذا املقام مقامه 

  الفصل الثالث

  يف تثبت السلف يف أمر احلديث خشية أن يدخل فيه ما ليس منه 
ان للصحابة رضي اهللا عنهم عناية شديدة يف معرفة احلديث ويف نقله ملن مل يبلغه فقد ذكر البخاري يف صحيحه قد ك

يف كتاب العلم أن جابر بن عبد اهللا رحل مسرية شهر إىل عبد اهللا بن أنيس يف حديث واحد وروى عن عمر بن 
د وهي من عوايل املدينة وكنا نتناوب النزول على اخلطاب أنه قال كنت أنا وجار يل من األنصار يف بين أمية بن زي

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه وإذا نزل 
  فعل مثل ذلك 

حلديث عظيم ولشدة عنايتهم به أقلوا من الرواية وأنكروا على من أكثر منها إذ اإلكثار مظنة للخطأ واخلطأ يف ا
اخلطر روى البخاري عن عبد اهللا بن الزبري أنه قال قلت للزبري إين ال أمسعك حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم كما حيدث فالن وفالن فقال أما إين مل أفارقه ولكن مسعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وروى 

حديثا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ عن أنس أنه قال إنه ليمنعين أن أحدثكم 
  مقعده من النار 

( وروى عن أيب هريرة أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولوال آيتان يف كتاب اهللا ما حدثت حديثا مث يتلو 
خواننا من املهاجرين كان يشغلهم إن إ) الرحيم  -إىل قوله  -إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى 

الصفق يف األسواق وإن إخواننا من األنصار كان يشغلهم العمل يف أمواهلم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول اهللا 



ـ    صلى اهللا عليه و سلم لشبع بطنه وحيضر ما ال حيضرون وحيفظ ما ال حيفظون ا ه
ى اهللا عليه و سلم حنوا من ثالث سنني فإنه أسلم عام خيرب وإمنا اشتد إنكارهم على أيب هريرة ألنه صحب النيب صل

وأتى من الرواية عنه ما مل يأت مبثله من صحبه من السابقني األولني ذكر بقي بن خملد أنه روى مخسة اآلف حديث 
ا من وثالث مئة وأربعة وسبعني حديثا وله يف البخاري أربع مئة وستة وأربعون حديثا وعمر بعده عليه السالم حنو

  مخسني سنة وكانت وفاته سنة تسع ومخسني 
قال ابن قتيبة يف جوابه عن طعن النظام يف أيب هريرة بإنكار بعض الصحابة عليه كان عمر شديد اإلنكار على من 
أكثر الرواية أو أتى خبرب يف احلكم ال شاهد له عليه وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية يريد بذلك أن ال يتسع الناس 

  فيدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من املنافق والفاجر واألعرايب  فيها
وكان كثري من جلة الصحابة وأهل اخلاصة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأيب بكر والزبري وأيب عبيدة والعباس 

نفيل وهو أحد بن عبد املطلب يقلون الرواية عنه بل كان بعضهم ال يكاد يروي شيئا كسعيد بن زيد بن عمرو بن 
  العشرة املشهود هلم باجلنة 

وقال علي كنت إذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا نفعين اهللا مبا شاء منه وإذا حدثين عنه حمدث 
  استحلفته فإن حلف يل صدقته وإن أبا بكر حدثين وصدق أبو بكر وذكر احلديث 

سك كراهية التحريف أو الزيادة يف الرواية أو النقصان ألهنم مسعوه أفما ترى تشديد القوم يف احلديث وتوقي من أم
عليه السالم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وهكذا روي عن الزبري أنه رواه وقال أراهم يزيدون فيه 

  متعمدا واهللا ما مسعته قال متعمدا 
رى أين لو شئت حلدثت عن رسول اهللا صلى وروى مطرف بن عبد اهللا أن عمران بن حصني قال واهللا إن كنت أل

اهللا عليه و سلم يومني متتابعني ولكن بطأين عن ذلك أن رجاال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعوا 
كما مسعت وشهدوا كما شهدت وحيدثون أحاديث ما هي كما يقولون وأخاف أن يشبه يل كما شبه هلم فأعلمك 

  هنم كانوا يتعمدون أهنم كانوا يغلطون ال أ
فلما أخربهم أبو هريرة بأنه كان ألزمهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلدمته وشبع بطنه وكان فقريا معدما 
وأنه مل يكن ليشغله عنه غرس الودي وال الصفق باألسواق يعرض بأهنم كانوا يتصرفون يف التجارات ويلزمون 

   يفارقه فعرف ما مل يعرفوا وحفظ ما مل حيفظوا أمسكوا عنه الضياع يف أكثر األوقات وهو مالزم له ال
  وكان مع هذا يقول قال صلى اهللا عليه و سلم كذا وأمنا مسعه من 

الثقة عنده فحكاه وكذلك كان ابن عباس يفعل وغريه من الصحابة وليس يف هذا كذب حبمد اهللا وال على قائله إن 
  مل يفهمه السامع جناح إن شاء اهللا ا هـ 

وقال احلافظ الذهيب يف طبقات احلفاظ يف ترمجة أيب بكر الصديق كان أول من احتاط يف قبول األخبار فروى ابن 
شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن اجلدة جاءت إىل أيب بكر تلتمس أن تورث فقال ما أجد لك يف كتاب اهللا شيئا وما 

ل الناس فقام املغرية فقال كان رسول اهللا صلى اهللا علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر لك شيئا مث سأ
عليه و سلم يعطيها السدس فقال له هل معك أحد فشهد حممد بن مسلمة مبثل ذلك فأنفذه هلا أبو بكر رضي اهللا 

  عنه 
 ومن مراسيل ابن أيب مليكة أن الصديق مجع الناس بعد وفاة نبيهم فقال إنكم حتدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه



و سلم أحاديث ختتلفون فيها والناس بعدكم أشد اختالفا فال حتدثوا عن رسول اهللا شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا 
  وبينكم كتاب اهللا فاستحلوا حالله وحرموا حرامه 

فهذا املرسل يدلك على أن مراد الصديق التثبت يف األخبار والتحري ال سد باب الرواية أال تراه ملا نزل به أمر 
دة ومل جيده يف الكتاب كيف سأل عنه يف السنن فلما أخربه الثقة مل يكتف حىت استظهر بثقة آخر ومل يقل حسبنا اجل

  كتاب اهللا كما تقوله اخلوارج 
مث قال فحق على احملدث أن يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل املعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته وال سبيل 

الذي يزكي نقله األخبار وجيرحهم جهبذا إال بإدمان الطلب والفحص عن الشأن وكثرة إىل أن يصري العارف 
املذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين املتني واإلنصاف والتردد إىل العلماء والتحري واإلتقان وإال 

  تفعل 

  ) ولو سودت وجهك باملداد ... فدع عنك الكتابة لست منها ( 
فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا ) فسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ( و جل قال اهللا عز 

  وورعا وإال فال تتعن وإن غلب عليك اهلوى والعصبية لرأي أو ملذهب فباهللا ال تتعب 
ف يف خرب وقال يف ترمجة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وهو الذي سن للمحدثني التثبت يف النقل ورمبا كان يتوق

الواحد إذا ارتاب روى اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن أبا موسى سلم على عمر من وراء الباب ثالث 
مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر يف أثره فقال مل رجعت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا 

ببينة أو ألفعلن بك فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه وحنن  سلم أحدكم ثالثا فلم جيب فلريجع قال لتأتيين على ذلك
جلوس فقلنا ما شأنك فأخربنا وقال فهل مسع أحد منكم فقلنا نعم كلنا مسعه فأرسلوا معه رجل منهم حىت أتى عمر 

  فأخربه 
أقوى  أحب عمر أن يتأكد عنده خرب أيب موسى بقول صاحب آخر ففي هذا دليل على أن اخلرب إذا رواه ثقتان كان

وأرجح مما انفرد به واحد ويف ذلك حث على تكثري طرق احلديث لكي يرتقي عن درجة الظن إىل درجة العلم إذ 
  الواحد جيوز عليه النسيان والوهم وال يكاد جيوز ذلك على ثقتني مل خيالفهما أحد 

اية عن نبيهم ولئال وقد كان عمر من وجله من أن خيطئ الصاحب يف حديث رسول اهللا يأمرهم أن يقلوا الرو
  يتشاغل الناس باألحاديث عن حفظ القرآن 

وقد روى شعبة وغريه عن بيان عن الشعيب عن قرظة بن كعب قال ملا سرينا عمر إىل العراق مشى معنا وقال 
أتردون مل شيعتكم قالوا نعم تكرمة لنا قال ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية هلم دوي بالقرآن كدوي النحل فال 

وهم باألحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول اهللا وأنا شريككم فلما قدم قرظة قالوا تصد
  حدثنا قال هنانا عمر 

وروى الدراوردي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة وقلت له أكنت حتدث يف زمان عمر هكذا قال 
  مبخفقته  لو كنت أحدث يف زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربين

وقال يف ترمجة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب روى معروف بن خربوذ عن أيب الطفيل عن علي قال حدثوا الناس مبا 
يعرفون ودعوا ما ينكون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله فقد زجر اإلمام علي عن رواية املنكر وحث على التحديث 

اء الواهية واملنكرة من األحاديث يف الفضائل والعقائد والرقائق باملشهور وهذا أصل كبري يف الكف عن بث األشي



  وال سبيل إىل معرفة هذا من هذا إال باإلمعان يف معرفة الرجال 
وأخرج البخاري هذا األثر يف صحيحه فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا وقال علي 

اهللا ورسوله حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أيب حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب 
  الطفيل عن علي بذلك 

قال شراح هذا األثر إمنا قال اإلمام ذلك ألن اإلنسان إذا مسع ما ال يفهمه أو ما ال يتصور إمكانه اعتقد استحالته 
  جهال فال يصدق بوجوده فإذا 

ذور ويكذب بفتح الذال على صيغة اجملهول وهذا اإلسناد من عوايل أسند إىل اهللا تعاىل أو رسوله لزم ذلك احمل
املؤلف ألنه يلتحق بالثالثيات من جهة أن الراوي الثالث وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة من الصحابة وكان آخرهم 

اد بسبب ابن موتا وأخر املؤلف هنا السند عن املنت ليميز بني طريقة إسناد احلديث وإسناد األثر أو لضعف اإلسن
خربوذ أو للتفنن وبيان اجلواز ومن مث وقع يف بعض النسخ مقدما وقد سقط هذا األثر كله من رواية الكشميهين ا 

  هـ 
وروى مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان 

  لبعضهم فتنة 
أن احملدث جيب عليه أن يراعي حال من حيدثهم فإذا كان فيما ثبت عنده ما ال  تنبيه وقد فهم من هذين األثرين

تصل إليه أفهامهم وجب عليه ترك حتديثهم به دفعا للضرر فليس كل حديث جيب نشره جلميع الناس كما يتومهه 
ين فأما أحدمها األغمار فقد روى البخاري عن أيب هريرة أنه قال حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعاء

  فبثثته وأما اآلخر فلو بثثتة قطع هذا البلعوم 
قالوا أراد بالوعاء األول األحاديث اليت مل ير ضررا يف بثها فبثها وأراد بالوعاء الثاين األحاديث املتعلقة ببيان أمراء 

  على نفسه منهم اجلور وذمهم فقد روي عنه أنه قال لو شئت أن أمسيهم بأمسائهم وكان ال يصرح بذلك خوفا 
  وقال بعض الصوفية أراد به األحاديث املتعلقة باألسرار الربانية اليت ال يدركها إال أرباب القلوب 

ويف كون املراد به هذا فيه نظر ألنه لو كان كذلك ملا وسع أبا هريرة كتمانه من مجيع الناس بل كان أظهره لبعض 
  اخلواص منهم 

كان مما يتعلق بالدين لكان غايته أن يكون مبنزلة املتشابه واملتشابه موجود يف على أن الذي كتمه أبو هريرة لو 
  الكتاب العزيز وهو يتلى على الناس كلهم يف كل حني وقد روى أبو هريرة كثريا من األحاديث املتشاهبة 

وتعاىل كل ليلة إىل أخرج مسلم عنه يف باب صالة الليل أنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينزل ربنا تبارك 
السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له ومن يسألين فأعطيه ومن يستغفرين فأغفر 

  له 
وأخرج عنه يف باب رؤية املؤمنني رهبم يف اآلخرة أنه قال إن ناسا قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل نرى 

تضارون يف القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا قال هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا  ربنا يوم القيامة فقال هل
  سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه كذلك 

جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان 
الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهللا يف صورة غري يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد 



الصورة اليت يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا منك هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم 
  ديث اهللا يف صورته اليت يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه احل

وأخرج عنه يف كتاب اجلنة أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلق اهللا عز و جل آدم على صورته طوله 
  ستون ذراعا فلما خلقة قال اذهب 

فسلم على أولئك النفر وهم نفر من املالئكة جلوس فاستمع ما حييونك به فإهنا حتيتك وحتية ذريتك قال فذهب 
قالوا السالم عليك ورمحة اهللا فزادوه ورمحة اهللا قال فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم فقال السالم عليكم ف

  وطوله ستون ذراعا فلم يزل اخللق ينقص بعده حىت اآلن 
وروى مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ملا قضى اهللا اخللق 

ـ  كتب عنده فوق عرشه إن   رمحيت سبقت غضيب ا ه
هذا ومن الغريب ما يروي عن ابن القاسم أنه قال سألت مالكا عمن حيدث احلديث إن اهللا خلق آدم على صورته 

واحلديث إن اهللا يكشف عن ساقه يوم القيامة وإنه يدخل يف النار يده حىت خيرج من أراد فأنكر ذلك إنكارا شديدا 
  وهنى أن يتحدث به أحد 

لدين يف التسعينية هذان احلديثان كان الليث بن سعد حيدث هبما فاألول حديث الصورة حدث به عن ابن قال تقي ا
عجالن والثاين هو يف حديث أيب سعيد اخلدري الطويل وهذا احلديث قد أخرجاه يف الصحيحني من حديث الليث 

  واألول قد أخرجاه يف الصحيحني من حديث غريه 

ا ألجل حتديث الليث بذلك فيقال إما أن يكون ما قاله مالك خمالفا ملا فعله الليث وحنوه وابن القاسم إمنا سأل مالك
أو ليس مبخالف بل يكره أن يتحدث بذلك ملن يفتنه ذلك وال حيمله عقله كما قال ابن مسعود ما من رجل حيدث 

  قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم 
رية لكوهنا ال يؤخذ هبا ومل يتركها غريه فله يف ذلك مذهب وغاية ما يعتذر له أن وقد كان مالك يترك أحاديث كث

يقال كره أن يتحدث بذلك حديثا يفنت املستمع الذي ال حيمل عقله ذلك وأما إن قيل إنه كره التحدث بذلك 
  مطلقا فهذا مردود 

  ل ولنرجع إىل املقصود وهو بيان تروي مجهور الصحابة يف أمر الرواية فنقو
قال مسلم يف صحيحه حدثنا حممد بن عباد وسعيد بن عمرو األشعثي مجيعا عن ابن عيينة قال سعيد أخربنا سفيان 

عن هشام بن حجري عن طاوس قال جاء هذا إىل ابن عباس يعين بشري بن كعب فجعل حيدثه فقال له ابن عباس عد 
  فعاد له  حلديث كذا وكذا فعاد له مث حدثه فقال له عد حلديث كذا وكذا

فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا فقال له ابن عباس إنا كنا 
حندث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ مل يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا 

  احلديث عنه 

نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال إمنا كنا حنفظ حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخرب
  احلديث واحلديث حيفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات 

وحدثين أبو أيوب سليمان بن عبيد اهللا الغيالين حدثنا أبو عامر يعين العقدي حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن 



جاء بشري العدوي إىل ابن عباس فجعل حيدث ويقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول  جماهد قال
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه وال ينظر إليه 

ل ابن فقال يا ابن عباس ما يل ال أراك تسمع حلديثي أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال تسمع فقا
عباس إنا كنا مرة إذا مسعنا رجال يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا 

  فلما ركب الناس الصعب والذلول مل نأخذ من الناس إال ما نعرف ا هـ 
  مصغر بشر وبشري املذكور خمضرم يروي عن أيب ذر وأيب الدرداء وقد وثقه النسائي وابن سعد وهو 

وأخرج ابن ماجة يف سننه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم قال كربنا ونسينا واحلديث عن رسول اهللا شديد 

صلى اهللا وأخرج عن السائب بن يزيد أنه قال صحبت سعد بن مالك من املدينة إىل مكة فما مسعته حيدث عن النيب 
  عليه و سلم حبديث واحد 

  وروى عن الشعيب أنه قال جالست ابن عمر سنة فما مسعته حيدث عن رسول اهللا شيئا 
وروى عن حممد بن سريين أنه قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول اهللا ففرغ منه قال أو كما قال رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ة يف قبول كثري من األخبار وقد استدل بذلك من يقول بعدم االعتماد عليها يف وقد ثبت توقف كثري من الصحاب

  أمر الدين 
وقد رد عليهم اجلمهور بأن الرد إمنا كان ألسباب عارضة وهو ال يقتضي رد مجيع أخبار اآلحاد كما ذهب إليه 

اخلرب التعدد يف رواته وال تدل  أولئك على أن األخبار اليت استندوا إليها إمنا تدل على مذهب من يشترط يف قبول
  على مذهب من يشترط التواتر فيه فقد ذكر اإلمام الغزايل يف املستصفى مث قال 

وحنن نشري إىل جنس املعاذير يف رد األخبار والتوقف فيها أما توقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قول ذي 
  اليدين فيحتمل ثالثة أمور 
ه لكثرة اجلمع وبعد انفراده مبعرفة ذلك مع غفلة اجلميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة أحدها أنه جوز الوهم علي

  على اجلمع الكثري وحيث ظهرت أمارات الوهم جيب التوقف 
ثانيها أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف يف مثله ولو مل يتوقف لصار 

  ماضية فحسم سبيل ذلك التصديق مع سكوت اجلماعة سنة 
الثالث أنه قال لوال لو علم صدقه لظهر أثره يف حق اجلماعة واشتغلت ذمتهم فأحلق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه 

  قول الواحد واألقوى ما ذكرناه من قبل 

ون ألنه نعم لو تعلق هبذا من يشترط عدد الشهادة فليزمه اشتراطه ثالثة ويلمه أن تكون يف مجع يسكت عليه الباق
  كذلك كان 

أما توقف أيب بكر يف حديث املغرية يف توريث اجلدة فلعله كن هناك وجه اقتضى التوقف ورمبا مل يطلع عليه أحد أو 
لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ أو ليعلم هل عند غريه مثل ما عنده ليكون احلكم أوكد أو خالفة فيندفع أو 

ستظهر احلاكم بعد شهادة اثنني على جزم احلكم إن مل يصادف الزيادة ال توقف يف انتظار استظهار بزيادة كما ي
على عزم الرد أو أظهر التوقف لئال يكثر اإلقدام على الرواية عن تساهل وجيب محله على شيء من ذلك إذ ثبت 



  منه قطعا قبول خرب الواحد وترك اإلنكار على القائلني به 
 العاص فألنه خرب عن إثبات حق لشخص فهو كالشهادة ال تثبت بقول وأما رد حديث عثمان يف حق احلكم بن أيب

واحد أو توقفا ألجل قرابة عثمان من احلكم وقد كان معروفا بأنه كلفب أقاربه فتوقفا تنزيها لعرضه ومنصبه من أن 
يف حق القريب يقول متعنت إمنا قال ذلك لقرابته حىت يثبت ذلك بقول غريه أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف 

  املالطف ليتعلم منهما التثبت يف مثله 
وأما خرب أيب موسى يف االستئذان فقد كان حمتاجا إليه ليدفع به سياسة عمر عن نفسه ملا انصرف عن بابه بعد أن 

قرع ثالثا كاملترفع عن املثول ببابه فخاف أن يصري ذلك طريقا لغريه إىل أن يروي احلديث على حسب غرضه 
نه ملا رجع مع أيب سعيد اخلدري وشهد له قال عمر إين مل أهتمك ولكين خشيت أن يتقول الناس على رسول بدليل أ

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجيوز لإلمام التوقف مع انتفاء التهمة ملثل هذه املصلحة كيف ومثل هذه األخبار ال 
  تساوي يف الشهرة والصحة أحاديثنا يف نقل القبول عنهم 

علي خرب األشجعي فقد ذكر علته وقال كيف نقبل قول أعرايب بوال على عقبيه بني أنه مل يعرف عدالته  وأما رد
وضبطه ولذلك وصفه باجلفاء وترك التنزه عن البول كما قال عمر يف فاطمة بنت قيس يف حديث السكىن ال ندع 

كالم على ما ينقل من التوقف يف كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت فهذا سبيل ال
ـ    األخبار ا ه

هذا وقد عقد احلافظ ابن حزم فصال يف كتاب اإلحكام للرد على من ذم اإلكثار من الرواية وقد أحببنا إيراده على 
طريق التلخيص تقريبا للمرام وختليصا للمطالع من كثري من العبارات الشديدة اإليالم قال فصل يف فضل اإلكثار 

واية للسنن قال علي وذهب قوم إىل ذم اإلكثار من الرواية ونسبوا ذلك إىل عمر وذكروا أنه مل يلتفت إىل من الر
رواية فاطمة بنت قيس يف أن ال نفقة وال سكىن للمبتوتة ثالثا وأنه قال ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لكالم امرأة ال 

  ندري لعلها نسيت 
  بشاهد على ما حدث به من حكم االستئذان  وتوعد أبا موسى بالضرب إن مل يأته

وأن أبا بكر الصديق مل يأخذ برواية املغرية بن شعبة يف مرياث اجلدة حىت شهد له بذلك حممد بن مسلمة وأن عثمان 
محل إليه حممد بن علي بن أيب طالب من عند أبيه كتاب حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الزكاة فقال أغنها عنا 

   أبيه فقال ضع الصحيفة حيث وجحدهتا فرجع إىل

وأن ابن عباس مل يلتفت إىل رواية أيب هريرة يف الوضوء مما مست النار وال إىل رواية علي يف النهي عن املتعة وال إىل 
  رواية أيب سعيد يف النهي عن الدرهم بالدرمهني يدا بيد 

  يب هرية زرعا وذكروا حنو هذا عن نفر من التابعني وابن عمر ذكرت له رواية أيب هريرة يف كلب الزرع فقال إن أل
قال علي وقوهلم هذا داحض بالربهان الظاهر وهو أن يقال ملن ذم اإلكثار من الرواية أخربنا أخري هي أم شر وال 

سبيل إىل وجه ثالث فإن قال هي خري فاإلكثار من اخلري خري وإن قال هي شر فالقليل من الشر شر وهم قد أخذوا 
  ب منه بنصي

أما حنن فنقول إن اإلكثار منها لطلب ما صح هو اخلري كله مث نقول هلم عرفونا حد اإلكثار من الرواية املذموم 
عندكم لنعرف ما تكرهون وحد اإلقالل املستحب عندكم فإن حدوا لذلك حدا كانوا قد قالوا بغري برهان وبغري 

  خف منزلة إذ ال يدرون ما ينكرون علم وإن مل حيدوا يف ذلك حدا كانوا قد وقعوا يف أس



واحلق أن اخلري كله يف التفقه يف اآلثار والقرآن وضبط ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد حض النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم على أن يبلغ عنه وهذا هو التفقه والنذارة اليت أمر اهللا تعاىل هبا 

را فأين اخلري أيف التقليد الذي ال يلتزمه إال جاهل أو متجاهل أم يف وليت شعري إذا كان اإلكثار من الرواية ش
  التحكم يف دين اهللا باآلراء اليت قد حذر اهللا تعاىل منها وزجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عنها 

دح وقد زعم بعضهم أن مالكا كان يسقط من املوطأ كل سنة وأنه مل حيدث بكثري مما عنده وهذا حال من يريد أن مي
  فيذم ويريد أن يبين فيهدم فإن أرادوا 

أن مالكا حدث بالصحيح عنده وترك ما مل يصح فقد أحسن وكذلك كل من حدث مبا صح عنده كسفيان وشعبة 
واألوزاعي وإن أرادوا أنه حدث بالسقيم وترك الصحيح فقد نزهه اهللا عن ذلك وكذلك إن أرادوا أنه حدث 

فبطل ما أرادوا أن ميدحوه به وكان ذما عظيما لو صح عليه وأعوذ باهللا من بصحيح وسقيم وترك صحيحا وسقيما 
  ذلك 

وممايدل على كذب من قال هذا أن املوطأ ألفه مالك بعد موت حيىي بن سعيد األنصاري بال شك وكانت وفاة حيىي 
  ة بعد أمة يف سنة ثالث وأربعني ومئة ومل يزل املوطأ يرويه عن مالك منذ ألفه طائفة بعد طائفة وأم

وآخر من رواه عنه من الثقات أبو املصعب الزهري لصغر سنه وعاش بعد موت مالك ثالثا وستني سنة وموطؤه 
أكمل املوطآت ألن فيه مخس مئة حديث وتسعني حديثا باملكرر أما بإسقاط التكرار فخمس مئة حديث وتسعة 

  ومخسون حديثا 
يب املصعب بدهر وكذلك مساع ابن القاسم ومعن بن عيسى وليس وكان مساع ابن وهب للموطأ منمالك قبل مساع أ

يف موطأ ابن القاسم إال مخس مئة حديث وثالثة أحاديث ويف موطأ ابن وهب كما يف موطأ أيب املصعب وال مزيد 
  فبان كذب هذا القائل 

حنمد ذلك من فعلهم قال علي وأول من ألف يف مجع احلديث محاد بن سلمة ومعمر مث مالك مث تالهم الناس وحنن 
ونقول إن هلم وملن فعل فعلهم أعظم األجر لعظيم ما قيدوا من السن وكثري ما بينوا من احلق وما رفعوا من 

اإلشكال يف الدين وما فرجوا مبا كتبوا من حكم االختالف فمن أعظم أجرا منهم جعلنا اهللا مبنه ممن تبعهم يف ذلك 
  بإحسان 

قيس فقد خالفته هي وهي من املبايعات املهاجرات الصواحب فهو تنازع بني أويل  وأما رد عمر حلديث فاطمة بنت
  األمر وليس قول أحدمها بأوىل من 

قول اآلخر إال بنص والنص موافق لقوهلا وهو يف رد ذلك جمتهد مأجور مرة وال تعلق للمستدلني هبذا اخلرب فإهنم قد 
  خالفوا االثنني كليهما 

مر عن اإلكثار من احلديث فحدثنا حممد بن سعيد حدثنا أمحد بن عون حدثنا قاسم بن وأما ما ذكروا من هني ع
أصبغ حدثنا اخلشين حدثنا بندار حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن بيان عن الشعيب عن قرظة هو ابن 

ون مل شيعتكم قلنا حلق كعب األنصاري قال شيعنا عمر بن ا خلطاب إىل صرار فانتهى إىل مكان فيه فتوضأ فقال تدر
الصحبة قال إنكم ستأتون قوما هتتز ألسنتهم بالقرآن كاهتزاز النخل فال تصدوهم باحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم وأنا شريككم قال قرظة فما حدثت بشيء بعد ولقد مسعت كما مسع أصحايب 
لشعيب لقي قرظة وال مسع منه بل ال شك يف ذلك ألن فهذا مل يذكر فيه الشعيب أنه مسعه من قرظة وما نعلم أن ا



قرظة مات واملغرية بن شعبة أمري بالكوفة هذا مذكور يف اخلرب الثابت املسند أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن 
كعب فذكر املغرية عند ذلك خربا مسندا يف النوح ومات املغرية سنة مخسني بال شك والشعيب أقرب إىل الصبا فال 

  أنه مل يلق قرظة قط فسقط هذا شك 

  اخلرب بل ذكر بعض أهل العلم باألخبار أن قرظة بن كعب مات وعلي بالكوفة فصح يقينا أن الشعيب مل يلق قرظة 
قال علي ورووا عنه أنه حبس عبد اهللا بن مسعود من أجل احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كما روينا 

ا غندر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال قال بالسند املذكور إىل بندار حدثن
عمر البن مسعود وأليب الدرداء وأليب ذر ما هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأحسبه أنه مل 

ال جيوز االحتجاج يدعهم أن خيرجوا من املدينة حىت مات قال علي هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فال يصح و
  به مث هو يف نفسه ظاهر الكذب والتوليد 

وقد حدث عمر حبديث كثري فإنه روي عنه مخس مئة حديث ونيف على قرب موته من موت النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم فهو كثري الرواية وليس يف الصحابة أكثر رواية منه إال بضعة عشر منهم 

وكان يكلف من حدثه حبديث أن يأيت بآخر مسعه معه وإمنا فعل ذلك  والذي صح عن عمر أنه تشدد يف احلديث
  اجتهادا منه 

وأما الرواية عن أيب بكر الصديق فمنقطعة ال تصح ولو صحت ملا كان هلم فيها حجة ألهنم يقولون خبرب الواحد إذا 
فرق إال أن يفرق بني وافقهم وال معىن لطلب راو آخر عندهم فالذي يدخل خرب الواحد يدخل خرب االثنني وال 

  ذلك بنص فيوقف عنده 
وأما خرب عثمان فال ندري على أي وجه أوردوه والذي نظن بعثمان أنه كان عنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
رواية يف صفة الزكاة استغىن هبا عما عند علي بل نقطع عليه هبذا قطعا وال وجه لذلك اخلرب سوى هذا أو اجملاهرة 

  وقد أعاذه اهللا من ذلك باملخالفة 
  وأما ابن عباس فقد روى يف املتعة إباحة شهدها وثبت عليها ومل حيقق النظر 

وروى يف الدرهم بالدرمهني خربا عن أسامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليت شعري من جعل قوله أوىل من 
  قول من خالفه يف ذلك 

  يس يف هذا رد لروايته وأما قول ابن عمر إن أليب هريرة زرعا فصدق ول
فالواجب الرد املفترض الذي ال يسوغ سواه وهو الرد إىل اهللا تعاىل وإىل الرسول عليه الصالة و السالم وقد أمر 
اهللا تعاىل بطاعة رسوله وال سبيل إىل ذلك إال بنقل كالمه وضبطه وتبليغه وقد حض عليه الصالة و السالم على 

الوداع جلميع من حضر أال فليبلغ الشاهد الغائب فسقط قول من ذم اإلكثار من تبليغ احلديث عنه فقال يف حجة 
  احلديث 

مث العجب من إيرادهم هلذه اآلثار اليت ذكرنا عمن أوردوها عنه فواهللا العظيم ال أدري غرضهم يف ذلك وال 
هم كلهم يقولون خبرب الواحد منفعتهم هبا ألهنم إن كانوا أوردوها طعنا يف القول خبرب الواحد فليس هذا قوهلم بل 

وأيضا فهي كلها أخبار آحاد وليس شيء منها حجة عند من ال يقول خبرب الواحد وهذا عجيب جدا أو يكونوا 
أوردوها على إباحة رد املرء ما مل يوافقه من خرب الواحد وأخذ ما وافقه من ذلك فهذا هوس ألن خلصومهم أن 

  ذوا ما ردوه هم منه يردوا هبذا نفسه ما أخذوا هم به ويأخ



فإن قال قائل احلديث قد يدخله السهو والغلط قيل له إن كنت ممن يقول خبرب الواحد فاترك كل حديث أخذت به 
منه فإنه يف قولك حمتمل أن يكون دخل فيه السهو والغلط وإن كنت مقلدا فااترك كل من قلدت فإن السهو 

يف الرواة عنهم الذين أخذت دينك عنهم وإن كنت ممن يبطل والغلط يدخالن عليه بالضمان وقد يدخالن أيضا 
  خرب الواحد فقد أثبتنا بالربهان وجوب قبوله 

  الفصل الرابع

  يف متييز علماء احلديث ما ثبت منه مما مل يثبت

 اعلم أن أئمة احلديث ملا شرعوا يف تدوينه دونوه على اهليئة اليت وصل هبا إليهم ومل يسقطوا مما وصل إليهم يف
األكثر إال ما يعلم أنه موضوع خمتلق فجمعوا ما رووا منه باألسانيد اليت رووه هبا مث حبثوا عن أحوال الرواة حبثا 

  شديدا حىت عرفوا من تقبل روايته ومن ترد ومن يتوقف يف قبول روايته 
لة والضبط يؤخذ به ملا وأتبعوا ذلك بالبحث عن املروي وحال الرواية إذ ليس كل ما يرويه من كان موسوما بالعدا

أنه قد يعرض له السهو أو النسيان أو الوهم وهلم يف معرفة ذلك طرق مذكورة يف كتبهم وكتب علماء األصول 
وقد مت هلم بذلك ما أرادوا من معرفة درجة كل حديث وصل إليهم على قدر الوسع واإلمكان فصار هلم من األجر 

  وه يف ذلك من فرط العناء اجلزيل والذكر اجلميل ما هو كفاء ملا لق
وقد دعاهم النظر يف أحوال الرواة واملروي والرواية إىل أن يصطلحوا على أمساء يتداولوهنا بينهم تسهيال للبحث 

كما فعل غريهم من أرباب الفنون وقد جعل من بعدهم ما اصطلحوا عليه فنا مستقال مسوه مبصطلح أهل األثر وقد 
  لفوا فيه مؤلفات كثرية وهو فن ال يسع طالب علم األثر جهله اعتىن العلماء األعالم به وأ

  وقد رأيت أن أورد منه فيما يأيت ما ظهر يل عظم جدواه فيما عمدت إليه ولنبدأ بذكر فوائد مهمة تتعلق بذلك 

  الفائدة األوىل

غة وذلك كلفظ االصطالح اتفاق القوم على استعمال لفظ يف معىن معني غري املعىن الذي وضع له يف أصل الل
الواجب فإنه يف أصل اللغة مبعىن الثابت والالزم وقد اصطلح الفقهاء على وضعه ملا يثاب املرء على فعله ويعاقب 

  على تركه واصطلح املتكلمون على وضعه ملا ال يتصور يف العقل عدمه 
وجمازا بالنسبة إىل غريهم قال واللفظ إذا استعمل يف املعىن الذي وضعه له املصطلحون يكون حقيقة بالنسبة إليهم 

يف املفتاح احلقيقة هي الكلمة املستعملة يف معناها بالتحقيق واحلقيقة تنقسم عند العلماء إىل لغوية وشرعية وعرفية 
والسبب يف انقسامها هذا هو ما عرفت أن اللفظة ميتنع أن تدل على مسمى من غري وضع فمىت رأيتها دالة مل تشك 

  ن لوضعها صاحبا يف أن هلا وضعا وأ
فاحلقيقة لداللتها على املعىن تستدعي صاحب وضع قطعا فمىت تعني عندك نسبت احلقيقة إليه فقلت لغوية إن كان 
صاحب وضعها واضع اللغة وقلت شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع ومىت مل يتعني قلت عرفية وهذا املأخذ 

  ة إليه غري ممتنع يف نفس األمر ا هـ يعرفك أن انقسام احلقيقة إىل أكثر مما هي منقسم
هذا وقد ذكر احملققون أنه ينبغي ملن تكلم يف فن من الفنون أن يورد األلفاظ املتعارفة فيه مستعمال هلا يف معانيها 
املعروفة عند أربابه وخمالف ذلك إما جاهل مبقتضى املقام أو قاصد لإلهبام أو اإليهام مثال ذلك فيما حنن فيه أن 



قائل عن حديث ضعيف إنه حديث حسن فإذا اعترض عليه قال وصفته باحلسن باعتبار املعىن اللغوي يقول 
الشتمال هذا احلديث على حكمة بالغة وأما قوهلم ال مشاحة يف االصطالح فهو من قبيل متحل العذر وقائل ذلك 

  عاذل يف صورة عاذر 

و مقبول الرواية وكل راو يكون غري عدل أو غري مثال ذلك يف الراوي أن يقال كل راو يكون عدال ضابطا فه
  ضابط فهو مردود الرواية 

ومثال ذلك يف املروي أن يقال كل مروي تكون رواته أهل عدالة وضبط فهو مقبول حيتج به وكل مروي ال تكون 
  رواته من أهل العدالة والضبط فهو مردود ال حيتج به 

املعني فإمنا تكون بالبحث عنه بعينه على الطريقة اليت جرى عليها أئمة وأما معرفة حال الراوي املعني وحال املروي 
  احلديث وقد قاموا بذلك أحسن قيام فكفوا من بعدهم املؤونة 

وقوله من حيث القبول والرد احترز به عن معرفة حال الراوي واملروي من جهة أخرى ككون الراوي أبيض أو 
  على املعىن أو خفي الداللة عليه أسود أو كون املروي كالما ظاهر الداللة 

  واعترض عليه من وجهني 
أحدمها أن يكون احملمول يف مسائل هذا الفن هو قولك مقبول أو مردود فتكون املسائل اليت حمموهلا غري ذلك مثل 

  صحيح أو حسن أو ضعيف وحنوها خارجة عن هذا الفن 
اوي من حيث كذا مقبول ومن حيث كذا مردود وثانيها ان تكون مسائل هذا الفن كلها ترجع إىل قولك الر

  واملروي كذلك 
وأما ما يقال من أن يف هذا الفن مسائل ال تتعلق بالقبول والرد كآداب الشيخ والطالب وحنو ذلك فاخلطب فيه 

سهل فإن أكثر الفنون قد يتعرض فيها ملباحث غري مقصودة بالذات غري أن هلا تعلقا باملقصود فتكون كالتتمة وهو 
  أمر ال ينكر 

واألوىل تسمية هذا الفن باالسم األول فإنه أدل على املقصود وليس فيه شيء من اإلهبام أو اإليهام وقد جرى على 
  ذلك احلافظ ابن حجر فسمى رسالته املشهورة فيه بـ خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 

  الفائدة الثالثة

بروايته وقسم يتعلق بدرايته مث قسموا كل قسم منها إىل أقسام قد قسموا علم احلديث أوال إىل قسمني قسم يتعلق 
  مسوا كل واحد منها باسم ومن أراد معرفة ذلك فلريجع إىل الكتب املبسوطة يف علم احلديث 

وقد أحببنا االقتصار هنا على تعريف العلم املتعلق بروايته والعلم املتعلق بدرايته وقد تعرض لذلك صاحب إرشاد 
ثناء بيان العلوم الشرعية فآثرنا إيراد املقالة بتمامها رعاية التصال الكالم وملا فيها من الفوائد اليت ال القاصد يف أ

  يستغىن عنها يف هذا املقام 
قال من املعلوم أن إرسال الرسل عليهم السالم إمنا هو لطف من اهللا تعاىل خبلقه ورمحة هلم ليتم هلم امر معاشهم 

تمل الشريعة ضرورة على املعتقدات الصحيحة اليت جيب التصديق هبا والعبادات املقربة إىل ويتبني حال معادهم فتش
  اهللا تعاىل مما جيب القيام به واملواظبة عليها واألمر بالفضائل والنهي عن الرذائل مما جيب قبوله 



لكتاب املنزل على النيب فينتظم من ذلك مثانية علوم شرعية وهي علم القراءات وعلم رواية احلديث وعلم تفسري ا
  املرسل وعلم دراية احلديث وعلم أصول الدين وعلم أصول الفقة وعلم اجلدل وعلم الفقه 

  وذلك ألن املقصود إما النقل وإما فهم املنقول وإما تقريره وإما تشييده باألدلة وإما استخراج األحكام املستنبطة 
بواسطة الوحي فهو علم القراءات أو ملا صدر عن نفسه املؤيدة  والنقل إن كان ملا أتى به الرسول عن اهللا تعاىل

  بالعصمة فعلم رواية احلديث 
  وفهم املنقول إن كان من كالم اهللا تعاىل فعلم تفسري القرآن أو من كالم الرسول فعلم دراية احلديث 

على التقرير علم اجلدل ومعرفة  والتقرير إما لآلراء فعلم أصول احلدين أو لألفعال فعلم أصول الفقه وما يستعان به
  األحكام املستنبطة علم الفقه 

وال خفاء لدى ذي حجر مبا يف هذه العلوم من مجلة من املنافع أما يف الدنيا فحفظ املهج واألموال وانتظام سائر 
سومها ونشري األحوال وأما يف األخرى فالنجاة من العذاب األليم والفوز بالنعيم املقيم فلنذكرها على التفصيل بر

  إىل الكتب املفيدة 
علم القراءة علم بنقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع املتصل ومن الكتب املشهورة املختصرة فيه التيسري 

ونظمه الشاطيب برد اهللا مضجعه يف الميته املشهورة فنسخت سائر كتب الفن لضبطها بالنظم والبن مالك رمحه اهللا 
  لقراءات لكنها مل تشتهر ومن الكتب املبسوطة كتاب الروضة وشروح الشاطبية دالية بديعة يف علم ا

  علم رواية احلديث علم بنقل أقوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأفعاله بالسماع املتصل وضبطها وحتريرها 

نن أيب وأضبط الكتب اجملمع على صحتها كتاب البخاري وكتاب مسلم وبعدمها بقية كتاب السنن املشهورة كس
  داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطين 

  واملسندات املشهورة كمسند أمحد وابن أيب شيبة والبزار وحنوها 
  وزهر اخلمائل البن سيد الناس مستوعب للسري النبوية 

األحكام ومن الكتب املشتملة على متون األحاديث اجملردة من هذه الكتب اإلملام البن دقيق العيد فيما يتعلق ب
  ورياض الصاحلني للنووي فيما يتعلق بالترغيبات والترهيبات 

علم التفسري علم يشتمل على معرفة فهم كتاب اهللا املنزل على نبيه املرسل صلى اهللا عليه و سلم وبيان معانيه 
  واستخراج أحكامه وحكمه 

لم املعاين وعلم البيان وعلم البديع وعلم والعلوم املوصلة إىل علم التفسري يف اللغة وعلم النحو وعلم التصريف وع
  القراءات 

وحيتاج إىل معرفة أسباب النزول وأحكام الناسخ واملنسوخ وإىل معرفة أخبار أهل الكتاب ويستعان فيه بعلم أصول 
  الفقه وعلم اجلدل 

تريدي والكشاف ومن الكتب املختصرة فيه زاد املسري البن اجلوزي والوجيز للواحدي ومن املتوسطة تفسري املا
للزخمشري وتفسري البغوي وتفسري الكواشي ومن املبسوطة البسيط للواحدي وتفسري القرطيب ومفاتيح الغيب 

  لإلمام فخر الدين بن اخلطيب 
واعلم أن أكثر املفسرين اقتصر على الفن الذي يغلب عليه فالثعليب تغلب عليه القصص وابن عطية تغلب عليه 



كام الفقه والزجاج املعاين وحنو ذلك وهاهنا حبث وهو من املعلوم البني أن اهللا تعاىل إمنا العربية وابن الفرس أح
خاطب خلقه مبا يفهمونه ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه وأنزل كتاب كل قوم على لغتهم وإمنا احتيج إىل 

ضعه ليفهم بذاته من غري شرح التفسري ملا سنذكره بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر كتابا فإمنا و
  وإمنا احتيج إىل الشرح ألمور ثالثة 

أحدها كمال فضيلة املصنف فإنه جبودة ذهنه وحسن عبارته يتكلم على معان دقيقة بكالم وجيز يراه كافيا يف 
العبارة  الداللة على املطلوب وغريه ليس يف مرتبته فرمبا عسر عليه فهم بعضها أو تعذر فيحتاج إىل زيادة بسط يف

  لتظهر تلك املعاين اخلفية ومن هنا شرح بعض العلماء تصنيفه 
وثانيها حذف بعض مقدمات األقيسة اعتمادا على وضوحها أو ألهنا من علم آخر وكذلك ترتيب إمهال بعض 

  األقيسة وإغفال علل بعض القضايا 

العلم وينبه على الغنية عن البيان ويرشد  فيحتاج الشارح أن يذكر املقدمات املهمالت ويبني ما ميكن بيانه يف ذلك
  إىل أماكن ما ال يتبني بذلك الوضوع من املقدمات ويرتب القياسات ويعطي علل ما ال يعطي املصنف علله 

وثالثها احتمال اللفظ ملعان تاويلية كما هو الغالب على كثري من اللغات أو لطافة املعىن عن أن يعرب عنه بلفظ 
اجملازية واستعمال الداللة االلتزامية فيحتاج الشارح إىل بيان غرض املصنف وترجيحه وقد يقع يوضحه أو لأللفاظ 

يف بعض التصانيف ما ال خيلو البشر عنه من السهو والغلط واحلذف لبعض املهمات وتكرار الشيء بعينه لغري 
   ضرورة إىل غري ذلك مما يقع يف الكتب املصنفة فيحتاج الشارح أن ينبه على ذلك

وإذا تقررت هذه القاعدة نقول إن القرآن العظيم إمنا أنزل باللسان العريب يف زمن أفصح العرب وكانوا يعلمون 
ظواهره وأحكامه أما دقائق باطنه فإمنا كانت تظهر هلم بعد البحث والنظر وجودة التأمل والتدبر مع سؤاهلم النيب 

  قال اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل صلى اهللا عليه و سلم يف األكثر ودعا حلرب األمة ف
ومل ينقل إلينا عن الصدر األول تفسري القرآن وتأويله جبملته فنحن حنتاج إىل ما كانوا حيتاجون إليه زيادة على ما مل 
  يكونوا حيتاجون إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغري تعلم فنحن أشد احتياجا إىل التفسري 

ومعلوم أن تفسريه يكون من قبيل بسط األلفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبيل ترجيح بعض االحتماالت 
  على بعض لبالغته وحسن معانيه وهذا ال يستغين عن قانون عام يعول يف تفسريه عليه ويرجع يف تأويله إليه ومسبار 

مى نغب الطائر من البحر الزاخر وأردفناه هنالك بالكالم تام مييز ذلك وتتضح به املسالك وقد أودعناه كتابنا املس
  على احلروف الواقعة مفردة يف أوائل السور اكتفاء باملهم عن اإلطناب ملن كان صحيح النظر 

علم دراية احلديث علم يتعرف منه أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة وأصناف املرويات واستخراج معانيها 
ج إليه علم التفسري من اللغة والنحو والتصريف واملعاين والبديع واألصول وحيتاج إىل تاريخ النقلة وحيتاج إىل ما حيتا

  والكالم يف احتياجه إىل مسبار مييزه كالكالم فيما سبق 
والكتب املنسوبة إىل هذا العلم كالتقريب والتيسري للنووي وأصله ككتاب علوم احلديث البن الصالح وأصله 

  للحاكم وكتاب الكفاية للخطيب أيب بكر بن ثابت إمنا هي مداخل ليست بكتب كافية يف هذا العلم  ككتاب املعرفة
علم أصول الدين علم يشتمل على بيان اآلراء واملعتقدات اليت صرح هبا صاحب الشرع وإثباهتا باألدلة العقلية 

  ونصرهتا وتزييف كل ما خالفها 
يف امللة اإلسالمية عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغريمها من رجال واملشهور أن أول من تكلم يف هذا العلم 



املعتزلة ملا وقعت هلم الشبهة يف كالم اهللا تعاىل كيف يكون حمدثا وهو صفة من صفات القدمي وكيف يكون قدميا 
  وهو أمر وهني وخرب وتوراة وإجنيل وقرآن 

هللا وال قدرة للعبد على اخلروج عنها فكيف العقاب وإن والشبهة يف مسألة القدر هل األشياء الكائنة كلها بقدر ا
  كان للعبد قدرة على خمالفة املقدور فيلزم تغري علم األول بالكائنات إىل غري ذلك من املسائل 

  وأخذ عنهم أبو احلسن األشعري وخالفهم يف كثري من املسائل 
ي ولباب األربعني للقاضي مجال الدين بن ومن الكتب املختصرة فيه قواعد العقائد للخوجة نصري الدين الطوس

  واصل ومن املتوسطة احملصل لإلمام 

  فخر الدين ولباب األربعني لألرموي ومن املبسوطة هناية العقول لإلمام فخر الدين والصحائف للسمرقندي 
جها علم أصول الفقه علم يتعرف منه تقرير مطالب األحكام الشرعية العلمية وطريق استنباطها ومواد حج

  واستخراجها بالنظر 
ومن الكتب املختصرة فيه القواعد البن الساعايت وخمتصر ابن احلاجب واملنهاج للبيضاوي وخمتصر الروضة البن 
  قدامة ومن املتوسطة التحصيل لألرموي ومن املبسوطة األحكام لآلمدي واحملصول لإلمام فخر الدين بن اخلطيب 

ير احلجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح األدلة وترتيب النكت اخلالفية وهذا علم اجلدل علم يتعرف منه كيفية تقر
متولد من اجلدل الذي هو أحد أجزاء املنطق لكنه خصص باملباحث الدينية وللناس فيه طرق أشبهها طريقة العميدي 

  ومن الكتب املختصرة فيه املغين لألهبري والفصول للنسفي واخلالصة للمراغي 
  لنفائس للعميدي والرسائل لألرموي ومن املبسوطة هتذيب النكت لألرموي ومن املتوسطة ا

  علم الفقه علم بأحكام التكاليف الشرعية العملية كالعبادات واملعامالت العادات وحنوها 

  الفائدة الرابعة

بني القوم القوائم قال عبد اهللا بن املبارك اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء وقال أيضا بيننا و
  يعين اإلسناد 

  وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاين قلت لعبد اهللا بن املبارك يا أبا 

عبد الرمحن احلديث الذي جاء إن من الرب بعد الرب أن تصلي ألبويك مع صالتك وتصوم هلما مع صومك فقال عبد 
ن خراش فقال ثقة عمن قلت عن احلجاج بن دينار قال اهللا يا أبا إسحاق عمن هذا قلت له هذا من حديث شهاب ب

ثقة عمن قلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا أبا إسحاق إن بني احلجاج بن دينار وبني النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم مفاوز تنقطع فيها أعناق املطي ولكن ليس يف الصدقة اختالف 

لهم مأمون ما يؤخذ عنهم احلديث يقال ليس من أهله ذكر ذلك مسلم يف وقال أبو الزناد أدركت باملدينة مئة ك
  صحيحه 

  واإلسناد مصدر من قولك أسندت احلديث إىل قائله إذ رفعته إليه بذكر ناقله 
وأما السند فهو يف اللغة ما استندت إليه من جدار وغريه وهو يف العرف طريق منت احلديث ومسي سندا العتماد 

  حلديث وضعفه عليه احلفاظ يف صحة ا
مثال احلديث املسند قول حيىي أحد رواة املوطأ أخربنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 



  عليه و سلم قال ال يبع بعضكم على بيع بعض فمنت احلديث فيه هو ال يبع بعضكم على بيع بعض 
ع مث استعمل يف العرف فيما ينتهي إليه السند واإلضافة فيه واملنت يف أصل اللغة الظهر وما صلب من األرض وارتف

  للبيان 
وسند احلديث هو ما ذكر قبل املنت ويقال له الطريق ألنه يوصل إىل املقصود هنا وهو احلديث كما يوصل الطريق 

  ه احملسوس إىل ما يقصده السالك فيه وقد يقال للطريق الوجه تقول هذا حديث ال يعرف إال من هذا الوج

وأما اإلسناد فقد عرفت أنه مصدر أسند ولذلك ال يثىن وال جيمع وكثرا ما يراد به السند فيثىن وجيمع تقول هذا 
حديث له إسنادان وهذا حديث له أسانيد وأما السند فيثىن وال جيمع تقول هذا حديث له سندان وال يقال هذا 

مبعىن السند عن مجعه وقد ذكر بعض اللغويني أن السند  حديث له أسناد بوزن أوتاد وكأهنم استغنوا جبمع اإلسناد
  مبعانيه اللغوية مل جيمع أيضا وقد وقع 

ذهول لكثري من األفاضل عن أن اإلسناد يأيت مبعىن املصدر ويأيت امسا مبعىن السند فاضطربت عباراهتم حىت أوقعوا 
  املطالع يف احلرية 

  الفائدة اخلامسة

 يؤخذ باحلديث إال إذا كانت رواته موصوفني بالعدالة والضبط وأن العدالة وحدها اتفق علماء احلديث على أنه ال
  غري كافية ولنذكر لك شيئا مما قالوه يف ذلك 

  قال أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان أدركت باملدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم احلديث يقال ليس من أهله 
الثوري إن عباد بن كثري من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن وقال عبد اهللا بن املبارك قلت لسفيان 

أقول للناس ال تأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد اهللا فكنت إذا كنت يف جملس ذكر فيه عباد أثنيت عليه يف دينه 
  وأقول ال تأخذوا عنه 

ديث قال مسلم جيري الكذب على لساهنم وقال حيىي بن سعيد القطان مل نر أهل اخلري يف شيء أكذب منهم يف احل
  وال يتعمدون الكذب 

  وقال أيوب السختياين إن يل جارا مث ذكر من فضله ولو شهد عندي على مترتني ما رأيت شهادته جائزة 

وقال عفان بن مسلم كنا عند إمساعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت فقال الرجل اغتبته 
  ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت  فقال إمساعيل

وقال زكريا بن عدي قال يل أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن املعروفني وال تكتب عنه ما روى عن 
  غري املعروفني وال تكتب عن إمساعيل بن عياش ما روى عن املعروفني وال غريهم 

  أخذ عمن أقبل وأدبر ذكر ذلك مسلم يف صحيحه وقال عبد اهللا بن املبارك بقية صدوق اللسان ولكنه ي
وكان اإلمام مالك شديد االنتقاد للرواة وقد نقل عنه يف ذلك أقوال أوردها اجلالل يف إسعاف املبطأ برجال املوطأ 

  وحنن نورد هنا شيئا منها 
  شأهنم روى علي بن املديين عن سفيان بن عيينة أنه قال ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه ب
  وقال حيىي بن معني كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إال عبد الكرمي البصري أبا أمية 



وقال النسائي ما أحد عندي من التابعني أنبل من مالك بن أنس وال أجل وال آمن على احلديث منه مث يليه شعبة يف 
  من هؤالء الثالثة وال أقل رواية عن الضعفاء  احلديث مث حيىي بن سعيد القطان ليس بعد التابعني آمن على احلديث

وقال معن بن عيسى كان مالك يقول ال يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك ال يؤخذ من سفيه وال يؤخذ 
من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه وال من كذاب يكذب يف أحاديث الناس وإن كان ال يتهم على أحاديث 

  و سلم وال من شيخ له فضل وصالح وعبادة إذا كان ال يعرف ما حيدث به  رسول اهللا صلى اهللا عليه
وقال إسحاق بن حممد الفروي سئل مالك أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب وال جمالسة فقال ال فقيل أيؤخذ ممن هو 

جالس صحيح ثقة غري أنه ال حيفظ وال يفهم ما حيدث به فقال ال يكتب العلم إال عمن حيفظ ويكون قد طلب و
  الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع 

وقال إمساعيل بن أيب أويس مسعت خايل مالكا يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت 
سبعني ممن يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند هذه األساطني فما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو 

  ه أمينا ألهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه ائتمن على بيت مال لكان ب
وقال أبو سعيد األعرايب كان حيىي بن معني يوثق الرجل لرواية مالك عنه سئل ع غري واحد فقال ثقة روى عنه 

  مالك 
س يكتب عنهم وإن كان هلم فضل وقال شعبة بن احلجاج كان مالك أحد املميزين ولقد مسعته يقول ليس كل النا

  يف أنفسهم إمنا هي أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تؤخذ إال من أهلها 
  وقال ابن كنانة قال مالك من جعل التمييز رأس ماله عدم اخلسران وكان على زيادة 

  الفائدة السادسة

العلماء يف ذلك كثريا فقال بعضهم  من أصعب األشياء الوقوف على رسم العدالة فضال عن حدها وقد خاض
العدالة هي ملكة متنع عن اقتراف الكبائر واإلصرار على الصغائر وقال بعضهم هي ملكة متنع عن اقتراف الكبائر 

وعن فعل صغرية تشعر باخلسة كسرقة باقة بقل وقال بعضهم من كان األغلب من أمره الطاعة واملروءة قبلت 
  غلب من أمره املعصية وخالف املروءة ردت شهادته وروايته شهادته وروايته ومن كان األ

وقال الغزايل يف املستصفى العدالة يف الرواية والشهادة عبارة عن استقامة السرية يف الدين ويرجع حاصلها إىل هيئة 
ال خياف  راسخة يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة مجيعا حىت حتصل ثقة النفوس بصدقه فال ثقة بقول من

  اهللا تعاىل خوفا وازعا عن الكذب 
مث ال خالف يف أنه ال تشترط العصمة من مجيع املعاصي وال يكفي أيضا اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به 

كسرقة بصلة وتطفيف يف حبة قصدا وباجلملة كل ما يدل على ركاكة دينه إىل حد جيترئ على الكذب لألغراض 
شرط يف العدالة التوقي عن بعض املباحات القادحة يف املروءة حنو األكل يف الطريق والبول يف الدنيوية كيف وقد 

  الشارع وصحبة األرذال واإلفراط يف املزاح 
والضابط يف ذلك فيما جاوز حمل اإلمجاع أن يرد إىل اجتهاد احلاكم فما دل عنده على جراءته على الكذب رد 

لف باإلضافة إىل اجملتهدين وتفصيل ذلك من الفقه ال من األصول ورب شخص الشهادة به وما ال فال وهذا خيت
يعتاد الغيبة ويعلم احلاكم أن ذلك له طبع ال يصرب عنه ولو محل على شهادة الزور مل يشهد أصال فقبوله شهادته 



لصغائر دون حبكم اجتهاده جائر يف حقه وخيتلف ذلك بعادات البالد واختالف أحوال الناس يف استعظام بعض ا
ـ    بعض ا ه

وقال اجلويين الثقة هي املعتمد عليها يف اخلرب فمىت حصلت الثقة باخلرب قبل وهذا القول وأمثاله وإن كان خمالفا ملا 
  عليه اجلمهور يف الظاهر فهو املعول عليه عند اجلهابذة يف الباطن 
لرواة املأخوذ بروايتهم اإلصرار على الصغائر من وقد انتبه لذلك بعض املتأخرين فقال ما لبابه قد نقل عن كثري من ا

الغيبة والنميمة وهجران األخ من غري موجب يف الشرع وحنو ذلك من حسد األقران والبغي عليهم بل وصل األمر 
ببعضهم إىل أن يدعو إىل اعتقاد ما ال يدل عليه نقل أو عقل ونسبة من ال يقول به إىل البدعة بل إىل الكفر والظاهر 

  املعترب يف عدالة الراوي هو كونه حبيث ال يظن به االجتراء على االفتراء على النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
وقال العز بن عبد السالم يف القواعد الكربى فائدة ال ترد شهادة أهل األهواء ألن الثقة حاصلة بشهادهتم حصوهلا 

لنار على شهادة الزور أبعد يف الشهادة الكاذبة ممن ال يعتقد بشهادة أهل السنة أو أوىل فإن من يعتقد أنه خيلد يف ا
  ذلك فكانت الثقة بشهادته وخربه أكمل من الثقة مبن ال يعتقد ذلك 

ومدار قبول الشهادة والرواية على الثقة بالصدق وذلك متحقق يف أهل األهواء حتققه يف أهل السنة واألصح أهنم 
  احلنفي إذا حددناه يف شرب النبيذ ألن الثقة بقوله مل تنخرم بشربه العتقاده ال يكفرون ببدعهم ولذلك تقبل شهادة 

إباحته وإمنا ردت شهادته اخلطابية ألهنم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضا فال حتصل الثقة بشهادهتم الحتمال 
  بنائها على ما ذكرناه ا هـ 

مييل إىل أن الثقة باخلرب هي املعول عليه يف أمره انقسم ولعدم وقوف بعض الناس على ما ذكرنا من أن بعض العلماء 
األغمار منهم إىل فريقني ففريق منهم اعترض على كثري من جهابذة احملدثني حيث رووا عمن ال ترتضى سريهتم ظنا 

 منهم بأن ذلك من قبيل الشهادة هلم حبسن السرية ونقاء السريرة فنسبوهم إىل اجلهل أو التجاهل وما دروا بأن
  الرواية عنهم إمنا تشعر بالوثوق خبربهم 

  وهذا أيضا إمنا يكون يف الكتب اليت التزم أرباهبا أن ال يذكروا فيها سوى ما صح من األخبار 
وفريق منهم صار يذب عن كل من روى عنه إمام من أئمة احلديث وإن كان ممن اتفق علماء األخبار واآلثار على 

روون إال عمن يكون حسن السرية نقي السريرة نعم هلم وجه يف هذه الدعوى لو الطعن فيه زعما منهم أهنم ال ي
  صرح ذلك اإلمام بأنه ال يروي إال عمن يكون كذلك 

هذا ومما يستغرب ما ذهب إليه بعض من ينحو يف الظاهر حنو مذهب الظاهرية فقال يف مقالة له يف أصول الفقه وإذا 
يهم جبرح وال تعديل وجب األخذ بروايتهم فإن جرح أحد منهم جبرحة تؤثر ورد اخلرب عن قوم مستورين مل يتكلم ف

يف صدقه ترك حديثه وإن كانت اجلرحة ال تتعلق بنقله وجب األخذ به إال شارب اخلمر إذا حدث يف حال سكره 
على فإن علم أنه حدث يف حال صحوه وهو ممن هذه صفته أخذ بقوله واألصل العدالة واجلرحة طارئة وإذا ثبت 

  حد ما قلناه ترك األخذ حبديث صاحب تلك اجلرحة ا هـ 
وقد حنا حنو هذا املنحى بعض الشيعة فجوز األخذ برواية الفاسق إذا كان متحرزا من الكذب وعلل ذلك بأن 

  العدالة املطلوبة يف الرواية موجودة فيه 
  تتمة العدالة مصدر عدل بالضم يقال عدل فالن عدالة وعدولة فهو عدل أي 



رضا ومقنع يف الشهادة والعدل يطلق على الواحد وغريه يقال هو عدل ومها عدل وهم عدل وجيوز أن يطابق 
فيقال مها عدالن وهم عدول وقد يطابق يف التأنيث فيقال امرأة عدلة وأما العدل الذي هو ضد اجلور فهو مصدر 

  قولك عدل يف األمر فهو عادل 
يال فاعتدل أي قومه فاستقام وكل مثقف معدل وتعديل الشاهد نسبته إىل وتعديل الشيء تقوميه يقال عدله تعد

العدالة وقد فسر العدالة يف املصباح فقال قال بعض العلماء العدالة صفة توجب مراعاهتا االحتراز عما خيل باملروءة 
مال الغلط والنسيان عادة ظاهرا فاملرة الواحدة من صغائر اهلفوات وحتريف الكالم ال ختل باملروءة ظاهرا الحت

  والتأويل خبالف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر اإلخالل 
ويعترب عرف كل شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء ومحل األمتعة وغري ذلك فإذا فعل ما ال يليق به 

اإلنسان على الوقوف عند حماسن  لغري ضرورة قدح وإال فال وعرف املروءة فقال هي آداب نفسانية حتمل مراعاهتا
األخالق ومجيل العادات يقال مرؤ اإلنسان فهو مريء مثل قرب فهو قريب أي ذو مروءة قال اجلوهري وقد تشدد 

  فيقال مروة 
وقد اعترض بعض العلماء على إدخال املروءة يف حد العدالة ألن جلها يرجع إىل مراعاة العادات اجلارية بني الناس 

باختالف األزمنة واألمكنة واألجناس وقد يدخل يف املروءة عرفا ما ال يستحسن يف الشرع وال يقتضيه وهي خمتلفة 
  الطبع على أن املروءة من األمور اليت يعسر معرفة حدها على وجه ال خيفى 

املروءة  قال بعضهم املروءة اإلنسانية وقال بعضهم املروءة كمال املرء كما أن الرجولية كمال الرجل وقال بعضهم
  هي قوة للنفس تصدر عنها األفعال 

  اجلميلة املستتبعة للمدح شرعا وعقال وشرفا ولعل املروءة هبذا املعىن هو الذي أراده من قال 
  ) فقلت على ما تنتحب الفتاة ... مررت على املروءة وهي تبكي ( 
  ) مجيعا دون كل اخللق ماتوا ... فقالت كيف ال أبكي وأهلي ( 

الفقهاء املروءة صون النفس عن األدناس ورفعها عما يشني عند الناس وقيل سري املرء بسريه أمثاله يف وقال بعض 
  زمانه 

فمن ترك املروءة لبس الفقيه القباء والقلنسوة وتررده فيهما بني الناس يف البالد اليت مل جتر عادة الفقهاء بلبسهما فيه 
يعتاد ذلك وال يليق مبثله ومنه مد الرجلني يف جمالس الناس ومنه ومنه املشي يف األسواق مكشوف الرأس حيث ال 

نقل الرجل املعترب املاء واألطعمة إىل بيته إذا كان عن خبل وشح وإن كان عن تواضع واقتداء بالسلف مل يقدح ذلك 
ذلك بقرائن يف املروءة وكذلك إذا كان يأكل ما جيد ويأكل حيث جيد زهدا وتنزها عن التكلفات املعتادة ويعرف 

  األحوال 
وإمنا ال تقبل شهادة من أخل باملروءة ألن اإلخالل هبا يكون إما خلبل يف العقل أو لنقصان يف الدين أو لقلة حياء 

  وكل ذلك رافع للثقة بقوله 
ة ومل يتعرض كثري من علماء األصول لذكر املروءة ألن املخل بشيء مما يتعلق هبا إن كان إخالله به مما يرفع الثق

بقوله فقد احترزوا عنه وإن كان مما ال يرفع الثقة بقوله مل يضر قال بعضهم العدالة االستقامة وليس لكمال 
االستقامة حد يوقف عنده فاعترب فيها أمر واحد وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الشهوة واهلوى فمن 

ى صغرية فأما من أتى بشيء من الصغائر من ارتكب كبرية سقطت عدالته وقل الوثوق بقوله وكذلك من أصر عل
  غري إصرار فعدل بال شبهة 



وللمحقق ابن تيمية مقالة يف العدالة والدل جرى فيها على منهج من يقول برعاية املصاحل األحكام قال العدل يف 
م كان كل زمان ومكان وقوم حبسبه فيكون الشاهد يف كل قوم من كان ذا عدل فيهم وإن كان لو كان يف غريه

  عدله على 

وجه آخر وهبذا ميكن احلكم بني الناس وإال فلو اعترب يف شهود كل طائفة أن ال يشهد عليهم إال من يكون قائما 
  بأداء الواجبات وترك احملرمات كما كانت الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها 

يكونوا ملتزمني للحدود عند الضرورة مثل  وقال يف موضع آخر ويتوجه أن تقبل شهادة املعروفني بالصدق وإن مل
اجليش وحوادث البدو وأهل القرى الذين ال يوجد فيهم عدل وله أصول منها قبول شهادة أهل الذمة يف الوصية 

يف السفر إذا مل يوجد غريهم وشهادة بعضهم على بعض يف قول ومنها شهادة النساء فيما ال يطلع عليه الرجال 
  ال يشهده الرجال وشهادة الصبيان فيما 

ويظهر ذلك باحملتضر يف السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان ليسا مبالزمني للحدود أو اثنان 
مبتدعان فهذان خري من الكافرين والشروط اليت يف القرآن إمنا هي يف استشهاد التحمل لألداء وينبغي أن نقول يف 

من الشهود من تقبل شهادته يف نوع دون نوع أو شخص دون شخص كما أن  الشهود ما نقول يف احملدثني وهو أنه
  احملدثني كذلك 

ويف القراءة ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( ونبأ الفاسق ليس مبردود بل هو موجب للتبني والتثبت كما قال تعاىل 
ق الواحد ومل يأمر به عند خرب الفاسقني فعلينا التبني والتثبت وإمنا أمر بالتبني عند خرب الفاس) فتثبتوا ( األخرى 

وذلك أن خرب االثنني يوجب من االعتقاد ما ال يوجب خرب الواحد أما إذا علم أهنما مل يتواطآ فهذا قد حيصل به 
  العلم 

وقال يف موضع آخر شروط القضاء تعترب حسب اإلمكان وجيب تولية األمثل فاألمثل وعلى هذا يدل كالم أمحد 
لعدم أنفع الفاسقني وأقلهما شرا وأعدل املقلدين وأعرفهما بالتقليد وإن كان أحدمها أعلم واآلخر وغريه فيويل 

  أورع قدم فيما قد يظهر حكمه وخياف اهلوى فيه األورع وفيما يندر حكمه وخياف فيه 

أوىل باالتباع  االشتباه األعلم واألئمة إذا ترجح عنده أحدهم قلده والدليل اخلاص الذي يرجح به قوال على قول
  من دليل عام على أن أحدمها أعلم وأدين ألن احلق واحد وال بد وجيب أن ينصب اهللا على احلكم دليال 

  الفائدة السابعة

قد ظن بعض الناس أن العدالة على مذهب اجلمهور ال تقبل الزيادة والنقصان فهي كاإلميان عند من يقول بعدم 
بط تقبل الزيادة والنقصان والقوة والضعف وقد أشار إىل ذلك علماء قبوله ذلك والصحيح أن العدالة كالض

األصول يف باب الترجيح يف األخبار وصرح العالمة جنم الدين سليمان الطويف يف شرح األربعني حيث قال إن مدار 
حيح وإن الرواية على عدالة الراوي وضبطه فإن كان مربزا فيهما كشعبة وسفيان وحيىي القطان وحنوهم فحديثه ص

  كان دون املربز فيهما أو يف أحدمها لكنه عدل ضابط باجلملة فحديثه حسن هذا أجود ما قيل يف هذا املكان 
واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا فيالراوي أو يوجد فيه العدالة وحدها أو الضبط وحده فإن انتفيا فيه مل يقبل 

املعترب وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط قبل حدثه لعدالته  حديثه أصال وإن اجتمعا فيه قبل وهو الصحيح
وتوقف فيه لعدم ضبطه على شاهد منفصل جيرب ما فات من صفة الضبط وإن وجد فيه الضبط دون العدالة والضبط 



صل مل يقبل حديثه ألن العدالة هي الركن األكرب يف الراية مث كل واحد من العدالة له مراتب عليا ووسطى ودنيا وحي
  بتركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث خمتلفة يف القوة والضعف وهي ظاهرة مما ذكرناه ا هـ 

  وقد تبني بذلك أن الرواة اجلامعني بني العدالة والضبط ينقسمون باعتبار تفاوت درجاهتم فيها إىل تسعة أنواع 
  النوع األول رواة يف الدرجة العليا من العدالة والضبط 

  رواة يف الدرجة العليا من العدالة ويف الدرجة الوسطى من الضبط النوع الثاين 
  النوع الثالث رواة يف الدرجة العليا من العدالة ويف الدرجة الدنيا من الضبط 

  والنوع الرابع رواة يف الدرجة الوسطى من العدالة ويف الدرجة العليا من الضبط 
  والضبط النوع اخلامس رواة يف الدرجة الوسطى من العدالة 

  النوع السادس رواة يف الدرجة الوسطى من العدالة ويف الدرجة الدنيا من الضبط 
  النوع السابع رواة يف الدرجة الدنيا من العدالة ويف الدرجة العليا من الضبط 

  النوع الثامن رواة يف الدرجة الدنيا من العدالة ويف الدرجة الوسطى من الضبط 
  ة الدنيا من العدالة والضبط النوع التاسع رواة يف الدرج

وهذه األنواع التسعة متفاوتة الدرجات بعضها أعلى من بعض فالنوع األول أعلى مما سواه من سائر األنواع 
والنوع التاسع أدىن مما سواه منها وما سوامها من األنواع منه ما يظهر تقدمه على غريه ظهورا بينا كالنوع الثاين 

وكالنوع الرابع بالنظر إىل النوع اخلامس ومنه ما خيفى تقدمه كالنوع الثاين بالنظر إىل بالنظر إىل النوع الثالث 
  النوع الرابع وكالنوع السادس بالنظر إىل النوع الثامن 

  وهذا من متعلقات مبحث الترجيح الذي هو من أصعب املباحث مسلكا وأبعدها مدركا 
العلماء أهنم رأوا أن أئمة احلديث قلما يرجحون هبا وإمنا واعلم أن الذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند بعض 

يرجحون بأمور تتعلق بالضبط وسبب ذلك أهنم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة يوهم الناس أن الراوي اآلخر غري 
  عدل فيسوء به ظنهم ويشكون يف سائر ما يرويه وقد فرض أنه عدل ضابط 

 درجة واحدة يف الضبط قلت ميكن الترجيح فيها بأمور عارضة ككون فإن قلت فما يفعلون إذا كان كالمها يف
  احلديث الذي رواه قد تلقاه عمن كثرت مالزمته له وممارسته حلديثه وحنو ذلك خبالف الراوي اآلخر 

وقد زعم بعضهم عدم تفاوت الضبط أيضا ورد عليه بعضهم بقوله ال شك يف حتقق تفاوت مراتب العدالة والضبط 
  ول والضابطني من السلف واخللف وقد وضح ذلك حىت صار كالبديهي يف العد

وهذه املسألة هلا نظائر ال حتصى قد غلط فيها كثري ممن له موقع عظيم يف النفوس فإهنم يذهلون عن بعض األقسام 
والضبط فتراهم يقولون الراوي إما عدل أو غري عدل وكل منهما إما ضابط أو غري ضابط غري مالحظني أن العدالة 

  مقوالن بالتشكيك فينبغي االنتباه لذلك فإنه ينحل به كثري من املشكالت 

  استدراك

وبعد أن وصلت إىل هذا املوضع وقفت على عبارة للحافظ أيب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري خالف فيها 
  اجلمهور يف ترجيح األعدل على العدل فأحببت إيرادها ملخصة 



ري من مؤلفاته أنه جينح يف أكثر املواضع إىل خمالفة اجلمهور وهو يف أكثر ما خالفهم فيه وقد علم من وقف على كث
  أقرب إىل اخلطأ منه إىل الصواب 

وقد أطلق فكره يف ميادين مجح به فيها أشد مجاح غري أنه يلوح من حاله أنه مل يكن يريد إال اإلصالح ومن أعظم ما 
من يرد عليهم ولو كانوا من العلماء األعالم ولعل ذلك نشأ عما أشار إليه  ينقمون عليه أنه أفرط يف التشنيع على

يف كتاب مداواة النفوس حيث قال ولقد أصابتين علة شديدة ولدت علي ربوا يف الطحال شديدا فولد ذلك علي 
فارقيت من الضجر وضيق اخللق وقلة الصرب والنزق أمرا حاسبت نفسي فيه فأنكرت تبدل خلقي واشتد عجيب من م

  لطبعي ولنرجع إىل املقصود فنقول 
قال يف كتاب اإلحكام يف أصول األحكام يف صفة من يلزم قبول نقله ومما غلط فيه بعض أصحاب احلديث أن قال 
فالن حيتمل يف الرقائق وال حيتمل يف األحكام وهذا باطل ألنه تقسيم فاسد ال برهان عليه بل الربهان يبطله ألنه ال 

يف األرض من أن يكون فاسقا أو غري فاسق فإن كان غري فاسق كان عدال وال سبيل إىل مرتبة ثالثة خيلو كل حد 
  فالفقيه العدل مقبول يف كل شيء والفاسق ال حيتمل يف شيء 

والعدل غري احلافظ ال تقبل نذارته خاصة يف شيء من األشياء ألن شرط القبول الذي نص اهللا تعاىل عليه ليس 
  ن كان عدال يف بعض نقله موجودا فيه وم

فهو عدل يف سائره ومن احملال أن جيوز قبول بعض خربه وال جيوز قبول سائره إال بنص من اهللا تعاىل أو إمجاع يف 
  التفريق بني ذلك وإال فهو حتكم بال برهان وقول بال علم وذلك ال حيل 
راموا بذلك ترجيح خرب األعدل على من قال علي وقد غلط أيضا قوم آخرون منهم فقالوا فالن أعدل من فالن و

هو دونه يف العدالة قال علي وهذا خطأ شديد وكان يكفي من الرد عليهم أن يقال إهنم أترك الناس لذلك ويف 
أكثر أمرهم يأخذون مبا روى األقل عدالة ويتركون ما روى األعدل ولعلنا سنورد من ذلك طرفا صاحلا إن شاء اهللا 

  تعاىل 
ا من إبطال هذا القول بالربهان الظاهر فأول ذلك أن اهللا عز و جل مل يفرق بني خرب عدل وخرب عدل ولكن ال بد لن

آخر أعدل من ذلك ومن حكم يف الدين بغري أمر اهللا تعاىل أو أمر رسوله عليه الصالة و السالم أو إمجاع متيقن 
  مقطوع به منقول عن رسول اهللا فقد قفا ما ليس له به علم 

يعلم األقل عدالة ما ال يعلمه من هو أمت منه عدالة وأيضا فكل ما يتخوف من العدل فإنه متخوف من  وأيضا فقد
أعدل من يف األرض بعد الرسل وأيضا فإن العدالة إمنا هي التزام العدل والعدل هو القيام بالفرائض واجتناب احملارم 

  والضبط ملا روى وأخرب به فقط 
ن أنه أكثر نوافل يف اخلري فقط وهذه صفة ال مدخل هلا يف العدالة فصح أنه ال جيوز ومعىن قولنا فالن أعدل من فال

  ترجيح رواية على أخرى وال ترجيح شهادة على أخرى بأن أحد الراويني أو أحد الشاهدين أعدل من اآلخر 
دين اهللا عز و جل وهذا الذي حتكموا به إمنا هو من باب طيب النفس وطيب النفس باطل ال معىن له فمن حكم يف 

  مبا استحسن وطابت نفسه عليه دون 

برهان من نص ثابت أو إمجاع فال أحد أضل منه نعوذ باهللا من اخلذالن إال من جهل ومل تقم عليه حجة فاخلطأ ال 
ينكر وهو معذور مأجور فيجب قبول ما قام عليه الدليل سواء طابت عليه النفس أو مل تطلب ومبا ذكرنا يبطل قول 

  قال هذا احلديث مل يرو من غري هذا الوجه من 



تنبيه الضابط من الرواة هو الذي يقل خطؤه يف الرواية وغري الضابط هو الذي يكثر غلطه وومهه فيها سواء كان 
ذلك لضعف استعداده أو لتقصريه يف اجتهاده قال الترمذي يف العلل كل من كان متهما يف احلديث بالكذب وكان 

  فالذي اختاره أكثر أهل احلديث من األئمة أن ال يشتغل بالرواية عنه  مغفال خيطئ كثريا
وقد توهم بعض الناس أن الضبط ال خيتلف بالقوة والضعف فزعم أن الراوي إما أن يوصف بالضبط وإما أن 

يوصف بعدمه واملوصوفون بالضبط نوع واحد ال خيتلف بعضهم عن بعض يف الدرجة فال يقال فالن أمت ضبطا من 
  الن وقد عرفت أهنم ثالثة أنواع والعيان يغين عن الربهان ف

وأما الثقة فهو الذي جيمع بني العدالة والضبط وهو يف األصل مصدر وثق تقول وثقت بفالن ثقة ووثوقا إذا ائتمنته 
ت ولكونه مصدرا يف األصل قيل هو وهي ومها وهم وهن ثقة وجيوز تثنيته ومجعه فيقال مها ثقتان وهم وهن ثقا

وتقول وثقت فالنا توثيقا إذا قلت إنه ثقة ومثل الثقة الثبت قال يف املصباح رجل ثبت بفتحتني إذا كان عدال 
ضابطا واجلمع أثبات والثبت أيضا احلجة تقول ال أحكم إال بثبت وقد ذكروا أنه من أعلى األلفاظ اليت تستعمل يف 

  الرواية 

  عدل ضابط املقبولة ثقة ومتقن وثبت وحجة وعدل حافظ و

  الفصل اخلامس

  يف أقسام اخلرب إىل متواتر وآحاد

قد تقرر أن من األشياء ما يعرف بواسطة العقل ككون الواحد نصف االثنني وككون كل حادث ال بد له من 
حمدث وأن منها ما يعرف بواسطة احلس ككون زيد قال كذا أو فعل كذا فإن القول يدرك حباسة السمع والفعل 

  لبصر والذي يعرف بواسطة احلس قد يعرفه من مل حيس به بواسطة خرب من أحس به يدرك حباسة ا
وملا مل يكن كل خمرب صادقا وكان اخلرب حيتمل الصدق والكذب لذاته اقتضى احلال أن يبحث عما يعرف به صدق 

هرت أمارات تدل على اخلرب إما بطريق اليقني وذلك يف اخلرب املتواتر أو بطريق الظن وذلك يف غري املتواتر إذا ظ
  صدق اخلرب 

وملا كان احلديث عبارة عن أقوال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأفعاله وكان من مل يدركها بطريق احلس ال سبيل له 
  إىل إدراكها إال بطريق اخلرب اعتىن العلماء 

خاصا به اعتناء بشأنه فإذا  األعالم ببيان أقسام اخلرب مطلقا وجعلوا للحديث الذي هو قسم من أقسام اخلرب مبحثا
  عرفت هذا نقول 

  قد قسم علماء الكالم واألصول اخلرب إىل قسمني خرب متواتر وخرب آحاد 

  اخلرب املتواتر

  فاخلرب املتواتر هو خرب عن حمسوس أخرب به مجاعة بلغوا يف الكثرة مبلغا حتيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه 
  وخرج مبا ذكر ثالثة أشياء 



  ا اخلرب عن غري حمسوس كاخلرب عن حدوث العامل وكون العدل حسنا والظلم قبيحا أحده
  وثانيها اخلرب الذي أخرب به واحد 

وثالثها اخلرب الذي أخرب به مجاعة مل يبلغوا يف الكثرة مبلغا حتيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه وإن دلت قرائن 
  األحوال على صدقهم 
  لم بنفسه واخلرب املتواتر مفيد للع

  خرب اآلحاد

وخرب اآلحاد ويسمى أيضا خرب الواحد هو اخلرب الذي مل تبلغ نقلته يف الكثرة مبلغ اخلرب املتواتر سواء كان املخرب 
  واحدا أو اثنني أو ثالثة أو أربعة أو مخسة إىل غري ذلك من العداد اليت ال تشعر بأن اخلرب دخل هبا يف حيز املتواتر 

ة التتابع تقول واترت الكتب فتواترت إذا جاء بعضها يف إثر بعض وترا وترا من غري انقطاع والتواتر يف اللغ
واملواترة املتابعة وال تكون بني األشياء إال إذا وقعت بينها فترة وإال فهي مداركة ومواصلة ومواترة الصوم أن تصوم 

  نه من الوتر وتترى أصلها يوما وتفطر يوما أو يومني وتأيت به وترا وال يراد به املواصلة أل

الطبقة الثانية ما يشترط يف الطبقة األوىل من كوهنا تبلغ يف الكثرة مبلغا حتيل العادة تواطؤهم على الكذب يف اخلري 
  وقس على ذلك ما إذا كانت الطبقات ثالثة فأكثر 

رب املتواتر من استواء الطرفني وملا كانت األخبار املتواترة يف الغالب متعددة الطبقات قال العلماء ال بد يف اخل
فالطرفان مها الطبقة األوىل والطبقة األخرية والوسط وهو ما بينهما واملراد باالستواء االستواء يف الكثرة املذكورة 

وال االستواء يف العدد بأن يكون يف كل طبقة مستويا فإنه ال يضر االختالف فيه إذا كان كل عدد منها الكثرة 
ن يكون يف كل طبقة مستويا فإنه ال يضر االختالف فيه إذا كان كل عدد منها فيه الكثرة املذكورة املذكورة مثل أ

  مثل أن يكون عدد الطبقة ألفا وعدد الثانية تسع مئة وعدد الثالثة ألفا وتسع مئة 
ذلك يف مجيع الطبقات أو  ومبا ذكر يعلم أن الرواة إذا مل يبلغوا يف الكثرة املبلغ املشروط يف اخلرب املتواتر سواء كان

  يف بعضها مل يسم خربهم متواترا وإمنا يسمى مشهورا 
قال الغزايل يف املستصفى الشرط الثالث أن يستوي طرفاه وواسطته يف هذه الصفات ويف كمال العدد فإذا نقل 

خرب كل  اخللف عن السلف وتوالت األعصار ومل تكن الشروط قائمة يف كل عصر مل حيصل العلم بصدقهم ألن
عصر خرب مستقل بنفسه فال بد فيه من الشروط وألجل ذلك مل حيصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرهتم يف نقلهم 
عن موسى صلوات اهللا عليه تكذيب كل ناسخ لشريعته وال بصدق الشيعة والعباسية والبكرية يف نقل النص على 

ر عدد الناقلني يف هذه العصار القريبة ألن بعض هذا وضعه إمامة علي أو العباس أو أيب بكر رضي اهللا عنهم وإن كث
  اآلحاد اوال مث أفشوه مث كثر الناقلون يف عصره وبعده 

والشرط إمنا حصل يف بعض األعصار فلم تستو فيه األعصار ولذلك مل حيصل التصديق خبالف وجود عيسى عليه 
اهبما لإلمامة فإن كل ذلك ملا تساوت فيه األطراف الصالة و السالم وحتديه بالنبوة ووجود أيب بكر وعلي وانتص

والواسطة حصل لنا علم ضروري ال نقدر على تشكيك أنفسنا فيه ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى 
  وعيسى عليهما الصالة والسالم ويف نص اإلمامة ا هـ 



  املسألة الثانية اخلرب املشهور

مشهور فاملشهور هو خرب مجاعة مل يبلغوا يف الكثرة مبلغا مينع تواطؤهم  خرب اآلحاد ينقسم إىل قسمني مشهور وغري
  على الكذب فيه فخرج بقوهلم خرب الواحد وبتتمة التعريف اخلرب املتواتر 

هذا وقد عرف املتواتر بتعاريف شىت وأدهلا على املقصود التعريف الذي ذكرناه وقد وقع لبعضهم يف تعريفه ما 
املشهور فيه ولعلهم جروا على مذهب أيب بكر الرازي املعروف باجلصاص فإنه جعل يوهم دخول بعض أقسام 

  املشهور أحد قسمني املتواتر 
وقد ذهب كثري من العلماء إىل تقسيم اخلرب إىل ثالثة أسام متواتر ومشهور وآحاد فيكون املشهور مسا مستقال 

  بنفسه فينبغي االنتباه لذلك 
هو اخلرب الشائع عن أصل فخرج بذلك اخلرب الشائع ال عن أصل وقد يطلق  وقد عرف بعضهم املشهور بقوله

املشهور على ما اشتهر على األلسنة سواء كان له أصل أو مل يكن له أصل وقد مثلوا ما ليس له أصل حبديث علماء 
  أميت كأنبياء بين إسرائيل وحديث ولدت يف زمن امللك العادل كسرى 

قال استفاض اخلرب إذا شاع فهو مستفيض وأقل ما ثبت به االستفاضة اثنان وينقل وقد يسمى املشهور مستفيضا ي
لك عن بعض الفقهاء وقيل ثالثة وينقل ذلك عن بعض احملدثني وقيل أربعة وينقل ذلك عن علماء األصول فقد 

  قالوا املستفيض ما زاد نقلته على ثالثة 
شهور أعم إما لكونه مل يشترط يف املشهور أن يكون يف أوله ومن العلماء من فرق بني املشهور واملستفيض فجعل امل

أيضا مرويا عن غري واحد وشرط ذلك يف املستفيض وإما أن يكون جعل املشهور ما رواه اثنان فأكثر واملستفيض ما 
رواه ثالثة فأكثر فكل مستفيض عند هؤالء مشهور وليس كل مشهور مستفيض ومنهم من فرق بينهما بوجه آخر 

  هم االنتباه الختالف االصطالح هنا حذرا من وروع الوهم وامل
  وأما النسبة بني املشهور واملتواتر فهي التباين إال عند من جعل املشهور قسما من املتواتر 

وأما قول بعض األفاضل كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواترا وذلك بعد أن عرف منهما مبا عرفه به 
  ال بعضهم ولعله أراد باملشهور املعىن اللغوي ال االصطالحي اجلمهور فهو مما ينتقد ق

وقد وقع لبعض علماء األثر عبارة تسوغ لصاحبها القول املذكور وهي قوله والغريب وهو ما تفرد به واحد عن 
فصاحب هذه العبارة ٣الزهري وشبهه ممن جيمع حديثه فإن تفرد اثنان أو ثالثة مسي مشهورا ومنه املتواتر ا هـ 

يسوغ له أن يقول كل متواتر مشهور وليس كل مشهور متواتر ا وال ينتقد عليه ذلك وإمنا ينتقد عليه خمالفة 
اجلمهور يف االصطالح ملا ينشأ عنها يف كثري من األحيان من إيقاع يف أشراك األوهام ولعل ذلك الفاضل قد جاءه 

  الوهم من هذا املوضع 

  املسألة الثالثة

  حاد ينقسم إىل قسمني مشهور وقد قسم احملدثون غري املشهور إىل قسمني عيز وغريب قد عرفت أن خرب اآل
فالعزيز هو الذي يرويه مجاعة عن مجاعة غري أن عددها يف بعض الطبقات يكون اثنني فقط فخرج بذلك املشهور 

  عند من يقول إن أقل ما تثبت به الشهرة ثالثة وهو املشهور 
  يته واحد يف موضع ما من مواضع السند والغريب هو الذي ينفرد بروا



واحلاصل أن اخلرب ينقسم أوال إىل قسمني وآحاد وأن خرب اآلحاد ينقسم إىل ثالثة أقسام مشهور وعزيز وغريب 
  وسيأيت زيادة بيان لذلك إن شاء اهللا تعاىل 

ر قسما مستقال بنفسه ومل وقد قسم بعض علماء األصول اخلرب إىل ثالثة أقسام متواتر ومشهور آحاد فجعلوا املشهو
يدخلوه يف املتواتر كما فعل اجلصاص وال يف خرب اآلحاد كما فعل غريهم وقد عرفوا املشهور مبا كان يف األصل 

خرب آحاد مث انتشر يف القرن الثاين والثالث مع تلق املة له بالقبول فيكون بينه وبني املستفيض عموم وخصوص من 
صل ثالثة مث تواتر يف القرن الثاين والثالث وانفراد املستفيض عن املشهور فيما رواه وجه لصدقهما فيما رواه يف األ

يف األصل ثالثة مث مل يتواتر يف القرن الثاين والثالث وانفراد املشهور عن املستفيض فيما رواه يف األصل واحد أو 
  اثنان مث تواتر يف القرن الثاين والثالث 

ه هو ما أفاد العلم مبضمون اخلرب ضرورة أو نظرا فزاد قوله أو نظرا ليدخل وقد عرف اجلصاص املتواتر بقول
  املشهور 

وقد توهم بعضهم من عبارته انه حيكم بكفر منكر املشهور إلدخاله له يف املتواتر يكفر جاحده وليس املر كذلك 
ضرورة كصيام شهر رمضان ألن الذي يكفر جاحده إمنا هو القسم األول من املتواتر عنده وهوالذي يفيد العلم 

  وحج البيت وحنو ذلك خبالف القسم الثاين منه وهو الذي يفيد العلم نظرا 
قال بعض األفاضل إمنا مل يكفر منكر املشهور ألن إنكاره ال يؤدي إىل تكذيب النيب عليه الصالة و السالم ألنه مل 

ال يتصور منهم الكذب خطأ أو عمدا وإمنا هو  يسمعه منه عليه الصالة و السالم من غري واسطة ومل يروه عنه عدد
خرب آحاد تواتر يف العصر الثاين وتلقاه أهله بالقبول فإنكاره إمنا يؤدي إىل ختطئة العلماء نسبتهم إىل عدم التروي 

  حيث تلقوا بالقبول ما مل يثبت وروده عن الرسول 
واتر فإنه مشعر بتكذيب النيب عليه الصالة و وختطئة العلماء ليست بكفر بل هي بدعة وضاللة خبالف إنكار املت

  السالم إذ املتواتر مبنزلة املسموع منه وتكذيب الرسول كفر 
على ان املشهور ال يوجب علم اليقني وغنما يوجب ظنا قويا فوق الظن الذي حيصل من خرب اآلحاد تطمئن به 

  ا للمشهور أمثل منها املسح على اخلفني النفس إال عند مالحظة كونه يف األصل كان من خرب اآلحاد وقد ذكرو
والظاهر أنه ليس كل مشهور يعد إنكاره بدعة وضاللة فقد قال اإلمام الشافعي يف األم يف أثناء حماورة جرت بينه 

  وبني أحد الفقهاء 
  إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا ( وقلت له أرأيت قول اهللا تبارك وتعاىل 

مسحوا برؤسكم وأرجلكم إىل الكعبني أليس بني يف كتاب اهللا عز و جل بان وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وا
  الفرض غسل القدمني أو مسحهما قال بلى 

قلت مل مسحت على اخلفني ومن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس إىل اليوم من ترك املسح على 
  اخلفني ويعنف من مسح 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء مل يضره من خالفه قال ليس يف رد من رده حجة وإذا ثبت 
قلت ونعمل به وهو خمتلف فيه كما نعمل به لو كان متفقا عليه وال نعرضه على القرآن قال ال بل سنة رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم تدل على معىن ما أراد اهللا عز و جل 



مما ختالف فيه احلديث وتريد إبطال احلديث الثابت بالتأويل وبأن قلنا فلم ال تقول هبذا يف اليمني مع الشاهد وغريه 
  تقول احلديث خيالف ظاهر القرآن ا هـ 

  املسألة الرابعة

قد يقوى اخلرب وأصله ضعيف وقد يضعف وأصله قوي وذلك ألسباب تعتريه غري ان اخلرب إذا عرضت له القوة ال 
تواتر مهما زاد تواتره يبقى متواترا إذ درجة فوقه يرتفع إليها يرتفع عن درجته وإذا عرض له الضعف نزل عنها فامل

وإذا نقص تواتره نقصا بينا نزل عن درجته إىل درجة املشهور مث قد يضعف إىل أن يصري عزيزا مث غريبا مث قد 
مساء بنائها يندرس فكم من خرب متواتر قد درسته األيام أال ترى أن كثريا من األبنية العظيمة ال يعلم اآلن يقينا أ

  فضال عن زماهنم قال املتنيب 
  ) ما قومه ما يومه ما املصرع ... أين الذي اهلرمان من بنيانه ( 
  ) حينا ويلحقها الفناء فتتبع ... تتخلف اآلثار عن أصحاهبا ( 

تر موجودا واملشهور مهما زادت شهرته ال يرتفع عن درجته إىل درجة املتواتر إذ الشرط يف املتواتر أن يكون التوا
فيه من الطبقة األوىل فما بعدها فإذا فقد ذلك يف طبقة من الطبقات ال سيما األوىل مل يعد متواترا فإن كان متواترا 

يف أول األمر مث زال عنه التواتر قيل خرب منقطع التواتر فإن مل يكن متواترا من أول األمر مل يقل له متواتر نعم 
يقال هذا اخلرب قد تواتر يف الطبقة الثانية أو الثالثة مثال وال يقال له خرب متواتر يسوغ أن يوصف بالتواتر النسيب ف

  على اإلطالق 
فإذا ضعفت الشهرة يف املشهور نزل عن درجته وانتقل إىل ما بعدها كما أشرنا إليه وقس على ذلك العزيز 

نسيا منسيا واخلرب قد حييا بعد االندراس  والغريب غري أن الغريب ملا كان يف املنزلة الدنيا فإذا ضعف اندرس وصار
وذلك بظهور أمر يدل عليه واعلم أنه قد يشتبه الشائع عن أصل باملتواتر بل قد يشيع خرب ال أصل له فيظنه من مل 

يتتبع أمره متواترا ولكثرة االشتباه يف هذا الباب على كثري من الناس ظن بعضهم أن ال سبيل إىل أخذ اليقني من 
ال سيما اليت مضت عليه قرون كثرية فقد ذكر يف كتب الكالم وكتب األصول أن فرقة من الناس أنكرت األخبار 

إفادة املتواتر العلم اليقيين وقالت إن احلاصل منه هو الظن القوي الغالب وفرقة منهم سلمت إفادته العلم اليقيين يف 
  األمور احلاضرة وأنكرت يف األمور الغابرة 

املستصفى أما إثبات كون التواتر مفيدا للعلم فهو ظاهر خالفا للسمنية حيث حصروا العلم يف قال الغزايل يف 
احلواس وأنكروا هذا وحصرهم باطل فإنا بالضرورة نعلم كون اللف أكثر من الواحد واستحالة كون الشيء قدميا 

  حمدثا وامورا أخر ذكرناها يف مدراك اليقني سوى احلواس بل نقول حصرهم 

  م يف احلواس معلوم هلم وليس ذلك مدركا باحلواس اخلمس العلو
مث ال يستريب عاقل يف أن يف الدنيا بلدة تسمى بغداد وإن مل يدخلها وال يشك يف وجود النبياء بل وال يف وجود 

  الشافعي وأيب حنيفة رمحهما اهللا بل وال يف الدول والوقائع الكبرية 
ناكم قلنا من خيالف يف هذا فإمنا خيالف بلسانه أو عن خبط يف عقله أو عن فإن قيل لو كان معلوما ضرورة ملا خالف

عناد وال يصدر إنكار هذا من عدد كثري يستحيل إنكارهم يف العادة ملا علموه وعنادهم ولو تركنا ما علمناه 
  لقولكم للزمكم ترك احملسوسات خلالف السوفسطائية ا هـ 



والزندقة إىل أمر اشتباه املشهور بالتواتر على من مل ميعن النظر فقال يف أثناء  وقد أشار يف فيصل التفرقة بني اإلسالم
  بيان األمور اخلمسة اليت جيب على من خيوض يف التكفري أن ينظر فيها قبل اإلقدام عليه 

أم ال إذ رمبا الثاين يف النص املتروك أنه ثبت تواترا أو آحادا أو باإلمجاع فإن ثبت تواترا فهل هو على شرط التواتر 
يظن املستفيض متواترا وحد التواتر ما ال ميكن الشك فيه كالعلم بوجود األنبياء ووجود البالد املشهورة وغريها 

وأنه متواتر يف األعصار كلها عصرا بعد عصر إىل زمان النبوة وهل يتصور ان يكون قد نقص عدد التواتر يف عصر 
  من األعصار 

حيتمل ذلك كما يف القرآن أما يف غري القرآن فيغمض مدرك ذلك جدا وال يستقل والشرط يف املتواتر أن ال 
  بإدراكه إال الباحثون عن كتب التواريخ وأحوال 

القرون املاضية وكتب األحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم يف نقل املقاالت إذ قد يوجد عدد التواتر يف كل عصر 
للجمع الكثري رابطة يف التوافق ال سيما بعد وقوع التعصب بني أرباب وال حيصل به العلم إذ كان يتصور أن يكون 

ـ    املذاهب ا ه

  املسألة اخلامسة

شرط قوم يف التواتر أن يكون املخربون ال حيصرهم عدد وال حيويهم بلد وهو شرط غري الزم فإن احلجاج إذا 
ملدينة إذا أخربوا عن النيب صلى اهللا أخربوا عن واقعة صدهتم عن احلج حصل العلم بقوهلم وهم حمصورون وأهل ا

عليه و سلم بشيء حصل العلم خبربهم وقد حواهم بلد وأهل اجلامع أذا أخربوا بنائه يف اجلمعة حالت بينهم وبني 
  صالهتا حصل العلم خبربهم وقد حواهم اجلامع وهو دون البلد 

م يتعذر أو يتعسر إحصاؤهم فتشنيع ابن حزم وأرادوا بكون املخربين ال حيصرهم عدد أهنم لكثرهتم وتباين بلداهن
  على القائلني به جار على عادته يف التهويل ومحل عبارة من خالفه على أقبح حماملها وإن كانت ممكنة التأويل 

وشرط قوم يف املخربين عددا معينا حبيث إذا كان عددهم أقل منه مل يسم خربهم متواترا واختلف يف ذلك العدد 
وقيل أربعة وقيل مخسة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر وقيل عشرون وقيل أربعون وقيل مخسون وقيل فقيل هو ثالثة 

  غري ذلك وهي أقوال ليس هلا برهان 
وقال اجلمهور الشرط ان يبلغ عدد املخربين مبلغا مينع يف العادة تواطؤهم على الكذب فيه وال ميكن حتديد ذلك 

  حصل علمت أن اخلرب متواترا وإال فال العدد والضابط يف ذلك حصول العلم فإذا 

قال الغزايل يف املستصفى عدد املخربين ينقسم إىل ما هو ناقص فال يفيد العلم وإىل ما هو كامل وهو الذي يفيد 
العلم وإىل ما هو زائد وهو الذي حيصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضال عن الكفاية والكامل وهو أقل عدد يورث 

ا لنا لكنا حبصول العلم ضروري نتبني كمال العدد ال أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم العلم ليس معلوم
  فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي حيصل التصديق به يف واقعة هل يتصور أن ال يفيد العلم يف بعض الوقائع 

واقعة وإذا حصل العلم لشخص فال بد  قال القاضي رمحه اهللا ذلك حمال بل كل ما يفيد العلم يف واقعة يفيده يف كل
  وان حيصل لكل شخص يشاركه يف السماع وال يتصور ان خيتلف 

وهذا صحيح إن جترد اخلرب عن القرائن فغن العلم ال يستند إىل جمرد العدد ونسبة كثرة العدد إىل سائر الوقائع 
جيوز ان ختتلف فيه الوقائع واألشخاص وسائر األشخاص واحدة أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا 



وأنكر القاضي ذلك ومل يلتفت إىل القرائن ومل جيعل هلا أثرا وهذا غري مرضي ألن جمرد اإلخبار جيوز ان يورث العلم 
عند كثرة املخربين وإن مل تكن قرينة وجمرد القرائن أيضا قد يورث العلم وإن مل يكن فيه إخبار فال يبعد ان تنضم 

  إىل األخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من املخربين القرائن 
وال ينكشف هذا إال مبعرفة معىن القرائن وكيفية دالالهتا فنقول ال شك يف أنا نعرف أمورا ليس حمسوسة إذ نعرف 

  من غرينا حبة إلنسان وبغضه له وخوف 

س هبا قد تدل عليها دالالت آحادها ليست منه وغضبه وخجله وهذه أحوال يف نفس احملب واملبغض ال يتعلق احل
  قطعية بل يتطرق إليها االحتمال 

ولكن متيل النفس هبا إىل اعتقاد ضعيف مث الثاين والثالث يؤكد ذلك ولو أفردت آحادها لتطرق إليها االحتمال 
مفردا وحيصل  ولكن حيصل القطع باجتماعها كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه االحتمال لو قدر

  القطع بسبب االجتماع 
ومثاله أنا نعرف عشق العاشق ال بقوله بل بأفعال هي أفعال احملبني من القيام خبدمته وبذله ماله وحضور جمالسه 
ملشاهدته ومالزمته يف تردداته وأمور من هذا اجلنس فإن كل واحد يدل داللة لو انفرد الحتمل أن يكون ذلك 

ه إياه لكن تنتهي كثرة هذه الدالالت إىل حد حيصل لنا به علم قطعي حببه وكذلك ببغضه لغرض آخر ضمره ال حلب
  إذا رؤيت منه أفعال ينتجها البغض 

مث قال فاقتران هذه الدالئل كاقتران األخبار وتواترها وكل داللة شاهد يتطرق إليه االحتمال كقول كل خمرب على 
مدرك سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرناه يف املقدمة من األوليات حياله وينشأ من االجتماع العلم وكأن هذا 

واحملسوسات واملشاهدات الباطنة والتجريبيات واملتواترات فليلحق هذا هبا وإذا كان هذا غري منكر فال يبعد أن 
  حيصل التصديق بقول عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه ولو جترد عن القرائن مل يفد العلم 

المة مجال الدين حسن بن يوسف لن املهر احللي يف هناية الوصول إىل علم األصول قال أبو احلسن البصري وقال الع
  والقاضي أبو بكر كل عدد وقع العلم 

  خبربه يف واقعه لشخص ال بد وأن يكون مفيدا للعلم بغري تلك الواقعة لغري ذلك الشخص إذا مسعه 
قد حصل مبجرد ذلك العدد من غري أن يكون للقرائن احملتفة به مدخل يف وهذا إمنا يصح على إطالقه لو كان العلم 

التأثري لكن العلم قد حيصل بالقرائن العائدة إىل إخبار املخربين وأحواهلم واختالف السامعني يف قوة السماع للخرب 
لم فأمكن حصول والفهم ملدلوله ومع فرض التساوي يف القرائن قد يفيد آحادها الظن وحيصل من اجتماعها الع

  العلم بثل ذلك العدد يف بعض الوقائع للمستمع دون البعض ملا اختص به من القرائن اليت ال حتصل لغريه 
ولو سلم احتاد الواقعة وقرائنها مل يلزم من حصول العلم بذلك العدد لبعض األشخاص حصوله لشخص آخر 

  الذكاء معلوم بالضرورة لتفاوهتما يف الفهم للقرائن وتفاوت األشخاص يف اإلدراك و
وقال أيضا ظن قوم أن حلصول العلم عقب التواتر يشترط عدد معني وليس حبق فإن العلم هو القاضي بعدد 

الشهادات دون العكس فرب عدد أفاد العلم يف قضية لشخص وال حيصل مع مثله يف تلك القضية لغري ذلك 
  الشخص أو يف غريها له 

العلم بطريق تواتر األخبار خيتلف باختالف الوقائع واملخربين والسامعني فقد حيصل وقال بعض املتكلمني إن حصول 
العلم يف واقعة بعدد خمصوص وال به يف واقعة أخرى وقد حيصل بإخبار مجاعة خمصوصة وال حيصل بإخبار مجاعة 



  أخرى تساويهم يف العدد وقد حيصل لسامع لوال حيصل لسامع آخر 
تواتر بقوله هو اخلرب الذي يوجب بنفسه العلم فخرج بذلك اآلحاد فإن منه ما ال يوجب وقد عرف بعض العلماء امل

  العلم أصال ومنه ما يوجب العلم ال بنفسه لكن بواسطة القرائن اليت احتفت به 

ويف هذا التعريف إشكال فإنه يوهم أن املوجب للعلم يف املتواتر إمنا هو جمرد كثرة املخربين وستعرف ما يرد يف 
  ذلك 

قال اإلمام فخر الدين الرازي يف احملصول أنا لو قدرنا أن أهل بلدة علموا أن أهل سائر البالد لو عرفوا ما يف بلدهم 
من الوباء العام لتركوا الذهاب إىل بلدهم ولو تركوا ذلك الختلت املعيشة يف تلك البلدة وقدرنا أن أهل تلك 

الصورة ان يتطابقوا على الكذب وإن كانوا كثريين جدا فثبت هبذا البلدة كانوا علماء حكماء جاز يف مثل هذه 
  إمكان اتفاق اخللق العظيم على الكذب ألجل الرغبة ا هـ 

وقال حجة اإلسالم الغزايل عن العدد الكثري رمبا خيربون عن أمر تقتضي إياله امللك وسياسته إظهاره واملخربون من 
ضبط اإليالة على االتفاق على الكذب ولو كانوا متفرقني خارجني عن رؤساء جنود امللك فيتصور اجتماعهم حتت 

  ضبط امللك مل يتطرق إليهم هذا الوهم 
وقد صرح كثري من علماء األصول بأن املتواتر ال بد من القرائن فال يبقى حينئذ فرق بينه وبني خرب اآلحاد الذي 

  للعلم إمنا هو مبعونة القرائن احتفت به قرائن أوجبت العلم بصدقه ويكون إجياب كل منهما 
وال يفيد يف اجلواب ان يقال القرائن يف املتواتر متصلة فهي غري خارجة عنه فصح أن يقال إنه يوجب العلم بنفسه 

  ألن خرب اآلحاد املذكور كثريا ما تكون القرائن فيه متصلة 
  واملراد بالقرائن ما يكون متعلقا حبال املخرب واملخرب به واخلرب أما 

املخرب فكأن يكون غري معروف بالكذب وال داعي له يف ذلك اخلرب من رغبة او رهبة تلجئه إىل الكذب فيه وأما 
املخرب به فكأن يكون أمرا ممكن الوقوع ال سيما إن ظهرت من قبل مقدمات تقرب أمره وأما اخلرب فكأن يكون 

   مسوقا على هيئة واضحة ليس فيهما مججمة وال تلعثم وال اضطراب
واملراد بالقرائن املنفصلة ما ال يتعلق مبا ذكر ومثال ذلك ما إذا أخرب مجاعة مبوت ابنت ألحد الرؤساء كان مريضا مث 

تال ذلك أن خرج الرئيس من الدار حاسر الرأس حايف القدم ممزق الثياب مضطرب احلال وهو رجل ذو منصب 
ة فإن هذه القرينة منفصلة عن اخلرب وهلا أعظم مدخل يف العلم كبري ومروءة تامة ال خيالف عادته إال ملثل هذه النائب

  بصحته 
واعترض بعضهم بأن العلم إمنا حصل بالقرينة فكيف نسبتموه إىل اخلرب وأجيب بأن العلم حصل باخلرب مبعونة 

  القرينة ولوال اخلرب جلوزنا شخص آخر أو وقوع كارثة تقوم مقام موت االبن 
املتواتر قوله بنفسه فقال يف تعريفه هو اخلرب الذي يوجب العلم وفيه أيضا إشكال  وقد أسقط بعضهم من تعريف

ألنه يدخل فيه خرب اآلحاد إذا احتفت به قرائن توجب العلم وكأن بعضهم شعر بذلك فقال يف تعريفه هو اخلبري 
  املفيد للعلم اليقيين 

ملبحث ودقته حبيث صارت العبارات فيه قاصرة واعلم أن سبب اختالف العبارات واضطراهبا إمنا هو غموض هذا ا
عن أداء مجيع ما جيول يف النفس منه فكن منتبها لذلك وقس عليه ما أشبهه من املباحث واحرص على أخذ زبدة ما 

  يقولون وال يصدنك عن ذلك اختالف العبارات او االعتبارات 



  قسام األخبار عن اهللا تعاىل نورد ما ذكرناه إمتاما للفائدة قال يف كتاب اإلحكام فصل فيه أ
قال أبو حممد جاء يف النص مث مل خيتلف فيه مسلمان يف أن ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

  ففرض اتباعه وأنه تفسري ملراد اهللا تعاىل يف القرآن وبيان جململه 
م بعد اإلمجاع املتيقن املقطوع به على ما ذكرنا مث اختلف املسلمون يف الطريق املؤدية إىل صحة اخلرب عنه عليه السال

  ) أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ( وعلى الطاعة من كل مسلم لقول اهللا تعاىل 
فنظرنا يف ذلك فوجدنا األخبار تنقسم قسمني خرب تواتر وهو ما نقلته كافة عن كافة حىت تبلغ به النيب صلى اهللا 

ن يف وجوب األخذ به ويف أنه حق مقطوع على غيبه ألن مبثله عرفنا أن عليه و سلم وهذا خرب مل خيتلف مسلما
القرآن هو الذي تى به سيدنا حممد صلى اهللا عليه و سلم وبه علمنا صحة مبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه 

قرآن علمنا عدد ركوع كل صالة وعدد الصلوات وأشياء كثرية من أحكام الزكاة وغري ذلك مما مل يبني يف ال
  تفسريه 

وقد تكلمنا يف كتاب الفصل على ذلك وبينا أن الربهان قائم على صحته وبينا كيفيته وأن الضرورة والطبيعة 
توجبان قبوله وأن به عرفنا ما مل نشاهد من البالد ومن كان قبلنا من األنبياء والعلماء والفالسفة وامللوك والوقائع 

  والتآليف 

ن أنكر ما يدرك باحلواس األول وال فرق ولزمه ان ال يصدق بأنه كان قبله زمان وال ومن أنكر ذلك كان مبنزلة م
  أن أباه وأمه كانا قبله وال أنه مولود من امرأة 

قال علي وقد اختلف الناس يف مقدار النقلة للخرب الذي ذكرنا فطائفة قالت ال يقبل اخلرب إال من مجيع أهل املشرق 
ل إال من عدد ال حنصيه حنن وقالت طائفة ال يقبل من أقل من ثالث مئة وبضعة عشر واملغرب وقالت طائفة ال يقب

رجال عدد أهل بدر وقالت طائفة ال يقبل إال من سبعني وقالت طائفة ال يقبل إال من مخسني عدد القسامة وقالت 
طائفة ال يقبل إال من عشرين  طائفة ال يقبل إال من أربعني ألنه العدد الذي ملا بلغه املسلمون أظهروا الدين وقالت

وقالت طائفة ال يقبل ال من اثين عشر وقالت طائفة ال يقبل إال من مخسة عشر وقالت طائفة ال يقبل إال من أربعة 
وقالت طائفة ال يقبل إال من ثالثة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه 

  وقالت طائفة ال يقبل إال من اثنني إنه قد نزل به جائحة 
قال علي وهذه كلها أقوال بال برهان وما كان هكذا فقد سقط ويكفي يف إبطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشيء 

من هذه احلدود على أن يقيس كل ما يعتقد صحته من أخبار دينه ودنياه فإنه ال سبيل له البتة إىل ان يكون شيء 
ذي شرطه كل واحد من ذلك العدد ع مثل ذلك العدد كله وهكذا متزايدا حىت يبلغ إىل منها صح عنده بالعدد ال

  حتقيق ذلك اخلرب من دينه أو دنياه 
فحصل من كل قول منها بطالن كل خرب مجلة ال حناشي شيئا ألنه وإن مع هو بعض األخبار من العدد الذي شرط 

  دى إىل الباطل فهو باطل بال شك وباهللا تعاىل التوفيق فال بد أن يبطل تلك املرتبة فيما فوق ذلك وكل قول أ
  فلم يبق إال قول من قال بالتواتر ومل حيد عددا قال علي ونقول ها هنا إن 

شاء اهللا تعاىل قوال باختصار فنقول وباهللا التوفيق لكل من حد يف عدد نقله خرب التواتر حدا ال يكون أقل منه 
و عشرين أو عدد ال حتصيهم وغن كان يف ذاته حمصى ذا عدد حمدود أو يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعني أ

أهل املشرق واملغرب وال سبيل إىل لقائه وال لقاء أحد هلم كلهم وال بد من االقتصار على بعضهم دون بعض 



ال فقد بالضرورة وال بد من أن يكون لذلك التواتر الذي يدعونه يف ذاته عدد إن نقص منه واحد مل يكن متواترا وإ
  ادعوا ما ال يعرف أبدا وال يعقل 

فإذ ال بد من حتديد عدد ضرورة فنقول هلم ما تقولون إن سقط من هذا احلد الذي حددمت واحد أيبطل سقوط ذلك 
الواحد قبول ذلك اخلرب أم ال يبطله فإن قال يبطله حتكم بال برهان وكل قول مبجرد الدعوى بال برهان فهو 

قبوله أسقطنا له آخر مث آخر حىت يبلغ إىل واحد فقط وإن حد عددا سئل عن الدليل على مطروح ساقط فإن قال ب
  ذلك فال سبيل له إليه البتة 

وأيضا فإنه ما يف العقول فرق بني نقله عشرون وبني ما نقله تسعة عشر وبني ما نقله سبعون وال ما نقله تسعة 
ويف بعض األحوال مبوجب أن ال يقبل أقل منها يف األخبار  وستون وليس ذكر هذه األعداد يف القرآن ويف القسامة

  وقد ذكر تعاىل يف القرآن أعدادا غري هذه فذكر تعاىل الواحد واالثنني والثالثة واألربعة واملئة ألف وغري ذلك 
اب قبول وال فرق بني ما تعلق بعدد منها وبني ما تعلق بعدد آخر منها ومل يأت من هذه العداد يف القرآن شيء يف ب

  األخبار وال يف قيام حجة هبم فصارف 

  ذكرها إىل ما مل يقصد هبا جمرم وقاح حمرف للكلم عن مواضعه 
وإن قال ال يبطل قبول اخلرب بسقوط واحد من العدد الذي حد كان قد ترك مذهبه الفاسد مث سألناه عن إسقاط 

غن نظروا هذا مبا ال ميكن حده من األشياء آخر أيضا مما بقي من ذلك وهكذا حىت يبعد عما حد بعدا شديدا ف
  كانوا مدعني بال دليل ومشبهني بال برهان 

وحكم كل شيء جيعله املرء دينا له أن ينظر يف حدوده ويطلبها إال ما صح بإمجاع أو نص أو أوجبت طبيعته ترك 
  طلب حده وقد قال بعضهم ال يقبل من األخبار إال ما نقلته مجاعة ال حيصرها العدد 

قال أبو حممد وهذا قول من غمرة اجلهل ألنه ليس هذا موجودا يف العامل أصال وكل ما فيه فقد حصره العدد وإن مل 
نعمله حنن وإحصاؤه ممكن ملن تكلف ذلك فعلى هذا القول الفاسد قد سقط مجيع األخبار مجلة وسقط كون النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم يف العامل وهذا كفر 
ؤالء وكل من حد يف عدد من ال تصح األخبار بأقل من نقل ذلك العدد أمر فظيع يدفعه العقل وأيضا فليزم ه

ببديهته وهو ان ال يصح عندهم كل أمر يشهده أقل من العدد الذي حدوا وأن ال يصح عندهم كل أمر حصره 
م هذه األقوال عدد من الناس وكل أمر مل حيصره أهل املشرق واملغرب فتبطل األخبار كلها ضرورة على حك

  الفاسدة 
  وهم يعرفون بضرورة صدق أخبار كثرية من موت ووالدة ونكاح 

وعزل ووالية واغتفال منزل وخروج عدو وشر واقع وسائر عوارض العامل مما ال يشهده إال النفر اليسري ومن 
ية ليس فيها إال عدد خالف هذا فقد كابر عقله ومل يصح عنده شيء مما ذكرنا أبدا ال سيما إن كان ساكنا يف قر

  يسري مع انه ال سبيل له إىل لقاء أهل املشرق واملغرب 
قال علي فإن سألنا سائل فقال ما حد اخلرب الذي يوجب الضرورة فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق أننا نقول إن الواحد 

ذلك بضرورة احلس وقد جيوز  من غري األنبياء املعصومني بالرباهني عليهم السالم قد جيوز عليه تعمد الكذب يعلم
على مجاعة كثرية أن يتواطؤوا على كذبه إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبوا ولكن ذلك ال خيفى من قبلهم بل تعلم 

  اتفاقهم على ذلك الكذب خبربهم إذا تفرقوا ال بد من ذلك 



كانت هلما رغبة فيما أخربا به وال  ولكنا نقول إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تيقنا أهنما مل يلتقيا وال دسسنا وال
رهبة منه وال يعلم أحدمها باآلخر فحدث كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه حبديث طويل ال ميكن أن يتفق خاطر 

اثنني على توليد مثله وذكر كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه حبديث طويل ال ميكن أن يتفق خاطر اثنني على 
نهما مشاهدة أو لقاء جلماعة شاهدت أو أخربت عن مثلها بأهنا شاهدت فهو خرب توليد مثله وذكر كل واحد م

  صدق يضطر بال شك يف مسعه إىل تصديقه ويقطع على غيبه 
وهذا الذي قلنا يعلمه حسا من تدبره ووعاه فيما يرده كل روم من أخبار زمانه من موت أو والدة أو نكاح أو 

نما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلة مراعاته ما مير به ولو أنك تكلف عزل أو والية أو واقعة أو غري ذلك وغ
  إنسانا واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه يعلم ذلك بضرورة املشاهدة فلو أدخلت 

اثنني يف بيتني ال يلتقيان وكلفت كل واحد منهما توليد حديث كاذب ملا جاز بوجه من الوجوه أن يتفقا فيه من 
  إىل آخره أوله 

هذا ما ال سبيل إليه بوجه من الوجوه أصال وقد يقع يف الندرة اليت لن نكد نشاهدها اتفاق اخلواطر على الكلمات 
اليسرية والكلمتني وحنو ذلك والذي شاهدنا اتفاق شاعرين يف نصف بيت شاهدنا ذلك مرتني من عمرنا فقط 

  بيت كامل واحد ولست أعلم ذلك صحيحا وأخربين من ال أثق به أن خاطره وافق خاطر شاعر يف 
وأما الذي ال شك فيه وهو ممتنع يف العقل فاتفاقهما يف قصيدة بل يف بيتني فصاعدا والشعر نوع من أنواع الكالم 

ولكل كالم تأليف ما والذي ذكره املتكلمون يف األشعار من الفصل الذي مسوه املواردة وذكروا ان خواطر شعراء 
ات فأحاديث مفتعلة ال تصح أصال وال تتصل وما هي إال سرقات وغارات من بعض الشعراء اتفقت يف عدة أبي

  على بعض 
قال علي وقد يضطر خرب الواحد إىل العلم بصحته إال أن اضطراره ليس مبطرد وال يف كل وقت ولكن على قدر ما 

  يتهيأ وقد بينا ذلك يف كتاب الفصل 
ن األخبار ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إذا اتصل برواية العدول إىل قال علي فهذا قسم قال والقسم الثاين م

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضا وبني هذا وبني شهادة العدول فرق 
و سليمان نذكره إن شاء اهللا تعاىل وهو قول احلارث بن أسد احملاسيب واحلسني بن علي الكرابيسي وقد قال به أب

  وذكره ابن خويز منداد عن مالك بن أنس 

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ( والربهان على صحة وجوب قبول قول اهللا عز و جل 
فأوجب اهللا تعاىل على كل فرقة قبول نذارة النافر منها بأمره ) ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

تفقه وبالنذارة ومن أمره اهللا تعاىل بالتفقه يف الدين وإنذار قومه فقد انطوى يف هذا املر إجياب قبول نذارته النافر بال
على من أمره بإنذارهم والطائفة يف لغة العرب اليت هبا خوطبنا يقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشيء مبعىن 

  بعضه هذا ما ال خالف بني أهل اللغة فيه ا هـ 
يف مقدمة كتاب امللل والنحل بعد أن أبان أن من البديهيات اليت يشعر هبا الطفل يف مكان واحد وأنه ال يعلم وقال 

الغيب أحد ومن علم يف مكانني وأنه ال يكون جسمان يف مكان واحد وانه ال يعلم الغيب احد ومن علم النفس بأن 
ربا كاذبا طويال فيأيت من مل يسمعه فيحكي ذلك علم الغيب ال يعارض فصح ضرورة أنه ال ميكن أن حيكي أحد خ

اخلرب بعينه كما هو ال يزيد فيه وال ينقص إذ لو أمكن ذلك لكان احلاكي ملثل ذلك اخلرب عالما بالغيب ألن هذا هو 



  علم الغيب نفسه وهو اإلخبار عما ال يعلم املخرب عنه مبا هو عليه وذلك كذلك بال شك 
ان فصاعدا مفترقان قد أيقنا أهنما مل جيتمعا وال تشاعرا فلم خيتلفا فيه فالبضرورة يعلم أنه فكل ما نقله من األخبار اثن

حق متيقن مقطوع به على غيبه وهبذا علمنا صحة موت من مات ووالدة من ولد وعزل من عزل ووالية من ويل 
  ومرض من مرض وإفاقة من أفاق ونكبة من نكب والبالد الغائبة عنا 

لوك واألنبياء عليهم السالم ودياناهتم والعلماء وأقواهلم والفالسفة وحكمهم ال شك عند أحد يويف والوقائع وامل
  عقله يف شيء مما نقل من ذلك كما ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق 

وله يف هذا الكتاب مقالة تناسب ما حنن فيه وقد أحببنا إيرادها هنا بطريق االختصار قال وحنن نذكر صفة وجوه 
  ل عند املسلمني لكتاهبم ودينهم وما روي عن أئمتهم حىت يقف املسلمني لكل ما ذكرنا ينقسم أقساما ستة النق

أوهلا شيء ينقله أهل املشرق واملغرب عند أمثاهلم جيال جيال ال خيتلف فيه مؤمن وال كافر منصف غري معاند 
يشكون وال خيتلفون يف ان حممد بن عبد  للمشاهدة وهو القرآن املكتوب يف املصاحف يف شرق األرض وغرهبا ال

اهللا بن عبد املطلب أتى به وأخرب أن اهللا عز و جل أوحى به إليه وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك مث أخذ عن اولئك 
  حىت بلغ إلينا 

ومن ذلك الصلوات اخلمس فإنه ال خيتلف مؤمن وال كافر وال يشك أحد أن أهل السند يصلوهنا كما يصليها أهل 
  ندلس وأن أهل أرمينية يصلوهنا كما يصليها أهل اليمن األ

وكصيام شهر رمضان فإنه ال خيتلف مؤمن وال كافر وال يشك أحد يف أنه صامه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وصامه معه كل من اتبعه يف كل لد كل عام مث كذلك جيال جيال إىل يومنا هذا 

وال يشك أحد يف انه عليه الصالة و السالم حج مع أصحابه وأقام املناسك  وكاحلج فإنه ال خيتلف مؤمن وال كافر
  مث حج املسلمون من كل أفق من اآلفاق 

كل عام يف شهر واحد معروف إىل اليوم وكجملة الزكاة وكسائر الشرائع اليت يف القرآن من حترمي القرائب وامليت 
  واخلنزير وسائر ما ورد يف نص القرآن 

لته الكافة تعن مثلها حىت يبلغ املر كذلك إىل النيب عليه الصالة و السالم ككثري من آياته ومعجزاته الثاين شيء نق
اليت ظهرت يوم اخلندق ويف تبوك حبضرة اجليش وككثري من مناسك احلج وكزكاة التمر والرب والشعري والورق 

  على العامة وإمنا يعرفه كواف أهل العل فقط والذهب واإلبل والبقر والغنم ومعاملته أهل خبري وغري ذلك مما خيفى 
الثالث ما نقله الثقة عن الثقة حىت يبلغ إىل النيب عليه الصالة و السالم خيرب كل واحد منهم باسم الذي أخربه 
ونسبه وكلهم معروف احلال والعني والعدالة والزمان واملكان على ان أكثر ما جاء هذا اجمليء فإنه منقول نقل 

ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طرق مجاعة من الصحابة وغما إىل الصاحب وغما إىل التابع الكواف إم
  وغما إىل إمام أخذ عن التابع يعرف لك من كان من أهل املعرفة هبذا الشأن 

يف  وهذا نقل خص اهللا به املسلمني دون سائر أهل امللل وأبقاه عندهم غضا جديدا مد أربع مئة ومخسني عاما
املشرق واملغرب واجلنوب والشمال يرحل يف طلبه من ال حيصي ععدهم إال خالقهم من اآلفاق البعيدة وحيافظ على 
تقييده النقاد منهم فال تفوهتم زلة يف شيء من النقل إن وقعت ألحدهم وال ميكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة 

  وهللا تعاىل الشكر 
  ذ ديننا منها وال نتعداها إىل غريها وهذه األقسام الثالثة اليت نأخ



والرابع شيء نقله أهل املشرق واملغرب أو الكافة أو الواحد الثقة عن أمثاهلم إىل ان يبلغ من ليس بينه وبني النيب 
عليه الصالة و السالم إال واحد فأكثر فسكت ذلك املبلوغ إليه عمن أخربه بتلك الشريعة عن النيب عليه الصالة و 

  لم يعرف من هو فهذا نوع يأخذ به كثري من املسلمني ولسنا نأخذ به السالم ف

البتة وال نضيفه إىل النيب عليه الصالة و السالم إذ مل نعرف من حدث به عنه وقد يكون غري ثقة ويعلم منه غري 
  الذي روى عنه ما مل يعرف منه الذي روى عنه 

   -ملغرب او كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حىت يبلغ إىل النيب واخلامس شيء نقل كما ذكرنا إما بنقل أهل املشرق وا

  إال أن يف الطريق رجال جمروحا بكذب أو غفلة او جمهول احلال فهذا أيضا

  يقول به بعض املسلمني وال حيل عندنا القول به وال تصديقه وال األخذ بشيء منه 
ملشرق واملغرب او بالكافة عن الكافة أو بالثقة عن والسادس نقل نقل بأحد الوجوه اليت قدمنا إما بنقل من بني ا

الثقة حىت يبلغ ذلك إىل صاحب أو تابع أو غمام دوهنما انه قال كذا أو حكم بكذا غري مضاف ذلك إىل النيب عليه 
 الصالة و السالم فمن املسلمني من يأخذ هبذا ومنهم من ال يأخذ به وحنن ال نأخذ به أصال ألنه ال حجة يف فعل أحد

دون من أمرنا اهللا باتباعه وأرسله إلينا ببيان دينه وال خيلو فاضل من وهم ال حجة فيمن يهم وال يأيت الوحي ببيان 
  ومهه 

  املسألة السابعة

ينقسم التواتر إىل قسمني لفظي ومعنوي فاللفظي هو ما اتفقت ألفاظ الرواة فيه مثل أن يقولوا فتح فالن مدينة كذا 
لفظ آخر يقوم مقامه مما يدل على املعىن املقصود صرحيا واملعنوي هو ما ختتلف فيه ألفاظ سواء كان اللفظ أو ب

الرواة بأن يروي قسم منهم واقعة وغريه واقعة أخرى وهلم جرا غري ان هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر 
  مشترك فهذا القدر املشترك يسمى التواتر املعين او التواتر من جهة املعىن 

ثل ان يروي واحد أن حامتا وهب مئة دينار وآخر انه وهب مئة من اإلبل وآخر انه وهب عشرين فلسا وذلك م
  وهلم جرا حىت يبلغ الرواة حد التواتر فهذه 

األخبار تشترك يف شيء واحد وهو هبة حامت شيئا من ماله وهو دليل على سخائه وهو ثابت بطريق التواتر املعنوي 
األخبار مشتركة يف أمر واحد وهو كونه سخيا فإن الراوي خلرب منها صرحيا راو هلذا  ووجه ذلك أن يقال إن هذه

املشترك بطريق اإلمياء فإذا بلغوا حد التواتر كان هذا املشترك وهو سخاؤه مرويا بطريق التواتر إال أنه من قبيل 
  التواتر املعنوي 

مل يكذبوا بل ال بد ان يكون واحد منهم صادقا وإذا وقال بعضهم الوجه يف ذلك أن يقال إن هؤالء الرواة بأسرهم 
كان كذلك فقد صدق خرب من هذه األخبار ومىت صدق واحد منهم ثبت كونه سخيا والوجه األول أقوى ألن 

  السخاء ال يثبت باملرة الواحدة 
الرواة حد التواتر  قال بعض علماء األصول إن األخبار اليت ال تفيد العلم قد تشترك يف معىن كلي فإذا بلغ جمموع

صار ذلك الكلي مرويا بالتواتر وذلك مثل أن ينقل مجاعة أن عليا رضي اهللا عنه قتل من العداء كذا يف واقعة وينقل 



مجاعة أخرى أنه قتل من األعداء كذا يف واقعة وينقل مجاعة أخرى أنه قتل من األعداء كذا يف واقعة أخرى وهلم 
لغ التواتر بني هذه األخبار وهو شجاعة علي مرويا بالتواتر من جهة املعىن وإن كان جرا فإذا بلغ الرواة بأسرهم مب

  كل واحد من تلك األخبار مرويا بطريق اآلحاد وقس على ذلك ما يشبهه مثل حلم أحنف وذكاء إياس 

مي األصول وقال الشيخ مجال الدين أبو عمرو عثمان املعروف بابن احلاجب يف كتاب منتهى الوصول واألمل يف عل
واجلدل إذا اختلفت أخبار املخربين يف التواتر يف الوقائع واشتملت على معىن كلي مشرك جبهة التضمن أو االلتزام 

حصل العلم به كوقائع عنترة يف حروبه وحامت يف سخائه وعلي يف شجاعته وال يبعد أن يكون العلم بغريه أسرع 
   الوقائع فاملعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام كوقائع حامت وعلي وقال يف خمتصره املشهور إذا اختلف التواتر يف

وقال اإلمام أبو إسحاق إبراهيم الشريازي يف اللمع اعلم ان اخلرب ضربان متواتر وآحاد فأما املتواتر فهو كل خرب 
والبالد النائية وتواتر وعلم خمربه ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كاألخبار املتفقة عن القرون املاضية 

من طريق املعىن كاألخبار املختلفة عن سخاء حامت وشجاعة علي رضي اهللا عنه وما أشبه ذلك ويقع العلم بكال 
  الضربني ا هـ 

وإذا ذكر املتواتر تبادر إىل الذهن القسم الول وقد اختلف العلماء يف أحاديث فقال بعضهم هي متواترة وقال 
وقال عض احملققني إن اخلالف بني الفريقني لفظي فالذي قال إهنا غري متواترة أراد أهنا غري  بعضهم هي غري متواترة

  متواترة من جهة اللفظ والذي قال إهنا متواترة أراد أهنا متواترة من جهة املعىن 
آلحاد لكن املتواتر قال بعض علماء األصول إن الكتاب ال يثبت إال بالتواتر وأما السنة واإلمجاع فيثبتان بالتواتر وبا

  فيهما قليل بل املرجح أنه ليس يف 

  السنة متواتر إال املتواتر يف املعىن دون اللفظ ومن أطلق فكالمه حممول على إرادة ذلك وال يف اإلمجاع أيضا متواتر 
اترها وقال بعضهم متحقق يف أصول الشائع كالصلوات اخلمس وعدد ركعاهتا والزكاة واحلج حتققا كثريا ومرجع تو

يف احلقيقة املعىن دونه اللفظ ويقل حتققه يف األحاديث اخلاصة املنقولة بألفاظ خمصوصة لعدم اتفاق الطرفني والوسط 
فيها وإن كان مدلول كثري منها متواترا يف بعض املوارد فهي كاألخبار الدالة على شجاعة علي وكرم حامت 

ثال لذلك أعياه طلبه وحديث إمنا األعمال بالنيات ليس ونظائرمها حىت قال ابن الصالح من سئل عن إبراز م
  متواترا وإن كانت رواته منذ أصر إىل اآلن يزيد عددهم على عدد التواتر أضعافا مضاعفة 

وذلك ألن التواتر فيد قد طرأ بعد وكثريا ما يدعى تواتر ما هو من هذا القبيل مع أن التواتر يشترط فيه أن يكون 
منة ال سيما أوهلا فشرط التواتر فيها مفقود من جهة االبتداء وقد نازع بعض العلماء يف ذلك حاصال يف مجيع األز

  فادعى وجود التواتر بكثرة انتهى باختصار 
وقد وقع هنا من اإلهبام واإليهام يف العبارات ما قد يضر املبتدي فإنه رمبا توهم منها أنه ليس يف السنة متواتر مع أن 

كان من جهة اللفظ أو من جهة املعىن كثري يعسر إحصاؤه غري ان األئمة املتعرضني لضبط السنة  ما تواتر منها سواء
  مل يعرضوا له ألنه ليس من مباحثهم 

واخلالف املذكور إمنا وقع يف أحاديث ذكرت يف كتب السنة وهلا أسانيد شىت اتفقت هلا لفرط العناية هبا وإال 
قواعد احملدثني فضال عن أسانيد وذلك أن اإلسناد إمنا حيرص عليه يف أخبار فاملتواتر يعسر إيراد إسناد له على 

  اآلحاد ملا يعرض فيها من الشك 
  وإذا ترددت فيما قلنا فارجع إىل نفسك وانظر هل ميكنك ان تورد إسنادا ملا 



ك مع ظهروه ألنه قد علمته وتيقنته من األمور املتواترة اليت ال حتصى ولو كانت قريبة العهد بك وإمنا ذكرنا ذل
  يكون من شدة الظهور اخلفاء 

قال اإلمام احلافظ عثمان بن الصالح يف مقدمته املتعلقة بعلوم احلديث ومن املشهور املتواتر الذي يذكره أهل الفقه 
وأصوله وأهل احلديث ال يذكرونه إال بامسه اخلاص املشعر مبعناه اخلاص وغن كان اخلطيب احلافظ قد ذكره ففي 

مه ما يشعر بأنه اتبع فيه غري أهل احلديث ولعل ذلك لكونه ال تشمله صناعاهتم وال يكاد يوجد يف رواياهتم فإنه كر
عبارة عن اخلرب الذي ينقله من حيصل العلم بصدقه ضرورة وال بد يف إسناده من استمرار هذا الشرط يف روايته من 

  أوله إىل منتهاه 
يروي من احلديث وإن نقله عدد التواتر وزيادة ألن ذلك طرأ عليه يف وسط ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما 

إسناده ومل يوجد يف أوائله على ما سبق ذكره نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثاال 
  لذلك فإنه نقله من الصحابة رضي اهللا عنهم العدد اجلم وهو يف الصحيحني مروي عن مجاعة منهم 

وذكر أبو بكر البزار احلافظ اجلليل يف مسنده أنه رواه ع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنو من أربعني رجال من 
  الصحابة وذكر بعض احلفاظ أنه رواه عنه صلى اهللا عليه و سلم اثنان وستون نفسا من الصحابة وفيهم العشرة 

لى روايته العشرة غريه وال يعرف حديث يروي عن أكثر املشهود هلم باجلنة قال وليس يف الدنيا حديث اجتمع ع
  من ستني نفسا من الصحابة عن رسول اهللا إال هذا احلديث الواحد 

قلت وبلغ هبم بعض أهل احلديث أكثر من هذا العدد ويف بعض ذلك عدد التواتر مث مل يزل عدد رواته يف ازدياد 
   وهلم جرا على التوايل واالستمرار واهللا أعلم ا هـ

قال احلافظ جالل الدين السيوطي يف تدريب الراوي شرح تقريب النواوي قال ابن الصالح رواه اثنان وستون من 
الصحابة وقال غريه رواه أكثر من مئة نفس ويف شرح مسلم للمصنف رواه حنو مئتني قال العراقي وليس يف هذا 

ضعة وسبعني صحابيا مث ذكر أمساءهم واحدا بعد واحد املنت بعينه ولكنه يف مطلق الكذب واخلاص هبذا املنت رواية ب
  مع اإلشارة ملن أخرج حديثه من األئمة 

وقد أورد أمثلة للمتواتر اللفظي منها حديث احلوض فإنه مروي عن نيف ومخسني من الصحابة ومنها حديث نضر 
على سبعة أحرف فإنه مروي عن سبع اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها فإنه مروي عن حنو ثالثني منهم ومنها نزل القرآن 

  وعشرين 
وأورد مثاال للمتواتر املعنوي وهو رفع اليدين يف الدعاء فإنه قد روي فيه حنو مئة حديث وقد مجعتها يف جزء لكنها 
   يف قضايا خمتلفة فكل قضية منها مل تتواتر لكن القدر املشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار اجملموع ا ـه

هذا وما قاله ابن الصالح من ان التواتر ال يبحث عنه يف علم األثر مما ال ميترى فيه قال بعض العلماء العالم ليس 
ائهم املتواتر من مباحث علم اإلسناد إذ هو علم فيه عن صحة احلديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيغ أد

ليعمل به أو يترك واملتواتر ال يبحث فيه عن رواته بل جيب العمل به من غري حبث إلفادته علم اليقني وغن ورد عن 
  غري األبرار بل عن الكفار 

وأراد مبا ذكر أن املتواتر ال يبحث فيه عن رواته وصفاهتم على الوجه الذي جيري يف أخبار اآلحاد وهذا ال ينايف 
إمجاال من جهة بلوغهم يف الكثرة إىل حد مينع تواطؤهم على الكذب فيه أو حصوله منهم بطريق البحث عن رواته 

التفاق واملراد باالتفاق وقوع الكذب منهم من غري تشاور سواء كان عمدا وكذلك البحث عن القرائن احملتفة به ال 



علم األثر املستفيض إذا كان أخص من سيما إن كان العدد غري كثري جدا ويلحق باملتواتر يف عدم البحث عنه يف 
  املشهور 

ومما يدل على أن املتواتر ليس من مباحث علم اإلسناد أنه ال يكون له إال يف النادر جدا إسناد على الوجه املألوف 
يف رواته أخبار اآلحارد ولذلك ترى علماء األصول يقسمون خرب الواحد إىل قسمني مسند ومرسل وال يتعرضون 

املتواتر إىل ذلك فإن اتفق للمتواتر إسناد مل يبحث يف أحوال رجاله البحث الذي جيري يف أحوال  إىل تقسيم
األسانيد اليت تروي هبا اآلحاد هذا إذا ثبت تواتره ألن اإلسناد اخلاص يكون مستغىن عنه وإن كان ال خيلو عن 

  الفائدة 
ت التواتر فاألمر ظاهر وإن كانت غري كافية فيه لزمه وأما ما ورد بأسانيد كثرية فإن كانت كثرهتا كافية يف إثبا

البحث عن أحوال الرجال وحنوها من سائر قرائن األحوال لريفعه إىل درجة املتواتر إن وجد ما يقتضي رفعه إليها أو 
  ينزله إىل درجة املستفيض أو املشهور إن وجد ما يوجب ذلك واملستبصر ال خيفى عليه ما تقتضيه احلال 

ار احلافظ السيوطي يف الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة إىل شيء مما كرنا ولنورد عبارته خمتصرة قال وقد أش
حديث جابر مرفوعا من آذى ذميا فأنا خصيمه ومن كنت خصيمه خصمته قال اخلطيب منكر وروي عن أمحد بن 

يف األسواق وليس هلا أصل من بشرين حنبل أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
خبروج آذار بشرته باجلنة ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة وحنركم يوم صومكم وللسائل حق وإن جاء على 

  فرس 
وقال احلافظ أبو الفضل العراقي يف نكته على ابن الصالح ال يصح هذا الكالم عن أمحد فإنه أخرج منها حديثا يف 

للسائل حق وإن جاء على فرس وقد ورد من حديث علي وابنه احلسني وابن عباس واهلرماس املسند وهو حديث 
  بن زياد 

أما حديث علي فأخرجه أبو داود وأما حديث احلسني فأخرجه أبو داود وأمحد من رواية يعلى وأما حديث ابن 
  عباس فأخرجه ابن عدي وأما حديث اهلرماس فأخرجه الطرباين 

  ذميا فهو معروف أيضا فروى أبو داود من رواية وكذلك حديث من آذى 

صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم دين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أال من 
ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو اخذ نه شيئا فأنا حجيجه يوم القيامة وإسناده جيد وإن كان فيه ما مل 

إهنم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي ال يشترط فيه العدالة فقد رويناه يف سنن البيهقي الكربى يسم ف
  قال يف روايته عن ثالثني من أبناء الصحابة 
  وأما احلديثان اآلخران فال أصل مها ا هـ 

كام فصل وقد يرد خرب مرسل إال وبعد أن وصلت إىل هنا ريت البن حزم عبارة تؤيد ما ذكرناه قال يف كتاب األح
أن اإلمجاع قد صح مبا فيه متيقنا منقوال جيال فجيال فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن فاستغىن 

عن ذكر السند فيه وكان ورود ذلك املرسل وعدم وروده سواء وال فرق وذلك حنو ال وصية لوارث وكثري من 
  و سلم وإن كان قوم قد رووها بأسانيد فهي منقولة الكافة أعالم نبوته صلى اهللا عليه 

مث قال وأما املرسل الذي ال إمجاع عليه فهو مطرح على ما ذكرنا ألنه ال دليل على قبوله البتة فهو داخل يف مجلة 
  األقوال اليت إذا أمجع عليها قبلت وإذا اختلفت فيها سقطت وهي كل قولة مل يات بتفصيلها بامسها نص 



ال يف موضع آخر وإذا ورد حديث مرسل أو يف أحد ناقليه ضعيف فوجدنا ذلك احلديث جممعا على أخذه وق
  والقول به علمنا يقينا أنه حديث صحيح 

  ال شك فيه وأنه منقول نقل الكافة مستغىن عن نقل اآلحاد وذلك كاحلديث ال وصية لوارث وما أشبه ذلك 

  املسألة الثامنة

فوا بالشروط اليت شرطها اجلمهور يف املتواتر بل زادوا عليها شروطا أخرى فشرط بعضهم قد عرفت أناسا مل يكت
وجود اإلمام املعصوم يف مجلة املخربين وقد نسب ذلك إىل الشيعة قال اإلمام الغزايل يف املستصفى شرط الروافض 

  أن يكون اإلمام املعصوم يف مجلة املخربين 
ى اهللا عليه و سلم عن جربيل عليه السالم ألنه معصوم فأي حاجة إىل إخبار وهذا يوجب العلم بإخبار الرسول صل

غريه وجيب أن ال حيصل العلم بنقلهم على طريق التواتر النص على علي رضي اهللا عنه إذ ليس فيهم معصوم وان ال 
جة بقول أمرائه تلزم حجة اإلمام إال على من شاهده من أهل بلده ومسع منه دون سائر البالد وأن ال تقوم احل

ودعاته ورسله وقضاته إذ ليسوا معصومني وان ال يعلم موت أمري وقتله ووقوع فتنة وقتال يف غري مصر وكل ذلك 
  الزم على هذياهنم 

وأنكر الشيعة نسبة هذا القول إليهم ونسبة بعضهم إىل ابن الراوندي قال العالمة احللي يف هناية الوصول شرط ابن 
  صوم فيهم وال عربة غريه الراوندي وجود املع

  وقال احملقق هباء الدين العاملي يف الزبدة وشرطه بلوغ رواته يف كل طبقة 

حدا يؤمن معه تواطؤهم واستنادهم إىل احلس وحصر أقلهم يف عدد جمازفة وقول املخالفني باشتراطنا دخول 
م أن ختتلف أنساهبم فال يكونوا بين املعصوم افتراء نعم الشرط املرتضى عدم سبق شبهة تؤدي إىل نفيه وشرط قو

  أب واحد وأن ختتلف أوطاهنم فال يكونوا يف حملة واحدة وختتلف أدياهنم فال يكونوا أهل مذهب واحد 
قال الغزايل وهذا فاسد ألن كوهنم من حملة واحدة ونسب واحد ال يؤثر إال يف إمكان تواطئهم والكثرة إىل كمال 

 تكن كثرة أمكن التواطؤ من بين األعمام كما ميكن من اإلخوة ومن أهل بلد كما العدد تدفع هذا اإلمكان وإن مل
ميكن من أهل حملة وكيف يعترب اختالف الدين وحنن نعلم صدق املسلمني إذا أخربوا عن قتل وفتنة وواقعة بل نعلم 

  صدق أهل قسطنطينية إذا أخربوا عن موت قيصر 
  ثليث عن عيسى عليه السالم وصدقهم يف صلبه فإن قيل فلنعلم صدق النصارى يف نقل الت

قلنا مل ينقلوا التثليث توقيفا ومساعا عن عيسى بنص صريح ال حيتمل التاويل لكن تومهوا ذلك بألفاظ مومهة مل يقفوا 
على مغزاها كما فهم املشبهة التشبيه من آيات وأخبار مل يفهموا معناها والتواتر ينبغي ان يصدر عن حمسوس فأما 

  عيسى عليه السالم فقد صدقوا يف اهنم شاهدوا شخصا يشبه عيسى عليه السالم مقتوال ولكن شبه هلم ا هـ  قتل
وقد نسب اإلمام فخر الدين حممد بن عمر الرازي اشتراط ان ال يكونوا على دين واحد إىل اليهود قال يف احملصول 

  وأما الشرائط اليت اعتربها قوم مع أهنا غري معتربة فأربعة 
األول أن ال حيصرهم عدد وال حيويهم بلد وهو باطل ألن أهل اجلامع لو أخربوا عن سقوط عن املنارة فيما بني 

  اخللق كان إخبارهم مفيدا للعلم 



الثاين أن ال يكونوا على دين واحد وهذا الشرط اعتربه اليهود وهو باطل ألن التهمة إن حصلت مل حيصل العلم 
  و على أديان ارتفعت حصل العلم كيف كانوا سواء كانوا على دين واحد ا

  الثالث أن ال يكونوا من نسب واحد وال من بلد واحد والقول فيه ما تقدم 
الرابع شرط ابن الراوندي وجود املعصوم يف املخربين لئال يتفقوا على الكذب وهو باطل ألن املفيد حينئذ قول 

  املعصوم ال خرب أهل التواتر ا هـ 
هود شرط آخر وهو ان يكون يف املخربين أهل الذلة واملسكنة قال احللي يف النهاية شرطت اليهود وقد نسب ىل الي

أن يكون مشتمال على اخبار أهل الذلة واملسكنة ليؤمن تواطؤهم على الكذب وهو غلط فإنا جند العلم حاصال 
ل الذلة لترفع أولئك عن رذيلة عقب إخبار األكابر واملعظمني والشرفاء اكثر من حصوله عقب خرب املساكني وأه

  الكذب لئال ينثلم شرفهم 
وشرط قوم كوهنم مسلمني قال يف اللمع ومن أصحابنا من اعترب أن يكون العدد مسلمني ومن الناس من قال ال 

جيوز أن يكون العدد أقل من اثين عشر ومنهم من قال أقله سبعون ومنهم من قال ثالث مئة وأكثر وهذا كله خطأ 
  وع العلم به ال خيتص بشيء مما ذكروه فسقط اعتبار ذلك ألن وق

وقال يف املستصفى شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنني وهو فاسد إذ حيصل بقول الفسقة واملرجئة والقدرية بل 
  بقول الروم إذا أخربوا مبوت ملكهم 

  وقال يف نزهة اخلواطر وكشف غوامض السرائر يف اختصار روضة الناظر 

ناظر وليس من شرط التواتر أن يكون املخربون مسلمني وال عدوال ألن إفضاءه إىل العلم من حيث إهنم مع وجنة امل
ـ    كثرهتم ال يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه وميكن ذلك من الكفار كإمكانه من املسلمني ا ه

لكذب والتحريف واإلسالم والعدالة وقال احللي يف النهاية وشرط بعضهم اإلسالم والعدالة ألن الكفر عرضة ل
ضابط الصدق وهلذا اعترب إمجاع املسلمني دون غريهم وألنه لو وقع العلم عقيب إخبار الكفار لوقع عند إخبار 

النصارى مع كثرهتم عن قتل املسيح وصلبه وهو غلط فإن العلم قد حيصل عند خرب الكفار إذا عرف انتفاء الداعي 
هل بلد كافرون بقتل ملكهم واإلمجاع اختص باملسلمني عند بعضهم الستفادته من السمع إىل الكذب كما لو اخرب أ

  املختص بإمجاع املسلمني وإخبار النصارى غري متواتر لقتلهم يف املبدأ 
واعلم أنه قد وقع يف هذا املوضع اضطراب يف كالم بعض املتأخرين من إذا حبث يف مسألة ذهل عما يتعلق هبا مما 

  ل آخر فاقتضى احلال التنبيه على أمور ذكر يف حم
األمر األول شرطوا يف الراوي أن يكون مسلما فإن كان كافرا مل تقبل روايته هذا إذا كان من غري أهل القبلة وقد 
صرح كثري من علماء األصول بانعقاد اإلمجاع عليه قال يف النهاية أمجع العلماء على عدم قبول رواية الكافر الذي 

ن أهل القبلة سواء علم منه االحتراز عن الكذب أو ال وقال غريه اتفق أئمة احلديث وأصول الفقه على ال يكون م
  اشتراط إسالم الراوي حال روايته وإن مل يكن مسلما حال حتمله 

وقال عضهم ال يقبل خرب الكافر لوجوب التثبت عند خرب املسلم الفاسق فليزم بطريق األوىل عدم اعتبار خربه وقيل 
إن الفاسق يشمل الكافر وأما قبول شهادته يف الوصية مع أن الرواية أضعف من الشهادة فذلك بنص خاص ويبقى 

  العام معتربا يف الباقي 
وقد أبان بعضهم سبب رد رواية الكافر بطريق سهل املسلك فقال ليس اإلسالم بشرط لثبوت الصدق إذ الكفر ال 



ا عدال يف دينه معتقدا حلرمة الكذب تقع الثقة خبربه كما لو أخرب عن أمر من ينايف الصدق ألن الكافر إذا كان مترهب
  أمور الدنيا خبالف الفاسق فإن جراءته على فعل احملرمات مع اعتقاد حترميها تزيل الثقة عن خربة 

ار اليت تثبت ولكن اشتراط اإلسالم باعتبار أن الكفر يورث هتمة زائدة يف خربه تدل على كذبه ألن الكالم يف االخب
هبا أحكام الشرع وهم يعادوننا يف الدين أشد العداوة فتحملهم املعاداة على السعي يف هد أركان الدين بإدخال ما 

  أي ال يقصرون يف اإلفساد عليكم ) ال يألونكم خباال ( ليس منه فيه وإليه أشار اهللا تعاىل يف قوله عز ذكره 
كتوا نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونبوته من كتاهبم بعد أخذ  وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان فإهنم

امليثاق عليهم بإظهار ذلك فال يؤمن من ان يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب ال أصل له بطريق الرواية بل هذا 
  هو الظاهر فلهذا شرطنا اإلسالم يف الراوي 

 زائد ميكن هتمة الكذب يف خربه وهو املعاداة مبنزلة شهادة فتبني هبذا ان رد خرب الكافر ليس لعني الكفر بل ملعىن
ـ    األب لولده فإهنا ال تقبل ملعىن زائد ميكن هتمة الكذب يف شهادته وهو الشفقة وامليل إىل الولد طبعا ا ه

آمنوا  يا أيها الذين( والنص الذي أشري إليه آنفا يف قبول شهادة غري املسلم يف الوصية والسفر وهو قوله تعاىل 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف 

وهذا إمنا جيري على مذهب من يقول إن ذلك مل ينسخ ومل يؤول اآلية بالتأويل الذي ذكره ابن حزم يف ) األرض 
كالم يف الرد على قوم ادعوا تعارض النصوص وقالوا نرجح األحكام واحنى على صاحبه باملالم قال يف فصل أمت به ال

مع قوله ) إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ( أحد النصني بأن يكون أحدمها أبعد من الشناعة ومثلوا ذلك بقوله تعاىل 
  ) أو آخران من غريكم ( عز و جل 

آلراء الفاسدة على ما امرنا به فهذه هي قال علي وهذا ال معىن له وال شناعة إال املخالفة هللا ولرسوله واحلكم با
مستثىن من آية النهي عن قبول خرب الفاسق فال ) أو آخران من غريكم ( الشنعة اليت ال شنعة غريها وقوله تعاىل 

  يقبل فاسق أصال إال يف الوصية يف السفر ففقط فغنه يقبل فيها كافران خاصة دون سائر الفساق 
أي من غري ) أو آخران من غريكم ( قبح وال أظهر بطالنا من قول من قال وال شنعة أعظم وال أفحش وال أ

  قبيلتكم تعاىل اهللا عن هذا اهلذر علوا كبريا 
يا ( وليت شعري أي قبيلة خاطب اهللا عز و جل هبذا اخلطاب خاصة دون سائر القبائل وقد قال تعاىل يف أول اآلية 

يلة بعينها بل الذين آمنوا عرب وفرس وقبط ونبط وروم وصقلب وما علمنا الذين آمنوا قب) أيها الذين آمنوا 
  وخزر وسودان وحبشة وزنج ونوبة وجباوة وبربر وهند وسند وترك وديلم وكرد 

فثبت بضروة ال جمال للشك فيها أن غري الذين آمنوا هم الكفار وال ينكر ذلك إال من سفه نفسه وأنكر عقله وقال 
رهان ولعمري لقد كان ينبغي أن يستحي قائل من غريكم من غري قبيلتكم من هذا على ربه تعاىل بغري علم وال ب

  التأويل الساقط الظاهر عواره الذي ليس عليه من نور احلق أثر 
األمر الثاين قد توهم بعض الناس أن الذين صرحوا يف كتبهم بعدم قبول رواية الكافر هم الذين زادوا يف شروط 

أو مقرونا بالعدالة وليس املر كذلك فإن كثريا ممن صرح باألول مل يزد يف شروط التواتر التواتر اإلسالم إما وحده 
ذلك وبعضهم ذكره نقال عن غريه ورد عليه على ان القائلني هبذا الشرط قليلون جدا وتوهم بعضهم أن بني 

  العبارتني تناقضا وليس املر كذلك 
ذا الكتاب أن أترك إزالة كل إشكال يعرض يف مبحث من وقد أحببت إزالة اإلشكال وإن كنت قد التزمت يف ه



  املباحث إىل املطالعني بعد أن يترووا فيما ذكرناه فيه مترينا هلم على استعمال الفكر فنقول 
إن عدم قبول رواية غري املسلم فيما يتعلق بأمر الدين هو مما مل خيتلف فيه غري انه إمنا يتعني فيما ورد على طريق 

ألن خرب اآلحاد عند من يقبله يشترط فيه أن يكون الراوي مسلما عدال ضباطا فإن كان فإن كان  اآلحاد وذلك
مسلما غري عدل ال تقبل روايته مع اعتقاده يف الدين وجزمه بان سعادته منوطة به فألن ال تقبل رواية غري املسلم 

بني وأما من ال يقول خبرب اآلحاد وإن كان  الذي ال يعتقد يف الدين وال يرى أن سعادته منوطة به أوىل وهذا ظاهر
  الراوي حائزا ألعلى صفات القبول الحتمال أن يعرض له السهو والغلط وحنو ذلك فاألمر عندهم أظهر وأبني 

وهذه املسألة املفروضة تتصور على ثالثة أوجه الوجه األول أن يكون ما رواه قد رواه غريه من املسلمني على 
به الوجه الثاين أن يكون ما رواه قد رواه غريه من املسلمني على غري الوجه الذي رواه هو به  الوجه الذي رواه هو

  حبيث يقع التعارض بني الروايتني الوجه الثالث أن يكون ما وراه مل يروه غريه من املسلمني 
ال يكون فيه شيء من  وهذا ضربان أحدمها أن يكون فيه ما خيالف ما تقرر عندهم من القواعد واألصول والثاين أن

  ذلك 
وقد تعرض لطرف من هذه املسألة املفروضة بعض العلماء ففي أصول الربدوي قال حممد يف الكافر خيرب بنجاسة 
املاء إنه ال يعمل خبربه ويتوضأ به فإن تيمم وأراق املاء فهو أحب إيل ويف الفاسق جعل االحتياط أصال وجيب أن 

ا يستحب من االحتياط وكذلك رواية الصيب فيه جيب أن تكون مثل رواية يكون كذلك يف رواية احلديث فيم
  الكافر دون الفاسق املسلم 

قال يف الشرح قوله وجيب أن يكون كذلك أي جيب أن يكون شأن الكافر يف رواية احلديث كشأنه يف اإلخبار عن 
يف الدين وال يكون حجة كما لو يقبل يف جناسة املاء فيما يستحب من االحتياط أي من األخذ به يعين ال يقبل خربه 

جناسة املاء إال ان االحتياط لو كان يف العمل به يستحب األخذ به من غري وجوب كما تستحب اإلراقة مث التيمم 
  هناك 

وجيوز أن يكون معناه وجيب أن يكون الفرق ثابتا بني خرب الكافر والفاسق يف رواية احلديث فيما يستحب من 
وإن مل يكن خربمها حجة كثبوته يف إخبارمها عن جناسة املاء فإذا روى الفاسق حديثا ال يكون حجة  االحتياط أيضا

  أصال ولكن 

لو كان االحتياط يف األخذ به يكون االستحباب يف العمل به فوق االستحباب يف العمل خبرب الكافر وعلى هذا 
  الوجه يدل سياق الكالم 

  ك ها هنا وفيما تقدم ألن الرواية غري حمفوظة عن السلف يف نقل هؤالء احلديث مث قال وإمنا قال جيب أن يكون كذل
وأما ما يرويه غري املسلمني على طريق التواتر فهو مقبول مطلقا سواء كان ذلك مما يتعلق أو بغري الدين وما يتعلق 

إذا رووا شيأ مما يتعلق بديننا على بالدين ال فرق فيه بني ما يتعلق بديننا أو بدينهم إن كان هلم دين أو بدين آخر ف
طريق التواتر وقد عرفت شروطه اليت ذكرها اجلمهور فال بد أن يكون مطابقا للواقع وال بد مع ذلك أن يكون 

مرويا عندنا على طريق التواتر فإنه مل تعن أمة من األمم بأمر دينها مثل نا عين به املسلمون وهذا أمر ال ميتري فيه 
  ل ريبة بأقل عناية من له أدىن زوا

وعلى هذا يكون تواتره عندهم مؤكدا لتواتره عندنا ويكون هذا النوع من أعلى املتواترات ومن خرب املر بنفسه أو 
نظر يف كتب أئمة املتكلمني تبني له أن املتواترات وإن اشتركت يف إفادة العلم لكن بعضها يف الدرج العليا وبعضها 



  الدنيا  يف الدرجة الوسطى وبعضها يف
وقد أشار ابن حزم إىل هذا النوع يف املقالة اليت ذكر فيها وجوه النقل عند املسلمني فقال وحنن نذكر إن شاء اهللا 
تعاىل وجوه النقل اليت عند املسلمني لكتاهبم ودينهم مث ملا نقلوه عن أئمتهم حىت يقف عليه املؤمن والكافر والعامل 

  ائر األديان من نقلهم فنقول وباهللا التوفيق واجلاهل عيانا فيعرفون أين نقل س

إن نقل املسلمني لكل ما ذكرنا ينقسم أقساما ستة أوهلا شيء ينقله أهل املشرق واملغرب عن أمثاهلم جيال جيال ال 
خيتلف فيه مؤمن وال كافر منصف غري معاند للمشاهدة وهو القرآن املكتوب يف املصاحف يف شرق األرض وغرهبا 

ال خيتلفون أن حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب أتى به وأخرب أن اهللا عز و جل أوحى به إليه وأن من ال يشكون و
  اتبعه أخذه عنه كذلك مث اخذ ع أولئك حىت بلغ إلينا ومن ذلك الصلوات اخلمس 

ترات حىت شارك وقد كرر قوله ال خيتلف يف ذلك مؤمن وال كافر يف كثري من األشياء إشارة إىل أنه من أعلى املتوا
فيها غري املسلمني املسلمني فاعرف قدر العبارات وما تضمنه من اإلشارات فإن قلت ما الذي دعا من زاد يف 

شروط التواتر إسالم املخربين إىل هذه الزيادة قلت دعاه إىل ذلك أنه أوردت عليه أخبار غري مطابقة للواقع ومع 
علة فيها جاءت من كون رواهتا غري مسلمني فزاد هذا الشرط ختلصا من ذلك أدعى املسلمون أهنا متواترة فظن أن ال

اإلشكال وكان حقه أن يفعل كما فعل اجلمهور فإهنم دققوا النظر فيها فتبني هلم أهنا غري مستوفية لشرط التواتر 
  املشهورة فارتفع اإلشكال من أصله غري أنه كان ضعيفا يف علم الكالم 

ليت زادها إشكال آخر وهو انسداد باب التواتر يف أكثر املتواترات اليت ال حتصى وذلك وقد نشأ من هذه الزيادة ا
يف األمور اليت كانت قبل ظهور اإلسالم ومل تذكر يف الكتاب العزيز واألمور اليت ظهرت بعده وكان املتأولون 

  احلاجة يف جل األحوال ملجئة إليه لنقلها أوال غري املسلمني مع ان اخلرب املتواتر من أهم أركان العلم واملعرفة و
  وقد رأيت أن أورد عبارات شىت ال ختلو عن فائدة فيما حنن فيه قال صدر 

الشريعة يف كتاب التوضيح اخلرب ال خيلو من أن تكون رواته يف كل عهد قوما حيصى عددهم وال ميكن تواطؤهم 
القرن األول أو ال يصري بل رواته آحاد  على الكذب لكثرهتم وعدالتهم وتباين أماكنهم أو يصري كذلك بعد

  واألول متواتر والثاين مشهور والثالث خرب الواحد 
قال احملقق سعد الدين التفتازاين يف التلويح قوله وال ميكن تواطؤهم أي توافقهم على الكذب حىت لو اخرب مجع غري 

  تواترا حمصورين مبا جيوز تواطؤهم على الكذب فيه لغرض من األغراض ال يكون م
وأما ذكر العدالة وتباين األماكن فتأكيد لعدم تواطئهم على الكذب وليس بشرط يف التواتر حىت لو أخرب مجع غري 

  حمصور من كفار بلدة مبوت ملكهم حصل لنا اليقني 
يف وأما مثل خرب اليهود بقتل عيسى عليه السالم وتأبيد دين موسى عليه السالم فال نسلم تواتره وحصول شرائطه 

كل عهد مث املتواتر ال بد أن يكون مستندا إىل احلس مسعا أو غريه حىت لو اتفق أهل إقليم على مسألة عقلية مل 
  حيصل لنا اليقني حىت يقوم الربهان 

قال احملقق حن الفناري يف حاشيته عليه قوله عند احملققني تفسري للكثرة إمياء إىل أن جعل املصنف الكثرة علة لعدم 
  تواطئ ليس كما ينبغي إمكان ال

  قوله وليس بشرط يف التواتر قيل الكالم يف تواتر خرب الرسول والعدالة 



  وتباين األماكن شرطان فيه ال يف مطلق التواتر فال تقريب ملا ذكره واجلواب منع القول بالفصل على املختار 
نع ظاهر جلواز اتفاق تلك البلدة على هذا ويف حصوله اليقني بإخبار مجع غري حمصور من كفار بلدة مبوت ملكهم م

ذلك الكالم لغرض من األغراض مثل تغرير املسلمني به لئال يراعوا احلزم عند اجلهاد معهم أو لئال يتحفظوا على 
  أنفسهم منهم فاألوىل أن يقتصر على نفي االشتراط املذكور 

ليهود دخلوا البيت الذي كان فيه وكانوا قوله فال نسلم تواتره فإن قتل عيسى عليه السالم نقل عن مجاعة من ا
سبعة وقد روي اهنم كانوا ال يعرفون املسيح وغنما جعلوا لرجل جعال فدهلم على شخص يف بيت اجتمعوا عليه 

  وقتلوه وزعموا اهنم قتلوا عيسى عليه السالم وأشاعوا اخلرب ومبثله ال حيصل التواتر 
ول يف مسألة هل كان عليه السالم متعبدا بشرع من قبله وقد اختلفوا يف ومما يتعلق مبا حنن فيه ما ذكره علماء األص

ذلك وقد أوضح الفخر الرازي أمرها يف احملصول ولنورد لك ما تعلق بغرضنا منه قال القسم الثالث يف أن الرسول 
تعبدا بشرع من عليه الصالة و السالم هل كان متعبدا بشرع من قبله وفيه حبثان األول أنه قبل النبوة هل كان م

  قبله وفيه حبثان االول أنه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع من قبله أثبته قوم ونفاه آخرون وتوقف فيه ثالث 
احتج املنكرون بأنه لو كان تعبدا بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إىل علماء تلك الشريعة واالستيفاء منهم واألخذ 

واتر قياسا على سائر أحواله فحيث مل ينقل علمنا أنه ما كان متعبدا بقوهلم ولو كان كذلك الشتهر ولنقل بالت
  بشرعهم 

واحتج املثبتون بأن دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيها واجلواب أنا ال نسلم عموم دعوة من تقدمه ولو 
  اد من زمان الفترة سلمنا ذلك ال نسلم وصول تلك الدعوة إليه بطريق يوجب العلم أو الظن الغالب وهذ هو املر

  البحث الثاين يف حاله بعد النبوة قال مجهور املعتزلة وكثري من الفقهاء إنه 

  مل يكن متعبدا بشرع إبراهيم وقيل بشرع موسى وقيل بشرع عيسى 
ا واعلم أن من قال كان متعبدا بشرع من قبله إما أن يريد به أن اهللا تعاىل يوحي إليه مثل تلك األحكام اليت أمر هب

من قبله أو يريد به أن اهللا تعاىل أمره باقتباس األحكام من كتبهم فإن قالوا باألول فإما أن يقولوا به يف كل شرعة أو 
يف بعضه واألول معلوم البطالن بالضرورة ألن شرعنا خبالف شرع من قبلنا يف كثري من األمور والثاين مسلم ولكن 

ع غريه ألن ذلك يوهم التبعية ومل يكن عليه السالم تبعا لغريه بل كان ذلك ال يقتضي إطالق القول بأنه متعبد بشر
  أصال يف شرعه 

وأما االحتمال الثاين وهو حقيقة املسألة فيدل على بطالنه وجوه األول لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب عليه أن 
  ل ذلك ولو فعله الشتهر يرجع يف أحكام تلك احلوادث إىل شرعه وأن ال يتوقف إىل نزول الوحي لكنه مل يفع

فإن قيل إن املالزمة ممنوعة الحتمال أن يقال إنه عليه الصالة و السالم علم يف تلك الصور أنه غري متعبد فيها 
بشرع من قبله فال جرم توقف فيها إىل نزول الوحي أو لنه عليه الصالة و السالم علم خلو شرعهم عن حكم تلك 

ام تلك الشرائع إن كانت منقولة باآلحاد مل جيز قبوهلا ألن أولئك الرواة كانوا الوقائع فانتظر الوحي أو ان أحك
  كفارا ورواية الكفار غري مقبولة 

فاجلواب قوله إمنا مل يرجع إليها ألنه علم انه غري متعبد فيها بشرع من قبله قلنا فلما مل يرجع يف شيء من الوقائع 
  يف شيء منها بشرع من قبله إليهم وجب ان يكون ذاك علم أنه غري متعبد 

وقوله إمنا مل يرجع إليها لعلمه خبلو كتبهم عن تلك الوقائع قلنا العلم خبلو كتبهم عنها ال حيصل إال بالطلب الشديد 



  والبحث الكثري فكان جيب أن يقع منه ذلك الطلب والبحث 
املطلوب من نظر كثري وحبث دقيق فكان  وقوله لك احلكم إما أن يكون تواترا إال أنه ال بد يف العلم بداللته على

  جيب اشتغال النيب عليه الصالة و السالم بالنظر يف كتبهم والبحث عن كيفية داللتها على احلكام 
مث تعرض لغري ذلك من أدلة املثبتني وأجاب عنها وكان من املنكرين لتعبده عليه الصالة و السالم بشرع من قبله 

  ا فارجع إليه إن شئت سواء كان قبل البعثة او بعده
ونقل ابن القشريي عن بعضهم أنه عليه الصالة و السالم كان قبل البعثة متعبدا بشريعة العقل قال وهذا باطل إذ 
ليس للعقل شريعة وذكر احللي يف النهاية أن بعض اإلمامية ذهب إىل انه كان متعبدا مبا يلهمه اهللا تعاىل إياه وأقوى 

  ن متعبدا بشرع معني قول من ذهب إىل انه شرع إبراهيم عليه السالم أقوال من ذهب إىل انه كا
  قال اإلمام املازري هذه املسألة ال تظهر هلا مثرة يف األصول وال يف الفروع البتة وال يبين عليها حكم يف الشريعة 

رب بعضهم أمرها وأما املسألة الثانية وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ال فهي من أهم مسائل األصول وقد ق
  فقال 

إن ما مل يعلم من شرائع من قبلنا إال من جهة املنتمني إليها فهذا ال حبث فيه الختالط ما صح منه مبا مل يصح على 
  وجه حيار فيه اجلهبذ النحرير 

ف وأما ما علم من غري جهتهم وهو ما ذكر منها يف الكتاب والسنة فمنه ما دل الدليل على اخلذ به وهذا ال خال
فيه ومنه ما دل الدليل على نسخه يف شرعنا وهذا أيضا كذلك ومنه ما مل يدل الدليل على األخذ به وال على 

  نسخه فهذا هو الذي اختلف فيه 
فقال بعضهم هو شرع لنا وقال بعضهم ليس بشرع لنا وممن قال هو شرع لنا مالك ومجهور أصحابه وأصحاب أيب 

قد اومأ إليه الشافعي يف بعض كتبه وقال القرطيب ذهب إليه معظم أصحابنا يعين  حنيفة والشافعي قال بان السمعاين
  املالكية وقال القاضي عبد الوهاب إنه الذي تقتضيه أصول مالك 

ونقل ذلك عن حممد بن احلسن قال الربذوي يف أصوله قال بعض العلماء تلزمنا شرائع من قبلنا حىت يقوم الدليل 
  نا وقال بعضهم ال تلزمنا حىت يقوم الدليل وقال بعضهم تلزمنا على اهنا شريعتنا على النسخ مبنزلة شرائع

والصحيح عندنا أن ما قص اهللا تعاىل منها علينا من غري إنكار أو قصة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غري 
  إنكار فإنه يلزمنا على أنه شريعة رسولنا عليه الصالة و السالم 

( وقال ) ملة أبيكم إبراهيم ( ر عندنا من األقوال هبذا الشرط الذي ذكرنا قال اهللا تبارك وتعاىل مث قال وهو املختا
فعلى هذا األصل جيري هذا وقد احتج حممد يف تصحيح املهايأة والقسمة ) قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا 

  ب هلا شر( وقال ) ونبئهم أن املاء قسمة بينهم ( بقول اهللا تعاىل 

فاحتج هبذا النص إلثبات احلكم به يف غري املنصوص عليه مبا هو نظريه فثبت أن املذهب ) ولكم شرب يوم معلوم 
  هو القول الذي اخترناه ا هـ 

  املسألة التاسعة 
للمنكرين إلفادة املتواتر علم اليقني شبه منها أنه جيوز أن خيربنا مجاعة ال ميكن تواطؤهم على الكذب بأمر كحياة 

زيد وخيربنا مجاعة أخرى مثلهم بنقيض خربهم كموت زيد فلو أفاد املتواتر علم اليقني للزم حصول العلم بالنقيضني 
  وهو حمال 



  وأجاب اجلمهور بأن هذا غري ممكن وال بد أن يكون أحد اخلربين غري مستوف لشروط التواتر 
جازمة وغريها ينكرها ومن ذلك صلب املسيح عليه ومنها أن كثريا من الفرق اليت ال حيصى عددها خترب بأمور وهي 

  السالم فإن اليهود والنصارى جيزمون بوقوعه واملسلمون ينكرون ذلك وينسبون هلم الوهم 
واجلواب أن املسلمني مل يسلموا ال العتقادهم أن املتواتر ال يفيد اليقني بل ألنه تبني هلم أن ذلك اخلرب مل يستوف 

  اتر الشروط الالزمة يف التو
وقد هول املخالفون هتويال عظيما وزعموا ان املسلمني أنكروا أعظم األمور املتواترة تواترا فإن النصارى واليهود 

ومها أمتان عظيمتان قد طبقتا مشارق األرض ومغارهبا وهم خيربون بصلب املسيح واإلجنيل يصرح بذلك فإذا 
  أي خرب بعده ميكن االعتماد عليه والركون إليه أنكروا هذا اخلرب وقد وصل إىل أعلى درجات التواتر ف

وقد أجاب عن ذلك علماء الكالم واألصول غري أن كثريا منهم اقتصر على اجلواب اجململ وهو ال يشفي غليل من 
  قويت عنده هذه الشبهة والذين أجابوا 

ال غري انه أصل اإلشكال جبواب مفصل بىن أكثرهم كالمه على جمرد االحتمال وهو وإن كان جمديا يف مقام اجلد
وسبب ذلك اهنم مل يطلعوا على ما ورد يف اإلجنيل الذي هو العمدة يف انتشلر هذا اخلرب ولو اطلعوا عليه لرأوا 

  اخلطب أسهل مما ظنوه 
وقد تصدى ابن حزم للجواب عن هذه املسالة وهو من املطلعني على كتب أهل الكتاب فأحببنا نقل عبارته قال يف 

ل والنحل ومما يعترض به علينا اليهود والنصارى ةومن ذهب إىل إسقاط الكواف من سائر امللحدين ان كتاب املل
قال قائلهم قد نقلت اليهود والنصارى أن املسيح عليه السالم قد صلب وقتل وجاء القرآن بأنه مل يقتل ومل يصلب 

ة اهلواء والديان واألزمان والبلدان واألجناس فقولوا لنا كيف كان هذا فإن جوزمت على هذه الكواف العظام املختلف
  نقل الباطل فليست بذلك أوىل من كافتكم اليت نقلت أعالم نبيكم وكتابه وشرائعه 

مث قال يف اجلواب عنه إن صلب املسيح عليه السالم مل يقله قط كافة وال صح باخلرب قط ألن الكافة اليت يلزم قبول 
أهنا مل تتواطأ لتنابذ طرقهم وعدم التقائهم وامتناع اتفاق خواطرهم على اخلرب الذي نقلها هي إما اجلماعة اليت يوقن 

نقلوه عن مشاهدة أو رجوع إىل مشاهدة ولو كانوا اثنني فصاعدا وإما أن يكون عدد كثري ميتنع منه االتفاق يف 
  فيه الطبيعة على التمادى على سنن من تواطؤوا عليه فأخربوا خبرب شاهدوه ومل خيتلفوا 

فما نقله أحد أهل هاتني الصفتني عن مثل إحدامها وهكذا حىت يبلغ إىل مشاهدة فهذه صفة الكافة اليت يلزم قبول 
  نقلها ويضطر على صحته إال بربهان 

فلما صح ذلك نظرنا فيمن نقل خرب صلب املسيح عليه السالم فوجدناه كواف عظيمة صادقة بال شك يف نقلها 
  ين ادعوا مشاهدة جيال بعد جيل إىل الذ

صلبه فإن هناك تبدلت الصفة ورجعت إىل شرط مأمورين جمتمعني مضمون منهم الكذب وقبول الرشوة على قول 
  الباطل 

والنصارى مقرون بأهنم مل يقدموا على أخذه هنارا بأهنم مل يقدموا على أخذه هنارا خوف العامة وإمنا أخذوه ليال عند 
 يبق يف اخلشبة إال ست ساعات من النهار وأنه أنزل إثر ذلك وأنه مل يصلب إال يف افتراق الناس عن الفصح وانه مل

مكان نازح عن املدينة يف بستان فخار متملك للفخاري ليس موضعا معروفا بصلب من يصلب وال موقوفا لذلك 
نية وهي امرأة من وأنه بعد هذا كله رشي الشرط على أن يقولوا أن أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك وأن مرمي اجملدال



  العامة مل تقدم على حضور موضع صلبه بل كانت واقفة على بعد تنظر 
هذا كله يف نص اإلجنيل عندهم فبطل أن يكون صلبه منقوال بكافة بل خبرب يشهد ظاهره على انه مكتوم تواطأ عليه 

شهد هاربني بأرواحهم مستترين و وما كان احلواريون ليلتئذ بنص اإلجنيل إال خائفني على أنفسهم غيبا عن ذلك امل
أن مشعون الصفا غرر ودخل دار قيافا الكاهن أيضا بضوء النار فقيل له أنت من أصحابه فانتفى وجحد وخرج 

  هاربا عن الدار 
فبطل أن ينقل خرب صلبه أحد تطيب النفس عليه على أن نظن به الصدق فكيف أن ينقله كافة وهذا معىن قوله 

إمنا عىن تعاىل أن أولئك الفساق الذين دبروا هذا الباطل وتواطؤ عليه هم شبهوا على من ) م ولكن شبه هل( تعاىل 
  قلدهم فأخربوهم أهنم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون يف ذلك عاملون أهنم كذبة 

ولو أمكن أن يشبه ذلك على ذي حاسة سليمة لبطلت النبوات كلها إذ لعلها شبهت على احلواس السليمة ولو 
ذلك لبطلت احلقائق كلها وألمكن أن يكون كل واحد منا يشبه عليه فيما يأكل ويلبس وفيمن جيالس ويف أمكن 

  حيث هو 

  فلعله نائم أو مشبه على حواسه ويف هذا خروج إىل السخف وقول السوفسطائية واحلماقة 
املستنصر فرأيت أنا وغريي وقد شاهدنا حنن مثل ذلك وذلك أننا أندرنا للجبل حلضور دفن املؤيد هشام بن احلكم 

نعشا فيه شخص مكفن وقد شاهد غسله شيخان جليالن حاكمان من حكام املسلمني ومن عدول القضاة يف بيت 
وخارج البيت أيب رمحه اهللا ومجاعة من عظماء البلد مث صلينا يف ألوف من الناس عليه مث مل يلبث إال شهورا حنو 

الفة ودخلت عليه أنا وغريي وجلست بن يديه ورأيته وبقي ثالثة أعوام السبعة حىت ظهر حيا وبويع عد ذلك باخل
  غري شهرين وأيام 

فإمنا هو إخبار عن الذين يقولون تقليدا ألسالفهم من ) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم ( مث قال وأما قوله تعاىل 
أدخلوا يف شبه منه وكان املشبهون مل  النصارى واليهود إنه عليه السالم قتل وصلب فهؤالء شبه هلم القول أي

شيوخ السوء يف ذلك الوقت وشرطهم املعون أهنم قتلوه وصلبوه وهم يعلمون أنه مل يكن ذلك وغنما أخذوا من 
  أمنهم فقتلوه وصلبوه يف استتار ومنع من حضور الناس مث أنزلوه ودفنوه متويها على العامة اليت شبه اخلرب هلا ا هـ 

تقي يف اجلواب الصحيح وقصة الصلب مما وقع فيها االشتباه وقد قام الدليل على أن املصلوب مل يكن قال العالمة ال
  هو املسيح عليه السالم بل 

شبهه وهم ظنوا أنه املسيح واحلواريون مل ير أحد منهم املسيح مصلوبا بل أخربهم بصلبه بعض من شهد ذلك من 
  اليهود 

ا الكذب وأكثر الناس يقول اشتبه عليهم وهلذا كان مجهور املسلمني يقولون فبعض الناس يقولون إن أولئك تعمدو
  عن أولئك ومن قال باألول جعل الضمري يف شبه هلم عن السامعني خلرب أولئك ) ولكن شبه هلم ( يف قوله 

هذا مما يقدح  فإذا جاز ان يغلطوا يف هذا ومل يكونوا معصومني يف نقله جاز أن يغلطوا يف بعض ما ينقلوه عنه وليس
يف رسالة املسيح وال فيما تواتر نقله عنه بأنه رسول اهللا جيب اتباعه سواء صلب أو مل يصلب واحلواريون مصدقون 

فيما ينقلونه ال يتهمون بتعمد الكذب عليه لكن إذا غلط بعضهم يف بعض ما ينقله مل مينع ذلك أن يكون غريه 
  مما تبني غلطه فيه يف مواضع أخر ا هـ  معلوما ال سيما إذا كان ذلك الذي غلط فيه

فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا وقتلهم ( والضمائر يف هذه اآلية وفيما قبلها عائدة إىل اليهود قال تعاىل 



األنبياء بغري حق وقوهلم قلوبنا غلف بل طبع اهللا عليها بكفرهم فال يؤمنون إال قليال وبكفرهم وصدهم على مرمي 
عظيما وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن الذين هبتانا 

  ) اختلفوا فيه لفي شك منه ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما 
ا زائدة والباء للسببية وهي متعلقة حمذوف تقديره فعلنا هبم ما فعلنا م) فبما نقضهم ميثاقهم ( قال املفسرون يف قوله 

أي مثل هلم من حسبوه ) شبه هلم ( وهو الظاهر وقال بعضهم ) هلم ( وأما شبه فهو مسند إىل اجلار واجملرور وهو 
ه هو يقني ال ريب فيه أي قتال يقينا أو متيقنني وقال بعضهم املراد أن نفي قتل) وما قتلوه يقينا ( إياه ويف قوله 

خبالف الذين اختلفوا فيه فإهنم كانوا يف شك لعدم إيقاهنم بقتله إذ مل تكن معهم حجة يسكنون إليها وقال بعضهم 
  املراد وما علموه يقينا وهو من قوهلم الشيء علما إذا عرفته معرفة تامة وهو بعيد 

ه من قرائن األحوال أن الذين صمموا على إهالك ورأى بعض الدارسني لكتب أهل الكتاب بناء على ما تراءى ل
املسيح من رؤساء اليهود ملا مل جيدوه ويئسوا من عودة إليهم عندوا إىل رجل آخر مومهني أنه هو املسيح فصلبوه 

إرهابا ألتباعه وملن خياف أن يكون عنده ميل إىل اتباعه وضعوا حراسا على القرب خشية أن ينبش فتظهر حقيقة األمر 
رأوا أن احلزم يقضي عليهم بنقله منه سرا إىل حيث ال يهتدي إليه ففعلوا وخشية أن يفتنت الناس بعدم وجوده فيه مث 

  رشوا احلراس مبال جم ليشيعوا أن تالميذه أتوا يف جنح الظالم فأخذوه من القرب وهو نائم 
رادوا قتله قال انا أدلكم عليه وقد وقال بعض املفسرين إن الذي صلب كان رجال ينافق عيسى عليه السالم فلما أ

كان عيسى استتر فدخل الرجل بيت عيسى ورفع اهللا عيسى وألقى شبهه على املنافق فقتلوه وصلبوه وه يظنون أنه 
عيسى عليه السالم وهذا القول على كل ال أقرب من قول بعضهم إن املسيح عليه السالم ملا أمجعت اليهود على 

بأنه سريفعه إىل السماء قال ألصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهه فيقتل ويصلب  قتله وأخربه اهللا سبحانه
  ويدخل اجلنة فقام رجل منهم وقال أنا فألقى اهللا عليه شبهه فأخذ وقتل وصلب 

واملنافق املذكور هو يهو ذا األسخريوطي وذكر يف اإلجنيل أنه كان أحد التالميذ االثىن عشر الذين اختارهم املسيح 
بث دعوته وأعطاهم قوة على إخراج الشياطني وشفاء مجيع األمراض مث ملا بلغه أن رؤساء اليهود قد صمموا على ل

القبض على املسيح وإهالكه ذهب إليهم وقال هلم أنا أسلمه إليكم فماذا تعطوين على ذلك فأعطوه ثالثني من 
  رضي هبا وصار يترقب فرصة إلجناز ما وعدهم به الفضة كل واحد منها تساوي قيمة درمها أو درمهني أو حنو ذلك ف

ففي ليلة من الليايل ذهب إليهم وقال إن الفرصة قد أمكنت فأرسلوا معه مجعا كبريا معهم سيوف وعصي وهذا 
اجلمع مؤلف من اناس من خدمة رؤساء الكهنة ومشايخ الشعب وأناس من جند الروم فذهب هبم إىل سفح جبل 

  بستان هناك وقال هلم إذا وصلت إليه أقبله فالذي  الزيتون وكان املسيح يف

أقبله هو املسيح فاقبضوا عليه وإمنا جعل هلم عامة ألن كثريين منهم كانوا ال يعرفونه فلما دنا منه سلم عليه مث تقدم 
  فعانقه فقال له املسيح يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن اإلنسان 

ناكصني على أعقاهبم وسقطوا على األرض مث قال هلم املسيح من  مث خرج إىل القوم وقال هلم أنا هو فتقهقروا
تطلبون فقالوا نطلب عيسى الناصري فقال هلم قد قلت لكم إين أنا هو فإن كنتم تطلبونين فعوا هؤالء يهبون وكان 

ملسيح مع بطرس الذي يقال له مسعان الصفا سيف فانتضاه وضرب به عبد عظيم الكهنة فأخذ أذنه اليمىن فقال له ا
  اكفف وملس أذن العبد فربئت فحينئذ قيض اجلماعة عليه وأوثقوه وذهبوا إىل حيث أرادوا 

وإن أردت معرفة تتمة املسألة فارجع إىل األناجيل األربعة وإن كان فيها من االضطراب يف سوق هذه القضية ما ال 



بت أن أوردها بتمامها على وجه يرتفع به مزيد عليه واألوىل الرجوع إليها مع مراجعة ما قاله مفسروها وكنت أحب
  اللبس إليه لتسكن النفس غري أن ذلك يقتضي بسطا زائدا ال يسعد عليه هذا املوضع 

ولنرجع إىل امر يهوذا فنقول ذكر يف إجنيل مىت أنه يهوذا ملا رأى املسيح قد دفن ندم وذهب إىل رؤساء الكهنة وإىل 
ين أخطأت بتسليمي إنسانا برا فقالوا ماذا علينا أنت أخرب وطرح ما أخذه يف املشايخ وأعاد هلم ما أخذ وقال هلم إ

  اهليكل وذهب فخنق نفسه وأما ما أعاده من املال فقد اشترى الرؤساء به حقل الفخار وجعلوه مقربة للغرباء 
إىل هذا احلد ذهب  قال مفسروه إن يهوذا ملا رأى اليهود قد حكموا عل املسيح باهلالك ومل يكن يظن أن األمر يصل

إىل الرؤساء وقال هلم ما قال وأعاد هلم ما أخذه من املال راجيا بذلك أن يطلقوه فلما مل جييبوه إىل ما سأل خنق 
  نفسه 

هذا وملا ارتاب بعض علمائنا يف أمر يهوذا تراءى هلم أنه هو الذي أيل عليه شبه املسيح فأخذ وصلب ولقي جزاء 
يتلقفون أخبار املسيح عليه السالم من كل فم ملا مل يقفوا له على عني وال أثر ظنوا انه عمله غري أن الذين كانوا 

هلك أو اهلك نفسه فلفقوا هذا القول بناء على ما وقع يف نفوسهم ومثل ذلك ال حيصى وهذا القول أقوى األقوال 
رآه وكان يعرفه من قبل قال إنه هو اليت قاهلا من ذهب إىل ان املصلوب كان يشبه املسيح عليه السالم حبيث إن من 

  أو كأنه هو 
والقول بالشبه املذكور هو املشهور عند اجلمهور وقد أنكره عليهم اجلمهور األمم من غري املسلمني وقد وافقهم 

على اإلنكار ابن حزم مع أن مجيع أرباب امللل يقولون جبواز خرق العادة وهذا من أقرب األمور جوازا يف العقل ال 
  إن قضت احلكمة بوقوعه كاملسألة اليت حنن بصددها وليس يف ذلك ما يوجب إبطال احلقائق  سيما

على انه تقرر يف علم الكالم أن احلواس قد تغلط يف بعض األحيان وأن ذلك ال يرفع االطمئنان إىل ما أدركته يف 
يه السالم ملا أراد اليهود إهالكه سائر األحيان ومثل ذلك العقل فأي حمذور حيصل أن قيل وعلى ذلك إن املسيح عل

ألنه كان يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيثهم على اتباع احلق والسلوك يف مهج الصدق ألقى اهللا شبهه 
  على رجل مارق منافق مستحق للهالك فأخذ وصلب وهو بذلك حري وجنا من غوائلهم ذلك الرب الربي 

  السالم ملا أراد اجلماعة القبض عليه أظهر ثالث آيات وذكر مفسرو األناجيل أن املسيح عليه 
األوىل إمساكه أبصارهم حىت مل يعرفوه مع أن ذلك اخلائن جعل ملعرفته عالمة وكان كثري منهم يعرفه ويؤيد ذلك 

  أنه ملا قال هلم من تطلبون ل يقولوا إننا نطلبك بل قالوا عيسى الناصري وذلك لعدم معرفتهم له 

  م على ظهورهم إىل األرض مبجرد قوله أنا هو الثانية وقوعه
الثالثة إرجاعه أذن العبد اليت قطعها بطرس فانظر كيف أثبتوا أخذ املسيح بأبصار القوم حىت جهله من كان يعرفه 

  فلو أراد املسيح حينئذ أن يتركهم وشأهنم ويذهب حيث شاء ألمكن 
ه بينهم قلت ال خوف يف ذلك فإنه تظهر هلم يف أقرب مدة فإن قلت لعلع خاف أن يلقوا القبض على تالمذته ظنا أن

حقيقة احلال فيطلقوهنم وهم ال مأرب هلم فيما عداه إال أن نقول لعل اللجاج والعناد حيملهم على دعوى أنه بينهم 
  فيعمدوا إىل أحدهم فيهلكوه لئال يقال إنه صعد إىل السماء أو جنا منهم بقوة ربانية 

يح أخذ بأبصار اليهود فلم يروه قبل هذه املرة وذلك أنه كان ذات يوم ميشي يف اهليكل يف وذكروا أيضا أن املس
رواق سليمان فأحدقت به اليهود وقالوا له حىت مىت تعذب نفوسنا فإن كنت املسيح فقل لنا عالنية فأجاهبم مبا أثار 

أفضت إىل العزم يف إمساكه فخرج من غضبهم فتناولوا حجارة لريمجوه فلم يستطيعوا مث جرت بينهم حماورة أخرى 



  بني أيديهم قالوا فخروجه من بني أيديهم إمنا أمكن لكونه حجب أبصارهم فلم يروه 
فإن قلت إن املسيح عليه السالم لعله أراد أن ينال على أيديهم الشهادة لتكون له احلسىن وزيادة قلنا ال يسوغ 

وهذا من األمور احملكمة اليت اتفقت فيها الشرائع ) يكم إىل التهلكة وال تلقوا بأيد( ذلك على هذه الصفة قال تعاىل 
على اختالفها وقد ذكر يف األناجيل أن املسيح عليه السالم كان يف الليلة اليت قصده فيها القوم يتضرع إىل اهللا 

ون مريدا لالستسالم تعاىل كثريا ويسأله أن ينجيه من مكايد أعدائه وكان شديد احلزن واالكتئاب وهذا ينايف أن يك
  هلم 

  هذا وإن طريقة ابن حزم طريقة معقولة وهي وإن كانت بعيدة يف نظر 

قوم فهي قريبة يف نظر آخرين ممن خربوا أحوال الناس ودققوا النظر يف أمر احلوادث وأكثروا من النظر يف التاريخ 
  وحبثوا عن أسباب املسائل وعللها ليقفوا على حقائقها ودقائقها 

أمر ينبغي التنبه له وهو أن اليهود يف ذلك العصر مل يكونوا مستبدين بأمرهم بل كانوا حتت حكم ملوك الروم وهنا 
وكان ملك الروم حينئذ طيباريوس وهو الذي بنيت يف عهده مدينة طربية ونسبت إليه وكان الوايل عليهم من قبله 

قيصر برومية وللمسيح مخس عشرة سنة وكان  بيالطوس قال سعيد بن البطريق يف نظم اجلوهر وملك طيباريوس
  لقيصر هذا صديق يقال له بالطس من قرية على شط البنطس ولذلك يسمى بالطس البنطي فواله على أرض يهوذا 

قال ويف مخس عشرة سنة من ملك طيباريوس هذا ظهر حيىي بن زكريا املعمداين فعمد اليهود يف األردن ولسيدنا 
ال وكتب بالطس إىل طيباريوس امللك خبرب سيدنا املسيح وما تفعله تالميذه من العجائب املسيح ثالثون سنة مث ق

الكثرية من إبراء املرضى وإحياء املوتى فأراد أن يؤمن بسيدنا املسيح ويظهر دين النصرانية فلم يتابعه أصحابه على 
  ذلك وملك اثنني وعشرين سنة وستة أشهر 

ؤوس اليهود عنده أن املسيح عليه السالم كان يضل شعبهم ويدعي بأنه هو وبيالطوس املذكور هو الذي ادعى ر
املسيح ملك اليهود وأنه كان مينع الناس من أداء اجلزية لقيصر وطلبوا منه أن يصلبه وإمنا مل يتولوا هم املر بأنفسهم 

  ألسباب 
لروم وما وقع منهم مرارا من القيام األول انه مل يكن يسوغ أن يقتلوا أحدا ممن حكموا عليه بالقتل دون موافقة ا

على املسيح وإرادة رمجه فإمنا ذلك من قبيل ما حيصل أحيانا من حكام الرعايا حني اشتداد غضبها وكثريا ما 
  تتغاضى احلكام عن ذلك إذا مل ختش ضررا منه 

  الثاين أهنم كانوا خيافون من الشعب فإن كثريين منهم كانوا مييلون إىل 

  لسالم فإذا توىل احلاكم ذلك ووقع من الشعب فنت أمكنه تسكينها بواسطة اجلند املسيح عليه ا
الثالث أن ما ادعوه على املسيح عليه السالم من أنه كان يفتري على اهللا كذبا ويضل الناس لو صح وثبت فإنه 

ناس عن يقتضي مبوجب شرعهم الرجم ال الصلب وهم يريدون أن يصلب العتقادهم أن الصلب أدعى لزجر ال
  اتباعه وفيه شفاء غليلهم ما ليس يف غريه من انواع القتل 

وقد ذكر يف األناجيل أن بيالطوس املذكور ملا سلمه رؤساء اليهود املسيح عليه السالم وطلبوا منه إهالكه سأله عما 
أجد له علة توجب اهتموه له فتبني له افتراؤهم وعرف أهنم إمنا أسلموا حسدا وبغيا وتعجب جدا وقال هلم إين مل 

هالكه حرص على إطالقه غري اهنم أصروا على ما طلبوا منه وحرضوا مجهور الناس على ذلك فاحب إرضاءهم 
  فأمر الشرط بان يذهبوا به وجيروا ما يرضي أولئك القوم 



إىل إمضائه وقد اختلف املفسرون يف أمر بيالطوس فقال بعضهم إنه كان يف الباطن مييل إىل قتل املسيح ولذلك بادر 
مع أن يف يده إطالقه حاال فضال عن إبقائه يف السجن إىل أن يتروى يف أمره مدة وجيري بعد ذلك ما يقتضيه احلال 

ويدل على ذلك قوله للمسيح عليه السالم ملا سأله فلم جيبه مالك ال تكلمين أال تعلم أن يل سلطانا على ان أطلقك 
  ويل سلطان على أن أصلبك 

  مل يكن بيالطوس مييل إىل الباطن إىل قتل املسيح عليه السالم ويدل على ذلك أشياء وقال أكثرهم 
  األول ما ظهر منه من تربئة املسيح وذبه عنه بقدر ما استطاع 

الثاين رؤيا زوجته فإهنا أرسلت إليه وهو يف جملس احلكم واملسيح عنده مع القائمني عليه تقول إياك وذلك الصديق 
لم من أجله أمورا مزعجة كثريا وقد اختلفوا يف هذا احللم فقال بعضهم هو من الشيطان ليخلص ألين رأيت يف احل

  املسيح فيبقى العامل بغري فداء وقال بعضهم هو من ملك ليشهد الرجال والنساء بكمال املسيح 

د الناس عن إثارة الثالث خوف ثورة الشعب فإن كثريا منهم كانوا مييلون إىل املسيح عليه السالم والوالة أبع
الشعب بدون عابث قوي لذلك وهذا الوايل كان من عباد األوثان ومل يكن لليهود عنده من حيث الدين شأن 

ولذلك كان القائمون عليه عازمني يف أول األمر على ان ميسكوه ويقتلوه غيلة وأن يكون ذلك يف غري العيد لكثرة 
ريوا رأيهم واعتقدوا أن الفرصة قد ساعدت وعزموا على ان يكون اجتماع الناس فيه فلما جاءهم يهوذا اخلائن غ

  ذلك على يد احلاكم ألنه أقرب إىل السالمة من الشعب إن ثار ففعلوا ما فعلوا 
الرابع ما ذكر عنه من أنه كتب من بعد إىل طيباريوس ملك الروم خبرب املسيح وما وقع له من اآليات وخبرب تالميذه 

من العجائب غري أن كثريا منهم توقف يف صحة هذا اخلرب وقال إنه كان عزم على ذلك غري وما يقع على أيديهم 
  انه خشي ان يعود عليه ذلك بالضرر حيث قتل املسيح بغري حق 

وقد ورد على هذا الفريق إشكال وهو أن يقال إذا كان هذا الوايل مييل إىل إطالق املسيح والبواعث على ذلك 
  كثرية فلم مل يطلقه 

قد أجابوا عن ذلك بأن بيالطوس كان عزم على إطالقه فصاح اليهود به وقالوا إن تطلق هذا فما أنت مبحب و
لقيصر ألن من جيعل نفسه ملكا يكون عدوا لقيصر فارتاع بيالطوس وخشي بطش قيصر إن بلغه ذلك فأسلم 

  املسيح إىل ما أسلمه إليه 
ملسيح يف السجن ويكتب إليه حبقيقة احلال وينتظر ما يأمر به ويف هذا اجلواب ضعف ألنه ميكنه حينئذ أن يضع ا

  فيجري عليه 
وقال بعضهم فعل ما فعل ختلصا من شغب الشعب فإن الرؤساء حرضوهم على االجتماع عند دار احلكم وأن 

 يلحوا يف طلب إهالكه فكان كلما قال هلم أي شر صنع هذا يزدادون صياحا قائلني ليصلب فلما رأى أن ذلك ال
  يفيد شيئا بل تزداد اجللبة كلما حاوهلم غسل يديه أمامهم وقال أنا بريء من دم هذا 

  الصديق أنتم أخرب فصاحوا كلهم قائلني دمه علينا وعلى أوالدنا وأسلمه إىل اجلند لينفذوا احلكم عليه 
جلواب ال بل جيب على قال بعض القسيسني فإن قيل جيوز للوايل أن خيضع لرأي الشعب كله يف مثل هذا األمر فا

  احلاكم أن حيتمل ألف ميتة وال حييد عن منهج العدل وإذا مجع بني العلتني يكون اجلواب أقوى 
واعلم أن مسألة الصلب إمنا أمهت النصارى مع ضعف مأخذها عندهم لبنائهم أكثر أمور دينهم عليها ونسبتهم 



  ا ينكرون على منكر التثليث أكثر أسراره إليها حىت إهنم ينكرون على منكرها أكثر مم
  وقد بقي يف مباحث املتواتر مسائل أخرى مهمة تركناها ألهنا مما يهتدي إليها اللبيب بنفسه إذا أمعن فيها النظر 

  الفصل السادس

  يف أقسام احلديث

  قبل اخلوض يف ذلك ينبغي الوقوف على مسألتني 
ستغنائه بالتواتر عن يراد سند له حىت إنه إذا اتفق له سند مل يبحث املسألة األوىل أن احملدثني ال يبحثون عن املتواتر ال

  عن أحوال رواته ملا سبق بيانه يف املسألة السابعة من الفصل اخلامس 
فقول احملدثني إن احلديث ينقسم إىل صحيح وحسن وضعيف يريدون به احلديث املروي من طريق اآلحاد وأما 

  القسمة احلديث املتواتر فهو خارج عن مورد 
وقد أحلق بعضهم املستفيض باملتواتر فجعله أيضا خارجا عن مورد القسمة وقد نقلنا فيما مضى أقواال يف حد 

املستفيض وقد وقفت اآلن على أقوال أخر ذكرها بعض من ألف يف القواعد الفقهية فأحببت إيراد خالصة ذلك 
  قال 

هم على الكذب وكالم قوم أنه خرب مجع يفيد ظنا فوق الظن قد اقتضى كالم قوم أن املستفيض خرب مجع ميتنع تواطؤ
  اجملرد وقال بعضهم إنه خرب مجع كثري يقع العلم أو الظن بقوهلم 

وقال بعض الفقهاء ال تقبل الشهادة باالستفاضة إال يف مسائل منها النسب والوقف ووالية الوايل وعزله وقال 
  تج إىل البحث والسؤال عنه بعضهم إذا استفاض فسق الشاهد بني الناس مل حي

وينبغي التنبه ألمر وهو أنه ال جيوز اجلرح مبجرد الشيوع واالنتشار بل ال بد مع ذلك من حصول العلم فإذا مل 
حيصل العلم مل جيز االعتماد عليه وهتك أعراض الناس به وقد صرح بذلك الغزايل وهو احلق ألنه مما ميكن الوقوف 

ه لبس فال يقع فيه مبا ال يفيد العلم من االستفاضة واالستفاضة حتصل بأقل مجوع الكثرة عليه وإذا وقع مل حيصل في
  وهو أحد عشر فمن زعم استفاض بدوهنا فهو ذاهل 

وشرط العمل باالستفاضة أن ال عارض باستفاضة مثلها فإن عورضت بطل حكمها ألنا إن شرطنا يف االستفاضة 
اضة من اجلانبني ألن القاطعني ال يتعارضان وإن اكتفينا بالظن فليس أحد العلم فاملعارضة تدل على انه ال استف

  الظنني بأوىل من مقابله 
واعلم أن الشيء الذي ال تنضبط أسباب االطالع عليه إذا أثارت أسبابه لبعض العارفني ظنا يسوغ له الشهادة مل 

الذي ثار عند الشاهد ال سيما إن قامت عند يسغ له أن يصرح به عند احلاكم لن من اجلائز أن ال يتبني له الظن 
الشاهد إشارات تقصر عنها العبارات ومن مث قالوا فيما يشهد فيه باالستفاضة إن الشاهد لو صرح بأن مستنده 

  االستفاضة مل يقبل ألنه أضعف قوله بذكر مستنده ا هـ 
للمتواتر ومنهم من جيعله أعلم منه حبيث  وقد تبني من عباراهتم املخلفة أن من العلماء من جيعل املستفيض مرادفا

يقال كل متواتر مستفيض وليس كل مستفيض متواترا ومنهم من جيعله قسما على حدة غري انه دون املتواتر وفوق 
  املشهور وهذا هو املشهور 



فة عليه أن واملقصود مبا ذكرنا التنبيه على اختالف االصطالح فيه ليعرف املطالع إذا رأى توارد األحكام املختل
  ذلك إمنا هو الختالف اصطالح املصطلحني فيه ال ألمر آخر 

املسالة الثانية قد سبق ذكر معىن السند واإلسناد وقول ابن املبارك اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما 
  شاء وقد دعا احلال إىل أن نذكر هنا معىن املسند وما يناسبه فنقول 

ر يف شرح خنبة الفكر واملسند يف قول أهل احلديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحايب بسند قال احلافظ ابن حج
  ظاهره االتصال 

فقويل مرفوع كاجلنس وقويل صحايب كالفصل خيرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق 
تمال وما يوجد فيه حقيقة االتصال من باب وقويل ظاهرة االتصال خيرج ما ظاهره االنقطاع ويدخل ما فيه االح

األوىل ويفهم من التقييد بالظهور أن االنقطاع اخلفي كعنعنة املدلس واملعاصر الذي مل يثبت لقيه ال خيرج احلديث 
  عن كونه مسندا إلطباق األئمة الذين خرجوا املسانيد على ذلك 

شيخ يظهر مساعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصال إىل  وهذا تعريف موافق لقول احلاكم املسند ما رواه احملدث عن
  صحايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وأما اخلطيب فقال املسند املتصل فعلى هذا املوقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا لكن قال إن ذلك قد 
  يأيت لكن بقلة 

لإلسناد فإنه يصدق على املرسل واملعضل واملنقطع إذا كان وأبعد ابن عبد الرب حيث قال املسند املرفوع ومل يتعرض 
  املنت مرفوعا وال قائل به ا هـ 

قال بعض العلماء ينبغي أن يراد مبوافقة تعريفه لتعريف احلاكم املوافقة يف اجلملة وإال فاملتبادر من تعريف احلاكم 
دليس يف رواته نعم إن أرباب املساند مل اختصاص املسند مبا اتصل فيه السند حقيقة وقد صرح باشتراط عدم الت

  يتحاموا فيها ختريج معنعنات املدلسني وال أحاديث من ليس له من النيب صلى اهللا عليه و سلم إال جمرد الرؤية 

  وقد عرفت مبا ذكر أن للعلماء يف معىن املسند ثالثة أقوال 
عا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وبه جزم القول األول قول من قال ن املسند ال يقع إال على ما اتصل مرفو

احلاكم يف كتابه يف علوم احلديث ومل يذكر فيه غريه وحكاه احلافظ ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد عن قوم من أهل 
  احلديث 

ملنت وهذا القول هو املشهور وبه حيصل الفرق بني املسند وبني املتصل واملرفوع وذلك أن املرفوع نظر فيه إىل حال ا
مع قطع النظر عن اإلسناد اتصل أم مل يتصل واملتصل نظر فيه إىل حال اإلسناد مع قطع النظر عن املنت مرفوعا كان 
أم موقوفا واملسند نظر فيه إىل األمرين ومها الرفع واالتصال فيكون أخص من كل منهما فكل مسند مرفوع وكل 

  ا مستند متصل وليس كل مرفوع مسندا وال كل متصل مسند
القول الثاين قول من قال املسند هو الذي اتصل إسناده من راويه إىل منتهاه ذكره اخلطيب نقال عن مجهور أهل 

احلديث قال ابن الصالح وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم دون ما جاء عن 
  الصحابة وغريهم 

ن بينه وبني املتصل فرق إال من جهة ان املتصل يستعمل يف املرفوع وعلى ذلك يدخل فيه املرفوع واملوقوف فال يكو
واملوقوف على حد سواء خبالف املسند فإنه يستعمل يف املرفوع كثريا ويف املوقوف قليال غري أن كالم اخلطيب 



  يقتضي دخول املقطوع فيه وهو قول التابعني وكذا قول من بعد التابعني وكالم أهل احلديث يأباه 
الثالث قول من قال املسند ما رفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم خاصة وهو قد يكون تصال مثل مالك عن  القول

نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا مسند ألنه قد أسند إىل 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو منقطع ألن الزهري مل يسمع من ابن عباس قاله ابن عبد الرب يف التمهيد رس
فعلى هذا يستوي املسند واملرفوع وقد جرى على ذلك الدارقين يف قوله يف سعيد بن جبري بن حية الثقفي إنه ليس 

  بالقوي حيدث بأحاديث يسندها وغريه يقفها 
بعضهم ما ذكر يف القول األول من قوهلم كل مسند تصل وليس كل متصل مسندا فقال إن هذا وقد استشكل 

  املسند غنما يطلق على املنت واملتصل إمنا يطلق على السند فكيف يسوغ محل أحدمها على اآلخر 
وميكن أن جياب بأن املراد بقوهلم كل مسند متصل أن كل حديث مسند فهو متصل اإلسناد وبقوهلم ليس كل 

متصل مسندا أنه ليس كل ما كان متصل اإلسناد مسندا وذلك لكونه بعضه ليس مبرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم وما ال يكون مرفوعا إليه ال يقال له مسند فيصح احلمل يف املوضعني على الوجه الذي ذكر 

الذهن ومن وقف مع ظواهر األلفاظ حار ونظائر ذلك كثرية ال حتصى وليس يف ذلك تعقيد لتبادر املعىن املراد إىل 
  يف أكثر املواضع 

واملراد باملتصل ما مل يسقط فيه أحد من رجاله ويسمى عدم السقوط اتصاال ويقابل املتصل املنقطع وهو ما سقط فيه 
  واحد من رجاله أو أكثر 

ييد فيسوغ أن يقال يف املقطوع وهو تنبيه ال يقال املتصل يف حال اإلطالق إال يف املرفوع واملوقوف وأما يف حال التق
  واقع يف كالمهم يقولون هذا متصل إىل سعيد بن املسيب أو إىل الزهري أو إىل مالك 

  ولنذكر تفسري هذه األلفاظ فنقول 
املرفوع هو ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من أقواله وأفعاله أو تقريره سواء أضافه إليه صحايب أو تابعي 

  بعدمها وسواء اتصل إسناده أم ال أو من 

وقال اخلطيب املرفوع ما أخرب فيه الصحايب عن قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو فعله فعلى هذا ال يدخل فيه 
ما أرسله التابعون ومن بعدهم قال احلافظ ابن الصالح ومن جعل من أهل احلديث املرفوع يف مقابلة املرسل فقد 

  عىن باملرفوع املتصل 
واملوقوف ما يروى عن الصحابة رضي اهللا عنهم من أقواهلم أو أفعاهلم أو تقريرهم ومسي موقوفا ألنه وقف عليهم 

ومل يتجاوز به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم مث إن منه ما يتصل اإلسناد فيه إىل الصحايب فيكون من املوقوف 
وف املنقطع على حسب ما عرف مثله يف املرفوع إىل النيب املوصول ومنه ما ال يتصل إسناده إليه فيكون من املوق

  صلى اهللا عليه و سلم 
وشرط احلاكم يف املوقوف أن يكون إسناده غري منقطع إىل الصحايب وهو شرط مل يوافقه عليه أحد وما ذكر من 

هذا موقوف على ختصيص املوقوف بالصحايب إمنا هو فيما إذا كر مطلقا وإال فقد يستعمل يف غري الصحايب يقال 
  عطاء أو على طاوس أو وقفه فالن على جماهد وحنو ذلك 

وقد مسى بعض الفقهاء املوقوف باألثر وأما احملدثون فجمهورهم يطلقون األثر على املرفوع واملوقوف وعلى ذلك 



تابه جرى الطحاوي يف تسمية كتابه املشتمل عليهما بشرح معاين األثر وكذلك أبو جعفر الطربي يف تسمية ك
  املشتمل عليهما بتهذيب اآلثار إال أن إيراده للموقوف فيه إمنا كان بطريق التبعية 

  واملقطوع ما جاء عن التابعني موقوفا عليهم من أقواهلم أو أفعاهلم أو تقريرهم 
 وقد استعمل اإلمام الشافعي مث الطرباين املقطوع يف املنقطع الذي مل يتصل إسناده ووقع يف كالم احلميدي

والدارقطين إال أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار االصطالح كما استعمل احلسن يف بعض األحاديث وهي 
  على شرط الشيخني 

ووقع للحافظ أيب بكر أمحد الربدعي عكس هذا فاستعمل املنقطع يف املقطوع حيث قال املنقطع هو قول التابعي 
قطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو وحكى اخلطيب عن بعض أهل العلم باحلديث أن املن

  فعله قال ابن الصالح وهو بعيد غريب 

  فائدة

قال احلافظ السيوطي مجع أبو حفص ابن بدر املوصلي كتابا مساه معرفة الوقوف على املوقوف أورد فيه ما أورده 
اهللا عليه و سلم إما عن صحايب أو تابعي  أصحاب املوضوعات يف مؤلفاهتم فيها وهو صحيح عن غري النيب صلى

فمن بعده وقال إن إيراده يف املوضوعات غلط فبني املوضوع واملوقوف فرق ومن مظان املوقوف واملقطوع مصنف 
  ابن أيب شيبة وعبد الرزاق وتفسري ابن جرير وابن أيب حامت وابن املنذر وغريهم ا هـ 

إلمام أبو سليمان أمحد اخلطايب احلديث عند أهله ثالثة أقسام صحيح ولنشرع يف بيان أقسام احلديث فنقول قال ا
  وحسن وسقيم 

  فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته 
واحلسن ما عرف خمرجه واشتهر رجاله وعليه مدرا أكثر احلديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة 

  الفقهاء 
  ملقلوب مث اجملهول والسقيم على ثالث طبقات شرها املوضوع مث ا

قال العراقي يف نكته مل أر من سبق اخلطايب إىل تقسيمه املذكور وإن كان يف كالم املتقدمني ذكر احلسن هو موجود 
  يف كالم الشافعي والبخاري ومجاعة ولكن اخلطايب نقل التقسيم عن أهل احلديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن الصالح 

وله احلديث عند أهله ثالثة أقسام أكثرهم وميكن إبقاؤه على عمومه نظرا الستقرار وأراد اخلطايب بأهل احلديث يف ق
  اتفاقهم على ذلك بعد االختالف 

وقد اعترض بعضهم على هذا التقسيم بأنا إن نظرنا إىل نفس األمر فما مث إال صحيح وغري صحيح وإن نظرنا إىل 
جابوا بأن هذا التقسيم مبين عل اصطالح احملدثني اصطالح احملدثني فهو ينقسم عندهم إىل أكثر من ذلك وأ

  واألقسام اليت أشار إليها راجعة إىل هذه الثالثة 
وأما املتقدمون فقد كان أكثرهم يقسم احلديث إىل قسمني فقط صحيح وضعيف وأما احلسن فذكر بعض العلماء 

  أهنم كانوا يدرجونه يف الصحيح ملشاركته له يف االحتجاج به 
مة ابن تيمية أهنم كانوا يدرجونه يف الضعيف قال يف منهاج السنة النبوية أما حنن فقولنا إن احلديث وذكر العال



الضعيف خري من الرأي ليس املراد به الضعيف املتروك لكن املراد به احلسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
  ححه جده وحديث إبراهيم اهلجري وأمثاهلما ممن حيسن الترمذي حديثه أو يص

وكان احلديث يف اصطالح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف والضعيف نوعان ضعيف متروك وضعيف 
ليس مبتروك فتكلم أئمة احلديث بلك االصطالح فجاء من ال يعرف ال اصطالح الترمذي فسمع بعض قول األئمة 

الترمذي وأخذ يرجح طريقه من احلديث الضعيف أحب إيل من القياس فظن أنه حيتج باحلديث الذي يضعفه مثل 
  يرى أنه اتبع للحديث الصحيح وهو يف ذلك من املتناقضني الذين يرجحون الشيء على ما هو أوىل بالرجحان 

هذا وقد رأينا أن نورد كل قسم من األقسام الثالثة يف مبحث وجل ما نذكره يف الغالب مأخوذ من كالم مهذب 
كالم من اقتفى أثره من بعده من املختصرين لكالمه أو املستدركني عليه مع هذا الفن احلافظ عثمان بن الصالح أو 

  التصرف يف بعض املواضع إن دعت احلال إليه 

  املبحث األول

  يف احلديث الصحيح

احلديث الصحيح هو احلديث الذي يكون متصل اإلسناد من أوله إىل منتهاه بنقل العدل الضابط عن مثله وال يكون 
  ة فيه شذوذ وال عل

فخرج بقوهلم الذي يكون متصل اإلسناد ما مل يتصل إسناده وهو املنقطع واملرسل واملعضل وبقوهلم بنقل العدل ما 
يف سنده من مل تعرف عدالته وهو من عرف بعدم العدالة أو من جهلت حاله أو مل يعرف من هو وبالضابط غري 

ح وإن عرف هو بالصدق والعدالة وبقوهلم وال يكون الضابط وهو كثري اخلطأ فإن ما يرويه ال يدخل يف حد الصحي
فيه شذوذ ما يكون فيه شذوذ والشذوذ خمالفة الثقة يف روايته من هو أرجح منه عند تعسر اجلمع بني الروايتني 

  وبقوهلم وال علة ما يكون فيه علة 
ك قيد بعضهم العلة بالقادحة واملراد بالعلة هنا أمر يقدح يف صحة احلديث وملا كان من العلل ما ال يقدح يف ذل

فقال وال علة قادحة ومن أطلق العبارة اكتفى بداللة احلال على ذلك ولكل وجهة وقد زاد بعضهم يف تقييد العل 
فقال وال علة خفية قادحة واألوىل ترك هذه الزيادة ألهنا توهم أن العلة الظاهرة ال تؤثر مع أهنا أوىل بالتأثري من العلة 

  الظاهرة مثل ضعف الراوي أو عدم اتصال السند  اخلفية والعلة
وقد اعتذر بعضهم عن ذلك فقال إمنا قيد العلة باخلفية ألن الظاهرة قد وقع االحتراز عنها يف أول التعريف وهو مما 

  ال جيدي نفعا 
  واختصر بعضهم هذا التعريف فقال احلديث الصحيح ما اتصل سنده 

ذ وعلة فأورد عليه بأن االختصار يقتضي أن يقال بنقل ثقة عن مثله فإن بنقل عدل ضابط عن مثله وسلم من شذو
الثقة هو اجلامع بني وصف العدالة والضبط وأجيب عن ذلك بأن الثقة قد يطلق على من كان مقبوال وإن مل يكن 

  تام الضبط واملعترب يف حد الصحيح إمنا هو تام الضبط ولذا فسروا الضابط يف تعريفه بتام الضبط 
ما ذكر هو حد احلديث الذي حيكم له بالصحة أهل احلديث بال خالف بينهم وأما اختالفهم يف صحة بعض و

  األحاديث فهو إما الختالفهم يف وجود هذه األوصاف فيه وإما الختالفهم يف اشتراط هذه الوصاف كما يف املرسل 



فقد ٣هنم مل يكتفوا مبا ذكر يف صحة احلديث وإمنا قيد نفي اخلالف بأهل احلديث ألنه قد نقل عن أناس من غريهم أ
نقل عن إبراهيم بن إمساعيل بن علية أنه جعل الرواية مثل الشهادة فلم يقبل ما ينفرد به الراوي العدل الضابط 

وشرط يف قبول احلديث أن يرويه اثنان عن اثنني وهو من الفقهاء احملدثني إال أنه غري مقبول القول عند األئمة مليله 
  االعتزال وقد كان الشافعي يرد عليه وحيذر منه  إىل

ونقل عن أيب علي اجلبائي من املعتزلة انه قال ال يقبل اخلرب إذا رواه العدل إىل إذا انضم إليه خرب عدل آخر أو 
عضده موافقة ظاهر الكتاب او ظاهر خرب آخر أو يكون منتشرا بني الصحابة أو عمل به بعضهم كى ذلك أبو 

  وصريي يف املعتمد احلسني الب
قال الغزايل إن رواية الواحد تقبل وإن مل تقبل شهادته خالفا للجبائي ومجاعة حيث شرطوا العدد ومل يقبلوا إال قول 

  رجلني مث ال تثبت رواية كل واحد 

  إال من رجلني آخرين وإىل ما ينتهي إىل زماننا يكثر كثرة عظيمة ال يقدر معها على إثبات حديث أصال 
الفخر الرازي رواية العدل الواحد مقبولة خالفا للجبائي فإنه قال رواية العدلني مقبولة وأما خرب العدل  وقال

  الواحد فال يكون مقبوال إال إذا عضده ظاهر أو عمل بعض أصحابه أو اجتهاد أو يكون منتشرا فيهم 
  الناقل أخذ ذلك من كالم احلاكم  وقد نقل عن بعض أصحاب احلديث أيضا أهنم اشترطوا التعدد يف الراوي وكأن

فقد قال يف كتاب علوم احلديث وصف احلديث الصحيح أن يرويه الصحايب املشهور بالرواية عن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم وله راويان ثقتان مث يرويه من أتباع التابعني احلافظ املتقن املشهور بالرواية وله رواة ثقات وقال يف 

  اب اإلكليل الصحيح من احلديث عشرة أقسام مخسة متفق عليها ومخسة خمتلف عليها كتاب املدخل إىل كت
فاألول من املتفق عليه اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة األوىل من الصحيح وهو أن ال يذكر إال ما رواه 

ي مشهور بالرواية عن صحايب مشهور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم له راويان ثقتان فأكثر مي يرويه عنه تابع
الصحابة له أيضا راويان ثقتان فأكثر مث يرويه عنه من اتباع األتباع احلافظ املتقن املشهور على ذلك الشرط مث 

  كذلك قال احلاكم واألحاديث املروية هبذه الشريطة ال يبلغ عددها عشرة آالف حديث 
  ال راو واحد القسم الثاين مثل األول إال أن رواته من الصحابة ليس له إ

  القسم الثالث مثل األول إال أن رواته من التابعني ليس له إال راو واحد 
  القسم الرابع األحاديث األفراد الغرائب اليت رواها الثقات العدول 

القسم اخلامس أحاديث مجاعة من األئمة عن آبائهم عن أجدادهم ومل تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم هبا إال 
كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهبز بن حكيم عن أبيه عن جده وإياس بن معاوية عن أبيه عن عنهم 

  جده وأجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات 
قال احلاكم فهذه األقسام اخلمسة خمرجة يف كتب األئمة فيحتج هبا وإن مل خيرج منها يف الصحيحني حديث يعين غري 

لف فيها املرسل وأحاديث املدلسني إذ مل يذكروا مساعهم وما أسنده ثقة وأرسله القسم الول قال واخلمسة املخت
  مجاعة من الثقات وروايات الثقات غري احلفاظ العارفني وروايات املبتدعة إذا كانوا صادقني انتهى كالم احلاكم 

  عند الشيخني  فقد جعل ما ذكره يف علوم احلديث شرطا للصحيح مطلقا وجعل ذلك يف املدخل شرطا للصحيح
وقد نقض عليه احلازمي ما ادعى من أنه شرط الشيخني مبا يف الصحيح من الغرائب اليت تفرد هبا بعض الرواة 
وأجيب بأنه إمنا أراد أن كل راو يف الكتابني يشترط أن يكون له راويان ال أنه يشترط أن يتفقا يف رواية ذلك 



  احلديث بعينه 
نه القاضي عياض ليس املراد أن يكون كل خرب روياه جيتمع فيه راويان عن صحابيه وقال أبو علي الغساين ونقله ع

مث عن تابعيه فمن بعده فغن ذلك يعز وجوده وإمنا املراد أن هذا الصحايب وهذا التابعي قد روى عنه رجالن خرج 
  هبما عن حد اجلهالة 

تبعه عليه عياض وغريه ليس بالبني وال أعلم أحدا قال أبو عبد اهللا بن املواق مت محل الغساين عليه كالم احلاكم و
  روى عنهما اهنما صرحا بذلك وال وجود له يف كتابيهما وال خارجا عنهما 

فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما يف كتابيهما فلم يصب ألن األمرين معا يف كتابيهما وإن 
 دليل فيه على كوهنما اشترطاه ولعل وجود ذلك أكثريا إمنا هو لن كان أخذه من كون ذلك أكثريا يف كتابيهما فال

من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن مل يرو عنه إال واحد يف الرواة مطلقا ال بالنسبة إىل من خرج هلم يف 
  الصحيحني 

إذا صح عنهما وليس من اإلنصاف إلزامهما هذا الشرط من غري أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخالهلما به أهنما 
  اشتراط ذلك كان يف إخالهلما به درك عليهما 

وقال القاضي أبو بكر ابن العريب يف شرح املوطأ كان مذهب الشيخني أن احلديث ال يثبت حىت يرويه اثنان وهو 
مذهب باطل بل رواية الواحد عن الواحد صحيحه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال يف شرح البخاري عند 

  إمنا األعمال بالنيات انفرد به عمر وقد جاء من طريق أيب سعيد رواه البزار بإسناد ضعيف حديث 
قال وحديث عمر وإن كانت طريقة واحدة فإمنا بىن البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد فهذا احلديث 

مع عليه فكأن عمر ذكرهم ال ليس من ذلك الفن ألن عمر قاله على املنرب مبحضر األعيان من الصحابة فصار كاجمل
  أخربهم 

ال ابن رشيد العجب منه كيف يدعي عليهما ذلك مث يزعم انه مذهب باطل فليت شعري من اعلمه بأهنما اشترطا 
ذلك إن كان منقوال فليبني طريقة لننظر فيها وغن كان عرفه باالستقراء فقد وهم يف ذلك ولقد كان يكفيه يف يف 

  ري ذلك أول حديث يف البخا

وما اعتذر به عنه فيه تقصري ألن عمر مل ينفرد به وحده بل انفرد به علقمة عنه وانفرد به حممد بن إبراهيم عن 
علقمة وانفرد به حيىي بن سعيد بن حممد وعن حيىي تعددت رواته وأيضا فكون عمر قاله على املنرب ال يستلزم أن 

وإمنا مل ينكروه أنه عندهم ثقة فلو حدثهم مبا مل يسمعوه قط مل يكون كر السامعني مبا عندهم بل هو حمتمل لألمرين 
  ينكروا عليه 

وقد ادعى احلافظ ابن حبان أن رواته اثنني عن اثنني إىل ان ينتهي السند ال توجد أصال قال بعض احملققني إن أراد 
موجودة والعزيز عندهم هو أو رواية اثنني فقط عن اثنني فقط ال توجد أصال فيمكن أن يسلم وأما صورة العزيز ف

الذي يكون يف طبقة من طبقاته اثنان من الرواة فقط وتكون الرواة يف سائر طبقاته ليست أقل من اثنني فيشمل ما 
  كان يف سائر طبقاته اثنان أو أكثر 

ديث العزيز والذي أنكره ابن حبان هو رواية اثنني عن اثنني إىل أن ينتهي السند فإنكاره ذلك ال يستلزم إنكار احل
  الذي قرره احملدثون وإمنا أنكر نوعا منه وعبارته ال حتتمل غري ذلك 

وها هنا أمر ينبغي االنتباه له وهو أن ظاهر عبارة ابن العريب تشعر بأن الشيخني يشترطان التعدد حىت يف الصحابة 



  وظاهر عبارة احلاكم تشعر خبالف ذلك 
 املشهور فضال على العزيز التعدد يف الصحابة نعم قد اشترط ذلك أبو واملشهور عند احملدثني أهنم مل يشترطوا يف

  علي اجلبائي ومن حنا حنوه وقد توهم بعضهم أن احلاكم قد حنا يف كتابه علوم احلديث منحى أيب علي 
ن على أن كثريا من العلماء قال إن عبارته املذكورة ال تدل على أن احلديث املروي جيب أن جيتمع يف راويان ع

الصحايب الذي رواه مث عن تابعيه فمنة بعده وإمنا تدل على ان كال من الصحايب والتابعي ومن بعده قد روى عنه 
  رجالن 

  خرج هبما عن حد اجلهالة ليعلم أن احلديث قد رواه املشهورين بالرواية 
ثبت وإقدامه على ما ال قدم وأغرب مما قاله ابن العريب وإن كان ال يستغرب منه ذلك جلريه على عادته يف عدم الت

له فيه وهتويله على خمالفيه قول أيب حفص عمر املياجني يف كتاب ما ال يسع احملدث جهلة شرط الشيخني يف 
صحيحهما أن ال يدخال فيه إال ما صح عندمها وذلك ما رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اثنان فصاعدا وما 

  من التابعني فأكثر وان يكون عن كل واحد من التابعني أكثر من أربعة نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة 
هذا وقد اعترض بعض احملققني من أهل األثر على ما ذكره احلاكم يف املدخل من أن الشيخني إمنا خرجا من األقسام 

قسام األربعة اخلمسة املتفق عليها عند أئمة احلديث القسم األول الذي هو الدرجة األوىل من الصحيح وأما األ
  الباقية فإهنما مل خيرجا منها يف الصحيحني حديثا فإن البحث والتتبع أدياه إىل أن فيهما شيئا من كل واحد منها 

أما القسم الثاين وهو ما ليس لراويه من الصحابة غري راو واحد مثل حديث عروة بن مضرس الذي ليس له غري 
  الشعيب ففيهما منه مجلة من األحاديث 

ا القسم الثالث وهو ما ليس لراويه من التابعني إال راو واحد مثل حممد بن جبري وعبد الرمحن بن فروخ ففيهما وأم
  قليل من ذلك كعبد اهللا بن وديعة وعمر بن حممد بن جبري بن مطعم 

عله يزيد على مئيت وأما القسم الرابع وهو األحاديث األفراد الغرائب اليت ينفرد هبا ثقة من الثقات ففيهما كثري منه ل
  حديث وقد أفردها احلافظ ضياء الدين املقدسي وهي املعروفة بغرائب الصحيح 

وأما القسم اخلامس وهو أحاديث مجاعة من األئمة عن آبائهم عن أجدادهم ومل تتواتر الرواية عن آبائهم عن 
  أجدادهم هبا إال عنهم كعمرو بن 

ه عن جده وإياس بن معاوية بن مرة عن أبيه عن جده وأجدادهم شعيب عن أبيه عن جده وهبز بن حكيم عن أبي
صحابة وأحفادهم ثقات فليس املانع من إخراجهما هذا القسم يف صحيحهما كون الرواية وقعت عن األب عن 

اجلد بل لكون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما وإال ففيهما أو يف أحدمها من ذلك رواية علي بن احلسني بن علي 
يه عن جده ورواية حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن جده ورواية أيب بن عباس بن سهل عن أبيه عن أب

  عن جده ورواية احلسن وعبد اهللا ابين حممد بن علي بن أيب طالب عن أبيهما عن جدمها وغري ذلك 
  ء وليس األمر كذلك وأما اخلمسة املختلف فيها فيظن يف بادئ الرأي أنه ليس يف الصحيحني منها شي

أما القسم األول منها وهو مرسل والقسم الثاين وهو أحاديث املدلسني إذا مل يذكروا مساعهم فليس فيهما من ذلك 
  شيء 

وأما القسم الثالث وهو ما أسنده ثقة وأرسله مجاعة من الثقات ففي الصحيحني عدة أحاديث اختلف يف وصلها 
  وإرساهلا 



روايات الثقات غري احلفاظ العارفني فهو متفق على قبوله واالحتجاج به إذا وجدت شرائط وأما القسم الرابع وهو 
القبول وليس هو من قبيل املختلف فيه وال يبلغ احلفاظ العارفون نصف رواة الصحيحني وليس يشترط يف الراوي 

  أن يكون حافظا 
ا ذكر من االختالف فيه وقد وقعت فيهما وأما القسم اخلامس وهو روايات املبتدعة إذا كانوا صادقني فهو كم

  أحاديث عن مجاعة من املبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم باحلديث فلم يطرحوه للبدعة 
  ومن األقسام املختلف فيها رواية اجملهول فقد قبلها قوم وردها آخرون 

  وقد بقي للصحيح شروط قد اختلف فيها 
  ن كون الراوي مشهورا بالطلب فمنها ما ذكره احلاكم يف علوم احلديث م

وليس مراده الشهرة املخرجة عن اجلهالة بل قدر زائد على ذلك قال عبد الرمحن بن عون ال يؤخذ العلم إال عمن 
شهد له بالطلب وعن مالك حنوه ويف مقدمة صحيح مسلم عن أيب الزناد قال أدركت باملدينة مئة كلهم مأمون ما 

  أهله  يؤخذ عنهم احلديث يقال ليس من
قال احلافظ ابن حجر والظاهر من تصرف صاحيب الصحيح اعتبار ذلك إال إذا كثرت خمارج احلديث فيستغنيان 

عن اعتبار ذلك كما يستغىن بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام قال وميكن أن يقال إن اشتراط الضبط يغين عن 
  بالرواية لتركن النفس إىل كونه ضبط ما روى ذلك إذ املقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء 

ومنها ثبوت التالقي بني كل راو ومن روى عنه وعدم االكتفاء باملعاصرة وإمكان التالقي بينهما وقد اشترط ذلك 
البخاري قيل إنه مل يذهب أحد إىل أن هذا شرط لكون احلديث صحيحا بل لكونه أصح وقد أنكر هذا الشرط 

  على قائله مسلم يف صحيحه وشنع 
قال العالمة حميي الدين حيىي النووي يف شرحه إن مسلما ادعى إمجاع العلماء قدميا وحديثا على ان املعنعن وهو 

الذي فيه فالن حممول على االتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا يعين مع 
  براءهتم مع التدليس 

انه قال ال تقوم احلجة هبا وال حتمل على االتصال حىت يثبت اهنما التقيا يف ونقل مسلم عن بعض أهل عصره 
عمرمها مرة فأكثر وال يكفي إمكان تالقيهما قال مسلم وهذا قول ساقط خمترع مستحدث مل يسبق قائله إليه وال 

  مساعد له من أهل العلم عليه وإن القول به بدعة باطلة وأطنب يف التشنيع على قائله 

مسلم رمحه اهللا بكالم خمتصرة أن املعنعن عند أهل العلم حممول على االتصال إذا ثبت التالقي مع احتمال  واحتج
  اإلرسال وكذا إذا أمكن التالقي 

وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره احملققون هذا الذي صار إليه ضعيف والذي رده هو املختار الصحيح الذي 
  ديين والبخاري وغريمها عليه أئمة هذا الفن علي بن امل

وقد زاد مجاعة من املتأخرين على هذا فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكا وزاد أبو املظفر السمعاين الفقيه 
  الشافعي فاشترط طول الصحبة بينهما وزاد أبو عمرو الداين املقرئ فاشترط معرفته بالرواية عنه 

ابن املديين والبخاري وموافقومها أن املعنعن عند ثبوت التالقي إمنا محل  ودليل هذا املذهب املختار الذي ذهب إليه
على االتصال ألن الظاهر ممن ليس مبدلس أنه ال يطلق ذلك إال على السماع مث االستقراء يدل عليه فإن عادهتم اهنم 

ي غلب على الظن االتصال ال يطلقون ذلك إال فيما مسعوه إال املدلس وهلذا رددنا رواية املدلس فإذا ثبت التالق



  والباب مبين على غلبة الظن فاكتفينا به 
وليس هذا املعىن موجودا فيما إذا أمكن التالقي ومل يثبت فإنه ال يغلب على الظن االتصال فال جيوز احلمل على 

  االتصال ويصري كاجملهول فإن روايته مردودة ال للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك يف حاله واهللا اعلم 
هذا حكم املعنعن من غري املدلس وأما املدلس فتقدم بيان حكمه يف الفصول السابقة وهذا كله تفريع على املذهب 

الصحيح املختار الذي ذهب إليه السلف واخللف من أصحاب احلديث والفقه واألصول أن املعنعن حممول على 
  االتصال بشرطه الذي قدمناه على االختالف فيه 

علم إىل أنه ال حيتج باملعنعن مطلقا الحتمال االنقطاع وهذا املذهب مردود بإمجاع السلف وذهب بعض أهل ال
  ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع االستقراء واهللا اعلم 

هذا حكم املعنعن أما إذا قال حدثين فالن أن فالنا قال كقوله حدثين الزهري أن سعيد بن املسيب قال كذا أو 
أو حنوه فاجلمهور على أن كعن فيحمل على االتصال بالشرط املتقدم وقال أمحد بن حنبل ويعقوب بن  حدث بكذا

شيبة وأبو بكر الربدجيي ال حتمل أن على االتصال وإن كانت عن لالتصال والصحيح الول وكذا قال وحدث 
  وذكر وشبهها فكله حممول على االتصال والسماع ا هـ 

 القواطع وهو أن الصحيح ال يعرف برواية الثقات فقط وغنما يعرف بالفهم واملعرفة ومنها ما ذكره السمعاين يف
وكثر السماع واملذاكرة قال بعضهم إن هذا داخل يف اشتراط كونه غري معلول ألن االطالع على ذلك إمنا حيصل 

  مبا ذكر من الفهم واملعرفة وغرمها 
اجلليل الشأن والناظرون يف هذا املوضع قد انقسموا إىل ثالث واعلم أن هذه املسألة هي من أهم مسائل هذا الفن 

  فرق 
الفرقة األوىل فرقة جعلت جل مهها النظر يف اإلسناد فإذا وجدته متصال ليس يف اتصاله شبهة ووجدت رجاله ممن 
ه يوثق هبم حكمت بصحة احلديث قبل إمعان النظر فيه حىت إن بعضهم حيكم بصحته ولو خالف حديثا آخر روات

  أرجح ويقول كل ذلك صحيح ورمبا قال هذا صحيح وهذا أصح وكثريا ما يكون اجلمع بينهما غري ممكن 
وإذا توقف توقف يف ذلك نسبة إىل خالفة السنن ورمبا سعى يف إيقاعه يف حمنة من احملن مع أن جهابذة هذا الفن قد 

  أى حديثا له إسناد صحيح أن حيكم حكموا بان صحة اإلسناد ال تقتضي صحة املنت ولذلك ال يسوغ ملن ر

بصحته إال أن يكون من أهل هذا الشأن الحتمال أن تكون له علة قادحة قد خفيت عليه وقد وصل الغلو بفريق 
منهم إىل أن ألزموا الناس باألخذ باألحاديث الضعيفة الواهية فأوقعوا الناس يف داهية وما أدراك ماهيه وهذه الفرقة 

  ات هم الغالة يف اإلثب
وأكثرهم من أهل األثر الذين ليس هبم فيه فضال عن غريه دقة نظر وقد أشار مسلم إىل ناس منهم يعتدون برواية 

األحاديث الضعاف مع معرفتهم حباهلا ووصفهم مبا هم جديرون به قال يف مقدمة كتابه املشهور وأشباه ما ذكرنا من 
معايبهم كثري يطول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما  كالم أهل العلم يف متهمي رواة احلديث وإخبارهم عن

  ذكرنا كفاية ملن تفهم عقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا 
وإمنا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديث وناقلي األخبار وأفتوا بذلك حني سئلوا ملا فيه من عظيم 

ليل أو حترمي أو أمر أو هني أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي هلا اخلطر إذ األخبار يف أمر الدين غنما تأيت بتح
ليس مبعدن للصدق واألمانة مث أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ومل يبني ما فيه لغريه ممن جهل معرفته كان آمثا 



تعمل بعضها ولعلها بفعله ذلك غاشا لعوام املسلمني إذ ال يؤمن على من مسع بعض تلك األخبار أن يستعملها أو يس
أو أكثرها أكاذيب ال أصل هلا مع أن األخبار الصحاح من رواته الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إىل نقل 

  من ليس بثقة وال مقنع 
وال أحسب كثريا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه األحاديث الضعاف واألسانيد اجملهولة ويعتد بروايتها 

  مبا فيها من التوهن بعد معرفته 

والضعف إال ان الذي حيمله على روايتها واالعتداد هبا إرادة التكثر بذلك عند العوام وألن يقال ما أكثر ما مجع 
  فالن من احلديث وألف من العدد 

ومن ذهب يف العلم هذا املذهب وسلك هذا الطريق ال نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهال أوىل من أن ينسب 
  م ا هـ إىل عل

الفرقة الثانية فرقة جعلت جل مهها النظر يف نفس احلديث فإن راقها أمره حكمت بصحته وأسندته إىل النيب عليه 
الصالة و السالم وإن كان يف إسناده مقال مع أن يف كثري من األحاديث الضعيفة بل املوضوعة ما هو صحيح املعىن 

  عليه الصالة و السالم فصيح املبىن غري أنه مل تصح نسبته إىل النيب 
وذكر مسلم يف مقدمة كتابه حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر اهلامشي املديين كان يضع 

  أحاديث كالم حق وليست من أحاديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان يرويها النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ن أحاديث يريد به كالما صحيح املعىن وهو حكمه من احلكم وقد كذب قوله كرم حق بنصب كرم على انه بدل م

فيه لنسبته إىل النيب عليه الصالة و السالم وهو ليس من كالمه وأبو جعفر هذا قد ذكره البخاري يف تارخيه فقال 
ذا الكالم هو عبد اهللا بن مسور بن عون بن جعفر بن أيب طالب أبو جعفر القرشي اهلامشي وذكر كالم رقبة وهو ه

  الذي هنا 
وقال بعض الوضاعني ال بأس إذا كان الكالم حسنا أن تضع له إسنادا وحكى القرطيب عن بعض أهل الرأي أنه قال 

  ما وافق القياس اجللي جيوز أن 

  يعزى إىل النيب عليه الصالة و السالم 
ن بادروا لرد احلديث واحلكم بوضعه وإن راعهم أمره ملخالفته لشيء مما يقولون به وإن كان مبنيا على جمرد الظ

وعدم صحة رفعه وإن كان إسناده خاليا عن كل علة وإن ساعدهم احلال على تأويله على وجه ال خيالف أهواءهم 
  بادروا إىل ذلك 

وهذه الفرقة هم املعتزلة واملتكلمون الذين حذوا حذوهم وقد حنا أناس م غريهم حنوهم وقد طعنت الفرقة األوىل يف 
الفرقة طعنا شديدا وقابلتهم هذه الفرقة مبثل مبثل ذلك أو أشد نسبوا رواة ما أنكروه من األحاديث إىل هذه 

االختالق والوضع مع اجلهل مبقاصد الشرع وقد ذكر ابن قتيبة شيئا من ذلك يف مقدمة كتابه الذي وضعه يف تأويل 
  خمتلف احلديث 

الوهم والغلط والنسيان وهو مما ال خيلو عنه إنسان وقالوا إن احملدثني واجملاملون منهم اكتفوا بان نسبوا إىل الرواة 
  أنفسهم قد ردوا كثريا من أحاديث الثقات بناء على ذلك 

قال احلافظ أبو عيسى الترمذي قد تكلم بعض أهل احلديث يف قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم 



إن كانوا قد ومهوا يف بعض ما رووا وقد تكلم حيىي بن سعيد القطان ووثقهم آخرون من األئمة جلاللتهم وصدقهم و
  يف حممد ين عمرو مث روى عنه وكان ابن أيب ليلى يروي الشيء مرة هكذا ومرة 

هكذا بغري اإلسناد وإمنا جاء هذا من قبل حفظه ألن أكثر من مضى من اهل العلم كانوا ال يكتبون ومن كتب منهم 
  السماع  إمنا كان يكتب هلم بعد

وكان كثري من الرواة يروي باملعىن فكثريا ما يعرب عنه بلفظ من عنده فيأيت قاصرا عن أداء املعىن بتمامه وكثريا ما 
يكون أدىن تغيري حيال له وموجبا لوقوع اإلشكال فيه وقد أجاز اجلمهور الرواية باملعىن قال وكيع إن مل يكن املعىن 

  ل أحد من األئمة مع حفظهم وقال جماهد انقض من احلديث إن شئت وال تزد فيه واسعا فقد هلك الناس وإمنا تفاض
وال يدخل يف هذه الفرقة أناس ردوا بعض األحاديث الصحيحة اإلسناد لشبهة قوية عرضت هلم أوجبت شكهم يف 

 األخذ صحتها إن كانت مما ال يدل فيه النسخ أو يف بقاء حكمها إن كانت مما يدخل فيه فقد وقع التوقف يف
بأحاديث صحيحة اإلسناد فقد وقع لك ألناس من العلماء األعالم املعروفني بنشر السنن بل وقع ألناس من كبار 

  من الصحابة 
فقد زعم حممود بن الربيع األنصاري وكان ممن عقل رسول اهللا وهو صغري أنه مسع عتبان بن مالك األنصاري وكان 

عليه و سلم قال إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي يذلك ممن شهد بدرا أن رسول اهللا صلى اهللا 
  وجه اهللا وكان رسول اهللا يف دار عتبان 

وهلذا احلديث قصة قال حممود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول اهللا يف غزوته اليت تويف فيها بأرض 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما قلت قط فكرب ذلك علي  الروم فأنكرها علي أبو أيوب وقال واهللا ما أظن رسول

فجعلت هللا علي إن سلمين حىت أقفل من غزويت أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا يف مسجد قومه 
  فقفلت ذكر ذلك البخاري يف باب صالة النوافل مجاعة فارجع إليه إن أحببت معرفة القصة ومتام الكالم يف ذلك 

 أيب أيوب األنصاري الذي كان من خواص النيب عليه الصالة و السالم كيف غلب على ظنه عدم صحة فانظر إىل
هذا احلديث وأقسم على ذلك بناء على انه مل يسمع منه قط عليه السالم ما يشاكل هذا الكالم مما يوهم خالف 

يف نفس األمر فأكثره مما روي باملعىن غري املرام ومثل هذا كثري فيما يروي وما كان منه بأسانيد صحيحة مما ال يثبت 
  أن الراوي مل يساعده اللفظ عن أدائه بتمامه 

قال الشراح قيل إن الباعث له على اإلنكار هو أن ظاهر هذا احلديث يوهم أنه ال يدخل أحد من عصاة املوحدين 
  لود النار وهو خمالف آليات كثرية وأحاديث مشهورة وأجيب حبمل التحرمي على عدم اخل

وقد استدلت املرجئة هبذا احلديث وحنوه على مذهبهم واملرجئة فرقة من كبار الفرق اإلسالمية تقول ال يضر مع 
  اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة 

واإلرجاء من البدع اليت يعظم ضررها أهنا تنزل باألمة إىل احلضيض األسفل وجتعل عاقبتها الدمار وقد نسب ذلك 
 من أعيان األمة إال أن النسبة غري صحيحة يف كثري منهم والذين صحت نسبة لك إليهم يقولون إن كثريا إىل كثري

  ممن ينبزوننا هبذا اللقب ال فرق بيننا وبينهم يف املآل وإن فرق بيننا وبينهم ظاهر املقال 
ومن حنا حنوهم ملخالفته ملذهبهم  وأما املعتزلة فإهنم ينكرون هذا احلديث وحنوه أشد إنكار وينسبون وضعه للمرجئة

فإهنم هم واخلوارج يقولون إن صاحب الكبرية إذا مات من غري توبة نصوح عنها خملد يف النار وال خيرج منها أبدا 
وال حياولون تأويل هذا احلديث وحنوه على وجه ال يزعزع مذهبهم ألهنم يقولون إن يف ظاهرة إغراء على املعاصي 



   سيما من صاحب الشرع الذي بعث لزجر الناس عنها وتنفريهم منها وذلك مناف للحكمة ال
  وكانت املرجئة كثريا ما ترمي من يبالغ يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  بالقدر يريدون بذلك أذاهم وال خيفى شدة نفره الناس ال سيما األمراء والعامة من القدرية وهم املعتزلة 
عتزلة نشأ عن التوغل يف علم الفلسفة وهو قول أشاعه إما جاهل أو متجاهل فإن وقد شاع وذاع أن مذهب امل

مذهب االعتزال نشأ واستقر يف آخر عصر الصحابة ومل يكن قد ترجم شيء من كتب الفلسفة اليت يزعمون أهنا 
روى بعضها  أغوهتم فاحنرفوا هبا عن مذهب أهل السنة ولذلك قال بعض العلماء قد رويت أحاديث يف ذم القدرية

أهل السنن وبعض الناس يثبتها ويقويها ومن العلماء من يطعن فيها ويضعفها ولكن الذي ثبت يف ذم القدرية ونوهم 
  هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس 

وقد وقع يف مذهبهم مسائل تبعد عن العقل جدا وذلك مثل قوهلم من أتى بكبرية واحدة فقد حبطت مجيع طاعاته 
را مديدا وأتى بكل ما أمكنه من الطاعات واجتنب مجيع املنكرات وكان من املوفقني للرب واإلحسان ومن عمر عم

  مث عرض له أن تناول جرعة مخر فغص هبا فقضي عليه فهو خملد يف النار ال خيرج منها أبدا 
قل الصريح فإن أتى يف نعم هم أكثر الفرق اعتناء بالقاعدة املشهورة وهي ال يأيت يف النقل الصحيح ما خيالف الع

النقل الصحيح ما يوهم املخالفة وجب اجلمع بينهما وذلك حبمل النقل على معىن ال خيالف العقل وجتعل داللة 
  العقل قرينة على ذلك 

وهي قاعدة متفق عليها ومل تنقل املخالفة فيها إال عن أناس من احلشوية وهم فرقة ال يعبأ هبا ولعل خمالفتهم مبنية عل 
م مل يعرفوا ما أريد بالعقل الصريح وقد ظن أناس أن هذه املسألة من مسائل علم الكالم فقط وليس كذلك بل كوهن

  هي من مسائل أصول الفقة أيضا فقد ذكروا ذلك يف مبحث التخصيص ويف مبحث ما يرد به اخلرب 

  وهاك عبارات مما ذكروا يف مبحث التخصيص

  لة اليت جيوز التخصيص هبا ضربان متصل منفصل قال أبو إسحاق الشريازي يف اللمع األد
  فاملتصل هو االستثناء والشرط والتقييد بالصفة وهلا أبواب تأيت إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة 

  وأما املنفصل فضربان من جهة العقل ومن جهة الشرع فالذي من جهة العقل ضربان 
قل من براءة الذمة فهذا ال جيوز التخصيص به ألن ذلك أحدمها ما جيوز ورود الشرع خبالفه وذلك ما يقتضيه الع

  إمنا يستدل به لعدم الشرع فإذا ورد الشرع سقط االستدالل به وصار احلكم للشرع 
والثاين ما ال جيوز ورود الشرع خبالفه وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي اخللق عن صفاته فيجوز التخصيص به 

بالصفات وقلنا املراد به ما خال الصفات ألن العقل قد دل على انه ) خالق كل شيء  اهللا( وهلذا خصصنا قوله تعاىل 
  ال جيوز أن خيلق صفاته فخصصنا العموم به 

تنبيه التخصيص قصر العام على بعض ما يتناوله وهو قد يكون بغري مستقل كاالستثناء والشرط وقد يكون مبستقل 
مبا يكون مبستقل وقال الغزايل يف املستصفى وبدليل العقل خصص  كالعقل والعادة وخصت احلنفية اسم التخصيص

إذ خرج عنه ذاته وصفاته إذ القدمي يستحيل تعلق القدرة به وكذلك قوله تعاىل ) اهللا خالق كل شيء ( قوله تعاىل 
   خرج منه الصيب واجملنون ألن العقل قد دل على استحالة تكليف من ال يفهم) وهللا على الناس حج البيت 



فإن قيل كيف يكون العقل خمصصا وهو سابق على أدلة السمع واملخصص ينبغي أن يكون متأخرا وألن التخصيص 
  إخراج ما ميكن دخوله حتت اللفظ وخالف املعقول ال ميكن ان يتناوله اللفظ 

صصة جتوز فقد بينا قلنا قال قائلون ال يسمى دليل العقل خمصصا هلذا احلال وهو نزاع يف عبارة فإن تسمية األدلة خم
أن ختصيص العام حمال لكن الدليل يعرف إرادة املتكلم وانه أراد باللفظ املوضوع للعموم معىن خاصا ودليل العقل 

نفسه وذاته فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضا عند ) خالق كل شيء ( جيوز لنا أن اهللا تعاىل ما أراد بقوله 
  ا بعد نزول اآلية ال قبله نزول اللفظ وإمنا يسمى خمصص

وأما قوهلم ال جيوز دخوله حتت اللفظ فليس كذلك بل يدخل حتت اللفظ من حيث اللسان ولكن يكون قائله كاذبا 
  وملا وجب الصدق يف كالم اهللا تعاىل تبني أنه ميتنع دخوله حتت اإلرادة مع مشول اللفظ له من حيث الوضع 

) خالق كل شيء ( عموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعاىل وقال الفخر الرازي يف فصل ختصيص ال
وهللا على الناس ح البيت من استطاع إليه ( فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس خالقا لنفسه وبنظر العقل كقوله تعاىل 

  فإنا خنصص الصيب واجملنون لعدم الفهم يف حقهما ) سبيال 
ل العقل واألشبه عندي أنه ال خالف يف املعىن ألن اللفظ ملا دل على ثبوت ومنهم من نازع يف ختصيص العموم بدلي

  احلكم يف مجيع الصور والعقل منع من ثبوته يف بعض الصور 
  فإما أن حيكم بصحة مقتضى العقل والنقل فليلزم صدق النقيضني وهو حمال 

قل قدح يف أصل النقل فالقدح يف األصل أو يرجح النقل على العقل وهو حمال ألن العقل أصل للنقل فالقدح يف الع
  لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا 

  وإما أن يرجح حكم العقل على مقتضى العموم وهذا هو مرادنا من ختصيص العموم للعقل 
وأما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمى خصصا أم ال فنقول إن أردت باملخصص األمر الذي يؤثر يف 

ام يف بعض مسمياته فالعقل غري خمصص ألن املقتضى لذلك االختصاص هو اإلرادة القائمة اختصاص اللفظ الع
باملتكلم والعقل يكون دليال على حتقق تلك اإلرادة فالعقل يكون دليل املخصص على هذا التفسري وجب أن ال 

   تلك األلفاظ يكون الكتاب خمصصا للكتاب وال السنة للسنة ألن املؤثر يف ذلك التخصيص هو اإلرادة ال
فإن قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل جيوز النسخ به قلنا نعم ألن من سقطت رجاله سقط عنه فرض غسل 

  الرجلني وذلك إمنا عرف بالعقل 
اهللا خالق ( وقال القرايف يف تنقيح الفصول جيوز عند مالك وأصحابه ختصيص العام بالعقل خالفا لقوم كقوله تعاىل 

عقل ذات اهللا وصفاته وقال يف شرحه اخلالف حمكي على هذه الصورة وعندي أنه عائد على خصص ال) كل شيء 
التسمية فإن خروج األمور من هذا العموم ال ينازع فيه مسلم غري أنه ال يسمى بالتخصيص إال ما كان باللفظ هذا 

  ما ميكن أن يقال أما بقاء العموم على عمومه فال يقوله مسلم 

األسنوي يف شرح املنهاج أقول ملا فرغ املصنف من املخصصات املتصلة شرع يف املنفصلة وقال مجال الدين 
واملنفصل هو الذي يستقل بنفسه أي ال حيتاج يف ثبوته إىل ذكر العام معه خبالف املتصل كالشرط وغريه وقسمه 

  املصنف إىل ثالثة أقسام وهي العقل واحلس والدليل السمعي 
ه التخصيص بالقياس وبالعادة وقرائن األحوال إال أن يقال إن القياس من األدلة السمعية ولقائل أن يقول يرد علي

  وهلذا أدرجه يف مسائله وداللة القرينة والعادة العقلية 



  وفيه نظر ألن العادة قد ذكرها يف قسم الدليل السمعي وحينئذ يلزم فساده أو فساد اجلواب 
فإنا نعلم ) اهللا خالق كل شيء ( دمها أن يكون بالضرورة كقوله تعاىل األول العقل والتخصيص به على قسمني أح

بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه والتمثيل هبذه اآلية ينبين على أن املتكلم يدخل يف عموم كالمه وهو الصحيح كما 
قل أي ( تعاىل تقدم وعلى أن الشيء يطلق على اهللا تعاىل وفيه مذهبان للمتكلمني والصحيح إطالقه عليه لقوله 

  اآلية ) شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد 
فإن العقل قاض بإخراج الصيب واجملنون للدليل ) وهللا على الناس حج البيت ( الثاين أن يكون بالنظر كقوله تعاىل 
  الدال على امتناع تكليف الغافل 

م واختلفوا يف تسميته ختصيصا وقال بعض العلماء أمجعوا على صحة داللة العقل على خروج شيء عن حكم العمو
وممن مل يسم ذلك ختصيصا اإلمام الشافعي ومن حذا حذوه يف ذلك نظرا إىل أن ما خص بالعقل ال تصح إرادته 

  باحلكم وقال من مسى ذلك ختصيصا إن عدم صحة إرادته باحلكم إمنا يقتضي عدم التناول من 

واخلالف بني الفريقني التفاقهم على الرجوع إىل  حيث احلكم ال من حيث اللفظ وهذا كاف يف حتق التخصيص
  العقل فيما نفي عنه حكم العام 

وقال يف نزهة اخلواطر يف اختصار روضة الناظر ال نعلم اختالفا يف جواز ختصيص العموم وكيف ينكر ذلك مع 
) تدمر كل شيء ( و ) جتىب إليه مثرات كل شيء ( و ) اهللا خالق كل شيء ( االتفاق على ختصيص قول اهللا تعاىل 

  وقد ذكر أن أكثر العمومات خمصصة 
وقال عبيد اهللا املعروف بصدر الشريعة يف التنقيح وشرحه املسمى بالتوضيح بعد أن ذكر ان قصر العام على بعض 

ما يناوله قد يكون بغري مستقل وقد يكون مبستقل وأنه يف غري املستقل يكون حقيقة يف البواقي وهو حجة بال شبهة 
يه وأما يف املستقل فإنه يكون جمازا يفي البواقي بطريق إطالق اسم الكل على البعض من حيث القصر وحقيقة من ف

  حيث التناول وهو حجة فيه شبهة 
ومل يفرقوا بني الكالم وغريه لكن جيب هناك فرق وهو أن املخصص بالعقل ينبغي أن يكون قطعيا ألنه يف حكم 

يا أيها الذين ( ء معتمدا على العقل على أنه مفروغ عنه حىت ال نقول إن قوله تعاىل االستثناء لكنه حذف االستثنا
  ونظائره دليل فيه شبهة ) آمنوا إذا قمتم إىل الصالة 

وهذا فرق قد تفرد بذكره وهو واجب الذكر حىت ال يتوهم أن خطابات الشرع اليت خص منها الصيب واجملنون 
  الواردة بالعقل دليل فيه شبهة كاخلطابات 

بالفرائض فإنه يكفر جاحدها إمجاعا مع كوهنا خمصوصة فإن التخصيص بالعقل ال يورث شبهة فإن كل ما يوجب 
  العقل ختصيصه خيص وما ال فال ا هـ 

وقد تعرض ابن حزم الظاهري يف كتاب اإلحكام هلذه املسألة يف باب العموم وقد نقلنا مع العبارة املقصودة ما قبلها 
  ت على طريق التلخيص إمتاما للفائدة من العبارا

قال الباب الثالث عشر يف محل األوامر وسائر األلفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال يف كل ذلك بالوقف 
  أو اخلصوص إال ما أخرجه عن العموم دليل حق 

ىن ذلك محلها على بعض قال علي اختلف الناس يف هذا الباب فقالت طائفة ال حتمل األلفاظ ال على اخلصوص ومع
  ما يقتضيه االسم يف اللغة دون بعض 



وقال بعضهم بل نقف فال حنملها على عموم وال خصوص إال بدليل وقالت طائفة الواجب محل كل لفظ على 
  عمومه وهو كل ما يقع عليه لفظه املرتب يف اللغة للتعبري عن املعاين الواقعة حتته مث اختلفوا على قولني 

ة منهم إمنا يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك اللفظ شيء أم ال فإن وجدنا دليال على ذلك صرنا فقالت طائف
  إليه وإال محلنا اللفظ على عمومه دون أن نطلب على العموم دليال 

وقالت طائفة الواجب محل كل لفظ على عمومه وكل ما يقتضيه امسه دون توقف وال نظر ولكن إن جاءنا دليل 
ج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذ وهذا قول مجيع أصحاب الظاهر وبعض املالكيني يوجب أن خنر

  وبعض الشافعيني وبعض احلنفيني وهبذا نأخذ وهو الذي ال جيوز غريه 
  وإمنا اختلف من ذكرنا على قدر ما حبضرهتم من املسائل على ما قدمنا من 

صوص قالوا به وإن وافقهم القول بالعموم قالوا به فأصوهلم معكوسة على أفعاهلم فيما خال فإن وافقهم القول باخل
فروعهم ودالئلهم مرتبة على توجيه مسائلهم ويف هذا عجب أن يكون الدليل على القول مطلوبا بعد اعتقاد القول 

يل مث جعل يطلب األدلة وإمنا فائدة الدليل ومثرته إنتاج ما جيب اعتقاده من األقوال فمىت يهتدي من اتقد قوال بال دل
  بشرط موافقة قوله وإال فهي مطرحة عنده 

قال علي فما احتج به من ذهب إىل اللفظ ال حيمل على عمومه إىل بعد طلب دليل على اخلصوص أو إال بدليل 
موم إال على انه للعموم إن قالوا قد وجدنا ألفاظا ظاهرها العموم واملراد هبا اخلصوص فعلمنا أهنا ال حتمل على الع

  بدليل 
قال علي وقد تقدم إفسادنا هلذا االستدالل فيما خال من القول بالوجوب وبالظاهر ونقول ها هنا إنه ليس وجودنا 

ألفاظا منقولة عن موضوعها يف اللغة مبوجب إىل أن يبطل كل لفظ ويفسد وقوع األمساء على مسمياهتا ولو كان 
عمل هبا موجبا لترك العمل بشيء من سائر اآليات كلها إال بدليل ذلك لكاتن وجودنا آيات منسوخة ال جيوز ال

  يوجب العمل هبا من غري لفظها 
وقالوا أيضا مل جند قط خطابا إال خاصا ال عاما فصح أن كل خطاب إمنا قصد من بلغه ذلك اخلطاب من العاقلني 

  البالغني خاصة دون غريهم 
وأيضا ) وهو بكل شيء عليم ( شعري أين كان عن قوله تعاىل قال علي هذا تشغيب جاهل متكلم بغري علم ليت 

فإن الذي ذكر من توجه اخلطاب إىل البالغني العقالء العاملني باملر دون غريهم فإمنا ذلك بنص وارد فيهم فهو عموم 
لنا بالعموم هلم كلهم وملن نعن بقولنا باألمر دون غريهم فإمنا ذلك بنص وارد فيهم فهو عموم هلم كلهم ومل نعن بقو

  كل موجود يف العامل وإمنا عنينا محل كل لفظ أتى 

  على ما يقتضي ولو مل يقتض إال اثنني من النوع فإن ذلك عموم له 
وال تقتلوا النفس اليت حرم ( وإمنا أنكرنا ختصيص ما اقتضاه اللفظ بال دليل أو التوقف فيه بال دليل مثل قوله تعاىل 

عموم لكل نفس حرمها اهللا من إنسان ملي أو ذمي وم حيوان هني عن قتله إما لتملك  فقلنا هذا) اهللا إال باحلق 
غرينا له أو لبعض األمر ومن خالفنا لزمه أن ال ينفذ حترمي قتل نفي إال بدليل ومثل قوله عليه الصالة و السالم كل 

  كم العقل وحكم الديانة مسكر حرام فالواجب أن حيمل على كل مسكر ومن تعدى هذا فقد أبطل حكم اللغة وح
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك ) ( إن الفجار لفي جحيم ( قال علي وشغبوا أيضا بآيات الوعيد مثل قوله تعاىل 

وقالوا إهنا غري حممولة على عمومها قال وحنن مل ننكر ختصيص العموم بدليل نص آخر أو ضرورة ) هم الكافرون 



  دليل حس وإمنا أنكرنا ختصيصه بال 
ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم ( وقال تعاىل ) تدمر كل شيء ( ومما احتجوا به أن قالوا قال اهللا تعاىل 

وقد علمنا أن الريح مل تدمر كل شيء يف العامل وأن بلقيس مل تؤت من كل ) وأوتيت من كل شيء ( وقال تعاىل 
  هي شيء ألن سليمان عليه السالم أويت ما مل تؤت 

  قال علي وهذا كله ال حجة هلم فيه 
فصح بالنص ) تدمر كل شيء بأمر رهبا ( فإنه مل يقل ذلك وأمسك بل قال تعاىل ) تدمر كل شيء ( أما قوله تعاىل 

عموم هذا اللفظ ألنه تعاىل إمنا قال إهنا دمرت كل شيء على العموم من األشياء اليت أمرها اهللا تعاىل بتدمريها 
  م هبذه اآلية فسقط احتجاجه

فإنه إمنا أخرب أهنا دمرت كل شيء أتت عليه ال كل ) ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم ( وأما قوله 
  شيء مل تأت عليه فبطل متويههم 

فإمنا حكى تعاىل هذا القول عن اهلدهد وحنن ال حنتج بقول اهلدهد وإمنا ) وأوتيت من كل شيء ( وأما قوله تعاىل 
ا قال اهللا تعاىل خمربا به لنا عن علمه أو حققه اهللا تعاىل من خرب من نقل إلينا خربه وقد نقل تعاىل إلينا عن حنتج مب

سننظر أصدقت ( اليهود والنصارى أقواال كثرية ليست مما يصح فإن قال قائل إن سليمان عليه السالم قال للهدهد 
   تعاىل أن اهلدهد صدق قلنا نعم ولكن مل خيربنا اهللا) أم كنت من الكاذبني 
والذين قال هلم الناس إن الناس ( وهو عز و جل غري خملوق وبقوله تعاىل ) خلق كل شيء ( واحتجوا بقوله تعاىل 

  قالوا وإمنا قال هلم ذلك بعض الناس وإمنا كان اجلامعون هلم بعض الناس ) قد مجعوا لكم فاخشوهم 
األلفاظ عن موضوعها يف اللغة بل أجزنا ذلك وقد قام الربهان  قال علي حنن ال ننكر أن يرد دليل خيرج بعض

الضروري على أن املراد خبلقه تعاىل كل شيء أن ذلك يف كل ما دونه عز و جل على العموم وهذا مفهوم من نص 
اآلية ألنه ملا كان تعاىل هو الذي خلق كل شيء ومن احملال أن حيدث أحد نفسه لضرورات براهني أحكمناها يف 

  تاب الفصل صح أن اللفظ مل يأت قط لعموم اهللا فيما ذكر أنه خلقه ك
وكذلك ملا كان املخربون هلؤالء بأن الناس قد مجعوا هلم ناسا غري الناس اجلامعني وكان الناس اجلامعون هلم غري 

ام يف العقل وإمنا ننكر الناس املخربين هلم وكانت الطائفتان معا غري اجملموع هلا علمنا أن اللفظ مل يقصد به إال ما ق
  دعوى إخراج األلفاظ عن مفهومها بال دليل ا هـ 

  وهاك عبارات مما ذكروا يف مبحث ما يرد به اخلرب

  قال الشريازي يف اللمع يف باب بيان ما يرد به خرب الواحد إذا روى اخلرب ثقة رد بأمور 
  مبجوزات العقول واما خبالف العقول فال  أحدها ن خيالف موجبات العقول فيعلم بطالنه ألن الشرع إمنا يرد

  والثاين أن خيالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه ال أصل له أو منسوخ 
والثالث أن خيالف اإلمجاع فيستدل به على انه منسوخ أو ال أصل له ألنه ال جيوز أن يكون صحيحا غري منسوخ 

  وجتمع األمة على خالفه 
رواية ما جيب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه ال أصل له ألنه ال جيوز أن يكون له والرابع أن ينفرد الواحد ب

  أصل وينفرد هو بعلمه من بني اخللق العظيم 



واخلامس أن ينفرد برواي ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فال يقبل ألنه ال جيوز أن ينفرد يف مثل هذا بالرواية 
أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى مل يرد وقد حكينا اخلالف يف ذلك فأغن عن  فأما إذا ورد خمالفا للقياس

ـ    اإلعادة ا ه
  وقال الغزايل يف املستصفى القسم الثاين من األخبار ما يعلم كذبه وهي أربعة 

الف املعلوم األول ما يعلم خالفه بضرورة العقل أو نظره او احلس واملشاهدة أو أخبار التواتر وباجلملة ما خ
باملدارك الستة الثاين ما خيالف النص القاطع من الكتاب والسنة املتواتر وإمجاع األمة فإنه ورد مكذبا هللا تعاىل 

  ولرسوله عليه الصالة و السالم ولألمة 

الثالث ما صرح بتكذيبه مع كثري يستحيل يف العادة تواطؤهم على الكذب إذا قالوا حضرنا معه يف ذلك الوقت 
  م جند ما حكاه من الواقعة أصال فل

الرابع ما سكت اجلمع الكثري عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة مبشهد منهم ومع إحالة العادة السكوت عن 
  ذكره لتوفر الدواعي على نقله وإلحالة العادة اختصاصه حبكايته 

رة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما شأنه أن وقال القرايف الدال على كذب اخلرب مخسة وهو منافاته ملا علم بالضرو
يكون متواترا ومل يتواتر وكقواعد الشرع أو هلما مجيعا كاملعجزات او طلب يف صدور الرواة أو كتبهم بعد استقرار 

  األحاديث فلم يوجد 
  ولنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية 

  لتأخذ به الفرقة الثالثة فرقة جعلت مهها البحث عما صح من احلديث 

فأعطت املسألة حقها من النظر فبحثت يف اإلسناد واملنت معا حبث مؤثر للحق فلم ينسب إىل الرواة الوهم واخلطأ 
وحنو ذلك جملرد كون املنت يدل على خالف رأي هلا مبين على جمرد الظن ومل تعتقد فيهم اهنم معصمون عن اخلطأ 

  والنسيان 
 من األحاديث اليت ردهتا الفرقة الثانية وهي املفرطة يف أمر احلديث كما ثبت وهذه الفرقة قد ثبت عندها صحة كثري

عندها عدم صحة كثري من األحاديث اليت قبلتها الفرقة األوىل وهي املفرطة فيه وهذه الفرقة هي أوسط الفرق 
  وأمثلها وأقرهبا لالمتثال وهي أقل الفرق عددا ومقتفى أثرها ممن أريد به رشدا 

  ملح هذا املبحثملحة من 

أخرج البخاري تعن أيب هريرة أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكذب إبراهيم عليه السالم إال ثالث 
واحدة يف شأن سارة قال شراحه ) بل فعله كبريهم هذا ( وقوله ) إين سقيم ( كذبات ثنتني منها يف ذات اهللا قوله 

  من باب املعاريض احملتملة لألمرين ملقصد شرعي إمنا أطلق عليه الكذب جتوزا وهو 

وقد روى البخاري يف األدب املفرد من طريق قتادة عن مطرف بن عبد اهللا عن عمران بن احلصني إن يف معاريض 
  الكالم مندوحة عن الكذب فأطلق الكذب على ذلك مع ونه من املعاريض نظرا لعلو مرتبته 

(  هذا احلديث بناء على ما أسسوه يف كتب الكالم فقال يف تفسري قوله تعاىل وقد أنكر بعض املفسرين من املتكلمني
ذكر قوله إين سقيم على سبيل التعريض مبعىن أن اإلنسان ال ينفك يف أكثر ) فنظر نظرة يف النجوم فقال إين سقيم 



لقول عن إبراهيم أحواله عن حصول حالة مكروهة إما يف بدنه وإما يف قلبه وكل ذلك سقم وقال بعضهم ذلك ا
كذب ورووا حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ما كذب إبراهيم إال ثالث كذبات فقلت لبعضهم هذا 

  احلديث 

ال ينبغي ان يقبل ألن فيه نسبة الكذب إىل إبراهيم فقال ذلك الرجل كيف حيكم بكذب الرواة العدول فقلت ملا 
راوي وبني نسبته إىل اخلليل كان من املعلوم بالضرورة أن نسبته إىل الراوي وقع التعارض بني نسبة الكذب إىل ال

ـ    أوىل مث نقول مل ال جيوز أن يكون املراد بكونه كذبا خربا شبيها بالكذب ا ه

  اعتراضات على احلد املذكور للحديث الصحيح مع اجلواب عنها

لتواتر فإنه صحيح قطعا وال يشترط فيه جمموع من االعتراض األول قال احلافظ السيوطي يف التدريب أورد عليه ا
ـ    الشروط قال شيخ اإلسالم ولكن ميكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر مل جتتمع فيه هذه الشروط ا ه

أقول قد وجد ذلك فيما ذكر ابن حم وقد نقلنا ذلك فيما مضى وهو قال علي وقد يرد خرب مرسل إال أن اإلمجاع 
منقوال جيال فجيال فإن كان هذا علمنا أنه منقول قل كافة كنقل القرآن فاستغىن عن ذكر قد صح مبا فيه متيقنا 

السند فيه وكان ورود ذلك املرسل وعدم وروده سواء وال فرق وذلك حنو ال وصية لوارث وكثري من أعالم نبوته 
  صلى اهللا عليه و سلم وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح وهي منقولة نقل الكافة 

  على ان يف هذا اإليراد نظرا ألن املتواتر جيب أن ال يدخل حد الصحيح املذكور لوجهني 
األول ما سبق من أن احملدثني ال يبحثون عن املتواتر الستغنائه بالتواتر عن إيراد سند له حىت إنه إذا اتفق له سند مل 

ن وضعيف يريدون به احلديث املروي يبحث عن أحوال رواته فقول احملدثني إن احلديث ينقسم إىل صحيح وحس
  من طريق اآلحاد وأما املتواتر فهو خارج عن مورد القسمة وقد أحلق بعضهم املستفيض باملتواتر يف ذلك 

الثاين ما ذكروا من اهنم إذا قالوا هذا صحيح فإمنا يريدون بلك أنه مستوف لشروط الصحة وال يريدون بذلك أنه 
  صحيح يف نفس األمر 

فظ ابن الصالح ومىت قالوا هذا صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر األوصاف املذكورة وليس من قال احلا
شرطه أن يكون مقطوعا به يف نفس املر إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد وليس من األخبار اليت أمجعت األمة 

عا بأنه كذب يف نفس األمر إذ قد على تلقيها بالقبول وكذلك إذا قالوا يف حديث إنه غري صحيح فليس ذلك قط
  يكون صدقا يف نفس األمر وإمنا املراد به أنه مل يصح إسناده على الشرط املذكور 

والصحيح يتنوع إىل متفق عليه وخمتلف فيه ويتنوع إىل مشهور وغريب وبني ذلك مث إن درجات الصحيح تتفاوت 
بين الصحة عليها وينقسم باعتبار ذلك إىل أقسام يف القوة حبسب متكن احلديث من الصفات املذكورة اليت تن

يستعصي إحصاؤها على العاد احلاضر وهلذا نرى اإلمساك عن احلكم إلسناد أو حديث بأنه األصح على اإلطالق ا 
  هـ 

هذا وليس يف عبارة ابن الصالح املذكور أوال ما يوجب خروج املتواتر لكونه مقطوعا به عن الصحيح املذكور ألنه 
ل ومن شرط الصحيح أن ال يكون مقطوعا به يف نفس األمر بل قال وليس من شرط الصحيح أن يكون مل يق

مقطوعا به يف نفس األمر وهي عبارة ال تنايف أن يكون يف الصحيح املذكور ما يكون مقطوعا به يف نفس األمر وهبذا 
يث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم مقطوع تعلم أن ال تنايف بني ما قاله هنا وبني ما قاله فيما بعد وهو أن احلد



  بصحته ما توهم ذلك بعض احلفاظ 
ومن الغريب حماولة شيخ اإلسالم إدخال املتواتر يف تعريف الصحيح املذكور مع أنه قاال يف شرح النخبة وإمنا 

  أهبمت شروط املتواتر يف األصل ألنه على 

ناد يبحث فيه عن صحة احلديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك هذه الكيفية ليس من مباحث علم اإلسناد إذ علم اإلس
  من حيث صفات الرجال وصيغ األداء واملتواتر ال يبحث عن رجاله بل جيب العمل به من غري حبث 

وقال يف موضع آخر يف تعريف الصحيح لذاته وخرب اآلحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غري معلل وال شاذ 
ل يف التعريف ما خيرج به املتواتر قطعا وأما تعريف اجلمهور فإنه ميكن دخول املتواتر فيه لو هو الصحيح لذاته فأدخ

مل يصرحوا بأهنم مل يقصدوا دخوله فيه لو مل يصرحوا بأهنم مل يقصدوا دخوله فيه وما ذكر من أنه قد وجد يف املتواتر 
در وخروج الصور النادرة من التعريف قد أجازه ما ال سند له أصال أو ما له سند ولكن فيه مقال قد يقال إنه نا

  بعض العلماء 
هذا وقد وقع لبعض من كتب يف هذا الفن وهو فيه ضعيف أن قال قد توهم بعض األفاضل من قوهلم يف تعريف 
املتواتر إنه خرب مجع يؤمن تواطؤهم على الكذب أنه ال يكون إال صحيحا وليس كذلك يف االصطالح بل منه ما 

حا اصطالحا بأن يرويه عدول عن مثلهم وهكذا من ابتدائه إىل انتهائه ومنه ما يكون ضعيفا كما إذا يكون صحي
كان يف بعض طبقاته غري عدل ضابط فهذا ليس بصحيح اصطالحا وإن كان صحيحا مبعىن انه مطابق للواقع باعتبار 

جعله قسما من املشهور وقسمة إىل أمن تواطئ نقلته على الكذب وعبارة التقريب فيه صرحية فيما ذكرناه إذ 
  صحيح وغريه أي حسن وضعيف فتبصر ا هـ 

أقول يكفي املتبصر أن يرجع إىل وجدانه وأقرب إليه من ذلك أن ينظر يف عبارة التقريب اليت نقلناها عنه آنفا وليت 
  هذا الناقل اقتفى أثر ذلك الفاضل 

جه انتقل من درجة احلسن إىل درجة الصحة وهو غري داخل االعتراض الثاين قد تقرر أن احلسن إذا روي من غري و
يف احلد املذكور وكذلك ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول فإن بعض العلماء له بالقبول وإن مل يكن له إسناد 

  صحيح 
قال ابن عبد الرب يف االستذكار ملا حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه وأهل 

حلديث ال يصححون مثل إسناده لكن احلديث عندي صحيح ألن العلماء تلقوه بالقبول وقال أبو احلسن بن ا
احلصار يف تقريب املدارك على موطأ مالك قد يعلم الفقيه صحة احلديث إذا مل يكن يف سنده كذاب مبوافقة آية من 

آية من كتاب اهللا أو بعض أصول الشريعة كتاب اهللا أو بعض أصول احلديث إذا مل يكن يف سنده كذاب مبوافقة 
  فيحمله ذلك على قبوله والعمل به 

  وأجيب عن ذلك بأن احلد املذكور إمنا هو للصحيح لذاته وما أورد فهو من قبيل الصحيح لغريه 
االعتراض الثالث من شرط احلديث الصحيح أن ال يكون يف املنكر فحقهم أن يزيدوا يف احلد ما خيرج به املنكر 

أجيب عن لك بأن الناس يف املنكر فريقان فريق يقول إنه هو والشاذ سيان وعلى ذلك فال إشكال وفريق يقول إن و
  املنكر أسوأ حاال من الشاذ وعلى ذلك يقال إن اشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق األوىل 

  ذا احلد أنه وقد تبني مبا ذكرنا أن هذا احلد ال يرد عليه شيء ومما يستغرب يف ه



ميكن أن يوافق أكثر الفرق اليت زادت بعض الشروط كاجلبائي ومن حنا حنوه مثال فإنه ال يقول بصحة احلديث إذا 
انفرد به واحد ولو يف طبقة واحدة من الطبقات إال أن يعضد احلديث عاضد مما ذكر سابقا فإذا استعمل هذا احلد 

عاضد بقوله من غري شذوذ وفسر الشذوذ مبا يوافق ما ذهب إليه مع  أخرج ما انفرد به واحد من غري أن يكون له
ان اجلمهور يفسرون الشذوذ مبخالفة الثقة ملن هو أرجح منه وكمن يشترط يف صحة احلديث أن ال يكون الراوي 

علة قد عمل خبالفة بعد روايته له فإذا استعمل هذا احلد أخرج احلديث الذي عمل الراوي له خبالفه بقوله وال 
  وجعل من العلل القادحة خمالفة عمل الراوي ملا رواه 

وإن أردت إيراد حد يدخل فيه الصحيح لغريه ميكنك أن تقول احلديث الصحيح هو احلديث الذي اتصل إسناده 
على وجه تسكن إليه النفس مع السالمة من الشذوذ والعلة وإن أردت أمجع منه ميكنك أن تقول احلديث الصحيح 

  املروي على وجه تسكن إليه النفس من الشذوذ والعلة  هو احلديث

  فوائد تتعلق مببحث الصحيح

  الفائدة األوىل

  يف أن من ألف يف الصحيح اجملرد هو البخاري ومسلم

أول من صنف يف الصحيح اجملرد اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي وتاله اإلمام أبو احلسني 
لنيسابوري القشريي وكان مسلم مم أخذ عن البخاري واستفاد منه وهو مع ذلك يشاركه يف مسلم بن احلجاج ا

  أكثر شيوخه وكتابامها أصح كتب احلديث 
  وأما قول اإلمام الشافعي ما على وجه األرض بعد كتاب اهللا أصح من كتاب مالك فإنه كان قبل وجود كتابيهما 

  صحيح فهو مسلم غري أنه وأما قول بعضهم إن مالكا أول من صنف يف ال

مل يقتصر يف كتابه عليه بل أدخل فيه املرسل واملنقطع والبالغات ومن بالغاته أحاديث ال تعرف كما ذكره احلافظ 
  ابن عبد الرب فهو مل جيرد الصحيح 

واعترض بعضهم على ذلك فقال إن مثل ذلك قد وقع يف كتاب البخاري قال احلافظ ابن حجر إن كتاب مالك 
عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من االحتجاج باملرسل واملنقطع وغريمها ال على الشرط الذي  صحيح

  تقدم التعريف به 
قال والفرق بني ما فيه من املنقطع وبني ما يف البخاري أن الذي يف املوطأ هو مسموع ملالك كذلك غالبا وهو حجة 

لقصد التخفيف إن كان ذكره يف موضع آخر موصوال أو لقصد عنده والذي يف البخاري قد حذف إسناده عمدا 
التنويع إن كان على غري شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه وإمنا يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها أو استشهادا أو 

استئناسا أو تفسريا لبعض آيات أو غري ذلك مما سيأيت عند الكالم على التعليق فظهر هبذا أن الذي يف البخاري ال 
  رجه عن كونه جرد فيه الصحيح خبالف املوطأ خي

  الفائدة الثانية



  يف شرط البخاري ومسلم

ألف احلازمي كتابا يف شروط األئمة ذكر فيه شرط الشيخني وغريمها فقال مذهب من خيرج الصحيح أن يعترب حال 
يلزم إخراجه وعن الراوي العدل يف مشاخيه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت 

بعضهم مدخول ال يصح إخراجه ال يف الشواهد واملتابعات وهذا باب فيه غموض وطريقة معرفة طبقات الرواة عن 
  راوي األصل ومراتب مداركهم ولنوضح ذلك مبثال 

  وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثال على مخس طبقات ولكل طبقة منها مزية على اليت تليها 
  الصحة حنو مالك وابن عيينة ويونس وعقيل وحنوهم وهي مقصد البخاري  فاألوىل يف غاية

والثانية شاركت األوىل يف العدالة غري أن األوىل مجعت بني احلفظ واإلتقان وبني طول املالزمة للزهري حىت كان 
س حديثه وكانوا يف منهم من يزامله يف السفر ويالزمه يف احلضر والثانية مل تالزم الزهري إال مدة يسرية فلم متار

اإلتقان دون الطبقة األوىل كالليث بن سعد واألوزاعي والنعمان بن راشد وهو شرط مسلم والثالثة لزموا الزهري 
مثل أهل الطبقة األوىل غري أهنم مل يسلموا من غوائل اجلرح فهم بني الرد والقبول كجعفر بن برقان وسفيان بن 

  م شرط أيب داود والنسائي حسني السلمي وزمعة بن صاحل املكي وه
والرابعة تقوم شاركوا الثالثة يف اجلرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم حلديث الزهري ألهنم مل يالزموه كثريا 

  كمعاوية بن حيىي الصديف وإسحاق بن حيىي الكليب واملثىن بن الصباح وهو شرط الترمذي 
وتفردوا بقلة ممارستهم حلديث الزهري لنهم مل يالزموه كثريا والرابعة قوم شاركوا الثالثة يف اجلرح والتعديل 

  كمعاوية بن حيىي الصديف وإسحاق بن حيىي الكليب واملثىن بن الصباح وهم شرط الترمذي 

واخلامسة نفر من الضعفاء واجملهولني ال جيوز ملن خيرج احلديث على األبواب أن خيرج حديثهم إال على سبيل 
عند أيب داود فمن دونه فأما عند الشيخني فال كبحر بن كنيز السقاء واحلكم بن عبد اهللا االعتبار واالستشهاد 

  األيلي 
وقد خيرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة وأبو داود عن مشاهري الرابعة 

  وذلك ألسباب اقتضته 
احلديث اجملمع على ثقة رجاله إىل الصحايب املشهور قال العراقي  وقال ابن طاهر شرط البخاري ومسلم أن خيرجا

  وليس ما قاله جبيد ألن النسائي 

ضعف رجاال أخرج هلم الشيخان او أحدمها وأجيب بأهنما أخرجا من أمجع على ثقته إىل حني تصنيفهما وال يقدح 
  يف ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابني 

النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فاجلواب ذلك وإن نقله عن متقدم فال قال احلافظ ابن حجر تضعيف 
  قال وميكن أن جياب بان منا قاله ابن طاهر هو األصل الذي بنيا عليه أمرمها وقد خيرجان عنه ملرجح يقوم مقامه 

ا فهل يسوغ للمجتهد خمالفتهم وسئل العالمة تقي الدين بن تيمية عن مسائل وهي ما معىن إمجاع العلماء وإذا أمجعو
وهل قول الصحايب حجة وما معىن احلسن واملرسل والغريب من احلديث وما معىن قول الترمذي حديث حسن 

صحيح غريب فقد مجع بني احلسن والصحة والغرابة يف حديث واحد وهل يف احلديث متواتر لفظا وهل أحاديث 
  ي ومسلم فإهنم قد فرقوا بينهما الصحيحني تفيد اليقني أو الظن وما شرط البخار



  فأجاب عنها وقال يف اجلواب عن املسألة اخلبرية اليت حنن اآلن يف صدد البحث عنها مبا صورته 
واما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم خيتص هبم وهلذا رجال يروي عنهم يتص هبم ومها مشتركان 

هم مدار احلديث املتفق عليه وقد يروي أحدهم عن رجل يف يف رجال آخرين وهؤالء الذين اتفقا عليهم علي
  املتابعات والشواهد دون األصل وقد يروي عنه ما عرف من طريق غريه وال يروي ما انفرد به 

وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ يف فيظن من ال خربة له أن كل ما رواه ذلك الشخص حيتج به أصحاب 
ك فإن معرفة علل احلديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحىي بن سعيد القطان وعلي بن احلديث وليس األمر كذل

ـ    املديين وأمحد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطين وغريهم وهذه علوم يعرفها أصحاهبا ا ه

يل فيه وأنه خمالف وأما ما أشار إليه احلاكم من اهنما مل خيرجا حديث من مل يرو عنه إال راو واحد فقد سبق ما ق
  للواقع 

  وقد أخرج البخاري ومسلم حديث بن حزن والد سعيد بن املسيب يف وفاة أيب طالب ومل يرو عنه غري ابنه سعيد 
  وأخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب ين ألعطي الرجل والذي أدع أحب إيل ومل يرو عنه غري احلسن 

  الصاحلون ومل يرو عنه غري قيس  وحديث قيس بن أيب حازم عن مرداس األسلمي يذهب
  وأخرج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري ومل يرو عنه غري عبد اهللا بن 

  الصامت وحديث ربيعة بن كعب األسلمي ومل يرو عنه غري أيب سلمة ونظائر ذلك يف الصحيحني كثرية 
ببت إيراده بتمامه ملا فيه من وقد تعرض احلافظ السيوطي يف التوشيح لبيان شروط البخاري وموضوع كتابه فأح

  الفوائد املهمة قال يف أوله 

  فصل يف بيان شروط البخاري وموضوعه

  اعلم أن البخاري مل يوجد عنده تصريح بشرط معني وغنما أخذ ذلك من تسمية الكتاب واالستقراء من تصرفه 
  اهللا عليه و سلم وسننه وأيامه أما أوال فإنه مساه اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول اهللا صلى 

فعلم من قوله اجلامع أنه مل خيصه بصنف دون صنف وهلذا أورد فيه األحكام والفضائل واألخبار عن األمور املاضية 
  واآلتية وغري ذلك من اآلداب والرقائق 

  ومن قوله الصحيح أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده وإن كان فيه مواضع 

  عنها وقد صح عنه أنه قال ما أدخلت يف اجلامع إال ما صح  قد انتقدها غريه فقد أجيب
ومن قوله املسند أن مقصوده األصلي األحاديث اليت اتصل إسنادها ببعض الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  صودا سواء كانت من قوله أم فعله أم تقريره وأما ما قع يف الكتاب من غري ذلك فإمنا وقع عرضا وتبعا ال أصال مق
وأما ما عرف باالستقراء من تصرفه فهو أنه خيرج احلديث الذي اتصل إسناده وكان كل من رواته عدال موصوفا 
بالضبط فإن قصر احتاج إىل ما جيرب ذلك التقصري وخال عن أن يكون معلوال أي فيه علة خفية قادحة أو شاذا أي 

  ستلزم التنايف ويتعذر معه اجلمع الذي ال يكون فيه تعسف خالف رواته من هو أكثر عددا منه أو أشد ضبطا خمالفة ت
واالتصال عندهم أن يعرب كل من الرواة يف روايته عن شيخه بصفة صريح يف السماع منه كسمعته وحدثين 

 وأخربين أو ظاهرة فيه كعن أو أن فالنا قال وهذا الثاين يف غري املدلس الثقة أما هو فال يقبل منه إال املرتبة األوىل



  وشرط محل الثاين على السماع عند البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحدة 
وعرف باالستقراء من تصرفه يف الرجال الذين خيرج هلم أنه ينتقي أكثرهم صحبة لشيخه وأعرفهم حبديثه وإن 

حيث تقوم له قرينة بأن ذلك مما ضبطه هذا أخرج من حديث من ال يكون هبذه الصفة فإمنا خيرج يف املتابعات أو 
  الراوي فبمجموع ذلك وصف األئمة كتابا قدميا زحديثا بأنه أصح الكتب املصنفة يف احلديث 

وأكثر ما فضل كتاب مسلم عليه أن جيمع املتون يف موضع واحد وال يفرقها يف األبواب ويسوقها تامة وال يقطعها 
لفاظها وال يروي باملعىن ويفردها وال خيلط معها شيئا من أقوال الصحابة ومن يف التراجم وحيافظ على اإلتيان بأ

  بعدهم 

وأما البخاري فإنه يفرقها يف األبواب الالئقة هبا لكن رمبا كان ذلك احلديث ظاهرا ورمبا كان خفيا فاخلفي رمبا 
خمالف أو باإلشارة إىل أن بعض طرق حصل تناوله باالقتضاء أو باللزوم أو بالتمسك بالعموم أو بالرمز إىل خمالفة 

ذلك احلديث ما يعطي املقصود وإن خال عنه لفظ املنت املسوق هناك تنبيها على ذلك املشار إليه بذلك وأنه صاحل 
  ألن حيتج به وإن كان ال يرتقي إىل درجة شرطه 

ن يذكر يف كل باب ما واحتاج لذلك أن يكرر األحاديث ألن كثريا من املتون تشمل على عدة أحكام فيحتاج أ
يليق به من حكم ذلك احلديث بعينه فإن ساقه بتمامه إسنادا ومتنا طال وإن أمهله فال يليق به فتصرف فيه بوجوه 

  من التصرف 
وهو أنه ينظر اإلسناد إىل غاية من يدور عليه احلديث من الرواة أي ينفرد بروايته فيخرجه يف باب عن راو يرويه 

باب آخر عن راو آخر عن ذلك املنفرد وهلم جرا فإن كثرت األحكام عن عدد الرواة عدل  عن ذلك املنفرد ويف
  عن سياقه متام اإلسناد إىل اختصاره مطلقا فيسوق املنت تارة تاما وتارة خمتصرا 

 مث إنه حال تصنيفه كان قد بسط التراجم واألحاديث فجعل لكل ترمجة حديثا وبقيت عليه تراجم مل جيد يف احلالة
الراهنة ما يالئمها فأخالها عن احلديث وبقيت عليه أحاديث مل يتضح له ما يرتضيه يف الترمجة عنها فجعل هلا أبوابا 
بال تراجم فيوجد فيه أحيانا باب تراجم وليس فيه سوى آية أو كالم الصحايب أو التابعي وأحيانا باب غري مترجم 

  وقد ساق فيه حديثا أو أكثر 
روي عن املستملي وأشار إىل أن بعض من نقل الكتاب بعد موت مصنفه رمبا ضم بابا مترمجا إىل نقل ذلك أبو ذر اهل

حديث غري مترجم وأخلى البياض الذي بينهما فيظن بعض الناس أن هذا احلديث يتعلق بالترمجة اليت قبلها فيجعل 
  هلا وجوها من احملامل املتكلفة وال تعلق له به البتة ا هـ 

افظ ابن حجر ما ذكر يف آخر هذا الفصل فقال يف مقدمة شرحه وقع يف كثري من أبوابه األحاديث وقد أوضح احل
الكثرية ويف بعضها ما فيه واحد ويف بعضها ما فيه آية من كتاب اهللا وبعضها ال شيء فيه البتة وقد ادعى بعضهم أنه 

 الذي ترجم له ومن مث وقع من بعض من صنع ذلك عمدا وغرضه أن يبني أنه مل يثبت عنده حديث بشرطه يف املعىن
  نسخ الكتاب ضم باب مل يذكر فيه حديث إىل حديث مل يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه 

وقد أوضح السبب يف ذلك اإلمام أبو الوليد الباجي املالكي يف مقدمة كتابه يف أمساء رجال البخاري فقال أخربين 
روي قال حدثنا احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املستملي قال انتسخت كتاب احلافظ أبو ذر عبد بن أمحد اهل

البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه حممد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء مل تتم وأشياء مبيضة منها 
  تراجم مل يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث مل يترجم هلا فأضفنا بعض ذلك إىل بعض 



يد الباجي مما يدل على صحة هذا القول أن رواية أيب إسحاق املستملي ورواية أيب حممد السرخسي قال أبو الول
ورواية أيب اهليثم الكشميهيين ورواية أيب زيد املروزي خمتلفة بالتقدمي والتأخري مع أهنم انتسخوا من أصل واحد وإمنا 

  ذلك 

فة انه من موضع ما فأضافه إليه ويبني ذلك أنك جتد حبسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان يف طرة أو رقعة مضا
  ترمجتني وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث 

قال الباجي وغنما اوردت هذا هنا ملا عين به أهل بلدنا من طلب معىن جيمع بني الترمجة واحلديث الذي يليها 
  وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما ال يسوغ انتهى 

حسنة يفزع إليها حيث يتعسر اجلمع بني الترمجة واحلديث وهي مواضع قليلة جدا ستظهر كما قلت هذه قاعدة 
  سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  مث ظهر يل أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم األبواب على أطوار 
ا مصطلح ملوضوع إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي وافق شرطه أورده فيه بالصيغة اليت جعله

  كتابه وهي حدثنا وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده 
وإن مل جيد فيه إال حديثا ال يوفق شرطه مع صالحيته للحجة كتبه يف الباب مغايرا للصيغة اليت يسوق هبا ما هو من 

  شرطه ومن مث أورد التعاليق كما سيأيت يف فصل حكم التعليق 
حا ال على شرط غريه وكان مما يستأنس به ويقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك وإن مل جيد فيه حديثا صحي

احلديث أو معناه ترمجة باب مث أورد يف ذلك إما آية من كتاب اهللا تشهد له أو حديثا يؤيد عموم م دل عليه ذلك 
  اخلرب وعلى هذا فاألحاديث اليت فيه على ثالثة أقسام ا هـ 

على بعض الناس فقال وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث إن الكتاب قرئ على  وقد أشكلت عبارة الباجي
  مؤلفه وال ريب أنه مل يقرأ عليه إال مرتبا مبوبا فالعربة بالرواية ال باملسودة اليت ذكر صفتها 

عض املواضع ويف هذا النظر نظر ألن الباجي مل يذكر أن الكتاب كان غري مبوب وال مرتب بل ذكر أنه يوجد يف ب
منه تراجم ليس بعدها شيء وأحاديث للم يترجم هلا وهي كما قال احلافظ مواضع قليلة جدا والكتاب على هذه 

  الصفة ميكن قراءته وأخذه بالرواية 
فإن قلت كيف يفعل إذا ول إىل ترمجة ليس بعدها شيء قلت هنا احتماالن أحدمها أن يترك قراءة الترمجة والثاين أن 

شري إىل أنه مل جيد إىل ذلك الوقت ما يناسبها فإن قلت فلم ال يضرب عليها قلت إن كثريا من املؤلفني مثل يقرأها وي
ذلك ويأملون أن جيدوا بعد حني ما يناسب الترمجة على ان كثريا من املؤلفات اليت قرئت على مؤلفيها ال ختلو عن 

  بياض 
فإنه ميكن أن جيعل عنوان الترمجة باب ويذكر بعده احلديث الذي  وأما األحاديث اليت مل يترجم هلا فاألمر فيها سهل

  مب جيعل له ترمجة خاصة وال حيتمل هنا عدم قراءته ألن املقصود األول يف كتابه هو معرفة األحاديث الصحيحة 
قال  وقد وقع يف البخاري كثريا ذكر لفظ باب وليس بعده شيء فمن ذلك يف كتاب اإلميان باب حدثنا أبو اليمان

الشراح باب التنوين بغري ترمجة ولفظ الباب ساقط عند األصيلي وحينئذ فاحلديث التايل من مجلة الترمجة السابقة 
وعلى رواية إثباته فهو كالفصل عن سابقه لتعلقه به ويف احلديث السابق بيان أن حب األنصار من اإلميان ويف 

ألن ذلك كان ليلة العقبة ملا بايعوا على إعالء كلمة اهللا وكان احلديث الالحق اإلشارة إىل سبب تلقيبهم باألنصار 



ـ    يقال هلم بنو قيلة وقيلة بالفتح األم اليت كانت جتمع القبلتني ا ه
  واعلم أن صحيح مسلم قد قرئ على جامعه مع خلو أبوابه عن التراجم 

نم يذكر تراجم األبواب فيه لئال قال شارحه إن مسلما رتب كتابه على األبواب فهو مبوب يف احلقيقة ولكنه ل
يزداد حجم الكتاب أو لغري ذلك وقد ترجم مجاعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس جبيد إما لقصور يف 

  عبارة الترمجة أو لركاكة يف لفظها وإما لغري لك وأنا أحرص على التعبري عنها بعبارات تليق هبا يف مواطنها 
ربة بالرواية ال باملسودة اليت ذكر صفتها فاجلواب أن الرواية إمنا تلقيت من نسخ وأما قول ذلك القائل إن الع

  األصول املأخوذة تلك املسودة وهي يف احلقيقة مبيضة 

  الفائدة الثالثة

  يف أن الشيخني مل يستوعبا الصحيح وال التزما ذلك

فاعترضوا عليهما بأهنما مل يقوما مبا التزما  قد ظن أناس اهنما قد التزما ان خيرجا كل ما صح من احلديث يف كتابيهما
  به وليس األمر كذلك 

فقد روي عن البخاري أنه قال ما أدخلت يف كتايب اجلامع إال ما صح وتركت مجلة من الصحاح خشية أن يطور 
  الكتاب 

ألهل وروي عن مسلم أنه ملا عوتب على ما فعل من مجع األحاديث الصحاح يف كتاب وقيل له إن هذا يطرق 
البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم حبديث ليس هذا يف الصحيح قال إمنا أخرجت هذا 

الكتاب وقلت هو صحاح ومل أقل إن مل أخرجه من احلديث يف هذا الكتاب فهو ضعيف وإمنا أخرجت هذا احلديث 
  من الصحيح ليكون عندي وعند من يكتبه عين وال يرتاب يف صحته 

  د رفع بذلك العتب ولسان حاله يقول إالم على ما يوجب احلب وق

ومن الغريب أن بعض الناس لنفرته من جتريد الصحاح صرح بتفضيل سنن النسائي على صحيح البخاري وقال إن 
من شرط الصحة فقد جعل ملن مل يستكمل يف اإلدراك سببا إىل الطعن على ما مل يدخل وجعل للجدال موضعا فيما 

  أدخل 
وهو قول شاذ ال يعول عليه وال يلتفت إليه ولو مل يكن الناقل عن هذا القائل وأمثاله ممن يوثق بنقله لشك اللبيب 

يف صدور ذلك عمن له أدىن سهم يف الفهم وكاهنم مل يشعروا مبا نشأ عن مزج الصحيح بغريه من الضرر الذي 
  حصل لكثري من الناس 

رة ليقفوا على الباعث لتجريد الصحيح لعلهم يسكتون فيسكت عنهم وليتهم نظروا يف مقدمة كتاب مسلم نظ
  ولكن امليل إىل اإلغراب غريزة يف بعض النفوس 

واملقصود هنا قول مسلم وبعد يرمحك اهللا فلوال الذي رأينا من سوء صنيع كثري ممن نصب نفسه حمدثا فيما يلزمهم 
قتصار على األخبار الصيحة املشهورة مما نقله الثقات ن طرح األحاديث الضعيفة والروايات املنكرة وتركهم اال

املعروفون بالصدق واألمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثريا مما يقذفون به إىل األغنياء من الناس وهو 
مستنكر ومنقول عن قوم غري مرضيني ممن ذم الرواية عنهم أئمة احلديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن احلجاج 



ان بن عيينة وحيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم ملا سهل علينا االنتصاب ملا سألت من وسفي
التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم األخبار املنكرة باألسانيد الضعاف اجملهولة وقذفهم هبا 

  ىل ما سألت ا هـ إىل العوام الذين ال يعرفون عيوهبا خف عل قلوبنا إجابتك إ
  وقد نقلنا فيما سبق مقالة أخرى يف ذم هذه الفرقة قال يف آخرها ومن 

  ذهب يف العلم هذا املذهب وسلك هذا الطريق ال نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهال أوىل من أن ينسب إىل علم 
ه إللزام من ألزمهما إخراج ومبا ذكرنا من عدم التزامهما إستيعاب األحاديث الصحيحة أمجع يظهر لك أن ال وج

أحاديث مل خيرجاها مع كوهنا صحيحة على شرطيهما قال يف شرح مسلم ألزم اإلمام احلافظ أبو احلسن علي بن 
عمر الدارقطين وغريه البخاري ومسلما رضي اهللا عنهما إخراج أحاديث تركا إخراجهما مع أن أسانيدها أسانيد قد 

  أخرجا لرواهتا يف صحيحهما هبا 
ذكر الدارقطين وغريه وغريه أن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم رووا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و

ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح ال مطعن يف ناقليها ومل خيرجا من أحاديثهم شيئا فليزمهما إخراجهما على 
  مذهبيهما 

منبه وأن كل واحد منهما انفرد عن اآلخر بأحاديث  وذكر البيهقي أهنما اتفقا على أحاديث من صحيفة مهام بن
  منها مع ان اإلسناد واحد وصنف الدارقطين وأبو ذر اهلروي يف هذا النوع الذي ألزمومها 

وهذا اإللزام ليس بالزم يف احلقيقة إهنما مل يلتزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصرحيهما بأهنما مل يستوعبا وإمنا 
  صحيح كما يقصد املصنف يف الفقه مجع مجلة من مسائله ال أنه حيصر مجيع مسائله قصد مجع مجل من ال

لكنهما إذا كان احلديث الذي تركاه أو تركه أحدمها مع صحة إسناده يف الظاهر أصال يف بابه ومل خيرجا له نظريا 
  وال ما يقوم مقامه فالظاهر من حاهلما أهنما اطلعا 

تمل أهنما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك اإلطالة أو رأيا أن غريه مما ذكراه يسد مسده فيه على علة إن كانا روياه وحي
  أو لغري ذلك واهللا أعلم 

والظاهر أن املعترضني عليهما يف ذلك مل يبلغهم تصرحيهما مبا ذكر ومنهم ابن حبان فإنه قال ينبغي أن يناقش 
  البخاري ومسلم يف تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما 

وقال بعضهم لعل شبهة املعترضني نشأت من تسمية البخاري كتابه باجلامع وهي شبهة واهية ال سيما إن نظر إىل 
تتمة االسم وقد عرفت سابقا أنه مساه اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن قال ومل حيكما وال واحد منهما أنه مل يصح من احلديث وسننه وأيامه وأما احلاكم فإنه احلاكم فإنه اقتصر على ا
غري ما خرجه وقد نبغ يف عصرنا هذا مجاعة من املبتدعة يشتمون برواة اآلثار ويقولون إن مجيع ما يصح عندكم من 

  احلديث ال يبلغ عشرة آالف حديث 
أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب بن األخرم وقد اختلف العلماء يف مقدار ما فاهتما من جهة القلة والكثرة فقال احلافظ 

شيخ احلاكم قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من احلديث ويرد على ذلك قول البخاري فيما نقله احلازمي 
  واإلمساعيلي وما تركت من الصحاح أكثر 

  وقال النووي قد فاهتما كثري والصواب قول من قال إنه مل يفت األصول اخلمسة إال اليسري 
  األصول اخلمسة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أيب داود والترمذي والنسائي و



وقد جعل بعضهم األصول ستة بضم سنن ابن ماجة إليها قيل أول من فعل ذلك ابن طاهر املقدسي فتابعه أصحال 
  األطراف والرجال على ذلك وتبعهم 

فرد به ابن ماجة عن اخلمسة فهو ضعيف قال احلسيين يعين غريهم وإمنا مل تذكر هنا ملا قال املزي وهو ان كل ما ان
  من األحاديث وقال ابن حجر إنه انفرد بأحاديث كثرية وهي صحيحة فاألوىل محل الضعف على الرجال 

وقد مجع جمد الدين ابن األثري األصول اخلمسة يف كتاب وضم إليها موطأ اإلمام مالك حىت صارت بذلك ستة ومساه 
  ن حديث الرسول فصار الوصول إىل هذه األصول سهل املسلك قريب املدرك جامع األصول م

واملراد بسنن النسائي هنا هي الصغرى ملا روي أنه ملا صنف الكربى أهداها ألمري الرملة فقال له أكل ما فيها 
ا اجملتىب صحيح فقال فيها الصحيح واحلسن وما يقارهبما فقال ميز يل الصحيح من غريه فصنف له الصغرى ومساه

  من السنن 
ويرد على ما ذكر النووي أيضا قول البخاري فيما نقل عنه أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئيت ألف حديث غري 
صحيح واألحاديث اليت يف األصول اخلمسة ال تبلغ مخسني ألفا فضال عن ان تقرب من مئة ألف فيكون ما فاهتا من 

  الصحيح كثري جدا 
ريا من املتقدمني كانوا يطلقون اسم احلديث على ما يشمل آثار الصحابة والتابعني قال بعض أهل األثر إن كث

وتابعيهم وفتاويهم ويعدون احلديث املروي بإسنادين حديثني وحينئذ يسهل اخلطب وكم من حديث ورد من مئة 
  طريق فأكثر 

اري اهلروي أنه كتبه من جهة سبع وهذا حديث إمنا األعمال بالنيات نقل مع ما فيه عن احلافظ أيب إمساعيل األنص
مئة من أصحاب حيىي بن سعيد وقال اإلمساعيلي عقب قول البخاري مل أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحا وما 

تركت من الصحيح أكثر إنه لو أخرج كل حديث صحيح عنده جلمع يف الباب الواحد حديث مجاعة من الصحابة 
  تابا كبريا جدا ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت فيصري ك

وقال اجلوزقي إنه استخرج على أحاديث الصحيحني فكانت عدة الطرق مخسة وعشرين ألف طريق وأربع مئة 
  ومثانني طريقا 

قال بعض احملققني وإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ مجلة ما يف كتابيهما باملكرر ذلك فما مل خيرجاه من 
لغ ذلك أيضا أو يزيد وما مل خيرجاه من املتون من الصحيح الذي شرطهما لعله الطرق للمتون اليت أخرجاها لعله يب

  يبلغ 

  ذلك أو يقرب منه فإذا أضيف ذلك إىل ما جاء عن الصحابة والتابعني بلغ العدة اليت حيفظها البخاري بل رمبا زادت 
لفوائد واألجزاء وغريها مما هو وهذا احلمل متعني وإال فلو عدت أحاديث املسانيد واجلوامع والسنن واملعاجم وا

  بأيدينا صحيحهما وغريه ما بلغت ذلك بدون تكرار بل وال نصفه ا هـ 
وقال بعضهم ويؤيد ان هذا هو املراد أن األحاديث اليت بني أيدينا من الصحاح بل وغري الصحاح ولو تتبعت من 

رار بل وال مخسني ألفا وتبعد كل البعد أن املسانيد واجلوامع والسنن واألجزاء وغريها ما بلغت مئة ألف بال تك
  يكون رجل واحد حيفظ ما فات األمة مجيعه مع انه إمنا حفظه من أصول مشاخيه وهي موجودة ا هـ 

وقد تبني مبا ذكر أن ما قاله البخاري ال ينايف ما قاله ابن اخلرم فضال عما قاله النووي على ان بعضهم محل كالم 



على الصحيح اجملمع عليه فكأن قال مل يفتهما من الصحيح الذي هو يف الدرجة األوىل إال ابن األخرم فيما فاهتما 
  القليل واألمر كذلك واألحاديث اليت هي يف الدرجة األوىل ال تبلغ كما قال احلاكم عشرة آالف 

  تتمة يف بيان عدد أحاديث الصحيحني

ف ومئتان ومخسة وسبعون حديثا باألحاديث املكررة قال احلافظ ابن الصالح مجلة ما يف صحيح البخاري سبعة آال
وقد قيل إهنا بإسقاط املكررة أربعة آالف حديث قال احلافظ العراقي هذا مسلم يف رواية الفربري وأما رواية محاد 

  بن شاكر فهي دوهنا مبئيت حديث ودون ذلك هذه مبئة حديث رواية إبراهيم بن معقل 

يث البخاري يف روايات الثالث سواء وغنما حصل االشتباه من جهة أن قال احلافظ ابن حجر إن عدة أحاد
األخريين فاهتما من مساع الصحيح على البخاري ما ذكر من آخر الكتاب فروياه باإلجازة فالنقص إمنا هو السماع 

  ال يف الكتاب 
الث مئة وسبعة وتسعون حديثا قال والذي حترر يل أهنا باملكرر سوى املعلقات واملتابعات واملوقوفات سبعة آالف وث

وبغري املكرر من املتون املوصولة ألفان وست مئة وحديثان ومن املتون املعلقة املرفوع اليت مل يصلها يف موضع آخر 
  منه مئة وتسعة ومخسون فمجموع غري املكرر ألفان وسبع مئة واحد وستون نقل ذلك بعض تالميذه عنه 

ذكور حاصل ما قاله يف حترير العدد إال أن يف زيادة بسط فيما يتعلق باملكرر وقد نقل بعض العلماء عن احلافظ امل
  فأحببت إيراد ذلك على وجه يكون أقرب مناال قال 

   ٧٣٩٧مجلة أحاديث البخاري باملكرر سبعة آالف وثالث مئة وسبعة وتسعون 
   ١٣٤١ئة وواحد وأربعون حديثا ومجلة ما فيه من املعلقات وذلك سوى املتابعات وما يذكر بعدها ألف وثالث م

   ٣٤٤ومجلة ما فيه من املتابعات والتنبيه على اختالف الروايات ثالث مئة وألربعة وأربعون حديثا 
  سوى املوقوفات  ٩٠٨٢فجملة ما يف البخاري املكرر تسعة آالف واثنان ومثانون 
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نظر إىل أصول األثر: كتاب    توجيه ال
 طاهر اجلزائري الدمشقي : املؤلف 

  على الصحابة واملقطوعات الواردة عن التابعني فمن بعدهم 
وعدد كتب البخاري مئة وشيء وعدد أبوابه ثالثة آالف وأربع مئة ومخسمون بابا مع اختالف قليل يف نسخ 

  األصول 
املكرر حنو أربعة آالف حديث قال يف شرح مسلم قال الشيخ أبو  وأما صحيح مسلم فجملة ما فيه بإسقاط

عمرو يعين ابن الصالح روينا عن أيب قريش احلافظ قال كنت عند أيب زرعة الرازي فجاء مسلم بن احلجاج 
ام قلت له هذا مجع أربعة آالف حديث يف الصحيح قال أبو زرعة  فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا فلما ق

  قي قال الشيخ أراد أن كتابه هذا أربعة آالف حديث أصول دون املكررات ا هـ فلمن ترك البا
قال العراقي وهو يزيد على البخاري باملكرر لكثرة طرقه قال ورأيت عن أيب الفضل أمحد بن سلمة أنه قال إهنا 

هذا أقرب إىل  اثنا عشر ألف حديث وقال أبو حفص املياجي إهنا مثانية آالف قال بعض الباحثني يف ذلك ولعل
  الواقع مما قبله 

وأمحد بن سلمة ممن روى عن مسلم قال النووي يف شرح كتابه روى عنه مجاعات من كبار أئمة عصره وحفاظه 
وفيهم مجاعات يف درجته فمنهم أبو حامت الرازي وموسى بن هارون وأمحد بن سلمة وأبو عيسى الترمذي وأبو 

نة اإلسفرائين وآخرون ال حيصون مث قال قال احلاكم أبو عبد اهللا حدثنا بكر بن خزمية وحيىي بن صاعد وأبو عوا
أبو الفضل حممد بن إبراهيم قال مسعت أمحد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حامت يقدمان مسلم بن احلجاج 

  يف معرفة الصحيح على مشايخ عصرمها ويف رواية يف معرفة احلديث 

  الفائدة الرابعة

  ما واجلواب عن ذلكفما انتقد عليه

قال النووي يف شرح مسلم قد استدرك مجاعة على البخاري ومسلم أحاديث أخال بشرطيهما فيها ونزلت عن 
درجة ما التزماه وقد سبقت اإلشارة إىل هذا وقد ألف اإلمام احلافظ أبو احلسن عل بن عمر الدارقطين يف بيان 

مئيت حديث مما يف الكتابني وأليب مسعود الدمشقي أيضا  ذلك كتابه املسمى باالستدراكات والتتبع وذلك يف
عليهما استدراك وأليب علي الغساين احلياين يف كتابه تقييد املهمل يف جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة 

  وفيه ما يلزمهما وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره وستراه يف مواضعه ا هـ 
امن من املقدمة ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن هذه األحاديث وإن كان وقال احلافز ابن حجر يف الفصل الث

أكثرها ال يقدح يف أصل موضوع الكتاب فإن مجيعها وارد من جهة أخرى وهي ما أدعاه اإلمام أبو عمرو بن 
الصالح وغريه من اإلمجاع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة مجيع ما فيه فإن هذه املواضع 

ع يف صحتها فلم حيصل هلا من التلقي ما حصل ملعظم الكتاب وقد نعرض لذلك ابن الصالح يف قوله إىل متناز
مواضع يسرية انتقدها عليه الدارقطين وغريه وقال يف مقدمة شرح مسلم له ما أخذ عليهما يعين على البخاري 



لى تلقيه بالقبول انتهى وهو احتراز ومسلم وقدح فيه معتمد من احلفاظ فهو مستثىن مما ذكرناه لعدم اإلمجاع ع
  حسن 

وقد أحببت أن أورد من هذا الفصل املهم على طريق التلخيص ما ميكن الطالب من اإلشراف على هذه النوع 
  الذي هو من أهم األنواع عند املعروفني يف 

  هذا الفن بالنقد والتمييز ومن أراد االستيفاء فلريجع إىل األصل قال أجزل اهللا ثوابه 
اعلم أن اجلواب عما يتعلق سهل ألن وضع الكتابني إمنا هو للمسندات واملعلق ليس مبسند وهلذا مل يتعرض 

الدارقطين فيما تتبعه على الصحيحني إىل األحاديث املعلقة اليت مل توصل يف موضع آخر لعلمه بأهنا ليست من 
  موضوع الكتاب وغنما ذكرت استئناسا واستشهادا 

ب احلاملة للمصنف على ختريج ذلك التعليق وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعا ألكثر وقد ذكرنا األسبا
األحاديث اليت حيتج هبا إال أن منها ما هو على شرطه فساقه سياق األصل ومنها ما هو على غري شرطه فغاير 

  ث املسندات السياق يف إيراده ليمتاز فانتفى إيراد املعلقات وبقي الكالم فيما علل من األحادي
وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما يف كتاب البخاري وغن شاركه مسلم يف بعضه مئة وعشرة أحاديث منها ما 

  وافقه مسلم على خترجيه وهو اثنان وثالثون حديثا ومنها انفرد بتخرجيه وه مثانية وسبعون حديثا 
  واألحاديث اليت انتقدت عليهما تنقسم ستة أقسام 

  ا ما ختتلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال اإلسناد القسم األول منه
  القسم الثاين ما ختتلف الرواة فيه بتغيري رجال بعض اإلسناد 

  القسم الثالث منها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه عمن هو اكثر عددا أو أضبط 
  القسم الرابع منها ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف 

  حكم فيه بالوهم على بعض رجاله  القسم اخلامس منها ما
  القسم السادس منها ما اختلف فيه بتغيري بعض ألفاظ املنت 

وهذا أكثره ال يترتب عليه قدح إلمكان اجلمع يف املختلف من ذلك أو الترجيح على ان الدارقطين وغريه من 
   أئمة النقد مل يتعرضوا الستيفاء ذلك من الكتابني كما تعرضوا لذلك يف اإلسناد

فهذه مجلة أقسام ما انتقده األئمة على الصحيح وهذا حني الشروع يف إيرادها على ترتيب ما وقع يف األصل 
  لتسهل مراجعتها وقد اوردنا حنن من ذلك ما يكفي ملطالع كتابنا هذا 

  يف كتاب الصالة

يذهب الذاهب  قال الدارقطين أخرجا مجيعا حديث مالك عن الزهري عن أنس قال كنا نصلي العصر مث - ١
  منا إىل قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة 

وهذا مما ينتقد به على مالك ألنه رفعه وقال فيه إىل قباء وخالفه عدد كثري منهم شعيب بن أيب محزة وصاحل بن 
  كيسان وعمرو بن احلارث ويونس بن يزيد ومعمر والليث بن سعد وابن أيب ذئب وآخرون انتهى 



على مالك وموضع التعقب منه قوله إىل قباء واجلماعة كلهم قالوا إىل العوايل ومثل هذا  وقد تعقبه النسائي أيضا
  الوهم اليسري ال يلزم منه القدح يف صحة احلديث ال سيما وقد أخرجا الرواية احملفوظة ا هـ 

  أقول وقد أخرج البخاري ذلك يف باب وقت العصر وقال يف الرواية 

ل أخربنا شعيب عن الزهري قال حدثين أنس بن مالك قال كان رسول اهللا صلى احملفوظة حدثنا أبو اليمان قا
سلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيهم والشمس مرتفعة  اهللا عليه و 

  وبعض العوايل من املدينة على أربعة أميال أو حنوه 
ال يف الرواية احملفوظة حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا وأخرج مسلم ذلك يف باب استحباب التبكري بالعصر وق

وحدثنا حممد بن رمح قال أنبأنا الليث بن شهاب عن أنس بن مالك انه أخربه أن رسول اهللا  -ح  -الليث 
سلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إىل العوايل فيأيت العوايل  صلى اهللا عليه و 

  يذكر قتيبة فيأيت العوايل ا هـ وابن شهاب هو الزهري  والشمس مرتفعة مل
قال الدارقطين أخرجا مجيعا حديث ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى  - ٢

سلم أنه قال ال حيل المرأة تسافر وليس معها حمرم قال الدارقطين وقد رواه مالك وحيىي بن أيب كثري  اهللا عليه و 
  هيل عن سعيد عن أيب هريرة يعين مل يقولوا عن أبيه وس

  قلت مل يهمل البخاري حكاية هذا االختالف بل ذكره عقب حديث ابن أيب ذئب 
واجلواب عن هذا االختالف كاجلواب عن احلديث الثاين فإن سعيدا املقربي مسع من أبيه عن أيب هريرة ومسع 

وقد اختلف فيه على مالك فرواه ابن خزمية يف صحيحه من من أيب هريرة فال يكون هذا االختالف قادحا 
حديث بشر بن عمر عنه عن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة وقال بعده مل يقل أحد من أصحاب مالك يف هذا 

  احلديث عن سعيد عن أبيه غري بشر بن 

طريقني معا عمال ا هـ وقد أخرجه أبو عوانة يف صحيحه من حديث بشر بن عمر أيضا وصحح ابن حبان ال
  واهللا اعلم 

أقول أخرج البخاري هذا احلديث يف باب يف كم تقصر الصالة فقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أيب ذئب قال 
حدثنا سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم 

بن أيب كثري وسهيل ومالك عن املقربي عن أيب اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ل يس معها حرمة تابعه حيىي 
  هريرة ا هـ وقوله حرمة بضم احلاء وسكون الراء أي رجل ذو حرمة منها بنسب أو غريه 

  يف كتاب اجلنائز

قال الدارقطين أخرج البخاري حديث داود بن أيب الفرات عن ابن بريدة عن أيب األسود عن عمر مر  - ٣
بن املديين إن ابن بريدة إمنا يروي عن حيىي بن يعمر عن أيب األسود جبنا زة فقال وجبت احلديث وقد قال علي 

  ومل يقل يف هذا احلديث مسعت أبا األسود 
قال الدارقطين وقلت أنا وقد رواه وكيع عن عمر بن الوليد الشين عن ابن بريدة عن عمر ومل يذكر بينهما أحد 



  انتهى 
ن من حديث عبد اهللا بن بريدة إال العنعنة فعلته باقية إال أن يعتذر للبخاري عن خترجيه بأن ومل أره إىل اآل

اعتماده يف الباب على حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس هبذه القصة سواء وقد وافقه مسلم على خترجيه 
نفي العلة عنه كما  وأخرج البخاري حديث أيب األسود كاملتابعة حلديث عبد العزيز بن صهيب فلم يستوف

  يستوفيها فيما خيرجه يف األصول واهللا اعلم 
  أقول ذكر البخاري ذلك يف باب ثناء الناس على امليت فقال حدثنا 

آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال مسعت أنس بن مالك يقول مروا جبنازة فأثنوا عليها خريا 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن اخلطاب ما  فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وجبت مث

وجبت قال هذا أثنيتم عليه خريا فوجبت له اجلنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء اهللا يف 
  األرض 

املدينة وقد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا داود بن أيب الفرات عن عبد اهللا بن بريدة عن أيب األسود قال قدمت 
وقع هبا مرض فجلست إىل عمر بن اخلطاب فمرت هبم جنازة فأثىن على صاحبها خريا فقال عمر وجبت مث مر 

بأخرى فأثين على صاحبها خريا فقال عمر وجبت مث مروا بالثالثة فأثىن على صاحبها شرا فقال وجبت فقال أبو 
ا وجبت يا أمري املؤمنني قال قلت كما قا ل النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا مسلم شهد له أربعة األسود فقلت وم

  خبري أدخره اهللا اجلنة فقلنا وثالة قال وثالثة فقلنا واثنان قال واثنان مث مل نسأله عن الواحد 

  يف كتاب البيوع

سلم هنى عن بيع  - ٤ قال الدارقطين وأخرجا مجيعا حديث مالك عن محيد عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و 
ثمار حىت تزهى فقيل وما تزهى قال حىت حتمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرأيت إذا منع اهللا الثمرة ال

مب يأخذ أحدكم مال أخيه قال الدارقطين خالف مالكا مجاعة منهم إمساعيل بن جعفر وابن املبارك وهشيم 
  إن منع اهللا الثمرة قال وقد  ومروان بن ماوية ويزيد بن هارون وغريهم قالوا فيه قال أنس أرأيت

  أخرجا مجيعا حديث إمساعيل بن جعفر وقد فصل كالم أنس من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قلت سبق الدارقطين إىل دعوى اإلدراج يف هذا احلديث أبو حامت وأبو زرعة الرازيان وابن خزمية وغري واحد 

نهج بترتيب املدرج وحكيت فيه عن ابن خزمية أنه قال رأيت من أئمة احلديث كما أوضحته يف كتايب تقريب امل
يمان رواه عن محيد مدرجا لكن قال يف آخره ال  أنس بن مالك يف املنام فأخربين أنه مرفوع وأن معتمر بن سل
سلم واألمر يف مثل هذا قريب واهللا اعلم    أدري أنس قال مب يستحل أو حدث به عن النيب صلى اهللا عليه و 

األثري يف النهاية وفيه هني عن بيع الثمر حىت يزهى ويف رواية حىت يزهو يقال زها النخل يزهو إذا قال ابن 
ظهرت مثرته وأزهى يزهي إذا اصفر أو امحر وقيل مها مبعىن االمحرار واالصفرار ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من 

ـ    أنكر يزهي ا ه
ار عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر بن اخلطاب قال الدارقطين وأخرجا مجيعا حديث عمرو بن دين - ٥



ان مسرة باع مخرا فقال قاتل اهللا مسرة احلديث وقد رواه محاد بن زيد عن عمرو عن طاوس ان عمر قال وكذلك 
  رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أيب سفيان عن طاوس أن عمر قال 

وهو أحفظ الناس حلديث عمرو فروايته  قلت صرح ابن عيينة عن عمرو بسماع طاوس له من ابن عباس
  الراجحة وقد تابعه روح بن القاسم أخرجه مسلم من طريقه ا هـ 

قال مسلم يف باب حترمي اخلمر حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ أليب 
عمر أن مسرة باع مخرا فقال قاتل بكر قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ 

اهللا مسرة أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها حدثنا أمية بن بسطام قال أنبأنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعين ابن القاسم عن عمرو بن دينار هبذا 

  اإلسناد مثله ا هـ 
  ه هذه اخلمر كان مسرة أخذها من أهل الكتاب عن قيمة اجلزية فباعها منهم غري عامل بتحرمي ذلك تنبي

  يف كتاب اجلهاد

قال الدارقطين واخرجا مجيعا حديث موسى بن عقبة عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا قال كتب إليه  - ٦
م قال ال تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصربوا عبد اهللا بن أيب أوىف فقرأته أن النيب صلى اهللا عليه و سل

  احلديث قال وأبو النضر مل يسمع من ابن أيب أوىف وإمنا رواه عن كتابه فهو حجة يف رواية املكاتبة 
قلت فال علة فيه لكنه ينبين على أن شرط املكاتبة هل هو من الكاتب إىل املكتوب إيه فقط ام كل من عرف 

يكن مقصودا بالكتابة إليه األول هو املتبادر إىل الفهم من املصطلح وأما الثاين فهو عندهم  اخلط روى به وإن مل
  من صور الوجادة لكن ميكن أن يقال هنا إن رواية أيب النضر تكون عن مواله عمر بن عبيد اهللا 

تبه فتصري واحلالة عن كتاب ابن أيب أوىف إليه ويكون أخذه لذلك عن مواله عرضا ألنه قرأه عليه ألنه كان كا
  هذه من الرواية باملكاتبة كما قال الدارقطين 

طلحة عن ألبيه عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن  - ٧ قال الدارقطين واخرج البخاري حديث حممد بن 
له فضال على من دونه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم قال الدارقططين 

قلت صورته صورة املرسل إال أنه موصول يف األصل معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه  هذا مرسل
وقد اعتمد البخاري كثريا من أمثال هذا السياق فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفا بالرواية 

أليب نعيم ويف اجلزء عمن ذكره وقد رويناه يف سنن النسائي ويف مستخرجي اإلمساعيلي وأيب نعيم ويف احللية 
السادس من حديث أيب حممد بن صاعد من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى فذكره وقد ترك 

  الدارقطين أحاديث يف الكتاب من هذا اجلنس مل يتتبعها 

  يف أحاديث األنبياء عليهم الصالة والسالم



ن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب قال الدارقطين أخرج البخاري حديث ابن أيب أويس عن أخيه عن اب - ٨
هريرة قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة احلديث قال وهذا رواه إبراهيم بن طهمان 

  عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة 
  قلت قد علق البخاري حديث إبراهيم بن طهمان يف التفسري فلم يهمل 

الف فيه ولكن أعله اإلمساعيلي من وجه آخر فقال بعد ان أورده هذا خرب يف صحته نظر من جهة أن حكاية اخل
ال خيزيه يوم  ا بأبيه خزيا له مع خربه بأن اهللا قد وعده أن  إبراهيم عالم بأن اهللا ال خيلف امليعاد فكيف جيعل م

  ه يبعثون وأعلمه بأنه ال خلف لوعده انتهى وسيأيت جواب ذلك يف موضع

  يف كتاب اللباس

قال الدارقطين اتفقا على إخراج حديث أيب عثمان قال كتب إلينا عمر يف احلرير إىل موضع إصبع وهذا مل  - ٩
  يسمعه أبو عثمان من عمر لكنه حجة يف قبول الوجادة 

  قلت قد تقدم نظري هذا الكالم يف حديث أيب النضر عن ابن أيب أوىف 
بخاري حديث ثابت عن ابن الزبري قال قال حممد صلى اهللا عليه و سلم من قال الدارقطين وأخرج ال - ١٠

لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة وهذا مل يسمعه ابن الزبري من النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا مسعه من 
  عمر 

مرسل صحايب وقد قلت هذا تعقب ضعيف فإن ابن الزبري صحايب فهبه أرسله فماذا كان وكم يف الصحيح من 
  اتفق األئمة قاطبة على قبول ذلك إال من شذ ممن تأخر عنهم فال يعتد مبخالفته واهللا أعلم 

  وقد أخرج البخاري حديث ابن الزبري عن عمر تلو حديث ثابت عن ابن الزبري فما بقي عليه لالعتراض وجه 
لل األسانيد املطلعون على خفايا الطرق وقال يف آخر الفصل هذا مجيع ما تعقبه احلفاظ النقاد العارفون بع

وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم يف كثري منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم وهو 
  ) م ( صورة 

وعدة ذلك اثنان وثالثون حديثا فأفراده منها مثانية وسبعون فقط وليست كلها قادحة بل أكثرها اجلواب عنه 
يه مندفع وبعضها اجلواب عنها حمتمل واليسري منها يف اجلواب عنه تعسف كما شرحته جممال يف ظاهر والقدح ف

  أول الفصل وأوضحته مبنيا إثر كل حديث منها 
فإذا تأمل املنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا املصنف يف نفسه وجل تصنيفه يف عينه وعذر األئمة من 

يم وتقدميهم له على كل مصنف يف احلديث والقدمي وليسا سواء من يدفع اهل العلم يف تلقيه بالقبول والتسل
بالصدر فال يأمن دعوى العصبية ومن يدفع بيد اإلنصاف على القواعد املرضية والضوابط املرعية فاحلمد هللا 

  الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا واهللا املستعان وعليه التكالن 
اديث اليت مل يتتبعها الدارقطين وهي على شرطه يف تتبعه من هذا الكتاب فقد أوردهتا يف أماكنها وأما سياق األح



  من الشرح لتكمل الفائدة مع التنبيه على مواقع األجوبة املستقيمة كما تقدم لئال يستدركها من ال يفهم 
  وإمنا اقتصرت على ما ذكرته عن الدارقطين عن االستيعاب ألين أردت أن 

ن عنوانا لغريه ألنه اإلمام املقدم يف هذا الفن وكتابه يف هذا النوع أوسع وأوعب وقد ذكرت يف أثناء ما يكو
  ذكر ع غريه قليال على سبيل األمثلة واهللا أعلم 

وقد أتبع احلافظ ابن حجر هذا الفصل بفصل آخر يناسبه قال يف أوله الفصل التاسع يف سياق أمساء من طعن 
الكتاب مرتبا هلم على حروف املعجم واجلواب عن االعتراضات موضعا موضعا ومتييز من فيه من رجال هذا 

  اخرج له منهم يف األصول واملتابعات واالستشهادات مفصال لذلك مجيعه 
وقبل اخلوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن ختريج صاحب الصحيح ألي راو كان مقتض لعدالته عنده 

إذا خرج له يف األصول وأما إن خرج له يف املتابعات والشواهد والتعاليق فهذا وصحة ضبطه وعدم غفلته هذا 
  تتفاوت درجات من اخرج له منهم يف الضبط وغريه مع حصول اسم الصدق هلم 

وحينئذ فإذا وجدنا لغريه يف أحد منهم طعنا فلذلك الطعن مقابل لتعديل هذا اإلمام فال يقبل إال مبني السبب 
ح يف عدالة هذا الراوي ويف ضبطه مطلقا أو يف ضبطه خلرب بعينه ألن األسباب احلاملة لألئمة مفسرا بقادح يقد

على اجلرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ال يقدح وقد كان أبو احلسن املقدسي يقول يف الذي خرج عنه يف 
  الصحيح هذا جاز القنطرة يعين بذلك انه ال يلتفت إىل ما قيل فيه 

خمتلفة ومدارها على مخسة أشياء البدعة واملخالفة والغلط وجهالة احلال ودعوى االنقطاع يف وأسباب اجلرح 
  السند بان يدعى يف الراوي انه كان يدلس او يرسل 

  أما جهالة احلال فمندفعة عن مجيع من اخرج هلم يف الصحيح ألن شرط 

ول فكأنه نازع املصنف يف دعواه انه الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة فمن زعم ان أحدا منهم جمه
معروف وال شك أن املدعي ملعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته ملا مع املثبت من زيادة العلم ومع ذلك فال 

  جتد يف رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطالق اسم اجلهالة عليه أصال كما سنبنيه 
يما أخرج له إن وجد وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يو صف بكونه كثري الغلط ينظر ف

مرويا عنده أو عند غريه من رواية غري هذا املوصوف بالغلط علم أن املعتمد أصل احلديث ال خصوص هذا 
الطريق وإن مل يوجد إال من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن احلكم بصحة ما هذا سبيله وليس يف 

  الصحيح من هذا شيء 
بقلة الغلط كما يقال سىيء احلفظ أو له أوهام أو له مناكري وغري ذلك من العبارات فاحلكم فيه وحيث يوصف 

  كاحلكم يف الذي قبله إال أن الرواية عن هؤالء يف املتابعات أكثر منها عند املصنف من الرواية عن أولئك 
ق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو وأما املخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الراوي الضابط الصدو

أكثر عددا خبالف ما روى حبيث يتعذر اجلمع على قواعد احملدثني فهذا شاذ وقد تشتد املخالفة أو يضعف 
ا خيالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس يف الصحيح منه إال نزر يسري قد بني يف الفصل الذي  احلفظ فيحكم على م

  قبله 
عمن اخرج هلم البخاري ملا علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله وأما دعوى االنقطاع فمدفوعة 



بتدليس أو إرسال أن تسرب أحاديثهم املوجودة عنده بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع االعتراض 
  وإال فال 

ا أن يكون ممن يكفر هبا أو يفسق فاملكفر هبا ال بد ان ي كون ذلك التفكري متفقا وأما البدعة فاملوصوف هبا إم
  عليه يف قواعد مجيع األئمة كما يف غالة الروافض 

  من دعوى بعضهم حلول اإلهلية يف علي أو غريه أو غري ذلك وليس يف الصحيح من حديث هؤالء شيء البتة 
 وأما املفسق هبا كبدع اخلوارج والروافض الذين ال يغلون ذلك الغلو وغري هؤالء من الطوائف املخالفني

ألصول السنة خالفا ظاهرا لكنه مستند إىل تأويل ظاهرة سائغ فقد اختلف أهل السنة يف قبول حديث من هذا 
ا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسالمة من خوارم املروءة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل  سبيله إذا كان معروف

ة إىل بدعته فريد حديثه أو غري داعية فيقبل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا والثالث التفضيل بني أن يكون داعي
وهذا املذهب هو العدل وصارت إليه طرائف من األئمة وادعى ابن حبان إمجاع أهل النقل عليه لكن يف دعوى 

  ذلك نظر انتهى باختصار يسري 
من  وقد أحببت أن أورد من هذا الفصل شيئا ليقف املطالع على مسلكهم يف البحث عن حال الرجال الذي هو

  أهم املباحث عند أهل األثر 

  حرف األلف

أمحد بن صاحل املصري أبو جعفر بن الطربي أحد أئمة احلديث احلفاظ املتقنني اجلامعني بني الفقه ) خ د ( 
واحلديث أكثر عنه البخاري وأبو داود ووثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني فيما نقله عنه البخاري وعلي بن 

لعجلي وأبو حامت وآخرون وكان النسائي سىيء الرأي فيه ذكره مرة فقال ليس بثقة وال املديين والنمريي وا
  مأمون 

وقد ذكر السبب احلامل له على ذلك أبو جعفر العقيلي فقال كان أمحد بن صاحل ال حيدث أحدا حىت يسأل عنه 
  فلما أن قدم النسائي مصر جاء إليه وقد صحب 

  سمع منه إال قبل االختالط أو بأن يرويه عنه من طريق من مل ي
ومنها أن يروي يف الصحيح عن مدلس بالعنعنة فريويه املستخرج بالتصريح بالسماع قيل للحافظ املزي هل 

وجد لكل ما رواه الشيخان بالعنعنة طرق صرح فيها بالتحديث فقال إن كثريا من ذلك مل يوجد وما يسعنا إال 
  حتسني الظن 

نا فالن أو رجل أو غري واحد فيعينه املستخرج ومثل ذلك ما إذا وقع يف ومنها أن يروي عن مبهم كحدث
اإلسناد حدثنا حممد مثال من غري ذكر ما مييزه عن غريه وكان يف مشايخ من رواه كذلك من يشاركه يف االسم 

  فيميزه املستخرج 
خرجيه فيجيء يف رواية ومنها أن يكون يف احلديث خمافة لقاعدة اللغة العربية فيتكلف لتوجيهه ويتحمل لت

  املستخرج على القاعدة فيعرف بأنه هو الصحيح وأن الذي يف الصحيح قد وقع فيه الوهم من الرواة 



هذا وقد عرفت سابقا االستخراج يف العرف وهو يف األصل مبعىن االستنباط ويقال لفاعل ذلك املستخرج 
ح ومسي بذلك الستنباط مؤلفه املتعلقة بأحاديث بالكسر ويقال للكتاب املؤلف يف هذا النوع املستخرج بالفت

  الكتاب املستخرج عليه وقد يقال له املخرج بالفتح والتشديد كما وقع ذلك يف 

قوما من أهل احلديث ال يرضاهم أمحد فأىب أن حيدثه فذهب النسائي فجمع األحاديث اليت وهم فيها أمحد 
  إمام ثقة وشرع يشنع عليه وما ضره ذلك شيئا وامحد بن صاحل 

قال ابن عدي كان النسائي ينكر عليه أحاديث وهو من احلفاظ املشهورين مبعرفة احلديث مث ذكر ابن عدي 
األحاديث اليت أنكرها النسائي وأجاب عنها وليس يف البخاري مع ذلك منها شيء وقد تبني ان النسائي انفرد 

  بتضعيف أمحد بن صاحل مبا ال يقبل 
يمان العجلي أبو األشعث مشهور بكنيته وثقه أبو حامت وصاحل جزرة أمحد بن ا) خ ت س ق (  ملقدام بن سل

والنسائي وقال أبو داود ال أحدث عنه ألنه كان يعلم اجملان واجملون كان جمان بالبصرة يصرون صرر دراهم 
لرجل فعلم فيطرحوهنا على الطريق وجيلسون ناحية فإذا مر مار بصرة وأراد أن يأخذها صاحوا ضعها ليخجل ا

أبو األشعث املارة وقال هلم هيئوا صرر زجاج كصرر الدراهم فإذا مررمت بصررهم فأردمت أخذها فاطرحوا صرر 
  الزجاج وخذوا صرر الدراهم اليت هلم ففعلوا 

ال يؤثر ذلك فيه ألنه من أهل الصدق قلت ووجه عدم تأثريه فيه أنه  وتعقب ابن عدي كالم أيب داود هذا فقال 
اجملان كما قال أبو داود وإمنا علم املارة الذين كان قصد اجملان أن خيجلوهم وكأنه كان يذهب مذهب  مل يعلم

من يؤدب باملال فلهذا جوز للكارة أن يأخذوا الدرراهم تأديبا للمجان حىت ال يعودوا لتخجيل الناس مع 
البخاري والترمذي والنسائي وابن احتمال ان يكونوا بعد ذلك أعادوا هلم درامههم واهللا اعلم وقد احتج به 

  خزمية يف صحيحه وغريهم 
إمساعيل بن أبان الوراق الكويف أحد شيوخ البخاري ومل يكثر عنه وثقه النسائي ومطني وابن معني ) خ ت د ( 

واحلاكم أبو أمحد وجعفر الصائغ والدارقطين وقال يف رواية احلاكم عنه أثىن عليه أمحد وليس بقوي وقال 
  ين كان اجلوزجا

يه الكوفيون من التشيع  ا عل   مائال عن احلق ومل يكن يكذب يف احلديث قال ابن عدي يعين م
قلت اجلوزجاين كان ناصبيا منحرفا عن علي فهو ضد الشيعي وال ينبغي أن يسمع قول مبتدع يف مبتدع وأما 

  ا على تركه فلعله اشتبه به قول الدارقطين فيه د اختلف وهلم شيخ يقال له إمساعيل بن أبان الغنوي أمجعو

  حرف الباء

بكر بن عمرو أيبو الصديق البصري الناجي مشهور بكنيته وثقه مجاعة وقال ابن سعد يتكلمون يف ) ع ( 
  أحاديثه ويستنكروهنا 

قلت ليس له يف البخاري سوى حديث واحد عن أيب سعيد يف قصة الذي قتل تسعة أو تسعني نفسا من بين 
  احتج به الباقون إسرائيل مث تاب و



  حرف التاء املثناة

د س (  توبة بن أيب األسد العنربي البصري من صغار التابعني وثقه ابن معني وأبو حامت والنسائي وشذ ) خ م 
  أبو الفتح األزدي فقال منكر احلديث 

  حرف الثاء املثلثة

هم وقال ابن عبد الرب صدوق مل ثور بن زيد املدين شيخ مالك وثقه ابن معني وأبو زرعة والنسائي وغري) ع ( 
يتهمه أحد وكان ينسب إىل رأي اخلوارج والقول بالقدر ومل يكن يدعو إىل شيء ن ذلك وحكى عن مالك أنه 

ا من  سئل كيف رويت عن داود احلصني وثور بن زيد وذكر غريمها وكانوا يرون القدر فقال كانوا ألن خيرو
  وا السماء إىل األرض أسهل عليهم من أن يكذب

  حرف اجليم

جعفر بن إياس أبو بشر بن أيب وحشية مشهور بكنيته من صغار التابعني وثقه ابن معني والعجلي وأبو ) ع ( 
زرعة وأبو حامت والنسائي وكان شعبة يقول إنه مل يسمع من جماهد وال من حبيب بن سامل وقال أمحد كان شعبة 

ن أثبت الناس يف سعيد بن جبري وقال ابن عدي أرجو أنه ضعف أحاديثه عن حبيب بن سامل وقال الربدجيي هو م
  ال بأس به 

  قلت احتج به اجلماعة لكن مل خيرج له الشيخان من حديثه عن جماهد وال عن حبيب بن سامل 

  حرف احلاء

حريز بن عثمان احلمصي مشهور من صغار التابعني وثقه أحد وابن معني واألئمة لكن قال الفالس )  ٤خ( 
ا يقال عنه من النصب  وغريه إنه كان ينتقص عليا وقال أبو حامت ال أعلم بالشام أثبت منه ومل يصح عندي م

  وثقال البخاري قال أبو اليمان كان حريز يتناول من رجل مث ترك 
قلت هذا أعدل األقوال فلعله تاب وقال ابن حبان كان داعية إىل مذهبه جيتنب حديثه قلت ليس له عند 

ني أحدمها يف صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم عن عبد اهللا بن بسر وهو من ثالثياته واآلخر البخاري سوى حديث
بن األسقع وهو حديث من أفرى الفرى أن    حديثه عبد الواحد النصري عن واثلة 

  يرى الرجل عينه ما مل تر 

  حرف اخلاء

ت س ق (  البخاري روي عنه وروى عن  خالد بن خملد القطواين الكويف أبو اهليثم من كبار شيوخ) خ م 
واحد عنه قال العجلي ثقة فيه تشيع وقال ابن سعد كان متشيعا مفرطا وقال صاحل جزرة ثقة إال أنه كان متهما 



بالغلو يف التشيع وقال امحد بن حنبل له مناكري وقال أبو داود صدوق إال أنه يتشيع وقال أبو حامت يكتب 
  حديثه وال حيتج به 

فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت األخذ واألداء ال يضره ال سيما ومل يكن داعية إىل رأيه وأما املناكري قلت أما التشيع 
فقد تتبعها أبو أمحد بن عدي من حديثه وأوردها يف كامله وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري بل مل أر عنده 

ديث وروى له الباقون سوى أيب من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أيب هريرة من عادى يل وليا احل
  داود 

  حرف الدال

داود بن احلصني املدين وثقه ابن معني وابن سعد والعجلي وابن إسحاق وأمحد بن صاحل املصري ) ع ( 
والنسائي وقال أبو حامت ليس بقوي لوال أن مالكا روى عنه لترك حديثه وقال الساجي منكر احلديث متهم 

  ملديين ما روى عن عكرمة فمنكر وكذا قال أبو داود وحديثه عن شيوخه مستقيم برأي اخلوارج وقال علي بن ا
قلت روى له البخاري حديثا واحدا من رواية مالك عنه عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد عن أيب هريرة يف 

  العرايا وله شواهد 

  حرف الذال

األثبات وثقه ابن معني والنسائي وأبو حامت وابن ذر بن بعد اهللا املوهيب أبو عبد اهللا الكويف أحد الثقات ) ع ( 
  منري وقال أبو داود كان مرجئا وهجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبري لذلك وروى له اجلماعة 

  حرف الراء

روح بن عبادة القيسي أبو حممد البصري أدركه البخاري بالسن ومل يلقه وكان أحد األئمة وثقه علي بن ) ع ( 
ن معني وأثىن عليه أمحد وغريه وكان عفان يطعن عليه فرد ذلك عليه أبو خيثمة فسكت عنه املديين وحيىي ب

وقال أبو خيثمة أشد ما رأيت عنه أنه حدث مرة فرد عليه علي ابن املديين امسا فمحاه من كتابه وأثبت ما قاله 
  له علي 

نفذ قوهلم فيه قلت احتج به األئمة قلت هذا يدل عل إنصافه وقال أبو مسعود طعن عليه اثنا عشر رجال فلم ي
  كلهم 

  حرف الزاي

زكريا بن إسحاق املكي وثقه ابن معني وامحد وأبو زرعة وأبو حامت والنسائي وأبو داود وابن الربقي وابن ) ع ( 
بن معني كان يرى القدر أخربنا روح بن عبادة قال رأيت مناديا ينادي مبكة إن املري هنى عن  سعد وقال حيىي 

  ة زكريا ألجل القدر قلت احتج به اجلماعة جمالس
ت ق (  زياد بن عبد اهللا بن الطفيل البكائي العامري الكويف راوي املغازي عن ابن إسحاق قال حيىي بن ) خ م 



آدم عن عبد اهللا بن إدريس ما أحد أثبت يف ابن إسحاق منه ألنه أملى عليه إمالء مرتني وقال صاحل جزرة زياد 
نه أثبت الناس يف كتاب املغازي وكذا قال عثمان الدارمي وغريه عن عن ابن معني وقال يف نفسه ضعف ولك

أمحد بن حنبل وأبو داود حديثه حديث أهل الصدق وضعفه علي بن املديين والنسائي وابن سعد وأفرط ابن 
  حبان فقال ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد 

عن أنس ان عمه غاب عن قتال بدر احلديث أورده يف اجلهاد  قلت ليس له عند البخاري سوى حديثه عن محيد
  عن عمرو بن زرارة عنه مقرونا حبديث عبد األعلى عن محيد وروى له مسلم والترمذي وابن ماجة 

  حرف السني

ت (  سعيد بن عمرو بن أشوع الكويف من الفقهاء وزثقه ابن معني والنسائي والعجلي وإسحاق بن ) خ م 
  إسحاق اجلوزجاين فقال كان زائغا غاليا يعين يف التشيع  راهويه وأما أبو

  قلت واجلوزجاين غال يف النصب فتعارضا وقد احتج به الشيخان والترمذي 

  حرف الشني

شريك بن عبد اهللا بن أيب منر أبو عبد اهللا املدين وثقه ابن سعد وأبو داود وقال ابن معني والنسائي ال بأس ) ع ( 
ال حيدث عنه وقال الساجي كان يرمي بالقدر قلت احتج به اجلماعة إال أن يف به وكان حيىي بن سعي د القطان 

  روايته عن أنس حلديث اإلسراء مواضع شاذة كما ذكرنا ذلك يف آخر الفصل 

  حرف الصاد

د ت س (  صخر بن جويرية أبو نافع وثقه أمحد بن حنبل وابن سعد وقال أبو زرعة وأبو حامت والنسائي ) خ م 
بأس به وقال ابن أيب خيثمة عن ابن معني ليس باملتروك وإمنا يتكلم فيه ألنه إن كتابه سقط قال ورأيت يف ال 

كتاب علي يعين ابن املديين عن حيىي بن سعيد ذهب كتاب صخر فبعث إليه من املدينة احتج به الباقون إال ابن 
  ماجة 

  حرف الضاد خايل حرف الطاء

ن كبار شيوخ البخاري وثقه ابن سعد والعجلي وعثمان بن أيب شيبة وابن منري طلق بن غنام الكويف م)  ٤خ( 
  والدارقطين وقال أبو داود صاحل وشذ ابن حزم فضعفه يف احمللى بال مستند واحتج به أصحاب السنن 

  حرف الظاء خايل حرف العني

وأنا أختار قراءته واألعمش  عاصم بن أيب النجود املقرئ أبو بكر قال أمحد بن حنبل كان رجال صاحلا) ع ( 
أحفظ منه وقال يعقوب بن سفيان يف حديثه اضطراب وهو ثقة وقال أبو حامت حمله الصدق وليس حمله أن يقال 



هو ثقة ومل يكن باحلافظ وقد تكلم فيه ابن علية وقال العقيلي مل يكن فيه إال سوء احلفظ وقال البزاز ال نعلم 
  احلافظ أحدا ترك حديثه مع أنه مل يكن ب

عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي املكي أثبت مسلم وغريه له الصحبة وقال أبو علي بن السكن روي عنه ) ع ( 
سلم من وجوه ثابتة ومل يرو عنه من وجه ثابت مساعه وكان اخلوارج يرمونه  رؤيته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يثه بأس قال ابن املديين قلت جلرير أكان مغرية يكره باتصاله بعلي وقوله بفضله وفضل أهل بيته وليس حبد
الرواية عن أيب الطفيل قال نعم وقال صاحل بن أمحد بن حنبل عن أبيه مكي ثقة وكذا قال ابن سعد وزاد كان 

  متشيعا 

قلت أساء أبو حممد بن حزم فضعف أحاديث أيب الطفيل وقال كان صاحب راية املختار الكذاب وأبو الطفيل 
ال شك فيه وال يؤثر فيه قول أحد وال سيما بالعصبية واهلوى ومل أر له يف صحيح البخاري سوى موضع صحايب 

  واحد يف العلم رواه عن علي وعنه معروف بن خربوذ وروى له الباقون ا هـ 
أقول قد سبق ذكر ذلك ولنعده هنا فنقول قال البخاري يف كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم 

ية أن ال يفهموا وقال علي حدثوا الناس مبا يعرفون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله حدثنا عبيد اهللا بن كراه
  موسى عن معروف بن خربوذ عن أيب الطفيل عن علي بذلك ا هـ 

قال الشراح هذا اإلسناد من عوايل املؤلف ألنه يلتحق بالثالثيات من جهة أن الراوي الثالث وهو أبو الطفيل 
قدم املؤلف املنت هنا على السند ليميز بني طريق إسناد احلديث وإسناد األثر أو لضعف اإلسناد بسبب صحايب و

معروف أو للتفنن وبيان اجلواز ومن مث وقع يف بعض النسخ مؤخرا وقد سقط هذا األثر كله من رواية 
  الكشميهين 

ما أدري كيف هو وقال الساجي  ومعروف املذكور هو من صغار التابعني ضعفه حيىي بن معني وقال أمحد
صدوق وقال أبو حامت يكتب حديثه وروى له مسلم وأبو داود وابن ماجة عن أيب الطفيل أنه رأى النيب صلى 

سلم يف احلج    اهللا عليه و 
عبد اهللا بن صاحل اجلهين أبو صاحل كاتب الليث لقيه البخاري وأكثر عنه وليس هو بشرطه يف ) خ د ت ق ( 

ا الصحيح وإن ك ان حديثه عنده صاحلا فإنه مل يورد له يف كتابه إال حديثا واحدا وعلق عنه غري ذلك على م
  ذكر احلافظ املزي وغريه وكالمهم يف ذلك متعقب 

مث ذكر وجه التعقب وقال بعده قلت ظاهر كالم هؤالء األئمة أن حديثه كان يف األول مستقيما مث طرأ عليه 
يء من روايته عن أهل احلذق كيحىي بن معني والبخاري وأيب زرعة وأيب حامت فيه ختليط فمقتضى ذلك أن ما جي

فهو من صحيح حديثه وما جييء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه واألحاديث اليت رواها اليخاري عنه يف 
  الصحيح بصيغة حدثنا أو قال يل أو قال اجملردة قليلة وأورد ذلك مث قال 

رواية عبد اهللا بن صاحل عنه فكثري جدا وقد عاب ذلك اإلمساعيلي على البخاري  وأما التعليق على الليث من
وتعجب منه كيف حيتج بأحاديثه حيث يعلقها فقال هذا عجيب حيتج به إذا كان منقطعا وال حيتج به إذا كان 

  متصال 
قد انتقاه من وجواب ذلك أن البخاري إمنا صنع ذلك ملا قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيح عنده 



حديثه لكنه ال يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة فلهذا ال يسوقه مساق أصل الكتاب وهذا 
  اصطالح له قد عرف باالستقراء من صنيعه فال مشاحة فيه واهللا أعلم 

ن حيىي عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة البصري من مشاهري احملدثني ونبالئهم أثىن شعبة على حفظه وكا) ع ( 
بن سعيد القطان يرجع إىل حفظه ووثقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد وأبو حامت وذكر أبو داود عن أيب علي 
املوصلي أن محاد بن زيد كان ينهاهم عنه ألجل القول بالقدر والذي اتضح أهنم اهتموه بالقدر ألجل ثنائه على 

ما حدثت عنه وأئمة احلديث كانوا يكذبون عمرو بن عمرو بن عبيد فإنه كان يقول لوال أنين أعلم أنه صدوق 
  عبيد وينهون عن جمالسته 

  فمن هنا اهتم عبد الوارث وقد احتج به اجلماعة 
أقول عمرو بن عبيد املذكور كان داعية إىل االعتزال وقد ذكر مسلم يف مقدمة كتابه شيئا مما قيل فيه فقال 

ل أبو إسحاق وحدثنا حممد بن حيىي قال حدثنا نعيم بن محاد حدثنا حسن احللواين حدثنا نعيم بن محاد ح قا
بن عبيد يكذب يف احلديث    حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو 

وحدثين عمرو بن علي أبو حفص قال مسعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أيب مجيلة إن عمرو بن عبيد 
هللا صلى اهللا عليه و سلم قال من محل علينا السالح فليس منا قال كذب واهللا حدثنا عن احلسن أن رسول ا

  عمرو ولكنه أراد أن حيوزها إىل قوله اخلبيث 
وحدثنا عبيد بن عمر القواريري حدثنا محاد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب ومسع منه ففقده أيوب فقالوا 

اد فبينا يوما مع أيوب وقد بكرنا إىل السوق فاستقبله الرجل له يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد قال مح
  فسلم 

عليه أيوب وسأله مث قال له أيوب بلغين أنك لزمت ذاك الرجل قال محاد مساه يعين عمرا قال نعم يا أبا بكر إنه 
  جييئنا بأشياء غرائب قال يقول له أيوب إمنا نفر أو نفرق من تلك الغرائب 

ر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعين محادا قال قيل أليوب إن عمرو بن وحدثين حجاج بن الشاع
  عبيد روى عن احلسن قال ال جيلد السكران من النبيذ قال كذب أنا مسع احلسن يقول جيلد السكران من النبيذ 

أقبل علي وحدثين حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال مسعت سالم بن أيب مطيع قال بلغ أيوب أين آيت عمرا ف
  يوما فقال أرأيت رجال ال تأمنه على دينه فكيف تأمنه على احلديث ا هـ 

نبيه حديث من محل علينا السالح فليس منا صحيح مروي من طرق وقد ذكرها مسلم يف كتاب اإلميان وقد 
رج من أول علماء أهل السنة هذا احلديث فقال بعضهم هو حممول على املستحيل لذلك بغري تأويل فيكفر وخي

  امللة وقيل معناه ليس على سريتنا الكاملة وهدينا وهذا ما يقول الرجل لولده إذا مل يرض فعله لست مين 
ا فإن مذهب  وهكذا القول يف مجيع األحاديث الواردة بنحو هذا القول كقوله عليه السالم من غشنا فليس من

ومل يستحله فه عاص وال يكفر بذلك وكان  أهل السنة أن من محل السالح على املسلمني بغري حق وال تأويل
سفيان بن عيينة يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول بئس هذا القول يعين انه ميسك تأويله ليكون 

  أوقع يف النفوس وأبلغ يف الزجر 



يسمونه ومحلته املعتزلة على ظاهره فقالوا إن من ارتكب كبرية ومل يتب خرج من اإلميان وخلد يف النار وال 
  مؤمنا وال كافرا وإمنا يسمونه فاسقا ولكون 

ظاهر هذا احلديث يؤيد مذهب املعتزلة قال عوف كذب واهللا عمرو ولكنه أراد أن حيوزها إىل قوله اخلبيث يعين 
  أنه أراد أن يعضد هبذه الكلمة مذهبه الباطل وه مذهب املعتزلة 

عبيد وكذبه وقد حاول العلماء بيان وجه لتكذيب  ومراد مسلم بذكر لك هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن
عوف فقالوا إمنا كذبه مع ان احلديث صحيح إما لكونه نسبه إىل احلسن واحلسن مل يرو هذا أو لكونه مل يسمعه 

من احلسن وكان عوف من كبار أصحاب احلسن ولن بقي أن يقال فماذا أراد عوف بقوله ولكنه أراد أن 
   حيوزها إىل قوله اخلبيث

واعلم أن هذا احلديث وأشباهه لو انفرد بروايته ثقات الرواة من املعتزلة ولو مل يكونوا دعاة إىل مذهبهم ال 
يقبل عند احملدثني البتة ملا عرفت من أن املبتدع إذا كان متحرزا من الكذب وموصوفا بالديانة ال يقبل من 

ا ال يكون مؤيدا لبدعته ظاهرا    روايته عند من يقبلها ال م
ولو مل يرو هذا احلديث من طريق غري طريق عمرو وإخوانه جلعل مثاال للحديث املوضوع الذي وضعته املعتزلة 

  تشييدا ملذهبهم وغن كانوا أبعد الناس عن الوضع 
وقد نقلنا سابقا قول بعض العلماء األعالم إن من يعتقد انه خيلد يف النار على شهادة الزور أبعد يف الشهادة 

ال يعتقد ذلك ودار قبول الشهادة الكاذبة  ممن ال يعتقد ذلك فكانت الثقة بشهادته وخريه أكمل من الثقة مبن 
  والرواية على الثقة بالصدق وذلك متحقق يف أهل األهواء 

وقد حاول حكيم أهل األثر ابن حبان حل هذه العقدة على وجه رمبا أرضى الفريقني فقال كان يكذب يف 
  وال خيفى أن الكذب ومها  احلديث ومها ال تعمدا

عبارة عن وقوع خطا يف حديثه على طريق السهو أو الغفلة وحنو ذلك وهو مما ال خيلو عنه إنسان مهما جل 
  حفظه وانتباهه 

قال احلافظ الترمذي قال وكيع إن مل يكن املعىن واسعا فقد هلك الناس وإمنا تفاضل أهل العلم باحلفظ واإلتقان 
  مع انه مل يسلم من اخلطأ والغلط أحد من األئمة مع حفظهم  والتثبت عند السماع

والظاهر أن عمرو بن عبيد كان جاريا على سنن مجهور أهل األثر يف قبول خرب الواحد إذا استوىف الشروط 
ا يف أن كل  املشهورة قال ابن حزم يف كتاب اإلحكام يف إثبات خرب الواحد وال خالف بني مؤمن وال كافر قطع

ل تابع سأله مستفت عن نازلة يف الدين أنه مل يقل له قط ال جيوز لك أن تعمل مبا أخربتك به عن صاحب وك
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت خيربك بذلك الكواف كما قالوا هلم فيما أخربوا به انه رأي منهم فلم 

  يلزموهم قبوله 
سلم جيري على ذلك مث قال فصح هبذا إمجاع األمة كلها على قبول خرب الواحد ا لثقة عن النيب صلى اهللا عليه و 

يف كل فرقة علماؤها كاهل السنة واخلوارج والشيعة والقدرية حىت حدث متكلموا املعتزلة بعد املئة من التاريخ 
فخالفوا اإلمجاع يف ذلك ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين مبا يروي عن احلسن ويفيت به هذا أمر ال جيهله من له 

  م ا هـ أقل عل



وال خيفى ما يف هذه العبارة من اإلشعار بفرط شهرة هذا الرجل مع عظم موقعه يف نفوس املعتزلة ولنذكر شيئا 
  من ترمجته مما ذكره أهل األثر حاذفني كثريا مما يتعلق بذمه فقد عرف رأيهم فيه فنقول 

  هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري روى عن احلسن وأيب قالبة وروى 

احلمادان وحيىي القطان وعيد الوارث وهو الذي ذكرنا آنفا أنه اهتم باالعتزال لنفيه الكذب عن عمرو  عنه
  وقال محاد بن زيد كنت مع أيوب ويونس وابن عون فمر عمرو فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السالم 

الناس عين ابن عون  وقال عبد الوهاب اخلفاف مررت بعمرو بن عبيد وحده فقلت مالك تركوك قال هنى
يه فقلت ليس هكذا يقول  فانتهوا وقال عمرو بن النضر سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وأنا عنده فأجاب ف

أصحابنا فقال ومن أصحابك ال أبا لك فقلت أيوب ويونس وابن عون والتيمي قال أولئك أرجاس أجناس 
  أموات غري أحياء 

ك ال تروي عن عبد الوارث قال كيف أروي عن رجل يزعم ان عمرو وقال حممود بن غيالن قلت أليب داود إن
  بن عبيد خري من أيوب وابن عون ويونس 

وقال عبيد اهللا بن حممد التيمي كنا إذا جلسنا إىل عبد الوارث كان أكثر حديثه عن عمرو بن عبيد وقال نعيم 
حديث عمرو بن عبيد قال كان عمرو بن محاد قيل البن املبارك مل رويت عن سعيد وهشام الدستوائي وتركت 

  يدعو إىل رأيه ويظهر الدعوة وكانا ساكتني 
وقال امحد بن حممد احلضرمي سألت ابن معني عن عمرو بن عبيد فقال ال يكتب حديثه فقلت له أكان يكذب 

قون يف فقال كان داعية إىل دينه فقلت له فلم وثقت قتادة وابن أيب عروبة وسالم بن مسكني فقال كانوا يصد
  حديثهم ومل يكونوا يدعون إىل بدعة 

طلحة قلت حلماد يا أبا سلمة رويت عن الناس وتركت عمرو بن عبيد فقال إين رأيت كان  وقال كامل بن 
الناس يصلون يوم اجلمعة إىل القبلة وهو مدبر عنهم فعلمت أنه على بدعة فتركت الرواية عنه وذكروا مرائي 

  لناس يف حقه كثرية من هذا القبيل رآها ا

وذكروا عن احلسن أنه قال نعم الفىت عمرو بن عبيد إن مل حيدث وكان اخلليفة أبو جعفر املنصور يعجب بزهد 
  عمرو وعبادته ويقول 

  ) غري عمرو بن عبيد ... كلكم ميشي رويد ... كلكم يطلب صيد ( 
  قال وتويف بطريق مكة سنة ثالث وأربعني مئة وقيل سنة أربع ورثاه املنصور ف

  ) قربا مررت به على مران ... صلى اإلله عليك من متوسد ( 
  ) صدق اإلله ودان بالقرآن ... قربا تضمن مؤمنا متحنفا ( 
  ) أبقى لنا حقا أبا عثمان ... لو أن هذا الدهر أبقى صاحلا ( 
د س (  ابن منري والعجلي عثمان بن حممد بن أيب شيبة الكويف أحد احلفاظ الكبار وثقه حيىي بن معني و) خ م 

ومجاعة وقال أبو حامت كان أكرب من أخيه أيب بكر إال أن أبا بكر ضعيف وعثمان صدوق وذكر له الدارقطين يف 
كتاب التصحيف أشياء صحفها من القرآن يف تفسريه كانه ما كان حيفظ القرآن وانكر عليه أمحد أحاديث 

  الترمذي  وتتبعها اخلطيب وبني عذره فيها روى له اجلماعة سوى



عدي بن ثابت األنصاري الكويف التابعي املشهور وثقه أمحد والنسائي والعجلي والدارقطين إال أنه قال ) ع ( 
كان يغلو يف التشيع وكان غمام مسجد الشيعة وقاضيهم قلت احتج به اجلماعة وما أخرج له يف الصحيح شيء 

  مما يقوي بدعته 
باس احتج به البخاري وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم خيرج له سوى عكرمة أبو عبد اهللا موىل ابن ع) ع ( 

حديث واحد يف احلج مقرونا بسعيد بن جبري وغنما تركه لكالم مالك فيه وقد تعقب مجاعة من األئمة ذلك 
  وصنفوا 

حامت يف الذب عن عكرمة منهم أبو جعفر بن جرير الطربي وحممد بن نصر املروزي وأبو عبد اهللا بن مندة وأبو 
  ابن حبان وابن عبد الرب وغريهم 

  ومدار طعن الطاعنني فيه على ثالثة أشياء وهي الكذب وموافقة اخلوارج يف مذهبهم وقبول جوائز املراء 
ومدار جواب الذابني عنه على ان قبول جوائز األمراء ال يوجب القدح إال عند املشددين وأهل العلم على 

  د الرب جواز ذلك وقد صنف يف ذلك ابن عب
  وأما البدعة فإن ثبتت عنه فال تضر يف روايته ألنه مل يكن داعية مع أهنا مل تثبت عليه 

ال تكذب علي كما  وأما نسبته إىل الكذب فأشد ما ورد يف ذلك ما روي عن عبد اهللا بن عمر انه قال لنافع 
  كذب عكرمة على ابن عباس 

طأ ويؤيد ذلك قول عبادة بن الصامت كذب أبو حممد قال ابن حبان أهل احلجاز يطلقون كذب يف موضع أخ
ملا أخرب أنه يقول إن الوتر واجب مع انه مل يقله راوية وإمنا قاله اجتهادا وال يقال للمجتهد فيما أداه إليه 

اجتهاده إنه كذب فيه وغنما يقال أخطأ فيه وقد ذكر ابن عبد الرب أمثلة كثرية تدل على أن كذب تأيت مبعىن 
  أخطأ 

يتلو ما روي عن ابن عمر يف الشدة ما يروي عن ابن سريين من قوله ملواله برد ال تكذب علي كما كذب و
  عكرمة على ابن عباس وقد عرفت ان كذب قد يكون مبعىن أهخطأ 

وقال بعض العلماء كان عكرمة رمبا مسع احلديث من رجلني فيحدث به عن احدمها تارة وعن اآلخر تارة أخرى 
  ما أكذبه فرمبا قالوا ما أكذبه وه صادق فرمبا قالوا 

وقال أيوب قال عكرمة أرأيت هؤالء الذين يكذبونين من خلفي أفال يكذبونين يف وجهي يعين اهنم إذا واجهوه 
  بذلك أمكنه اجلواب عنه واملخرج منه 

يه فقد بني سببه أبو حامت قال ابن أيب حامت سألت أيب عن عكرمة فقال ثقة  قلت حيتج حبديثه وأما طعن مالك ف
  قال نعم إذا روى عنه الثقات والذي أنكر عليه به مالك إمنا هو بسبب رأيه 

على انه مل يثبت عنه من وجه قاطع أنه كان يرى ذلك وغنما كان يوافقهم يف بعض املسائل فنسبوه إليهم وقد 
  برأه أمحد والعجلي من ذلك 

ملذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وقال ابن جرير لو كان كل من ادعي عليه مذهب من ا
  وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر حمدثي األمصار ألنه ما منهم إال وقد نسبه قوم إىل ما يرغب به عنه 

ا بقي أحد اعلم بكتاب اهللا من عكرمة  وأما ثناء الناس عليه من أهل عصره وممن بعدهم فكثري قال الشعيب م



رية قيل لسعيد بن جبري تعلم أحدا أعلم منك قال نعم عكرمة وقال حبيب بن الشهيد كنت وقال جرير عن مغ
  عند عمرو بن دينار فقال واهللا ما رأيت مثل عكرمة قط 

وحكى البخاري عن عمرو بن دينار قال أعطاين جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل عن عكرمة فجعلت كأين 
موىل ابن عباس هذا أعلم الناس وقال البخاري ليس أحد من أصحابنا  أتبطأ فانتزعها من يدي وقال هذا عكرمة

  إال احتج بعكرمة 

وقال حممد بن نصر املروزي أمجع عامة أهل العلم على االحتجاج حبديث عكرمة وقال أبو عمر بن عبد الرب 
وكالم ابن سريين  كان عكرمة من جلة العلماء وال يقدح فيه كالم من تكلم فيه ألنه ال حجة مع أحد تكلم فيه

فيه ال خالف بني أهل العلم انه كان أعلم بكتاب اهللا من ابن سريين وقد يظن اإلنسان ظنا يغضب له وال ميلك 
  نفسه 

عمران بن حطان السدوسي الشاعر املشهور كان يرى رأي اخلوارج وكان داعية إىل مذهبه وثقه ) خ د س ( 
قال يعقوب بن شيبة أدرك مجاعة من الصحابة مل خيرج له البخاري العجلي وقال قتادة كان ال يتهم يف احلديث 

  سوى حديث واحد وهو إمنا يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة أخرجه البخاري يف املتابعات 

  حرف الغني

وأورده ابن غالب القطان أبو سليمان البصري وثقه ابن معني والنسائي وأبو حامت وغريهم وقال امحد ثقة ) ع ( 
  عدي يف الضعفاء وأورد له أحاديث احلمل فيها على الراوي عنه عمر بن خمتار البصري وقد احتج به اجلماعة 

  حرف الفاء

فليح بن سليمان اخلزاعي أو األسلمي مشهور من طبقة مالك احتج به البخاري وأصحاب السنن وروى ) ع ( 
  له مسلم حديثا واحدا قال الساجي 

  وكان يهم ضعفه حيىي بن معني والنسائي وأبو داود هو من الصدق 
قلت مل يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضراهبما وإمنا أخرج له أحاديث أكثرها يف املناقب 

  بعضها يف الرقاق 

  حرف القاف

دعامة البصري التابعي اجلليل أحد األثبات املشهورين كان يضرب به امل) ع (  ثل يف احلفظ إال أنه قتادة بن 
كان رمبا يدلس وقال ابن معني رمي بالقدر وذكر ذلك عنه مجاعة واما أبو داود فقال مل يثبت عندنا عن قتادة 

  القول بالقدر واهللا أعلم احتج به اجلماعة 

  حرف الكاف



د ثقة وقال كهمس بن احلسن التميمي البصري من صغار التابعني قال أمحد ثقة وزيادة وقال أبو داو) ع ( 
  الساجي صدوق يهم 

  قلت أخرج له البخاري أحاديث يسرية من روايته عن عبد اهللا بن بريدة واحتج به الباقون 

  حرف الالم خايل حرف امليم

بن أمية ابن عم عثمان بن عفان يقال له رؤية فإن ثبتت فال يعرج على )  ٤خ(  مروان بن احلكم بن أيب العاص 
بن الزبري كان مروان ال يتهم يف احلديث وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي من تكلم فيه وقال عروة 

  الصحايب اعتمادا على صدقه 
ا جرى فأما  تله مث شهر السيف يف طلب اخلالفة حىت جرى م وإمنا نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم اجلمل بسهم فق

ذلك فغنما محل عنه سهل بن سعد وعروة  قتل طلحة فكان متأوال فيه كما قرره اإلمساعيلي وغريه وأما ما بعد
وعلي بن احلسني وأبو بكر عبد الرمحن بن احلارث وهؤالء أخرج البخاري أحاديثهم عنه يف صحيحه ملا كان 

  أمريا عندهم باملدينة قبل أن يبدو منه يف اخلالف على ابن الزبري 

  مسلم ا هـ ما بدا واهللا أعلم وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى 
أقول ذكر يف هتذيب التهذيب أنه ولد بعد اهلجرة بسنتني وقيل بأربع وروى عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت 

ونقل عن البخاري أنه قال إنه مل ير النيب عليه الصالة و السالم مث ذكر أن اإلمساعيلي عاب على البخاري 
تله مث وثب على اخلالفة بالسيف مث قال وقد ختريج حديثه وعد من موبقاته أنه رمى طلحة يوم اجلمل فق

ا    اعتذرت عنه يف مقدمة شرح البخاري يريد ما نقلناه عنه آنف
والذي ينبغي أن يقف عليه كل راغب يف علم األثر أن اإلمام البخاري كان جل قصده أن يكون الراوي قد 

ص على روايته من غري نظر إىل حال صدق فيما رواه عنه من غري نظر إىل أمر آخر فإذا الح له صدق اخلرب حر
ا  الراوي فيما سوى ذلك غري انه لفرط علمه ونباهته كان حيرص على أن ال تظهر خمالفته للجمهور وكثريا م

يروي أشياء خمالفة ملا توخاه يف شرطه إشارة إىل أن ذلك مما اشتهر عند من يرجع كثري من الناس إليهم ويولون 
  أسرار تبهر أويل األلباب ولقد أجاد القائل يف ذلك عليهم فهو كتاب فيه 

  ) أبداه يف األبواب من أسرار ... أعيا فحول العلم حل رموزها ( 
وهلذا كان من حساده ما كان من قيامهم عليه وصد الناس عنه وحتذيرهم منه حىت ضاقت عليه األرض مبا 

إىل أمر عظيم ليس هلم إال أن يقتفوا فيه رحبت فقد شعروا أنه أويت من الفضل ما مل يؤتوا معشاره وانه سبق 
آثاره وقد أشار البخاري إىل ما يف كتابه من األسرار حيث قال حملمد بن أيب حامت الوراق لو نشر بعض أساتذة 

  هؤالء مل يفهموا كيف صنفت كتايب وال عرفوه مث قال 

ا نبهك عليه   فإنه مما يضن به على غري أهله  صنفته ثالث مرات فادع باخلري لصاحب الكتاب وملن نبهك على م
موسى بن عقبة املدين مشهور من صغار التابعني صنف املغازي وهو من أصح املصنفات يف ذلك ووثقه ) ع ( 

اجلمهور وقال ابن معني كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح الكتب وقال مرة يف روايته عن نافع شيء 



  ليس هو فيه كمالك وعبيد اهللا بن عمر 
  لت فظهر أن تليني ابن معني له إمنا هو بالنسبة لرواية مالك وغريه ال فيما تفرد به وقد اعتمده األئمة كلهم ق

ميمون بن سياه البصري تابعي ضعفه حيىي بن معني وقال أبو داود ليس بذاك وقال أبو حامت ثقة قلت ) خ س ( 
  مبتابعة محيد الطويل وروى له النسائي ما له يف البخاري سوى حديثه عن انس من صلى صالتنا احلديث 

  حرف النون

نافع بن عمر اجلمحي املكي أحد األثبات قال ابن مهدي كان من أثبت الناس وقال امحد ثبت ثبت ) ع ( 
  ووثقه حيىي بن معني وأبو حامت وغري واحد وقال ابن سعد كان ثقة قليل احلديث فيه شيء 

ا أن تضعي   ف ابن سعد فيه نظر العتماده على الواقدي قلت احتج به األئمة وقد قدمن

  حرف اهلاء

هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي أحد األثبات جممع على ثقته وإتقانه وقدمه أمحد على األوزاعي وأبو ) ع ( 
زرعة على أصحاب حيىي بن أيب كثري وعلى أصحاب قتادة وكان شعبة يقول هذا احفظ مين وكان حيىي القطان 

ت احلديث من هشام الدستوائي فال تبال أن ال تسمعه من غريه ومع هذه املناقب قال حممد بن يقول إذا مسع
سعد كان ثقة حجة إال انه كان يرى القدر وقال العجلي ثقة ثبت يف احلديث إال انه كان يرى القدر وال يدعو 

  إليه احتج به األئمة 
قة صدوق يف حفظه شيء وقال احلسن بن علي مهام بن حيىي البصري أحد األثبات قال أبو حامت ث) ع ( 

احللواين مسعت عفان يقول كان مهام ال يكاد يرجع إىل كتابه وال ينظر فيه وكان خيالف فال يرجع إىل كتابه مث 
  رجع بعد فنظر يف كتبه فقال يا عفان كنا خنطئ كثريا فنستغفر اهللا 
ا وقد نص على ذلك أمحد بن حنبل وقد اعتمده قلت وهذا يقتضي ان حديث مهام بآخره أصح مما مسع منه قدمي

  األئمة الستة 

  حرف الواو

الوليد بن كثري املخزومي أبو حممد املدين نزيل الكوفة وثقه ابن معني وأبو داود وقال اآلجري عن أيب ) ع ( 
  داود ثقة إال انه إباضي 

  يد داعية قلت اإلباضية فرقة من اخلوراج ليس مقالتهم شديدة الفحش ومل يكن الول

  حرف الياء

حيىي بن أيب كثري اليمامي أحد األئمة األثبات الثقات املكثرين عظمة أيوب السختياين ووثقه األئمة وقال شعبة ( 
  حديثه أحسن من حديث 



الزهري وقال حيىي القطان مرسالته تشبه الريح ألنه كان كثري اإلرسال والتدليس والتحديث من الصحف 
  واحتج به األئمة 

يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة الكندي وقد ينسب إىل جده قال ابن معني ثقة حجة ووثقه أمحد يف رواية ) ع ( 
  األثرم وكذا أبو حامت والنسائي وابن سعد وروى اآلجري عن أيب داود عن امحد أنه قال منكر احلديث 

راء من حاله وقد احتج بابن قلت هذه اللفظة يطلقها أمحد على من يغرب على أقرانه باحلديث عرف باالستق
  خصيفة مالك واألئمة كلهم 

يونس بن أيب الفرات البصري وثقه أبو داود والنسائي وقال ابن اجلنيد عن ابن معني ليس به ) خ ت س ق ( 
بأس وهذا توثيق من ابن معني وأما ابن عدي فذكره يف ترمجة سعيد بن أيب عروبة وقال ليس باملشهور وما 

  الشهرة وشذ ابن حبان فقال ال جيوز أن حيتج به لغلبة املناكري يف روايته أدري ما أراد ب
سلم على  ا له يف البخاري ويف السنن سوى حديثه عن قتادة عن أنس قال ما أكل النيب صلى اهللا عليه و  قلت م

  خوان وقد قال الترمذي إن سعيد بن أيب عروبة روى عن قتادة حنو هذا احلديث 

  لفائدةصلة تتم هبا هذه ا

  قد تقرر أن اجلرح والتعديل من أهم ما يعين به أهل األثر وقد ألف احلفاظ فيه كتبا مجة ما بني مطول وخمتصر 
وأول من مجع كالمه يف ذلك احلافظ حيىي بن سعيد القطان وقد تكلم يف ذلك من بعده تالمذته مثل حيىي بن 

الس وتالمذهتم مثل أيب زرعة وأيب حامت والبخاري معني وعلي بن املديين وامحد بن حنبل وعمرو بن علي الف
ومسلم وأيب إسحاق اجلوزجاين وتالهم يف ذلك من بعدهم مثل النسائي وابن خزمية والترمذي والدواليب 

  والعقيلي وله مصنف مفيد يف معرفة الضعفاء 
الكتب يف ذلك ومن الكتب املؤلفة يف ذلك كتاب أيب حامت بن حبان وكتاب أمحد بن بن عدي وهو أكمل 

وأجلها وهو الكتاب الذي يدعى الكامل وكتاب أيب الفتح األزدي وكتاب أيب حممد بن أيب حامت وكتاب 
  الدارقطين يف الضعفاء وكتاب احلاكم فيهم 

وقد صنف أبو الفرج بن اجلوزي كتابا كبريا اختصره الذهيب وجعل له ذيلني ومجع معظم ما فيهما يف ميزانه 
ليه مع انه تبع ابن عدي يف إيراد كل من تكلم فيه ولو كلن ثقة ولكنه التزم ان ال يذكر وقد عول الناس ع

  أحدا من 

ا كان يف كتاب البخاري وابن عدي وغريمها من الصحابة فإين  الصحابة وال األئمة املتبوعني قال يف امليزان وم
جاء من جهة الرواة إليهم وكذا ال  أسقطهم جلاللة الصحابة وال أذكرهم يف هذا املصنف إذ كان الضعف إمنا

  أذكر يف كتايب من األئمة املتبوعني يف الفروع أحدا جلاللتهم يف اإلسالم وعظمهم يف النفوس 
وقد ذيل عليه احلافظ زين الدين العراقي يف جملد وقد التقط منه احلافظ ابن حجر من ليس يف هتذيب الكمال 

لة يف كتابه املسمى لسان امليزان وله كتابان آخران ومها تقومي اللسان وضم إليه ما فاته يف الرواة وتراجم مستق
  وحترير امليزان 

هذا وقد أطبق العلماء على وجوب بيان أحوال الكذابني من الرواة وإقامة النكري عليهم صيانة للدين قال بعض 



من السقيم وقد دلت قواعد علماء األصول ومن الواجب الكالم يف اجلرح والتعديل لتمييز الصحيح من اآلثار 
  الشريعة على أن حفظها فرض كفاية فيما زاد على القدر املتعني وال يتأتى حفظ الشريعة إال بذلك ا هـ 

وأما من ال يتعلق هبم حفظ الشريعة فال جيري هذا احلكم فيهم حىت إن بعض من ألف يف اجلرح والتعديل قد 
ملتأخرين وذلك الستقرار أمر احلديث يف اجلوامع اليت مجعتها أغضى عن ذكر كثري ممن تكلم فيه من الرواة ا

األئمة فمن روى بعد ذلك حديثا ال يوجد فيها مل يقبل منه قال بعضهم واحلد الفاصل بني املتقدم واملتأخر هو 
  رأس سنة ثالث مئة 

يه زيادة بسط فأحببت إيراد جل ذ   لك إمتاما للصلة فأقول وقد رأيت لبعض أهل األثر كالما يتعلق مبا حنن فيه وف
قد تكلم يف الرجال خلق ال يتهيأ خصرهم وقد سرد ابن عدي يف مقدمة كاملة مجاعة إىل زمنه فمن الصحابة 

ابن عباس وعبادة بن الصامت وأنس ومن التابعني الشعيب وابن سريين ولك لقلة الضعف فيمن يروون عنهم إذ 
ثرهم ثقات إذ ال يكاد يوجد يف القرن األول من الضعفاء أكثرهم صحابة وهم عدول وغري الصحابة منهم أك

  إال القليل 
واما القرن الثاين فقد كان يف أوائله من أوساط التابعني مجاعة من الضعفاء وضعف أكثرهم نشأ غالبا من قبل 
حتملهم وضبطهم للحديث فكانوا يرسلون كثريا ويرفعون املوقوف وكانت هلم أغالط وذلك مثل أيب هارون 

  العبدي 
وملا كان آخر عصر التابعني وهو حدود اخلمسني ومئة تكلم يف التعديل والتجريح طائفة من أئمة فضعف 

األعمش مجاعة ووثق آخرين ونظر يف الرجال شعبة وكان مثبتا ال يكاد يروي إال عن ثقة ومثله مالك وممن كان 
ألوزاعي والثوري وابن املاجشون ومحاد بن يف هذا العصر ممن إذا قال قبل قوله معمر وهشام الدستوائي وا

  سلمة والليث بن سعد 
  وبعد هؤالء طبقة منهم ابن املبارك وهشيم وأبو إسحاق الفزاري 

واملعاىف بن عمران املوصلي وبشر بن املفضل وابن عيينة وقد كان يف زماهنم طبقة أخرى منهم ابن علية وابن 
  وهب ووكيع 

الرجال أيضا احلافظان احلجتان حيىي بن سعيد القطان وابن مهدي وكان للناس  وقد انتدب يف ذلك الزمان لنقد
ا  وتوثق هبما فصار من وثقاه مقبوال ومن جرحا جمروحا وأما ما اختلفا فيه وذلك قليل فرجع الناس فيه إىل م

  ترجح عندهم حبسب اجتهادهم 
وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق  مث ظهرت بعدهم طبقة أخرى يرجع إليهم يف ذلك منهم يزيد بن هارون

  وأبو عاصم النبيل 
مث صنفت الكتب يف اجلرح والتعديل والعلل وبينت فيها أحوال الرواة وكان رؤساء اجلرح والتعديل يف ذلك 
الوقت مجاعة منهم حيىي بن معني وقد اختلفت آراؤه وعبارته يف بعض الرجال كما ختتلف آراء الفقيه النحرير 

  بعض املسائل اليت ال ختلص من إشكال وعبارته يف 
ومن طبقة أمحد بن حنبل وقد سأله مجاعة من تالمذته عن كثري من الرجال فتكلم فيهم مبا بدا له ومل خيرج عن 

  دائرة االعتدال 



  وقد تكلم يف هذا األمر حممد بن سعد كاتب الواقدي يف طبقاته وكالمه جيد معقول 
  ذلك كالم كثري رواه عنه ابنه أمحد وغريه وأبو خيثمة زهري بن حرب وله يف 

  وأبو جعفر عبيد اهللا بن حممد النبيل حافظ اجلزيرة الذي قال فيه أبو داود مل أر أحفظ منه 
  وعلي بن املديين وله التصانيف الكثرية يف العلل والرجال 

  وحممد بن عبد اهللا بن منري الذي قال فيه أمحد هو درة العراق 
  شيبة صاحب املسند وكان آي يف احلفظ وأبو بكر بن أيب 

  وعبيد اهللا بن عمر القواريري الذي قال فيه صاحل جزرة هو أعلم من رأيت حبديث أهل البصرة 
  وإسحاق بن راهويه إمام خراسان 

  وأبو جعفر حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي احلافظ وله كالم جيد يف اجلرح والتعديل 
  كان قليل املثل وأمحد بن صاحل حافظ مصر و

  وهارون بن عبد اهللا احلمال وكل هؤالء من أئمة اجلرح والتعديل 
  مث خلفتهم طبقة أخرى متصلة هبم منهم إسحاق الكوسج والدارمي والبخاري والعجلي احلافظ نزيل املغرب 

  لدمشقي ويتلوهم أبو زرعة وأبو حامت الرازيان ومسلم وأبو داود السجستاين وبقي بن خملد وأبو زرعة ا
مث من بعد مجاعة منهم عبد الرمحن بن يوسف بن خراش البغدادي وله مصنف يف اجلرح والتعديل وكان كأيب 

حامت يف قوة النفس وإبراهيم بن إسحاق احلريب وحممد بن وضاح حافظ قرطبة وأبو بكر بن أيب عاصم وعبد اهللا 
وأبو جعفر حممد بن عثمان بن أيب شيبة وهو بن أمحد وصاحل جزرة وأبو بكر الزار وحممد بن نصر املروزي 

  ضعيف لكنه من األئمة يف هذا األمر 
مث من بعدهم مجاعة منهم أبو بكر الفريايب والربدجيي والنسائي وأبو يعلى وأبو احلسن سفيان وابن خزمية وابن 

  فر العقيلي جرير الطربي والدواليب وأبو عروبة احلراين وأبو احلسن أمحد بن عمري بن جوصا وأبو جع
ويتلوهم مجاعة منهم ابن أيب حامت وأبو طالب أمحد بن نصر البغدادي احلافظ شيخ الدارقطين وابن عقدة وعبد 

  الباقي 
  مث من بعدهم مجاعة منهم أبو سعيد بن يونس وأبو حامت بن حبان البستس 

  والطرباين وابن عدي اجلرجاين ومصنفه يف الرجال إليه املنتهى يف اجلرح 
من بعدهم مجاعة منهم أبو علي احلسني بن حممد املاسرجسي النيسابوري وله مسند معلل يف ألف جزء مث 

وثالث مئة جزء وأبو الشيخ بن حيان وأبو بكر اإلمساعيلي وأبو أمحد احلاكم والدارقطين وبه ختمت معرفة 
  العلل 

وأبو نصر الكالباذي وأبو مطرف عبد  مث من بعدهم مجاعة منهم أبو عبد اهللا بن منده وأبو عبد اهللا احلاكم
الرمحن بن فطيس قاضي قرطبة وله دالئل السنة وعبد الغين بن سعيد وأبو بكر بن مردويه األصفهاين ومتام 

  الرازي 
مث من بعدهم مجاعة منهم أبو الفتح حممد بن أيب الفوراس البغدادي وأبو بكر الربقاين وأبو حامت العبدوي وقد 

س عشرة آالف جزء وخلف بن حممد الواسطي وأبو مسعود الدمشقي وأبو الفضل الفلكي كتب عنه عشرة أنف



  وله يف كتاب الطبقات يف ألف جزء وأبو القاسم حممود السهمي وأبو يعقوب القراب وأبو ذر اهلرويان 
وأبو يعلى مث من بعدهم مجاعة منهم احلسن بن حممد اخلالل البغدادي وأبو عبد اهللا الصوري وأبو سعد السمان 

  اخلليلي 
  مث من بعدهم مجاعة منهم ابن عبد الرب وابن حزم األندلسيان والبيهقي واخلطيب 

مث من بعدهم مجاعة منهم أبو القاسم سعد بن علي علي بن حممد الزجناين وابن ماكوال وأبو الوليد الباجي وقد 
  الشاطيب  صنف يف اجلرح والتعديل وأبو عبد اهللا احلميدي وابن مفوز املعافري

مث من بعدهم مجاعة منهم أبو الفضل ابن طاهر املقدسي وشجاع بن فارس الذهلي واملؤمتن بن أمحد بن علي 
  الساجي وشهرويه الديلمي وأبو علي الغساين 

مث من بعدهم مجاعة منهم أبو الفضل بن ناصر السالمي والسلفي وأبو موسى املديين وأبو القاسم بن عساكر 
  وابن بشكوال 

   من بعدهم مجاعة منهم عبد احلق اإلشبيلي وابن اجلوزي وأبو عبد اهللا بن الفخار املالقي وأبو القاسم السهيلي مث
  مث من بعدهم مجاعة منهم أبو بكر احلازمي وعيد الغين املقدسي والرهاوي وابن مفضل املقدسي 

ة وابن الدبيثي وأبو بكر بن خلفون مث من بعدهم مجاعة منهم أبو احلسن بن القطان وابن األمناطي وابن نقط
  األزدي وابن النجار 

مث من بعدهم مجاعة منهم ابن الصالح والزكي املنذري وأبو عبد اهللا الربزايل وابن األبار وابن العدمي وأبو شامة 
  وأبو البقاء خالد بن يوسف النابلسي 

  د وابن تيمية مث من بعدهم مجاعة منهم الدمياطي والشرف امليدومي وابن دقيق العي
مث من بعدهم مجاعة منهم املزي والقطب احلليب وابن سيد الناس والتاج بن مكتوم والشمس اجلزري الدمشقي 

وأبو عبد اهللا بن أيبك السروجي والكمال جعفر األدفوي والذهيب والشهاب بن فضل ومغلطاي والشريف 
  احلسيين الدمشقي والزين العراقي 

لويل العراقي والربهان احلليب وابن حجر العسقالين وآخرون يف كل عصر إال أن مث من بعدهم مجاعة منهم ا
  املتقدمني كانوا أقرب إىل االستقامة وأبعد من موجبات املالمة 

  ويقسم املتكلمون يف الرواة إىل ثالثة أقسام قم تكلموا يف سائر الرواة كابن معني وأيب حامت 
  وشعبة وقسم تكلموا يف كثري من الرواة كمالك 

  وقسم تكلموا يف الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي 
ويقسمون من جهة أخرى إىل ثالثة أقسام أيضا قسم شدد يف أمر التعديل وقسم تساهل فيه وقسم توسط يف 

  ذلك 
هذا فالقسم األول وهو املشدد قد أفرط يف التثبت يف أمر التعديل فلهذا تراه يؤاخذ الراوي بالغلطتني والثالث ف

إذ وثق راويا فال تتوقف يف توثيقه وإذا ضعف راويا فتأن يف أمره وانظر هل وافقه غريه على ذلك فإن مل يوثق 
  ذلك الراوي أحد من اجلهابذة النقاد فهو ضعيف وإن وثقه أحد منهم كان موضعا للنظر والبحث 

ول مثل ابن معني مثال هو ضعيف من فقد قالوا ال يقبل اجلرح إال مفسرا يريدون بذلك أنه ال يكفي يف ذلك ق



غري بيان سبب ضعفه فإذا وثق مثل هذا البخاري وحنوه وقع االختالف يف هذا الراوي من جهة تصحيح حديثه 
أو تضعيفه ومن مث قال أرباب االستقراء يف هذا الفن مل جيتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف 

وهلذا كان مذهب النسائي أن ال يترك حديث الرجل حىت جيتمع اجلميع على  ثقة يريد اثنان من طبقة واحدة
  تركه 

وكل طبقة من نقاد الرجال ال ختلو من مشدد ومتوسط فمن األوىل شعبة والثوري وشعبة أشدمها ومن الثانية 
بعة أبو حامت حيىي القطان وابن مهدي وحيىي أشدمها ومن الثالثة ابن معني وأمحد وابن معني أشدمها ومن الرا

  والبخاري وأبو حامت أشدمها 
فإذا وثق ابن مهدي راويا وضعفه ابن القطان فإن النسائي ال يتركه ملا عرف من تشديد القطان ومن حنا حنوه يف 

  النقد 
ومن املتساهلني يف النقد الترمذي واحلاكم ومن املعتدلني فيه الدارقطين وابن عدي فلينتبه لذلك فإنه من 

  ليت خيشى أن يغلب فيها الوهم على الفهم املواضع ا
تنبيه ينبغي للجارح يف املواضع اليت يتعني عليه يف اجلرح أن يقتصر على أقل ما حيصل به الغرض وال يتعدى 

ذلك إىل ما فوقه ولذلك الم بعض األئمة بعض إخوانه حيث قال فالن كذاب وقال له آكس كالمك أحسن 
  ديثه ليس بشيء األلفاظ ال تقل كذاب ولكن قل ح

وقد حكى مسلم يف مقدمة صحيحه أن أيوب السختياين ذكر رجال فقال هو يزيد يف الرقم وكىن هبذا اللفظ 
ا يقول منكر احلديث سكتوا عنه فيه نظر  عن الكذب وقد جرى اإلمام البخاري على هذه الطريقة فأكثر م

  رماه فالن بالكذب  تركوه وقل أن يقول فالن كذاب أو وضاع وغنما يقول كذبه فالن
وقال له وراقة إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناس فقال إمنا روينا ذلك رواية ومل 

نقله من عند أنفسنا وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم بئس أخو العشرية وقال حيىي بن سعيد القطان ملن قال 
وم القيامة ألن يكونوا خصمائي أحب إيل أن يكون خصمي النيب عليه له أما ختشى أن يكون هؤالء خصماءك ي

  الصالة و السالم حيث مل أذب عن حديثه 
واعلم أن اضطرار أهل األثر إىل معرفة أحوال الرواة بعثه على البحث عنها ليعرفوها مث تدوين ما أمكنهم منها 

يف تاريخ الرواة وصار يذكر فيه بالعرض ما  ليعرفها من غاب عنهم أو من يأيت بعدهم فنشأ من ذلك التأليف
يتعلق بغريهم إذا دعا إليه داع على ان احلديث شجون وأن كثريا مما حيتاج إليه ال تتم معرفته إال مبعرفة ما ال 

  حيتاج إليه وغن كان من هذا الوجه صار حمتاجا إليه 
ت تلك الكتب البديعة املختلفة األنواع مث توسعوا هم وغريهم يف التاريخ فألفوا يف أنواعه املختلفة فظهر

  املتعددة األوضاع وكتبهم فيه أجود من كتب غريهم يف الغالب لكثرة تثبتهم وحتريهم للصدق 
  وكتبهم املسندة فيه حيتاج الناظر فيها إىل معرفة أحوال السند ليعرف درجة اخلرب يف الصحة والسقم 

ى تقوية اخلرب واحلال أنه يدل إما على تقويته أو توهينه إال أنه وقد توهم كثري من الناس أن ذكر السند يدل عل
ينبغي التنبه ألمر وهو ان بعض املؤرخني رمبا غلب عليهم التعصب على من خيالفهم فسعوا يف ستر حماسنه بأن 



ن ينقلوا عن غريهم محلهم شدة التعصب على االفتراء عليه ولو كان على لسان غريهم بأن ينقلوا عن غريهم مم
  ال يوثق به خربا يشني خالفهم إال ان هذا ال خيفى على النبيه الباحث 

إال أن بعض أرباب السخافة يعرضون إىل ما كتبه بعض املؤرخني الثقات يف حق خمالفهم مما لو كان يف حق 
ون أن خيلق حمالفيهم مل يكتبوا غري ذلك فيومهون األغمار أن فالنا خبس فالنا حقه لكونه خمالفا له كأهنم يريد

ا فيه    املؤرخ له حماسن غري م
وقد ترجم أناس من كبار املؤرخني أناسا من املشهورين بالفضل وفوهم فيها حقهم بل زادوا يف ذلك فعمد 

بعض املتعصبني هلم إىل الغض عنهم والتنفري منهم زاعمني أهنم مل يوفوهم حقهم بغيا وعدوانا مع أن املترمجني لو 
ا نستحق وعدوهم من اعظم املخلصني يف حبهم ال أن رأوا تلك التراجم ل تمونا فوق م قالوا للمترمجني قد أعطي

أكثر هؤالء األتباع هم بنزلة الرعاع ليس هلم رأي جزل يفرقون به بني اجلد واهلزل فال ينبغي أن يعبأ بكالمهم 
  وال يلتفت إىل مالمهم فهم منكرون لإلحسان ليس فيهم غري الصورة من اإلنسان 

ذا واملؤلفات يف الرواة قد سبق ذكر بعضهم وقد أحببنا أن نعود إىل ذلك وإن تكررت بعض األمساء فنقول ه
  نقال عمن هلم عناية بذلك 

  ومن الكتب املشتملة على الثقات والضعفاء مجيعا كتاب ابن أيب خيثمة وهو كثري الفوائد 

  والطبقات البن سعد 
على حروف املعجم وابتدأه مبن امسه حممد وأوسط وهو على السنني وتواريخ البخاري وهي ثالثة كبري وهو 

  وصغري 
  وملسلمة بن قاسم ذيل على الكبري مساه الصلة وهو يف جملد 

  والبن أيب حامت جزء كبري انتقد فيه على البخاري وله يف اجلرح والتعديل مشى فيه خلف البخاري 
  م على حنو التاريخ الكبري للبخاري وللحسني بن إدريس األنصاري اهلروي ويعرف بابن خر

  ولعلي بن املديين تاريخ يف عشرة أجزاء حديثية 
  والبن حبان كتاب يف أوهام أصحاب التواريخ يف عشرة أجزاء أيضا 

  وأليب حممد عبد اهللا بن علي بن اجلارود كتاب يف اجلرح والتعديل 
  وملسلم رواة االعتبار 

  وللنسائي التمييز 
  يلي اإلرشاد وأليب يعلى اخلل

وللعماد بن كثري التكميل يف معرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل مجع فيه بني هتذيب املزي وميزان الذهيب مع 
  زيادات وحترير يف العبارات وهو أنفع شيء للمحدث والفقيه التايل ألثره 

يف أحوال الرواة مثل كتب  قال اخلطيب يف جامعه ومن مجلة ما يهتم به الطالب مساع تواريخ احملدثني وكالمهم
  ابن معني رواية احلسني بن حبان 

البغدادي وعباس الدوري واملفضل الغاليب وتاريخ ابن أيب خيثمة وحنبل بن إسحاق وخليفة بن خياط وحممد بن 
  إسحاق السراج وأيب حسان الزيادي وأيب زرعة الدمشقي وكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت 



كلها تاريخ البخاري مث ساق عن أيب العباس بن عقدة أنه قال لو أن رجال كتب ثالثني  قال ويريب على هذه
  ألف حديث ملا استغىن عنه ا هـ 

  وقد ذكر احملدثون للتاريخ مبعىن التعريف بالوقت الذي حصلت فيه احلادثة فوائد باعتبار فنهم 
  عارضني اللذين تعذر اجلمع بينهما أحدها أنه أحد الطرق اليت يعلم هبا النسخ يف أحد اخلربين املت

ا يؤخذ به من أحاديث الثقات الذين حلقهم االختالط مما ال يؤخذ به    وثانيهما أنه طريق ملعرفة م
ويظهر لك ذلك مما ذكر احلافظ ابن حجر يف ترمجة عبد الرزاق بن مهام الصنعاين قال كان أحد احلفاظ األثبات 

ال العباس بن عبد العظيم العنربي وحده فتكلم بكالم أفرط فيه ومل أصحاب التصانيف وثقه األئمة كلهم إ
يوافقه عليه أحد وقال ابن عدي رحل إليه ثقات املسلمني وكتبوا عنه إال أهنم نسبوه إىل التشيع وهو أعظم ما 

  ذموه به وأما الصدق فأرجو انه ال بأس به وقال النسائي 

ا عمي فليس فيه نظر ملن كتب عنه بأخرة كتبوا عنه أحاد يث منكرة وقال األثرم عن أمحد من مسع منه بعد م
  بشيء وما كان يف كتبه فهو صحيح فإنه كان يلقن فيتلقن 

قلت احتج به الشيخان يف مجلة من حديث من مسع منه قبل االختالط وضابط ذلك من مسع منه قبل املئتني فأما 
ا حكى األثرم عن أمحد وإسحاق الدبري وطائفة من بعدها فكان قد تغري وفيها مسع منه أمحد بن شبويه فيم

  شيوخ أيب عوانة والطرباين ممن تأخر إىل قرب الثمانني ومئتني وروى له الباقون 
وثالثهما معرفة من حدث عمن مل يلقه إما لكونه كذب أو دلس أو أرسل ويف ذلك معرفة ما يف السند من 

  انقطاع أو إعضال أو تدليس 
هم عند احملدث معرفة كون الراوي مل يعاصر من روى عنه أو عاصره ولكنه مل يلقه لكوهنما وال خيفى ان من امل

  من بلدين خمتلفني ومل يدخل أحدمها بلد اآلخر وال التقيا يف حج وغريه مع انه ليست منه إجازة أو حنوها 
د مل يستعن على الكذابني قال سفيان الثوري ملا استعمل الرواة الكذب استعملنا هلم التاريخ وعن حسان بن زي

مبثل التاريخ يقال للشيخ سنة كم ولدت فإذا أقر مبولده مع معرفتنا بوقت وفاة الذي انتمى إليه عرفنا صدقه 
من كذبه وعن حفص بن غياث القاضي قال إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه بالسنني وهو تثنية سن مبعىن العمر يعين 

  احسبوا سنه وسن من كتب عنه 
اعيل بن عياش رجال فقال له يف أي سنة كتبت عن خالد بن معدان فقال سنة ثالث عشرة ومئة فقال وسأل إمس

أنت تزعم أنك مسعت منه بعد موته بسبع سنني ويف مقدمة مسلم أن املعلى بن عرفان قال حدثنا أبو وائل قال 
  خرج علينا ابن مسعود بصفني قال أبو نعيم يعين الفضل بن دكني حاكيه عن 

على أتراه بعث بعد املوت وذلك لن ابن مسعود تويف سنة اثنتني أو ثالث وثالثني قبل انقضاء خالفة عثمان امل
  بثالث سنني وصفني كانت يف خالفة علي بعد ذلك 

والتاريخ يف اللغة واإلعالم بالوقت يقال أرخت الكتاب وورخته مبعىن بينت كتابته قيل إنه ليس بعريب حمض بل 
  فارسية وأصله ماه روز فماه القمر وروز النهار والتعريب فيه على هذا الوجه غري ظاهر هو معرب من ال

ومن الغريب أن بعض الناقلني كر أن األصمعي قال بنو متيم يقولون تورخت الكتاب تورخيا وقيس تقول أرخته 
يق حممد بن سريين قال تأرخيا وقد نقل بعضهم ما يشعر بأن لفظ التاريخ ميين فقال روى ابن أيب خيثمة من طر



قدم رجل من اليمن فقال رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبونه من عام كذا وشهر كذا فقال عمر هذا 
  احسن فأرخوا 

  الفائدة اخلامسة

  يف درجة أحاديث الصحيحني يف الصحة

الصفات اليت  قد عرفت فيما سبق ان احلديث الصحيح له درجات تتفاوت يف القوة حبسب متكن احلديث من
  تبىن الصحة عليها وتنىبء عنها وان أصح كتب احلديث كتاب البخاري وكتاب مسلم 

وقد قسموا احلديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إىل سبعة أقسام القسم األول وهو أعالها ما أخرجه 
  البخاري ومسلم القسم الثاين ما انفرد به 

به مسلم عن البخاري القسم الرابع ما هو على شرطهما ولكن مل  البخاري عن مسلم القسم الثالث ما انفرد
  خيرجه واحد منهما القسم اخلامس ما هو على 

شرط البخاري ولكن مل خيرجه القسم السادس ما هو على شرط مسلم ولكن مل خيرجه القسم السابع ما ليس 
  على شرطهما وال على شرط واحد منهما ولكنه صح عند أئمة احلديث 

 @٢٩١  @  

 @٢٩٢  @  

 @٢٩٣  @  

 @٢٩٤  @  

 @٢٩٥  @  

 @٢٩٦  @  

وكل قسم من هذه األقسام أعلى مما بعده غري أنه قد يعرض لبعض األحاديث من زيادة التمكن من شروط 
ا  الصحة ما جيعله أرجح من حديث آخر يكون يف القسم الذي هو أعلى منه يف الدرجة وعلى هذا فريجح م

ن طرق خمتلفة على ما انفرد به البخاري إذا كان فردا وكذلك يرجح ما مل خيرجاه انفرد به مسلم ولكنه روي م
  ولكنه ورد بإسناد يقال فيه إنه أصح إسنادا على ما انفرد به أحدمها 

  ال سيما إن كان يف إسناده من فيه مقال وقس على ذلك 
مسلم أهنم جيدون بسبب هذه  وقد ظن بعض أرباب األهواء الذين مييلون إىل كتاب البخاري وال إىل كتاب



املسألة ذريعو إىل اخلالص من حكمهما ليتسع هلم اجملال فيما وافق أهواءهم من اآلراء وصار دأهبم أن يقولوا 
كم من حديث صحيح مل يرد يف الصحيحني وهو مع ذلك أصح مما ورد فيهما يظنون اهنم بذلك يوهنون أمرمها 

  ويضعون قدرمها 
حني ثابتة ثبوت اجلبال الرواسي ال ينكرها إال غمر يزري بنفسه وهو ال يشعر والعلماء واحلال أن مزية الصحي

إمنا فتحوا هذا الباب ألرباب النقد والتمييز الذين يرجحون ما يرجحون بدليل صحيح مبين على القواعد اليت 
والسقيم صحيحا بشبه قررها احملققون يف هذا الفن وأما املموهون الذين يريدون أن جيعلوا الصحيح سقيما 

واهية جعلوها يف صورة األدلة فينبغي اإلعراض عنهم مع حل الشبه اليت خيشى أن تعلق بأذهان من يريدون أن 
هذا وقد نقل بعض العلماء عن بعضهم انه اعترض على هذا الترتيب الذي جرى عليه ٣يوقعوه يف أشراكهم 

صحيحني مث ما انفرد به البخاري مث ما انفرد به مسلم مث أهل األثر فقال قول من قال أصح األحاديث ما يف ال
ما اشتمل على شرطهما مث ما اشتمل على شرط أحدمها حتكم ال جيوز التقليد فيه إذ األصحية ليست إال 

الشتمال رواهتما على الشروط اليت اعترباها فإذا فرض وجود تلك الشروط يف رواة حديث يف غري الكتابني 
  بأصحية ما يف الكتابني عني التحكم أفال يكون احلكم 

  مث حكمهما أو أحدمها بأن الراوي املعني جمتمع تلك الشروط مما ال يقطع فيه 

مبطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خالفه وقد أخرج مسلم عن كثري ممن مل يسلم من غوائل اجلرح وكذا يف 
العلماء فيهم وكذا يف الشروط حىت إن من اعترب  البخاري مجاعة تكلم فيهم فدار األمر يف الرواة على اجتهاد

شرطا وألغاه آخر يكون ما رواه اآلخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئا ملعارضة املشتمل على ذلك 
  الشرط وكذا فيمن تضعف راويا ووثقه آخر 

ما اجملتهد فباعتبار الشرط نعم تسكن نفس غري اجملتهد ومن مل خيرب أمر الرواي بنفسه إىل ما اجتمع عليه األكثر أ
  وعدمه والذي خرب الراوي فال يرجع إال إىل رأي نفسه فما صح من احلديث يف غري الكتابني يعارض ما فيهما 
وال خيفى أن صاحيب الصحيحني مل يكتفيا يف التصحيح مبجرد النظر إىل حال الراوي يف العدالة والضبط كما 

له إمعان نظر يف أصول األثر بل ضما إىل ذلك النظر يف أمور أخرى  يتومهه كثري ممن مل يعن هبما ومل يكن
  مبجموعها يظهر احلكم بالصحة وقد ذكرنا شيئا من ذلك سابقا ورمبا أملمنا به عند ذكر املستدرك 

ا ذكرنا آنفا فقال فصل وأما احلديث الواحد إذا رواه البخاري  وقد تعرض العالمة تقي الدين بن تيمية إىل م
املوطأ فقد تكون رجال البخاري أفضل وقد تكون رجال املوطأ فينظر يف هذا وهذا إىل رجاهلما وحنن ورواه 

وإن كنا نعلم أن الرجال الذين يف البخاري اعظم من الرجال الذين يف املوطأ على اجلملة فهذا ال يفيد العلم 
والبخاري واملنت الواحد قد يرويه  بالتعيني فإن أعيان ثقات املوطأ روى هلم البخاري فهم من رجال املوطأ

البخاري بإسناد وهو يف املوطأ بإسناد آخر على شرط البخاري أجود من رجال البخاري فاحلديث إذا كان 
  مسندا يف الكتابني نظر إىل إسنادمها وال حيكم يف هذا حبكم جممل 

  لكن نعلم من حيث اجلملة أن الرجال الذين اشتمل عليهم البخاري أصح 

  نس رجال املوطأ وغريهم واحلديث املذكور يف املوطأ رجاله رجال البخاري من ج
وأما معاذ بن فضالة وهشام الدستوائي وحنومها من رجال أهل العراق فليسوا يف املوطأ ومهم من تأخر عن 



مالك كمعاذ وهشام الدستوائي هو يف طبقة شيوخ مالك مبنزلة حيىي بن أيب عروبة ومنصور بن املعتمر 
ألعمش ويونس بن عبيد وعبد اهللا بن عون وأمثاهلم من رجال أهل العراق الذين هم من طبقة شيوخ مالك وا

واحلديث الذي يكون عن رجال البخاري وليس هو يف الصحيح ال حيكم بأنه مثل ما يف الصحيح مطلقا لكن 
ثله كما قد يتفق أن يكون معتال وإن كان ظاهر إسناده الصحة   واهللا أعلم ا هـ  قد يتفق ان يكون م

أقول قد سبق ذكر هشام الدستوائي يف أثناء ذكر من طعن فيه من رجال البخاري وأن األئمة احتجوا به ألنه 
  كان ثقة حجة ومل يكن وجه للطعن فيه غري أنه كان يرى القدر إال أنه كان ال يدعو إليه 

جهابذة النقاد واختبارهم وقد صرح  هذا ورجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم أمر ثابت أدى إليه حبث
بذلك كثري منهم ومل يصرح أحد خبالفة إال انه نقل عن أيب علي النيسابوري شيخ احلاكم وبعض علماء املغرب 

ا حتت أدمي السماء أصح من  ما يوهم رجحان كتاب مسلم عليه أما أبو علي فقد نقل عنه ابن منده أنه قال م
  كتاب مسلم 

صرحية يف مونه أصح من كتاب البخاري وذلك ألن ظاهرها يدل على نفي وجود كتاب وهذه العبارة ليست 
أصح من كتاب مسلم وال يدل على نفي وجود كتاب يساويه يف الصحة وإمنا تكون صرحية يف ذلك أن لو قال 

  كتاب مسلم أصح كتاب حتت أدمي السماء 
ال يعرف معاين الكالم إىل أن مث   ل قوله قال بعض أهل األدب ذهب من 

سلم ما أقلت الغرباء وال أظلت اخلضراء هلجة من أيب ذر مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق  صلى اهللا عليه و 
العامل أمجع وليس املعىن كذلك وإمنا نفى أن يكون أحد أعلى رتبة يف الصدق منه ومل ينف أن يكون يف الناس 

  من أقلت الغرباء وأظلت اخلضراء مثله يف الصدق ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال أبو ذر أصدق 
وقال بعضهم عن هذه الصيغة تستعمل تارة على مقتضى اللغة فتدل على نفي الزيادة فقط وتستعمل تارة على 

مقتضى العرف فتدل على نفي الزيادة واملساوة معا وحيث أن عبارة أيب علي حتتمل املعنيني فال ينبغي أن ينسب 
  ة حيث ذكروا أنه قال إن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري إليه أحدمها جزما كما فعل مجاع

وقال بعض العلماء والذي يظهر يل من كالم أيب علي أنه إمنا قدم صحيح مسلم ملعىن آخر غري ما يرجع إىل ما 
حنن بصدده من الشرائط املطلوبة يف الصحة بل لك ألن مسلما صنف كتابه يف بلده حبضور أصوله يف حياة 

اخيه فكان يتحرز يف األلفاظ ويتحرى يف السياق خبالف البخاري فإنه رمبا كتب احلديث من حفظه كثري من مش
  ومل مييز ألفاظ رواته وهلذا رمبا يعرض له الشك وقد صح عنه انه قال رب حديث مسعته بالبصرة فكتبته بالشام 

ا تصدى له البخاري من استنباط األحكام ليبوب عليها حىت لزم من ذلك تقطيعه للحديث يف  ومل يتصد مسلم مل
أبوابه بل مجع مسلم الطرق كلها يف مكان واحد واقتصر على األحاديث دون املوقوفات فلم يعرج عليها إال يف 

  بعض املواضع على سبيل الندرة تبعا ال مقصودا فلهذا قال أبو علي ما قال مع أين رأيت بعض 

ا رأى صحيح الب   خاري وعندي يف ذلك بعد واألقرب ما ذكرته ا هـ أئمتنا جيوز أن يكون أبو علي م
ا يدل على تفضيل كتاب مسلم على كتاب البخاري إال انه ليس يف  وأما بعض علماء املغرب فقد نقل عنهم م

عبارة أحد منهم ما يشعر بأن ذلك من جهة الصحة فقد نقل عن أحد تالميذ ابن حزم أنه كان يقول كان بعض 
  لى صحيح البخاري ويظن أنه يعين بذلك ابن حزم شيوخي يفضل صحيح مسلم ع



بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري ألنه ليس فيه  قال القاسم التجييب يف فهرسته كان أبو حممد 
بعد خطبته إال احلديث السرد فقد أبان ابن حزم أن تفضيل كتاب مسلم من جهة أنه مل ميزج فيه احلديث بغريه 

  والتابعني وغري ذلك من موقوفات الصحابة 
  وقال مسملة بن قاسم القرطيب وهو من أقران الدارقطين يف تارخيه عند ذكر كتاب مسلم مل يضع أحد مثله 

وهذا حممول على حسن الوضع وجودة الترتيب وسهولة التناول فإنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به 
ألفاظه املختلفة خبالف البخاري فإنه يذكر الطرق يف مجع فيه طرقة اليت ارتضاها واختار ذكرها وأورد فيه 

  أبواب متفرقة ويورد كثريا من األحاديث يف غري األبواب اليت يتبادر إىل الذهن أهنا تذكر فيها 
وقد وقع بسبب ذلك لناس من العلماء أهنم نفوا رواية البخاري ألحاديث هي موجودة فيه حيث مل جيدوها يف 

فهم وقد اعتمد كثري من املغاربة ممن صنف يف األحكام حبذف األسانيد كعبد احلق على مظاهنا السابقة إىل ال
  كتاب مسلم يف نقل املتون وسياقها لوجودها فيه يف موضع واحد وتقطيع البخاري هلا 

وقد تعرض مرجحو كتاب البخاري على كتاب مسلم من جهة الصحة لبيان موجب ذلك فقالوا إن مدار 
  الثة أشياء الثقة بالرواة صحة احلديث على ث

  واتصال اإلسناد والسالمة من العلل القادحة ولدى الباحث تبني أن كتاب البخاري أرجح يف ذلك 
  أما من جهة الثقة بالرواة فيظهر رجحانه من اوجه 

ف أحدها أن الذين انفرد البخاري باإلخراج هلم دون مسلم أربع مئة وبضع وثالثون رجال واملتكلم فيه بالضع
منهم مثانون رجال والذين انفرد مسلم باإلخراج هلم دون البخاري ست مئة وعشرون رجال واملتكلم فيه 

بالضعف منهم مئة وستون رجال وال ريب أن التخريج ملن مل يتكلم فيه أصال أوىل من التخريج ملن تكلم فيه 
  وغن مل يكن ذلك الكالم قادحا 

ن تكلم فيه مل يكثر من ختريج أحاديثهم وليس لواحد منهم نسخة كبرية وثانيها ان الذين انفرد هبم البخاري مم
أخرجها كلها أو أكثرها إال ترمجة عكرمة عن ابن عباس خبالف مسلم فإنه اخرج أكثر تلك النسخ كأيب الزبري 

  عن جابر وسهيل عن أبيه والعالء بن عبد الرمحن عن أبيه ومحاد بن سلمة عن ثابت وغري ذلك 
ن الذين انفرد هبم البخاري ممن تكلم فيه اكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحواهلم وثالثها أ

واطلع عليهم أحاديثهم وميز جيدها من غريه خبالف مسلم فإن أكثر من انفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن 
  تقدم منهم  تقدم عصره من التابعني ومن بعدهم وال شك أن احملدث أعرف حبديث شيوخه ممن

ورابعها أن البخاري خيرج حديث الطبقة األوىل اليت جعل جل اعتماده عليها وقد خيرج من حديث الطبقة 
الثانية ما يعتمده من غري استيعاب لكن خيرج أكثره على طريق التعليق ورمبا خرج اليسري من حديث الطبقة 

يما سبق أن كتا ب البخاري موضوع بالذات للمسندات وأما الثالثة على طريق التعليق أيضا وقد عرفت ف
  املعلقات فإمنا تذكر فيه استئناسا واستشهادا وهلذا مل يتعرض هلا الدارقطين فيما انتقده 

ا مسلم فإنه خيرج أحاديث الطبقيتني على سبيل االستيعاب وخيرج أحاديث الطبقة الثالثة من غري  عليه وأم
  استيعاب 

أما غري املكثرين فإمنا اعتمد الشيخان يف ختريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة وما ذكر إمنا يف حق املكثرين ف



اخلطأ لكن منهم من قوي االعتماد عليه فأخرج ما تفرد به كيحىي بن سعيد األنصاري ومنهم من مل يقو 
  يعرجا عليها  االعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غريه وهو األكثر وأما الطبقة الرابعة واخلامسة فلم

وأما من جهة السالمة من العلل القادحة فألن األحاديث اليت انتقدت عليهما بلغت مئيت حديث وعشرة 
أحاديث اختص البخاري منها بأقل من مثانني واختص مسلم بالباقي وال شك أن ما قل االنتقاد فيه أرجح مما 

مسلم يف األمور الثالثة اليت عليها مدار  كثر ذلك فيه ورمبا ذكر تعلم رجحان كتاب البخاري على كتاب
  صحة احلديث 

وقد نقل عن كثري من األئمة ترجيح كتابه على غريه بطريق اإلمجال قال النسائي وهو شيخ أيب علي النيسابوري 
ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل يعين باجلودة جودة األسانيد كما هو املتبادر إىل الفهم 

   عرف احملدثني وناهيك مبثل هذا الكالم من مثل النسائي املشهور بشدة التحري يف

والتثبت يف نقد الرجال فقد ثبت تقدمه يف ذلك على أهل عصره حىت قدمه قوم من احلذاق يف نقد الرجال على 
  مسلم وقدمه الدارقطين وغريه يف ذلك على إمام األئمة أيب بكر بن خزمية صاحب الصحيح 

اإلمساعيلي يف املدخل له أما بعد فإين نظرت يف كتاب اجلامع الذي ألفه أبو عبد اهللا البخاري فرأيته جامعا وقال 
كما مسي لكثري من السنن الصحيحة وداال على مجل من املعاين احلسنة املستنبطة اليت ال يكمل ملثلها إال من مجع 

 Cبالفقه واللغة ومتكنا منها كلها وتبحرا فيها وكان ي ىل معرفة احلديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها علما
الرجل الذي قصر زمانه على ذلك فربع وبلغ الغاية فحاز السبق ومجع إىل ذلك حسن النية والقصد للخري 

  فنفعه اهللا ونفع به 
  قال وقد حنا حنوه يف التصنيف مجاعة منهم احلسن بن علي احللواين لكنه اقتصر على السنن 

و داود السجستاين وكان يف عصر أيب عبد اهللا البخاري فسلك فيما مساه سننا ذكر ما روي يف الشيء ومنهم أب
  وإن كان يف السند ضعف إذ مل جيد يف الباب غريه 

ومنهم مسلم بن احلجاج وكان يقاربه يف العصر فرام مرامه وكان يأخذ عنه أو عن كتبه إال أنه مل يضايق نفسه 
  وروى عن مجاعة كثرية مل يتعرض أبو عبد اهللا للرواية عنهم مضايقة أيب عبد اهللا 

وكل قصد اخلري غري أن أحدا منهم مل يبلغ من التشدد مبلغ أيب عبد اهللا وال تسبب إىل استنباط املعاين 
واستخراج لطائف فقه احلديث وتراجم البواب الدالة على ماله وصلة احلديث املروي فيه تسببه وهللا الفضل 

  من يشاء خيتص به 
وقال احلاكم أبو أمحد النيسابوري وهو معاصر أليب علي النيسابوري ومقدم عليه يف معرفة الرجال فيما حكاه 
أبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد ما ملخصه رحم اهللا حممد بن إمساعيل اإلمام فإنه الذي ألف األصول وبني الناس 

  وكل من عمل بعده 

  أكثر كتابه يف كتابه فإمنا أخذه من كتابه كمسلم فرق 
وقال أيضا يف كتاب الكىن كان أحد األئمة يف معرفة احلديث ومجعه ولو قلت إين مل أر تصنيف أحد يشبه 

  تصنيفه يف احلسن واملبالغة مل أكن بالغت 
  وقال الدارقطين إمنا أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات 



ي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم يف العلوم وأعرف منه بفن احلديث وأن والكالم يف ذلك كثري ويكف
مسلما تلميذه وخرجيه ومل يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره وأن مسلما كان يشهد له بالتقدم يف ذلك واإلمامة فيه 

ا أثار الفت نة على البخاري والتفرد مبعرفة ذلك يف عصره حىت هجر من أجله شيخه حممد بن حيىي الذهلي مل
  حسدا له حىت اضطر البخاري أن خيرج من نيسابور خشية على نفسه 

ام بأمر إكماله  وعلى كل حال ففضل مسلم ال ينكر فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر اجلامع فإن مسلما قد ق
رجاين يف مدح فهو يتلوه على األثر ومها للناس مشس وقمر ولألديب البارع أيب عامر الفضل بن إمساعيل اجل

  صحيح البخاري 
  ) ملا خط إال مباء الذهب ... صحيح البخاري لو أنصفوه ( 
  ) هو السد دون العنا والعطب ... هو الفرق بني اهلدى والعمى ( 
  ) أمام متون كمثل الشهب ... أسانيد مثل جنوم السماء ( 
  ) ودان له العجم بعد العرب ... به قام ميزان دين النيب ( 
  ) مييز بني الرضا والغضب ... من النار ال شك فيه  حجاب( 
  ) ونور مبني لكشف الريب ... وخري رفيق إىل املصطفى ( 
  ) على فضل رتبته يف الرتب ... فيا عاملا أمجع العاملون ( 
  ) وفزت على رغمهم بالقصب ... سبقت األئمة فيما مجعت ( 

  ) لكذب ومن كان متهما با... نفيت السقيم من الغافلني ( 
  ) وصحت روايته يف الكتب ... وأثبت من عدلته ( 
  ) وتبويبه عجبا للعجب ... وأبرزت يف حسن ترتيبه ( 
  ) وأجزل حظك فيما يهب ... فأعطاك ربك ما تشتهيه ( 
  ) خبري يدوم وال يقتضب ... وخصك يف غرفات اجلنان ( 

  تتمة

ن على أن األخبار اليت اشتمل عليها الصحيحان مقطوع قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين أهل الصنعة جممعو
حبة أصلها ومتوهنا وال حيصل اخلالف فيها حبال وإن حصل فذاك اختالف يف طرقها ورواهتا قال فمن خالف 

  حكمه خربا منها وليس له تأويل سائغ للخرب نقضا حكمه ألن هذه األخبار تلقتها األمة بالقبول 
صالح يف مبحث الصحيح يف الفائدة السابعة بعد أن ذكر األقسام السبعة اليت سبق قال احلافظ أبو عمرو بن ال

بياهنا هذه أمهات أقسامه وأعالها األول وهو الذي يقول فيه أهل احلديث كثريا صحيح متفق عليه يطلقون 
ل معه التفاق ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم ال اتفاق األمة عليه لكن اتفاق األمة عليه الزم من ذلك وحاص

ا اتفقا عيه بالقبول    األمة على تلقي م
وهذا القسم مجيعه مقطوع بصحته والعلم اليقيين النظري واقع به خالفا ملن نفى ذلك حمتجا بأنه ال يفيد يف 

أصله إال الظن وغنما تلقته األمة بالقبول ألنه جيب عليهم العمل بالظن والظن قد خيطئ وقد كنت أميل إىل هذا 



ه قويا مث بان يل أن املذهب الذي اخترناه أوال هو الصحيح ألن ظن من هو معصوم من اخلطأ ال خيطئ وأحسب
واألمة يف جمموعها معصومة من اخلطأ وهلذا كان اإلمجاع املبين على االجتهاد حجة مقطوعا هبا وأكثر إمجاعات 

  العلماء كذلك 

د به البخاري أو مسلم مندرج يف قبيل ما يقطع بصحته وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما تفر
لتلقي األمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حاهلما فيما سبق سوى أحرف يسرية 

  تكلم عليها بعض أهل النقد من احلفاظ كالدارقطين وغريه وهي معروفة عند أهل هذا الشأن ا هـ 
ا فصله سابقا هو ا ن ما حكم البخاري ومسلم بصحته بال إشكال هو ما أورده باإلسناد املتصل وأما وجممل م

املعلق الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك يف كتاب البخاري وهو يف كتاب 
ا وضع  مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر وأن قول البخاري ما أدخلت يف كتاب اجلامع إال ما صح حممول على م

الكتاب ألجله وهو األحاديث الصحيحة املسندة دون املعلقات واآلثار املوقوفة على الصحابة فمن بعدهم 
ا ال جيزم بصحته فيستثىن مما حيكم بإفادته العلم وإن كان إيراده هلا  واألحاديث املترجم هبا وحنو ذلك فإن فيها م

اجلمع بني الصحيحني مل جند من األئمة  يف أثناء الصحيح مشعرا بصحة أصله وأن قول احلميدي يف كتاب
ا وضع الكتاب  املاضني رضي اهللا عنهم من أفصح لنا يف مجيع ما مجعه بالصحة إال هذين اإلمامني حممول على م
سلم اهللا  ألجله ولذا مل يرد مثل قول البخاري وقال هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و 

  نه ليس من شرطه وهذا مهم خايف أحق أن يستحيا منه أل
وقد خالف العالمة النووي احلافظ ابن الصالح فيما ذهب إليه فقال يف التقريب وهو كتاب اختصره من 

اإلرشاد الذي اختصره من كتاب علوم احلديث للحافظ املذكور وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته 
اه أو أحدمها فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه فمرادهم اتفاق الشيخني وذكر الشيخ أن ما روي

  وخالفه احملققون واألكثرون فقالوا يفيد الظن ما مل يتواتر 
  وقال يف شرحه على مسلم هذا الذي ذكره الشيخ يف هذه املواضع 

الظن فإهنا آحاد خالف ما قاله احملققون واألكثرون فإهنم قالوا أحاديث الصحيحني اليت ليست مبتواترة إمنا تفيد 
  إمنا تفيد الظن على ما تقرر وال فرق بني البخاري ومسلم وغريمها يف ذلك 

وتلقي األمة بالقبول إمنا أفادنا وجوب العمل مبا فيهما وهذا متفق عليه فإن أخبار اآلحاد اليت يف غريمها جيب 
ترق الصحيحان وغريمها من الكتب العمل هبا إذا صحت أسانيدها وال تفيد إال الظن فكذا الصحيحان وغنما يف

ا وما كان يف غريمها ال يعمل به حىت  يف كون ما فيهما صحيحا ال حيتاج إىل النظر فيه بل جيب العمل به مطلق
ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح وال يلزم من إمجاع األمة على العمل مبا فيهما إمجاعهم على انه مقطوع بأنه 

  لم وقد أنكر ابن برهان اإلمام على من قال مبا قاله الشيخ وبالغ يف تغليطه ا هـ كالم النيب صلى اهللا عليه و س
وقد أنكر العز عبد السالم على ابن الصالح ذلك وقال إن املعتزلة يرون أن األمة إذا علمت حبديث اقتضى 

  ذلك القطع بصحته قال وهذا مذهب رديء ا هـ 
صول فقال زعم أبو هاشم والكرخي وتلميذمها أبو عبد اهللا وقد ذكر هذه املسألة مع الرد عليها صاحب احمل

  البصري أن اإلمجاع على العمل مبوجب اخلرب يدل على صحة اخلرب وهذا باطل لوجهني 



أحدمها أن عمل كل األمة مبوجب اخلرب ال يتوقف على قطعهم بصحة ذلك اخلرب فوجب أن ال يدل على صحة 
واحد واجب يف حق الكل فال يكون عملهم به متوقفا على القطع به وأما اخلرب أما األول فألن العمل خبرب ال

  الثاين فألنه ملا مل يتوقف عليه مل يلزم من ثبوته صحته 
والثاين أن عملهم مبقتضى ذلك اخلرب جيوز أن يكون لدليل آخر الحتمال قيام األدلة الكثرية على املدلول 

  الواحد 

  فيما مل يقطعوا بصحته أن يرد مدلوله بعضهم ويقبله اآلخرون احتجوا بأن املعلوم من عادة السلف 
  واجلواب أن هذه العادة ممنوعة بدليل اتفاقهم على حكم اجملوس خبرب عبد الرمحن 

وقد أشار إليها الغزايل يف املستصفى فقال فإن قيل خرب الواحد الذي عملت به األمة هل جيب تصديقه قلنا إن 
لوا عن دليل آخر وإن عملوا به أيضا فقد أمروا بالعمل خبرب الواحد وإن مل يعرفوا عملوا على وفقه فلعلهم عم

  صدقه فال يلزم احلكم بصدقه 
  فإن قيل لو قدر الراوي كاذبا لكان عمل األمة بالباطل وهو خطأ وال جيوز ذلك على األمة 

كالقاضي إذا قضى بشهادة  قلنا األمة ما تعبدوا إال خبرب يغلب على الظن صدقه وقد غلب على ظنهم ذلك
  عدلني فال يكون خمطئا وإن كان شاهدا كاذبا بل يكون حمقا ألنه مل يؤمر إال به ا هـ 

ا أن يتبني استنادهم إليه أوال فإن تبني استنادهم  وقال بعض علماء األصول إذا حصل اإلمجاع على وفق خرب فإم
مل يتبني استنادهم إليه مل حيكم بصحته الحتمال  إليه حكم بصحة ذلك اخلرب وقد وهم من قال بغري ذلك وإن

  استنادهم إىل دليل آخر وغاية ما يقال أنه مل ينقل إلينا وذلك ال يدل على عدمه 
ا    وقال بعضهم حيكم بصحته بناء على أهنم لو استندوا إىل غريه مل خيف علين

تناد اجملمعني إليه وجوز أن يكون غري وأشار بقوله وقد وهم من قال بغري ذلك إىل من حيكم بصحة اخلرب مع اس
ال ينسب هلم اخلطأ ولو استندوا إىل خرب غري ثابت أهنم إمنا أمروا باالستناد إىل  ثابت يف الواقع وزعم أن اجملمعني 

  ما ظنوا صحته وهم قد فعلوا ذلك وال يلزم من ظنهم صحته صحته يف نفس األمر 
اللة اخلطأ الذي يؤاخذ عليه صاحبه وقد جرى على شاكله هذا وقال يف حديث ال جتتمع أميت على ضاللة الض

من قال إنه ال يلزم من اإلمجاع على حكم مطابقته حلكم اهللا يف نفس األمر وحينئذ فيكون املراد بالضاللة املنفية 
عل عنهم ما خالف حكم اهللا ولو باعتبار ظنهم ال ما خالف حكم اهللا يف نفس األمر وال خيفى أن هذا القول جي

  األمة يف حكم الواحد منها يف جواز وقوع اخلطأ منها بالنظر إىل الواقع ونفس األمر ا هـ 
وقد ذكر الفخر يف احملصول مسألة تقرب من هذه املسألة فقال اعتمد كثري من الفقهاء واملتكلمني يف تصحيح 

شتغل بتأويله وذلك يدل على خرب اإلمجاع وأمثاله بأن األمة فيه على قولني منهم من احتج به ومنهم من ا
بلوه كما يقبل خرب الواحد وميكن أن جياب عنه بأن خرب  اتفاقهم على قبوله وهو ضعيف الحتمال أن يقال إهنم ق

الواحد إمنا يقبل يف العمليات ال يف العمليات وهذه املسألة علمية فلما قبلوا هذا اخلرب فيها دل ذلك على 
  اعتقادهم صحته 
نسلم أن كل األمة قبلوه بل كان من مل حيتج به يف اإلمجاع طعن فيه بأنه من باب اآلحاد فال واجلواب أنا ال 



جيوز التمسك به يف مسألة علمية وهب اهنم مل يطعنوا فيه على التفصيل لكن ال يلزم من عدم الطعن من جهة 
  واحدة عدم الطعن مطلقا ا هـ 

لة رواه أمحد يف مسنده وروى الترمذي بسنده إىل رول اهللا وأراد خبرب اإلمجاع حديث ال جتتمع أميت على ضال
سلم أنه قال إن اهللا ال جيمع أميت أو قال أمة حممد على ضاللة ويد اهللا مع اجلماعة ومن شذ    صلى اهللا عليه و 

شذ إىل النار وقال غريب من هذا الوجه ورواه احلاكم بلفظ ال مجع اهللا هذه األمة على ضاللة ويد اهللا مع 
  جلماعة ا

وقال ابن حزم يف كتاب اإلحكام يف فصل الرد على من قال إن اجلمهور إذا اجتمعوا على قول وخالفهم واحد 
يمان  فإنه ال يلتفت إىل خالفة وقد روي أيضا يف هذا من طريق اخلشين عن املسيب بن واضح عن معتمر بن سل

سلم ال جتتمع أميت على ضاللة أبدا عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال النيب صلى اهللا  عليه و 
وعليكم بالسواد العظم فغن من شذ شذ عن الناس قال أبو حممد واملسيب بن واضح قد رأينا له أحاديث 

ا كان إال من شذ عن احلق    منكرة جدا منها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من ضرب أباه فاقتلوه ولو صح مل
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا باحملال وقد رأينا القولة يكثر القائلون هبا ويقال هلم ال جيوز أن يكو

ويغلبون على األرض مث يقلون ويغلب أهل مقالة أخرى فليلزم على هذا الذي ذكرمت أن احلق كان يف املقالة 
  أن ذلك احلديث مولد اليت كثر أهلها مث ملا قل أهلها بطل فصار احلق يف غريها وهذا خطأ ممن أجازه وصح 

ولنرجع إىل املسألة اليت وقع اخلالف فيها بني ابن الصالح والنووي فنقول قال احلافظ ابن حجر ما ذكره 
ا قاله  النووي مسلم من جهة األكثرين أما احملققون فال فقد وافق ابن الصالح أيضا حمققون وقال البلقيين م

  النووي وابن 

فقد نقل بعض احلفاظ املتأخرين مثل قول ابن الصالح عن مجاعة من الشافعية عبد السالم ومن تبعهما ممنوع 
كأيب إسحاق وأيب حامد اإلسفرائيين والقاضي أيب الطيب والشيخ أيب إسحاق الشريازي وعن السرخسي من 
احلنفية والقاضي أيب الطيب والشيخ أيب إسحاق الشريازي وعن السرخسي من احلنفية والقاضي عبد الوهاب 

ن املالكية وأيب يعلى وأيب اخلطاب وابن الزاغوين من احلنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكالم من األشعرية وأهل م
احلديث قاطبة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طاهر املقدسي يف صفوة التصوف فأحلق به ما كان على 

  شرطهما وإن مل خيرجاه 
له أما الرادون عليه فقد اختلفت عباراهتم واالعتراض عليه  وقد كثر الرادون على ابن الصالح واملنتصرون

  عند احملققني وارد من ثالثة أوجه 
الوجه األول انه خالف مجهور أرباب الكالم واألصول فإهنم ذهبوا إىل أن أخبار اآلحاد ال تفيد العلم وإمنا تفيد 

نها تفيد العلم ولو اكتفى بذلك ألمكن الظن وذهب هو إىل إخبار اآلحاد اليت يف الصحيحني سوى ما استثين م
أن يقال لعله يريد بالعلم الظن القوي فال يكون اخلالف بينه وبينهم شديدا لكنه زاد فوصف العلم بكونه يقينيا 

  فلم يبق وجه للصلح بينه وبينهم وال خيفى أن خمالفة أهل الكالم واألصول ليست باألمر السهل 
نهم ذهب إىل أن أخبار اآلحاد قد تفيد العلم مع القرائن قال يف احملصول وهنا شيء وهو أن بعض احملققني م



اختلفوا يف أن القرائن هل تدل على صدق اخلرب أم ال فذهب النظام وإمام احلرمني والغزايل إليه وأنكره الباقون 
  مث ذكر أدلة الفريقني 

ال تفي العبارات بوصفها فقد حتصل أمور نعلم وقال بعد ذلك واملختار أن القريبة قد تفيد العلم إال أن القرائن 
بالضرورة عند العلم هبا كون الشخص خجال أو وجال مع أنا لو حاولنا التعبري عن مجيع تلك األمور لعجزنا 

  عنه واإلنسان إذا أخرب عن كونه عطشان فقد يظهر على وجهه ولسانه من أمارات العطش ما يفيد 

خرب عن أمل يف بعض أعضائه مع أنه يصيح وترى عليه عالمات ذلك األمل مث إن العلم بكونه صادقا واملريض إذا أ
  الطبيب يعاجله بعالج لو مل يكن املريض صادقا يف قوله لكان ذلك العالج قاتال له فها هنا حيصل العلم بصدقه 

الذي قاله النظام وباجلملة فكل من استقرأ العرف عرف أن مستند اليقني يف األخبار ليس إىل القرائن فثبت أن 
  حق ا هـ 

وال ريب أن أكثر أخبار الصحيحني قد اقترنت هبا قرائن تدل على صحتها فتكون مفيدة للعلم فيبقى االعتراض 
على ابن الصالح من جهة واحدة وهو انه أطلق احلكم ومل يقيده هبذا النوع ولو قيده هبذا النوع لسلم من 

  لقائلون يف غاية القوة االعتراض على هذا القول فإنه وإن قل ا
على ان هذا احلكم مع صحته ال حتصل منه فائدة تامة وغنما حتصل الفائدة التامة فيما لو ميز هذا النوع من 

غريه بالفعل ال سيما إذا بني ما ميكن بيانه من القرائن وأما ما ال ميكن بيانه وإن كان به متام اإلفادة فإن األدىن 
  مه لألعلى فيه على هو اجلاري يف كل فن يف فن التمييز والنقد يسل

ولذا قال بعض أنصار ابن الصالح بعد أن ذكر أن اخلرب احملتف بالقرائن ثالثة أنواع أحدها ما أخرجه الشيخان 
يف صحيحهما مما مل يبلغ حد التواتر وثانيها املشهور إذا كانت له طرق متباينة ساملة من ضعف الرواة والعلل 

  العلم بصدق اخلرب منها إال للعامل باحلديث املتبحر فيه العارف بأحوال الرواة املطلع على العلل وثالثها ال حيصل 
وكون غريه ال حيصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الوصاف املذكورة ال ينفي حصول العلم للمتبحر 

مبا له طرق متعددة والثالث مبا املذكور وحمصل األنواع الثالثة اليت ذكرناها أن األول خيتص بالصحيحني والثاين 
  رواه األئمة وميكن اجتماع الثالثة يف حديث واحد فال يبعد حينئذ القطع بصدقه ا هـ 

  واعترض بعضهم على قوله وكون غريه ال حيصل له العلم ال ينفي حصوله 

ال خيفى أن للمتبحر املذكور فقال حصول ما ذكر ليس حمل النزاع إذ الكالم فيما هو سبب العلم للخلق و
الكالم إمنا هو يف حصول العلم ملن تشبث بأسبابه وسلك طريقه وأما غريه فإما أن يسلم ذلك ألربابه وأما أن 

  يتشبث بأسبابه 
الوجه الثاين أنه مل يقتصر على ما ذهب إليه بعض املعتزلة الذي أشار قرينه العالمة ابن عبد السالم إىل انه سرى 

  ذلك فإهنم قالوا إن عمل األمة مبوجب خرب يقتضي احلكم بصحته  على أثرهم فيه بل زاد على
وأما هو فقال إن تلقي األمة للصحيحني بالقبول يقتضي احلكم بصحة مجيع ما فيهما من األحاديث سوى ما 

ا ال حيصى من األحاديث املختلفة املراتب حبكم واحد وهو القطع بصحتها  استثىن من ذلك فحكم على م
  ابني تلقتهما األمة بالقبول لوجودها يف كت

وأما هم فإهنم حكموا على أحاديث خمصوصة قد وصفت بوصف خاص وهو عمل األمة مبوجبها حنو ال وصية 



لوارث حبكم خاص يالئمه وهو احلكم بصحتها ومع هذا فقد خالفهم اجلمهور منا ومنهم ملا ذكروا وشتان ما 
  بني قوهلم وقول ابن الصالح 

قا قول ابن حزم وهو قد يرد خرب مرسل إال أن اإلمجاع قد صح مبا فيه متيقنا منقوال جيال هذا وقد ذكرنا ساب
ا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن فاستغىن عن ذكر السند فيه وكان ورود ذلك  فجيال فإن كان هذا علمن

  املرسل وعدم وروده سواء وال فرق وذلك حنو ال وصية لوارث ا هـ 
يث من يقول جبواز نسخ القرآن بالسنة قال الفخر يف احملصول نسخ القرآن بالسنة وقد استدل هبذا احلد

املتواترة جائز واقع وقال الشافعي مل يقع مث ذكر أن الذين قالوا إنه جائز واقع استدلوا بقوله عليه الصالة و 
  السالم ال وصية 

  املرياث إلمكان اجلمع لوارث فإنه نسخ الوصية لألقربني وأما آية املرياث فإهنا ال متنع 
مث قال وهذا ضعيف ألن كون املرياث حقا للوارث مينع من صرفه إىل الوصية فثبت أن آية املرياث مانعة من 

الوصية على أن قوله عليه الصالة و السالم ال وصية لوارث خرب واحد ولو كان متواترا لوجب أن يكون اآلن 
واعي على نقله وما كان كذلك وجب بقاؤه متواترا وحيث مل يبق متواترا ألنه خرب يف واقعة مهمة تتوفر الد

اآلن متواترا علمنا أنه ما كان تواترا يف األصل فالقول بأن اآلية صارت منسوخة به يقتضي نسخ القرآن خبرب 
  الواحد وإنه غري جائز باإلمجاع 

ملشهور عنه وجوزه يف الرواية األخرى وقال بعض احملققني ن نسخ القرآن بالسنة مل جيوزه الشافعي وال أمحد يف ا
وهو قول أصحاب أيب حنيفة وغريهم وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين واألقربني نسخها قوله إن 

  اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث 
ك السلف فإنه قال وليس املر كذلك فإن الوصية للوالدين واألقربني إمنا نسختها آية املواريث كما اتفق على ذل

اآلية فأبان أنه ال جيوز أن يزاد أحد على ما فرض اهللا له وهذا معىن قول ) تلك حدود اهللا ( بعد ذكر الفرائض 
النيب عليه الصالة و السالم إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث وإال فهذا احلديث إمنا رواه أبو 

الصحيحني وإذا كان من أخبار اآلحاد فال جيوز أن جيعل ناسخا داود وحنوه من أصحاب السنن وليس يف 
  للقرآن وباجلملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بال قرآن 

الوجه الثالث أنه بىن احلكم على تلقي األمة هلما بالقبول ومل يبني ماذا أراد باألمة وال ماذا أراد بتلقيها هلما 
  ني هنا يف أنفسهما بالقبول وهذان األمران غري بين

فكان حقه أن يبني ما أراد هبما لئال يذهب الذهن كل مذهب ولئال يظن به أنه يقصد باإلهبام واإليهام وإن كان 
  ما علم من حاله يدل على أنه بريء من ذلك 

حملدثون أما فإن أراد باألمة علماءها وهو الظاهر فعلماء األمة يف هذا املقام ثالثة أقسام املتكلمون والفقهاء وا
املتكلمون فقد عرف من حاهلم أهنم يردون كل حديث خيالف ما ذهبوا إليه ولو كان من األمور الظنية فإذا 

ألورد عليهم من ذلك حديث صحيح عند احملدثني أولوه إن وجدوا تأويله قريب املأخذ أو ردوه مكتفني بقوهلم 
  البناء على الظن يف املطالب الكالمية هذا من أخبار اآلحاد وهي ال تفيد غري الظن وال جيوز 

فمن ذلك حديث حتاجب اجلنة والنار فقالت النار أوثرت باملتكربين واملتجربين وقالت اجلنة ما يل ال يدخلين إال 



ضعفاء الناس وسقطهم قال اهللا تبارك وتعاىل للجنة أنت رمحيت أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إمنا 
أما النار فال متتلئ حىت يضع رجله أنت عذاب أعذب بك  من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها ف

فتقول قط قط قط فهنالك متتلئ ويزوي بعضها إىل بعض وال يظلم اهللا عز و جل من خلقه أحدا وأما اجلنة فإن 
  اهللا عز و جل ينشئ هلا خلقا ا هـ 

يرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أما مسلم وهذا احلديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هر
فأخرجه يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأما البخاري فأخرجه يف تفسري سورة ق هبذا اللفظ من طريق عبد 

  الرزاق عن 

مهام عن أيب هريرة وأخرجه يف موضع آخر من طريق صاحل بن كيسان عن األعرج عن أيب هريرة بلفظ 
  رهبما احلديث وفيه أنه ينشئ للنار خلقا اختصمت اجلنة والنار إىل 

وقد ذهب احملققون إىل أن الراوي أراد أن يذكر اجلنة فذهل فسبق لسانه إىل النار قال يف شرح البخاري عند 
قوله فال متتلئ حىت يضع رجله يف مسلم حىت يضع اهللا رجله وأنكر ابن فورك لفظ رجله وقال إهنا ثابتة وقال 

من بعض الرواة ورد عليهما برواية الصحيحني هبا وأولت باجلماعة كرجل من جراد  ابن اجلوزي هي حتريف
  أي يضع فيها مجاعة وأضافهم إليه إضافة اختصاص 

وقال حميي السنة القدم والرجل يف هذا احلديث من صفات اهللا تعاىل املنزهة عن التكييف والتشبيه فاإلميان هبا 
ملهتدي من سلك فيها طريق التسليم واخلائض فيها زائغ واملنكر معطل فرض االمتناع عن اخلوض فيها واجب فا

  ) ليس كمثله شيء ( واملكيف مشبه 
  وقال يف شرح مسلم هذا احلديث من مشاهري أحاديث الصفات وقد مر بيان اختالف العلماء فيها على مذهبني 

ا أراد اهللا أحدمها وهو قول مجهور السلف وطائفة من املتكلمني انه ال نتكلم يف تأ حق على م ويلها بل نؤمن أهنا 
  وهلا معىن يليق هبا وظاهرها غري مراد 

ا يليق هبا فعلى هذا اختلفوا يف تأويل هذا احلديث    والثاين وهو قول مجهور املتكلمني أهنا تتأول حبسب م
وإذا أجلئ إىل  فهذا احلديث ونظائره وهي كثرية يبعد على املتكلم أن يقول بصحتها فضال عن أن جيزم بذلك

القول بصحتها مل يأل هدا يف تأويلها ولو على وجه ال يساعد اللفظ عليه حبيث يعلم السامع ان املتكلم ال يقول 
  جبوازه يف الباطن 

وقد نشأت بسبب ذلك عداوة شديدة بني املتكلمني واحملدثني يعرفها من نظر يف كتب التاريخ حىت إن املتكلمني 
  باملشبهة واحملدثني مسوهم باملعطلة مسوا مجهور احملدثني 

ذهب إليه علماء مذهبهم ولو كان من  وأما الفقهاء فقد عرف من حاهلم أهنم يؤولون كل حديث خيالف ما 
املتأخرين أو يعارضون احلديث حبديث آخر ولو كان غري معروف عند أئمة احلديث واحلديث الذي عارضوه 

  من نظر يف شروح الصحيحني اتضح له املر ثابت يف الصحيحني بل مما أخرجه الستة و
وقد ترك بعضهم اجملاملة للمحدثني فصرح بان ترجيح الصحيحني على غريمها ترجيح من غري مرجح والذين 

جاملوا اكتفوا بداللة احلال وقد أشار إىل ذلك العز بن عبد السالم يف كتاب القواعد فقال ومن العجب 
ا وهو مع ذلك العجيب أن الفقهاء املقلدين يقف أ حدهم على ضعف مأخذ إمامه حبيث ال جيد لضعفه مدفع



يقلده فيه ويترك من شهد الكتاب والسنة واألقيسة الصحيحة ملذهبه مجودا على تقليد إمامه بل يتحيل لدفع 
  ظواهر الكتاب والسنة ويتأوهلا بالتأويالت البعيدة الباطلة نضاال عن مقلده 

فإذا ذكر ألحدهم خالف ما وطن نفسه عليه تعجب منه غاية العجب من غري  وقد رأينا جيتمعون يف اجملالس
  استرواح إىل دليل بل ملا ألفه من تقليد 

إمامه وتعجبه من مذهب إمامه أوىل من تعجبه من مذهب غريه فالبحث مع هؤالء ضائع مفض إىل التقاطع 
إذا ظهر له احلق يف غريه بل يصر عليه مع  والتدابر من غري فائدة جيديها وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه

  علمه بضعفه وبعده 
فاألوىل ترك البحث مع هؤالء الذين إذا عجز أحدهم عن متشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل مل 

ا ذكره من الدليل الواضح  أقف عليه ومل أهتد إليه وال يعلم املسكني أن هذا مقابل مبثله ويفضل خلصمه م
ا اهللا التباع والرب ا ذكرته وفقن هان الالئح فسبحان اهللا ما اكثر من أعمى التقليد بصره حىت محله على مثل م

  احلق أين كان وعلى لسان من ظهر ا هـ 
وقد أكثروا من االعتراض على قول ابن الصالح عن األئمة تلقت الصحيحني بالقبول فقال بعضهم إن ما 

ول مسلم ولكنه ال خيتص هبما فقد تلقت األمة سنن أيب داود والترمذي ذكره من تلقي األمة للصحيحني بالقب
  والنسائي وغريها بالقبول ومع ذلك فلم يذهب أحد إىل احلكم بصحة ما فيها مبجرد ذلك 

وقال بعضهم إن أراد باألمة كل األمة فال خيفى فساده ألن الكتابني إمنا حسنا يف املئة الثالثة بعد عصر البخاري 
ملذاهب املتبعة وإن أراد باألمة بعضها وهم من وجد بعد الكتابني فهم بعض األمة فال يستقني دليله الذي وأئمة ا

  قواه بتلقي األمة وثبوت العصمة هلم 
وهذا القول عجيب وكأن قائله مل ينظر يف أصول الفقه يف كتاب اإلمجاع ولنذكر عبارة تنبه على ما يف قوله من 

  كثر االستطراد يف هذا الكتاب وهو مما خيشى منه اإلمالل أو تشتيت البال  اخلطأ ولنقتصر عليها فقد
قال الغزايل يف املستصفى ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إىل أنه ال حجة يف إمجاع من بعد الصحابة وهو 

  فاسد ألن األدلة الثالثة على كون اإلمجاع 

صر فالتابعون إذا أمجعوا فهو إمجاع من مجيع األمة ومن حجة أعين الكتاب والسنة والعقل ال تفرق بني عصر وع
  خالفهم فهو سالك غري سبيل املؤمنني ا هـ 

ا فيهما من األحاديث أصح مما يف سوامها من الكتب  وقال بعضهم إن تلقي األمة هلما بالقبول من جهة كون م
التزامهما يف كتابيهما أن ال يوردا فيهما احلديثية جلاللة مؤلفيها يف هذا املر وتقدمهما على من سوامها يف ذلك و

  غري الصحيح 
وهذا يدل على أهنما أرجح مما سوامها على طريق اإلمجال وال يدل ذلك على ان ما فيهما جمزوم بصحة نسبته 

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ولذلك أقدم الدارقطين وغريه على االنتقاد عليهما مع ان انتقادهم عليهما كان 
ا على ما يتعلق باألسانيد وأما االنتقاد عليهما من جهة ما يتعلق باملتون من جهة خمالفتهما للكتاب أو قاصر

  للسنة املتواترة وحنو ذلك فلم يتصدوا له ألن ذلك من متعلقات علماء الكالم واألصول 
لم مع أن فيما انتقدوه ما وقد محل انتقاد الدارقطين وغريه ابن الصالح على ان يستثىن ما انتقدوه من إفادة الع



  اجلواب عنه بني وفيما مل ينتقدوه ما هو دون ما انتقدوه 
وال خيفى ان هذا االستثناء قد أضعف قوة احلكم يف غريه ولذا أقدم بعض أنصاره على أن يستثىن شيئا آخر 

الرجحان يف وهو ما وقع التعارض فيه من األحاديث حبيث ال ميكن اجلمع وال وقوع النسخ مع عدم ظهور 
جهته وذلك الستحالته إفادة املتعارضني من كل وجه العم ومع ذلك فقد حاول أن جيعل اخلالف لفظيا بأن 
يقال من قال إنه ال يفيد العلم أراد العلم اليقيين ومن قال إنه يفيد العلم أراد العلم الذي مل يصل إىل درجة 

  اليقني 
إىل ذلك هو العالمة ابن تيمية وقد وقفت له على مقالتني تصدى  وأما املنتصرون البن الصالح فالسابق منهم

يلة الشأن حماوال تقريبها من القواعد الكالمية لتكون أقرب إىل قبول املتكلمني ومن  فيهما إىل هذه املسألة اجلل
  حنا حنوهم فصارت 

  سهلة احلل ال سيما إذا تزحزح كل من الفريقني عن مكانه قليال وسعى حنو اآلخر 
ما املقالة األوىل فقد كانت جوابا لسائل له هل أحاديث الصحيحني تفيد اليقني وهل فيهما حديث متواتر وقد أ

  أوردهتا هنا على طريق االختصار 
قال لفظ املتواتر يراد به معان إذ املقصود من املتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من ال يسمي متواترا إال ما 

لعلم حاصال بكثرة عددهم فقط ويقولون إن كل عدد أفاد العلم يف قضية أفاد مثل ذلك رواه عدد كثري يكون ا
  العدد العلم يف كل قضية 

وهذا قول ضعيف والصحيح ما عليه األكثرون أن العلم حيصل بكثرة املخربين تارة وقد حيصل بصفاهتم لدينهم 
  ل بطائفة دون طائفة وضبطهم وقد حيصل بقرائن حتتف باخلرب حيصل مبجموع ذلك وقد حيص

وأيضا فاخلرب الذي تلقته األمة بالقبول تصديقا له أو عمال مبوجبه يفيد العلم عند مجاهري السلف واخللف وهذا 
  يف معىن املتواتر لكن من الناس من يسميه املشهور واملستفيض ويقسمون اخلرب متواتر ومشهور وخرب واحد 

ومة متيقنة تلقاها أهل العلم باحلديث بالقبول والتصديق وأمجعوا وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحني معل
على صحتها وإمجاعهم معصوم من اخلطأ كما أن إمجاع الفقهاء على األحكام معصوم من اخلطأ ولو أمجع 

الفقهاء على حكم كان إمجاعهم حجة وإن كان مستندهم خرب واحد أو قياسا أو عموما فكذلك أهل العلم 
مجعوا على صحة خرب أفاد العلم وإن كان الواحد منهم جيوز عليه اخلطأ لكن إمجاعهم معصوم عن باحلديث إذا أ

  اخلطأ 
  مث هذه األحاديث اليت أمجعوا على صحتها قد تتواتر أو تستفيض عند بعض 

يد دون بعض وقد حيصل بصدقها لبعضهم لعلمه بصفات املخربين وما اقترن باخلرب من القرائن والضمائم اليت تف
  العلم 

والصحيح الذي عليه اجلمهور أن التواتر ليس له عدد حمصور والعلم عقب اإلخبار حيصل يف القلب ضرورة 
كما حيصل يف القلب ضرورة كما حيصل يف القلب ضرورة كما حيصل الشبع عقب الكل والري عقب الشرب 

طعام وقد يكون جلودته كاللحم وقد وليس ملا يشبع كل واحد أو يرويه قدر معني بل قد يكون الشبع لكثرة ال
  يكون الستغناء اآلكل بقليله وقد يكون الشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن أو حنو ذلك 



  كذلك العلم احلاصل عقب اخلرب تارة يكون لكثرة املخربين وإذا كثروا فقد يفيد خربهم العلم وإن كانوا كفارا 
ة حيصل من العلم خبربهم ما ال حيصل بعشرة وعشرين ال يوثق وتارة يكون لدينهم وضبطهم فرب رجلني أو ثالث

  بدينهم وضبطهم 
وتارة حيصل العلم بكون كل من املخربين أخرب مبثل ما أخرب به اآلخر مع العلم بأهنما مل يتواطآ فإنه ميتنع يف 

  قد لقيه  العادة االتفاق يف مثل ذلك مثل ما يروي حديثا طويال فيه فصول ويرويه آخر كذلك ومل يكن
وتارة حيصل من العلم باخلرب ملن عنده من الفطنة والذكاء والعلم بأحوال املخربين ومبا اخربوا به ما ال حيصل ملن 

  ليس مثل ذلك 
وتارة حيصل العلم باخلرب لكونه روي حبضرة مجاعة كثرية شاركوا املخرب يف العلم ومل يكذبه أحد منهم فإن 

  طؤهم على الكتمان كما ميتنع تواطؤهم على الكذب اجلماعة الكثرية قد ميتنع توا
وإذا عرف أن العلم بأخبار املخربين له أسباب غري جمرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معني وسوى بني مجيع 
األخبار يف ذلك فقد غلط غلطا عظيما وهلذا كان التواتر ينقسم إىل عام وخاص فأهل العلم باحلديث والفقه قد 

  يتواتر 

د العامة كوجوب الشفعة ومحل العاقلة العقل وحنو ذلك    عندهم يف السنة ما مل يتواتر عن 
وإذا كان اخلرب قد يتواتر عند قوم دون قوم فقد حيصل العلم بصدقه لقوم دون قوم فمن حصل له العلم به 

ذلك فعليه أن يسلم وجب عليه التصديق به والعمل مبقتضاه كما جيب ذلك يف نظائره ومن مل حيصل له العلم ب
ذلك ألهل اإلمجاع الذين أمجعوا على صحته كما على الناس أن يسلموا األحكام اجملمع عليها إىل من أمجع 

  عليها من اهل العلم فإن اهللا عصم هذه األمة أن جتتمع على ضاللة 
القول للعامل فكما أن من ال  وإمنا يكون إمجاعها بأن يسلم غري العامل للعامل إذ غري العامل ال يكون له قول وغنما

يعرف أدلة األحكام ال يعتد بقوله كذلك من ال يعرف طرق العلم بصحة احلديث ال يعتد بقوله بل على كل 
  من ليس بعامل أن يتبع إمجاع أهل العلم ا هـ 

احلديث وخالصة ما يتعلق به يف هذه املقالة أن اكثر متون الصحيحني معلومة متيقنة قد تلقاها أهل العلم ب
بالقبول والتصديق وأمجعوا على صحتها قد تتواتر أو تستفيض عند بعض دون بعض وقد حيصل العلم بصحتها 

  لبعض لعلمه بصفات املخربين وما اقترن باخلرب من القرائن اليت تفيد العلم دون بعض لعدم علمه بذلك 
لعمل مبوجبها ومن مل حيصل به العلم فعلى من حصل له العلم بذلك أن جيري على مقتضاه من التصديق هبا وا

بذلك فعليه أن يسلم ذلك ألهل اإلمجاع الذين أمجعوا على صحتها كما على الناس أن يسلموا األحكام اجملمع 
عليها ملن أمجع عليها من أهل العلم إذ ال يتم إمجاع إال إذا سلم غري العامل للعامل فإن مل يسلم مل يعتد بعدم تسليمه 

  العامل قول وإمنا القول للعامل إذ ليس لغري 
وأما املقالة الثانية فقد أوردها يف رسالة جعلها يف قواعد التفسري وقد وقف عليها العالمة البلقيين كما يشعر به 

  ما نقلناه عنه سابقا من أن بعض احلفاظ 

  ه املقالة فيما يظهر املتأخرين نقل مثل قول ابن الصالح عن مجاعة فإنه عىن ببعض احلفاظ املتأخرين صاحب هذ
وقد أوردها صاحبها يف فصل من الرسالة املذكورة أورد فيه أوال ان ما ينقل عن املعصوم إن كان مما ال ميكن 



معرفة الصحيح منه من غريه فعامته مما ال حيتاج إليه وذلك كمدار سفينة نوح عليه السالم ونوع خشبها الذي 
  فإن اهللا تعاىل قد نصب على احلق فيد دليال  صنعت منه وحنو ذلك وأما ما حيتاج إليه

مث قال واملقصود ان احلديث الطويل إذا روي مثال من وجهني خمتلفني من غري مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا 
كما امتنع تأن يكون كذبا فإن الغلط ال يكون يف قصة طويلة متنوعة وإمنا يكون يف بعضها فإذا روى هذا قصة 

ورواها اآلخر مثل ما رواها األول من غري مواطأة امتنع الغلط يف مجيعها كما امتنع الكذب يف طويلة متنوعة 
  مجيعها من غري مواطأة 

وهلذا إمنا يقع يف مثل ذلك غلط يف بعض ما جرى يف القصة مثل حديث اشتراء النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ا أن احلديث ص   حيح وإن كانوا قد اختلفوا يف مقدار اليمن البعري من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطع

وقد بني البخاري يف صحيحه فإن مجهور ما يف البخاري ومسلم مما يقطع بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله 
ه أهل العلم بالقبول والتصديق واألمة ال جتتمع على خطأ فلو كان احلديث  ألن غالبه من هذا وألنه قد تلقا

واألمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أمجعوا على تصديق ما هو يف نفس األمر كذب وهذا كذبا يف نفس األمر 
  إمجاع على اخلطأ وذلك ممتنع 

وإن كنا حنن بدون اإلمجاع جنوز اخلطأ أو الكذب على اخلرب فهو كتجويزنا قبل أن نعلم اإلمجاع على احلكم 
  الذي ثبت بظاهر أو قياس ظين أن يكون 

خبالف ما اعتقدناه فإذا أمجعوا على احلكم جزمنا بأن احلكم ثابت باطنا وظاهرا وهلذا كان  احلق يف الباطن
مجهور العلم من مجيع الطوائف على أن خرب الواحد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقا له أو عمال به أنه يوجب 

  العلم 
يلة وهذا هو الذي ذكره املصنفون يف أصول الفقه من أصحاب أيب حنيفة ومال ك والشافعي وأمحد إال فرقة قل

من املتأخرين اتبعوا يف ذلك طائفة من أهل الكالم أنكروا ذلك ولكن كثري من أهل الكالم أكثرهم يوافقون 
  الفقهاء وأهل احلديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر األشعرية كأيب إسحاق ابن فورك 

يب املعايل وأيب حامد وابن عقيل وابن اجلوزي وابن اخلطيب وأما ابن الباقالين فهو الذي أنكر ذلك واتبعه مثل أ
  واآلمدي وحنو هؤالء 

واألول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره 
فية وهو الذي القاضي عبد الوهاب وأمثاله من املالكية وهو الذي ذكره مشس الدين السرخسي وأمثاله من احلن

  ذكره أبو يعلى وأبو اخلطاب وأبو احلسن بن الزاغوين وأمثاهلم من احلنبلية 
وإذا كان اإلمجاع على تصديق اخلرب موجبا للقطع به فاالعتبار يف ذلك بإمجاع أهل العلم باحلديث كما أن 

  االعتبار يف اإلمجاع على األحكام بإمجاع أهل العلم باألمر والنهي واإلباحة 
  ملقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر واالتفاق يف العادة وا

يوجب العلم مبضمون املنقول لكن هذا ينتفع به كثريا من علم أحوال الناقلني ويف مثل هذا ينتفع برواية اجملهول 
ه والسىيء احلفظ واحلديث املرسل وحنو ذلك وهلذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه األحاديث ويقولون إن

  يصلح للشواهد واالعتبار ما ال يلح لغريه 



قال أمحد قد أكتب حديث الرجل ألعتربه ومثل هذا بعبد اهللا بن هليعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس 
حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع يف حديثه املتأخر غلط فصار يعترب بذلك ويستشهد به 

  ث بن سعد والليث حجة ثبت غمام وكثريا ما يقترن هو واللي
وكما أهنم يستشهدون ويعتربون حبديث الرذي فيه سوء حفظ فإهنم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق 

الضابط أشياء يتبني هلم غلطه فيها بأمور يستدلون هبا ويسمون هذا علم علل احلديث وهو من أشرف علومهم 
  فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر أو خفي حبيث يكون احلديث قد رواه ثقة ضابط وغلط 

كما عرفوا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حمرم وأنه صلى يف البيت ركعتني وجعلوا رواية 
ابن عباس لتزوجها حالال ولكونه مل يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن 

ا  عمر إنه اعتمر يف رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه متتع وهو آمن يف حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كن
يومئذ خائفني مما وقع فيه الغلط وان ما وقع يف بعض طرق البخاري أن النار ال متتلئ حىت ينشئ اهللا هلا خلقا 

  آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثري 
  والناس يف هذا الباب طرفان 

ال مييز بني الصحيح والضعيف فيشك يف طرف من أهل الك الم وحنوهم ممن هو بعيد عن معرفة احلديث وأهله 
  صحة أحاديث أو يف القطع هبا مع كوهنا معلومة مقطوعا هبا عند أهل العلم به 

وطرف ممن يدعي اتباع احلديث والعمل به كلما وجد لفظا يف حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره 
ريد أن جيعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حىت إذا عارض الصحيح املعروف أخذ يتكلف الصحة ي

  له التأويالت الباردة أو جيعله دليال يف مسائل العلم مع أن أهل العلم باحلديث يعرفون أن مثل هذا غلط 
انه كذب ويقطع بذلك مثل  وكما أن على احلديث أدلة يعلم هبا انه صدق وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم هبا

  ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو يف الفضائل 
ا يف البخاري ومسلم من األحاديث مما يقطع بأن النيب  وخالصة ما يتعلق به الغرض يف هذه املقالة أن مجهور م

سلم قاله ألنه قد روي من وجهني خمتلفني من غري مواطأة و ا كان كذلك فإنه يف العادة صلى اهللا عليه و  م
يوجب العلم بصحة الرواية وألنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول واملراد بأهل العلم هنا أهل العلم باحلديث كما ان 

املراد بأهل العلم يف أمر األحكام أهل العلم باألمر والنهي وأن أهل العلم كما قد يستشهدون حبديث السيئ 
ه ملا يف تعدد الطرق من تقوية الظن يف صحة الرواية قد حيكمون بضعف حديث احلفظ واجملهول ويعتربون ب

الثقة الصدوق الضابط بأسباب حتملهم على ذلك ويسمى العلم الذي يعرف به مثل هذا بعلم علل احلديث 
ا وقفوا بسببه على غلط وقع يف حديث رواه ثقة ضابط ومن ذلك ما وقع يف  وهو من أشرف علومهم وكثريا م

  طرق البخاري أن النار ال متتلئ حىت ينشئ اهللا هلا خلقا آخر وهذا مما وقع فيه الغلط ومثل هذا كثري  بعض
والناس يف هذا األمر طرفان طرف يشك يف صحة أحاديث أو يف القطع هبا مع كوهنا معلومة عند أهل العلم 

ا باحلديث وهؤالء فريق من أهل الكالم وطرف كلما وجد حديثا روي بإسناد ظ اهره الصحة جعله من جنس م
جزم أهل العلم بصحته فإذا عارض حديثا صحيحا معروفا أخذ يتأوله بتأويالت باردة وهؤالء وهؤالء فريق ممن 

  ينتمي إىل احلديث 



وكما أن على احلديث الصحيح أدلة يعلم هبا انه صحيح النسبة وقد تصل األدلة يف القوة إىل أن توصل إىل علم 
احلديث الذي ليس بصحيح أدلة يعرف هبا حاله وقد أوردنا فيما سبق مقالة تتعلق بتفرق  اليقني كذلك عل

  الناس يف أمر احلديث إىل ثالثة وبينا حال كل فرقة منها جعلنا اهللا من الفرقة الوسطى بيمنه 
حيث قال لذكر شيء مما وقع يف الصحيحني وغريمها من الوهم يف الرواية  ١وقد تعرض يف اجلواب بطريق العر

وقد يقال إن ما بدل من ألفاظ التوراة واإلجنيل ففي نفس التوراة واإلجنيل ما يدل على تبديله وهبذا حيصل 
اجلواب عن شبهة من يقول إنه مل يبدل شيء من ألفاظهما فإهنم يقولون إذا كان التبديل قد وقع يف ألفاظ 

يعلم احلق من الباطل فسقط االحتجاج هبما ووجوب  التوراة واإلجنيل قبل مبعث حممد صلى اهللا عليه و سلم مل
العمل هبما على أهل الكتاب فال يذمون حينئذ على ترك اتباعهما والقرآن قد ذمهم على ترك احلكم مبا فيهما 

  واستشهد مبا فيهما يف مواضع 
ينه يف املقصود تبني وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل واألكثر مل يبدل والذي مل يبدل فيه ألفاظ صرحية ب

غلط ما خالفها وهلا شواهد ونظائر متعددة يصدق بعضها بعضا خبالف املبدل فإنه ألفاظ قليلة وسائر نصوص 
  الكتب يناقضها 

وصار هذا مبنزلة كتب احلديث املنقولة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه إذا وقع يف سنن أيب داود أبو 
يلة ضعيفة كان يف األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما الترمذي أو غريمها أحاديث قل

يبني ضعف تلك بل وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة علط فيها الراوي ويف نفس األحاديث الصحيحة مع 
  القرآن ما يبني غلطها 

السبعة فإن هذا احلديث قد بني  مثل ما روي إن اهللا خلق التربة يوم السبت وجعل خلق املخلوقات يف األيام
أئمة احلديث كيحىي بن معني وعبد الرمحن بن مهدي والبخاري وغريهم وأنه ليس من كالم النيب صلى اهللا عليه 

و سلم بل صرح البخاري يف تارخيه الكبري أنه من كالم كعب األحبار كما قد بسط يف موضعه والقرآن يدل 
أيام وثبت يف الصحيح أن آخر اخللق كان يوم اجلمعة فيكون أول اخللق على غلط هذا وبني أن اخللق يف ستة 

  يوم احلد 
وكذلك ما روي أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى الكسوف بكوعني أو ثالثة فإن الثابت املتواتر عن النيب صلى 

سلم يف الصحيحني وغريمها عن عائشة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو وغريهم حديث  الثالثة اهللا عليه و 
واألربع فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا صلى الكسوف مرة واحدة ويف حديث الثالث واألربع انه صالها 

  يوم مات إبراهيم ابنه وأحاديث الركوعني كانت ذلك اليوم 
فمثل هذا الغلط إذا وقع كان يف نفس األحاديث الصحيحة ما يبني أنه غلط والبخاري إذا روى احلديث بطرق 

  يف بعضها غلط يف بعض األلفاظ ذكر معها الطرق اليت تبني ذلك الغلط كما قد بسطنا عليه يف موضعه ا هـ 
تنبيه ما ذهب إليه هذا احملقق من أن ما وقع يف بعض طرق البخاري يف حديث حتاج اجلنة والنار من أن النار ال 

  مال إليه كثري من احملققني كالبلقيين وغريه متتلئ حىت حىت ينشئ اهللا هلا خلقا آخر مما وقع فيه الغلط قد 
ومن الغريب يف ذلك حماولة بعض األغمار ممن ليس له إملام هبذا الفن ال من جهة الرواية وال من جهة الدراية 



لنسبة الغلط إليه كأنه ظن أن النقد قد سد بابه على كل أحد أو ظن أن النقد من جهة املنت ال يسوغ ألنه 
  ه أرباب األهواء خيشى أن يدخل من

ومل يدر أن النقد إذا أجري على املنهج املعروف مل يستنكر وقد وقع ذلك لكثري من أئمة احلديث مثل 
اإلمساعيلي فإنه بعد أن ورد حديث يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة احلديث قال وهذا 

ال خيلف امليعاد فكيف جيعل ما بأبيه خزيا له مع إخباره بأن  خرب يف صحته نظر من جهة أن إبراهيم عامل بأن اهللا
ذكر  خلف لوعده فانظر كيف أعل املنت مبا    اهللا قد وعده ان ال جيزيه يوم يبعثون وعلمه بأن ال 

فإن قلت إن كثريا مما انتقدوه من هذا النوع ميكن تأويله بوجه يدفع النقد قلت إذا أمكن التأويل على وجه 
م يف ذلك وإن كان على وجه ال يعقل مل يلتفت إليه ولو فتح هذا الباب أمكن محل كل عبارة على يعقل فال كال

خالف ما تدل عليه ولذا قال بعض علماء األصول إن يف األحاديث ما ال جتوز نسبته إىل النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم وغري ظاهرها بعيد عن فصاحته صلى اهللا عليه و سلم 

الدين العراقي وروينا عن حممد بن طاهر املقدسي ومن خطه نقلت قال مسعت أبا عبد اهللا حممد قال احلافظ زين 
بن أيب نصر احلميدي ببغداد يقول قال لنا أبو حممد بن حزم ما وجدنا للبخاري ومسلم يف كتابيهما شيئا ال 

اهنما وحفظهما وصحة حيتمل خمرجا إال حديثني لكل واحد منهما حديث مت عليه يف خترجيه الوهم مع إتق
  معرفتهما 

فذكر من عند البخاري حديث شريك يف اإلسراء وأنه قبل أن يوحى إليه وفيه شق صدره قال ابن حزم واآلفة 
  من شريك 

 @٣٣٣  @  

 @٣٣٤  @  

 @٣٣٥  @  

 @٣٣٦  @  

ال  وذكر احلديث الثاين عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أيب زميل عن ابن عباس قال كان املسلمون
ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه فقال للنيب صلى اهللا عليه و سلم يا نيب اهللا ثالث أعطنيهن قال نعم احلديث 

  قال ابن حزم هذا حديث موضوع ال شك يف وضعه واآلفة فيه من عكرمة بن عمار 

 @٣٣٨  @  

  الفائدة السادسة

  فيما يتعلق بالصحيح الزائد على الصحيحني



ا سبق أن الشيخني مل يستوعبا الصحيح وال التزما ذلك فمن أراد معرفة الصحيح الزائد على ما وقد ذكرنا فيم
فيهما فلطلبه يف الكتب املصنفة يف الصحيح اجملرد ويف الكتب املستخرجات على الصحيحني ويف كالم جهابذة 

  احملدثني فإذا نصوا على صحة حديث أخذ به 

  املصنفات يف الصحيح اجملرد

  صنفات يف الصحيح اجملرد فمنها املستدرك على الصحيحني للحافظ أما امل

أيب عبد اهللا احلاكم فإنه أودعه ما ليس يف الصحيحني مما رأى أنه موافق لشرطيهما أو شرط أحدمها وما أدى 
اجتهاده إىل تصحيحه وإن مل يكن على شرط واحد منهما مشريا إىل القسم الول بقوله هذا صحيح على شرط 

ني أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم وإىل القسم الثاين بقوله هذا صحيح اإلسناد ورمبا أورد الشيخ
  فيه ما مل يصح عنده منبها على ذلك وهو متساهل يف التصحيح 

وقد خلص الذهيب مستدركه وأبان ما فيه من ضعف أو منكر وهو كثري ومجع جزءا يف األحاديث اليت فيه وهي 
  مئة موضوعة وهي حنو 

  وقال أبو سعد املاليين طالعت املستدرك الذي ألفه احلاكم من أوله إىل آخره فلم أر فيه حديثا على شرطيهما 
قال الذهيب هذا إسراف وغلو من املاليين وإال ففيه مجلة وافرة على شرطيهما ومجلة كثرية على شرط أحدمها 

سنده وفيه بعض الشيء وما بقي وهو حنو الربع ولعل جمموع ذلك حنو نصف الكتاب وفيه حنو الربع مما صح 
فهو مناكري واهيات ال تصح ويف بعض ذلك موضوعات وهذا املر مما يتعجب منه فإن احلاكم كان من احلفاظ 

البارعني يف هذا الفن ويقال إن السبب يف ذلك أنه صنفه يف أواخر عمره وقد اعترته غفلة وكان ميالده يف سنة 
  فيكون عمره أربعا ومثانني سنة  ٤٠٥ووفاته يف سنة  ٣٢١

وقال احلافظ ابن حجر إمنا وقع للحاكم التساهل ألنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته املنية ومل يتيسر له حتريره 
وتنقيحه قال وقد وجدت يف قريب نصف اجلزء الثاين من جتزئة ستة من املستدرك إىل هنا انتهى إمالء احلاكم 

اب ال يؤخذ عنه إال بطريق اإلجازة والتساهل يف القدر اململى قليل بالنسبة إىل ما قال وما عدا ذلك من الكت
  بعده 

ومراد احلاكم بقوله هذا صحيح على شرطيهما أن يكون رجال ذلك اإلسناد احملكوم عليه بذلك قد روى 
  الشيخان عنهم يف كتابيهما ويؤيد ذلك 

عنده مما قد أخرج الشيخان معا أو أحدمها لرواته قال هذا تصرف احلاكم يف كتابه فإنه إذا كان احلديث الذي 
  صحيح على شرطيهما أو شرط أحدمها وإذا كان مما مل خيرج الشيخان جلميع رواته قال صحيح اإلسناد فقط 
ويظهر لك ذلك مما تكلم به يف حديث من طريق أيب عثمان فإنه حكم عليه بأنه صحيح اإلسناد مث قال وأبو 

هو النهدي ولو كان النهدي حلكمت بأن احلديث على شرطيهما وإذا خالف احلاكم ذلك يف  عثمان هذا ليس
  بعض املواضع محل على السهو والنسيان الذي كان يعتريه إذ ذاك كثريا 

وال ينايف ذلك قوله يف خطبة مستدركه وأنا أستعني اهللا تعاىل على إخراج أحاديث رواهتا ثقات قد احتج مبثلها 



أحدمها ألن املثلية قد تكون يف العيان وقد تكون يف األوصاف إال أهنا يف األول جماز ويف الثاين  الشيخان أو
حقيقة فاستعمل اجملاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواهتما هذا صحيح اإلسناد قال رجل لشريح إين 

ال شيء أشبه بالشيء من قلت هلذا اشتر يل مثل هذا الثوب الذي معك فاشتري ذلك الثوب بعينه فقال شريح 
  الشيء عينه وألزمه بأخذ الثوب 

وتتحقق املثلية يف األوصاف بأن يكون من مل خيرج عنه الشيخان يف الصحيحني مثل من خرجا عنه فيهما أو 
  أعلى منه والظاهر أنه يريد باملثلية عندمها ال عند 

نه وقلما يوجد لك وإما باأللفاظ الدالة على غريمها ويعرف ذلك إما بنصهما على أن فالنا مثل فالن أو أرفع م
مراتب التعديل كأن يقول يف بعض من احتجا به ثق أو ثبت أو صدوق أو ال بأس به أو غري لك من ألفاظ 

ذمل أو أعلى منه يف بعض من مل خيرجا له يف كتابيهما ألن ألفاظ اجلرح  التعديل مث يوجد عنهما أهنما مثل 
  الرواة والتعديل هي معيار مراتب 

وقال احلافظ العراقي قال النووي إن املراد بقوهلم على شرطيهما أن يكون رجال إسناده يف كتابيهما ألن ليس 
هلما شرط يف كتابيهما وال يف غريمها وقد أخذ هذا من ابن الصالح فإنه ملا ذكر كتاب املستدرك للحاكم قال 

  ته يف كتابيهما إىل آخر كالمه إنه أودعه ما رآه على شرط الشيخني قد أخرجاه عن روا
وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن احلاكم تصحيحه حلديث على شرط البخاري مثال مث يتعرض عليه 

بأن فيه فالنا ومل خيرج له البخاري وكذلك فعل الذهيب يف خمتصر املستدرك وليس ذلك منهم جبيد فإن احلاكم 
ف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعني اهللا تعاىل على إخراج أحاديث أي مبثل صرح يف خطبة كتابه املستدرك خبال

  رواهتا ال هبم أنفسهم وحيتمل أن يراد مبثل تلك األحاديث وإمنا تكون مثلها إذا كانت بنفس رواهتا وفيه نظر 
يف العدالة  وقال ولكن هنا أمر فيه غموض ال بد من اإلشارة أهنم ال يكتفون يف التصحيح مبجرد حال الراوي

واالتصال من غري نظر إىل غريه بل ينظرون يف حاله مع من روى عنه يف كثرة مالزمته له أو قلتها أو كونه من 
  بلده ممارسا حلديثه أو غريبا عن بلد من اخذ عنه وهذه أمور تظهر بتصفح كالمهم وعملهم يف ذلك 

ا اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهيب   ليس جبيد  قال احلافظ م

ألن احلاكم استعمل لفظه يف أعم من احلقيقة واجملاز يف األسانيد واملتون دل على ذلك صنعه فإنه تارة يقول 
  على شرطهما وتارة على شرط البخاري وتارة على شرط مسلم وتارة صحيح اإلسناد وال يعزوه ألحدمها 

واحتج بغريها ممن فيهم من الصفات مثل ما يف وأيضا فلو قصد بكلمة مثل معناها احلقيقي حىت يكون املراد 
الرواة الذين خرجا عنهم مل يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على 

  شرطهما ألنه حوى شرط مسلم وزاد 
قال ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجاهلما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس فسماك على شرط 

  رمة انفرد به البخاري واحلق أن هذا ليس على شرط واحد منهما لم فقط وعكمس
وأدق من هذا أن يرويا عن أنس ثقات ضعفوا يف أناس خمصوصني من غري حديث الذين ضعفوهم فيهم فيجيء 
عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم يف الكتابني أو أحدمها فنسبته انه على شرط من خرج له 

 هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري خرجا له فهو على شرطيهما فيقال بل ليس على غلط طان يقال يف



شرط واحد منهما ألهنا إمنا أخرجا عن هشيم من غري حديث الزهري فإنه ضعف فيه ألنه كان دخل عليه فأخذ 
فصار  عنه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيته وكانت مث ريح شديدة فذهبت باألوراق

هشيم حيدث مبا علق منها بذهنه ومل يكن أتقن حفظهما فوهم يف أشياء منها فضعف يف الزهري بسببها وكذا 
  مهام ضعيف يف ابن جريح مع أن كال منهما أخرجا له لكن مل يرجا له عن ابن جريح شيئا 
سب إىل شرطه ولو يف فعلى من يعزو إىل شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من ن

موضع من كتابه وكذا قال ابن الصالح يف شرح مسلم من حكم لشخص مبجرد رواية مسلم عنه يف صحيحه 
  بأنه من شرط 

  الصحيح فقد غفل وأخطأ بل لك متوقف على النظر يف كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه 
ابن الصالح األوىل أن نتوسط يف أمره فنقول ما حكم  وقد اختلف يف حكم ما انفرد احلاكم بتصحيحه فقال

بتصحيحه ومل جند ذلك فيه لغريه من األئمة إن مل يكن من قبيل احلسن حيتج به ويعمل به إال أن تظهر فيه علة 
  توجب ضعفه ويقاربه يف حكمه صحيح أيب حامت بن حبان البسيت ا هـ 

لغريه فيه حكم ان جيعل دائرا بني الصحيح واحلسن احتياطا وظاهر هذا الكالم أن ما انفرد بتصحيحه ومل يكن 
  وقد ظن بعضهم ان كالمه دل على انه حيكم عليه باحلسن فقط فنسب إليه التحكم يف هذا احلكم 

وقال كثري من احملدثني إن ما انفرد احلاكم بتصحيحه يبحث عنه وحيكم عنه وحيكم عليه مبا يقضي به حاله من 
  الضعف الصحة أو احلسن أو 

ا ذهب إليه من أن أمر التصحيح قد انقطع ومل يبق له أهل والصحيح  والذي محل ابن الصالح على ما قال هو م
  أنه مل ينقطع وانه سائغ ملن كملت عنده أدواته وكان قادرا عليه 

بان ومن الكتب املصنفة يف الصحيح اجملرد صحيح اإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية وهو شيخ ابن ح
القائل فيه ما رأيت على وجه األرض من حيسن صناعة السنن وحيفظ ألفاظها الصحاح وزياداهتا حىت كان 

  السنن كلها بني عيينه غريه 
وصحيحه أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة حتريه حىت إنه يتوقف يف التصحيح ألدىن كالم يف اإلسناد 

  وقد فقد أكثره من زمان 
فيه صحيح اإلمام أيب حامت حممد بن حبان التميمي البسيت قال احلاكم كان من أوعية العلم  ومن الكتب املصنفة

ا بالطب والنجوم والكالم والفقه  يف الفقيه واللغة واحلديث والوعظ ومن عقالء الرجال وقال غريه كان عارف
  رأسا يف معرفة احلديث وقد أنكروا عليه قوله النبوة العلم والعمل وحكموا عليه 

بالزندقة وهجروه وكتبوا فيه إىل اخلليفة فأمر بقتله فنجاه اهللا تعاىل مث نفي من سجستان إىل مسرقند وكانت 
  وفاته سنه أربع ومخسني وثالث مئة 

واسم مصنفه التقاسيم واألنواع وترتيبه مبتدع فإنه ليس على األبواب وال على املسانيد ولذا صار الكشف منه 
  عسريا 

ملتأخرين على األبواب وعمل له احلافظ أبو الفضل العراقي أطرافا وجرد أبو احلسن اهليثمي وقد رتبه بعض ا
  زوائده على الصحيحني يف كجلد 



وقد نسبوا البن حبان التساهل يف التصحيح إال أن تساهله أقل من تساهل أقل من تساهل احلاكم قال احلازمي 
  كان ابن حبان أمكن يف احلديث من احلاكم 

ل حال ينبغي تتبع صحيحيه والبحث عما فيه وكذلك صحيح ابن خزمية فكم فيه من حديث حكم له وعلى ك
  بالصحة وهو ال يرتقي عن رتبة احلسن 

وأنكر بعضهم نسبة التساهل إىل ابن حبان فقال إن كانت نسبته إىل التساهل باعتبار وجدان احلسن يف كتابه 
ن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه خيرج يف الصحيح ما كان فهي مشاحة يف االصطالح لنه يسميه صحيحا وغ

  رواية ثقة غري مدلس مسع من شيخه ومسع منه اآلخذ عنه وال يكون هناك إرسال وال انقطاع 
وإذا مل يكن يف الراوي جرح وال تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ومل يأت حبديث منكر فهو عنده 

 ممن هذه حاله وألجل هذا رمبا اعترض عليه يف جعلهم ثقات من مل يعرف ثقة ويف كتاب الثقات له كثري
اصطالحه وال اعتراض عليه فإنه ال مشاحة يف ذلك فابن حبان يف ذلك فابن حبان وىف مبا التزمه من الشروط 

  خبالف احلاكم 

املختارة للحافظ ومن الكتب املؤلفة يف الصحيح اجملرد السنن الصحاح لسعيد بن السكن ومن مظان الصحيح 
  ضياء الدين املقدسي وهو أحسن من املستدرك ولكنها مل تكمل وهي مرتبة على املسانيد 

  املستخرجات على الصحيحني

االستخراج أن يعمد حافظ إىل صحيح البخاري مثال فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غري ملتزم فيها 
  يلتقي معه يف شيخه أو فيمن فوقه  ثقة الرواة من غري طريق البخاري إىل أن

لكن ال يسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق اليت يقرب فيها اجتماعه مع مصنف األصل إىل الطريق البعيدة إال 
لغرض مهم من علو أو زيادة مهمة او حنو ذلك ورمبا ترك املستخرج أحاديث مل جيد له هبا إسنادا مرضيا ورمبا 

  ذكرها من طريق صاحب األصل علقها عن بعض رواهتا ورمبا 
وقد اعتىن كثري من احلفاظ باالستخراج ملا فيه من الفوائد املهمة وقصروا ذلك غالبا على صحيح البخاري 

  وصحيح مسلم لكوهنما العمدة يف هذا العلم 
   وممن استخرج على صحيح البخاري أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي وأبو بكر أمحد بن حممد الربقاين

وممن استخرج على صحيح مسلم أبو جعفر أمحد النيسابوري وأبو بكر حممد بن حممد بن رجاء النيسابوري 
وهو ممن يشارك مسلما يف أكثر شيوخه وأبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلوزقي وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 

  اإلسفرائين روى فيه عن يونس بن عبد األعلى وغريه من شيوخ مسلم 
ا ملخرجه مث قال احل افظ ابن حجر إن أبا عوانة يقول يف مستخرجه بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هن

يسوق أسانيد جتتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك ورمبا قال من هنا مل خيرجاه وال يظن انه يعين البخاري 
  ومسلما فإين 



فإنه كان قرين مسلم وصنف ملثل استقريت صنيعه يف ذلك فوجدته يعين مسلما وأبا الفضل أمحد بن سلمة 
  مسلم 

ومن املستخرجني على كل منهما أبو نعيم األصفهاين وأبو عبد اهللا بن اخلرم وأبو ذر اهلروي وأبو حممد اخلالل 
وأبو مسعود بن سليمان بن إبراهيم األصفهاين وأليب بكر بن عبدان الشريازي مستخرج عليهما يف مؤلف 

  واحد 
د امللك بن أمين على سنن أيب داود وأبو علي الطوسي على سنن الترمذي وأبو نعيم وقد استخرج حممد بن عب
  على التوحيد البن خزمية 

  وللمستخرجات فوائد كثرية 
منها ما يقع من زيادات يف األحاديث اليت يوردوهنا مل تكن يف األصل املستخرج عليه وإمنا وقعت هلم تلك 

اظ ما استخرجوا عليه بل التزموا إيراد األلفاظ اليت وقعت هلم الرواية هبا عن الزيادات ألهنم مل يلتزموا إيراد ألف
  شيوخهم وكثريا ما تكون خمالفة هلم وقد تقع املخالفة يف املعىن أيضا 

ومنها علو اإلسناد ألن مصنف املستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري أو مسلم لوقع أنزل من الطريق 
ج فلو روى أبو نعيم مثل حديثا يف مسند أيب داود الطيالسي من طريق مسلم لكان الذي رواه به من املستخر

بينه وبينة أيب داود أربعة رجال شيخان بينه وبني مسلم من طريق مسلم وشيخه فإذا رواه من غري طريق مسلم 
  يب عن أيب داود كان بني أيب نعيم وبني أيب داود رجالن فقط ألن أبا نعيم يرويه عن ابن فارس عن يونس بن حب

ومنها تقوية احلديث بكثرة الطرق وذلك بأن يضم املستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف 
  األصل عنه ورمبا ساق له طرقا أخرى إىل الصحايب بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة 

يف هذه الرواية قبل ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ومل يبني هل مساع ذلك احلديث 
  االختالط او بعده فيبينه املستخرج إما تصرحيا 

عبارة ابن الصالح وأما املخرج بفتح امليم فهو يف األصل مبعىن مكان اخلروج فأطبق على املوضع الذي ظهر منه 
  احلديث وهم الرواة الذين جاء عنهم 

  وأما التخريج فيطلق على معنيني 
ه يف كتاب أو إمالء وأكثر ما تقع هذه العبارة للمغاربة واألوىل أن يقولوا اإلخراج أحدمها إيراد احلديث بإسناد

  كما يقوله غريهم 
الثاين عزو األحاديث إىل من أخرجها من األئمة ومنه قيل خرج فالن أحاديث كتاب كذا وفالن له كتاب يف 

  ختريج أحاديث اإلحياء وحنو ذلك 

  حكم الزيادات الواقعة يف املستخرجات

ذهب ابن الصالح إىل أن الزيادات الواقعة يف املستخرجات حيكم هلا بالصحة ألهنا مروية باألسانيد الثابتة يف 
  الصحيحني أو أحدمها وخارجة من ذلك املخرج 

واعترض عليه احلافظ ابن حجر يف ذلك فقال هذا مسلم يف الرجل الذي التقى فيه إسناد املستخرج وإسناد 



عده وأما من بني املستخرج وبني ذلك الرجل فيحتاج إىل نقد ألن املستخرج مل يلتزم مصنف األصل وفيمن ب
الصحة يف ذلك وإمنا جل قصده العلو فإن حصل وقع على غرضه فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة 

  فزيادة حسن حصلت اتفاقا وإال فليس ذلك مهته 
لتصحيح يف هذا الزمان ألنه أطبق تصحيح هذه الزيادات قال وقد وقع ابن الصالح هنا فيما فر منه وهو عدم ا

  مث عللها بتعليل أخص من دعواه وهو كوهنا بذلك اإلسناد وذلك إمنا هو من متلقي اإلسناد إىل منتهاه ا هـ 
واملراد بالزيادة يف كالم ابن الصالح الزيادة الواقعة يف بعض املتون املذكورة يف الصحيحني أو أحدمها وأما 

دة املستقلة فال تدخل حتت ذلك احلكم على اإلطالق وقد وقع شيء منها يف مستخرج أيب عوانة على الزيا
  مسلم قال بعض أهل 

األثر قد وقع يف مستخرج أيب عوانة أحاديث كثرية زائدة على أصله وفيها الصحيح واحلسن بل والضعيف 
  أيضا فينبغي التحرز يف احلكم عليها أيضا 

 غريه من املستخرجات على الصحيحني من زيادة يف أحاديثهما أو تتمة حملذوف أو حنو وأما ما وقع فيه ويف
ذلك فهي صحيحة لكن مع وجود الصفات املشترطة يف الصحيح فيمن بني صاحب املستخرج والراوي الذي 

  اجتمع فيه هو وصاحب األصل 
ا للفائدة قال يف شرح ألفيته مقتضى وللحافظ السيوطي كالم مبسوط يتعلق مبا حنن فيه فأحببت إيراده إمتام

كالم ابن الصالح أن يؤخذ مجيع ما وجد يف كتاب ابن خزمية وابن حبان وغريمها ممن اشترط الصحيح بالتسليم 
  وكذا ما يوجد يف الكتب املخرجة على الصحيحني ويف كل ذلك نظر من وجهني 

ا ان خيرجا ال صحيح الذي اجتمعت فيه الشروط اليت عرفها ابن أما األول فألن ابن خزمية وابن حبان مل يلتزم
الصالح ألهنما ممن ال يرى التفرقة بني الصحيح واحلسن وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصلة أن يكون الراوي 

عدال مشهورا بالطلب غري مدلس مسع ممن فوقه إىل أن ينتهي فإن كان يروي من حفظه فليكن عاملا مبا حييل 
  املعىن 

بط وعدم الشذوذ والعلة وشرط ابن خزمية كشرط ابن حبان فإن ابن حبان تابع له وناسخ على فلم يشترط الض
منواله ومما يدل على ذلك احتجاجهما بأحاديث من خيرج هلم مسلم يف املتابعات فال يسمى صحيحه باملعىن 

  الذي ذكره ابن الصالح وإن كانت صاحلة لالحتجاج ما مل يظهر يف بعضها علة قادحة 

ا الثاين فألن كتاب أيب عوانة وغن مساه بعضهم مستخرجا فإن له فيه أحاديث مستقلة زائدة وإمنا حتصل وأم
الزيادة يف أثناء بعض املتون واحلكم بصحتها متوقف على أحوال رواته فرب حديث خيرجه البخاري من طريق 

حاب الزهري بزيادة فيه وذلك أصحاب الزهري ممن مل يتكلم فيه فاستخرجه اإلمساعيلي من طريق آخر عن أص
اآلخر ممن تكلم فيه وال حيتج به وال بزيادته فحينئذ يتوقف احلكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات املشترطة 

  يف الصحيح للرواة الذين بني صاحب املستخرج وبني ما اجتمع فيه كاألصل الذي استخرج عليه ا هـ 
تاب البخاري او كتاب مسلم رضي اهللا عنهما مل يلتزم مصنفوها تنبيه قال ابن الصالح الكتب املخرجة على ك

فيها موافقتهما يف ألفاظ احلديث بعينها من غري زيادة ونقصان لكوهنم رووا تلك األحاديث من غري جهة 
البخاري ومسلم طلبا لعلو اإلسناد فحصل فيها بعض التفاوت يف األلفاظ وهكذا ما أخرجه املؤلفون يف 



تقلة كالسنن الكربى للبيهقي وشرح السنة أليب حممد البغوي وغريمها مما قالوا فيه أخرجه تصانيفهم املس
  البخاري أو مسلم 

فال يستفاد من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك احلديث مع احتمال أن يكون بينهما 
  فيه بعض التفاوت من حيث املعىن تفاوت يف اللفظ ورمبا كان تفاوتا يف بعض املعىن فقد وجدت يف ذلك ما 

وإذا كان األمر يف ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه يف كتاب البخاري 
أو كتاب مسلم إال ان تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري هبذا اللفظ خبالف الكتب 

ا فيها ألفاظ الصحيحني أو أحدمها غري أن اجلمع بني الصحيحني املختصرة من الصحيحني فإن مصنفها نقلو
للحميدي األندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض األحاديث كما قدمنا ذكره فرمبا نقل من ال مييز 

بعض ما جيده فيه عن الصحيحني او أحدمها وهو خمطئ لكونه من تلك الزيادات اليت ال وجود هلا يف واحد من 
   ا هـ الصحيحني

وقال بعض الباحثني يف هذا املر إن احلميدي قد ميز يف األكثر تلك الزيادات من ألفاظ الصحيح فإنه يقول بعد 
سياق احلديث اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الربقاين مثال كذا أو حنو ذلك وعدم التمييز إمنا وقع على 

الربقاين أو غريه مث يقول اختصره البخاري فأخرج طرفا منه األقل فإنه قد يسوق احلديث ناقال له من مستخرج 
يلتبس األمر على الواقف عليه وال يزول عنه اللبس إال بالرجوع إىل أصله  وال يبني القدر الذي اقتصر عليه ف

  فارتفع عنه املالم يف األكثر 
قل منه وتعزو ذلك للصحيحني وأما اجلمع بني الصحيحني لعبد احلق فإنه أتى فيه بألفاظ الصحيحني فلك أن تن

  أو ألحدمها 
وقد تساهل يف نسبة احلديث إىل الصحيحني أو أحدمها أيضا أكثر املخرجني للمشيخات واملعاجم واملرتبني على 

األبواب فإهنم يوردون احلديث بأسانيدهم مث يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إىل البخاري او مسلم أو 
  ف األلفاظ وغريها يريدون أصله فلينتبه لذلك إليهما معا مع اختال

ا ظهر له يف ذلك ذكرها يف كتاب مراتب  هذا والبن حزم مقالة يف ترتيب كتب احلديث جرى فيها على م
الديانة وقد أورد السيوطي خالصتها يف كتاب التقريب فقال وأما ابن حزم فإنه قال أوىل الكتب الصحيحان مث 

  قى البن اجلارود واملنتقى لقاسم بن أصغ صحيح سعد بن السكن واملنت
مث بعد هذه الكتب أيب داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسند امحد والبزار 

  وأيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة ومسند ابن راهويه والطيالسي واحلسن بن سفيان واملستدرك 

ا جرى جمراها من الكتب اليت أفردت لكالم وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن املديين  وابن أيب عزرة وم
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صرفا 

  مث بعدها الكتب اليت فيها كالمه وكرم غريه 
مث كان فيه الصحيح فهو أجل مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أيب شيبة ومصنف بقي بن خملد وكتاب 

  ذر حممد بن نصر املروزي وكتاب ابن املن
مث مصنف محاد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الزريايب وموطأ مالك وموطأ ابن 



أيب ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أيب عبيد وفقه أيب ثور وما كان من هذا النمط مشهورا 
ا جرى جمر اها فهذه طبقة موطأ كحديث شعبة وسفيان والليث واألوزاعي واحلميدي وابن مهدي ومسدد وم

  مالك بعضها أمجع للصحيح منه وبعضها مثله وبعضها دونه 
ولقد أحصيت ما يف حديث شعبة من الصحيح فوجدته مثان مئة حديث ونيفا مسنده ومرسال يزيد على املئتني 
 وأحصيت ما يف موطأ مالك وما يف حديث سفيان بن عيينة فوجدت يف كل واحد منهما من املسند مخس ومئة
ونيفا مسندا وثالث مئة مرسال ونيفا وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل هبا وفيها أحاديث 

  ضعيفة وهاها مجهور العلماء ا هـ 
وقال اخلطيب وغريه إن املوطأ مقدم على كل كتاب من اجلوامع واملسانيد فعلى هذا هو بعد صحيح احلاكم 

قعنيب وقد روى املوطأ عن مالك مجاعات كثرية وبني رواياهتم اختالف من وهو روايات كثرية وأكربها رواية ال
تقدمي وتأخري وزيادة ونقصان ومن أكربها وأكثرها زيادات رواية ابن مصعب قال ابن حزم يف رواية ابن 

  مصعب هذا زيادة على سائر املوطآت حنو مئة حديث 

  املبحث الثاين

  يف احلديث احلسن

اقع ونفس األمر ينقسم إىل قسمني فقط صحيح وغري صحيح فالصحيح هو ما ثبتت احلديث بالنظر إىل الو
  صحة نسبته إىل النيب عليه الصالة و السالم وغري الصحيح هو ما ثبت عدم صحة نسبته إليه 

شىت    وهو بالنظر إلينا ينقسم إىل أكثر من ذلك وهبذا االعتبار ميكن تقسيمه على أوجه 
ن تعلم صحته مثل املشهور الذي احتفت به قرائن تفيد العلم وغما أن يعلم عدم مثل أن يقال احلديث إما أ

صحته مثل املوضوعات اليت ختالف ما ثبت بدليل قطعي سواء كان نقليا أو عقليا وإما أن ال يعلم صحته وال 
  عدم صحته مثل األحاديث الضعيفة وحنوها 

  م صحته أو ال يترجح شيء منهما ومثل أن يقال احلديث إما أن تترجح صحته أو يترجح عد
ومثل أن يقال احلديث إما أن تعلم صحته أو يغلب على الظن ذلك فيه وإما أن يعلم عدم صحته أو يغلب على 

  الظن ذلك فيه وإما أن ال يغلب على الظن شيء منهما حبيث يبقى الذهن مترددا فيه 
رجوا احلسن يف الصحيح ملشاركته له يف وقد قسم كثري من املتقدمني إىل قسمني فقط صحيح وضعيف وأد

  االحتجاج به 

وقسمه اخلطايب إىل ثالثة أقسام وذلك يف معامل السنن حيث قال احلديث عند أهله ثالثة أقسام صحيح وحسن 
  وسقيم 

  فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته 
أكثر العلماء وتستعمله عامة  واحلسن ما عرف خمرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر احلديث وهو الذي يقبله

  الفقهاء 



  والسقيم على ثالث طبقات شرها املوضوع مث املقلوب مث اجملهول 
قال العراقي يف نكته مل أر من سبق اخلطايب إىل التقسيم املذكور وإن كان يف كالم املتقدمني ذكر احلسن وهو 

سيم عن أهل احلديث وهو إمام ثقة فتبعه ابن موجود يف كالم الشافعي والبخاري ومجاعة ولكن اخلطايب نقل التق
  الصالح 

  واملراد بأهل احلديث هنا أكثرهم وميكن إبقاؤه على عمومه نظرا الستقرار اتفاقهم على ذلك بعد االختالف 
واختلف يف حد احلسن فقال الترمذي يف حده كل حديث يروى ال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وال 

وى من غري وجه حنو ذلك فهو عندنا حديث حسن ذكر ذلك يف كتاب العلل وهو يف يكون احلديث شاذا وير
  آخر جامعه 

واعترض عليه بأنه مل خيص احلسن بصفة متيزه عن الصحيح فإن الصحيح أيضا ال يكون شاذا وال تكون رواته 
  متهمني ويبقى عليه أنه اشترط يف احلسن أن يروى من غري وجه ومل يشترط ذلك يف الصحيح 

  وأجيب بأن الترمذي قد ميز احلسن عن الصحيح بشيئني 
أحدمها كون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح وهو ان يكون غري متهم بالكذب وراوي الصحيح ال بد 

  أن يكون ثقة وفرق بني قولنا فالن غري متهم بالكذب وبني قولنا ثقة 
  الثاين جميئه من غري وجه 

ا عرف خمرجه واشتهر رجاله واعترض عليه بأنه ليس يف عبارته تلخيص مهم وقال اخلطايب يف حده احلسن م
وأيضا فالصحيح قد عرف خمرجه واشتهر رجاله فيقتضي أن يدخل يف حد احلسن وكأنه يريد مما مل يبلغ درجة 

  الصحيح 
عامة الفقهاء وقال بعضهم إن قوله يف أثره وعليه مدار أكثر احلديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله 

  هو من تتمة احلد وبذلك خيرج الصحيح 

الذي دخل فيما قبله فإن الصحيح يقبله مجيع العلماء خبالف احلسن فإن بعضهم ال يقبله روي عن ابن أيب حامت 
ال    أنه قال سألت أيب عن حديث فقال إسناد حسن فقلت حيتج له قال 

ترمذي فقال قول اخلطايب ما عرف خمرجه هو كقول وقد حاول بعضهم أن جيعل حد اخلطايب موافقا حلد ال
الترمذي ويروى من غري وجه وقول اخلطايب اشتهر رجاله يعين بالسالمة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي 

وال يكون يف إسناده من يتهم بالكذب وأما قول الترمذي وال يكون شاذا فهو مستغىن عنه يف عبارة اخلطايب 
   الشذوذ ألن عرفان املخرج ينايف

وقال بعضهم إن عرفان املخرج ال ينايف الشذوذ ألن الشاذ قد أبرز فيه مجيع رجاله قد عرف فيه خمرج احلديث 
  ذ ال يدرى من سقط 

وال خيفى ما يف تطبيق أحد احلدين عن اآلخر من التكلف ال سيما بعد أن تبني أن الترمذي قد حد أحد قسمي 
  د حد القسم اآلخر وهو احلسن لذاته احلسن وهو احلسن لغريه واخلطايب ق

  وقال ابن اجلوزي يف حده ما فيه ضعف قريب حمتمل هو احلديث احلسن ويصلح البناء عليه والعمل به 
  واعترض على هذا احلد بأنه ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر احملتمل من غريه 



فة على معرفة الصحيح والضعيف ألن وقال بعضهم ما ذكره ابن اجلوزي مبين على ان معرفة احلسن موقو
  احلسن وسط بينهما 

وقال بعضهم ملا توسط احلسن بني الصحيح والضعيف عسر تعريفه وصار ما ينقدح يف نفس احلافظ قد تقصر 
  عبارته عنه 

وقال بعضهم إنه ال مطمع يف متييز احلسن من غريه متييزا يشفي الغليل غري أن من برع يف هذا الفن ميكنه أن 
  رب على الطالب مطلبه يق

وقد اعتىن ابن الصالح بإيضاح حد احلسن بقدر االستطاعة فقال بعد أن أورد احلدود الثالثة املذكورة هنا قلت 
كل هذا مستبهم ال يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي واخلطايب ما يفصل احلسن من الصحيح وقد أمعنت 

مهم مالحظا مواقع استعماهلم فتنقح يل واتضح ان احلديث النظر يف ذلك والبحث جامعا بني أطراف كال
  احلسن قسمان 

أحدمها الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور مل تتحقق أهليته غري أنه ليس مغفال كثري اخلطأ فيما يرويه وال هو 
ديث متهم بالكذب يف احلديث أي مل يظهر منه تعمد الكذب يف احلديث وال سبب آخر مفسق ويكون منت احل

مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو حنوه من وجه آخر أو اكثر حىت اعتضد مبتابعة من تابع راويه على مثله أو 
مبا له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا وكالم الترمذي على 

  هذا القسم يتنزل 
صدق واألمانة غري انه مل يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر القسم الثاين أن يكون راويه من املشهورين بال

عنهم يف احلفظ واإلتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعترب يف كل هذا 
مع سالمة احلديث من ان يكون شاذا أو منكرا سالمته من أن يكون معلال وعلى هذا القسم يتنزل كالم 

  اخلطايب 
هذا الذي ذكرناه جامع ملا تفرق يف كالم من بلغنا كالمه يف ذلك وكان الترمذي ذكر أحد نوعي احلسن ف

ا رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه ال يشكل أو  وذكر اخلطايب النوع اآلخر مقتصرا كل واحد منهما على م
  انه غفل عن البعض 

  وذهل واهللا اعلم هذا تأصيل ذلك وتوضيحه ا هـ 
عليه بأنه جعل احلسن عند الترمذي مقصورا على رواية املستور وليس كذلك بل يشترك معه واعترض 

الضعيف بسبب سوء احلفظ واملوصوف بالغلط واخلطأ واملختلط بعد اختالطه واملدلس إذا عنعن وما يف إسناده 
يكون يف اإلسناد انقطاع ضعيف فأحاديث هؤالء من قبيل احلسن عنده إذا وجدت الشروط الثالثة وهي أن ال 

من يتهم بالكذب وأن ال يكون احلديث شاذا وأن يروى مثل ذلك أو حنوه من وجه آخر فصاعدا وليست كلها 
يف درجة واحدة بل بعضها أقوى من بعض ومما يقوي هذا أنه مل يتعرض الشتراط اتصال اإلسناد ولذا وصف 

  كثريا من األحاديث املنقطعة باحلسن 
مذي ذكر أحد نوعي احلسن وذكر اخلطايب اآلخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه وأما قوله وكان التر

  يشكل معرضا عما رأى أنه ال يشكل أو انه غفل عن البعض وذهل فقال بعضهم فيه 



إن اخلطايب ال يطلق اسم احلسن إال على النوع الذي ذكره وهو النوع الذي يسميه من جيعل احلسن قسمني 
ذاته وأما النوع الذي تركه وهو الذي يسمى عندهم باحلسن لغريه فهو من قبيل الضعيف عنده باسم احلسن ل

فتركه لذلك ال ملا ذكر ويظهر أن الترمذي أيضا إذا أطلق اسم احلسن فإمنا يريد به النوع الذي ذكره وهو 
ركه أيضا لذلك ال ملا الذي يسمى عندهم باحلسن لغريه وأما النوع الذي تركه فهو عنده من قبيل الصحيح فت
  ذكر وهذا ال ينايف إطالق اسم احلسن على هذا النوع إذا وجدت قرينة تدل على ذلك 

وأما قول بعضهم إن الترمذي قد صحح مجلة من األحاديث ال ترقى عن رتبة احلسن مع انه ممن يفرق بني 
ة احلسن لغريه فاالعتراض عليه الصحيح واحلسن فإن فيه إهباما فإن أراد أنه حكم بصحة أحاديث هي يف رتب

  وارد وإن أراد أنه حكم 

بصحة أحاديث هي يف رتبة احلسن لذاته فاالعتراض عليه غري وارد فإن كثريا من احملدثني يدخله يف الصحيح 
وجيعله يف أدىن مراتبه ولذا قالوا إن من مسى احلسن صحيحا ال ينكر أنه دون الصحيح املقدم املبني أوال فهذا إذا 

  ختالف يف العبارة دون املعىن ا
ولذا يبني من إمعان النظر يف هذه وتتبع مواردها أن احملدثني الذين رأوا أنه ينبغي أن جيعل بني الصحيح 

  والضعيف واسطة 
عمد بعضهم إىل قسم من أقسام الصحيح وهو الصحيح الذي فيه شيء من الضعف فأنزله درجة وجعله واسطة 

بل املتبعون آلثارهم لذلك بقبول حسن فجعلوا اسم احلسن شامال للنوعني معا غري أهنم بينهما ومساه باحلسن فتق
  رأوا أن يفرقوا بينهما لالحتياج إىل ذلك فسموا القسم الذي كان مدرجا يف الضعيف باسم احلسن لغريه 

ا مع اختالف أمرمها فقال بعضهم احلسن هو الذي اتص ل إسناده وقد حاول حماولون أن حيدوا احلسن مطلق
بالصدوق الضابط الذي ليس بتام الضبط أو بالضعيف الذي مل يتهم بالكذب إذا عضد عاضد مع السالمة من 

  الشذوذ والعلة 
وقال بعضهم احلسن ما خال من العلل وكان يف سنده املتصل إما راو مستور له به شاهد أو راو مشهور قاصر 

  عن كمال اإلتقان 
  رب من درجة الثقة أو مرسل ثقة روي من غري وجه وسلم من شذوذ وعلة وقال بعضهم احلسن مسند من ق

  وأما احلسن لذاته فقد عرفه بعضهم فقال هو احلديث الذي فيه علة وال 

  شذوذ إذا اتصل إسناده برواة معروفني بالعدالة والضبط غري أن يف ضبطهم قصورا عن ضبط رواة الصحيح 
الضبط فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط التام فجعله هو والصحيح سواء إال يف تفاوت 

وراوي احلسن ال يشترط أن يكون ضابطا يف اجلملة حبيث ال يكون مغفال وال كثري اخلطأ وأما سائر شروط 
  الصحيح فإنه ال بد منها يف احلسن لذاته 

ا ذكر وعلى غريه قال ابن عدي يف ترمجة سالم بن سليمان  وقد وجد يف كالم املتقدمني إطالق احلسن على م
املدائين حديثه منكر وعامته حسان إال أنه ال يتابع عليه وقيل لشعبة ألي شيء ال تروي عن عبد امللك بن أيب 

  سليمان العزرمي وهو حسن احلديث فقال من حسنه فررت وكأهنما أرادا املعىن اللغوي وهو حسن املنت 
ي إذا اجتمعوا كرهوا أن خيرج الرجل حسان أحاديثه قال ابن ورمبا أطلق على الغريب قال إبراهيم النخع



  السمعاين إنه عىن الغرائب 
ووجد للشافعي إطالقه يف املتفق على صحته والبن املديين يف احلسن لذاته وللبخاري يف احلسن لغريه وباجلملة 

  فالترمذي هو الذي أكثر من التعبري باحلسن ونوه بذكره 
ئمة يف معناه حني إطالقه فال يسوغ إطالق القول باالحتجاج به بل ال بد من ولكن حيث ثبت اختالف األ

ا على احلسن لغريه  النظر يف ذلك فما كان منه منطبقا على احلسن لذاته ساغ االحتجاج به وما كان منه منطبق
  ينظر فيه فما كثرت طرقه يسوغ االحتجاج به وما ال فال 

  فوائد تتعلق مببحث احلديث احلسن

  ائدة األوىلالف

  يف أن بعض األحاديث قد يعرض هلا من األحوال ما يرفعها من درجتها إىل

  الدرجة اليت هي فوقها 
قد يعرض لبعض األحاديث أحوال تورثها قوة وبذلك قد يرتفع الضعيف من درجته إىل درجة احلسن وقد 

حلسن بل يشمل الصحيح يرتفع احلسن من درجته إىل درجة الصحيح وليس هذا احلكم خاصا بالضعيف وا
  أيضا باعتبار تنوع درجاته إال أن حبثنا اآلن إمنا يتعلق هبما فقط فنقول 

  إن احلديث الضعيف قد يكون ضعفه ممكن الزوال وقد يكون غري ممكن الزوال 
فإن كان ممكن الزوال وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئا من ضعف حفظ بعض رواته مع كونه من أهل الصدق 

نة فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه ومل خيتل فيه ضبطه فريتفع بذلك من درجة الضعيف والديا
  إىل درجة احلسن 

ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئا من جهة اإلرسال كما يف املرسل الذي يرسله إمام حافظ فإن ضعفه يزول 
جة احلسن ومثل اإلرسال التدليس أو جهالة بعض بروايته من وجه خر فريتفع بذلك من درجة الضعيف إىل در

  الرجال 
وإن كان ضعفه غري ممكن الزوال كالضعف ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون احلديث شاذا فإن 

ضعفه ال يزول بروايته من وجه آخر فال يرتفع بذلك من درجة الضعيف إىل درجة احلسن كحديث من حفظ 
  على أميت 

  عثه اهللا يوم القيامة يف زمرة الفقهاء فقد اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه أربعني حديثا ب
قال بعض احلفاظ إن هذا النوع قد تكثر فيه الطرق وغن كانت قاصرة عن درجة االعتبار حىت يرتقي عن رتبة 

ت تلك الطرق املنكر الذي ال جيوز العمل به حبال إىل رتبة الضعيف الذي جيوز العمل به يف الفضائل ورمبا صار
الواهية مبنزلة الطريق اليت فيها ضعف يسري حبيث لو فرض جميء ذلك احلديث بإسناد فيه ضعف يسري صار 

  مرتقيا من رتبة الضعيف إىل رتبة احلسن لغريه 
وكما قد يرتقي بعض األحاديث من درجة الضعيف إىل احلسن قد يرتقي يعضها من درجة احلسن إىل درجة 



سن لذاته فإنك قد عرفت انه هو والصحيح سواء ال فرق بينهما إال يف أمر واحد وهو الصحيح وذلك يف احل
الضبط فإن رواته ال يشترط فيهم أن يبلغوا يف الضبط الدرجة املشترطة يف رواة الصحيح فإذا جاء احلديث 

وىل من قسمي احلسن لذاته من وجه آخر اجنرب ما فيه من خفة الضبط فريتقي بذلك من درجته وهي الدرجة األ
  احلسن إىل درجة الصحيح وهي الدرجة األخرية منه ويسمى هذا النوع بالصحيح لغريه 

وهذا النوع غري داخل يف حد الصحيح الذي سبق ذكره ولذا قال بعضهم وأورد على هذا التعريف أن احلسن 
احلد وأجاب بان إذا روي من غري وجه ارتقى من درجة احلسن إىل درجة الصحة وهو غري داخل يف هذا 

  احملدود هو الصحيح لذاته ال لغريه وما أورد من قبيل الثاين 
واعترض على ابن الصالح بأنه اعتىن باحلسن فجعله قسمني أحدمها احلسن لذاته واآلخر احلسن لغريه فكان 

  ينبغي ان يعتين بالصحيح وينبه على ان له قسمني 

ه فإن كان اقتصاره على تعريف الصحيح لذاته يف بابه وذكر أيضا أحدمها الصحيح لذاته واآلخر الصحيح لغري
الصحيح لغريه يف نوع احلسن مبنيا على أنه أصله فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف احلسن لذاته يف بابه ويكر 

  احلسن لغريه يف نوع الضعيف ألنه أصله وال خيفى أن اخلطب يف هذا األمر سهل 
لصالح من جهة ترتيب كتابه فإهنم قالوا إنه ليس كما ينبغي ويف هذا وقد كثر اعتراض أناس على ابن ا

االعتراض نظر فإن كتابه أماله شيئا بعد شيء قاصدا بذلك أن جيمع يف كتابه ما أمكنه مجعه من مسائل هذا 
  الفن اليت كانت مفرقة يف كتب شىت 

صله إال أفراد من أرباب اهلمم العالية فهو أول من مجعه يف كتاب واحد حىت صار سهل املنال بعد أن كان ال حي
الذين هلم به ولوع شديد حىت مل مينعهم تفرقة من ان جيمعوه يف صدورهم ومثله ال يتيسر له حسن الترتيب ألن 
ذلك يعوقه عن إمتام اجلمع والتأليف وأمر الترتيب بعد ذلك سهل يقدر على القيام به من هو أدىن منه مبراتب 

ف على أن هؤالء املعترضني فيهم كثري من أرباب الفضل والنبل فكان حقهم أن يقوموا وهذا أمر مقرر معرو
  هبذا األمر املهم ويكتفوا منه رمحه اهللا تعاىل بقيامه الذي هو أهم 

على ان كتابه مرتب يف اجلملة حبيث إنه ليس فيه تشويش من االستفادة واإلفادة وذلك مع انسجام عبارته 
أشياء يف مواضع رمبا كان غريها أشد مناسبة منها إال أن ذلك قليل بالنسبة إىل غريه  ولطف إشارته نعم ذكر

ا يكون االعتراض دليال على علو مقام  وعلى كل حال فاملعترضون معترفون بفضله وتقدمه يف ذلك وكثريا م
  املعترض عليه أجزل اهللا هلم مجيعا الثواب واألجر وأبقى هلم يف العاملني حسن الذكر 

  فائدة الثانيةال

  يف بيان الكتب اليت يهتدي هبا إىل معرفة احلديث احلسن

قال ابن الصالح كتاب أيب عيسى الترمذي أصل يف معرفة احلديث احلسن وهو الذي نوه بامسه وأكثر من ذكره 
بله كأمحد بن حنبل والبخاري وغريمها  يف جامعه ويوجد يف متفرقات من كالم بعض مشاخيه والطبقة اليت ق

وختتلف النسخ من كتاب الترمذي يف قوله هذا حديث حسن وهذا حديث حسن صحيح وحنو ذلك فينبغي أن 



  تصحح أصلك منه جبماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه 
ونص الدارقطين يف سننه على كثري من ذلك ومن مظانه سنن أيب داود فقد روينا انه قال ذكرت فيه الصحيح 

وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر يف كل باب أصح ما عرفه يف ذلك الباب وقال ما كان وما يشبهه وما يقاربه 
  يف كتايب حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل وبعضها أصح من بعض 

ممن قلت فعلى هذا ما وجدنا يف كتابه مذكورا مطلقا وليس يف واحد من الصحيحني وال نص على صحته أحد 
  مييز بني الصحيح واحلسن عرفنا أنه من احلسن عند أيب داود 

  وقد يكون يف ذلك ما ليس حبسن عند غريه وال مندرج فيما حققنا ضبط 

احلسن به على ما سبق إذ حكى أبو عبد اهللا بن منده احلافظ أنه مسع حممد بن سعد البارودي مبصر يقول كان 
جيمع على تركه وقال ابن منده وكذلك أبو داود السجستاين يأخذ من مذهب أيب عبد الرمحن عن كل من مل 

  مأخذه وخيرج اإلسناد الضعيف إذا مل جيد يف الباب غريه ألنه أقوى عنده من رأي الرجال ا هـ 
وقد تعقب العالمة أبو الفتح حممد بن سيد الناس اليعمري كالم ابن الصالح يف شأن سنن أيب داود فقال فيما 

رمذي مل يرسم أبو داود شيئا باحلسن وعمله يف ذلك شبيه بعمل مسلم الذي ال ينبغي أن حيمل كتبه على الت
كالمه على غريه أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمني األول والثاين وحديث من مثل به من الرواة 

زم به أبا داود فمعىن موجود يف كتابه دون القسم الثالث قال فهال ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما أل
  كالمهما واحد 

ا يشبهه يعين يف الصحة وما يقاربه يعين فيها أيضا هو حنو قول مسلم ليس كل الصحيح جنده  وقول أيب داود وم
عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إىل مثل ليث بن أيب سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد ملا 

ة والصدق وإن تفاوتوا يف احلفظ واإلتقان وال فرق بني الطريقني غري أن مسلما يشمل الكل من اسم العدال
شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة يعين الضعيف وأبو داود مل يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده 

  والتزم البيان عنه 

ا قال ويف قول أيب داود إن بعضها أصح من بعض ما يشري إىل القدر املشترك بي نها من الصحة وإن تفاوتت فيه مل
  تقتضيه صيغة أفعل يف األكثر ا هـ 

وقد امتعض أناس من هذه العبارة إلشعارها بأن سنن أيب داود مبنزلة صحيح مسلم فإن كال منهما ذكر 
الصحيح وما يشبهه وما يقاربه غري أن مسلما التزم أن ال يذكر احلديث الضعيف يف كتابه وأبو داود ذكره مع 

يان ضعفه فارتفع احملذور من ذكر الضعيف يف كتابه فهما عند إمعان النظر يف منزلة واحدة بل رمبا عد ذكره ب
الضعيف مع البيان من املزايا اليت رمبا قضت برجحانه فإن معرفة الضعيف الضعيف من املطالب املهمة وهذا مما 

  مل خيطر يف بال أحد من علماء األثر فالبون بينهما بعيد 
  ى أن يف سنن أيب داود كثريا من األحاديث اليت فيها انقطاع أو إرسال عل

أو رواية عن جمهول كرجل وشيخ مع انه مل يشر إىل ضعفها وإن أجيب عنه بأنه مل يتعرض لبيان الضعف يف هذا 
  النوع لظهوره 



هو كذلك لتضمنه وقد نقل بعضهم عن بعض أهل األثر أنه قال هو تعقب واه جدا ال يساوي مساعه مث قال و
  أحد شيئني وقوع غري الصحيح يف مسلم أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود 

وقد أجيب عن اعتراض ابن سيد الناس بأن مسلما التزم الصحة يف كتابه فليس لنا ان حنكم على حديث خرجه 
فهو صاحل فيه بأنه حسن عنده ملا عرف من قصور احلسن عن الصحيح وأبو داود قال إن ما سكت عنه 

  والصاحل جيوز أن يكون صحيحا وجيوز أن يكون حسنا فاالحتياط أن حيكم عليه باحلسن 
ومث أجوبة أخرى منها ان العلمني إمنا تشاهبا يف أن كال أتى بثالثة أقسام لكنها يف سنن أيب داود راجعة إىل متون 

  ة األحاديث ويف مسلم إىل رجاله وليس بني ضعف الرجل وصحة حديثه منافا
  ومنها أن أبا داود قال إن ما كان فيه وهن شديد بينته ففهم أن مث شيئا فيها وهن غري شديد مل يلتزم بيانه 

ومنها أن مسلما إمنا يروي عن الطبقة الثالثة يف املتابعات لينجرب القصور الذي يف رواية من هو يف الطبقة الثانية 
خيرج هؤالء يف األصول مع اإلكثار منها واالحتجاج هبا  مث إنه يقل من حديثهم جدا خبالف أيب داود فإنه

  فلذلك نزلت درجة كتابه عن درجة كتاب مسلم 
وقال العالمة أبو بكر حممد بن رشيد األندلسي السبيت فيما نقله عنه ابن سيد الناس ليس يلزم من كون احلديث 

عند أيب داود حسنا إذ د يكون  مل ينص عليه أبو داود بضعف وال نص عليه غريه بصحة أن يكون احلديث
  عنده صحيحا وإن مل يكن عند غريه كذلك 

  قال العراقي وقد جياب عن اعتراض ابن رشيد بأن النب الصالح إمنا ذكر 

ما لنا أن نعرف به احلديث عنده واالحتياط أن ال نرتفع به إىل درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أيب داود 
لالحتجاج به فإن كان أبو داود يرى احلسن رتبة بني الصحيح والضعيف فاالحتياط ألن عبارته فهو صاحل أي 

ما قاله ابن الصالح وغن كان رأيه كاملتقدمني يف انقسام احلديث إىل صحيح وضعيف فاالحتياط أن يقال صاحل 
  كما عرب هو به ا هـ 

يب والترهيب أنه ينسب إىل أيب داود وقد توهم بعضهم من عبارة احلافظ املنذري الواقعة يف خطبة كتاب الترغ
  تسمية ما سكت عنه حسنا واعترض عليه بأن هذا غري معروف واملعروف عنه تسميته صاحلا 

وقد نظرنا يف عبارته فإذا هي ال تدل على ذلك وهي وانبه على كثري مما حضرين حال اإلمالء مما تساهل أبو 
أو ابن حبان واحلاكم يف تصحيحه ال انتقادا عليهم رضي  داود يف السكوت عن تضعيفه أو الترمذي يف حتسينه

اهللا عنهم بل مقياسا ملتبصر يف نظائرها من هذا الكتاب وكل حديث عزوته إىل أيب داود وسكت عنه فهو كما 
  ذكر أبو داود وال ينزل عن درجة احلسن وقد يكون على شرط الصحيحني ا هـ 

 مث بني أن الصاحل ال ينزل عن درجة احلسن وقد يرتفع إىل درجة ما فقوله فهو كما ذكر أبو داود يريد أنه صاحل
  يكون على شرط الشيخني 

يما يتعلق بكتابه مأخوذ من رسالته إىل أهل مكة وقد وقفت على ملخصها فرأيت أن أورد منه  وكالم أيب داود ف
  شيئا 

ما عرفت يف الباب فاعلموا أنه قال إنكم سألتموين أن أذكر لكم األحاديث اليت يف كتاب السنن أهي أصح 
  كله كذلك إال أن يكون قد روي من وجهني 



  أحدمها أقدم إسنادا واآلخر أقوم من احلفظ فرمبا كتبت ذلك وال أرى يف كتايب من هذا عشرة أحاديث 
ته ومل أكتب يف الباب إال حديثا أو حديثني وإن كان يف الباب أحاديث صحاح فإهنا تكثر وإمنا أردت قرب منفع

فإذا أعدت احلديث يف الباب من وجهني أو ثالثة فإمنا هو من زيادة كالم فيه ورمبا تكون كلمة زائدة على 
األحاديث ورمبا اختصرت احلديث الطويل ألين لو كتبته بطوله مل يعلم بعض من يسمعه املراد منه وال يفهم 

  موضع الفقه منه فاختصرته لذلك 
يما مضى مثل سفيان الثوري ومالك واألوزاعي حىت جاء الشافعي وأما املراسيل فقد كان حيتج هب ا العلماء ف

فتكلم فيها وتابعه على ذلك أمحد بن حنبل وغريه فإذا مل يكن مسند غري املراسيل فاملرسل حيتج به وليس هو 
  مثل املتصل يف القوة 

ديث منكر بينته أنه منكر وليس يف كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك احلديث شيء وإذا كان فيه ح
  وليس على حنوه يف الباب غريه 

وما كان يف كتايب من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما ال يصح سنده وما مل أذكر فيه شيئا فهو صاحل 
  وبعضها أصح من بعض 

قرآن ألزم للناس وهو كتاب ال ترد عليك سنة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال وهي فيه وال أعلم شيئا بعد ال
أن يتعلموه من هذا الكتاب وال يضر رجال أن ال يكتب من العلم شيئا بعد ما يكتب هذا الكتاب وإذا نظر فيه 

  وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره وأما هذه املسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه األحاديث أصوهلا 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ويكتب أيضا مثل ويعجبين أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي 

  جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع للناس من اجلوامع 

واألحاديث اليت وضعتها يف كتاب السنن أكثرها مشاهري وهي عند كل من كتب شيئا من احلديث إال أن 
در أن يرده عليك أحد وأما احلديث متييزها ال يقدر عليه كل الناس فاحلديث املشهور املتصل الصحيح ليس يق

الغريب فإنه ال حيتج به ولو كان من رواية الثقات من أئمة العلم قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب 
  من احلديث وقال يزيد بن أيب حبيب إذا مسعت احلديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإال فدعه 

فهذه أربعة آالف ومثان مئة كلها يف األحكام فأما أحاديث كثرية يف  ومل أصنف يف كتاب السنن إال األحكام
  الزهد والفضائل وغريها فلم أخرجها والسالم عليكم ا هـ 

وقد اشتهر هذا الكتاب بني الفقهاء اشتهارا عظيما جلمعه أحاديث احلكام قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب يف 
كتاب السنن أليب داود كتاب شريف مل يصنف يف علم الدين كتاب معامل السنن اعلموا رمحكم اهللا تعاىل أن 

مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بني فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختالف مذاهبهم 
  فلكل منه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبالد املغرب وكثري من أقطار األرض 

قد أولع أكثرهم بكتاب حممد بن إمساعيل ومسلم بن احلجاج ومن حنا حنومها يف مجع فأما أهل خراسان ف
الصحيح على شرطهما يف السبك واالنتقاد إال أن كتاب أيب داود أحسن وضعا وأكثر فقها وكتاب أيب عيسى 

  ـ أيضا كتاب حسن واهللا يغفر جلماعاهتم وحيسن على مجيل النية فيما سعوا له مثوبتهم برمحته ا ه
وحيث عرفت ما قيل يف شأن كتب السنن املذكورة تعرف ان احلافظ السلفي قد أفرط يف التساهل حيث قال 



يف شأن الكتب اخلمسة قد اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب وكيف ال يقال إنه أفرط يف التساهل وأبو 
  تابه بني الصحيح واحلسن داود قد صرح بانقسام ما يف كتبه إىل صحيح وغريه والترمذي قد ميز يف ك

  فإن قيل بأنه ممن يدرج احلسن يف الصحيح وال يفرده بنوع فهو قد جرى يف ذلك على اصطالحه 
قيل إن العلماء قد صرحوا بأن فيها ضعيفا أو منكرا أو حنو ذلك على أن من مسى احلسن صحيحا ال ينكر أنه 

  ني من ال مييز إمنا هو اختالف يف العبارة دون املعىن دون الصحيح املقدم ذكره فالفرق بني من مييز بينهما وب
وقال بعضهم إن إطالق السلفي هلذه العبارة مع ما يف الكتب الثالثة يف السنن من الضعيف بالنظر إىل قلته 

  بالنسبة إىل غريه ال سيما النسائي فإهنا أقلها بعد الصحيحني حديثا ضعيفا 
ب ابن ماجة فجعلها بذلك ست واول من فعل ذلك أبو الفضل بن وقد أضاف بعضهم إىل الكتب اخلمسة كتا

طاهر حيث أدرجه معها يف األطراف مث احلافظ عبد الغين يف كتاب اإلكمال يف أمساء الرجال كذا أثبته املؤلف 
  وصوابه الكمال يف وهو الكتاب الذي هذبه احلافظ املزي 
ة خبالف املوطأ وملا كان ابن ماجه قد اخرج أحاديث عن وقدموا ابن ماجة على املوطأ لكثرة زوائده على اخلمس

رجال متهمني بالكذب وسرقة األحاديث قال بعضهم ينبغي أن جيعل السادس كتاب الدارمي فإنه قليل الرجال 
الضعفاء نادر األحاديث املنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أوىل منه وقد 

ء كرزين السرقسطي السادس املوطأ وتبعه على ذلك اجملد ابن األثري يف كتاب جامع األصول جعل بعض العلما
  وكذا غريه 

وأما كتب املسانيد فهي دون كتب السنن الرتبة وكتب املسانيد هي ما أفرد فيه حديث كل صحايب على حدة 
يقع هلم من حديثه صحيحا  من غري نظر لألبواب وقد جرت عادة مصنفيها أن جيمعوا يف مسند كل صحايب ما

  كان أو سقيما ولذلك ال يسوغ االحتجاج مبا يورد فيها مطلقا 
  قال احلافظ ابن الصالح كتب املسانيد غري ملحقة بالكتب اخلمسة اليت هي 

الصحيحان وسنن أيب داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى جمراها يف االحتجاج هبا والركون إىل ما 
طلقا كمسند أيب داود الطيالسي ومسند عبيد اهللا بن موسى ومسند أمحد بن حنبل ومسند إسحاق يورد فيها م

بن راهويه ومسند عبد بن محيد ومسند الدارمي ومسند أيب يعلى املوصلي ومسند احلسن بن سفيان ومسند 
  البزار أيب بكر وأشباهها 

ه من حديثه غري متقيدين بأن يكون حديثا فهذه جرت عادة مؤلفيها أن خيرجوا يف مسند كل صحايب ما روو
حمتجا به فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت جلاللة مؤلفيها عن مرتبة الكتب اخلمسة وما أحلق هبا من الكتب 

  املصنفة على األبواب واهللا أعلم ا هـ 
وه باملسند كما وانتقد على ابن الصالح عده مسند الدارمي يف كتب املسانيد ألنه مرتب على األبواب وإمنا مس

مسى البخاري كتابه باملسند لكون أحاديثه مسندة وانتقد عليه أيضا تفضيل كتب السنن وما أحلق هبا على مسند 
  اإلمام أمحد بن حنبل مع انه التزم الصحيح مبسنده 

ن كان وأجاب العراقي بأنا ال نسلم ذلك والذي رواه عنه أبو موسى املديين أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإ
يف املسند وإال فليس حبجة فهذا ليس بصريح يف أن كل ما فيه حجة بل هو صريح يف أن ما ليس فيه ليس حبجة 



  على ان مث أحاديث خمرجة يف الصحيحني وليست فيه 
قال وأما وجود الضعيف فيه فهو حمقق بل فيه أحاديث موضوعة مجعتها يف جزء ولعبد اهللا ابنه فيه زيادات فيها 

واملوضوع وقد أورد العالمة ابن اجلوزي يف كتاب املوضوعات أحاديث من املسند الحت له فيها مسة الضعف 
  الوضع 

وقد تصدى احلافظ ابن حجر للرد على ذلك فألف كتابا مساه القول املسدد يف الذب عن املسند سرد فيه 
ها ابن اجلوزي يف املوضوعات األحاديث اليت مجعها العراقي وهي تسعة وأضاف إليها مخسة عشر حديثا أورد

  وأجاب عنها 

وقال يف كتابه تعجيل املنفعة يف رجال األربعة ليس يف املسند حديث ال أصل له إال ثالثة أحاديث أو أربعة منها 
حديث عبد الرمحن بن عوف أنه يدخل اجلنة زحفا قال ويعتذر عنه بأنه مما أمر أمحد بالضرب عليه فترك عليه 

  ب عليه وكتب من حتت الضرب فترك سهوا أو ضر
وقال بعضهم إن مسند أمحد ال يوازيه كتاب من كتب املسانيد يف الكثرة وحسن السياق غري انه فاته أحاديث 

  كثرية جدا بل قيل إنه مل يقع له مجاعة من الصحابة الذين يف الصحيحني وهم حنو مائتني 
ا عشرة آالف فيبقى ثالثون ألفا وقال العالمة عبد ومجلة ما يف املسند من األحاديث أربعون ألفا تكرر منه

الرمحن املعروف بأيب شامة يف كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث قال أبو اخلطاب وأصحاب اإلمام أمحد 
حيتجون باألحاديث اليت رواها يف مسنده وأكثرها ال حيل االحتجاج هبا وإمنا أخرجها اإلمام أمحد حىت يعرف من 

ا صح لئال يشقى يف أين احلد يث خمرجه واملنفرد به أعدل أو جمروح وال حيل اآلن ملسلم عامل أن ال يذكر إال م
الدارين ملا صح عن سيد الثقلني انه قال من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني قال ويلزم 

  واملعرفة مبا يتعلق هبذا الشأن  احملدث أن يكون على الصفة اليت ذكرناها يف أول كتابنا من احلفظ واإلتقان
وقال العالمة ابن تيمية يف كتاب منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة والقدرية ليس كل ما رواه أمحد يف 

  املسند أن ال يروي عن املعروفني بالكذب عنده وإن 

فضائل فريوي ما مسعه كان يف ذلك ما هو ضعيف وشرطه يف املسند مثل شرط أيب داود يف سننه وأما كتب ال
  من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا فإنه مل يقصد أن ال يروي يف ذلك إال ما ثبت عنده 

مث زاد ابن أمحد زيادات وزاد أبو بكر القطيعي زيادات ويف زيادات القطيعي أحاديث كثرية موضوعة فظن ذلك 
قبيح فإن الشيوخ املذكورين شيوخ القطيعي  اجلاهل ان تلك من رواية أمحد وانه رواها يف املسند وهذا خطأ

  وكلهم متأخرون عن امحد وهم ممن يروي عن أمحد ال ممن يروي أمحد عنه 
وهذا مسند أمحد وكتاب الزهد له وكتاب الناسخ واملنسوخ وكتاب التفسري وغري ذلك من كتبه يقول فيها 

الرزاق فهذا أمحد وتارة يقول حدثنا أبو حدثنا وكيع حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان حدثنا عبد 
  معمر القطيعي حدثنا علي ين اجلعد حدثنا أبو نصر التمار فهذا عبد اهللا 

وكتابه يف فضائل الصحابة له فيه هذا وهذا وفيه من زيادات القطيعي يقول حدثنا أمحد بن عبد اجلبار الصويف 
ممن غايته أن يروي عن أمحد فإن أمحد ترك الرواية يف آخر وأمثاله ممن هو مثل عبد اهللا بن امحد يف الطبقة وهو 

ا طلب اخلليفة أن حيدثه وحيدث ابنه ويقيم عنده فخاف على نفسه من فتنة الدنيا فامتنع من التحديث  عمره مل



  مطلقا ليسلم من ذلك ألنه قد حدث مبا كان عنده قبل ذلك 
ة ضعيفة وقد بلغ بعضها يف الضعف إىل أن أدخلت يف قال بعض الناظرين فيه احلق أن يف املسند أحاديث كثري

املوضوعات ومع ذلك فهو احسن انتقاء وحتريرا من الكتب اليت مل تلتزم الصحة فيها وليست األحاديث الزائدة 
  فيه على ما يف الصحيحني بأكثر ضعفا من األحاديث الزائدة يف سنن أيب داود والترمذي عليهما 

اد االحتجاج حبديث من كتب السنن ال سيما كتاب ابن ماجه ومصنف ابن أيب وعلى كل حال فسبيل من أر
  شيبة وعبد الرزاق واحد إذ مجيع اجلامعني 

  لذلك مل يلتزموا أن ال خيرجوا عن الصحيح واحلسن وعلى ذلك ينظر 
اد احلديث فإن كان مريد االحتجاج حبديث منها متأهال لتمييز الصحيح من غريه فعليه أن ينظر يف اتصال إسن

وحال رواته مث حيكم على اإلسناد مبا أداه إليه البحث والنظر فيقول هذا حديث صحيح اإلسناد أو حسنه أو 
  ضعيفه 

ومع ذلك يسوغ له االحتجاج به إذا كان صحيح اإلسناد أو حسنه حىت يتيقن سالمته من الشذوذ والعلة إذ 
إذا تبينت له سالمته من الشذوذ والعلة ساغ له صحة اإلسناد أو حسنه ال تقتضي صحة املنت أو حسنه ف

  االحتجاج به 
قال ابن الصالح مبينا أن صحة اإلسناد أو حسنه ال تقتضي صحة احلديث أو حسنه قوهلم هذا حديث صحيح 

اإلسناد أو حسن اإلسناد دون قوهلم هذا حديث صحيح أو حديث حسن ألنه قد يقال هذا حديث صحيح 
شاذا أو معلال غري أن املصنف املعتمد منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح اإلسناد ومل  اإلسناد وال يصح لكونه

يذكر له علة ومل يقدح فيه فالظاهر منه احلكم له بأنه صحيح يف نفسه ألن عدم العلة والقادح هو ألن عدم 
  العلة والقادح هو األصل والظاهر ا هـ 

قال الذي ال أشك فيه أن اإلمام منهم ال يعدل عن قوله صحيح وقد تعقب احلافظ ابن حجر عبارته األخرية ف
  إىل قوله صحيح اإلسناد إال ألمر ما 

وإن كان مريد االحتجاج حبديث منها غري متأهل لتمييز الصحيح من غريه فسبيله أن يبحث عن حال ذلك يف 
فليس له أن يقدم عل كالم األئمة فإن وجد أحدا منهم صححه أو حسنه فله أن يقلده وغن مل جيد ذلك 

  االحتجاج به إذ يف االحتجاج به خطر عظيم 
هذا وما ذكرناه من ان كان متأهال لتمييز الصحيح من غريه فله أن حيكم على احلديث مبقتضى ما أداه إليه 
ن البحث والنظر هو مبين على مذهب اجلمهور الذين قالوا إن املتميزين متام التمييز ميكن أن يوجدوا يف كل زما

  وإذا وجدوا ساغ هلم أن حيكموا على احلديث مبا يتبني هلم من حاله 

وقد خالفهم ابن الصالح يف ذلك فقال إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء احلديث وغريها حديثا صحيح اإلسناد 
ا ومل جنده يف أحد الصحيحني وال منصوصا على صحته يف شيء من مصنفات أئمة احلديث املعتمدة املشهورة فإن

ال نتجاسر على جزم احلكم بصحته فقد تعذر يف هذه األعصار االستقالل بإدراك الصحيح مبجرد اعتبار 
األسانيد ألنه ما من إسناد من ذلك إال وجند يف رجاله من اعتمد يف روايته على ما يف كتابه عريا عما يشترط يف 

  الصحيح من احلفظ والضبط واإلتقان 



ا نص عليه أئمة احلديث يف تصانيفهم املعتمدة فآل األمر إذا يف معرفة الص حيح واحلسن إىل االعتماد على م
املشهورة اليت يؤمن فيها لشهرته من التغيري والتحريف وصار معظم املقصود مبا يتداول من األسانيد خارجا عن 

  ذلك إبقاء لسلسلة اإلسناد اليت خصت هبا هذه األمة زادها اهللا شرفا ا هـ 
هور ابن الصالح فقالوا إن ذلك ممكن ملن متكن يف هذا الفن وقويت معرفته بالطرق املوصلة إىل وقد خالف اجلم

ذلك وعليه جرى العمل فقد صحح مجاعة من املتأخرين أحاديث مل يكن ملن تقدمهم فيها تصحيح فمن 
واإليهام  املعاصرين البن الصالح أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن القطان صاحب كتاب الوهم

ذكر الصحيح وقد  بن عبد الواحد املقدسي صاحب املختارة وهو كتاب التزم فيه  واحلافظ ضياء الدين حممد 
ذكر فها أحاديث مل يسبق إىل تصحيحها واحلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري ومن الطبقة اليت تلي هذه 

خلف الدمياطي وجرى    على ذلك أناس بعده الطبقة احلافظ شرف الدين عبد املؤمن بن 
قال احلافظ ابن حجر قد اعترض على ابن الصالح كل من اختصر كالمه وكلهم دفع يف صدر كالمه من غري 

  إقامة دليل وال بيان تعليل ومنهم من احتج 

مبخالفة أهل عصره ومن بعده له يف ذلك كابن القطان والضياء املقدسي والزكي املنذري ومن بعدهم كابن 
مياطي واملزي وحنوهم وليس بوارد ألنه ال حجة على ابن الصالح بعمل غريه وإمنا حيتج عليه بإبطال املواق والد

دليله أو معارضته مبا هو أقوى منه ومنهم من قال ال سلف له يف ذلك ولعله بناه على جواز خلو العصر من 
ل عصره ومن بعدهم على خالف ما اجملتهد وهذا إذا انضم إىل ما قبله من أنه ال سلف له فيما ادعاه وعمل أه

  قال انتهض دليال للرد عليه 
  قال مث إن يف عبارته مناقشات 

منها قوله فإنا ال نتجاسر فظاهره أن األوىل ترك التعرض له ملا فيه من التعب واملشقة وإن مل ينهض إىل درجة 
  التعذر فال حيسن بعد ذلك قوله فقد تعذر 

  اإلتقان وهي ليست متغايرة ومنها أنه ذكر مع الضبط احلفظ و
ومنها أنه يفهم من قوله بعد ذلك أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه واملعروف عن 

أئمة احلديث خالف ذلك وحينئذ فإذا كان الراوي عدال لكن ال حيفظ ما مسعه عن ظهر قلب واعتمد ما يف 
  الصورة صحيح  كتابه فحدث منه فقد فعل الالزم فحديثه على هذه

قال ويف اجلملة ما استدل به ابن الصالح من كون األسانيد ما منها إال وفيه من مل يبلغ درجة الضبط املشترطة 
ته من يكون من رجال الصحيح وقلما خيلو  يف الصحيح إن أراد أن مجيع اإلسناد كذلك فممنوع ألن من مجل

لكن ال ينهض دليال على التعذر إال يف جزء ينفرد  إسناد من ذلك وإن أراد أن بعض اإلسناد كذلك فمسلم
بروايته من وصف بذلك أما الكتاب املشهور الغين بشهرته عن اعتبار اإلسناد منا إىل مصنفه كاملسانيد والسنن 

مما ال حيتاج يف صحة نسبتها إىل مؤلفيها إىل اعتبار إسناد معني فإن املصنف منهم إذا روى حديثا ووجدت 
وعة ومل يطلع احملدث املتقن املضطلع فيه على علة مل ميتنع احلكم بصحته ولو مل ينص عليها أحد من الشرائط جمم

  املتقدمني 



ا اقتضاه كالمه من قبول التصحيح من املتقدمني ورده من املتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح  قال مث م
تأخر فيه على علة قادحة متنع من وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع امل

ال يرى التفرقة بني الصحيح واحلسن كابن خزمية وابن حبان    احلكم بصحته وال سيما إن كان ذلك املتقدم ممن 
قال والعجب منه كيف يدعي تعميم اخللل يف مجيع األسانيد املتأخرة مث يقبل تصحيح املتقدم وذلك التصحيح 

د الذي يدعي فيه اخللل فإن كان ذلك اخللل مانعا من احلكم بصحة اإلسناد فهو إمنا يصل إىل املتأخر باإلسنا
مانع من احلكم بقبول ذلك التصحيح وإن كان ال يؤثر يف اإلسناد املعني الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إىل 

  مؤلفه وينحصر النظر يف مثل أسانيد ذلك املصنف يف املصنف فصاعدا 
ا ذهب إلي   ه ابن الصالح بوجه آخر وهو ضعف نظر املتأخرين بالنسبة إىل املتقدمني لكن قد يقوى م

وقيل إن احلامل البن الصالح على ذلك أن املستدرك للحاكم كتاب كبري جدا يصفو له من تصحيح كثري وهو 
مع حرصه على مجع الصحيح غزير احلفظ كثري االطالع واسع الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث 

  الصحة مل خيرجه وهذا قد يقبل لكنه ال ينهض دليال على التعذر ا هـ بشرائط 
وقال بعضهم إن ما ذكره ابن الصالح من وقوع اخللل يف األسانيد املتأخرة ال ينتج مدعاه ال سيما يف الكتب 

اج يف صحة املشهورة اليت استغنت بشهرهتا عن اعتبار اإلسناد منا إىل مصنفيها ككتاب النسائي مثال فإنه ال حيت
نسبته إىل النسائي إىل اعتبار حال اإلسناد منا إليه كما اقتضاه كالمه فإذا روى مصنفه حديثا ومل يعلله ومجع 

  إسناده شروط الصحة ومل يطلع احملدث فيه على علة فما املانع من احلكم 

مما رواته رواة الصحيح بصحته ولو مل ينص عليها أحد من املتقدمني ال سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل 
  وفيهم الضابطون املتقنون احلفاظ 

ام هبذا الشأن غري أنه رمبا يقال إن ابن الصالح رأى حسم هذا الباب لئال  ويظهر أن هذا ال ينازع فيه من إمل
يدخل منه بعض املموهني الذي ال مييزون بني الصحيح والسقيم وهم مع ذلك يدعون أهنم من اجلهابذة يف هذا 

  وكثريا ما راج أمرهم بني اجلمهور فرأى سد هذا الباب أقل خطرا  الفن
وكما سد ابن الصالح باب التصحيح والتحسني كذلك سد باب التضعيف قال يف مبحث الضعيف إذا رأيت 

حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هذا ضعيف وتعين أنه بذلك اإلسناد ضعيف وليس لك أن تقول هذا 
 احلديث بناء على جمرد ضعف ذلك اإلسناد فقد يكون كرويا بإسناد آخر صحيح ضعيف وتعين به ضعف منت

يثبت مبثله احلديث بل يتوقف جواز ذلك على حكم إمام من أئمة احلديث بأنه مل يرو بإسناد يثبت به أو بأنه 
عاىل فاعلم حديث ضعيف او حنو هذا مفسرا وجه القدح فيه فإن أطلق ومل يفسر ففيه كالم يأيت إن شاء اهللا ت

  ذلك فإنه مما يغلط فيه ا هـ 
ذكره يف النوع الثالث والعشرين املعقود ملعرفة صفة من تقبل روايته  والكالم الذي أشار إىل أنه سيأيت هو ما 

  ومن ترد روايته وهو 
 قلت ولقائل أن يقول إمنا يعتمد الناس يف جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب الذي صنفها أئمة احلديث يف

اجلرح الذي صنفها أئمة احلديث يف اجلرح التعديل وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على جمرد 
قوهلم فالن ضعيف وفالن ليس بشيء أو حنو ذلك أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غري ثابت وحنو ذلك 



  فاشتراط بيان السبب يفضي إىل تعطيل ذلك وسد باب اجلرح يف األغلب األكثر 
وجوابه أن ذلك وإن مل نعتمده يف إثبات اجلرح واحلكم به فقد اعتمدناه يف أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا 

فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف مث من انزاحت عنه الريبة 
  يبحث عن حاله فإن 

كالذين احتج هبم صاحبا الصحيحني وغريمها ممن مسهم مثل هذا أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ومل نتوقف 
  اجلرح من غريهم فافهم ذلك فإنه خلص حسن ا هـ 

والظاهر أن ابن الصالح وغن سد الباب سدا حمكما من جهة فقد فتح خوخة من جهة أخرى فإنه قال يف 
ا حكم مستدرك احلاكم بعد أن ذكر تساهل صاحبه يف أمر التصحيح فاألوىل أن نتوس ط يف أمره فنقول م

بصحته ومل جند ذلك فيه لغريه من األئمة إن مل يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل احلسن حيتج به ويعمل به إال 
  أن تظهر علة توجب ضعفه ويقاربه يف حكمه صحيح ابن حبان البسيت ا هـ 

ا إذا كانت العلة مما ظهر  للمتأخر بسبب البحث والنظر ولو مل فإن قوله إال أن تظهر علة توجب ضعفه يشمل م
  يذكرها أحد من املتقدمني ويظهر أن أمر التضعيف أقرب مأخذا من أمر التصحيح والتحسني 

قال احلافظ السيوطي يف التقريب بعد أن ذكر ابن الصالح كما منع املتأخرين من احلكم بصحة احلديث او 
  حسنه منعهم فيما سيأيت آخر يثبت مبثله احلديث 

اصل أن ابن الصالح سد باب التصحيح والتحسني والتضعيف على أهل هذه األزمان لضعف أهليتهم وإن فاحل
مل يوافق األول وال شك أن احلكم بالوضع أوىل باملنع قطعا ال حيث ال خيفى كاألحاديث الطوال الركيكة اليت 

  وضعها القصاص أو ما فيه خمالفة للعقل أو اإلمجاع 
التواتر أو الشهرة فال ميتنع إذا وجدت الطرق املعتربة يف ذلك وينبغي التوقف عن احلكم وأما احلكم للحديث ب

  بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر ا هـ 
وقد أشكل العصر الذي يبتدئ فيه امتناع التصحيح وغريه عند ابن الصالح فإن يف قوله فقد تعذر يف هذه 

سانيد إهبام والظاهر أن االبتداء يكون مما بعد عصر آخر من ألف األعصار االستقالل بإدراك الصحيح مبجرد األ
  يف 

  الصحيح وكان بارعا يف متييزه من غريه 

  الفائدة الثالثة

  يف معىن قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح وحنو ذلك 
ح قول قال احلافظ جالل الدين السيوطي يف تعليقه على جامع الترمذي الذي مساه قوت املغتذي قال ابن الصال

الترمذي وغريه هذا حديث حسن صحيح فيه إشكال لن احلسن قاصر عن الصحيح ففي اجلمع بينهما يف 
  حديث واحد مجع بني نفي ذلك القصور وإثباته 

قال وجوابه أن ذلك راجع إىل اإلسناد فإذا روي احلديث الواحد بإسنادين أحدمها إسناد حسن واآلخر إسناد 



إنه حديث حسن صحيح أي إنه حسن بالنسبة إىل إسناد صحيح بالنسبة إىل إسناد صحيح استقام أن يقال فيه 
  آخر 

ا متيل إليه النفس وال يأباه  على أنه غري مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد باحلسن معناه اللغوي وهو م
  العقل دون املعىن االصطالحي الذي حنن بصدده انتهى 

ى اجلواب األول األحاديث اليت قيل فيها حسن صحيح مع انه ليس هلا إال وقال ابن دقيق يف االقتراح يرد عل
خمرج واحد قال ويف كالم الترمذي يف مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه قال 

والذي أقول يف جواب هذا السؤال إنه ال يشترط يف احلسن قيد القصور عن الصحيح وإمنا جييئه القصور 
  ذلك إذا اقتصر على قوله حسن فالقصور يأتيه من قبل االقتصار ال من حيث حقيقته وذاته  ويفهم

وشرح ذلك وبيانه أنه ها هنا صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ 
  واحلفظ واإلتقان مثال فوجود 

ما هو أعلى منه كاحلفظ مع الصدق فيصح ان  الدرجة الدنيا كالصدق وعدم التهمة بالكذب ال ينافيه وجود
يقال يف هذا إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثال صحيح باعتبار الصفة العليا وهي احلفظ 
واإلتقان ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قوهلم هذا حديث حسن يف 

  كالم املتقدمني انتهى  األحاديث الصحيحة وهذا موجود يف
وقال احلافظ عماد الدين بن كثري أصل هذا السؤال غري متجه ألن اجلمع بني احلسن والصحة يف حديث واحد 
رتبة متوسطة بني الصحيح واحلسن قال فهنا ثالث مراتب الصحيح أعالها واحلسن أدناها والثالثة ما تتشرب 

ا كان فيه شبه مل يتمخض ألحدمها اختص برتبة مفردة كقوهلم للمز وهو ما فيه حالوة  من كل منهما فإن كل م
  ومحوضة هذا حلو حامض أي مز 

قال فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبه عنده من احلسن ويكون حكمه على احلديث 
  بالصحة احملضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع احلسن 

ابن الصالح وهذا الذي قاله ابن كثري حتكم ال دليل عليه وهو  قال احلافظ أبو الفضل العراقي يف نكته على
  بعيد من فهمهم معىن كالم الترمذي 

قال اإلمام بدر الدين الزركشي واحلافظ أبو الفضل بن حجر كالمها يف النكت على ابن الصالح هذا يقتضي 
عليه أن ال يكون يف كتاب  إثبات قسم ثالث وال قائل به وعبارة الزركشي وهو خرق إلمجاعهم مث إنه يلزم

الترمذي حديث صحيح إال قليال لقلة اقتصاره على قوله هذا صحيح مع أن الذي يعرب فيه بالصحة واحلسن 
  أكثره موجود يف الصحيحني 

  وقال الشيخ سراج الدين البلقيين يف حماسن االصطالح أيضا يف هذا 

ية فقال والذي قال صحيح حسن فالترمذي يعين اجلواب نظر لكن جزم اإلمام مشس الدين اجلزري يف اهلدا
  يشاب صحة وحسنا فهو إذن دون الصحيح معىن 

وقال الزركشي فإن قلت فما عندك يف رفع هذا اإلشكال قلت حيتمل أن يريد بقوله حسن صحيح يف هذه 
ن الصورة اخلاصة الترادف واستعمال هذا قليال دليل على جوازه كما استعمله بعضهم حيث وصف احلس



بالصحة على قول من أدرج احلسن يف القسم الصحيح وجيوز أن يريد حقيقتهما بالصحة على قول من أدرج 
احلسن يف القسم الصحيح وجيوز أن يريد حقيقتهما يف إسناد واحد باعتبار حالني وزمانني فيجوز أن يكون مسع 

نة مث ترقي ذلك الرجل املسمع هذا احلديث من رجل مرة يف حال كونه مستورا أو مشهورا بالصدق واألما
وارتفع حاله إىل درجة العدالة فسمعه منه الترمذي أو غريه مرة أخرى فأخرب بالوصفني وقد روي عن غري واحد 

  انه مسع احلديث الواحد على شيخ واحد غري مرة قال وهذا االحتمال وغن كان بعيدا فهو أشبه ما يقال 
ده إىل حسنه وأدى اجتهاد غريه إىل صحته أو بالعكس فبان أن قال وحيتمل أن يكون الترمذي أدى اجتها

احلديث يف أعلى درجات احلسن واول درجات الصحيح فجمع بينهما باعتبار مذهبني وأنت إذا تأملت تصرف 
الترمذي لعلك تسكن إىل قصده هذا انتهى كالم الزركشي وبعضه مأخوذ من اجلعربي حيث قال يف خمتصره 

  عتبار سندين أو مذهبني وقوله حسن صحيح با

وقال احلافظ ابن حجر يف النكت قد أجاب بعض املتأخرين عن أصل اإلشكال بأنه باعتبار صدق الوصفني على 
احلديث بالنسبة إىل أحوال رواته عند أئمة احلديث فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا 

  عند قوم يقال لك فيه 

أراد ذلك ألتى بالواو بالنسبة إىل ما عنده ال بالنسبة اليت للجمع فيقول حسن  قال ويتعقب هذا بأنه لو
  وصحيح 

قال مث إن الذي يتبادر إليه الفهم أن الترمذي إمنا حيكم على احلديث بالنسبة إىل غريه فهذا يقدح يف اجلواب 
يف بعضها ما ال اختالف عند  ويتوقف أيضا على اعتبار األحاديث اليت مجع الترمذي فيها بني الوصفني فإن كان

  مجيعهم يف صحتها قدح يف اجلواب أيضا لكن لو سلم هذا اجلواب لكان أقرب إىل مراده من غريه 
  قال وإين ألميل إليه وأرتضيه واجلواب عما يرد عليه ممكن 

ن قوله حسن قال وقيل جيوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وفني خمتلفني ومها اإلسناد واحلكم فيجوز أن يكو
أي باعتبار إسناده صحيح أي باعتبار حكمه ألنه من قبيل املقبول وكل مقبول جيوز أن يطلق عليه اسم الصحة 
وهذا ميشي على قول من يفرد احلسن من الصحيح بل يسمي الكل صحيحا لكن يرد عليه ما أوردناه أوال من 

  سناد أن الترمذي أكثر من احلكم بذلك على األحاديث الصحيحة اإل
قال وأجاب بعض املتأخرين بأنه أراد حسن على طريقة من يفرق بني النوعني لقصور رتبة راويه عن درجة 

  الصحة املصطلحة صحيح على طريقة من ال يفرق بينهما 

  قال ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق 
اين بعد الول على سبيل التأكيد قال واختار بعض من أدركناه أن اللفظني عنده مترافان ويكون إتيانه باللفظ الث

  له كما يقال صحيح ثابت أو جيد قوي أو غري ذلك 
قال وهذا قد يقدح فيه القاعدة فإن احلمل على التأسيس خري من احلمل على التأكيد ألن األصل عدم التأكيد 

طين هذا حديث لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك وقد وجدنا يف عبارة غري واحد كالدارق
  صحيح ثابت 



  قال ويف اجلملة أقوى األجوبة ما أجاب به بان دقيق العيد انتهى كالم احلافظ ابن حجر يف النكت 
قال يف شرح النخبة إذا اجتمع الصحيح واحلسن يف وصف واحد فالتردد احلاصل من اجملتهد يف الناقل هل 

  منه التفرد بتلك الرواية اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها وهذا حديث حيصل 
قال وحمصل اجلواب أن تردد أئمة احلديث يف ناقليه اقتضى للمجتهد أن ال يصفه بأحد الوصفني فيقال فيه 

حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد ألنه حقه 
  طف من الذي بعده أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف الع

ا قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح ألن اجلزم أقوى من التردد وهذا من حيث التفرد  وعلى هذا م
وإال فإذا مل حيصل التفرد فإطالق الوصفني معا على احلديث يكون باعتبار إسنادين أحدمها صحيح واآلخر 

  يح فقط إذا كان فردا ألن كثرة الطرق تقوي حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صح

فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط احلسن أن يروى من غري وجه فكيف يقول يف بعض األحاديث حسن 
  غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 

ا وغنما عرف بنوع خاص وقع يف كتابه وهو ما يقول فيه حسن من  فاجلواب أن الترمذي مل يعرف احلسن مطلق
صفة أخرى وذ لك أنه يقول يف بعض األحاديث حسن ويف بعضها صحيح ويف بعضها غريب ويف بعضها  غري

  حسن صحيح ويف بعضها حسن غريب ويف بعضها صحيح غريب ويف بعضها حسن صحيح غريب 
ا يف كتابنا حديث  وتعريفه إمنا وقع على األول فقط وعبارته ترشد إىل ذلك حيث قال يف أواخر كتابه وما قلن
حسن فإمنا أردنا به حسن إسناده عندنا فكل حديث روي ال يكون راويه متهما بكذب ويروى من غري وجه 

  حنو ذلك وال يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن 
ا يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن  يعرف هبذا أنه إمنا عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما م

يه صحيح فقط أو غريب فقط وكأنه  صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما مل يعرج على تعريف ما يقول ف
ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول فيه يف كتابه حسن فقط إما لغموضه 
وإما ألنه اصطالح جديد ولذلك قيد بقوله عندنا ومل ينسبه إىل أهل احلديث كما فعل اخلطايب وهبذا التقرير 

ا أهلم وعلم يندفع    كثري من اإليرادات اليت طال البحث فيها ومل يسفر وجه توجيهها فلله احلمد على م
قلت وظهر يل توجيهان آخران أحدمها أن املراد حسن لذاته صحيح لغريه واآلخر أن املراد حسن باعتبار 

نا او ضعيفا فاملراد إسناده صحيح أي أنه أصح شيء ورد يف الباب فإنه يقال أصح ما ورد كذا وإن كان حس
  أرجحه أو أقله ضعفا 

مث إن الترمذي مل ينفرد هبذا املصطلح بل سبقه إليه شيخه البخاري كما نقله ابن الصالح يف غري خمتصره 
  والزركشي وابن حجر يف نكتهما 

 قال الزركشي واعلم أن هذا السؤال يرد بعينه يف قول الترمذي هذا حديث حسن غريب ألن من شرط احلسن
  أن يكون معروفا من غري وجه والغريب ما انفرد به أحد رواته وبينهما تناف 

قال وجوابه ان الغريب يطبق على أقسام غريب من جهة املنت وغريب من جهة اإلسناد واملراد هنا الثاين دون 
نت األول ألن هذا الغريب معروف عن مجاعة من الصحابة لكن تفرد بعضهم بروايته عن صحايب فبحسب امل



حسن وحبسب اإلسناد غريب ألنه مل يروه من تلك اجلماعة إال واحد وال منافاة بني الغريب هبذا املعىن وبني 
  احلسن خبالف سائر الغرائب فإهنا تنايف احلسن انتهى ما نقل من قوت املغتذي 

لغريب فهو الذي ال وقد سئل العالمة تقي الدين بن تيمية عن هذه املسألة وما يتعلق هبا فقال اجلواب أما ا
يعرف إال من طريق واحد مث قد يكون صحيحا كحديث األعمال بالنيات وهنيه عن بيع الوالء وهبته وحديث 

  أنه دخل مكة وعلى رأسه املغفر فهذه صحاح يف البخاري ومسلم وهي غريبة عن أهل احلديث 
مي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر فاألول إمنا ثبت عن حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن إبراهيم التي

  بن اخلطاب 
والثاين إمنا يعرف من حديث عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر والثالث إمنا يعرف من رواية مالك عن 

  الزهري عن أنس ولكن أكثر الغرائب ضعيفة 
بالكذب وال هو شاذ وأما احلسن يف اصطالح الترمذي فهو ما روي من وجهني وليس يف رواته من هو متهم 

  خمالف لألحاديث الصحيحة فهذه الشروط هي اليت شرطها الترمذي يف احلسن 
لكم من الناس من يقول قد يسمي حسنا ما ليس كذلك مثل حديث يقول فيه حسن غريب فإنه مل يرو إال من 

  وجه واحد وقد مساه حسنا 

د لكن روي عنه من وجهني فصار حسنا لتعدد وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غريبا مل يرو إال عن تابعي واح
  طرقه عن ذلك الشخص وهو يف أصله غريب 

وكذلك الصحيح احلسن الغريب قد يكون مرويا بإسناد صحيح غريب مث روي عن الراوي األعلى بطريق 
صحيح وطريق آخر فيصري بذلك حسنا مع أنه صحيح غريب ألن احلسن ما تعددت طرقه وليس فيها متهم 

  صحيحا من الطريقني فهذا صحيح حمض وإن كان أحد الطريقني مل يعلم صحته فهذا حسن  فإن كان
وقد يكون غريب اإلسناد فال يعرف بذلك اإلسناد إال من ذلك الوجه وهو حسن املنت ألن املنت روي من 

ه شواهد تبني أن متنه حسن وإن كان إس ناده غريبا وجهني وهلذا يقول ويف الباب عن فالن وفالن فيكون ملعنا
وإذا قال مع ذلك إنه صحيح فيكون قد ثبت من طريق صحيح وروي من طريق حسن فاجتمع فيه الصحة 
واحلسن ويكون غريبا من ذلك الوجه ال يعرف من ذلك اإلسناد إال من ذلك الوجه وغن كان صحيحا من 

احلسن والغربة وقد تقدم أنه ذلك الوجه فقد يكون صحيحا غريبا وهذا ال شبهة فيه وإمنا الشبهة يف اجتماع 
قد يكون غريبا مث يصري حسنا فيكون حسنا غريبا كما ذكر من املعنيني ويف هذا القدر كفاية ألويل اجلد والعناية 

وهنا مت الكالم يف املبحث الثاين يف احلديث احلسن وبينما كنا نريد أن نشرع يف املبحث الثالث يف احلديث 
ة علوم احلديث للحافظ اجلل اجملمع على صدقه وإمامته يف هذا الفن أيب عبد الضعيف وقفنا على كتاب معرف

اهللا حممد بن عبد اهللا الضيب املعروف باحلاكم فوجدنا فيه فوائد مهمة رائقة ينبغي لطاليب هذا الفن الوقوف عليها 
  مشرف عليه  فرأينا أن نورد من كل مبحث من مباحثه شيئا مما ذكر فيه حىت يكون املطالع لذلك كأنه

  قال احلاكم أبو عبد اهللا بن عبد اهللا احلافظ النيسابوري 
احلمد هللا ذي املن واإلحسان والقدرة والسلطان الذي أنشأ اخللق بربوبيته وجنسهم مبشيئته واصطفى منهم 
 طائفة أصفياء وجعلهم بررة أتقياء فهم خواص عباده وأوتاد بالده يصرف عنهم الباليا وخيصهم باخلريات



  والعطايا فهم القائمون بإظهار دينه واملتمسكون بسنن نبيه فله احلمد على ما قدر وقضى 
وأشهد أن ال إله إال اهللا زجر عن اختاذ األولياء دون كتابه واتباع اخللق دون نبيه وأشهد أن حممدا عبده 

  اجرا وعلى آله الطيبني املصطفى ورسوله اجملتىب بلغ عنه رسالته فصلى اهللا عليه آمرا وناهيا ومبيحا وز
قال احلاكم أما بعد فإين ملا رأيت البدع يف زماننا كثرت ومعرفة الناس بأصول السنن قلت مع إمعاهنم يف كتابه 
األخبار وكثرة طلبها على اإلمهال واإلغفال دعاين ذلك إىل تصنيف كتاب خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم 

  املواظبون على كتابه اآلثار وأعتمد يف ذلك احلديث مما حيتاج إليه طلبه األخبار 

ا أردته إنه جواد كرمي رؤوف  سلوك االختصار دون اإلطناب يف اإلكثار واهللا املوفق ملا قصدته واملان يف بيان م
رحيم حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة 

سلم قال ال يزال ناس من أميت منصورين ال  عن معاوية بن قرة قال مسعت أيب حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و 
  يضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة 

مسعت أبا عبد اهللا حممد بن علي بن عبد احلميد اآلدمي يقول مسعت موسى بن هارون يقول مسعت أحد بن 
  لطائفة املنصورة أصحاب احلديث فال أدري من هم حنبل وسئل عن معىن هذا احلديث فقال إن مل تكن هذه ا

قال أبو عبد اهللا ويف مثل هذا قيل من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق باحلق فلقد أحسن أمحد بن حنبل يف 
  تفسري هذا اخلرب أن الطائفة املنصورة اليت يرفع اخلذالن عنهم إىل قيام الساعة هم أصحاب احلديث 

سلكوا حمجة الصاحلني واتبعوا آثار السلف من املاضني ودمغوا أهل البدع ومن أحق هبذا التأ ويل من قوم 
  واملخالفني بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله أمجعني 

مسعت أبا نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى يقول مسعت أبا نصر أمحد بن سالم الفقيه يقول ليس شيء أثقل 
  ليهم من مساع احلديث وروايته بإسناد على أهل اإلحلاد وال أبغض إ

قال أبو عبد اهللا وعلى هذا عهدنا يف أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إىل نوع من اإلحلاد والبدع ال ينظر إىل 
  الطائفة املنصورة إال بعني احلقارة ويسميها احلشوية 

  ذكر أول نوع من أنواع علوم احلديث

 اإلسناد قال أبو عبد اهللا هذا جابر بن عبد اهللا على كثرة حديثه النوع األول من هذه العلوم معرفة عايل
  ومالزمته رحل إىل من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة يف طلب حديث واحد 

والعالية من األسانيد ليس على ما يتومهه عوام الناس يعدون األسانيد فما وجدوا منها أقرب عددا إىل رسول 
  مهونه أعلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتو

والعالية من األسانيد اليت تعرف بالفهم ال بعد الرجال غري هذا فرب إسناد يزيد عدده على السبعة والثمانية إىل 
  العشرة وهو أعلى مما ينقص عن ذلك 

  ومثاله 
بن عفان العامري حدثنا عبد اهللا بن منري عن  ما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن علي 



سلم أربع األ عمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حىت يدعها إذا حدث 

  وكذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر 
كتاب مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه وقد بلغ عدد رواته سبعة وهو  هذا إسناد صحيح خمرج يف

يمان بن مهران األعمش فإن احلديث له وهو  أعلى من األربع الذي قدمنا ذكره فإن الغرض فيه القرب من سل
اإلمام إمام من أئمة احلديث وكذلك كل إسناد يقرب من اإلمام املذكور فيه فإذا صحت الرواية إىل ذلك 

  بالعدد اليسري فإنه عايل 
حدثنا علي بن الفضل حدثنا احلسن بن عرفة العبدي حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر 

ظلم    قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مطل الغين 
يه و سلم وغنما صار عاليا وهذا أعلى ما يقع ألقراننا من األسانيد ويف إسناده سبعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عل

  لقربه من هشيم بن بشري وهو أحد األئمة 
وكذلك كل إسناد يقرب من عبد امللك بن جريج وعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن 

  سعيد الثوري وشعبة بن احلجاج وزهري بن معاوية ومحاد بن زيد وغريهم من أئمة احلديث فإنه عايل وإن زاد 

  عدده بعد ذكر اإلمام الذي جعلناه مثاال فهذه عالمة اإلسناد العايل  يف

  ذكر النوع الثاين من أنواع علوم احلديث

النوع الثاين يف معرف احلديث العلم بالنازل من إسناد ولعل قائال يقول النزول ضد العلو فمن عرف العلو فقد 
ا تؤدي الضرورة إىل مساعه نازال عرف ضده وليس كذلك فإن للنزول مراتب ال يعرفها إال أه ل الصنعة فمنها م

  ومنها ما حيتاج طالب العلم ىل معرفة وتبحر فيه فال يكتب النازل وهو موجود بإسناد أعلى منه 

  ذكر النوع الثالث من أنواع احلديث

ه من النوع الثالث من هذا العلم معرفة صدق احملدث وإتقانه وثبته وصحة أصوله وما يتحمله سنه ورحلت
  األسانيد وغري ذلك من غفلته وهتاونه بنفسه وعلمه وأصوله 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي حدثنا معاوية بت هشام حدثنا 
ن سفيان عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال ما كل احلديث مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كا

سلم كانوا يطلبون ما  حيدثنا أصحابنا وكنا مشتغلني يف رعاية اإلبل وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يفوهتم مساعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيسمعونه من أقراهنم وممن هو أحفظ منهم وكانوا يشددون 

  على من كانوا يسمعون منه 
باع التابعني مث من أئمة املسلمني يبحثون وينقرون عن احلديث إىل أن وكان مجاعة من الصحابة والتابعني وأت

  يصح هلم 



ومما حيتاج إليه طالب احلديث يف زماننا أن يبحث عن أحوال احملدث أوال هل يعتقد الشريعة يف التوحيد وهل 
  يلزم نفسه طاعة األنبياء والرسل فيما أوحي إليهم ووضعوا من الشرع 

هوى يدعو الناس إىل هواه فإن الداعي إىل البدعة ال يكتب عنه وال كرامة إلمجاع  مث يتأمل هل هو صاحب
  مجاعة من أئمة املسلمني على تركه 

مث يتعرف سنه هل حيتمل مساعه عن شيوخه الذين حيدث عنهم فقد رأينا من املشايخ مجاعة أخربونا بسن يقصر 
  عن لقي شيوخ حدثوا عنهم 
م جديدة فقد نبغ يف عصرنا هذا مجاعة يشترون الكتب فيحدثون هبا ومجاعة يكتبون مث يتأمل أصوله أعتيقة هي أ

مساعاهتم خبطوطهم يف كتب عتيقة يف الوقت فيحدثون هبا فمن يسمع منهم من غري أهل الصنعة فمعذور جبهله 
بتهم على ان فأما أهل الصنعة إذا مسعوا من أمثال هؤالء بعد اخلربة ففيه جرحهم وإسقاطهم إىل أن تظهر تو

  اجلاهل بالصنعة ال يعذر فإنه يلزمه السؤال عما ال يعرفه وعلى ذلك كان السلف 

  ذكر الوع الرابع من معرفة علوم احلديث

النوع الرابع من هذا العلم معرفة املسانيد من األحاديث وهذا علم كبري من هذه األنواع الختالف أئمة 
ند من احلديث أن يرويه احملدث عن شيخ يظهر مساعه منه ليس جبهله املسلمني يف االحتجاج بغري املسند واملس

  وكذلك مساع شيخه من شيخه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مث إن للمسند شرائط غري ما ذكرنا منها أن يكون موقوفا وال مرسال 

نوع منها علم على  وال معضال وال يف روايته مدلس فهذه األنواع جييء شرحها بعد هذا فإن معرفة كل
  االنفراد 

وم شرائط املسند أن ال يكون يف إسناده أخربت عن فالن وال رفعه فالن وال أظنه مرفوعا وغري ذلك مما يفسد 
به وحنن مع هذه الشرائط أيضا ال حنكم هلذا احلديث بالصحة فإن الصحيح من احلديث له شرط نذكره يف 

  موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

  امس من هذه العلومذكر النوع اخل

النوع اخلامس منه معرفة املوقوفات من الروايات إن املوقوف على الصحابة قلما خيفى على أهل العلم ومن 
املوقوف الذي يستدل به على أحاديث كثرية ما حدثناه أمحد بن كامل القاضي حدثنا يزيد بن اهليثم حدثنا حممد 

لواحة ( ن عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب هريرة يف قول اهللا بن جعفر الفيدي حدثنا ابن فضيل عن أيب سنا
تلفحهم لفحة فال تترك حلما على عظم إال وضعته على العراقيب وأشباه ) للبشر  قال تلقاهم جهنم يوم القيامة ف

  هذا من املوقوفات يعد يف تفسري الصحابة 
ري هذا النوع وذلك فيما إذا أخرب الصحايب الذي فأما ما نقول يف تفسري الصحايب إنه مسند فإمنا نقوله يف غ

  شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أهنا نزلت يف كذا وكذا فإنه حديث مسند 



  ومما يلزم طالب احلديث معرفته نوع من املوقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إىل الصحابة 
  دة يف ومما يلزم طالب احلديث معرفته نوع آخر من املوقوفات وهي مسن

األصل يقصر به بعض الرواة فال يسنده مثال ذلك ما حدثنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي حدثنا أبو عبد اهللا 
حممد بن إبراهيم العبدي حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا منصور عن 

ا حفظ الناس من    آخر النبوة إذا مل تستحي فاصنع ما شئت ربعي بن حراش عن أيب مسعود قال إن م
  هذا حديث أسنده الثوري وشعبة وغريمها عن منصور وقد قصر به روح بن القاسم فوقفه 

  ومثال هذا يف احلديث كثري وال يعلم سندها إال الفرسان من حفاظ احلديث وال يعد يف املوقوفات 

  ذكر النوع السادس من معرفة علوم احلديث

ن هذا العلم معرفة األسانيد اليت ال يذكر سندها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن النوع السادس م
  ذلك ما حدثناه أبو نصر حممد بن حممد بن حامد حدثنا حممد بن حبان الصنعاين حدثنا عمرو بن عبد الغفار 

 عن ابن عباس قال كنا الصنعاين حدثنا بشر بن السري حدثنا زائدة عن عمار بن أيب معاوية عن سعيد بن جبري
  نتمضمض من اللنب وال نتوضأ منه 

هذا باب كبري يطول ذكره باألسانيد فمن ذلك ما ذكرنا ومن ذلك قول الصحايب املعروف بالصحبة أمرنا أن 
نفعل كذا وهنينا عن كذا وكذا وكنا نؤمر بكذا وكنا ننهي عن كذا وكنا نفعل كذا وكنا نقول ورسول اهللا 

سلم فينا وكنا ال نرى بأسا كذا وكان يقال كذا وكذا وقول الصحايب من السنة كذا وأشباه  صلى اهللا عليه و 
  ما ذكرناه إذا قاله الصحايب املعروف بالصحبة فهو حديث مسند وكل ذلك خمرج يف املسانيد 

  ذكر النوع السابع من أنواع علوم احلديث

م وقد قسمهم إىل اثنيت عشرة طبقة والطبقة الثانية النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة على مراتبه
  عشرة منهم صبيان وأطفال رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح أو يف حجة الوداع أو يف غريمها 

مث قال ومن تبحر يف معرفة الصحابة فهو حافظ كامل احلفظ فقد رأيت مجاعة من مشاخينا يروون احلديث 
ن رسول اله صلى اهللا عليه و سلم فيتومهونه صحابيا ورمبا رووا املسند عن صحايب املرسل عن تابعي ع

  فيتومهونه تابعيا 

  ذكر النوع الثامن من علوم احلديث

النوع الثامن من هذا العلم معرفة املراسيل املختلف يف االحتجاج هبا وهذا نوع من علم احلديث صعب قلما 
  م فإن مشايخ يهتدي إليه إال املتبحر يف هذا العل



احلديث مل خيتلفوا أن احلديث املرسل هو الذي يرويه احملدث بأسانيد متصلة إىل التابعي فيقول التابعي قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

واكثر ما تروى املراسيل من أهل املدينة عن سعيد بن املسيب ومن أهل مكة عن عطاء بن أيب رباح ومن أهل 
يب هالل ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي ومن أهل البصرة عن احلسن بن أيب احلسن مصر عن سعيد بن أ

ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي وقد يروى احلديث بعد احلديث عن غريهم من التابعني إال أن 
  الغلبة لرواياهتم 

هاء السبعة الذين يعد مالك بن وأصحها مراسيل سعيد بن املسيب وهو فقيه أهل احلجاز ومقدمهم وأول الفق
  أنس إمجاعهم إمجاع كافة الناس 

واما مشايخ أهل الكوفة فإن عندهم أن كل حديث أرسله أحد من التابعني أو أتباع التابعني أو من بعدهم من 
  العلماء فإنه يقال له مرسل وهو حمتج به وليس األمر كذلك عندنا فإن مرسل أتباع التابعني عندنا معضل 

يزيد بن هارون حلماد بن زيد يا أبا إمساعيل هل ذكر اهللا أصحاب احلديث يف القرآن فقال بلى أمل تسمع  قال
فهذا فيمن رحل يف ) ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون ( إىل قول اهللا تعاىل 

  طلب العلم مث رجع به إىل من وراءه ليعلمهم إياه 
ص دليل على أن العلم احملتج به هو املسموع غري املرسل هذا من الكتاب واما من السنة فاحلديث ففي هذا الن

املشهور املستفيض وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها حىت يؤديها إىل من مل 
  يسمعها 

  ذكر النوع التاسع من معرفة علوم احلديث

لم معرفة املنقطع من احلديث وهو غري املرسل وقلما يوجد يف احلفاظ من مييز بينهما النوع التاسع من هذا الع
  واملنقطع على أنواع ثالثة 

فمثال نوع منها ما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ببغداد حدثنا أيوب بن سليمان السعدي  - ١
عن اجلريري عن أيب العالء وهو ابن  حدثنا عبد العزيز بن موسى الالحوين أبو روح حدثنا هالل بن حق

  الشخري عن رجلني من بين حنظلة عن شداد بن أوس قال 
سلم يعلم أحدنا أن يقول يف صالته اللهم إين أسألك التثبت يف األمور وعزمية  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فرك ملا تعلم وأعوذ بك الرشد وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأستغ
ا تعلم وأسألك من خري ما تعلم    من شر م

هذا اإلسناد مثال لنوع من املنقطع جلهالة الرجلني بني أيب العالء بن الشخري وشداد بن أوس وشواهده يف 
  احلديث كثرية 

حممد بن  وقد يروي احلديث ويف إسناده رجل غري مسمى وليس مبنقطع ومثال ذلك ما أخربنا أبو العباس - ٢
أمحد بن حمبوب التاجر مبرو حدثنا أمحد بن سيار حدثنا حممد بن كثري أنبأنا سفيان الثوري حدثنا داود بن أيب 

هند حدثنا شيخ عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت على الناس زمان خيري الرجل بني 



  ز على الفجور العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العج
بن أيب هند وإذا    وهكذا واه عتاب بن بشري واهلياج بن بسطام عن داود 

الرجل الذي مل يقفوا على امسه أبو عمر اجلديل وهذا النوع من املنقطع الذي ال يقف عليه إال احلافظ الفهم 
  املتبحر يف الصنعة وله شواهد كثرية جعلت هذا الواحد شاهدا هلا 

ث من املنقطع أن يكون يف اإلسناد رواية راو مل يسمع من الذي يروي عنه احلديث قبل والنوع الثال - ٣
  الوصول إىل التابعي الذي هو موضع اإلرسال وال يقال هلذا النوع من احلديث مرسل وإمنا يقال له منقطع 

سليمان احلضرمي حدثنا حممد بن  مثاله ما حدثناه أبو النصر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه حدثنا حممد بن 
سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق قال ذكر الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال 

ال تأخذه يف اهللا لومة الئم وإن وليتموها عليا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمني 
  فهاد مهدي يقيكم على طريق مستقيم 

تأمله متأمل إال علم اتصاله وسنده فإن احلضرمي وحممد بن سهل بن عسكر ثقتان ومساع عبد هذا إسناد ال ي
الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف وكذلك مساع الثوري من أيب إسحاق واشتهاره به معروف وفيه 

  ق انقطاع يف موضعني فإن عبد الرزاق مل يسمعه من الثوري والثوري مل يسمعه من أيب إسحا
  أخربناه أبو عمرو بن السماك حدثنا أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي 

حدثنا حممد بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربين النعمان بن أيب شيبة اجلندي عن سفيان الثوري عن أيب 
  إسحاق فذكر حنوه 

ثين عبد السالم بن صاحل حدثنا حدثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة حدثنا احلسن بن علويه القطان حد
عبد اهللا بن منري حدثنا سفيان الثوري حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال ذكروا 

سلم فذكر احلديث بنحوه    اإلمارة واخلالفة عند النيب صلى اهللا عليه و 
ا ذكرناه من املنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق ا لذي ال يستدركه إال املوفق والطالب وكل من تأمل م

  املتعلم 

  ذكر النوع العاشر من علوم احلديث

النوع العاشر معرفة املسلسل من األسانيد ومل يذكر احلاكم تعريف املسلسل وإمنا نوعه إىل مثانية أنواع اكتفى 
ال يشوهبا تدليس وآثار فيها بذكر أمثلتها مث قال يف آخرها فهذه أنواع املسلسل من األسانيد املتصلة اليت 

ال أحكم لبعض هذه األسانيد  السماع بني الروايني ظاهرة غري أن رسم اجلرح والتعديل عليهما حمكم وإين 
  بالصحة وإمنا ذكرهتا ليستدل بشواهدها عليها 

ة قال وقد تعرض ابن الصالح لعبارة احلاكم مع بيان حد املسلسل فاقتضى احلال إيراد عبارته هنا إمتاما للفائد
  النوع الثالث والثالثون معرفة املسلسل من احلديث 

التسلسل من نعوت األسانيد وهو عبارة عن تتابع رجال اإلسناد وتواردهم فيه واحدا بعدواحد على صفة أو 



  حالة واحدة 
  وينقسم ذلك إىل ما يكون صفة للرواية والتحمل وإىل ما يكون صفة للرواة 

  ذلك وأحواهلم أقواال وأفعاال وحنو ذلك تنقسم إىل ما ال حنصيه  أو حالة هلم مث إن صفاهتم يف
ونوعه احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ إىل مثانية أنواع والذي ذكره فيها إمنا هو صور وأمثله مثانية وال احنصار لذلك 

  يف مثانية كما ذكرناه 
فالنا إىل آخر اإلسناد أو يتسلسل ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعت فالنا قال مسعت 

  حبديثنا أو أخربنا إىل آخره ومن ذلك أخربنا واهللا فالن قال أخربنا واهللا فالن إىل آخره 
ومثال ما يرجع إىل صفات الرواة وأقواهلم وحنوها إسناد حديث اللهم أعين على شكرك وذكرك وحسن 

ليد وحديث العد يف اليد يف أشباه لذلك نرويها عبادتك املسلسل بقوهلم إين أحبك فقل وحديث التشبيك با
ا كان فيها داللة على اتصال السماع وعدم التدليس    وتروى كثرية وخريها م

ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة وقلما تسلم املسلسالت من ضعف أعين يف وصف 
ا ينقطع تسلسله يف  وسط إسناده وذلك نقص فيه وهو كاملسلسل التسلسل ال يف أصل املنت ومن املسلسل م
  بأول حديث مسعته على ما هو الصحيح يف ذلك واهللا أعلم 

  ذكر النوع احلادي عشر من علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة األحاديث املعنعنة وليس فيها تدليس وهي متصلة بإمجاع أئمة أهل النقل 
  لتدليس سواء عندنا ذكروا مساعهم أو مل يذكروه فالرواة الذين ليس من مذاهبهم ا

  ذكر النوع الثاين عشر من علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم هو املعضل من الروايات فقد ذكر إمام احلديث علي بن عبد اهللا املديين فمن بعده من 
يه و سلم أكثر من رجل وأنه غري أئمتنا أن املعضل من الروايات أن يكون بني املرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عل

  مرسل فإن املراسيل للتابعني دون غريهم 
مثال هذا النوع من احلديث ما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب أنبأنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم حدثنا 

 عليه و ابن وهب أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال قاتل عبد مع رسول اهللا صلى اهللا
سلم يوم أحد فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن لك سيدك قال ال فقال لو قتلت لدخلت النار قال 

سلم اآلن فقاتل    سيده فهو حر يا رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و 
هو معضل وليس فقد أعضل هذا اإلسناد عمرو بن شعيب مث ال نعلم أحدا من الرواة وصله وال أرسله عنه ف

  كل شيء ما يشبه هذا معضال فرمبا أعضل أتباع التابعني احلديث وأتباعهم يف وقت مث وصاله أو أرسله يف وقت 
والنوع الثاين من املعضل أن يعضله من أتباع التابعني فال يرويه عن أحد ويوقفه فال يذكره عن رسول اهللا صلى 

سلم معضال مث يوجد ذلك الكالم    عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متصال اهللا عليه و 
هذا وقد قضى احلال بأن نورد هنا ما قاله أناس من أرباب الفن ممن كان بعد احلاكم إمتاما للفائدة قال ابن 



الصالح املعضل لقب لنوع خاص من املنقطع فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضال وقوم يسمونه 
  من إسناده اثنان فصاعدا مرسل كما سبق وهو عبارة عما سقط 

  وأصحاب احلديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد وهو اصطالح 

مشكل املأخذ من حيث اللغة وحبثت فوجدت هلم قوهلم أمر عضيل أي مستغلق شديد وال التفات يف ذلك إىل 
  معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل يف املعىن 

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي ومثاله ما يرويه تابع التابعي قائال ق
  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو عن أيب بكر أو عمر أو غريمها غري ذاكر للوسائط بينه وبينهم 

صلى وذكر أبو بكر نصر السجزي احلافظ قول الراوي بلغين حنو قول مالك بلغين عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
طعامه وكسوته احلديث وقال أي السجزي أصحاب احلديث يسمونه املعضل  سلم قال للملوك    اهللا عليه و 

قلت وقول املصنفني من الفقهاء وغريهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا وكذا وحنو ذلك كله من 
وذلك على مذهب من يسمى كل ما  قبيل املعضل ملا تقدم ومساه اخلطيب أبو بكر احلافظ يف بعض كالمه مرسال

  ال يتصل مرسال كما سبق 
وإذا روى تابعي التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ا رويناه عن األعمش عن الشعيب قال يقال للرجل  سلم فقد جعله احلاكم أبو عبد اهللا نوعا من املعضل مثاله م
القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه احلديث فقد أعضله األعمش وهو عند الشعيب يوم 

  عن أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متصل مسند 
قلت هذا جيد حسن ألن هذا االنقطاع بواحد مضموما إىل الوقف يشتمل على االنقطاع باثنني الصحايب 

  و سلم فذلك باستحقاق اسم اإلعضال أوىل واهللا أعلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وقال احلافظ العراقي املعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا من أي 

موضع كان سواء سقط الصحايب والتابعي أو التابعي وتابعه أو اثنان قبلهما لكن بشرط أن يكون سقوطهما من 
من وموضع آخر من اإلسناد واحد آخر فهو منقطع يف  موضع واحد أما إذا سقط واحد من بني رجلني مث سقط

موضعني ومل أجد يف كالمهم إطالق املعضل عليه وأما قول ابن الصالح املعضل هو عبارة عما سقط من إسناده 
اثنان فصاعدا فهو وإن قول ابن الصالح املعضل هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا فهو وإن كان 

  ليه ا هـ مطلقا فهو حممول ع
وقال غريه إن قول ابن الصالح إن املعضل لقب لنوع خاص من املنقطع فكل معضل منقطع وليس كل منقطع 
معضال إمنا هو جار على قول من ال خيص املنقطع مبا سقط من إسناده راو واحد وال خيصه باملرفوع وقد نقلنا 

  سابقا شيئا مما ذكره احلاكم يف املنقطع 
املشهور أنه ما سقط من رواته راو واحد غري الصحايب وقال احلافظ العرا قي اختلف يف صورة احلديث املنقطع ف

وحكى ابن الصالح عن احلاكم وغريه من أهل احلديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إىل التابعي شخص واحد 
عي ليس جبيد فإنه وإن كان أكثر من واحد مسي معضال ويسمى أيضا منقطعا فقول احلاكم قبل الوصول إىل التاب

  لو سقط التابعي كان منقطعا أيضا فاألوىل أن يعرب مبا قلنا قبل الصحايب 



وقال ابن عبد الرب املنقطع ما مل يتصل إسناده واملرسل خمصوص بالتابعني فاملنقطع أعم وحكى ابن الصالح عن 
أقرب وإليه صار طوائف من  بعضهم أن املنقطع مثل املرسل شامل لكل ما ال يتصل إسناده قال وهذا املذهب

الفقهاء وغريهم وهو الذي ذكره اخلطيب يف كفايته إال أن أكثر ما يوصف باإلرسال من حيث االستعمال ما 
رواه التابعي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واكثر ما يوصف باالنقطاع ما رواه من دون التابعني عن الصحابة 

  مثل مالك عن ابن عمر وحنو ذلك ا هـ 

وقد صنف ابن عبد الرب كتابا يف وصل ما يف املوطأ من املرسل واملنقطع واملعضل قال ومجيع ما فيه من قوله 
بلغين ومن قوله عن الثقة عنده مما مل يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غري طريق مالك إال أربعة ال 

أري أعمار الناس قبله أو ما شاء اهللا فكأنه  تعرف أحدها إين ال أنسى ولكن أنسى ألسن والثاين أن رسول اهللا
ا وصاين به رسول اهللا وقد وضعت رجلي يف الغرز أن قال حسن  تقاصر أعمار أمته والثالث قول معاذ وآخر م

  خلقك للناس والرابع إذا نشأت حبرية مث تشاءمت فتلك عني غديقة 
   ومن مظان املرسل واملنقطع واملعضل كتاب السنن لسعيد بن منصور

تنبيه قد وقع يف كالم بعض علماء احلديث استعمال املعضل فيما مل يسقط فيه شيء من اإلسناد أصال وذلك 
خليد بن دعلج عن معاوية بن  فيما فيه إشكال من جهة املعىن مثال ذلك ما رواه الدواليب يف الكىن من طريق 

ترك من زكاته وقال هذا معضل يكاد  قرة عن أبيه مرفوعا من كانت وصيته على كتاب اهللا كانت كفارة ملا
يكون باطال والظاهر أنه هنا بكسر الضاد من قوهلم أعضل األمر إذا اشتد واستغلق وأمر معضل ال يهتدي 

  لوجهه 

  ذكر النوع الثالث عشر من علوم احلديث

كالم غريه  هذا النوع هو معرفة املدرج يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كالم الصحابة وختليص
  من كالمه 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأنا عمر بن حفص السدوسي حدثنا عاصم بن علي حدثنا 
  زهري بن معاوية عن احلسن بن احلر 

عن القاسم بن خميمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثين أن عبد اهللا أخذ بيده وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا أخذ بيد عبد اهللا فعلمه يف الصالة وقال قل التحيات هللا والصلوات فذكر التشهد قال فإذا  أخذ بيد

  قلت هذا فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد 
هكذا رواه مجاعة عن زهري وغريه عن احلسن بن احلر وقوله إذا قلت هذا مدرج يف احلديث من كالم عبد اهللا 

  بن مسعود مث ذكر دليل اإلدراج 
قال أهل األثر اإلدراج نوعان إدراج يف املنت وإدراج يف اإلسناد أما اإلدراج يف املنت فهو أن يورد يف منت 

احلديث ما ليس منه على وجه يوهم أنه منه ويسمى ذلك املورد مدرج املنت وهو ثالثة أقسام مدرج يف آخر 
  أثنائه احلديث ومدرج يف أوله ومدرج يف 



ا ورد يف  أما املدرج يف آخر احلديث فهو الغالب املشهور يف هذا النوع ولذا اقتصر ابن الصالح عليه ومثاله م
آخر حديث التشهد املذكور سابقا وهو فإذا قلت هذا فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن 

   بن مسعود وهو مدرج يف آخر احلديث تقعد فاقعد فإن هذا الكالم مدرج يف احلديث من كالم عبد اهللا
وقد رواه شبابه بن سوار عنه ففصله وبني أنه من قول عبد اهللا فقال قال عبد اهللا فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما 

اقعد رواه الدارقطين وقال شبابة ثقة وقد فصل  عليك من الصالة فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد ف
  ابن مسعود وهو أصح من رواية من أدرج آخره وقوله أشبه بالصواب آخر احلديث وجعله من قول 

وأما املدرج يف أول احلديث فقليل ومثاله ما رواه شبابه بن سوار وغريه عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب 
  هريرة أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسبغوا الوضوء ويل لألعقاب من النار 

لوضوء من قول أيب هريرة أدرج يف احلديث يف أوله ويدل على اإلدراج ما رواه البخاري عن فقوله أسبغوا ا
آدم بن أيب إياس عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة انه قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى اهللا 

  عليه و سلم قال ويل لألعقاب من النار رواه بعضهم مقتصرا على املرفوع 
  ل أيب هريرة أسبغوا الوضوء قد روي يف الصحيح مرفوعا من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص مث إن قو

  وقال بعضهم إن هذا القسم نادر جدا حىت إنه يعز أن يوجد له مثال ثان يعزز به هذا املثال 
خرب هشام بن عروة  واما املدرج يف أثناء احلديث فهو كثري إذا نظر إىل ما أدرج لتفسري األلفاظ الغريبة ومثاله

ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ    بن الزبري عن أبيه عن بسرة بنت صفوان مرفوعا من مس 
قال الدارقطين كذا رواه عبد احلميد عن هشام وقد وهم يف ذكر األنثيني والرفغ وإدراجه ذلك يف حديث 

هشام منهم أيوب السختياين  بسرة واحملفوظ أن ذلك من قول عروة غري مرفوع وكذلك رواه الثقات عن
  ومحاد بن زيد وغريمها 

وقد روي من طريق أيوب من مس ذكره فليتوضأ وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ 
ا قرب من الذكر مبنزلة مس الذكر فقال ما قال فظن بعض الرواة أن ما  فكانه الح له من معىن اخلرب أن مس م

   فأوردوه كذلك وقد تبني للباحثني أن األنثيني والرفغ مدرجان يف أثناء اخلرب قاله هو نفس اخلرب
وقد روي من مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ وقد توهم بعضهم أنه على هذه الرواية يكون مثاال ثانيا ملا 

ج على كل حال وقع فيه اإلدراج يف األول وليس كذلك ألن أول احلديث هو من مس وآخره فليتوضأ فاإلدرا
  إمنا وقع يف أثناء احلديث والرفغ بضم الراء وفتحها أصل الفخذين 

  ومثال ما أدرج يف أثناء احلديث لتفسري لفظ غريب حديث أنا زعيم 

  والزعيم احلميل ببيت يف اجلنة احلديث فقوله والزعيم احلميل مدرج يف أثناء احلديث لتفسري اللفظ الغريب فيه 
سامه حمظور قال ابن السمعاين من تعمد اإلدراج فهو ساقط العدالة وممن حيرف الكلم عن واإلدراج جبميع أق

مواضعه وهو ملحق بالكذابني وقد استثىن بعضهم من ذلك ما ادرج لتفسري لفظ غريب لقلة وقوع االلتباس فيه 
  وقد فعله الزهري وغريه 

داللة املدرج على امتناع نسبته إىل النيب صلى وال يسوغ احلكم باإلدراج إال إذا وجد ما يدل عليه فمن ذلك 
سلم وذلك كقول أيب هريرة يف حديث للعبد اململوك أجران والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل  اهللا عليه و 



اهللا وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك وكقول ابن مسعود كما جزم به سليمان بن حرب يف حديث الطرية 
من ذلك تصريح بعض الرواة بالفصل وذلك بإضافته لقائله ويتقوى باقتصار بعض الرواة شرك وما منا إال و

  على األصل كحديث التشهد وهذا هو األكثر 
ومما دل الدليل على اإلدراج فيه حديث ابن مسعود من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك 

صلى اهللا عليه و سلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرمها فأفاد أن  باهللا شيئا دخل النار ففي رواية أخرى قال النيب
إحدى الكلمتني من قوله مث وردت رواية ثالثة أفادت ان الكلمة اليت من قوله هي الثانية وأكد ذلك رواية رابعة 

  اقتصر فيها على الكلمة األوىل مضافة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يه حديث الكسوف على ما ورد يف رواية ابن ماجه وهو إن الشمس والقمر ال ومما دلت األمارة على اإلدراج ف

ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا جتلى اهللا لشيء من خلقه خشع له فإن هذه اجلملة األخرية وهي فإن اهللا إذا 
ات مع أن جتلى لشيء من خلقه خشع له يظهر أهنا مدرجة من كالم بعض الرواة ولذا مل تقع يف سائر الرواي

حديث الكسوف قد روي عن بضعة عشر من الصحابة على انه يكفي أن يقال إهنا خمالفة للرواية اليت وقعت يف 
  الصحيح وهي أن الشمس والقمر 

  آيتان من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهللا والصالة 
ذكرنا يعين احلديث قال أبو حامد الغزايل إن هذه  الزيادة مل يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وغنما املروي ما 

الذي ليست فيه هذه الزيادة قال ولو كان صحيحا لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر 
رح ناصر الشرع أولت باألدلة العقلية اليت ال تتبني يف الوضوح إىل هذا احلد وأعظم ما يفرح به امللحدة أن يص

  بأن هذا وأمثاله على خالف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك 
وقد ضعف العالمة ابن دقيق العيد احلكم باإلدراج فيما إذا كان املدرج مقدما على اللفظ املروي أو يف أثنائه ال 

ج إمنا يكون بلفظ تابع ميكن استقالله عن اللفظ سيما يف مثل من مس ذكره أو أنثييه فليتوضأ وقال إن اإلدرا
  السابق 

قال بعض العلماء وكأن احلامل هلم على عدم ختصيص اإلدراج بآخر اخلرب جتويز كون التقدمي والتأخري من 
  الراوي لظنه الرفع يف اجلميع واعتماده على الرواية باملعىن فيبقى املدرج حينئذ يف أول اخلرب أو أثنائه 

حال فاملرجع إىل الدليل املقتضى لغلبة الظن فإذا وجد حكم باإلدراج سواء كان ذلك يف اآلخر أو وعلى كل 
  يف األول أو يف الوسط 

ا باإلسناد وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام    هذا وأما مدرج اإلسناد فهو ما يكون اإلدراج فيه له تعلق م
منه فإنه عنده بإسناد آخر فريوي الراوي عنه مجيعه  القسم األول أن يكون احلديث عند راويه بإسناد إال طرفا

  باإلسناد األول 
ويلحق هبذا القسم قسم أفرده بعضهم عنه وهو أن يسمع احلديث من شيخه إال طرفا مث يسمع لك الطرف 

  بواسطة عنه مث يرويه مجيعه عنه بال واسطة 
  ومثال ذلك حديث إمساعيل بن جعفر عن محيد عن أنس يف قصة 



ني وان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلم لو خرجتم إىل إبلنا فشربتم من ألباهنا وأبواهلا فإن لفظة وأبواهلا العرني
إمنا مسعها محيد ن قتادة عن أنس كما بينه حممد بن أيب عدي ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغريهم إذ 

محيد قال قتادة عن انس وأبواهلا فرواية إمساعيل  رووه عن محيد عن أنس بلفظ فشربتم من ألباهنا وعندهم قال
  على هذا فيها إدراج فيه تدليس 

  القسم الثاين أن يدرج بعض حديث يف حديث آخر خمالف له يف السند 
ومثاله حديث رواه سعيد بن أيب مرمي عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وال تدابروا وال تنافسوا احلديث  ال تباغضوا وال حتاسدوا
فقوله وال تنافسوا مدرج يف هذا احلديث أدرجه ابن أيب مرمي فيه من حديث آخر ملالك عن أيب الزناد عن 

األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال جتسسوا وال 
وكال احلديثني متفق عليه من طريق مالك وليس يف األول وال تنافسوا وهو حتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا 

  يف احلديث الثاين 
قال اخلطيب وابن عبد الرب إن ابن مرمي قد وهم يف ذلك وخالف مجيع الرواة عن مالك يف املوطأ وقال محزة 

  الكناين ال أعلم أحدا قاهلا عن مالك يف حديث أنس غريه 
مجاعة احلديث بأسانيد خمتلفة فريويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك القسم الثالث أن يروي 

  األسانيد وال يبني االختالف 

  ذكر النوع الرابع عشر من علوم احلديث

  النوع الرابع عشر من هذا العلم معرفة التابعني 
  وهذا النوع يشتمل على علوم كثرية فإهنم على طبقات يف الترتيب ومىت غفل 

اإلنسان عن هذا العلم مل يفرق بني الصحابة والتابعني مث مل يفرق أيضا بني التابعني وأتباع التابعني قال اهللا عز و 
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد ( جل 

  ) لفوز العظيم هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ذلك ا
وقد ذكرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد وأبو 

العباس حممد بن يعقوب املوي بنيسابور وأبو أمحد بكر بن حممد الصرييف مبرو قالوا حدثنا أبو قالبة عبد امللك 
ن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا بن حممد الرقاشي حدثنا أزهر بن سعد حدثنا اب

سلم خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم فال أدري أذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه و 
  و سلم بعد قرنه قرنني أو ثالثة 

د بن صاحل بن هانئ حدثنا حممد بن هذا حديث خمرج يف الصحيح ملسلم بن احلجاج وله علة عجيبة حدثناه حمم
نعيم حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا 

سلم خري الناس قرين قال فحدثت به حيىي بن سعيد فقال ليس يف حديث ابن عون عن عبد اهللا  صلى اهللا عليه و 
إن أزهر حدثنا عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا قال رأيت أزهر فقلت له بلى فيه قال ال فقلت 



جاء بكتابه ليس فيه عن عبد اهللا قال عمرو بن علي فاختلفت إىل أزهر قريبا من شهرين للنظر فيه فنظر يف 
  كتابه مث خرج فقال مل أجده إال عن عبيدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

الصحابة من شافه أصحاب الرسول صلى اهللا عليه و سلم وحفظ عنهم الدين والسنن  فخري الناس قرنا بعد
  وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل 

فمن الطبقة األوىل من التابعني وهم قوم حلقوا العشرة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باجلنة 
يس بن عباد وأبو ساسان حضني بن املنذر وأبو سعيد بن املسيب وقيس بن أيب حازم وأبو عثمان النهدي وق

  وائل شقيق بن سلمة وأبو رجاء العطاردي 
ومن الطبقة الثانية األسود بن يزيد وعلقمة بن قيس ومسروق بن األجدع وأبو سلمة بن عبد الرمحن وخارجة 

  بن زيد 
وشريح بن احلارث وهم مخس عشرة ومن الطبقة الثالثة عامر بن شراحيل الشعيب وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة ومن لقي عبد اهللا بن أيب أوىف من أهل الكوفة ومن لقي 
السائب بن يزيد من أهل املدينة ومن لقي عبد اهللا بن احلارث بن جزء من أهل مصر ومن لقي أبا أمامة الباهلي 

  من أهل الشام 
عة من أهل املدينة فسعيد بن املسيب والقاسم بن حممد بن أيب بكر وعروة بن الزبري وخارجة وأما الفقهاء السب

بن يسار فهؤالء  بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وسليمان 
  الفقهاء السبعة عند األكثر من علماء احلجاز 

م الذين أدركوا اجلاهلية وحياة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليست هلم وأما املخضرمون من التابعني فه
  صحبة فمنهم أبو رجاء العطاردي وأبو وائل األسدي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي 

وحدثين بعض مشاخينا من األدباء أن املخضرم اشتقاقه من أن أهل اجلاهلية كانوا خيضرمون آذان اإلبل يقطعوهنا 
  عالمة إلسالمهم إن أغري عليها أو حوربوا  لتكون

ومن التابعني بعد املخضرمني طبقة ولدوا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يسمعوا منه منهم حممد 
بن أيب بكر الصديق وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن سعد بن عبادة والوليد بن عبادة بن الصامت 

  وعلقمة بن قيس 
تعد يف التابعني ومل يصح مساع أحد منهم من الصحابة منهم إبراهيم بن سويد النخعي وإمنا روايته وطبقة 

الصحيحة عن علقمة واألسود ومل يدرك أحدا من الصحابة وليس هذا بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه ومنهم 
  عيد بن جبري عن ابن عباس ثابت بن عجالن األنصاري ومل يصح مساعه من ابن عباس وإمنا يروي عن عطاء وس

وطبقة عداده عند الناس يف أتباع التابعني وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان وقد لقي عبد 
اهللا بن عمر وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل وقد أدخل على عبد اهللا بن عمر وجابر بن عبد اهللا انتهى ما 

  ذكره احلاكم 
ر اختلف يف طبقات التابعني فجعلهم مسلم يف كتاب الطبقات ثالث طبقات وجعلهم ابن قال بعض أهل األث

سعد أربع طبقات وقال احلاكم هم مخس عشرة طبقة األوىل منها قوم حلقوا العشرة منهم سعيد بن املسيب 



ق بن سلمة وقيس بن أيب حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد وأبو ساسان حضني بن املنذر وأبو وائل شقي
  وأبو رجاء العطاردي 

وقد اعترض على احلاكم يف ذلك فإن سعيد بن املسيب إمنا ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب ومل يسمع من أكثر 
العشرة بل قال بعضهم إنه ال تصح له رواية عن أحد من العشرة إال سعد بن أيب وقاص وكان سعد آخرهم 

  لعشرة ومسع منهم سوى قيس بن أيب حازم ذكر ذلك احلافظ موتا على انه ليس يف التابعني من أدرك ا

عبد الرمحن بن يوسف بن خراش وروي عن أيب داود أنه قال إنه روى عن التسعة ومل يرو عن عبد الرمحن بن 
  عوف 

  ذكر النوع اخلامس عشر من علوم احلديث

بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيهم  وهو معرفة أتباع التابعني فإن غلط من ال يعرفهم عظم وهم الطبقة الثالثة
مجاعة من أئمة املسلمني وفقهاء األمصار ويف هذه الطبقة مجاعة يشتبه على املتعلم أساميهم فيتومههم من التابعني 

  لنسب جيمعهم أو غري ذلك 
ر يروي منهم احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم وهو الذي يعرف باحلسني األصغ

عنه عبد اهللا بن املبارك وغريه ورمبا قال الراوي عن حسني بن علي عن أبيه فيشتبه على من ال يتحقق أنه مرسل 
ويتومهه من التابعني وليس كذلك فإن أوالد علي بن احلسني وين العابدين ستة منهم وهم حدثوا حممد وعبد اهللا 

  د وهو أبو جعفر باقر العلوم وزيد وعمر وحسني وفاطمة وليس فيهم تابعي غري حمم
بن أيب مسلم املكي ورمبا روي عنه عن ابن عباس فيتأمل الراوي حاله  سليمان  ومنهم سليمان األحول وهو 

فيقول هذا كبري وهو خال عبد اهللا بن أيب جنيح فال ينكر أن يلقى الصحابة وليس كذلك فإنه من األتباع 
  ورواياته عن طاوس عن ابن عباس 

مان بن عبد الرمحن الدمشقي وعدداه يف املصريني كبري السن واحملل روى عنه عمرو بن احلارث ومنهم سلي
وشعبة والليث وقد قيل عنه عن الرباء بن عازب فإذا تأمل الراوي حمله وسنه وجاللة الرواة عنه ال يستبعد 

  كونه من التابعني وليس كذلك فإن بينه وبني الرباء عبيد بن فريوز 

هذه األسامي ليستدل هبا على مجاعة من أتباع التابعني مل نذكرهم ويعلم بذلك أن معرفة التباع نوع فقد ذكرنا 
  كبري من العلم 

  ذكر النوع السادس عشر من علوم احلديث

هذا النوع يف معرفة األكابر الرواة عن األصاغر وشرح هذه المعرفة أن طالب هذا العلم إذا كتب حديثا لليث 
صاحل ال يتوهم أن الراوي دون املروي عنه كذلك إذا روى حديثا البن جريح عن إمساعيل بن  عن عبد اهللا بن

  علية وما أشبه هذا ومثاله يف الروايات كثري 
واملثال الثاين هلذا النوع أن يروي العامل احلافظ املتقدم عن احملدث الذي ال يعلم غري الرواية من كتابه فينبغي 



  بع على املتبوع للطالب أن يعلم فضل التا
مثال هذا رواية ابن أيب ذئب عن عبد اهللا بن دينار وأشباهه ورواية امحد وإسحاق عن عبيد اهللا بن موسى 

وأشباهه وليس يف هؤالء جمروح بل كلهم من أهل الصدق إال أن الرواة عنهم أئمة حفاظ وهم حمدثون فقط 
  وقد رأيت يف زماننا من هذا النوع ما يطول ذكره ا هـ 

قال بعض أهل األثر هذا نوع مهم تدعو إليه اهلمم العالية والنفس الزاكية وقد قيل ال يكون الرجل حمدثا حىت 
ثله وعمن هو دونه    يأخذ عمن فوقه وعمن هو م

ومن فوائد معرفته األمن من أن يظن االنقالب يف السند واألمن من أن يتوهم كون املروي عنه أكرب أو أفضل 
  لب كون املروي عنه كذلك فتجهل منزلتهما نظرا إىل أن األغ

  ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعني ومنها رواية العبادلة وغريهم من 

  الصحابة كأيب هريرة وأنس عن كعب احلبار 
وممن جرى على ذلك اإلمام البخاري فقد ذكروا أن الذين كتب عنهم وحدث عنهم ينقسمون إىل مخسة 

من حدثه عن التابعني مثل حممد بن عبد اهللا األنصاري فإنه حدثه عن محيد ومثل مكي بن  طبقات الطبقة األوىل
  إبراهيم فإنه حدثه عن يزيد بن أيب عبيد ومثل أيب نعيم فإنه حدثه عن األعمش 

  الطبقة الثانية من كان يف عصر هؤالء لكنه مل يسمع من ثقات التابعني كسعيد بن أيب مرمي وأيوب بن سليمان 
طبقة الثالثة وهي الوسطى من مشاخيه من مل يلق التابعني لكن أخذ عن كبار أتباع التابعني كسليمان بن حرب ال

  وعلي بن املديين وحيىي بن معني وهذه الطبقة قد شاركه مسلم يف األخذ عنهم 
بله قليال كأيب حامت الرازي وعبد بن محيد وامحد  بن النضر وإمنا خيرج الطبقة الرابعة رفقاؤه يف الطلب ومن مسع ق

ا مل جيده عند غريهم  ا فاته عن مشاخيه أو م   عن هؤالء م
الطبقة اخلامسة قوم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد مسع منهم للفائدة كعبد اهللا بن محاد األملي وعبد اهللا بن 

  أيب العاص اخلوارزمي وحسني بن حممد القباين 
واية عنهم مبا روى عثمان بن أيب شيبة عن وكيع أنه قال ال يكون وقد روى عنهم أشياء يسرية وعمل يف الر

ثله وعمن هو دونه ومما روي عنه نفسه أنه قال ال يكون احملدث  الرجل عاملا حىت حيدث عمن فوقه وعمن هو م
  كامال حىت يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه 

  ذكر النوع السابع عشر من علوم احلديث

  من هذا العلم يف معرفة أوالد الصحابة فإن من جهل هذا النوع  هذا النوع

اشتبه عليه كثري من الروايات وأول ما يلزم احلديثي معرفته من ذلك أوالد سيد البشر حممد املصطفى صلى اهللا 
عليه و سلم ومن صحت الرواية عنه منهم وقد روي احلديث عن زهاء مئيت رجل وامرأة من أهل البيت مث بعد 

  ذا معرفة أوالد التابعني وأتباع التابعني وغريهم من أئمة املسلمني علم كبري ونوع بذاته من أنواع علم احلديث ه

  ذكر النوع الثامن عشر من علوم احلديث



هذا النوع من علم احلديث يف معرفة اجلرح والتعديل ومها يف األصل نوعان كل نوع منهما علم برأسه وهو 
قاة الكبرية منه وقد تكلمت عليه يف كتاب املدخل إىل معرفة الصحيح بكالم شاف رضيه مثرة هذا العلم واملر

  كل من رآه من أهل الصنعة 
وأصل عدالة احملدث أن يكون مسلما ال يدعو إىل بدعة وال يعلن من أنواع املعاصي ما تسقط به عدالته فإن 

صاحب كتاب فال ينبغي أن حيدث إال من كان مع ذلك حافظا حلديثه فهي أرفع درجات احملدثني وإن كان 
أصوله وأقل ما يلزمه أن حيسن قراءة كتابه وإن كان احملدث غريبا ال يقدر على إخراج أصوله فال يكتب عنه 

  إال ما حيفظه إذا مل خيالف الثقات يف حديثه فإن حدث من حفظه املناكري اليت ال يتابع عليها مل يؤخذ عنه 
يمان وقد اختلف أئمة احلديث يف  أصح األسانيد فحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن سل

  قال مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر 
  ومسعت أبا بكر بن أيب دارم احلافظ بالكوفة حيكي عن بعض شيوخه عن 

  لها الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي أيب بكر بن أيب شيبة قال أصح األسانيد ك
بن القاسم بن نصر  حدثين احلسني بن عبد اهللا الصرييف قال حدثين حممد بن محاد الدوري حبلب قال أخربين أمحد 

  بن دوست قال حدثنا حجاج ابن الشاعر قال 
تذاكروا فذكروا أجود األسانيد اجتمع أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين يف مجاعة معهم اجتمعوا ف

  اجلياد 
  فقال رجل منهم أجود األسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة 

  وقال علي بن املديين أجود األسانيد ابن عون عن حممد عن عبيدة عن علي 
  عن أبيه وقال أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل أجود األسانيد الزهري عن سامل 

  وقال حيىي األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 
فقال له إنسان األعمش مثل الزهري فقال برئت من األعمش أن يكون مثل الزهري الزهري يرى العرض 

واإلجازة وكان يعمل لبين أمية وذكر األعمش فمدحه فقال فقري صبور جمانب للسلطان وذكر علمه بالقرآن 
  وورعه 
اهللا التوفيق إن هؤالء األئمة احلفاظ قد ذكر كل منهم ما أدى إليه اجتهاده يف أصح األسانيد ولكل فأقول وب

صحايب رواة من التابعني وهلم أتباع وأكثرهم ثقات فال ميكن أن يقطع احلكم يف أصح األسانيد لصحايب واحد 
  فنقول وباهللا التوفيق 

  عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة  إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن حممد عن أبيه

  وأصح أسانيد الصديق إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب بكر 
  وأصح أسانيد عمر الزهري عن سامل عن أبيه عن جده 

 وأصح أسانيد املكثرين من الصحابة كعبد اهللا بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد أنس مالك بن
  أنس عن الزهري عن أنس 

مث ذكر أوهى األسانيد مث قال والكالم يف اجلرح والتعديل أكثر مما ميكن االستقصاء فيه لكين قصدت االختصار 



يف هذا الكتاب ليستدل باحلديث الواحد على أحاديث كثرية وقد استقصيت الكالم يف إباحة جرح احملدث يف 
  به عن إعادته ا هـ  املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل فاستغنت

  ذكر النوع التاسع عشر من علوم احلديث

وهو معرفة الصحيح والسقيم وهذا النوع من هذه العلوم غري اجلرح والتعديل الذي قدمنا ذكره فرب إسناد 
  يسلم من اجملروحني غري خمرج يف الصحيح فكم من حديث ليس يف إسناده إال ثقة ثبت وهو معلول واه 

  برواته فقط وإمنا يعرف بالفهم واحلفظ وكثرة السماع  فالصحيح ال يعرف
وليس هلذا النوع من العلم عون اكثر من مذاكرة أهل الفهم واملعرفة ليظهر ما خيفى من علة احلديث فإذا 

وجدت مثل هذه األحاديث باألسانيد الصحيحة غري خمرجة يف كتايب اإلمامني البخاري ومسلم لزم صاحب 
  علته ومذاكرة أهل املعرفة به لتظهر علته احلديث التنقري عن 

سلم صحايب زائل عنه اسم اجلهالة وهو أن  وصفة احلديث الصحيح أن يرويه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يروي عنه تابعيان عدالن مث يتداوله أهل 

  احلديث بالقبول إىل وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة 
صم حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا نعيم بن محاد قال مسعت عبد الرمحن بن أخربنا حممد بن أمحد بن متيم األ

مهدي يقول قيل لشعبة من الذي يترك حديثه قال إذا روى عن املعروفني ما ال يعرفه املعرفون فأكثر ترك حديثه 
ترك حديثه وإذا اهتم بالكذب ترك حديثه وإذا أكثر الغلط ترك حديثه وإذا روى حديثا اجتمع عليه أنه غلط 

  وما كان غري هذا فارو عنه 
أخربين عبد اهللا بن حممد بن موسى قال حدثنا إمساعيل بن قتيبة قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا وكيع 

عن سفيان عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال إن من احلديث حديثا له وضوء كضوء النهار نعرفه به وإن من 
  مة الليل نعرفه هبا احلديث حديثا له ظلمة كظل

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن حممد الدوري قال حدثنا حيىي بن معني قال حدثنا جرير 
  عن رقبة ان عبد اهللا بن مسور املدائين وضع أحاديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاحتملها الناس 

بن إمساعيل السلمي قال حدثنا عبد العزيز األويسي قال حدثنا مالك حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا حممد 
قال كان ربيعة بن أيب عبد الرمحن يقول البن شهاب إن حايل ليست تشبه حالك فقال له ابن شهاب وكيف 

لك قال ربيعة أنا أقول برأي من شاء أخذه فاستحسنه وعمل به ومن شاء تركه وأنت يف القوم حتدث عن النيب 
سلم فيحفظ صلى ا   هللا عليه و 

  ذكر النوع العشرين من علوم احلديث

النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا كره من صحة احلديث إتقانا ومعرفة ال تقليدا وظنا معرفة 
  فقه احلديث إذ هو مثرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة 



حممد بن مسلم الزهري وحيىي بن سعيد األنصاري  مي ذكر أناسا ممن عرف بفقه احلديث من أهل احلديث منهم
وعبد الرمحن األوزاعي وسفيان بن عيينة اهلاليل وعبد اهللا بن املبارك وحيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن 

مهدي وحيىي بن حيىي التميمي وامحد بن حممد بن حنبل وعلي بن عبد اهللا بن جعفر املديين وحيىي بن معني 
هيم احلنظلي وحممد بن إمساعيل البخاري ومسلم بن احلجاج القشريي وأبو عبد الرمحن أمحد وإسحاق بن إبرا

  بن شعيب النسائي وأبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية وغريهم 
  وأورد عند ذكر كل واحد منهم ما قيل يف شأنه من الثناء ولرمبا أورد شيئا من كالمه مما يتعلق هبذا النوع 

ذا الباب وتركت أسامي مجاعة من أئمتنا كان من حقهم أن أذكرهم يف هذا املوضع مث قال قد اختصرت ه
فمنهم أبو داود السجستاين وحممد بن عبد الوهاب العبدي وأبو بكر اجلارودي وإبراهيم بن أيب طالب وأبو 

بن مسلم  عيسى الترمذي وموسى بن هارون البزاز ةاحلسن بن علي املعمري وعلي بن احلسني بن اجلنيد وحممد
  بن واره وحممد بن عقيل البلخي وغريهم من مشاخينا رضي اهللا عنهم أمجعني 

  ذكر النوع احلادي والعشرين من علوم احلديث

  هذا النوع يف معرفة ناسخ احلديث من منسوخه وأنا ذاكر مبشيئة اهللا تعاىل منه أحاديث يستدل هبا على الكثري 
 الصفار قال حدثنا أمحد بن مهدي بن رستم قال حدثنا مؤمل بن إمساعيل أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا

قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن عبد اهللا بن عمرو القاري عن أيب أيوب األنصاري 
سلم قال توضئوا مما غريت النار    أن النيب صلى اهللا عليه و 

خ له ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن عوف قال أبو عبد اهللا هذا املر منسوخ والناس
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدر عن جابر قال كان آخر األمرين 

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار مث ذكر أمثلة أخرى 

  رين من علوم احلديثذكر النوع الثاين والعش

هذا النوع منه يف معرفة األلفاظ الغريبة يف املتون وهذا علم قد تكلم فيه مجاعة من أتباع التابعني منهم مالك 
  والثوري وشعبة فمن بعدهم 

وأول من صنف الغريب يف اإلسالم النضر بن مشيل له فيه كتاب هو عندنا بال مساع مث صنف فيه أبو عبيد 
  كتابه الكبري ا هـ  القاسم بن سالم

قال ابن الصالح وخالف بعضهم احلاكم فقال أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن املثىن وقال بعضهم أول 
من مجع يف هذا الفن شيئا وألفه أبو عبيدة مث النضر بن مشيل مث عبد امللك بن قريب األصمعي وكان يف عصر 

  املئتني مجع أبو عبيد القاسم بن سالم كتابه املشهور أيب عبيدة وتاخر عنه وصنف يف ذلك قطرب مث بعد 

  ذكر النوع الثالث والعشرين من علوم احلديث



هذا النوع من هذا العلم يف معرفة املشهور من األحاديث واملشهور غري الصحيح فرب حدي مشهور مل خيرج 
ال نطاح يف الصحيح فمن ذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم ومنه نضر اهللا امرأ مسع م قاليت فوعاها ومنه 

إال بويل ومنه من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام من نار فكل هذه األحاديث مشهورة بأسانيدها وطرقها 
وأبواب جيمعها أصحاب احلديث وكل حديث منها جتمع طرقه يف جزء أو جزئني ومل خيرج يف الصحيح منها 

  حرف 

ا األعمال بالنيات وغنما لكل امرئ ما نوا ومنها إن اهللا ال يقبض وأما األحاديث املخرجة يف الصحيح فمنها إمن
العلم انتزاعا ينتزعه من الناس احلديث ومنها كل معروف صدقة ومنها إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ومنها تقتل 

طوال من عمارا الفئة الباغية ومنها املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ومنها ال تقاطعوا وال تدابروا وال
  األحاديث مثل حديث اإلميان وحديث الزكاة وحديث احلج وحديث املعراج 

ومن الطوال اليت مل خترج يف الصحيح حديث الطري وحديث قس بن ساعدة وحديث أم معبد وغريها من 
  الطوال 

الذي يستوي  فهذه األنواع اليت ذكرنا من املشهور الذي يعرفه أهل العلم وقلما خيفى ذلك عليهم وهو املشهور
  يف معرفته اخلاص والعام 

وأما املشهور الذي يعرفه أهل الصنعة فمثال ذلك ما حدثنا أبو عبد الرمحن حممد بن عبد اهللا بن أيب الوزير 
التاجر قال حدثنا أبو حامت الرازي قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثين سليمان التيمي عن أيب 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان جملز عن أنس بن مالك 
قال أبو عبد اهللا هذا حديث خمرج يف الصحيح وله رواة عن أنس غري أيب جملز ورواه عن أيب جملز غري التيمي 

وهذا  ورواه عن التيمي غري األنصاري وال يعلم ذلك غري أهل الصنعة فإن غريهم يقول هو صاحب أنس
  حديث غريب أن يرويه عن رجل عن أنس 

وال يعلم ان احلديث عند الزهري وقتادة وله عن قتادة طرق كثرية وال يعلم أيضا أن احلديث بطوله يف ذكر 
العرنيني جيمع ويذاكر بطرقه وأمثال هذا احلديث ألوف من األحاديث اليت ال يقف على شهرهتا غري أهل 

  معرفته احلديث اجملتهدين يف مجعه و

  ذكر النوع الرابع والعشرين من علوم احلديث

هذا النوع منه يف معرفة الغريب من احلديث وليس هذا العلم ضد األول فإنه يشتمل على أنواع شىت ال بد من 
  شرحها يف هذا املوضع 

جلبار قال فنوع منه غرائب الصحيح مثال ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أمحد بن عبد ا
حدثنا يونس بن بكري عن عبد الواحد بن أمين املخزومي قال حدثين أمين قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول كنا 
يوم اخلندق حنفر اخلندق فعرضت فيه كذانة وهي اجلبل فقلت يا رسول اهللا كذانة قد عرضت فيه فقال رسول 

ى اهللا عليه و سلم فأتاها وبطنه معصوب حبجر من اجلوع اهللا صلى اهللا عليه و سلم رشوا عليها مث قام النيب صل
  فذكر حديثا 



طويال فيه ذكر أهل الصفة ودعوة النيب صلى اهللا عليه و سلم إياهم وهو حديث يف ورقة ورواه البخاري يف 
اجلامع الصحيح عن خالد بن حيىي املكي عن عبد الواحد بن أمين فهذا حديث صحيح وقد تفرد به عبد الواحد 

  ن أمين عن أبيه وهو من غرائب الصحيح ب
والنوع الثاين من غرائب احلديث غرائب الشيوخ مثاله ما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا الربيع 
سلم قال  بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ذا حديث غريب ملالك بن أنس عن نافع وهو إمام جيمع حديثه تفرد به عنه الشافعي وهو ال بيع حاضر لباد ه
  غمام مقدم وال نعلم أحدا حدث به عنه غري الربيع بن سليمان وهو ثقة مأمون 

والنوع الثالث من غريب احلديث غرائب املتون مثال ذلك ما حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق 
  قال حدثنا أبو حيىي بن أيب مسرة  اخلزاعي مبكة

بن املنكدر عن جابر قال قال رسول  قال حدثنا خالد بن حيىي قال حدثنا أبو عقيل عن حممد بن سوقة عن حممد 
  اهللا إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق وال تبغض إىل نفسك عبادة اهللا فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى 

د واملنت فكل ما روي فيه فهو من اخلالف على حممد بن سوقة فأما ابن املنكدر عن هذا حديث غريب اإلسنا
بن سوقة وعنه أبو عقيل وعنه خالد بن حيىي فهذه األنواع اليت ذكرهتا مثال  \جابر فليس يرويه غري حممد 

  أللوف من احلديث جتري على مثاهلا وسننها 

  ذكر النوع اخلامس والعشرين من علوم احلديث

  النوع فيه معرفة األفراد من األحاديث وهو على ثالثة أنواع  هذا
  النوع األول فيه معرفة سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت يتفرد هبا أهل مدينة واحدة عن الصحايب 

ومثال ذلك ما حدثنا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا صاحل بن حممد بن حبيب احلافظ قال 
ا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن أيب احلسناء عن احلكم بن عتيبة عن حنش قال كان علي رضي اهللا حدثن

عنه يضحي بكبشني بكبش عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وبكبش عن نفسه وقال كان أمرين رسول اهللا صلى 
سلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا    اهللا عليه و 

  اإلسناد إىل آخره مل يشركهم فيه أحد  تفرد به أهل الكوفة من اول

مث اورد للبصرة واملدينة ومصر والشام ومكة وخراسان لكل واحدة منها حديثا قد تفرد به أهلها واملثال الذي 
نقلناه عنه كاف يف الوقوف على هذا النوع بالنظر إىل املبتدئ ولذلك اقتصرنا عليه وقد جرينا على هذا النهج 

   يف كثري من املواضع
  النوع الثاين من األفراد أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من األئمة 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا أمحد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة 
يه و سلم بعث سرية إىل جند فبلغ ت سهماهنم اثين عشر عن الزهري عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عل

  بعريا فنفلنا النيب صلى اهللا عليه و سلم بعريا بعريا 



بن شيبان الرملي    تفرد به سفيان بن عيينة عن الزهري وعنه أمحد 
قال أبو عبد اهللا هذا النوع من األفراد يكثر وال ميكن ذكره لكثرته وهو عند أهل الصنعة متعارف وقد ذكر 

  مثاله 
األفراد فإنه أحاديث ألهل املدينة ينفرد هبا عنهم أهل مكة مثال وأحاديث ينفرد هبا  فأما النوع الثالث من

  اخلراسانيون عن أهل احلرمني مثال وهذا نوع يعز وجوده وفهمه 
حدثنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ببغداد قال حدثنا حممد بن عيسى املدائين قال حدثنا حممد بن 

وحدثنا أبو العباس احملبويب قال حدثنا حممد بن الليث قال  -ح  -ا أبو إسحاق الفضل بن عطية قال حدثن
  حدثنا حيىي بن إسحاق الكاجفوين قال حدثنا عبد الكبري بن دينار عن 

  أيب إسحاق عن الرباء قال كان رجل يقال له نعم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أنت عبد اهللا 
عمرو بن عبد اهللا السبيعي إمام تابعي من أهل الكوفة وليس هذا احلديث عند قال أبو عبد اهللا أبو إسحاق 

الكوفيني عنه فإن عبد الكبري دينار مروزي وحممد بن الفضل بن عطية خباري وقد تفردا به عنه فهو من أفراد 
  اخلراسانيني عن الكوفيني 

  ذكر النوع السادس والعشرين من علوم احلديث

ا مل يسمعوه ويف هذا النوع من هذه العل وم يف معرفة املدلسني الذين ال مييز من كتب عنهم بني ما مسعوه وم
  التابعني وأتباع التابعني وإىل عصرنا هذا منهم مجاعة 

  قال أبو عبد اهللا فالتدليس عندنا على ستة أجناس 
أهنم مل خيرجوا من عداد فمن املدلسني من دلس عن الثقات الذين هم يف الثقة مثل احملدث أو فوقه أو دونه إال 

  الذين تقبل أخبارهم 
اجلنس الثاين قوم يدلسون احلديث فيقولون قال فالن فإذا وقع إليهم من ينقر عن مساعاهتم ويلح ويراجعهم 

  ذكروا فيه مساعاهتم 
  اجلنس الثالث قوم دلسوا عن أقوام جمهولني ال يدري من هم وأين هم 

األئمة عن قوم من اجملهولني منهم سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج وبقية  قال أبو عبد اهللا وقد روى مجاعة من
بن الوليد قال أمحد بن حنبل إذا حدث بقية عن املشهورين فرواياته مقبولة وإذا حدث عن اجملهولني فرواياته 

  غري مقبولة 
ال    يعرفوا واجلنس الرابع قوم دلسوا أحاديث رووها عن اجملروحني فغريوا أساميهم وكناهم كي 

  واجلنس اخلامس قوم دلسوا عن قوم مسعوا منهم الكثري ورمبا فاهتم الشيء عنهم فيدلسونه 
قال أبو عبد اهللا ومن هذه الطبقة مجاعة من احملدثني املتقدمني واملتأخرين خمرج حديثهم يف الصحيح إال أن 

  املتبحر يف هذا العلم مييز بني ما مسعوه وما دلسوه 
قوم رووا عن شيوخ مل يروهم قط ومل يسمعوا منهم وإمنا قالوا قال فالن فحمل لك عنهم واجلنس السادس 



  على السماع وليس عندهم عنهم مساع عال وال نازل 
قال أبو عبد اهللا قد ذكرت يف هذه األجناس الستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم فيقيس باألقل على 

دلس من أئمة املسلمني صيانة للحديث ورواته غري أين أدل على مجلة األكثر ومل استحسن ذكر أسامي من 
يهتدي إليها الباحث عن األئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن التدليس وهو أن أهل احلجاز واحلرمني ومصر 

للعوايل من مذهبهم وكذلك أهل خراسان واجلبال وأصبهان وبالد فارس وخوزستان وما وراء النهر ال يعلم 
  د من أئمتهم دلس أح

  وأكثر احملدثني تدليسا أهل الكوفة ونفر يسري من أهل البصرة 
فأما مدينة السالم بغداد فقد خرج منها مجاعة من أهل احلديث مثل أيب النضر هاشم بن القاسم وأيب نوح عبد 

  الرمحن بن غزوان وأيب كامل مظفر بن مدرك 

ة األوىل من أهل بغداد ال يذكر عنهم وعن أقراهنم من الطبقة وأيب حممد يونس بن حممد املؤدب وهم يف الطبق
األوىل التدليس مث الطبقة الثانية بعدهم احلسن بن موسى األشيب وسريج بن النعمان اجلوهري ومعاوية بن 

  عمرو األزدي واملعلى بن منصور وأقراهنم من هذه الطبقة مل يذكر عنهم التدليس 
بن داود اهلامشي وأبو نصر مث الطبقة الثالثة إسحاق بن عي سى بن الطباع ومنصور بن سلمة اخلزاعي وسليمان 

  عبد امللك بن عبد العزيز التمار مل يذكر عنهم وعن طبقتهم التدليس 
مث الطبقة الرابعة منهم مثل اهليثم بن خارجة واحلكم بن موسى وخلف بن هشام وداود بن عمرو الضيب مل يذكر 

  عنهم وعن طبقتهم التدليس 
مث الطبقة اخلامسة مثل إمام احلديث أمحد بن حنبل ومزكي الرواة حيىي بن معني وصاحيب املسند ابن أيب خيثمة 

  زهري بن حرب وعمرو بن حممد الناقد مل يذكر عن واحد منهم التدليس 
واسطي فإن مث الطبقة السادسة والسابعة مل يذكر عنهم ذلك إال أليب بكر حممد بن حممد بن سليمان الباغندي ال

  أخذ أحد من أهل بغداد التدليس فعن الباغندي وحده 

  ذكر النوع السابع والعشرين من علوم احلديث

  هذا النوع منه يف معرفة علل احلديث وهو علم برأسه غري الصحيح والسقيم واجلرح والتعديل 
عت أبا قدامة السرخسي مسعت أخربنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أمحد بن سلمة بن عبد اهللا قال مس

  عبد الرمحن بن مهدي يقول ألن 

  أعرف علة حديث هو عندي أحب إيل من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي 
  وقد اقتصرنا من عبارة احلاكم هنا على هذا القدر وستأيت تتمة عبارته يف مبحث أفردناه هلذا النوع 

  ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم احلديث



ته أنه دخل حديث يف حديث أو هذا  ا يوقف على عل النوع منه يف معرفة الشاذ من الروايات وهو غري املعلول م
  وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم 

  فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة 
مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق يقول مسعت يونس بن عبد مسعت أبا بكر أمحد بن حممد املتكلم األشقر يقول 

  األعلى يقول قال يل الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيالف فيه الناس هذا الشاذ من احلديث 

  ذكر النوع التاسع والعشرين من علوم احلديث

ضها مثلها فيحتج أصحاب هذا النوع من هذه العلوم يف معرفة سنن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعار
  املذاهب بأحدامها ومها يف الصحة والسقم سيان 

ومثال ذلك ما حدثناه أبو العباس حممد بن يعقوب قال أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا 
بري فأرسل مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد اهللا أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن ج

  إىل 

أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهو أمري احلاج فقال أبان مسعت عثمان بن عفان يقول مسعت رسول اهللا يقول ال 
  ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب 

  قال أبو عبد اهللا يف النهي عن نكاح احملرم باب خمرج أكثره يف الصحيح 
حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن ويعارضه هذا اخلرب حدثين علي بن محشاذ العدل قال 

املديين قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم نكح ميمونة وهو حمرم 

بن أيب رباح وطاوس بن كيسان وعكرمة م وىل ابن قال أبو عبد اهللا وهكذا روي عن سعيد بن جبري وعطاء 
عباس وجماهد بن جرب وعبد اهللا بن أيب مليكة وغريهم عن عبد اهللا بن عباس وكان سعيد بن املسيب ينكر هذا 

  احلديث 
وقد كان يزيد بن األصم يروي عن أيب رافع انه كان يقول كنت واهللا الرسول بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم وميمونة وما تزوجها إال حالال 
  عليته يف كتاب اإلكليل يف عمرة القضاء بتفصيله وشرحه حىت لقد شفيت وقد خرجت 

وذكر احلاكم مخسة أمثلة هذا أحدها مث قال وقد جعلت هذه األحاديث اليت ذكرهتا مثاال ألحاديث كثرية يطول 
  شرحها يف الكتاب 

  ذكر النوع الثالثني من علوم احلديث

  ليت ال معارض هلا بوجه من الوجوه هذا النوع من هذا العلم يف معرفة األخبار ا
ومثال ذلك ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال 
حدثنا شعبة عن مساك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 



  من غلول  يقبل اهللا صالة بغري طهور وال صدقة
قال أبو عبد اهللا هذه سنة صحيحة ال معارض هلا وذكر أمثلة أخرى هلذا النوع مث قال وقد جعلت هذه احلاديث 

  مثاال لسنن كثرية ال معارض هلا وقد صنف عثمان بن سعيد الدارمي فيه كتابا كبريا 

  ذكر النوع احلادي والثالثني من علوم احلديث

  عرفة زيادة ألفاظ فقهية يف أحاديث يتفرد فيها بالزيادة راو واحد هذا النوع من هذه العلوم يف م
وهذا مما يعز وجوده ويقل يف أهل الصنعة من حيفظه وقد كان أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن زياد النيسابوري 

  الوليد الفقيه ببغداد يذكر بذلك وأبو نعيم عبد امللك بن حممد بن عدي اجلرجاين خبراسان وبعدمها شيخنا أبو 
ومثال هذا النوع ما أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الطوسي بنيسابور وأبو حممد عبد اهللا بن حممد 

اخلزاعي مبكة قاال حدثنا أبو حيىي بن أيب مسرة قال حدثنا حيىي بن حممد اجلاري قال حدثنا زكريا بن إبراهيم بن 
  ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عبد اهللا بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر قا

  وسلم من شرب يف إناء ذهب أو فضة أو يف إناء فيه شيء من ذلك فإمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم 
قال أبو عبد اهللا هذا حديث روي عن أم سلمة وهو خمرج يف الصحيح وكذلك روي من غري وجه عن ابن عمر 

  ذا اإلسناد واللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك مل نكتبها إال هب

  ذكر النوع الثاين والثالثني من علوم احلديث

  هذا النوع من هذا العلم يف معرفة مذاهب احملدثني 
  قال مالك بن أنس ال يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه 

بن معني كان حممد بن مناذر الشاعر زنديقا خيرج إىل البطحاء فيصطاد العقارب مث يرسله ا على وقال حيىي 
  املسلمني يف املسجد احلرام 

وقال سفيان الثوري إين ألروي احلديث على ثالثة أوجه أمسع احلديث من الرجل أختذه دينا وأمسع احلديث من 
  الرجل أتوقف يف حديثه وأمسع احلديث من الرجل ال أعتد حبديثه وأحب معرفة مذهبه 

اك رجل كان يرى السيف على أمة حممد صلى اهللا وقال أبو نعيم ذكر احلسن بن صاحل عند الثوري فقال ذ
عليه و سلم قال أبو عبد اهللا احلسن بن صاحل فقيه ثقة مأمون خمرج يف الصحيح وغنما عىن الثوري أنه كان 

  زيدي املذهب 
قال أبو عبد اهللا قد ذكرت ما أدى إليه االجتهاد يف الوقت من مذاهب املتقدمني ومل حيتمل االختصار أكثر منه 

يف القلب أن أذكر مبشيئة اهللا تعاىل يف غري هذا الكتاب مذاهب احملدثني بعد هذه الطبقة من شيوخ شيوخي و
  واهللا املوفق لذلك مبنه ا هـ 
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األثر: كتاب  أصول  لنظر إىل  وجيه ا   ت
لدمشقي : املؤلف  ا ئري  هر اجلزا  طا

أقول قد عرفت من العبارات الواردة يف هذا النوع ما أراد احلاكم مبذاهب احملدثني هنا وقد سئل بعض البارعني يف 
واب يوضح حقيقة علم األثر عن مذاهب احملدثني مرادا بذلك املعىن املشهور عند اجلمهور فأجاب عما سئل عنه جب

  احلال وغن كان فيه نوع إمجال وقد أحبننا إيراده هنا مع اختصار ما 
  قال أما البخاري وأبو داود فإمامان يف الفقه وكانا من أهل االجتهاد 

وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزمية وأبو يعلى والبزار وحنوهم فهم على مذهب أهل احلديث 
لواحد بعينه من العلماء وال هم من األئمة اجملتهدين على اإلطالق بل مييلون إىل قول أئمة احلديث  ليسوا مقلدين

  كالشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد وأمثاهلم وهم إىل مذاهب أهل احلجاز أميل منهم إىل مذاهب أهل العراق 
لقطان ويزيد بن هارون الواسطي وعبد وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤالء كلهم من طبقة حيىي بن سعيد ا

الرمحن بن مهدي وأمثال هؤالء من طبقة شيوخ اإلمام أمحد وهؤالء كلهم ال يألون جهدا يف اتباع السنة غري أن 
منهم من مييل إىل مذهب العراقيني كوكيع وحيىي بن سعيد ومنهم من مييل إىل مذهب املدنيني كعبد الرمحن بن 

  مهدي 
إنه كان مييل إىل مذهب الشافعي إال أنه له اجتهاد وكان من أئمة السنة واحلديث ومل يكن حاله وأما الدارقطين ف

كحال أحد من كبار احملدثني ممن جاء على أثره فالتزم التقليد يف عامة األقوال إال يف قليل منها مما يعد وحيصر فإن 
  الدارقطين كان أقوى يف االجتهاد منه وكان أفقه وأعلم منه 

  النوع الثالث والثالثني من علوم احلديث ذكر

هذا النوع من هذه العلوم مذاكرة احلديث والتمييز هبا واملعرفة عند املذاكرة بني الصدوق وغريه فإن اجملازف يف 
  املذاكرة جيازف يف التحديث 

دي وكذلك أخربين ولقد كتبت على مجاعة من أصحابنا يف املذاكرة أحاديث مل خيرجوا من عهدهتا قط وهي مثبتة عن
أبو علي احلافظ وغريه من مشاخينا أهنم حفظوا على قوم يف املذاكرة ما احتجوا بلك على جرحهم ونسأل اهللا حسن 

  العواقب والسالمة مما حنن فيه مبنة اهللا وطوله 
ماين عن مسعت أبا العباس حممد بن يعقوب يقول حدثنا احلسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو حيىي احل

  األعمش عن جعفر بن إياس عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال تذاكروا احلديث فإن احلديث يهيج احلديث 
أخربين عبد احلميد بن عبد الرمحن القاضي قال حدثنا أيب قال حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا 

قال تزاوروا وأكثروا ذكر احلديث فإنكم إن مل  كهمس عن احلسن عن عبد اهللا بن بريدة عن علي بن أيب طالب
  تفعلوا يندرس احلديث وعن أيب األحوص عن عبد اهللا قال تذاكروا احلديث فإن حياته مذاكرته 

  ذكر النوع الرابع والثالثني من علوم احلديث



حيىي الذهلي يقول  هذا النوع منه معرفة التصحيفات يف املتون فقد زلق فيه مجاعة من أئمة احلديث مسعت أمحد بن
مسعت حممد بن عبد القدوس يقول قصدنا شيخا لنسمع منه وكان يف كتابه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ادهنوا غبا فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهبوا عنا 

هللا عليه و سلم قال يا أبا وأورد احلاكم أمثلة هلذا النوع ونقل أن شيخا أجلس للتحديث فحدث أن النيب صلى ا
عمري ما فعل البعري وأنه قال ال تصحب املالئكة رفقة فيها خرس يريد أنه صحف النغري بالبعري وصحف اجلرس 

  باخلرس 
قال يف النهاية ويف احلديث أنه عليه الصالة و السالم قال أليب عمري أخي أنس يا أبا عمري ما فعل النغري النغري 

ئر يشبه العصفور أمحر املنقار وقال ويف احلديث ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس اجلرس هو تصغري النغر وهو طا
اجللجل الذي يعلق على الدواب قيل إمنا كرهه ألنه يدل على أصحابه بصوته وكان عليه الصالة و السالم حيب أن 

  ال يعلم العدو به حىت يأتيهم فجأة وقيل غري ذلك 
مسعت أبا منصور بن أيب حممد الفقيه يقول كنت بعدن اليمن يوما وأعرايب يذاكرنا فقال  قال أبو عبد اهللا احلاكم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى نصب بني يديه شاة فأنكرت ذلك عليه فجاء جبزء فيه كان رسول 
  عصا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى نصب بني يديه عنزة فقلت أخطأت إمنا هو عنزة أي

قال أبو عبد اهللا قد ذكرت مثاال يستدل به على تصحيفات كثرية املتون صحفها قوم مل يكن احلديث بيشقهم نسخة 
  حرفتهم كما قال عبد اهللا بن املبارك 

  ذكر النوع اخلامس والثالثني من علوم احلديث

حيىي الذهلي يقول مسعت حممد بن هذا النوع من هذه العلوم معرفة تصحيفات احلدثني يف األسانيد مسعت أمحد بن 
  عبدوس يقول 

  مسعت بعض مشاخينا يقول قرأ علينا شيخ بغداد عن شقبان الثوري عن جلد اجلداء عن اجلسر 
وذكر أمثل كثرية هذا أغرهبا فإن األصل عن سفيان الثوري عن خالد احلذاء عن احلسن وكأن خالدا كان مكتوبا 

  حذفها يف مثله بغري ألف على طريقة بعض الكتاب يف 
مث قال احلاكم وقد جعلت هذه األحاديث اليت ذكرهتا مثاال لتصحيفات كثرية أحث به املتعلم على معرفة أسامي 

  رواة احلديث ا هـ 
وقد جعل ابن الصالح هذا النوع والذي قبله نوعا واحدا غري أنه قسمه إىل قسمني وقد أحببت إيراد كالمه ها هنا 

  على طريق االختصار 
ال النوع اخلامس والثالثني معرفة املصحف من أسانيد األحاديث ومتوهنا هذا فن جليل إمنا ينهض بأعبائه احلذاق ق

من احلفاظ والدارقطين منهم وله فيه تصنيف مفيد وروينا عن أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل أنه قال ومن يعرى من 
  اخلطأ والتصحيف 

ن العوام بن مراجم عن أيب عثمان النهدي عن عثمان بن عفان لتؤدن فمثال التصحيف يف اإلسناد حديث شعبة ع
احلقوق إىل أهلها صحف فيه حيىي بن معني فقال مزاحم بالزاي واحلاء فرد عليه وإمنا هو ابن مراجم بالراء املهملة 

  واجليم 



بن ثابت أن رسول اهللا  ومثال التصحيف يف املنت ما رواه ابن هليعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد
صلى اهللا عليه و سلم احتجم يف املسجد وإمنا هو بالراء احتجر يف املسجد خبص أو حصري حجرة يصلي فيها 

  فصحفه ابن هليعة لكونه أخذه من كتاب بغري مساع ذكر ذلك مسلم يف كتاب التمييز له 

يوما حنن قوم لنا شرف حنن من عنزة قد صلى  وبلغنا عن الدارقطين أن حممد بن املثىن أبا موسى العنزي قال هلم
النيب صلى اهللا عليه و سلم إلينا يريد ما روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى إىل عنزة توهم أنه صلى إىل 

  قبلتهم وغنما العنزة ها هنا حربة نصبت بني يديه فصلى إليها 
 زعم أنه عليه الصالة و السالم كان إذا صلى نصبت وأظرف من هذا ما رويناه عن احلاكم أيب عبد اهللا عن أعرايب

بني يديه شاة أي صحفها من عنزة بإسكان النون وعن الدارقطين أيضا أن أبا بكر الصويل أملى يف اجلامع حديث 
  أيب أيوب من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال فيه شيئا بالشن والياء 

  ملنت والثاين يف اإلسناد فقد انقسم التصحيف إىل قسمني أحدمها يف ا
وينقسم قسمة أخرى إىل قسمني أحدمها تصحيف البصر كما سبق عن ابن هليعة وذلك هو األكثر والثاين تصحيف 
السمع حنو حديث لعاصم األحول رواه بعضهم فقال عن واصل األحدب فذكر الدارقطين أنه من تصحيف السمع 

  أن ذلك ال يشتبه من حيث الكتابة وإمنا أخطأ فيه مسع من رواه ال من تصحيف البصر كأنه ذهب واهللا أعلم إىل 
وينقسم قسمة ثالثة إىل تصحيف اللفظ وهو األكثر وإىل تصحيف املعىن دون اللفظ كمثل ما سبق عن حممد بن 

  املثىن يف الصالة إىل عنزة 
م فيه أعذار مل ينقلها ناقلوه وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفا جماز وكثري من تصحيف املنقول عن األكابر اجللة هل

  ونسأل اهللا التوفيق والعصمة 

  ذكر النوع السادس والثالثني من علوم احلديث

هذا النوع من هذا العلم معرفة اإلخوة واألخوات من الصحابة والتابعني وأتباعهم وإىل عصرنا هذا وهو علم برأسه 
  عزيز 

أن أذكر يف هذا املوضع بعد الصدر األول والثاين ما يستفاد  وقد صنف أبو العباس السراج فيه كتابا لكين أجتهد
  فنبدأ بقوم مسعوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسع أوالدهم منه إال الذي له ولد واحد 

  العباس بن عبد املطلب والفضل وعبد اهللا 
  وأبو سلمة بن عبد األسد 

  وعمر بن أيب سلمة وزينب بنت أيب سلمة 
  ادة وقيس بن سعد وسعيد بن سعد وسعد بن عب

  اجلنس الثاين من الصحابة علي وجعفر وعقيل وهذا اجلنس يكثر 
  ومن األخوة يف التابعني حممد بن علي الباقر وعبد اهللا بن علي وزيد بن علي وعمر بن علي 
  مر كلهم تابعيون إخوة تابعيون سامل وعبد اهللا ومحزة وعبيد اهللا وزيد وواقد وعبد الرمحن ولد عبد اهللا بن ع

  أبان وعمرو وسعيد ولد عثمان كلهم تابعيون 
  عبد اهللا ومصعب وعروة ولد الزبري تابعيون 



  كثري ومتام وقثم ولد العباس تابعيون 
  حممد وأنس وحيىي ومعبد وحفصة وكرمية ولد سريين تابعيون 

  هاب الزهري ويف التابعني مجاعة من املشهورين أخوان حممد وعبد اهللا ابنا مسلم بن ش
  وهب ومها ابنا منبه 

  علقمة وعبد اجلبار ابنا وائل بن حجر 

  قال أبو عبد اهللا فهذا الذي ذكرته من الصحابة والتابعني مثال جلماعة مل أذكرهم 
ومن أتباع التابعني مسعت أمحد بن العباس املقري غري مرة يقول مسعت أمحد بن موسى بن جماهد أبو سفيان بن العالء 

  حفص بن العالء ومعاذ بن العالء وسنبس بن العالء بن الريان إخوة وأبو 
  ومسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول عبد امللك بن أعني ومحران بن أعني إخوة 

 قال أبو عبد اهللا ومما يستفاد يف األخوين عبد اهللا بن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط ويزيد بن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط
  قد روى الواقدي عنهما 

قال أبو عبد اهللا قد ذكرت من اإلخوة يف بلدان املسلمني بعض ما يستفاد وفيه ما يستغرب ويعز وجوده يف كتب 
املتقدمني فإين أخذت أكثره لفظا عن أئمة احلديث يف بلدي وأسفاري وانا أذكر مبشيئة اهللا ما ال أحسبه ذكره غريي 

  من افخوة يف علماء نيسابور 

  ذكر اإلخوة علماء نيسابور على غري ترتيب

  حفص بن عبد الرمحن وعبد اهللا بن عبد الرمحن ومت بن عبد الرمحن وقد حدثوا وأفتوا وأقرؤا 
  حيىي بن صبيح وعبد اهللا بن صبيح حدث عنهما أتباع التابعني وخطتهما عندنا مشهورة 

لبشر رحلة إىل مصر ومساع بن ابن هليعة وإىل املدينة بشر بن القاسم ومبشر بن القاسم حدثا عن أتباع التابعني و
  ومساع من مالك وغريه 

  أمحد بن حرب العابد وزكريا بن حرب واحلسني أفقههم وزكريا أيسرهم وخطتهم اليت فيها أعقاهبم مشهورة 

راج حمدث أمحد وحممد ابنا النضر بن عبد الوهاب روى عنهما حممد بن إمساعيل البخاري وحممد أبو العباس الس
  بلدنا وقد حدث عن أخويه وحدثا عنه 

  ذكر النوع السابع والثالثني من علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم معرفة مجاعة من الصحابة والتابعني ليس لكل واحد منهم إال راو واحد دكني بن سعيد 
  املزين صحايب مل يرو عنه غري قيس بن أيب حازم 

مرداس بن مالك األسلمي وأبو سهم وأبو حازم والد قيس كلهم صحابيون ال نعلم وكذلك الصنابح بن األعسر و
  هلم راويا غري قيس بن أيب حازم 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي قال حدثنا وهب بن جرير قال 
( نه قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقرأ عليه حدثنا أيب قال مسعت احلسن حيدث عن صعصعة عم الفرزدق أ



فقال يا رسول اهللا حسيب ال أبايل أن ال أمسع من ) فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة خريا يره 
  القرآن غري هذا 

  وكذلك عمرو بن تغلب وسعد موىل أيب بكر الصديق وأمحر كلهم صحابيون مل يرو عنهم غري احلسن 
  هذا مثال جلماعة من الصحابة ليس هلم إال راو واحد ف

  ويف الصحابة مجاعة مل يرو عنهم إال أوالدهم 
  منهم املسيب بن حزن القرشي مل يرو عه غري سعيد 

  ومالك بن نضلة اجلشمي مل يرو عنه غري ابنه عوف أيب األحوص 
  رة فجعلت ما ذكرته مثاال ملن مل أذكره وسعد بن متيم السكوين مل يرو عنه إال ابنه بالل بن سعد وفيهم كث

  ويف التابعني مجاعة ليس هلم إال الراوي الواحد 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن حممد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال 

في أن يوسف بن احلكم أبا حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب قال حدثين حممد بن أيب سفيان بن جارية الثق
احلجاج أخربه أن سعد بن أيب وقاص قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يرد هوان قريش أهانه 

  اهللا 
  قال أبو عبد اهللا ال نعلم حملمد بن أيب سفيان وعمر بن أيب سفيان بن جارية الثقفي راويا غري الزهري 

  رجال من التابعني مل يرو عنهم غريه وذكرهم يف هذا املوضع يكثر  وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين
  وكذلك عمرو بن دينار قد تفرد بالرواية عن مجاعة من التابعني 

  وكذلك حيىي بن سعيد األنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغريهم

خ املدينة فلم حيدث عن عبد اهللا بن وقد تفرد مالك بن أنس بالرواية عن مسور بن رفاعة وعن زهاء عشرة من شيو
  شداد وعن بضعة عشر شيخا 

  وقد تفرد شعبة بالرواية عن املفضل بن فضالة عن زهاء ثالثني شيخا من شيوخه فلم حيدث عنهم غريه 
  وكذلك كل إمام من أئمة احلديث قد تفرد بالرواية عن شيوخ مل يرو عنهم غريه ا هـ 

كر تفرد راو بالرواية عنه خالف يف تفرده فال ينبغي املبادرة إىل احلكم بذلك واعلم أنه قد يوجد يف بعض من يذ
قبل التتبع الشديد ولذلك قال ابن الصالح بعد أن نقل عن احلاكم شيئا مما ذكرناه آنفا وأخشى أن يكون احلاكم 

ال فهذا من املواضع اليت يف تنزيله بعض ما ذكه باملنزلة اليت جعله فيها معتمدا على احلسبان والتوهم وعلى كل ح
  يستكرب فيها الصواب ويستصغر فيها اخلطأ 

  ذكر النوع الثامن والثالثني من معرفة علوم احلديث

  هذا النوع من هذه العلوم معرفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعني وأتباعهم مث إىل عصرنا هذا 
  بن يعقوب  أذكر كل من له نسب يف العرب مشهور حدثنا أبو العباس حممد



قال حدثنا الربيع بن سليمان وسعيد بن عثمان التنوخي قاال حدثنا بشر بن بكر عن األوزاعي قال حدثين أبو عمار 
شداد عن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا اصطفى بين كنانة من ولد إمساعيل 

  بين هاشم واصطفاين من بين هاشم واصطفى من بين كنانة قريشا واصطفى من قريش 
قال أبو عبد اهللا وأنا أذكر يف هذا املوضع أحاديث أرويها عن شيوخي فأذكر كل من يرجع من رواهتا إىل قبيلة يف 

  العرب من الصحايب إىل وقتنا هذا ليستدل بذلك على كيفية معرفة هذا النوع من العلم 
نا حممد بن صاحل األشج قال حدثنا حممد بن إسحاق اللؤلؤي قال أخربنا عبدان بن يزيد الدقاق هبمذان قال حدث

حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا عن عطية بن قيس عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم اخرب تقله 

بن عبد اهللا بن أيب مرمي غساين وبقية بن قال أبو عبد اهللا أبو الدرداء أنصاري وعطية بن قيس كاليب وأبو بكر هو ا
  الوليد حيصيب والباقون من العجم 

وحدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا حممد بن محري قال حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة وعمرو بن قيس 
لم سجد سجديت السهو والزبيدي عن الزهر عن عبد الرمحن األعرج عن ابن حبينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  قبل السالم 
قال أبو عبد اهللا عبد اهللا بن مالك بن حبينة أنصاري وعبد الرمحن األعرج من موايل قريش والزهري قرشي 

  والزبيدي قرشي وعمرو بن قيس سكوين 

  وحممد بن محري حيصيب وأبو عتبة وأبو عتبة قرشي وأبو العباس أموي والباقون موايل 
  حاديث اليت ذكرهتا مثاال ملعرفة القبائل وهذا اجلنس األول منه وقد مثلت هبذه األ

واجلنس الثاين منه معرفة نسخ للعرب وقعت إىل العجم فصاروا رواهتا وتفردوا هبا حىت ال يقع إىل العرب يف بالدهم 
  منها إال اليسري 

اهللا بن اخلباب عن أيب سعيد ومثال ذلك نسخة لعبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن عبد 
  اخلدري تفرد هبا عبد اهللا بن اجلراح القهستاين عن القاسم بن عبد اهللا بن عمر عن عمه عبيد اهللا 

  نسخة حملمد بن زياد القرشي ينفرد هبا إبراهيم بن طهمان اخلراساين عنه 
  نسخة لعبد اهللا بن بريدة األسلمي ينفرد هبا احلسني بن واقد املروزي عنه 

  نسخ للثوري وغريه من مشايخ العرب ينفرد هبا اهلياج بن بسطام اهلروي عنهم 
  نسخ كثرية للعرب ينفرد هبا خارجة بن مصعب السرخسي عنهم 

  نسخ للعرب ينفرد هبا أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي عنهم 
  نسخ للثوري وغريه ينفرد هبا أبو مهران بن أيب عمر الرازي عنهم 

  ريه ينفرد هبا نوح بن ميمون املروزي عنهم نسخ للثوري وغ
  نسخة لبهز بن حكيم القشريي ينفرد هبا مكي بن إبراهيم البلخي عنه 

  نسح للعرب ينفرد هبا عمرو بن قيس الرازي عنهم 
نسخ ملالك بن أنس األصبحي وسفيان بن سعيد الثوري وشعبة بن احلجاج العتكي وعبد اهللا بن عمر العمري ينفرد 

  سني بن الوليد النيسابوري عنهم هبا احل



  قال أبو عبد اهللا هذا الذي ذكرته مثال للجنس الثاين من معرفة القبائل 
  ) وجعلناكم شعوبا وقبائل ( اجلنس الثالث من هذا النوع معرفة شعوب القبائل قال اهللا عز و جل 

من العرب وأن كل قرشي مضري قال أبو عبد اهللا وليعلم طالب هذا العلم أن كل مضري عريب فإن مضر شعبة 
فإن قريشا شعبة من مضر وأن كل هامشي قرشي فإن هامشا شعبة من قريش وان كل علوي هامشي فمن عرف ما 

ذكرته يف قبيلة املصطفى صلى اهللا عليه و سلم جعله مثاال لسائر القبائل فيعلم أن املطليب قرشي وأن العبشمي 
  ي وأن األموي قرشي األصل قرييش وهذه شعب قرشي وأن التميمي قرشي وأن العدوي قرش

  وكذلك النهشليون متيميون والدارميون متيميون والسعديون متيميون والسليطيون متيميون واألهتميون متيميون 
وكذلك اخلزرجيون أنصاريون والنجاريون أنصاريون واحلارثيون أنصاريون والساعديون أنصاريون والسلميون 

  صاريون وقال صلى اهللا عليه و سلم ويف كل دور األنصار خري أنصاريون واألوسيون أن
  فهذا مثال ملعرفة الشعب من القبائل 

اجلنس الرابع من هذا النوع معرفة شعب مؤتلفة يف اللفظ خمتلفة يف قبيلتني ومثال ذلك أن أبا يعلى منذرا الثوري 
  التابعي من ثور مهدان وأن سعيد بن مسروق الثوري من ثور متيم 

  مد بن حيىي بن حبان املازين من مازن بن النجار سلمة بن عمرو املازين من رهط مازن بن الغضوبة حم

  عبد الرمحن بن حرملة األسلمي من أسلم خزاعة عطاء بن أيب مروان األسلمي من أسلم بين مجح 
لعرب صليبة فغلبت اجلنس اخلامس من هذا النوع قوم من احملدثني عرفوا بقبائل أخواهلم وأكثرهم من صميم ا

  عليهم قبائل األخوال مثال هذا اجلنس 
عيسى بن حفص األنصاري هكذا يقول القعنيب وغريه وهو عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب كانت 

  أمه ميمونة بنت داود اخلزرجية فرمبا يعرف بقبيلة أخواله 
رث بن ربعي من كبار األنصار غلب عليه قبيلة أخواله حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة املخزومي جده أبو قتادة احلا

  فإن أمه حديدة بنت نضيلة املخزومية 
وشيخ بلدنا أبو احلسن أمحد بن يوسف السلمي عرف بقبيلة سليم وهو أزدي صليب وسألت الشيخ الصاحل أبا 

  ة فعرف بذلك عمرو إمساعيل بن جنيد بن أمحد بن يوسف السلمي عن السبب فيه فقال كانت امرأته أزدي

  ذكر النوع التاسع والثالثني من معرفة علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم معرفة أنساب احملدثني من الصحابة وإىل عصرنا هذا وهو نوع كبري من هذه العلوم إال أن 
  أئمتنا قد كفونا شرحه والكالم فيه 

ائب بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن السائب بن العوام أخو الزبري جيمعه ورسول اهللا قصي وهو الس
  قصي 

  وحكيم بن حزام يلقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند قصي 
  وممن جيمعهم ورسول اهللا هذا النسب من التابعني بعد األشراف من العلوية أوالد العشرة من الصحابة 

وصلي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن أخربنا أمحد بن سليمان املوصلي قال حدثنا علي بن حرب امل
عبد اهللا بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من ظلم شربا من األرض 



  طوقه من سبع أرضني ومن قتل دون ماله فهو شهيد 
  هؤالء كلهم من الزهري قرشيون ذكر النوع األربعني من معرفة علوم احلديث 

هذا النوع من هذه العلوم معرفة أسامي احملدثني وقد كفانا أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري هذا النوع فشفى 
  بتصنيفه فيه وبني وخلص غري أين مل أستجز إخالء هذا املوضع من هذا األصل إذ هو نوع كبري من هذا العلم 

ذلك أن بعضهم ظن أن عبد اهللا بن شداد هو غري أيب وقد هتاون بعضهم مبعرفة األسامي فوقعت له أوهام فمن 
الوليد فقال يف حديث يرويه عن عبد اهللا بن شداد عن أيب الوليد عن جابر وعبد اهللا بن شداد هو بنفسه أبو الوليد 
وعبد اهللا بن شداد أصله مديين وكنيته أبو الوليد روى عنه أهل الكوفة وكان مع علي يوم النهروان وقد لقي عمر 

  بن اخلطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر 
  فهذا جنس من معرفة األسامي رمبا تعذر على مجاعة من أهل العلم معرفته 

واجلنس الثاين منه معرفة أسامي احملدثني منفردة ال يوجد يف رواة احلدث باالسم الواحد منها إال الواحد مثال ذلك 
  يف الصحابة 

لفضل بن حممد بن املسيب قال حدثين جدي قال حدثنا ابن أيب مرمي قال ثنا ابن هليعة أخربنا إمساعيل بن حممد بن ا
  عن يزيد بن أيب حبيب 

  قال أخربين أبو احلصني األشعري عن أيب رحيانة وامسه مشعون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املشاغبة 
  يف رواة احلديث شكل غريه قال أبو عبد اهللا هذا حديث غريب اإلسناد واملنت وليس 

  وكذلك النواس بن مسعان ليس يف رواة احلديث غريه وهو من أكابر الصحابة 
ويف التابعني من هذا اجلنس مجاعة منهم زر بن حبيش واملعرور بن سويد وحضني بن املنذر بالضاد املعجمة ويف أتباع 

  مسي  التابعني والطبقة اليت تليهم مجاعة من الرواة ليس ألحد منهم

  ذكر النوع احلادي واألربعني من معرفة علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم معرفة الكىن للصحابة والتابعني وأتباعهم وإىل عصرنا هذا وقد صنف احملدثون فيه كتبا 
  كثرية ورمبا يشذ عنهم الشيء بعد الشيء وأنا ذاكر مبشيئة اهللا هنا ما يستفاد 

 صلى اهللا عليه و سلم امسه هالل بن احلارث وكان يكون حبمص قال حيىي بن معني أبو احلمراء صاحب رسول اهللا
  رأيت غالما من ولده هبا 

أبو طالب امسه عبد مناف هكذا ذكره أمحد بن حنبل عن الشافعي وأكثر املتقدمني على أن امسه كنيته وأكابر 
  عني أخرجتها من مساعايت الصحابة كناهم مشهورة خمرجة يف الكتب وهذه كىن مجاعة من التاب

  قال علي بن املديين قلت أليب عبيدة معمر بن املثىن من اول من قضى 

  بالبصرة قال أبو مرمي احلنفي استقضاه أبو موسى األشعري قال علي وامسه إياس بن صبيح 
ضريب بن مسعت حممد بن يعقوب يقول مسعت العباس بن حممد يقول مسعت حيىي بن معني يقول اسم أيب السليل 

  نقري 
  أخربنا حممد بن املؤمل قال حدثنا الفضل بن حممد قال حدثنا أمحد بن حنبل قال أبو سامل اجليشاين سيان بن هانئ 



وهذه كىن مجاعة من أتباع التابعني أخرجتها من مساعايت إمساعيل بن كثري املكي كنيته أبو هاشم حيىي بن أيب كثري أبو 
  ن بن سليم أبو عبد اهللا نصر واسم أيب كثري نشيط صفوا

  ذكر النوع الثاين واألربعني من معرفة علوم احلديث

هذا النوع من معرفة هذه العلوم معرفة بلدان رواة احلديث وأوطاهنم وهو علم قد زلق فيه مجاعة من كبار العلماء 
ول اهللا صلى اهللا عليه و مبا يشتبه عليهم فيه فأول من يلزمنا من ذلك أن نذكر تفرق الصحابة من املدينة بعد رس

سلم واجنالءهم عنها ووقوعهم إىل نواح متفرقة وصرب مجاعة من الصحابة باملدينة ملا حثهم املصطفى صلى اهللا عليه 
  و سلم على املقام هبا 

  ذكر من سكن الكوفة من الصحابة

سهل بن حنيف سلمان علي بن أيب طالب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد اهللا بن مسعود خباب بن األرت 
الفارسي حذيفة بن اليمان الرباء بن عازب النعمان بن بشري جرير بن عبد اهللا البجلي عدي بن حامت الطائي سليمان 

  بن صرد وائل بن حجر مسرة بن جندب خزمية بن ثابت أبو الطفيل وغريهم وهؤالء أكثرهم دفنوا يف الكوفة 

  ذكر من نزل مكة من الصحابة

ام عكرمة بن أيب جهل عبد اهللا بن السائب املخزومي قارئ الصحابة مبكة عتاب بن أسيد وشيبة بن احلارث بن هش
  عثمان احلجيب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وغريهم 

  ذكر من نزل البصرة من الصحابة

قرة بن إياس عمران بن حصني أبو بزرة األسلمي أبو زيد األنصاري أنس بن مالك وتويف وهو ابن مئة وسبع سنني و
  املزين وغريهم 

  ذكر من نزل مصر من الصحابة

عقبة بن عامر اجلهين عمرو بن العاص عبد اهللا بن عمرو عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح حممية بن جزء عبد اهللا بن 
  احلارث بن جزء وغريهم 

  ذكر من نزل الشام من الصحابة

عاذ بن جبل سعد بن عبادة أبو الدرداء شرحبيل بن حسنة أبو عبيدة بن اجلراح بالل بن رباح عبادة بن الصامت م
خالد بن الوليد عياض بن غنم الفضل بن العباس بن عبد املطلب وهو مدفون باألردن واثلة بن األسقع وحبيب بن 

  مسلمة والضحاك بن قيس وغريهم 



  ذكر من نزل اجلزيرة

  عدي بن عمرية الكندي ووابصة بن معبد األسدي وغريمها 

  نزل خراسان من الصحابة وتويف هبا ذكر من

بريدة بن حصيب األسلمي مدفون مبرو أبو برزة األسلمي عبد اهللا بن خازم األسلمي مدفون بنيسابور برستاق 
  جوين 

  قثم بن العباس مدفون بسمرقند 
أتباع التابعني نزلوها قال أبو عبد اهللا وأما مدينة السالمة فإين ال أعلم صحابيا تويف هبا إال أن مجاعة من التابعني و

وماتوا هبا منهم هشام بن عروة بن الزبري وحممد بن إسحاق بن يسار وشيبان بن عبد الرمحن النحوي ومل أستجز 
إخالء هذا املوضع من ذكر مدين السالم وشيبان بن عبد الرمحن تعصبا هلا إذ هي مدينة العلم وموسم العلماء 

  واألفاضل عمرها اهللا 
عني وأتباعهم فإنه يكثر لكين أذكر اجلنس الثاين من معرفة أوطان رواة األخبار بأحاديث أرويها وأذكر فأما ذكر التاب

  مواطن رواهتا لتكون مثاال لسائر الروايات 
أخربنا إبراهيم بن عصمة العدل قال حدثنا أيب قال حدثنا عبدان عبد اهللا بن عثمان قال حدثنا أبو محزة عن إبراهيم 

  الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة  الصائغ عن أيب
قال أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا من أهل قباء مدين وأبو الزبري مكي وإبراهيم الصائغ وأبو محزة وعبدان مروزيون 

  ر أوطان رواته وشيخنا وأبوه نيسابوريان فعلى احلافظ إذا أخذ احلديث أن يذك
ومن دقيق هذا العلم معرفة قوم من احملدثني تغربوا عن أوطاهنم إىل بالد شاسعة وطال مكثهم به فنسبوا إليها ومنهم 

الربيع بن أنس بصري من التابعني سكن مرو فنسب إليها وقد ذكره املراوزة يف توارخيهم وعيسى بن ماهان أبو 
  فنسب إليها ويوسف بن عدي كويف جعفر الرازي كويف نزل الري ومات هبا 

ورواياته كلها عن الكوفيني سكن مصر فغلب عليه االشتهار بأهلها وليس له عنهم مساع وهذا مثال يكثر وبالقليل 
  منه يستدل على كثريه من رزق الفهم 

  ذكر النوع الثالث واألربعني من علوم احلديث

د املوايل من رواة احلديث يف الصحابة والتابعني وأتباعهم فقد هذا النوع من معرفة هذه العلوم معرفة املوايل وأوال
  قدمنا ذكر القبائل وهذا ضد ذلك النوع 

  ذكر موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فمنهم شقران كان حبشيا لعبد الرمحن بن عوف فوهبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعتقه وكان ممن شهد 

  ليه و سلم وألقى يف قربه قطيفة واحلديث به مشهور دفن النيب صلى اهللا ع
  ومنهم ثوبان وكان من سيب اليمن فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وله حديث كثري 



  ومنهم رويفع وكان من سيب خيرب 
 ومنهم زيد بن حارثة من سيب العرب من كلب من عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعتقه فقيل زيد ابن

وكانت امرأته أم أمين موالة رسول اهللا صلى اهللا ) ادعوهم آلبائهم ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت نزلت 
  عليه و سلم فولدت له أسامة بن زيد وأنسة 

أخربنا إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين بإسناده عن ابن شهاب قال يف ذكر من شهد بدرا أبو كبشة موىل 
  اهللا عليه و سلم وأبو رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قيل امسه إبراهيم زوجه  رسول اهللا صلى

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موالته سلمى فولدت له عبيد اهللا بن أيب رافع كاتتب أمري املؤمنني علي بن أيب 
وقد أعقب ومهران وله حديث  طالب ومن موايل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مويهبة وله رواية وضمرة

  وسفينة وسلمان 
حدثنا احلسن بن يعقوب قال حدثنا حيىي بن أيب طالب عن علي بن عاصم بإسناده ذكر أن سلمان كان عبدا فلما 

  قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدين أتاه فأسلم فاتباعه النيب صلى اهللا عليه و سلم وأعتقه 
  م كثري من األئمة وكانوا يعدون يف املوايل وقد كان يف التابعني وأتباعه

أخربنا أبو العباس السياري قال حدثنا عيسى بن حممد بن عيسى قال حدثنا العباس بن مصعب قال خرج من مرو 
أربعة من أوالد العبيد ما منهم أحد إال وهو إمام عصره عبد اهللا بن املبارك ومبارك عبد وإبراهيم بن ميمون الصائغ 

  د واحلسني بن واقد وواقد عبد وأبو محزة حممد بن ميمون السكري وميمون عبد وميمون عب
ذكر مجاعة منهم رفيع أبو العالية الرياحي كان عبدا المرأة من بين رياح فأعتقته وهو من كبار التابعني يسار أبو 

الة أم سلمة زوج النيب احلسن البصري كان عبدا للربيع بنت النضر عمه أنس بن مالك فأعتقته وأم احلسن خرية م
صلى اهللا عليه و سلم أيوب بن كيسان السختياين وكيسان موىل لعنزة فعلى احملدث أن يعرف املوايل من رواة 

  حديثه 

  ذكر النوع الرابع واألربعني من علوم احلديث

  هذا النوع من هذه العلوم معرفة أعمار احملدثني من والدهتم إىل وقت وفاهتم 
ايات يف سن سيدنا املصطفى صلى اهللا عليه و سلم ومل خيتلفوا أنه ولد عام الفيل وأنه بعث وهو وقد اختلفت الرو

  ابن أربعني سنة وأنه أقام باملدينة عشرا 

وإمنا اختلفوا يف مقامه مبكة بعد املبعث فقالوا عشرا وقالوا اثنيت عشرة وقالوا ثالث عشرة وقالوا مخسة عشرة فهذه 
  لى اهللا عليه و سلم نكتة اخلالف يف سنه ص

مث ذكر وفيات كثري من الرواة طبقة بعد طبقة وقال يف آخر هذا النوع قد ذكرت طرفا من هذا النوع يعز وجوده 
  وفيه إن شاء اهللا كفاية وتركت مشايخ بلدي فإنه خمرج يف تاريخ النيسابوريني 

  ذكر النوع اخلامس واألربعني من علوم احلديث



قاب احملدثني فإن فيهم مجاعة ال يعرفون إال هبا مث منهم مجاعة غلبت عليهم األلقاب وأظهروا هذا النوع نه معرفة أل
  الكراهية هلا فكان سفيان الثوري إذا روى عن مسلم البطني جيمع يديه ويقول مسلم وال يقول البطني 

ذو الشمالني وذو العزة وذو قال أبو عبد اهللا ويف الصحاية مجاعة يعرفون بألقاب يطول ذكرهم فمنهم ذو اليدين و
األصابع وغريهم وهذه كلها ألقاب وهلؤالء الصحابة أسام معروفة عند أهل العلم مث بعد الصحابة يف التابعني 

  وأتباعهم من أئمة املسلمني مجاعة ذوو ألقاب يعرفون هبا 
ي فأما األلقاب اليت تعرف وقال احلاكم يف آخر هذا النوع قد ذكرت يف ألقاب املتأخرين بعض ما رويته عن شيوخ

هبا الرواة فأكثر من أن ميكن ذكرها يف هذا املوضع وأصحاب التواريخ من أئمتنا رضي اهللا عنهم قد ذكروها فأغىن 
  ذلك عن ذكرها يف هذا املوضع 

  ذكر النوع السادس واألربعني من علوم احلديث

  بعني ومن بعدهم من علماء املسلمني بعضهم عن بعض هذا النوع منه معرفة رواية األقران من التابعني وأتباع التا

  اجلنس الول منه الذي مساه بعض مشاخينا املدبج وهو ان يروي قرين عن قريبه مث يروي ذلك القرين عنه 
واجلنس الثاين منه غري املدبج ومثاله ما حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا احلسن بن علي بن عفان قال 

بن علي اجلعفي عن زاتئدة عن زهي عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا أن النيب صلى  حدثنا حسني
  اهللا عليه و سلم كان إذا دعا ثالثا 

  قال أبو عبد اهللا زائدة بن قدامة وزهري بن معاوية قرينان إال أين ال أحفظ لزهري عنه راوية 

  ثذكر النوع السابع واألربعني من معرفة علوم احلدي

هذا النوع منه معرفة املتشابه يف قبائل الرواة وبلداهنم وأساميهم وكناهم وصنائعهم وقوم يروي عنهم إمام واحد 
فتشبه كناهم وأساميهم ألهنا واحدة وقوم تتفق أساميهم وأسامي آبائهم فال يقع التمييز بينهم إال بعد املعرفة وهي 

صنعة فإهنا أجناس متفقة يف اخلط خمتلفة يف املعاين ومن مل يأخذ هذا سبعة أجناس قلما يقف عليها إال املتبحر يف ال
العلم من أفواه احلفاظ املربزين مل يؤمن عليه التصحيف فيها وأنا مبشيئة اهللا تعاىل أستقصي يف هذا النوع وأدع ذكر 

  االستشهاد باألسانيد حتريا لالختصار 
  القبائل فمن ذلك القيسيون والعيشيون والعنسيون والعبسيون فاجلنس األول من هذه األجناس معرفة املتشابه يف 

  فالقيسيون بطن من متيم وهم رهط قيس بن عاصم املنقري وكل قبيلة من 

  قبائل العرب فيهم زعيم مشهور امسه قيس ولعقب املسمى قيسا يقال قيسي 
  والعيشيون بصريون منهم عبد الرمحن بن املبارك وغريه 

  هم عمري بن هانئ وهو تابعي وبالل بن سعد الزاهد وغريه من تابعي أهل الشام والعنسيون شاميون من
  والعبسيون كوفيون منهم عبيد اهللا بن موسى وغريه 

  األزديون واألردنيون 
  فأما األزديون فمنهم محاد بن زيد وجرير بن حازم وغريمها 



  واألردنيون شاميون وفيهم كثرة 
  ن فولد سامة بن لؤي فيهم صحابيون تابعيون الساميون والشاميون فأما الساميو

  فأما الشاميون فكثري 
  اجلنس الثاين من هذا النوع معرفة املتشابه يف البلدان 

البلخي والثلجي البلخيون فيهم كثرة ومنهم مجاعة من أتباع التابعني منهم سعدان بن سعيد وغريه ومنهم شقيق بن 
لزهد ومنهم احلسن بن شجاع وكان أمحد بن حنبل يقول ما جاءنا من إبراهيم الزاهد الذي يضرب به املثل يف ا

  خراسان أحفظ من احلسن بن شجاع وقد روى عنه البخاري يف الصحيح 
واما أبو عبد اهللا حممد بن شجاع الثلجي فإنه كثري احلديث كثري التصنيف رأيت عند أيب حممد بن أمحد بن موسى 

  بن شجاع كتاب املناسك يف نيف وستني جزءا كبارا دقاقا  القمي خازن السلطان عن أبيه عن حممد
  اجلنس الثالث من هذا النوع املتشابه يف األسامي 

  شريح وسريج وشريج 

شريح بن احلارث القاضي أبو أمية الكندي مسع علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن مسعود تويف سنة مثان وسبعني وهو 
  ابن مئة وسبع وعشرين سنة 

  عمان اجلوهري مسع زهري بن معاوية وفليح بن سليمان روى عنه أمحد بن حنبل سريج بن الن
  شريح بن حيان روى عنه كعب بن سعيد البخاري الزاهد 

  عقيل وعقيل 
  عقيل بن أيب طالب وغريه وعقيل بن خالد األيلي وغريه 

 وقد كان أسيد بن أسيد وأسيد وأسيد أسيد بن صفوان روى عن علي بن أيب طالب قال عبد الملك بن عمري
  صفوان أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أسيد بن حضري صاحب رسول اهللا وغريه من احملدثني أسيد بضم األلف وتشديد الياء أسيد بن عمرو بن يثريب 
  األسيدي 

  اجلنس الرابع من هذا النوع املتشابه يف كىن الرواة 
  أبو إياس وأبو أناس 

  زين تابعي يف آخرين أبو إياس معاوية بن قرة امل
  وأبو أناس جوية األسدي من القراء روى عنه نعيم بن حيىي السعيدي أبو نضرة وأبو بصرة 

  أبو نضرة املنذر بن مالك تابعي راويه أيب سعيد اخلدري 
  وأبو بصرة محيل بن بصرة صحايب 

  فأما أبو معبد فجماعة منهم صاحب عبد اهللا بن عباس 
  الدمشقي  وأبو معيد حفص بن غيالن

  اجلنس اخلامس من هذا النوع املتشابه يف صناعات الرواة 
  اجلزار واخلراز واخلزاز واجلرار 

أما اجلزارون فمنهم شيخنا عبد الرمحن بن محدان اهلمذاين مسع املسند من إبراهيم بن نصر الراوي واملسند من هالل 



  بن العالء الرقي 
من أهل العراق وأما أبو عثمان سعيد بن عثمان اخلراز فحدثونا عنه عن أيب فأما اخلراز فعبد اهللا بن عون شيخ كبري 

  بكر بن أيب شيبة وغريه 
وأما اخلزازون بالزايني فمنهم أبو عامر صاحل بن رستم البصري اخلزاز مسع احلسن بن أيب احلسن وعبد اهللا بن أيب 

  مليكة 
  ن الشعيب وإبراهيم النخعي وأما اجلرار بالراءين فأبو مسعود اجلرار الكويف عنده ع

  والبقال والنقال 
  البقال أبو سعد بن املرزبان الكويف تابعي 

والنقال احلارث بن سريج من كبار احملدثني وعدداه يف البغداديني وهو الذي محل كتاب الرسالة من يد الشافعي إىل 
  عبد الرمحن بن مهدي 

  روي عنهم راو واحد فتشتبه الناس كناهم وأساميهم اجلنس السادس من هذا النوع قوم من رواة األخبار ي
مثال ذلك أبو إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي وأبو إسحاق إمساعيل بن رجاء الزبيدي وأبو إسحاق إبراهيم بن 

  مسلم اهلجري قد رووا كلهم عن عبد اهللا بن أوىف وقد روى عنهم الثوري وشعبة 
لى روايات كل منهم فيتميز حديث هذا من ذلك والسبيل إىل معرفته وينبغي لصاحب احلديث أن يعرف الغالب ع

أن الثوري وشعبة إذا رويا عن أيب إسحاق السبيعي ال يزيدان على أيب إسحاق فقط والغالب على رواية أيب إسحاق 
إذا رويا عن الصحابة الرباء بن عازب وزيد بن أرقم فإذا روى عن التابعني فإنه يروي عن مجاعة تروي عن هؤالء و

عن أيب إسحاق الشيباين فإهنما يذكران الشيباين يف أكثر الروايات فإذا مل يذكرا ذلك فالعالمة الصحيحة أن ما 
  يرويان عن أيب إسحاق عن الشعيب هو أبو إسحاق الشيباين دون غريه 

بيعي أيضا كثري وأما اهلجري فإن شعبة أكثرمها عنه رواية وأكثر رواة اهلجري عن أيب األحوص اجلشمي والس
الرواية عن أبيب األحوص فال يقع التمييز يف ذلك إال باحلفظ والدراية فإن الفرق بني حديث هذا وذاك عن أيب 

  األحوص يطول شرحه 
وأما الزبيدي فإهنما يف أكثر الروايات يسميانه وال يكنيانه إمنا يقوالن إمساعيل بن رجاء وأكثر روياته عن أبيه 

  وإبراهيم النخعي 
  وقد روى شعبة عن أيب بشر وأيب بشر وقلما يسمى واحد منهما 

وأحدمها أبو بشر بيان بن بشر األمحسي كويف تابعي واآلخر أبو بشر جعفر بن أيب وحشية وأبو وحشية إياس وهو 
  بصري 

بشر وإذا  واحلافظ املميز إذا وجد احلديث عن شعبة عن أيب بشر عن قيس بن أيب حازم أو الشعيب علم انه بيان بن
  وجد احلديث عن أيب بشر عن سعيد بن جبري علم أنه جعفر بن أيب وحشية 

النوع السابع من هذا النوع قوم تتفق أساميهم وأسامي آبائهم مث الرواة عنهم من طبقة واحدة من احملدثني فيشتبه 
  التمييز بينهم 

حدمها املرادي صاحب الشافعي والثاين ومثال ذلك ربيع بن سليمان وربيع بن سليمان مصريان يف عصر واحد أ
  اجليزي أبو أيب عبيد اهللا حممد بن الربيع اجليزي وإسنادمها متقارب 



مسعت الفقيه أبا بكر األهبري يقول مسعت أبا بكر بن داود يقول أليب علي النيسابوري احلافظ يا أبا علي إبراهيم 
طهمان عن إبراهيم بن عامر البجلي عن إبراهيم النخعي  عن إبراهيم عن إبراهيم من هم فقال أبو علي إبراهيم بن

  فقال أحسنت يا أبا علي 

  ذكر النوع الثامن واألربعني من علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم معرفة مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسراياه وعوثه وكتبه إىل ملوك املشركني 
احد من الصحابة يف تلك احلروب بني يديه ومن ثبت ومن هرب ومن وما يصح من ذلك وما يشذ وما أبلى كل و

جنب عن القتال ومن كر ومن تدين بنصرته صلى اهللا عليه و سلم ومن نافق وكيف قسم الغنائم وكيف جعل سلب 
  القتيل بني االثنني والثالثة وكيف أقام احلدود يف الغلول وهذه أنواع من العلوم ال يستغين عنها عامل 

أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا احلسن بن علي بن عفان قال حدثنا عمرو بن حممد العنقري قال  حدثنا
  حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق قال كنت إىل جنب زيد بن أرقم يف يوم فطر فقلت له كم غزوت مع النيب صلى اهللا 

  ل تسع عشرة عليه وسلم قال سبع عشرة فقلت كم غزا النيب صلى اهللا عليه و سلم قا
قال أبو عبد اهللا قد أخرب زيد عن أكثر األحوال اليت شهدها وقال جابر بن عبد اهللا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم إحدى وعشرين غزوة 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بت علي الصنعاين مبكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخربنا عبد الرزاق عن 

  الزهر قال غزا النيب صلى اهللا عليه و سلم أربع وعشرين غزوة معمر عن 
قال أبو عبد اهللا وقد ذكر مجاعة من األئمة أن أصح املغازي كتاب موسى بن عقبة عن ابن شهاب فأخربنا إمساعيل 

يح عن بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن املنذر قال حدثنا حممد بن فل
موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب غزا رسول اهللا بدرا والكدر ماء لبين سليم مث غزا غطفان بنخل مث غزا قريشا 

وبين سليم بنجران مث غزا يوم أحد مث طلب العدو حبمراء األسد مث غزا قريشا ملوعدهم فأخافوه مث غزا بين النضري مث 
زوة ذات الرقاع مث غزوة دومة مث غزوة اخلندق مث غزوة بين قريظة مث غزا تلقاء جند يريد حماربا وبين ثعلبة مث غ

غزوة بين املصطلق باملريسيع مث ذات السالسل من مشارف الشام مث غزوة القرد وغزوة اجلموح تلقاء أرض بين 
  سليم وغزوة حسمى وغزوة 

  الطرف وغزوة وادي القرى فهذه غزوات رسول اهللا بأصح األسانيد 
سول اهللا فكثرية وقد أخربنا حممد بن إبراهيم اهلامشي قال حدثنا احلسني بن حممد القباين قال حدثين أمحد فأما سرايا ر

بن احلجاج قال حدثنا معاذ بن فضالة أبو زيد قال حدثين هشام عن قتادة أن مغازي رسول اهللا وسراياه كانت ثالثا 
  وأربعني 

ايا دون الغزوات فقد ذكرت يف كتاب اإلكليل على الترتيب بعوث قال أبو عبد اهللا هكذا كتبناه وأظنه أراد السر
رسول اهللا وسراياه زيادة على املئة وأخربين الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ يف كتاب أيب عبد اهللا حممد بن نصر 

  السرايا والبعوث دون احلروب بنفسه نيفا وسبعني 
  ا العلم أكثر مما ذكرته قال أبو عبد اهللا وهذا املوضع ال يسع من ذكر هذ

  وهذه آداب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املغازي اليت كان يوصي هبا أمراء األجناد 



أخربنا عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد قال حدثنا حممد بن العباس الكابلي قال حدثنا إبراهيم بن 
  بن قيس عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه موسى الرازي قال حدثنا ابن أيب زائدة عن عمرو 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى اهللا يف خاصة نفسه ومن معه من املسلمني مث 
  شيخا فانيا  يقول اغزوا بسم اهللا ويف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا ال تغلو وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا وال

  وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال فأيتهم أجابوك إليها 

فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إىل اإلسالم فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من 
نصيب إال أن جياهدوا مع  دارهم فإن هم أجابوك وإال فأخربهم أهنم كأعراب املسلمني ليس هلم يف الفيء والغنيمة

  املسلمني فإن هم أبو فادعهم إىل إعطاء اجلزية عن يد وهم صاغرون 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم اهللا فإنك ال تدري ما حكم اهللا فيهم وإن أرادوك على أن 

ختفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون  تعطيهم ذمة اهللا فال تعطهم ذمة اهللا ولكن أعطهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم إن
  عليكم أن ختفروا ذمم اهللا ورسوله 

  ذكر النوع التاسع واألربعني من معرفة علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم معرفة األئمة الثقات املشهورين من التابعني وأتباعهم ممن جيمع حديثهم للحفظ واملذاكرة 
  ب والتربك هبم وبذكرهم من الشرق إىل الغر

  فمنهم من أهل املدينة 
حممد بن مسلم الزهري حممد بن املنكدر القرشي ربيعة بن أيب ربيعة بن أيب عبد الرمحن الرأي سعد بن إبراهيم 

الزهري عبد اهللا بن دينار العدوي مالك بن أنس األصبحي زيد بن أسلم العدوي زيد بن علي بن احلسني الشهيد 
  بن عمر بن عبد العزيز خارجة بن زيد بن ثابت جعفر بن حممد الصادق عبد العزيز 

  ومن أهل مكة 

إبراهيم بن ميسرة إمساعيل بن أمية جماهد بن جرب عمرو بن دينار عبد امللك بن جريج عبد اهللا بن كثري القارئ قيس 
  بن سعد 

  ومن أهل مصر 
  حيوة بن شريح التجييب عمرو بن احلارث كثري بن فرقد خالد بن مسافر خمرج يف الصحيحني وكان أمري مصر 

  ومن أهل الشام 
إبراهيم بن أيب عبلة العقيلي عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي مكول الفقيه أبو معيد حفص بن غيالن شرحبيل بن 

  مسلم اخلوالين أم الدرداء األنصارية 
  ومن اهل اليمن 

نبه مجاعتهم ثقات ومعقل أعزهم حجر بن قيس املدري الضحاك بن فريوز الديلمي وهب ومهام ومعقل وعمر بنو م
  حديثا مهام بن نافع الصنعاين عبد اهللا بن طاوس 

  ومن أهل اليمامة 
  ضمضم بن جوس اليمامي هالل بن سراج احلنفي حيىي بن أيب كثري 



ومن أهل الكوفة صعصعة بن صوحان العبدي كميل بن زياد النخعي عامر بن شراحيل الشعيب سعيد بن جبري 
النخعي أبو إسحاق السبيعي مسلم بن أيب عمران البطني سليمان بن مهران الكاهلي األعمش  األسدي إبراهيم

األسدي مالك بن مغول البجلي سفيان الثوري عمر بن سعيد الثوري أخوه علي بن صاحل بن حي احلسن بن صاحل 
  بن حي 

الرببري رقي زيد بن أيب أنيسة ومن أهل اجلزيرة ميمون بن مهران عمرو بن ميمون بن مهران سابق بن عبد اهللا 
  غالب بت عبيد اهللا اجلزري 

  ومن أهل البصرة 
أيوب بن أيب متيمة السختياين معاوية بن قرة املزين إياس بن معاوية بن قرة أبو عمرو زبان بن العالء بن عمار واخواه 

  شعبة بن احلجاج قتادة بن دعامة السدوسي ميمون بن سياه 
  ومن اهل واسط 

حيىي بن دينار الرماين خلف بن حوشب طالب بن حوشب يوسف بن حوشب أصبغ بن يزيد الوراق  أبو هاشم
  وكان يكتب املصاحف 

  ومن أهل خراسان 
حممد بن زياد قاضي مرو وعنده عن سعيد بن جبري وغريه أبو حريز عبد اهللا بن احلسني قاضي سجستان إبراهيم بن 

لم أبو مسلم صاحب الدولة قتيبة بن مسلم اتألمري نصر بن سيار أدهم الزاهد من أهل بلخ عبد الرمحن بن مس
  األمري إسحاق بن وهب البخاري تابعي 

  ذكر النوع اخلمسني من علوم احلديث

هذا النوع من هذه العلوم مجع األبواب اليت جيمعها أصحاب احلديث وطلب الفائت منها واملذاكرة هبا فقد حدثين 
  افظ قال حدثنا حممد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا حممد بن سهل بن عسكر قال حممد بن يعقوب بن إمساعيل احل

وقف املأمون يوما لآلذان وحنن وقوف بني يديه إذ تقدم إليه غريب بيده حمربة فقال يا أمري املؤمنني صاحب حديث 
  دثنا هشيم وحدثنا منقطع به فقال املأمون أيش حتفظ يف باب كذا فلم يذكر فيه شيئا فما زال املأمون يقول ح

حجاج بن حممد وحدثنا فالن حىت ذكر الباب مث سأله عن باب ثان فلم يذكر فيه شيئا فذكره املأمون مث نظر إىل 
  أصحابه فقال أحدهم يطلب احلديث ثالثة أيام مث يقول أنا من أصحاب احلديث أعطوه ثالثة دراهم 

م استحبوا أن يبدأ احلديثي جبمع بابني األعمال بالنيات ونضر قال عبد اهللا قد روينا عن مجاعة من أئمة احلديث أهن
اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وأنا ذاكر مبشيئة اهللا تعاىل بعد البابني األبواب اليت مجعتها وذاكرت مجاعة من أئمة 

  احلديث ببعضها 
أي الذنب أعظم املسلم من فمن هذه األبواب ما مدخلها يف كتاب اإلميان مثال ذلك سؤال عبد اهللا بن مسعود 

سلم املسلمون من لسانه ويده الدين النصيحة املستشار مؤمتن ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني من حسن إسالم املرء 
األرواح جنود جمندة احلالل بني واحلرام بني املعراج ستكون هنات وهنات قصة اخلوارج ال حتاسدوا أخبار الرؤية 

  ال جيمع اهللا أميت على ضاللة أنزل القرآن على سبعة أحرف 
ومن هذه األبواب ما مدخلها يف كتاب الطهارة مثاهلا ال يقبل اهللا صالة بغري طهور املسح على اخلفني الغسل يوم 



  اجلمعة إذا ولغ الكلب يف اإلناء 
ولوقتها سبعة  ومن هذه األبواب أبواب يف كتاب الصالة رفع اليدين ال صالة إال بفاحتة الكتاب الصالة ألول وقتها

يظلهم اهللا يف ظله أخبار الوتر صالة الليل مثىن مثىن إذا أقيمت الصالة فال صالة التكبري يف العيدين يوم القوم 
  أقرؤهم لكتاب اهللا صالة القاعد طرق التشهد 

رؤيته إن مما ومن التفاريق يف سائر الكتب اطلبوا اخلري ال تذهب األيام والليايل قصة الغار من كنت مواله صوموا ل
أدرك الناس ما عاب طعاما قط القضاء باليمني مع الشاهد أفضلكم من تعلم القرآن ألعطني الراية قصة املخدع من 

  كتم علما قبض العلم مسند أيب العشراء الدارمي إذا أحب اهللا 

من موسى السفر  عبدا حديث الرباء أسلمت نفسي إليك قصة الطري قصة املفطر يف رمضان أنت مين مبنزلة هارون
  من العذاب طرق احلسن عن صعصعة كان إذا بعث سرية 

من كذب علي متعمدا اللهم بارك ألميت يف بكورها إذا أتاكم كرمي قوم تقتل عمارا الفئة الباغية ذكاة اجلنني خطبة 
أول ما نبدأ به أن  عمر باجلابية شر الناس من خياف لسانه ليس اخلرب كاملعاينة ليس بالكذاب من أصلح بني الناس إن
  نصلي مث نذبح من صام رمضان وأتبعه بست األمي أحق بنفسها من حفظ على أميت أربعني حديثا 

الكمأة من املن نعم اإلدام اخلل اخليل معقود يف نواصيها اخلري من قتل دون ماله فهو شهيد كل مسكر حرام إن من 
األخبار يف تزويج ميمونة بنت احلارث الناس كإبل مئة  الشعر حلكمة قصة العرنيني صالة يف مسجدي هذا اختالف

  دعوة ذي النون إن اهللا حيب ان تقبل رخصة أشد الناس بالء األنبياء إنه ليغان على قليب املؤمن غر كرمي 

  ذكر النوع احلادي واخلمسني من علوم احلديث

لصحيح ومل يسقطوا وهذا علم حسن فإن يف هذا النوع من هذه العلوم معرفة مجاعة من الرواة مل حيتج حبديثهم يف ا
  رواة األخبار مجاعة هبذه الصفة 

ومثال ذلك يف الصحابة أبو عبيدة بن اجلراح أمني هذه األمة مل يصح الطريق إليه من جهة الناقلني فلم خيرج له يف 
بن مظعون والسائب  الصحيحني وكذلك عتبة بن غزوان وأبو كبشة موىل رسول اهللا واألرقم بن أيب األرقم وقدامة

  بن مظعون وشجاع بن وهب األسدي وأبو حذيفة بن عتبة بن 

  ربيعة وعباد بن بشر وسالمة بن وقش يف مجاعة من الصحابة 
إال أين ذكرت هؤالء رضي اهللا عنهم فإهنم من املهاجرين الذين شهدوا بدرا وليس هلم يف الصحيح رواية إذ مل يصح 

حيح من روايات غريهم من الصحابة مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم لكل أمة أمني إليهم الطريق وهلم ذكر يف الص
  وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح وما يشبه هذا 

ومثال ذلك يف التابعني حممدب ن طلحة بن عبيد اهللا حممد بن أيب بن كعب السائب بن خالد بن السائب حممد بن 
بت سعيد بن سعد بن عبادة عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا إمساعيل بن زيد بن أسامة بن زيد عمارة بن خزمية بن ثا

ثابت هؤالء التابعون عن علو حماهلم يف التابعني وعلو حمال آبائهم يف الصحابة ليس يف الصحيح ذكر لفساد الطريق 
  إليهم ال جلرح فيهم ويف التابعني مجاعة من هذه الطبقة 

  ني إبراهيم بن مسلم اهلجري عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي قيس بن الربيع األسدي ومثال ذلك يف أتباع التابع
ومثال ذلك يف أتباع األتباع مطلب بن زياد محاد بن شعيب سعيد بن زيد أخو محاد يعقوب بن إسحاق احلضرمي 



  عائذ بن حبيب حممد بن ربيعة الكاليب إمساعيل بن عبد الكرمي الصنعاين 
  الطبقة اخلامسة من احملدثني عون بن عمارة الغربي والقاسم بن احلكم العرين  ومثال ذلك يف

ومثال ذلك يف الطبقة السادسة من احملدثني أمحد بن عبد اجلبار العطاردي احلارث بن أيب أسامة أمحد بن عبيد بن 
  ناصح النحوي إمساعيل بن الفضل 

  ومن أهل الكوفة 
  يل الشعيب واحلسن بن صاحل بن حي علقمة بن قيس النخعي وعامر بن شراح

  ومن أهل البصرة 
قتادة بن دعامة السدوسي وأبو العالية زياد بن فريوز وكهمس بن احلسن اهلاليل وسعيد بن أيب هروبة يف آخرين 

  بعدهم 
  ومن أهل مصر 

 ومجاعة من عبد الرمحن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وعبد اهللا بن وهب وعبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني
  املالكيني بعدهم وكذلك مجاعة من أهل الشام وخراسان 

قال أبو عبد اهللا وقد رأيت أن مجاعة من مشاخيي يرون العرض مساعا واحلجة عندهم يف ذلك ما حدثناه أبو العباس 
قال  حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال حدثنا يونس بن حممد قال حدثنا الليث بن سعد

  حدثين سعيد املقربي عن شريك بن عبد اهللا عن أنس بن مالك قال 
بينا حنن جلوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاء رجل فذكر احلديث قال يا حممد إين سائلك فمشتد 
ك عليك يف املسألة فال جتدن يف نفسك فقال سل ما بدا لك فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك اهللا أرسل

  إىل الناس كلهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللهم نعم 
قال أبو عبد اهللا احتج شيخ الصنعة أبو عبد اهللا بن إمساعيل البخاري يف كتاب العلم من اجلامع الصحيح هبذا 

  احلديث يف باب العرض على احملدث 
  دي أخربنا إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين قال حدثنا ج

قال مسعت إمساعيل بن أيب أويس مسعت خايل مالك بن أنس يقول قال يل حيىي بن سعيد األنصاري ملا أراد اخلروج 
إىل العراق التقط يل مئة حديث من حديث ابن شهاب حىت رويها عنك عنه قال مالك فكتبتها مث بعثت هبا إليه فقيل 

  ملالك أمسعها منك قال هو أفقه من ذلك 
جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثين الزبري بن بكار قال أخربنا أبو 

حدثين مطرف بن عبد اهللا قال صحبت مالكا سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ املوطأ على أحد ومسعته يأىب أشد اإلباء 
ذه عرضا واحملدث أخذه عرضا ومل ال جتوز على من يقول ال جيزيه إال السماع ويقول كيف ال يقنعك أن تأخ

  لنفسك ان تعرض أنت كما عرض هو 
حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا ابن أيب أويس قال سئل مالك عن حديثه 

  أمساع هو فقال منه مساع ومنه عرض وليس العرض بأدىن عندنا من السماع 
مذهب مجاعة من األئمة يف العرض فإهنم أجازوه على الشرائط اليت قدمنا ذكرها ولو  قال أبو عبد اهللا قد ذكرنا

  عاينوا ما عايناه من حمدثي زماننا ملا أجازوه فإن احملدث إذ مل يعرف ما يف كتابه كيف يعرض عليه 



ا أيضا يف القراءة على وأما فقهاء اإلسالم الذين أفتوا يف احلالل واحلرام فإن فيهم من مل ير العرض مساعا واختلفو
احملدث أهو إخبار أم ال وبه قال الشافعي املطليب باحلجاز واألوزاعي بالشام والبويطي واملزين مبصر وأبو حنيفة 
وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل بالعراق وعبد اهللا بن املبارك وحيىي بن حيىي وإسحاق بن راهويه باملشرق وعليه 

ه ذهبوا وإليه نذهب وبه نقول إن العرض ليس بسماع وغن القراءة على احملدث إخبار عهدنا أئمتنا وبه قالوا وإلي
واحلجة عندهم يف ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم نضر اهللا امرءا مسع مقاليت فوعاها حىت يؤديها إىل من مل يسمعها 

  وقوله صلى اهللا عليه و سلم تسمعون ويسمع 

  منكم يف أخبار كثرية 
باس حممد بن يعقوب قال أخربنا الربيع بن سليمان قال أخربنا الشافعي قال أخربنا سفيان بن عيينة عن حدثنا أبو الع

عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه أن رسول صلى اهللا عليه و سلم قال نضر اهللا 
  عبدا مسع مقاليت فحفظها فوعاها وأداها فرب حامل فقه غري فقيه 

قال الشافعي فلما ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل استماع مقالته وحفظها وأدائها إىل من يؤديها واألمر 
واحد دل على انه صلى اهللا عليه و سلم ال يأمر أن يؤدى عنه إال ما تقوم به احلجة على من أدي إليه ألنه إمنا يؤدي 

  ذ ويعطى ونصيحة يف دين ودنيا عنه حالل يؤتى وحرام جيتنب وحد يقام ومال يؤخ
قال أبو عبد اهللا والذي أختاره يف الرواية وعهدت عليه أكثر مشاخيي وأئمة عصري أن يقول يف الذي يأخذه من 

احملدث لفظا وليس معه أحد حدثين فالن وما يأخذه من احملدث لفظا مع غريه حدثنا فالن وما قرأ على احملدث 
ى احملدث فأجاز وهو حاضر أخربنا فالن وما عرض على احملدث فأجاز له روايته بنفسه أخربين فالن وما قرئ عل

  شفاها يقول فيه أنبأين فالن وما كتب إليه احملدث من مدينة ومل يشافهه باإلجازة يقول كتب إيل فالن 
صحايب بالري مسعت أبا بكر إمساعيل بن حممد بن إمساعيل الفقيه بالري يقول سألت أبا شعيب احلراين اإلجازة أل

فقال أبو شعيب حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعني عن شعبة قال كتب إيل املنصور حبديث مث لقيته بعد ذلك 
  فسألته عن ذلك احلديث فقال يل أليس قد حدثتك به إذا كتبت به إليك فقد حدثتك 

د بن داود بن قطن بن كثري قال حدثنا الزبري بن عبد الواحد قال أخربنا أبو تراب حممد بن سهل قال حدثنا أمح
  حدثنا حممد بن معاوية قال مسعت 

بقية يقول لقيتين شعبة ببغداد فقال يل لو مل ألقك ملت معك كتاب جبري بن سعد قال قلت ال قال إذا رجعت فاكتبه 
  واختمه ووجه به إيل 

مد بن عبد اهللا احلافظ النيسابوري هذا آخر ما انتقيناه من كتاب املعرفة يف أصول احلديث للحاكم أيب عبد اهللا حم
وقد أوردنا هنا جل ما أورده فيه من الفوائد املهمة يف كل نوع من النواع واقتصرنا يف املواضع اليت تعددت فيها 
األمثلة على أقل ما ميكن االقتصار عليه رعاية حلال املبتدئ الذي توخينا أن حيصل له من مطالعة كتابنا هذا خط 

  فة هبذا الفن وفقنا اهللا سبحانه ملا حيب ويرضى وافر من املعر
وقرئت يف قلعة اجلبل على  ٦٣٤وقد وقع إلينا حني االنتقاء نسخة كتبت يف القاهرة يف دار احلديث الكاملية سنة 

بعض أهل األثر وهي منقولة من نسخة احلافظ املنذري املثبت عليها صورة مساعه يف آخر كل جزء من اجزائها 
   ٦٠٢الشيخ اإلمام أيب نزار ربيعة بن احلسن اليمين احلضرمي سنة اخلمسة من 

وهذا مثال مجيع اجلزء األول من علم احلديث على الشيخ اإلمام العامل أيب نزار ربيعة بن احلسن بن علي بن حيىي 



راءة الشريف احلضرمي اليمين حبق مساعه له وقراءته على أيب املطهر الصيدالين بإجازته من ابن خلف عن مصنفه بق
أيب عبد اهللا حممد بن عبد العزيز بن أيب القاسم اإلدريسي الفقيه احملدث أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد 

اهللا املنذري وملهم بن فتوح بن بشارة الصويف وعبد الباقي بن أيب حممد بن علي اخلشاب وبركات بن ظافر بن 
  ت من شهر ربيع األول من سنة اثنتني وست مئة عساكر وصح مبسجد املسمع مبصر يوم السب

وهذا مثال ما كتب يف آخر اجلزء الثاين بلغ السماع جلميع هذا اجلزء على الشيخ اإلمام العالم الزاهد أيب نزار 
ربيعة بن احلسن بن علي بن عبد اهللا بن حيىي بن أيب الشجاع احلضرمي حبق قراءته له على أيب املطهر القاسم بن 

بن عبد الواحد الصيدالين بإجازته من األديب أيب بكر أمحد بن أيب احلسن بن خلف الشريازي حبق مساعه من الفضل 
احلاكم أيب عبد اهللا مصنفه صاحبه الفقيه احملدث عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا املنذري واختيار الدين أبو 

بن عساكر بن عبد اهللا األنصاري يف هنار يوم السبت  املناقب ملهم بن فتوح بن بشارة الصويف وبركات بن ظافر
السادس من ربيع اآلخر سنة اثنتني وست مئة واحلمد هللا حق محده وصلى اهللا على سيدنا حممد خري خلقه وآله 

ـ    وصحبه وسلم تسليما ا ه
هم وقد كتب واعلم أن طرق نقل احلديث وحتمله من أهم مباحث هذا الفن وقد تعرض هلا علماء األصول يف كتب

فيها ابن الصالح ما يشفي الغليل وملا كان ما ذكر يف هذا النوع وهو النوع الثاين واخلمسون الذي ختم به احلاكم 
كتابه داخال فيها وكان هذا املبحث سهل املأخذ أحببنا أن ال تعرض له كما مل نتعرض يف كثري من املواضع ألمثاله 

لته من الفن كي ال يزهد فيه وعلى مظان البحث عنه كي يرجع إليها عند وغنما اكتفينا بداللة الطالب على منز
  حصول الداعي إىل ذلك 

غري أن رأينا نذكر هنا شيئا مما قيل يف اإلجازة لفرط ولوع كثري من املتأخرين هبا فنقول من أقسام األخذ والتحمل 
  اإلجازة وهي دون السماع وهي تسعة أنواع 

ا ملعني كان يقول أجزت لك أو لكم الكتاب الفالين أو ما اشتملت عليه فهرسيت وحنو النوع األول أن جييز معين
ذلك هذا أعلى أنواع اإلجازة اجملردة عن املناولة وقد اختلف فيها فقال بعض العلماء جبوازها وقال بعضهم بعدم 

  جوازها 

لظاهر وإمنا خالفهم يف غري هذا قال ابن الصالح وزعم بعضهم أنه ال خالف يف جزوازها وال خالف فيها أهل ا
النوع وزاد القاضي أبو الوليد الباجي فأطلق نفي اخلالف وقال ال خالف يف جواز الرواية باإلجاة من سلف األمة 

  وخلفها وادعى اإلمجاع من غري تفصيل وحكى اخلالف يف العمل هبا 
ديث والفقهاء واألصوليني وذلك إحدى قلت هذا باطل فقد خالف يف جواز الرواية باإلجازة مجاعا من أهل احل

الروايتني عن الشافعي روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال كان الشافعي ال يرى اإلجازة يف احلديث قال الربيع 
  وأنا أخالف الشافعي يف هذا 

يف كتابه  وقد قال بإبطاهلا مجاعة من الشافعيني منهم القاضيان حسني بن حممد املروروذي وأبو احلسن املاوردي
  احلاوي وعزاه إىل مذهب الشافعي وقاال مجيعا لو جازت اإلجازة لبطلت الرحلة وروي هذا الكالم عن شعبة وغريه 

وممن أبطلها من أهل احلديث اإلمام إبراهيم بن إسحاق احلريب وأبو حممد عبد اهللا بن حممد األصفهاين امللقب بأيب 
حكى أبو نصر فسادها عمن لقيه قال أبو نصر مجاعة من أهل العلم الشيخ واحلافظ أبو نصر الوائلي السجزي و

يقولون قول احملدث قد أجزت لك أن تروي عين تقديره قد أجزت لك ما ال جيوز يف الشرع ألن الشرع ال يبيح 



  رواية من مل يسمع 
عن أيب طاهر  قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر حممد بن ثابت اخلجندي أحد من أبطل اإلجازة من الشافعية

الدباس أحد أئمة احلنفية قال من قال لغريه أجزت لك أن تروي عين ما مل تسمع فكانه يقول أجزت لك أن تكذب 
  علي 

مث إن الذي استقر عليه العمل وقال به مجاهري أهل العلم من أهل احلديث وغريهم القول بتجويز اإلجازة وإباحة 
  الرواية هبا ويف االحتجاج لذلك غموض 

يتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخربه ها مجلة فهو كما لو أخربه تفصيال وإخباره هبا غري و
متوقف على التصريح نطقا كما يف القراءة على الشيخ كما سبق وغنما الغرض حصول اإلفهام والفهم وذلك 

  حيصل باإلجازة املفهمة واهللا أعلم 
إلجازة جيب العمل باملروي هبا خالفا ملن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم إنه ال حيب مث إنه كما جتوز الرواية با

العمل به وإنه جار جمرى املرسل وهذا باطل ألنه ليس يف اإلجازة ما يقدح يف اتصال املنقول هبا ويف الثقة به واهللا 
  اعلم 

أجزت لك أو لكم مجيع مسموعايت أو مجيع  النوع الثاين أن يعني الشخص اجملاز له دون الكتاب اجملاز كأن يقول
  مرويايت وما أشبه ذلك 

واخلالف يف هذا النوع أقوى وأكثر واجلمهور من العلماء من احملدثني والفقهاء وغريهم على جتويز الرواية هبا أيضا 
  وعلى إجياب العمل مبا يوي هبا بشرطه 

  ملن أدرك زماين وما أشبه ذلك النوع الثالث أن جييز الغري بوصف العموم كأن يقول أجزت 
وهذا نوع تكلم فيه املتأخرون ممن جوز اإلجازة واختلفوا يف جوازه كان ذلك مقيدا بوصف خاص أو حنوه فهو إىل 

  اجلواز أقرب كان يقول أجزت لطلبة العلم مبدينة كذا كذا 
ة فروى هبا وال عن الشرذمة قال ابن الصالح ومل نر ومل نسمع عن أحد ممن يقتدي به انه استعمل هذه اإلجاز

  املتاخرة الذين سوغوها واإلجازة يف أصلها ضعف وتزداد هبذا التوسع واالسترسال ضعفا كثريا ال ينبغي احتماله 
  النوع الرابع اإلجازة للمجهول أو باجملهول كأن يقول أجزت حملمد بن 

زت لفالن أن يروي عين بعض مسموعايت خالد احلموي وهناك مجاعة مشتركون يف هذا االسم وهذه النسبة أو أج
  أو كتاب السنن وهو يروي مجلة من كتب السنن املعروفة 

وهذه اإلجازة فاسدة ال فائدة هلا وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز جلماعة مسمني معينني بأنساهبم واجمليز غري عارف 
  معرفته مبن حيضر جملسه للسماع منه  هبم فهذا غري قادح يف صحة اإلجازة كما ال يقدح يف صحة السماع عدم

النوع اخلامس اإلجازة املعلقة بالشرط كأن يقول أجزت لفالن إن شاء فالن وقد اختلف فيها فقال قوم ال جتوز ألن 
ما يفسد باجلهالة يفسد بالتعليق وقال قوم هي جائزة وقد وقع ذلك من بعض أئمة احلديث فقد وجد خبط أيب بكر 

حيىي بن معني أجزت أليب زكريا حيية بن مسلمة أن يروي عين ما أحب من تارخيي الذي مسعه  بن أيب خيثمة صاحب
مين أبو حممد القاسم بن األصبغ وحممد بن عبد األعلى كما مسعاه مين وأذنت له يف ذلك وملن أحب من أصحابه 

د بن أيب خيثمة بيده يف شوال فإن أحب أن تكون اإلجازة ألحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتايب هذا وكتبه أمح
  سنة ست وسبعني ومئنت 



وممن وقع منهم ذلك حفيد يعقوب بن شيبة فقد قال يف إجازة له يقول حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة قد أجزت 
لعمر بن أمحد اخلالل وابنه عبد الرمحن بن عمر وخلتنه علي بن احلسن مجيع ما فاته من حديثي مما مل يدرك مساعه من 

املسند وغريه ولكل من أحب عمر فلريووه عين إن شاؤوا وكتبت هلم ذلك خبطي يف صفر سنة اثنتني وثالثني 
  وثالث مئة 

ولو قال اجمليز أجزت ملن يشاء فالن أو حنو فاألظهر البطالن ألن فيها جهالة وتعليقا ولو قال أجزت ملن يشاء 
 البطالن ألهنا أشد يف اجلهالة واالنتشار من حيث إهنا علقت اإلجازة فهو مثل أجزت ملن يشاء فالن بل هذا أظهر يف

  مبشيئة من ال حيصر عددهم 

ولو قال أجزت لك كذا إن شئت روايته عين أو اجزت لك كذا إن شئت أن تروي عين أو أجزت لفالن إن شاء 
سوى صيغته وهو تصريح  الرواية عين فاألظهر األقوى أن ذلك إذ قد انتفت فيه اجلهالة وحقيقة التعليق ومل يبق

مبقتضى احلال ومقتضى احلال يف كل إجازة تفويض الرواية هبا إىل مشيئة اجملاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق 
  تصرحيا مبا يقتضيه اإلطالق وحكاية للحال ال تعليقا يف احلقيقة 

لى املوجود كأن يقول أجزت لفالن النوع السادس اإلجازة للمعدوم وهي على قسمين أحدمها أن يعطف املعدوم ع
وملن يولد له والثاين أن خيصص املعدوم باإلجازة من غري عطف كأن يقول أجزت لفالن وملن يولد له والثاين أن 

خيصص املعدوم باإلجازة من غري عطف كان يقول أجزت ملن يولد لفالن وهو أضعف من القسم األول أقرب إىل 
  اجلواز 

 نصر بن الصباغ أنه بني بطالهنا قال ابن الصالح وذلك هو الصحيح الذي ال ينبغي وحكى ابن الصالح عن أيب
غريه ألن األجازة يف حكم اإلخبار مجلة باجملاز فكما ال يصح اإلخبار للمعدوم ال تصح اإلجازة له ول قدرنا أن 

   الذي ال يصح مساعه اإلجازة إذن فال يصح ذلك أيضا للمعدوم وهذا يوجب أيضا بطالن اإلجازة للطفل الصغري
النوع السابع اإلجازة ملن ليس بأهل حني اإلجازة لألداء واألخذ عنه وذلك يشمل صورا مل يذكر ابن الصالح منها 

  إال الصيب ومل يفرده بنوع بل ذكره يف آخر الكالم على اإلجازة للمعدوم 
 صحة مساعه غري أنه ال يعتد به واإلجازة للصيب إن كان مميزا فهي صحيحة كسماعه وقد نقل خالف ضعيف يف

وغن كان تغري مميز فقد اختلف فيه فقال بعضهم ال تصح اإلجازة له كما يصح السماع له وقال بعضهم تصح 
اإلجازة له وقال بذلك اخلطيب واحتج له بأن اإلجازة إمنا هي إباحة اجمليز له أن تريوي عنه واإلباحة تصح للعاقل 

رأينا كافة شيوخنا جييزون لألطفال الغيب عنهم من غري أن يسألوا عن مبلغ أسناهنم  وغري العاقل وقال وعلى هذا
  وحال متييزهم 

  ومل نرهم أجازوا ملن مل يكن مولودا يف احلال 
وأما اإلجازة للكافر فقال احلافظ العراقي مل أجد فيها نقال وقد تقدم نقال وقد تقدم ان مساعه صحيح ومل أجد عن 

 واملتأخرين اإلجازة للكافر إال أن شخصا من األطباء ممن رأيته بدمشق ومل أمسع عليه يقال له حممد أحد من املتقدمني
بن عبد السيد بن الديان مسع احلديث يف حال يهوديته على أيب عبد اهللا حممد بن عبد املؤمن الصوري وكتب امسه يف 

امسه يف طبقة السماع واإلجازة حبضور احلافظ طبقة السماع مع السامعني وأجاز ابن عبد املؤمن الصوري وكتب 
أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي وبعض السماع بقراءته وذلك يف غري ما حديث منها جزء ابن منري فلوال 

أن املزي يرى جواز ذلك ما أقر عليه مث هدى اهللا ابن عبد السيد املذكور لإلسالم وحدث ومسع منه أصحابنا ا هـ 



  ة للفاسق واملبتدع فهي أوىل باجلواز من اإلجازة للكافر ويؤديان إذا زال املانع واما اإلجاز
النوع الثامن إجازة ما مل يسمعه اجمليز ومل يتحمله بعد لريويه اجملاز له إذا حتمله اجمليز بعد ذلك وقد اختلف فيها فقال 

  بعضهم هي غر صحيحة وقال بعضهم هي صحيحة 
بين هذا علة ان اإلجازة يف حكم اإلخبار باجملاز مجلة أو هي إذن فإن جعلت يف حكم قال ابن الصالح ينبغي أن ي

اإلخبار مل تصح هذه اإلجازة إذ كيف خيرب مبا ال خرب عنده منه وغن جعلت إذنا انبىن هذا على اخلالف يف تصحيح 
يريد ان يشتريه وقد أجاز ذلك اإلذن يف باب الوكالة فيما مل ميلكه املوكل بعد مثل ان يوكل يف بيع العبد الذي 

  بعض أصحاب الشافعي والصحيح بطالن هذه اإلجازة 
  وعلى هذا يتعني على من يروي باإلجازة عن شيخ أجاز له مجيع مسموعاته مثال أن 

  يبحث حىت يعلم ان ذاك الذي يريد روايته عنه مما مسعه قبل تاريخ هذه اإلجازة 
عندك من مسوعايت فهذا ليس من هذا القبيل وقد فعله الدارقطين وغريه وأما إذا قال أجزت لك ما صح وما يصح 

وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد اإلجازة انه مسعه قبل اإلجازة وجيوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما 
ده صح عندك ومل يقل وما يصح ألن املراد أجزت لك أن تروي عين ما صح عندك فاملعترب إذا فيه صحة ذلك عن

  حالة الرواية 
  النوع التاسع إجازة اجلاز كأن يقول أجزت لك جمازايت أو أجزت لك رواية ما أجيز يل روايته 

  وقد منع من ذلك بعضهم وصنف فيه جزءا وذلك ألن اإلجازة ضعيفة فيشتد ضعفها باجتماع إجازتني 
لدارقطين وأيب العباس بن عقدة واملشهور الذي عليه العمل أن ذلك جائز وقد حكى اخلطيب جتويز ذلك عن ا

وغريمها وقد فعله احلاكم يف تارخيه وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم املقدسي يروي باإلجازة عن اإلجازة 
  ورمبا تابع بني ثالث منها 

ما مل وينبغي ملن يروي باإلجازة عن اإلجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حىت ال يروي هبا 
يندرج حتتها فإذا كان مثال صورة إجازة شيخ لشيخه أجزت له ما صح عنده من مساعايت فرأى شيئا من مسموعات 

شيخ شيخه فليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حىت يستبني انه مما كان قد صح عند شيخه كونه من 
ده اآلن عمال بلفظه وتقييده ومن مسموعات شيخه والذي أجازه على ذلك الوجه وال يكتفي مبجرد صحة ذلك عن

  ال يتفطن هلذا وأمثاله يكثر عثاره 
هذه أنواع اإلجازة اجملردة وبقي نوع آخر وهي اإلجازة املقرونة باملناولة وهي أعلى أنواع اإلجازة على اإلطالق 

و رواييت عن فالن وهلا صور أعالها أن يدفع الشيخ إىل الطالب أصل مساعه أو فرعه مقابال به ويقول هذا مساعي أ
  فاروه عين أو أجزت لك روايته عين مث ميلكه إياه أو يقول له خذه وانسخه وقابل به مث رده إيل أو حنو ذلك 

وقد ذكر البخاري احلجة على صحة املناولة يف كتاب العلم يف باب ما يذكر يف املناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إىل 
جاز يف املناولة حبديث النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث كتب ألمري السرية البلدان حيث قال واحتج بعض أهل احل

كتابا وقال ال تقرأه حىت تبلغ مكان كذا وكذا فال بلغ ذلك املكان قرأه على الناس أخربهم بأمر النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم 

عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال حدثين إبراهيم بن سعد عن صاحل عن ابن شهاب
بن مسعود أن عبد اهللا بن عباس أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث بكتابه رجال وأمره أن يدفعه إىل 

عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن املسيب قال فدعا عليهم رسول اهللا 



  م أن ميزقوا كل ممزق صلى اهللا عليه و سل
ووجه الداللة يف األول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ناول أمري السرية كتابا بدون أن يقرأه عليه فجاز له اإلخبار 

مبا يف الكتاب مبجرد املناولة ووجه الداللة يف الثاين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ناول رسوله الكتاب ومل يقرأ عليه 
ما فيه إليه ويقول هذا كتاب رسول اهللا وتقوم احلجة به على املبعوث إليه كما لو شافههم النيب فجاز أن يسند 

  صلى اهللا عليه و سلم بذلك وينبين على ذلك أن الشيخ إذا ناول الطالب كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه 
  هذا واملناولة املقرونة باإلجازة حالة حمل السماع عند مجاعة من أئمة 

ديث وقد غال بعضهم فجعلها أرفع من السماع ألن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت احل
  ملا يدخل من الوهم عل السامع واملسمع والصحيح أهنا منحطة عن السماع من الشيخ والقراءة عليه 

ذا من حديثي أو مساعي وال يقول اروه عين وأما املناولة اجملردة عن اإلجازة كأن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله ه
وال أجزت لك روايته عين وحنو ذلك فهذه رواية خمتلة ال جتوز الرواية هبا وعاهبا غري واحد من الفقهاء واألصوليني 
على احملدثني الذين أجازوها وسوغوا الرواية هبا وحكى اخلطيب عن طائفة من أهل العلم أهنم صححوها وأجازوا 

  ا الرواية هب
واملشهور يف فعل اإلجازة أن يعدي بالالم فيقال أجزت لفالن وأجاز بعضهم أن يقال أجزت فالنا قال ابن الصالح 
روينا عن أيب احلسن أمحد بن فارس األديب املصنف رمحه اهللا أنه قال قال معىن اإلجازة يف كالم العرب مأخوذ من 

قال منه استجزت فالنا فأجازين إذا أسقاك ماء ألرضك او جواز املاء الذي يسقاه املال من املاشية واحلرث ي
  ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العامل أن جييزه علمه فيجيزه إياه 

قلت فللمجيز على هذا أن يقول أجزت فالنا مسموعايت أو مرويايت فيعديه بغري حرف جر من غري حاجة إىل ذكر 
ل اإلجازة مبعىن التسويغ واإلذن واإلباحة وذلك هو املعروف لفظ الرواية أو حنو ذلك وحيتاج إىل ذلك من جيع

فيقول أجزت لفالن رواية مسموعايت مثال ومن يقول منهم أجزت له مسموعايت فعلى سبيل احلذف الذي ال خيفى 
  نظريه ا هـ 

باب اإلجازة وما رواه ابن الصالح عن ابن فارس هو مما ذكره يف جزء له صغري مساه مأخذ العلم وقد أورد ذلك يف 
  وقد رأيت أن أورد نبذا منه مما يتعلق مبا حنن فيه إمتاما للفائدة 

فأما اإلجازة فأن يكتب العامل أو يكتب عنه بأمره إين أجزت لفالن أن يروي عين ما صح عنده من حديثي او 
وغريها وهذا مذهب مالك مؤلفايت وما أشبه هذا من الكالم فذلك أيضا يف اجلواز والقوة كالذي ذكرناه يف املناولة 

  وأيب حنيفة واحلسن بن عمارة وابن جريح وغريهم من العلماء 
والدليل على صحة اإلجازة ما حدثنا علي بن مهرويه حدثنا أمحد بن أيب خيثمة حدثنا أمحد بن أيوب حدثنا إبراهيم 

رياب وأصحابه وبعث  بن سعد حدثنا حممد بن إسحاق قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن جحش بن
معهم كتابا وأمره أن ال ينظر فيه حىت يسري يومني مث ينظر فيه فمضى ملا آمره به فلما سار عبد اهللا يومني فتح 

الكتاب فإذا فيه إذا نظرت يف كتايب هذا فامض حىت تنزل خنلة بني مكة والطائف فترصد هبا قريشا وتعلم لنا من 
عا وطاعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمضوا ولقوا بنخلة لقريش فقتلوا أخبارهم فقال عبد اهللا وأصحابه مس

  عمرو بن احلضري كافرا وغنموا ما كان معهم من جتارة لقريش 
وهذا احلديث وما أشبهه من كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة يف اإلجازة ألن عبد اهللا وأصحابه عملوا 



 عليه و سلم من غري ان يكلمهم بشيء فكذلك العامل إذا أجاز لطالب العلم فله أن مبا كتب له رسول اهللا صلى اهللا
  يروي ويعمل مبا صح عنده من حديثه وعلمه 

وبلغنا أن ناسا يكرهون اإلجازة إن اقتصر عليها بطلت الرحل وقعد الناس عن طلب العلم وحنن لسنا نقول إن 
ى لطلب علم وال يرحل لكنا نقول اإلجازة ملن كان له يف القعود طالب العلم يقتصر على اإلجازة فقط مث ال يسع

  عن الطلب عذر من قصور نفقة أو بعد مسافة أو صعوبة مسلك 
فأما أصحاب احلديث فما زالوا يتجشمون املصاعب ويركبون األهوال ويفارقون األوطان وينأون عن األحباب 

  آخذين بالذي حث عليه رسول اهللا 

لم يف الذي حدثناه سليمان بن يزيد عن حممد بن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن صلى اهللا عليه و س
سليمان حدثنا كثري بن شنظري عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  طلب العلم فريضة على كل مسلم 

  صلة مهمة يتعلق معظمها بالصحيح واحلسن

العلماء قد سلك يف بيان هذا الفن وحصر أقسامه املشهورة وتعريفها مسلكا صار قريبا قريب املدرك اعلم أن بعض 
وقد أحببت أن نتبع أثره يف ذلك موردين لباب ما أورده مع زيادات يقتضيها املقام ورمبا وقع يف أثناء ذلك تكرار 

  يف ذلك فنقول  لبعض ما سبق ألمر حيمل عليه فنذكره من غري إشارة وقد آن أن نشرع
اخلرب إما ان يرويه مجاعة يبلغون يف الكثرة مبلغا حتيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه أوال فاألول املتواتر والثاين 

  اآلحاد 
واملتواتر ليس من مباحث علم اإلسناد ألن علم اإلسناد علم يبحث فيه عن صحة احلديث أو ضعفه من حيث 

  به أو يترك صفات رواته وصيغ أدائهم ليعمل 
واملتواتر صحيح قطعا فيجب األخذ به من غري توقف وهو يفيد العلم بطريق اليقني واملتواتر يندر أن يكون له إسناد 
خمصوص كما يكون ألخبار اآلحاد الستغنائه بالتواتر عن ذلك وإذا وجد له إسناد معني مل يبحث عن أحوال رجاله 

الصحيح والصحيح منه ال حيكم له بالصحة على طريق اليقني نعم قد خبالف خرب اآلحاد فإن فيه الصحيح وغري 
  تقترن قرائن تفيد العلم بالصحة 

وال بد ف خرب اآلحاد ان يكون له إسناد معني يبحث فيه عن أحوال رجاله وصيغ أدائهم وحنو ذلك ليعلم املقبول 
  منه من غريه فاحنصر البحث هنا يف خرب اآلحاد 

  رواته يف كل طبقة ثالثة فأكثر يسمى مشهورا وخرب األحاد إن كانت 

  وإن كانت رواته يف بعض الطبقات اثنني ومل تنقص يف سائرها عن ذلك يسمى عزيزا 
  وإن انفرد يف بعض الطبقات أو كلها راو واحد يسمى غريبا 

شهورا إذا رواه يف واملشهور عندهم أنه ال يشترط يف املشهور والعزيز التعدد يف الطبقة األوىل فيسمون احلديث م
كل طبقة ثالثة فأكثر وإن كان من رواه من الصحابة أقل من ثالثة ويسمون احلديث عزيزا إذا رواه يف بعض 

  الطبقات اثنان ومل تنقص رواته يف سائرها عن ذلك وإن كان الراوي له من الصحابة واحدا فقط 
لق ويقال له أيضا الغريب املطلق وإن كانت الغرابة والغريب إن كانت الغرابة فيه يف أصل السند يسمى الفرد املط



  فيه يف غري أصل السند يسمى الفرد النسيب ويقال له أيضا الغريب النسيب واملراد بأصل السند أوله 
وقد عرفت آنفا أن الغريب ما ينفرد بروايته شخص يف أي موضع كان من مواضع السند وأن انفراد الصحايب فقط 

  كم له بالغرابة باحلديث ال يوجب احل
فالفرد املطلق هو ما ينفرد بروايته عن الصحايب واحد من التابعني وذلك كحديث النهي عن بيع الوالء فإنه تفرد به 

  عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر 
به عبد  وقد يتفرد به راو عن ذلك املتفرد وذلك كحديث شعب اإلميان فإنه تفرد به أبو صاحل عن أيب هريرة وتفرد

اهللا بن دينار عن أيب صاحل وقد يستمر التفرد يف مجيع رواته أو أكثرهم ويف مسند البزار واملعجم األوسط للطرباين 
  أمثلة كثرية لذلك 

والفرد النسيب هو ما ينفرد بروايته واحد ممن بعد التابعني وذلك بأن يرويه عن الصحايب أكثر من واحد مث ينفرد 
  هم أو أكثر واحد بالرواية عن واحد من

ويقل إطالق اسم الفرد على الفرد النسيب وغنما يطلق عليه يف الغالب اسم الغريب قال احلافظ ابن حجر إن أهل 
  االصطالح قد غايروا بني الفرد والغريب 

 من حيث كثر االستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد املطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد
النسيب وهذا من حيث إطالق االسم عليهما وأما من حيث استعماهلم الفعل املشتق فال يفرقون فيقولون يف املطلق 

والنسيب تفرد به فالن أو أغرب به فالن وال يسوغ احلكم بالتفرد إال بعد االعتبار واالعتبار هو تتبع الطرق من 
نه فرد ليعلم هل لرواية متابع أو هل له شاهد أم ال ومظنة اجلوامع واملسانيد واألجزاء لذلك احلديث الذي يظن أ

  معرفة الطرق اليت حيصل هبا املتابعات والشواهد وينتفي هبا التفرد كتب األطراف 
قال العراقي االعتبار أن تأيت إىل حديث لبعض الرواة فتعتربه بروايات غريه من الرواة بسرب طرق احلديث لتعرف 

راو غريه فرواه عن شيخه أم ال فإن يكن شاركه أحد ممن يعترب حبديثه أي يصلح أن  هل شاركه يف ذلك احلديث
خيرج حديثه لالعتبار به واالستشهاد به مسي حديث هذا الذي شاركه تابعا وسيأيت بيان من يعترب حبديثه يف مراتب 

  اجلرح والتعديل 
ه فرواه متابعا له أم ال فإن وجدت أحدا تابع وإن مل جتد أحدا تابعه عليه عن شيخه فانظر هل تابع أحد شيخ شيخ

  شيخ شيخه عليه فرواه كما رواه فسمه أيضا تابعا وقد يسمونه شاهدا 
وإن مل جتد فافعل ذلك فيمن فوقه إىل آخر اإلسناد حىت يف الصحايب فكل من وجد له متابع فسم حديث الذي 

  شاركه تابعا وقد يسمونه شاهدا 
متابعا عليه فانظر هل أتى مبعناه حديث آخر فسم ذلك احلديث شاهدا وإن مل جتد حديثا  فإن مل جتد ألحد ممن فوقه

  آخر يؤدي معناه فقد عري من املتابعات والشواهد فاحلديث إذا فرد 
قال ابن حبان وطريق االعتبار يف األخبار مثاله أن يروي محاد بن سلمة حديثا مل يتابع عليه عن أيوب عن ابن سريين 

  هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فينظر هل روى ذلك ثقة غري أيوب عن ابن سريين فإن عن أيب 

وجد علم أن للخرب أصال يرجع إليه وإن مل يوجد ذلك فثقة غري ابن سريين رواه عن أيب هريرة وإال فصحايب غري 
  ث يرجع إليه وإال فال انتهى أيب هريرة رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأي ذلك وجد يعلم به أن احلدي

قلت فمثال ما عدمت فيه املتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت ما رواه الترمذي من رواية محاد بن سلمة عن 



أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة أراه رفعه أحبب حبيبك هونا ما احلديث قال الترمذي حديث غريب ال نعرفه 
ت أي من وجه يثبت وقد رواه احلسن بن دينار وهو متروك احلديث عن ابن هبذا اإلسناد إال من هذا الوجه قل

  سريين عن أيب هريرة ا هـ 
مثال ما وجد له تابع وشاهد ما روى مسلم والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن 

الة مليمونة من الصدقة فقال أال أخذوا ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مو
إهاهبا فدبغوه فانتفعوا فلم يذكر فيه أحد من أصحاب عمرو بن دينار فدبغوه إال ابن عيينة وقد رواه إبراهيم بن 

  نافعاملكي عن عمرو فلم يذكر الدباغ 
نا أسامة بن زيد الليثي فنظرنا هل جند أحدا تابع شيخه عمرو بن دينار على ذكر الدباغ فيه عن عطاء أم ال فوجد

تابع عمرا عليه روى الدارقطين والبيهقي من طريق ابن وهب عن أسامة عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس أن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألهل شاة ماتت أال نزعتم إهاهبا فدبغتموه فانتفعتم به قال البيهقي وهكذا رواه 

يب عن عطاء وكذلك رواه حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء فكانت هذه الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حب
  متابعات لرواية ابن عيينة 

مث نظرنا فوجدنا له شاهدا وهو ما رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية عبد الرمحن بن وعلة املصري عن ابن 
  عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا إهاب دبغ فقد طهر 

  ملتابعة إن حصلت للراوي نفسه فهي املتابعة التامة وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي املتابعة القاصرة وا
والشاهد إن كان يشبه منت احلديث الفرد يف اللفظ واملعىن فهو الشاهد باللفظ وغن كان يشبهه يف املعىن فقط فهو 

  يث الفرد الشاهد باملعىن والشاهد منت يروى عن صحايب آخر يشبه منت احلد
وقد أورد احلافظ ابن حجر مثاال جتتمع فيه املتابعة التامة واملتابعة القاصرة والشاهد باللفظ والشاهد باملعىن وهو ما 
رواه الشافعي يف األم عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشهر 

  اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة الثالثني  تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروا
وقد ظن قوم أن هذا احلديث هبذا الفظ قد تفرد به الشافعي عن مالك فعدوه يف غرائبه ألن أصحاب مالك رووه 

يب أخرجه عنه هبذا اإلسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له فنظرنا فوجدنا للشافعي متابعا وهو عبد اهللا القعن
البخاري عنه عن مالك بلفظ الشافعي فهذه متابعة تامة وقد دل على أن مالكا رواه عن عبد اهللا بن دينار باللفظني 

  معا 
ووجدنا عبد اهللا بن دينار قد توبع فيه عن ابن عمر من وجهني أحدمها ما أخرجه مسلم من طريق أيب أسامة عن 

ن عمر فذكر احلديث ويف آخره فإن غمي عليكم فاقدروا ثالثني والثاين ما عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن عبد اهللا ب
أخرجه ابن خزمية يف صحيحه من طريق عاصم بن حممد بن زيد عن أبيه عن جده ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم 

  فكملوا ثالثني فهذه متابعة لكنها قاصرة 
  عن وله شاهدان احدمها من حديث أيب هريرة رواه البخاري عن آدم 

شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني وثانيهما من حديث ابن 
عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن حممد بن حنني عن ابنة عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن 

  قبله شاهد باملعىن عمر سواء وهو فأكملوا العدة ثالثني فهذا شاهد باللفظ وما 



  تنبيهات

التنبيه األول يسمى حديث الذي شارك الراوي فيه تابعا وقد يسمى شاهدا وأما الشاهد فال يسمى تابعا وقال 
بعضهم إن التابعيختص مبا كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحايب أم غريه والشاهد خيتص مبا كان باملعىن 

لك الصحايب فتابع وما أتى عن صحايب آخر فشاهد فعندهم أن رواية ابن وعلة كذلك وقال اجلمهور ما أتى عن ذ
  املذكورة تكون متابعة لعطاء وما رواه يكون متابعا ال شاهدا 

ويقال للتابع املتابع املكسر قال بعضهم قد طلق املتابع على الشاهد والشاهد على املتابع واخلطب يف ذلك سهل إذ 
حاصل بكل منهما فإذا قامت قرينة تدل على املقصود مل يكن يف ذلك بأس غري أن الغالب املقصود الذي هو التقوية 

  استعمال كل منهما يف معناه الذي يسبق إىل الذهن 
التنبيه الثاين أنه ال احنصار للمتابعات والشواهد يف الثقة ولذا قال ابن الصالح واعلم أنه قد يدخل يف باب املتابعة 

ال حيتج حبديثه وحده بل يكون معدودا يف الضعفاء ويف كتايب البخاري ومسلم مجاعة من  واالستشهاد رواية من
الضعفاء ذكراهم يف املتابعات والشواخد وليس كل ضعيف يصلح لذلك وهلذا يقول الدارقطين فالن يعترب به وفالن 

  ال يعترب به 
يه وإمنا االعتماد على من قبله وقال بعضهم إنه قال بعض العلماء وإمنا يدخلون الضعفاء لكون املتابع ال اعتماد عل

  ال احنصار له يف ذلك بل قد يكون كل من املتابع واملتابع عليه إال أن باجتماعهما حتصل القوة 

التنبيه الثالث قد عرفت أهنم قسموا خرب اآلحاد إىل ثالثة أقسام مشهور وعزيز وغريب وهذا التقسيم إمنا هو بالنظر 
وملا كان كل قسم من هذه األقسام ال خيلو من صحيح وغري صحيح عادوا انيا فقسموه بالنظر إىل إىل عدد الرواة 

  هذه اجلهة إىل مقبول ومردود مث قسموا كل واحد منهما إىل أقسام 
وقد آن أوان الشروع يف ذلك مرجئني البحث عن الشاذ الذي يعد قسما من أقسام الفرد الذي كنا يف صدده 

   املوضع الذي يليق هبما فيما سيأيت فنقول وكذلك املنكر إىل
خرب اآلحاد ينقسم إىل قسمني نقبول ومردود فاملقبول هو ما دل دليل على رجحان ثبوته يف نفس األمر واملردود ما 

  مل يدل على رجحان ثبوته يف نفس األمر 
يتساوى يف األمران قلت نعم فإن قلت يدخل يف تعريف املردود اخلرب الذي ال يترجح ثبوته وال عدم ثبوته بل 

واعتذر عن ذلك من أدخله فيه بأن موجبه ملا كان التوقف صار كاملردود فأحلق به ال لوجود ما يوجب الرد بل 
لعدم وجود ما يوجب القبول ومن جعله قسما مستقال عرف املردود بأنه اخلرب الذي دل دليل على رجحان عدم 

  ثبوته يف نفس األمر 
وقف فيه بأنه اخلرب الذي مل يدل دليل على رجحان ثبوته وال على رجحان عدم ثبوته وهذا هو اخلرب وعرف اخلرب املت

املشكوك فيه وهو كثري جدا تكاد تكون أفراده أكثر من أفراد القسمني اآلخرين وحكم هذا القسم التوقف فيه 
  البتة إىل أن يوجد ما يلحقه بأحد القسمني املذكورين 

أربعة أقسام صحيح لذاته وصحيح لغريه وحسن لذاته وحسن لغريه وذلك ألن احلديث إن  واملقبول ينقسم ىل
  اشتمل من صفات القبول على أعلى 



مراتبها فهو الصحيح لذاته وإن مل يشتمل على أعلى مراتبها فإن وجد فيه ما جيرب ذلك القصور الواقع فيه فهو 
  الصحيح ال لذاته بل لغريه وهو العاضد 

ك ابن الصالح حبديث حممد بنعمرو بن علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و وقد مثل ذل
سلم قال لوال أن أشق على أميت ألمرهتم يبالسواك عند كل صالة فإن حممد بن عمرو من املشهورين بالصدق 

ه بعضهم لصدقه وجاللته فلما والصيانة لكنه مل يكن من أهل اإلتقان حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثق
انضم إىل ذلك كونه روي من وجه آخر أمنا بذلك ما كنا خنشاه من جهة سوء حفظه واجنرب به ذلك النقص اليسري 

  فالتحق اإلسناد بدرجة الصحيح 
وإن مل يوجد فيه ما جيرب ذلك القصور الواقع فيه فهو احلسن لذاته وإن كان احلديث ما يقتضي التوقف فيه لكن 

وجد ما يرجح جانب قبوله فهو احلسن ال لذاته بل لغريه وهو العاضد وذلك حنو أن يكون يف اإلسناد مستور احلال 
إذا كان غري مغفل وال كثري اخلطأ يف الرواية وال متهم بالكذب وحنوه من منافيات العدالة فإذا ورد من طريق آخر 

  زال التوقف فيه وحكم حبسنه ال لذاته بل للعاضد 
  صحيح هو ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله من أوله إىل منتهاه وسلم من شذوذ وعلة فال

واحترزوا بالقيد األول وهو قوهلم ما اتصل إسناده عما مل يتصل إسناده وهو املنقطع واملعضل واملرسل عند من ال 
  حيتج به 

  ل أو املعروف بعدم العدالة وبالقيد الثاين وهو قوهلم بنقل عدل عن نقل جمهول العني أو احلا
  وبالقيد الثالث وهو قوهلم ضابط غري الضابط وهو املغفل وكثري اخلطأ 

  وبالقيد الرابع وهو قوهلم وسلم من شذوذ وعلة ما مل يسلم من ذلك وهو الشاذ واملعلل 

  بط قال بعضهم األخضر أن يقال بنقل ثقة عن مثله ألن الثقة عندهم هو من مجع بني العدالة والض
وأجيب بأن الثقة قد ةيطلق على من كان عدال يف دينه وإن كان غري حمكم الضبط والتعريف ينبغي أن جيتنب فيه 

  األلفاظ اليت رمبا أوقعت يف اللبس 
  وهذا التعريف إمنا هو للصحيح لذاته وهو الذي ينصرف اسم الصحيح إليه عند اإلطالق 

ن أوله إلة منتهاه وكان يف رواته مع كوهنم موسومني بالضبط من ال واحلسن ما اتصل إسناده بنقل عدل عن مثله م
  يكون قويا فيه وسلم من شذوذ وعلة 

واملراد باحلسن هنا احلسن لذاته وهو كالصحيح لذاته يف كل شيء إال يف أمر واحد وهو متام الضبط فإن الصحيح 
ال بد أن يكون يف رواته من ال يكون تام الضبط لذاته ال بد أن يكون كل واحد من رواته تام الضبط واحلسن لذاته 

  وقد ظهر لك أن املراد بالضابط يف تعريف الصحيح التام الضبط وقد اختار بعضهم التصريح بذلك دفعا لاللتباس 
واحلسن لذاته إذا ورد من طريق آخر مساو للطريق الذيورد منه أو أرجح ارتفع إىل درجة الصحيح لغريه فإن ورد 

ىن من الطريق الذي ورد منه مل حيكم له بالصحة وذلك كأن يرد من طريق احلسن لغريه إال أن يتعدد من طريق أد
  هذا الطريق 

واحلاصل أن احلسن لذاته يرتفع عن درجته إىل درجة الصحيح إذا ورد من طريق واحد يكون مساويا لطريقة أو 
  ه راجحا عليه أو من طرق متعددة ولو كان كل واحد منها منحطا عن

وأما قول احلافظ املنذري هذا حديث حسن صحيح بالمجع بني الوصفني معا فللعلماء يف مراده أقوال نكتفي هنا 
  بإيراد أحدها وهو أن احلديث املوصوف بذلك إن مل يكن له إال إسناد واحد فوصفه بالوصفني معا يكون 



واة الصحيح فيحكم على ما رووه بالصحة أم هم إما بالنظر إىل تردد الناظر يف حال الرواة هل هم ممن بلغ درجة ر
  ممن قصر عن تلك الدرجة فيحكم على ما رووه باحلسن 

  وإما بالنظر إىل اختالف أئمة احلديث يف ذلك فكأنه يقةل هذا حديث حسن عند قوم صحيح عند قوم 
زم خبالف ما قيل فيه وعلى الوجهني يكون ما قيل فيه صحيح فقط أقوى مما قيل فيه حسن صحيح ألنه يشعر باجل
  حسن صحيح ألنه يشعر إما بتردد الفكر فيه بني الصحة واحلسن وإما باختالف األئمة فيه 

وإن كان احلديث املوصوف بالوصفني معا له إسنادين يكون إطالقهما معا عليه بالنظر إىل حال اإلسناد فكأنه يقول 
إىل اإلسناد االخر وعلى هذا فما قيل فيه حسن هذا حديث حسن بالنظر إىل أحد اإلسنادين وصحيح بالنظر 

صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح فقط هذا إذا كان له إسناد واحد فإن كان له أيضا إسنادان مل يتعني ذلك 
الحتماالن يكون كل منهما على شرط الصحيح فيكون أقوى مما قيل فيه حسن صحيح فإذا كان له إسنادان وجب 

  ذا عرف احلكم برجحان ما يقضي احلال برجحانه البحث ألوال عن حاهلما فإ
فإن قيل إن الترمي قد صرح بأن شرط احلسن أن يروي من غري وجه فكيف يقول يف بعض األحاديث حسن غريب 

  ال نعرفه إال من هذا الوجه 
رى يقال إن الترمذي مل يعرف احلسن مطلقا وغنما عرف نوعا خاصا منه وهو ما يقول فيه حسن من غري صفة أخ

وذلك أنه يقول يف بعض األحاديث حسن ويف بعضها صحيح ويف بعضها غريب ويف بعضها حسن صحيح ويف 
  بعضها حسن غريب ويف بعضها صحيح غريب ويف بعضها حسن صحيح غريب 

وتعريفه إمنا وقع على ما يقول فيه حسن فقط ويدل على ذلك ما قاله يف آخر كتابه وهو ما قلنا يف كتابنا حديث 
فإمنا أردنا به حسن إسناده عندنا فكل حديث يروى ال يكون راويه متهما بكذب ويروى من غري وجه حنو حسن 

  ذلك وال يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن 
فعرف هبذا إمنا عرف ما يقول فيه حسن فقط وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح 

ه صحيح أو غريب وكأنه ترك ذلك لشهرته عند أهل الفن واقتصر على غريب فلم يعرفه كما مل يعرف ما يقول في
تعريف ما يقول فيه حسن فقط إما خلفائه وإما ألنه اصطالح له جديد مل يكن من قبل فوجب تعريفه من قبله ليعرف 

  ما أراد به 
يف ذلك ما روي  ويتفاوت الصحيح الرتبة بسبب تفاوت األوصاف املقتضية للصحة يف القوة فمن الرتبة العليا

بإسناد أطلق عليه بعض األئمة أنه أصح األسانيد كالزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه وكمحمد بن 
  سريين عن عبيدة بن عمرو السلماين عن علي وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود 

عن جده عن أبيه أيب موسى ومثل رواية محاد بن سلمة عن ويليها يف الرتبة مثل رواية بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة 
  ثابت عن أنس 

ويليها يف الرتبة مثل رواية سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ومثل رواية العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن 
حة ما يقتضي تقدمي أيب هريرة فإن اجلميع يشملهم اسم العدالة والضبط إال أن للمرتبة األوىل من الصفات املرج

روايتهم على اليت تليها ويف اليت تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقدميها على الثالثة وهي مقدمة على رواية من يعد 
ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقس على 

  هذا ما يشبهه 



  فقال البخاري أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر  وقد اختلف يف أصح األسانيد
  وقال إسحاق بن راهويه أصح األسانيد كلها الزهري عن سامل عن أبيه وروي حنوه عن أمحد بن حنبل 

  وعن خلف بن هشام البزار أنه قال سألت أمحد بن حنبل أي األسانيد أثبت فقال أيوب عن نافع عن ابن عمر 
  أيضا عن أيب بكر بن أيب شيبة أصح األسانيد كلها الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن علي  وقال معمر وروي

  ويف هذه املسألة أقوال أخر مذكورة يف املبسوطات 
واملختار أنه ال حيكم إلسناد بأنه أصح األسانيد كلها إذ ال ميكن أن حيكم لكل راو ذكر فيه بأنه قد حاز أعلى 

الة والضبط وحنومها عل وجه ال يوازيه فيه أحد من الرواة املوجودين يف عصره ولذلك صفات القبول من العد
اضطربت أقوال من خاض يف ذلك إذ ليس لديهم دليل مقنع واكثر األقوال املذكورة يف ذلك متكافئة يعسر ترجيح 

ق مع عدم اتفاقهم فيه بعضها على بعض يف األكثر فاحلكم حينئذ على إسناد معني بأنه أصح األسانيد على اإلطال
  ترجيح بال مرجح 

قال بعض احلفاظ ومع ذلك ميكن للناظر املتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ اإلمام الذي رجح وإتقانه 
وإن مل يتهيأ ذلك على اإلطالق فال خيلو النظر فيه من فائدة ألن جمموع ما نقل عن األئمة من ذلك يفيد ترجيح 

  هلا باألصحية على ما مل يقع له حكم من أحدهم التراجم اليت حكموا 
وهذا حيث مل يكن مانع ولذلك قال أبو بكر الربدجيي أمجع أهل النقل صحة أحاديث الزهري عن سامل عن أبيه وعن 

  سعيد بن املسيب عن أيب هريرة منرواية مالك وابن عيينة ومعمر ما مل خيتلفوا فإذا اختلفوا توقف فيها 

يلزم من كون اإلسناد أصح من غريه أن يكون املنت كذلك قصر األئمة احلكم عل اإلسناد فقط وال  هذا وملا كان ال
حيفظ عن أحد منهم أنه قال إن األحاديث املروية بإسناد كذا من األسانيد اليت حكم هلا بأهنا أصح من غريها هي 

  أصح األحاديث 
يها أو بالبلدة اليت منها أصحاب تلك الترمجة بأن يقال فإن كان وال بد من احلكم فينبغي تقييد كل ترمجة بصحاب

أصح أسانيد فالن كذا وأصح أسانيد أهل بلدة كذا وكذا فإنه أقل انتشارا وأقرب إىل احلصر خبالف األول فإنه يف 
اة أمر واسع شديد االنتشار واحلاكم فيه على خطر من اخلطأ واخلطأ فيه أكثر من اخلطأ يف مثل قوهلم ليس يف الرو

  من امسه كذا سوى فالن 
وعلى ذلك يقال أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن 

منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأصح أسانيد أنس بن مالك مالك عن الزهري وهلما من الرواة 
  اد بن سلمة وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل هشام الدستوائي مجاعة فأثبت أصحاب ثابت محاد بن زيد وقيل مح

وأصح أسانيد املكيني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وأصح أسانيد اليمانيني معمر عن مهام عن أيب 
فيني هريرة وأثبت أسانيد املصريني الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر وأصح أسانيد الكو

  حيىي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن احلارث بن سويد عن علي 
ومن الرتبة العليا ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه يف صحيحهما وذلك جلاللة شأهنما يف هذا العلم وتقدميها 

  على غريمها فيه وفرط عنايتهما بتمييز الصحيح 

  ث لكتابيهما بالقبول حىت حكموا يف اجلملة على كون ما روياه أصح الصحاح من غريه وتلقي علماء احلدي
ومل خيتلفوا يف هذا األمر وغنما اختلفوا يف أمر آخر وهو ان ما روياه هل يفيد العلم أم ال فذهب ابن الصالح ومن 



نقد كالدارقطين وغريه قال حنا حنوه إىل أنه يفيد علم اليقني واستثىن من ذلك أحرفا يسرية تكلم عليها بعض أهل ال
  وهي معروفة عند أهل هذا الشأن 

واستثىن بعضهم أيضا ما وقع التعارض بني مدلوليه مما اتفق وقوعه يف كتابيهما وذلك الستحالة أن يفيد املتناقضان 
  العلم وهذا حيث مل يظهر رجحان أحدمها على اآلخر فإن ظهر ذلك كان احلكم للراجح وصار مفيدا للعلم 

هب اجلمهور إىل أن ما روياه يفيد الظن ما مل يتواتر وذلك ألن شأن اآلحاد إفادة الظن وال فرق يف ذلك بني وذ
الشيخني وغريمها وتلقي األمة هلما بالقبول إمنا يقتضي وجوب األخذ مبا فيهما من غري حبث اللتزامهما إخراج 

م من مل يلتزم إخراج الصحيح فقط ومنهم من التزم الصحيح فقط وفرط براعتهما يف معرفته خبالف غريمها فإن منه
  ذلك غري أنه ليس له من الرباعة يف ذلك ما هلما 

فلم يتعني وجوب العمل مبا يف غري كتابيهما إال بعد البحث والنظر فإن تبينت صحته وجب األخذ به وإال فال فظهر 
يدل على إمجاعهم على القطع بأنه من كالم النيب أن إمجاع العلماء على وجوب األخذ مبا فيهما إن ثبت اإلمجاع ال 

  صلى اهللا عليه و سلم فإن األمة مأمورة بالعمل بالظن حيث ال يطلب القطع والظن قد خيطئ 
هذا وقد قسم اجلمهور احلديث الصحيح بالنظر إىل تفاوت األوصاف املقتضية للصحة فيه إىل سبعة أقسام كل قسم 

  منها أعلى مما بعده 
ول ما أخرجه البخاري ومسلم ويعرب عنه أهل احلديث بقوهلم هذا حديث متفق عليه أو على صحته القسم األ

ومرادهم باالتفاق عليه اتفاق الشيخني ال اتفاق األمة وقال ابن الصالح يلزم من اتفاقهما اتفاقهم لتلقيهم له 
  بالقبول 

  القسم الثاين ما انفرد به البخاري 

  مسلم  القسم الثالث ما انفرد به
  القسم الرابع ما هو على شرطهما مما مل خيرجه واحد منهما 

  القسم اخلامس ما هو على شرط البخاري مما مل خيرجه 
  القسم السادس ما هو على شرط مسلم مما مل خيرجه 

  القسم السابع ما ليس على شرطهما وال شرط واحد منهما ولكن صححه أحد األئمة املعتمدين يف ذلك 
قسم من هذه األقسام السبعة على ما بعده إمنا هو من قبيل ترجيح اجلملة على اجلملة ال ترجيح كل وترجيح كل 

واحد من أفراده على كل واحد من أفراد اآلخر ولذلك ساغ أن يرجح بعض ما يف قسم من األقسام على ما قبله 
يقدم على ما يف البخاري إذا مل إذا وجد ما يقتضي الترجيح وذلك كما لو كان احلديث عند مسلم مشهورا فإنه 

يكن كذلك وكما لو كان احلديث الذي مل خيرجاه من ترمجة وصفت بكوهنا من أصح األسانيد كمالك عن نافع عن 
  ابن عمر فإنه يقدم على ما انفرد به أحدمها مثال ال سيما إذا كان يف إسناده من فيه مقال 

ح به اجلمهور يوجد من أحد التصريح بعكسه ولو صرح وأما تقدمي صحيح البخاري على صحيح مسلم فقد صر
أحد بذلك لرده عليه شاهد العيان فالصفات اليت تدور عليها الصحة يف كتاب البخاري أمت منها يف كتاب مسلم 

  وأسد وشرطه فيها أقوى وأشد 
ة واكتفى مسلم أما رجحانه من حيث االتصال فالشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مر

باملعاصرة وأما ما أراد مسلم إلزام البخاري به من أنه يلزمه أن ال يقبل العنعنة أصال فليس بالزم ألن الراوي إذا 



ثبت له اللقاء مرة كان من املستبعد يف رواياته احتمال أن ال يكون مسع منه وإذا فرض ذلك كان مدلسا واملسألة 
  مفروضة يف غري املدلس 

نه من حيث العدالة والضبط فألن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال وأما رجحا
الذين تكلم من رجال البخاري فإن الذين انفرد البخاري هبم أربع مئة وبضعة ومثانون رجال تكلم بالضعف يف مثانني 

  ئة وستني منهم منهم والذين انفرد هبم مسلم ست ومئة وعشرون رحال تكلم يف الضعف يف م
والذين انفرد البخاري هبم ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه لقيهم وخربهم وخرب حديثهم خبالف مسلم فأكثر من 

انفرد به ممن تكلم فيه من املتقدمني وال شك أن املرء أعرف حبديث شيوخه من حديث غريهم ممن تقدم عنه على أن 
  فيهم من رجاله خبالف مسلم البخاري مل يكثر من إخراج أحاديث من تكلم 

وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ واإلعالل وحنو ذلك فألن ما انتقد على البخاري من األحاديث أقل عددا مما 
انتقد على مسلم فإن ما انتقد عليهما بلغ مئتني وعشرين حديثا اشتركا يف اثنني وثالثني منها واختص البخاري منها 

  وإن كان االنتقاد يف أكثر ما انتقد من أحاديثهما مبنيا على علل ليست بقادحة  بثمانية وسبعني ومسلم مبئة
وأما رجحان نفس البخاري على نفس مسلم يف صناعة احلديث فذلك مما ال ريب فيه وقد كان مسلم تلميذه 

  وخرجيه ومل يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره 
اب منهاج السنة حيث قال إن التصحيح مل يقلد أئمة احلديث وقد أشار تقي الدين بن تيمية إىل هذه املسألة يف كت

فيه البخاري ومسلما بل مجهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة احلديث صحيحا متلقى بالقبول وكذلك يف 
عصرمها ما صححاه إال مواضع يسرية حنو عشرين حديثا انتقدها عليهما طائفة من احلفاظ وهذه املواضع املنتقدة 

   مسلم غالبها يف

وقد انتصر طائفة هلما فيها وطائفة قررت قول املنتقد والصحيح التفصيل فإن فيها مواضع منتقدة بال ريب مثل 
حديث أم حبيبة وحديث خلق اهللا التربة يوم السبت وحديث صالة الكسوف بثالث ركوعات وأكثر وفيها مواضع 

قاد وال يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إال ويروي اللفظ اآلخر ال انتقاد فيها يف البخاري فإنه أبعد الكتابني عن االنت
  الذي يبني أنه منتقد فما يف كتابه لفظ منتقد إال ويف كتابه ما يبني أنه منتقد 

ويف اجلملة من نقد سبعة آالف درهم فلم يبهرج فيها إال دراهم يسرية ومع هذا فهي مفيدة ليست مغشوشة حمضة 
بان سبعة آالف حديث وكسر واملقصود أن أحاديثهما نقدها األئمة اجلهابذة قبلهم فهذا إمام يف صنعته والكتا

وبعدهم ورواها خالئق ال حيصى عددهم إال اهللا فلم ينفردا ال برواية وال بتصحيح واهللا سبحانه هو احلفيظ حيفظ 
  ) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون ( هذا الدين كما قال اهللا تعاىل 

يتفاوت الصحيح بالنظر إىل األوصاف املقتضية للصحة فيه يتفاوت احلسن بالنظر إىل األوصاف املقتضية هذا وكما 
  للحسن فيه 

وأعلى مراتب احلسن رواية هبز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن 
  التيمي وأمثال ذلك 

م بن ضمرة وحجاج بن أرطاة وحنوهم ممن اختلف يف حتسني حديثه ويتلو ذلك رواية احلارث بن عبد اهللا وعاص
  وتضعيفه 

  قال بعض الباحثني إن الذي له مراتب إمنا هو احلسن لذاته وأما احلسن 



  لغريه فال مراتب له لكن يف عبارات أهل الفن ما يدل على أن له أقساما متعددة فإهنم كروا أن احلسن لغريه 
احلفظ ممن كثر منه الغلط او اخلطأ أو مستور مل ينقل فيه جرح وال تعديل أو نقل فيه  يشمل ما كان يف رواته سيئ

  األمران معا ومل يترجح أحدمها على اآلخر أو مدلس بالعنعنة لعدم منافاة ذلك اشتراط نفي االهتام بالكذب 
  ظني ويشمل أيضا ما فيه إرسال من إمام حافظ ال يشترط االتصال أو انقطاع بني ثقتني حاف

وألجل كون ما ذكر موجبا للتوقف عن االحتجاح به اشترطوا فيه أن ال يرد من طريق آخر مساو لطريقة أو فوقه 
لترجيح أحد االحتمالني املتساويني املوجبني للتوقف وذلك ألن سيئ احلفظ مثال حيتمل أن يكون ضبط ما روى 

ن طريق آخر غلب على الظن أنه ضبط وكلما كثر وحيتمل أن ال يكون ضبطه فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه م
  املتابع قوي الظن 

وما ذكر من عدم اشتراط االتصال يف احلسن لغريه هو املطابق ملا يف جامع الترمذي الذي هو أول من عرف هذا 
  النوع وأكثر من ذكره فقد حكم ألحاديث باحلسن مع وجود االنقطاع فيها 

ث الضعيفة إذا كثرت طرقها قوي بعضها بعضا وصارت بذلك من قبيل وذكر بعض العلماء أن بعض األحادي
احلسن فيحتج هبا وقد حنا حنو ذلك ابن القطان حيث قال هذا القسم ال حيتج به كله بل يعمل به يف فضائل األعمال 

 ويتوقف عن العمل به يف األحكام إال إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر
  القرآن 

واستحسن ذلك احلافظ ابن حجر وصرح يف موضع آخر بأن الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء احلفظ إذا 
  كثرت طرقه ارتقى إىل مرتبة احلسن ولكنه هو متوقف يف مشول احلسن املسمى بالصحيح عند من ال يفرق بينهما 

راح إىل التوقف يف إطالق االحتجاج باحلسن حيث وقد أشار العالمة أبو الفتح تقي الدين حممد بن دقيق العيد االقت
قال إن ها هنا أوصافا جيب معها قبول الرواية إذا وجدت يف الراوي فإن كان هذا احلديث املسمى باحلسن مما قد 
وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات اليت جيب معها القبول فهو صحيح وإن مل توجد فال جيوز االحتجاج 

  ا به وإن مسي حسن
اللهم إال أن يرد هذا إىل أمر اصطالحي وهو أن يقال إن الصفات اليت جيب معها قبول الرواية هلا مراتب ودرجات 
فأعالها وأوسطها يسمى صحيحا وأدناها يسمى حسنا وحينئذ يرجع األمر إىل االصطالح ويكون الكل صحيحا يف 

فعليه أن يعترب ما مساه أهل احلديث حسنا ويتحقق  احلقيقة واملر يف االصطالح قريب لكن من أراد هذه الطريقة
  وجود الصفات اليت جيب معها قبول الرواية يف تلك األحاديث ا هـ 

وممن كان ال حيتج باحلسن أبو حامت الراوي فإنه سئل عن حديث فحسنه فقيل له أحتتج به فقال إنه حسن فأعيد 
وه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد فقال إنه ال بأس به فقيل عليه السؤال مرارا وهو ال يزيد على قوله إنه حسن وحن

  له أحتتج حبديثه فقال هو حسن احلديث احلجة سفيان وشعبة 
وقد وجد يف كالمهم إطالق احلسن على الغريب قال إبراهيم النخعي كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن خيرج الرجل 

د للشافعي إطالقه يف املتفق على صحته والبن املديين يف حسان أحاديثه قال ابن السمعاين إنه عىن الغرائب ووج
  احلسن لذاته وللبخاري يف احلسن لغريه 

وقد وجد إطالقه مرادا به املعىن اللغوي كما وقع البن عبد الرب حيث روى يف كتاب العلم حديث معاذ بن جبل 
  مرفوعا تعلموا العلم فإن تعلمه هللا خشية 



ال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي أراد باحلسن حسن اللفظ ألنه وطلبه عبادة احلديث بطوله وق
  من رواية موسى البلقاوي وهو كذاب نسب إىل الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك 

قال بعض العلماء يلزم على هذا ان يطلق على احلديث املوضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن ولك ال يقوله أحد 
  إذا جروا عل اصطالحهم  من احملدثني

  وقال بعضهم يلزم على هذا أن يوصف كل حديث ثابت بذلك ألن األحاديث كلها حسنة األلفاظ بليغة 
والظاهر ان املراد باحلسن يف مثل عبارة ابن عبد الرب ما مييل إليه ذو الطبع السليم إذا طرق مسعه وجود شيء ينكر 

فاء جيد السامع منها حزازة يف نفسه ولذلك قال بعضهم إن احلديث املنكر فيه فإن أكثر األحاديث اليت يرويها الضع
  ينفر منه قلب طالب العلم يف الغالب 

ويف اجلملة حيث اختلف صنيع األئمة يف إطالق لفظ احلسن فال يسوغ إطالق القول باالحتجاج به إال بعد النظر 
وغ االحتجاج به وما كان منه منطبقا على احلسن يف ذلك فما كان منه منطبقا على احلسن لذاته فهو مقبول يس

لغريه ففيه تفصيل فإن ورد من طرق حيصل من جمموعها ما يترجح به جانب القبول قبل واحتج به وما ال فال وهذه 
  أمور مجلية ال ينجلي أمرها إال باملباشرة 

املعروف واحملفوظ واجملود والثابت ومن األلفاظ املستعملة عند أهل احلديث يف املقبول اجليد والقوي والصاحل و
  واملشبه 

فأما اجليد فقد سوى بعضهم بينه وبني الصحيح وقد وقع يف كالم الترمذي حيث قال يف الطب هذا حديث جيد 
حسن وقال بعضهم إنه وإن كان مبعىن صحيح لكن اجلهبذ من احملدثني ال يعدل عن صحيح إىل جيد إال لنكتة كأن 

  احلسن لذاته ويتردد يف بلوغه درجة الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح  يرتقي احلديث عنده عن

  وكذا القوي 
  وأما الصاحل فإنه شامل للصحيح واحلسن لصالحيتهما لالحتجاج ويستعمل أيضا يف ضعيف يصلح لالعتبار 

  وأما املعروف فهو مقابل املنكر 
  وأما اجملود والثابت فيشمالن الصحيح واحلسن 

أما املشبه فيطلق على احلسن وما يقاربه فهو بالنسبة إليه كنسبة اجليد إىل الصحيح قال أبو حامت أخرج عمرو بن و
  حصني الكاليب أول شيء أحاديث مشبهة حسانا مث أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا 

قوهلم هذا حديث حسن اإلسناد تنبيه قول احلفاظ هذا حديث صحيح اإلسناد دون قوهلم هذا حديث صحيح و
دون قوهلم هذا حديث حسن ألنه قد يصح اإلسناد أو حيسن لثقة رجاله دون املنت لشذوذ او علة فإن اقتصر على 

  ذلك إمام معتمد فالظاهر صحة املنت وحسنه ألن األصل هو عدم الشذوذ والعلة 
قوله صحيح إىل قوله صحيح اإلسناد إال ألمر ما وقال بعض العلماء الذي ال يشك فيه أن اإلمام منهم ال يعدل عن 

  وعلى كل حال فالتقييد باإلسناد ليس صرحيا يف صحة املنت أو ضعفه 
ويشهد لعدم التالزم ما رواه النسائي من حديث أيب بكر بن خالد عن حممد بن فضيل عن حيىي بن سعيد عن أيب 

  حديث منكر وإسناده حسن سلمة عن أيب هريرة تسحروا فإن يف السحور بركة قال هذا 
  وقد أورد احلاكم يف مستدركه غري حدث حيكم على إسناده بالصحة وعلى 



املنت بالوهاء لعلته أو شذوذه وقد فعل حنو لك كثري من املتقدمني وممن فعل ذلك من املتأخرين احلافظ املزي فإنه 
  تكرر منه احلكم بصالحية اإلسناد ونكارة املنت 

واحلسن تقبل مطلقا إن مل تكن منافية لرواية من مل يذكرها ألهنا حينئذ كاحلديث املستقل  وزيادة راوي الصحيح
الذي ينفرد به الثقة وال يرويه عن شيخه غريه فإن كانت منافية هلا حبيث يلزم قبوهلا رد الرواية األخرى حبث عن 

د ضبطه أو كثرة عدده أو غري ذلك من الراجح منهما فإن كان الراجح منهما رواية من مل يذكر تلك الزيادة ملزي
موجبات الرجحان ردت تلك الزيادة وإن كان الراجح منهما رواية من ذكر تلك الزيادة قبلت وإن مل ترجح 

  إحدامها على األخرى بوجه ما وهو نادر اختلف يف ذلك فقال بعضهم تقبل وقال بعضهم يتوقف فيها 
بقبول زيادة الثقة مع أن قبوهلا مقيد مبا ذكر آنفا ولعلهم إمنا سكتوا وقد اشتهر عن مجع من العلماء إطالق القول 

عن ذلك اكتفاء مبا ذكروا يف تعريف الصحيح واحلسن من اعتبار السالمة من الشذوذ فيهما وفسروا الشذوذ 
أخلوا مبا شرطوه من مبخالفة الثقة من هو أوثق منه فلو قبلوا زيادة الثقة مع منافاهتا لرواية من هو أوثق منه كانوا قد 

  السالمة من الشذوذ ويف ذلك من التناقض اجللي ما ال خيفى على أمثاهلم 
وأما الذين مل يطلقوا القول يف قبول زيادة الثقة فكثري منهم من أئمة احلديث املتقدمني عبد الرمحن بن مهدي وحيىي 

بو زرعة وأبو حامت والنسائي والدارقطين فقد القطان وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعلي بن املديين والبخاري وأ
  نقل عنهم اعتبار الترجيح يف الزيادة وغريها 

ومنهم ابن خزمية فإنه قيد قبول الزيادة باستواء الطرفني يف احلفظ واإلتقان فإن كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ 
  منه أو مل يكن هو حافظا وإن كان صدوقا فإن الزيادة ال تقبل 

حنوه ابن عبد الرب فإنه قال يف التمهيد إمنا تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله يف  وقد حنا
  احلفظ فإن كانت من غري حافظ وال متقن فال التفات إليها 

مما تتوفر  ومنهم ابن السمعاين فإنه قيد القبول مبا إذا مل يكن الساكتون ممن ال يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو مل تكن
  الدواعي على نقله 

وقد وقع يف رسالة اإلمام الشافعي يف األصول ما يشري إىل أن زيادة الثقة ليست مقبولة عنده مطلقا فإنه قال يف أثناء 
كالمه على ما يعترب به حال الراوي يف الضبط ما نصه وسكون إذا شرك أحدا من احلفاظ مل خيالفه فإن خالفه فوجد 

  يف ذلك دليل على صحة خمرج حديثه ومىت خالف ما وصفت أضر ذلك حبديثه ا هـ  حديثه أنقص كان
فقد جعل زيادة العدل الذي خيترب ضبطه غري مقبولة إذا خالفت رواية احلافظ بل مضرة حبديثه لداللتها على قلة 

رف ضبطه بعد غري ضبطه وحتريه خبالف نقصه من احلديث لداللته على حتريه فإذا كانت زيادة العدل الذي مل يع
مقبولة إذا خالفت رواية احلافظ تكون زيادة الثقة غري مقبولة إذا خالفت رواية من هو أوثق منه رعاية للراجح يف 

  املوضعني 
فإن تصورت أن نسبة العدل الذي مل يعرف ضبطه بعد إىل احلافظ ليست كنسبة الثقة إىل من هو أوثق منه بل بينهما 

يف حديث ورد من طريقني رجال أحدمها من الدرجة العليا يف رواة الصحيح ورجال  فرق ظاهر فافرض املسألة
اآلخر من الدرجة الدنيا يف رواة احلسن غري أنه وقعت يف روايتهم زيادة منافية ملا وقع يف الرواية األخرى اليت 

يف رد الزيادة هنا ومبا ذكرنا إسنادها من أعلى األسانيد فهل تتصور أن من يرد الزيادة يف املسألة السابقة يتوقف 
يظهر لك قوة ما ذهب إليه احلافظ ابن حجر من داللة كالم اإلمام الشافعي على أن زيادة الثقة ليست مقبولة عنده 

  مطلقا 



  الشاذ واحملفوظ واملنكر واملعروف

ه الناس وعبارة الشافعي اختلفوا يف حد احلديث الشاذ فقال مجاعة من علماء احلجاز هو ما روى الثقة خمالفا ملا روا
يف ذلك ليس الشاذ من احلديث أن يروي الثقة ما ال يروي غريه إمنا الشاذ أن يروي الثقة حديثا خيالف ما روى 

  الناس وهو مشعر بأن املخالفة الثقة ملن هو أرجح منه وإن كان واحدا كافية يف الشذوذ 
ذ ما ليس له إال إسناد واحد يشذ شيخ ثقة كان أو غري وقال أبو يعلى اخلليلي الذي عليه حفاظ احلديث أن الشا

ثقة فما كان من غري ثقة فمتروك ال يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه وال حيتج به فلم يشترط يف الشاذ تفرد الثقة 
  بل مطلق التفرد 

فلم يشترط فيه  وقال احلاكم الشاذ هو احلديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل مبتابع لذلك الثقة
خمالفة الناس وذكر أنه يغاير املعلل من حيث إن املعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث 

  يف حديث أو وهم راو فيه أو وصل مرسل وحمو ذلك والشاذ مل يوقف فيه على علة لذلك 
كم به إال من مارس الفن وكان يف الذروة العليا قال بعض العلماء وهذا مشعر بأنه أدق من املعلل فال يتمكن من احل

  من الفهم الثاقب واحلفظ الواسع 
ومن أوضح أمثلته ما أخرجه احلاكم يف املستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك 

  عن عطاء بن السائب عن أيب الضحى عن ابن عباس قال يف كل أرض نيب كنبيكم وآدم كآدم ونوح 

كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وقال صحيح اإلسناد قال البيهقي عندمها والشذوذ مناف للصحة كما 
عرفت يف حد الصحيح مع أن يف الصحيحني أحاديث كثرية ليس هلا إال إسناد واحد تفرد به ثقة وذلك كحديث 

  إمنا األعمال بالنيات وحديث النهي عن بيع الوالء وهبته وغري ذلك 
ذكر ابن الصالح يف أمر الشاذ تفصيال أورده بعد ان أنكر على اخلليلي واحلاكم ما أتيا به من اإلطالق فيه  وقد

  فقال 
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن كان ما انفرد به خمالفا ملا رواه من هو أوىل منه باحلفظ لذلك وأضبط كان ما 

ا رواه غريه وإمنا هو أمر رواه هو ومل يروه غريه فينظر يف ذلك الراوي تفرد به شاذا مردودا وإن مل يكن فيه خمالفة مل
املنفرد فإن كان عدال حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ومل يقدح االنفراد فيه كما فيما سبق من األمثلة 

  ا عن حيز الصحيح وإن مل يكن ممن يوثق حبفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزح
مث هو بعد ذلك دائر مراتب متفاوتة حبسب احلال فيه فإن كان املنفرد به غري بعيد من درجة احلافظ الضابط املقبول 
تفرده استحسنا حديثه ذلك ومل حنطه إىل قبيل احلديث الضعيف وغن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان 

أن الشاذ املردود قسمان أحدمها احلديث الفرد املخالف والثاين الفرد الذي من قبيل الشاذ املنكر فخرج من ذلك 
  ليس يف راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا ملا يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف ا هـ 

ذ وقد حاول بعضهم اجلواب عن احلاكم فقال إن مقتضى كالمه أن يف الصحيح الشاذ وغري الشاذ فال يكون الشذو
عنده منافيا للصحة فقال إن مقتضى كالمه أن يف الصحيح الشاذ وغري الشاذ فال يكون الشذوذ عنده منافيا 

للصحة مطلقا ويدل على ذلك أنه ذكر يف أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري يف صحيحه من الوجه الذي حكم 
  عليه 



نفس الناقد أنه غلط وال يقدر على إقامة الدليل  بالشذوذ ويؤيد ذلك ما ذكره احلاكم يف الشاذ من أنه ينقدح يف
  على لك وما يف الصحيحني من ذلك ليس مما ينقدح يف نفس الناقد أنه غلط 

وأما اخلليلي فإن اجلواب عنه وإن كان ليس سهال كاجلواب عن احلاكم فإنه ميكن أن يقال إنه ليس يف كالمه ما 
ها صحيحا وال ينايف ذلك قوله إنه يتوقف فيه وال حيتج به أال ترى مينع تسمية ما ذكر من األحاديث السابقة وحنو

أهنم يقولون إن احلديثني الصحيحني إذا تعارضا ومل ميكن اجلمع بينهما وال ترجيح أحدمها على اآلخر توقف فيهما 
  فالتوقف يف احلديث لعارض ال مينع من تسميته صحيحا 

نت لوجود ما يقتضي لك فيه أو يف طريقة وقد يطلق على ما يتعلق باملنت والشذوذ وحنوه يطلق غالبا على ما يتعلق بامل
  أو السند وعليه يقال الشذوذ هو خمالفة الثقة ملن هو أرجح منه سواء كانت بالزيادة أو النقص يف املنت أو السند 

عن أيب صاحل عن  مثال الشذوذ يف املنت ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن األعمش
  أيب هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعيت الفجر فليضطجع عن ميينه 

قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثري يف هذا فإن الناس إمنا رووه من فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال من 
  قوله وانفرد عبد الواحد من بني ثقات أصحاب األعمش هبذا اللفظ 

شاذ من األحاديث حديث يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب فإن احملفوظ يف ذلك إمنا هو أيام ومن أمثلة ال
  التشريق أيام أكل وشرب وقد جاء احلديث من مجيع الطرق على هذا الوجه 

وأما زيادة يوم عرفة فيه فإمنا هبا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر غري أن هذا احلديث وهو 
  حديث موسى قد حكم بصحته ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وقال إنه على شرط مسلم والترمذي وقال إنه حسن 

صحيح وكأهنم جعلوها من قبيل زيادة الثقة اليت ليس فيها شيء من املنافاة إلمكان محلها عال حاضري عرفة فإن 
  الصوم مكروه هلم يف ذلك اليوم وغن كان مستحبا لغريهم 

لشذوذ يف السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة ومثال ا
عن ابن عباس أن رجال تويف على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يدع وارثا إال موىل هو أعتقه فقال النيب 

جعل صلى اهللا عليه و سلم مرياثه له فإن محاد بن زيد صلى اهللا عليه و سلم هل له أحد فقالوا ال إال غالم أعتقه ف
رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ومل يذكر ابن عباس وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغريه فقال أبو 
  حامت احملفوظ حديث ابن عيينة مع كون محاد من أهل العدالة والضبط ولكن رجح رواية من هم أكثر عددا منه 

ل يف الشاذ ويقال ملقابله وهو الراجح من منت أو سند احملفوظ ويف تسمية بذلك إشارة إىل أن الشاذ ملا هذا من قبي
  كان أقرب إىل وقوع اخلطأ والوهم فيه من مقابله الراجح عليه مبنزلة غري احملفوظ 

  واملعتمد يف حد الشاذ حبسب االصطالح أنه ما يرويه الثقة خمالفا ملن هو أرجح منه 
  املنكر فقد اختلف أيضا يف حده واملعتمد فيه حبسب االصطالح أنه ما يرويه غري الثقة خمالفا ملن هو أرجح منه وأما 

فهما متباينان ال يصدق أحدمها على شيء مما يصدق عليه اآلخر ومها يشتركان يف اشتراط املخالفة وميتاز الشاذ عنه 
  ه غري ثقة بكون راويه ثقة وميتاز املنكر عن الشاذ بكون راوي

وقال بعض أهل األثر إذا تفرد الصدوق مبا ال متابع له فيه وال شاهد ومل يكن عنده من الضبط ما يشترط يف 
  الصحيح وال احلسن قيل ملا تفرد به شاذ 



وهذا هو أحد القسمني منه فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أشد يف الشذوذ ورمبا مساه بعضهم منكرا وإن كان 
لضبط ما يشترط يف الصحيح أو احلسن لكنه خالف من هو أرجح منه قيل ملا تفرد به شاذ وهذا هو عنده من ا

  القسم الثاين من الشاذ وهذا هو الذي شاع إطالق اسم الشاذ عليه 
وإذا تفرد املستور أو املوصوف بسوء احلفظ أو املضعف يف بعض مشاخيه خاصة أو حنوهم ممن ال حيكم حلديثهم 

 عاضد يعضده مبا ال متابع له وشاهد قيل ملا تفرد به منكر وهذا هو أحد قسمي املنكر وهو الذي وجد بالقبول بغري
  إطالق املنكر عليه لكثري من احملدثني كأمحد والنسائي 

فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أجدر بإطالق اسم املنكر عليه مما قبله وهذا هو القسم الثاين من املنكر وهو 
  عند األكثرين إطالق اسم املنكر عليه  الذي شاع

وذكر مسلم يف مقدمة صحيحة ما نصه وعالمة املنكر يف حديث احملدث إذا ما عرضت روايته للحدث على رواية 
غريه من أهل احلفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ومل تكد توافقها فإن األغلب من حديثه كذلك كان مهجور 

ـ احلديث غري مقبولة وال مستع   ملة ا ه
قال احلافظ ابن حجر والرواة املوصوفون هبذا هم املتركون فعل هذا رواية املتروك عند مسلم تسمى منكرة وهذا 

هو املختار وجعل ابن الصالح املنكر مبعىن الشاذ وسوى بينهما وقسم الشاذ كما ذكرنا ذلك آنفا إىل قسمني 
  وأشار إىل التسوية بينهما يف حبث املنكر حيث قال 

بلغنا عن أيب بكر أمحد بن هارون الربدجيي أنه قال املنكر هو احلديث الذي ينفرد به الرجل وال يعرف متنه من غري 
روايته ال من الوجه الذي رواه منه وال من وجه آخر فأطلق الربدجيي ذلك ومل يفصل وإطالق احلكم على التفرد 

  أهل احلديث والصواب فيه بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود يف كالم كثري من 

التفصيل الذي بيناه آنفا يف شرح الشاذ وعند هذا نقول املنكر ينقسم إىل قسمني على ما ذكرناه يف الشاذ فإنه 
  مبعناه ا هـ 

وقد أنكر عليه بعض العلماء التسوية بينهما وانتصر له بعضهم فقال قد أطلقوا يف غري موضع النكارة على رواية 
ريه ومن ذلك حديث نزع اخلامت حيث قال أبو داود هذا حديث منكر مع أنه من رواية مهام بن حيىي الثقة خمالفا لغ

وهو ثقة احتج به أهل الصحيح ويف عبارة النسائي ما يفيد يف هذا احلديث بعينه أنه يقابل احملفوظ واملعروف ليسا 
  بنوعني حقيقني حتتهما أفراد خمصوصة عندهم 

  اعاة األكثر الغالب يف االستعمال عند مجهور أهل االصطالح هذا ما قيل يف املنكر وأجيب بأن األوىل يف مر
  ويقال ملقابله وهو الراجح من منت أو سند املعروف 

مثال املنكر من جهة املنت ما رواه النسائي وابن ماجة من حديث أيب زكري حيىي بن حممد بن قيس عن هشام بن عروة 
 صلى اهللا عليه و سلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه عن أبيه عن عائشة أو رسول اهللا

  ويقول غاش ابن آدم حىت أكل اجلديد باخللق 
قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكري وهو شيخ صاحل أخرج له مسلم يف املتابعات غري أنه مل يبلغ مبلغ 

القول بالتضعيف فقال ابن معني ضعيف وقال ابن حبان ال حيتج به وقال من حيتمل تفرده بل قد أطلق عليه األئمة 
  العقيلي ال يتابع على حديثه وقال ابن عدي أحاديثه مستقيمة سوى أربعة عد منها هذا 



ومثال املنكر من جهة اإلسناد ما رواه ابن أيب حامت من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو محزة بن حبيب الزيات 
سحاق عن العيزار بن حريث عن بان عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من أقام الصالة املقرئ عن أيب إ

  وآتى الكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل اجلنة 
  قال أبو حامت هو منكر ألن غري حبيب من الثقات رواه عن أيب إسحاق موقوفا وهو املعروف 

به وذلك ألنه ال خيلو من أن يسلم من معارضة حديث آخر يضاده وينقسم املقبول أيضا إىل مأخوذ به وغري مأخوذ 
  أوال 

فإن سلم من ذلك قيل له احملكم وحكمه األخذ بال توقف وأمثلته كثرية منها ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وحديث 
  إمنا األعمال بالنيات 

ال أوال فإن كان غر مقبول فاحلكم وإن مل يسلم من معارضة حديث آخر يضاده فال خيلو من أن يكون معارضه مقبو
للمقبول إذ ال حكم للضعيف مع القوي وإن كان مقبوال فال خيلو من أن ميكن بينهما بغري تعسف أوال فإن أمكن 
اجلمع بينهما بغري تعسف أخذ هبما معا لظهور أن ال تضاد بينهما عند إمعان النظر ومنا هو بالنظر ملا يبدو يف أول 

لنوع خمتلف احلديث وللجمع بني األحاديث املختلفة فيه تأويل خمتلف احلديث وهو أمر ال يقوم به وهلة ويقال هلذا ا
حق القيام غري أفراد من العلماء األعالم الذين هلم براعة يف أكثر العلوم ال سيما احلديث والفقه واألصول والكالم 

  نف يف ذلك ولإلمام الشافعي فيه مصنف جليل من مجلة كتب األم وهو أول من ص
قال ابن الصالح وإمنا يكمل للقيام مبعرفة خمتلف احلديث األئمة اجلامعون بني صناعيت احلديث والفقه الغواصون 

  على املعاين الدقيقة واعلم أن ما يذكر يف 

  هذا الباب ينقسم إىل قسمني 
حينئذ املصري إىل ذلك القول هبما معا  أحدمها أن ميكن اجلمع بني احلديثني وال يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما فيتعني

  ومثاله حديث ال عدوى وال طرية مع حديث ال يورد ممرض على مصح وحديث فر من اجملذوم فرارك من األسد 
ووجه اجلمع بينهما أن هذه األمراض ال تعدي بطبعها ولكن اهللا تبارك وتعاىل جعل خمالطة املريض هبا للصحيح سببا 

  يتخلف ذلك عن سببه كما يف سائر األسباب إلعدائه مبرضه مث قد 
ففي احلديث األول نفى صلى اهللا عليه و سلم ما كان يعتقده أهل اجلاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه وهلذا قال فمن 

أعدى األول ويف الثاين أعلم بأن اهللا سبحانه جعل ذلك سببا لذلك وهلذا احلديث أمثال كثرية وكتاب خمتلف 
ة يف هذا املعىن إن مل يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء يف أشياء منه قصر باعه فيها وأتى مبا احلديث البن قتيب
  غريه أوىل وأقوى 

وقد روينا عن حممد بن إسحاق بن خزمية اإلمام أنه قال ال أعرف أنه روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديثان 
  ه ألؤلف بينهما بإسنادين صحيحني متضادين فمن كان عنده فليأتين ب

القسم الثاين أن يتضادا حبيث ال ميكن اجلمع بينهما وذلك على ضربني أحدمها أن يظهر كون أحدمها ناسخا واالخر 
  منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك املنسوخ 

ما والثاين أن ال تقوم داللة على أن الناسخ أيهما واملنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إىل الترجيح ويعمل باألرجح منه
واألثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاهتم يف مخسني وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ولتفصيلها موضع غري 

  هذا ا هـ 
  وإمنا شرطوا يف خمتلف احلديث ان ميكن فيه اجلمع بغري تعسف ألن اجلمع 



منهج الفصحاء فضال عن مع التعسف ال يكون إال حبمل احلديثني املتعارضني معا أو أحدمها على وجه ال يوافق 
منهج البلغاء يف كالمهم فكيف ميكن حينئذ نسبة ذلك إىل أفصح اخللق على اإلطالق ولذلك جعلوا هذا يف حكم 

  ما ال ميكن فيه اجلمع وقد ترك بعضهم ذكر هذا القيد اعتمادا على كونه مما ال خيفى 
لتعسف حىت توقفوا يف كثري من األخبار اليت رواها وقد أنكر كثري من احملققني كل تأويل بعيد وإن مل يتبني فيه ا

الثقات ألمر دعاهم إىل ذلك مع اهنم لو أولوها كما فعل غريهم لزال سبب التوقف ولكن ملا رأوا التأويل فيها ال 
ك خيلو عن بعد مل يلتفتوا إليه ومنهم العالمة تقي الدين بن تيمية فإنه مع كونه كابن حزم يف شدة امليل إىل التمس

  باآلثار مىت الحت عليها أمارة من أمارت الصحة 
حكم بغلط الراوي يف رواية وأنه ينشئ للنار خلقا وذلك يف حديث ختاصم اجلنة والنار إىل رهبما املذكور يف 

البخاري يف باب إن رمحة اهللا قريب من احملسنني وقال إن الصواب يف ذلك ما رواه يف موضع آخر وهو وأما اجلنة 
   هلا خلقا غري أن الراوي سبق لسانه إىل النار عوضا عن اجلنة فينشئ اهللا

) وال يظلم ربك أحدا ( مع أن كثريا من العلماء ذهبوا إىل تأويله مع معارضته يف الظاهر لقوله سبحانه وتعاىل 
ك وذلك للتخلص من نسبة الغلط إىل الراوي فقال بعضهم املراد باخللق ما يكون من غري ذوي األرواح وذل

كأحجار تلقي يف النار وذلك لئال يلزم أن يعذب أحد بغري ذنب وقال بعضهم ال مانع أن يكون املنشأ للنار من 
ذوي األرواح غري أهنم ال يعذبون هبا وذلك كما يف خزنتها من املالئكة ومث تأويالت أخرى ال يليق ذكرها إال مبن 

  ال يعرف قدر القول الفصل 
ة وال يرقون ويف احلديث الذي ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه وحكم بوهم الراوي يف زياد

  قال يف وصف السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب إهنم ال يكتوون وال يسترقون وال يتطريون وعلى 

  رهبم يتوكلون وهذه الزيادة وهي وال يرقون وقعت يف إحدى روايات مسلم 
ا ومها بكون الراقي حمسنا إىل أخيه وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد سئل عن الرقي من واستدل على كوهن

  استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال ال بأس بالرقي ما مل يكن شركا 
صيص وجعل الفرق بني الراقي واملسترقي أن الراقي حمسن نافع واملسترقي ملتفت إىل غري اهللا بقلبه مع انه ميكن خت

الراقي هنا مبن كان معتمدا على رقيته معتقدا عظم نفعها للمسترقي ملتفتا إىل ذلك كما هو مشاهد يف بعض الرقاة 
  عرف أخذ به وكان هو الناسخ واآلخر هو املنسوخ 

مثال ذلك ما رواه مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركب 
عنه فجحش شقه األمين فصلى صالة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال  فرسا فصرع

إمنا جعل اهللا اإلمام ليؤمت به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال مسع اهللا ملن 
  ون محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجع

وما رواه مالك أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يف مرضه فأتى أبا بكر 
وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن كما أنت فجلس رسول اهللا 

ر يصلي بصالة رسول اهللا وكان الناس يصلون بصالة أيب بكر صلى اهللا عليه و سلم إىل جنب أيب بكر فكان أبو بك
  ا هـ 

  فلما كانت صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قاعدا والناس خلفه قياما يف 



مرضه الذي مات فيه عرفنا أن أمره الناس باجللوس يف سقطته عن الفرس كان قبل ذلك فتكون صالته قاعدا 
الناس جبلوس اإلمام وموافقة ملا أمجع عليه الناس من أن الصالة قائما إذا أطاقها والناس خلفه قياما ناسخة ألن جيلس 

املصلي وقاعدا إذا مل يطق ذلك وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا فيصلي املريض خلف اإلمام 
كل منهما فرضه  الصحيح قاعدا واإلمام قائما ويصلي اإلمام املريض جالسا ومن خلفه من األصحاء قياما يصلي

  كما لو كان منفردا ولو استخلف اإلمام غريه كان حسنا 
وقد وهم بعض الناس وقال ال يؤمن أحد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم جالسا واحتج حبديث رواه منقطعا عن 

  رجل مرغوب عن الرواية عنه ال يثبت مبثله حجة على أحد فيه ال يؤمن أحد بعدي جالسا 
احلديثني مما ال ميكن وقوع النسخ فيه كاخلرب احملض أو كان مما ميكن وقوع النسخ فيه كاألمر  وإن كان متعلق

والنهي ولكن مل يعرف املتأخر منهما نظر يف املرجحات فإن وجد يف أحدمها ما يقتضي رجحانه على اآلخر أخذ به 
  وترك اآلخر فإن مل يوجد ذلك وجب التوقف فيهما 

ال ميكن وقوع النسخ فيه فألن التعارض فيه بني احلديثني إمنا يكون بالتناقض والتناقض بني  أما القسم األول وهو ما
اخلربين يدل على أن أحدمها كذب قطعا تفال يكون صادرا من النيب صلى اهللا عليه و سلم وملا كان غري متعني 

  فيه أحد يعرف  وجب التوقف يف كل منهما يف أمر الدين وأمر التوقف هنا مما ال يظن أنه توقف
وقد بلغ اإلفراط يف االحتياط ببعض املعتزلة وهو أبو بكر بن كيسان األصم البصري إىل أن قال كما ذكره ابن 
  حزم لو أن مئة خرب ثبت أهنا كلها صحاح إال واحد منها ال يعرف بعينه أيها هو فإن الواجب التوقف عن مجيعها 

  خ فيه فألن التعارض فيه بني وأما القسم الثاين وهو ما ميكن وقوع النس

احلديثني ملا مل يوقف على طريق إزالته وهو معرفة الناسخ منهما أو الراجح تعني املصري إىل التوقف لعدم وجود طريق 
  إىل غري ذلك 

  وأما اجلمع بينهما فغري ممكن إلفضائه إىل التكليف باحملال وقيل بالتخيري وقيل غري ذلك 
من أهم مباحث أصول الفقه وأصبعها وقد أطلق العلماء يف ميدانه الفسيح األرجاء ومبحث التعارض والترجيح 

أعنة أقالمهم فمن أراد االستيفاء فعليه بالكتب املبسوطة فيه غري أنه ينبغي له أن خيتار منها الكتب اليت ألرباهبا براعة 
  يف حنو األصول 

  فوائد تتعلق مببحث التعارض والترجيح

  الفائدة األوىل

ب كثري من العلماء إىل أنه ميتنع أن يرد يف الشرع متكافئان يف نفس األمر حبيث ال يكون ألحدمها مرجح مع ذه
تعارضهما من كل وجه وبه قال العنربي وابن السمعاين وقال هو مذهب الفقهاء وحكاه عن أمحد بن حنبل القاضي 

  وأبو اخلطاب من أصحابه وهو املنقول عن الشافعي 
يف شرح الرسالة صرح الشافعي بأنه ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبدا حديثان صحيحان قال الصرييف 

متضادان ينفي أحدمها ما يثبته اآلخر من غري جهة اخلصوص والعموم واإلمجال والتفسري إال على وجه النسخ وإن مل 
  جنده 

لفوا على فرض وقوع التعادل يف نفس األمر وذهب األكثرون إىل أن ذلك غري ممتنع بل هو جائز وواقع وقد اخت



مع عجز اجملتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل آخر فقيل إنه خيري وقيل إن الدليلني يتساقطان ويطلب احلكم 
  من موضع آخر أو يرجع إىل عموم أويل الرباءة األصلية ونقل ذلك عن أهل 

هو قول بعض شيوخنا وهو خطا بل الواجب األخذ بالزائد إذا مل  الظاهر وأنكر على ابن حزم نسبته إليهم وقال إمنا
  يقدر على استعماهلما مجيعا 

  وقيل إن كان التعارض بني حديثني تساقطا وال يعمل بواحد منهما وإن كان بني قياسني خيري بينهما 
الرجحان وإال مل يكن مما وقيل بالتوقف واستبعده بعضهم وقال كيف يتوقف ال إىل غاية وأمد إذ ال يرجى فيه ظهور 

فرض فيه التعادل يف نفس األمر خبالف ما فيه التعادل بالنظر إىل ظاهر احلال فإنه يرجى فيه ظهور املرجح فيعقل 
  التوقف فيه إىل أن يظهر املرجح 

  مر آخر وقيل يؤخذ باألشد وقيل يصار إىل التوزيع إن أمكن تنزيل إحدى األمارتني على أمر واألمارة األخرى على أ
  وقيل إن احلكم فيه كاحلكم قبل ورود الشرع فتجيئ فيه األقوال املشهورة يف ذلك 

وقد نسب القول املذكور وهو القول بتكافؤ األدلة إىل القائلني بأن كل جمتهد مصيب ولذا قال بعض العلماء إن 
واحد وأما من يقول إن كل جمتهد  الترجيح بني الظواهر املتعارضة إمنا يتعني عند من يقول إن املصيب يف الفروع

  مصيب فال يتعني عنده الترجيح العتقاده أن الكل صواب 
  وقد أنكر كثري من العلماء هذا القول 

قال العالمة أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب يف كتاب املوافقات التعارض إما أن يعترب من جهة ما يف نفس األمر وإما 
  من جهة نظر اجملتهد 

يف نفس األمر فغري ممكن بإطالق وقد مر آنفا يف كتاب االجتهاد من ذلك يف مسألة أن الشريعة على  أما من جهة ما
  قول واحد ما فيه كفاية 

وأما من جهة نظر اجملتهد فممكن بال خالف إال أهنم إمنا نظروا فيه بالنسب إىل كل موضع ال ميكن فيه اجلمع بني 
  ال تعارض كالعام مع اخلاص واملطلق مع القيد وأشباه ذلك الدليلني وهو صواب فإنه إن أمكن اجلمع ف

وقال يف كتاب االجتهاد يف املسألة الثالثة الشريعة كلها ترجع إىل قول واحد يف فروعها وإن كثر اخلالف كما أهنا 
  يف أصوهلا كذلك 

  والدليل عليه أمور 
فنفى أن يقع فيه ) لوجدوا فيه اختالفا كثريا  ولو كان من عند غري اهللا( أحدها أدلة القرآن من ذلك قوله تعاىل 

االختالف البتة ولو كان فيه ما يقتضي قولني خمتلفني مل يصدق عليه هذا الكالم على حال واآليات يف ذم االختالف 
  واألمر بالرجوع إىل الشريعة كثرية كلها قاطع يف أهنا ال اختالف فيها 

رآن والسنة الناسخ واملنسوخ إمنا هو فيما بني دليلني يتعارضان حبيث ال الثاين أن عامة أهل الشريعة أثبتوا يف الق
  يصح اجتماعهما حبال وإال ملا كان أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا والفرض خالفة 

فلو كان االختالف من الدين ملا كان إلثبات الناسخ واملنسوخ من غري نص قاطع فيه فائدة وكان الكالم يف ذلك 
جيين مثرة إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما استنادا إىل أن االختالف أصل من كالما فيما ال 

أصول الدين لكن هذا باطل بإمجاع على أن االختالف ال أصل له يف الشريعة وهكذا القول يف كل دليل مع 



  معارضة كالعموم واخلصوص واإلطالق والتقييد وما أشبه ذلك 
  الشريعة مساغ للخالف ألدى إىل تكليف ما ال يطاق  الثالث أنه لو كان يف

ألن الدليلني إذا فرضنا تعارضهما وفرضنامها مقصودين معا للشارع فإما أن يقال إن املكلف مطلوب مبقتضامها أو 
  ال أو مطلوب بأحدمها دون اآلخر واجلميع غري صحيح 

  التكليف مبا ال يطاق فاألول يقتضي افعل ال تفعل ملكلف واحد من وجه واحد وهو عني 
والثاين باطل ألنه خالف الفرض إذ الفرض توجه الطلب هبما فلم يبق إال األول فليزم منه ما تقدم ال يقال إن 

الدليلني حبسب شخصني أو حالني ألنه خالف الفرض وهو أيضا قول واحد ال قوالن ألنه إذا انصرف كل دليل إىل 
  جهة مل يكن مث اختالف وهو املطلوب 

لرابع أن األصوليني اتفقوا على إثبات الترجيح بني األدلة املتعارضة إذا مل ميكن اجلمع وأنه ال يصح إعمال أحد ا
دليلني متعارضني جزافا من غري نظر يف ترجيحه على اآلخر والقول بثبوت اخلالف يف الشريعة يرفع باب الترجيح 

أصال شرعيا لصحة وقوع التعارض يف الشريعة لكن لك  مجلة إذ ال فائدة فيه وال حاجة إليه على ثبوت اخلالف
  فاسد فما أدى إليه مثله 

اخلامس أنه شيء ال يتصور ألن الدليلني املتعارضني إذا قصدمها الشارع مثال مل حيصل مقصوده ألنه إذا قال يف 
له ال تفعل وال طلب الشيء الواحد افعل ال تفعل فال ميكن أن يكون املفهوم منه طلب الفعل لقوله ال تفعل لقو

تركه لقوله افعل فال حيصل للمكلف فهم التكليف فال يتصور توجهه على حال واألدلة على ذلك كثرية ال حيتاج 
  فيها إىل التطويل انتهى باختصار قليل مث أورد بعد ذلك اعتراضات من طرف املخالفني وأجاب عنها 

  دل األمارتني فمنع الكرخي منه مطلقا وجوزه الباقون وقال الفخر يف احملصول اختلفوا يف أنه هل جيوز تعا
مث اجملوزون اختلفوا يف حكمه عند وقوعه فعند القاضي أيب بكر منا وأيب علي وأيب هاشم من املعتزلة حكمه التخيري 

  وعند بعض الفقهاء حكمه أهنما يتساقطان وجيب الرجوع إىل مقتضى العقل 
ما أن يقع يف حكمني متنافيني والفعل واحد وهو كتعارض األمارتني على كون واملختار أن نقول تعادل األمارتني إ

الفعل قبيحا ومباحا وواجبا وإما أن يكون يف فعلني متنافيني واحلكم واحد حنو وجوب التوجيه إىل جهتني قد غلب 
  يف ظنه أهنما جهة القبلة 

  أما القسم األول فهو جائز يف اجلملة لكنه غري واقع يف الشرع 
إما أنه جائز يف اجلملة فألنه جيوز أن خيربنا رجالن بالنفي واإلثبات وتستوي عدالتهما وصدق هلجتهما حبيث ال 

  يكون ألحدمها مزية على اآلخر 
وأما أنه يف الشرع غري واقع فالدليل عليه أنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل حمظورا أو مباحا فإما أن 

كا معا أو يعمل بأحدمها دون الثانية وهو حمال ألهنما ملا كانتا يف نفسيهما حبيث ال ميكن العمل يعمل هبما معا أو يتر
  هبما البتة كان وضعهما عبثا والعبث غري جائز على اهللا تعاىل 

 وأما الثالث وهو أن يعمل بإحدامها دون األخرى فإما أن يعمل بإحدامها على التعيني أوال على التعيني واألول باطل
ألنه ترجيح من غري مرجح فيكون ذلك قوال يف الدين مبجرد التشهي وإنه غري جائز والثاين أيضا باطل ألنا إذا 

خريناه بني الفعل والترك فقد أحبنا له الفعل فيكون ترجيحا ألمارة اإلباحة بعينها على أمارة احلظر ولك هو القسم 
  يف  الذي تقدم إبطاله فثبت أن القول بتعادل األمارتني



  حكمني متنافيني والفعل واحد يفضي إىل هذه األقسام الباطلة فوجب ان يكون باطال 
مث قال وأما القسم الثاين وهو تعادل األمارتني يف فعلني متنافيني واحلكم واحد فهذا جائز ومقتضاه التخيري والدليل 

  على جوازه وقوعه يف صور 
إلبل يف كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة فمن ملك مئتني إحداها قوله عليه الصالة و السالم يف زكاة ا

فقد ملك أربع مخسينات ومخس أربعينات فإن أخرج احلقات فقد أدى الواجب إذ عمل بقوله يف كل مخسني حقه 
  وإن اخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله يف كل أربعني بنت لبون وليس أحد اللفظني أوىل من اآلخر 

  ل الكعبة فله أن يستقبل أي جانب منها شاء ألنه كيف فعل فهو مستقبل شيئا من الكعبة وثانيتها من دخ
وثالثتها أن الويل إذا مل جيد من اللنب ال ما يسد رمق أحد رضيعيه ولو قسمه عليهما أو منعهما ملاتا ولو سقى أحدمها 

  ذا وال سبيل التخيري مات اآلخر فها هنا هو خمري بني أن يسقي هذا فيهلك ذاك أو ذاك فيهلك ه
ورابعتها أن ثبوت احلكم يف الفعليني املتنافيني نفس إجياب الضدين وذلك يقتضي إجياب فعل الضدين كل واحد 

  منهما بدال من اآلخر 
واحتج اخلصم على فساد التخيري بأن أمارة وجوي كل واحد من الفعلني اقتضت وجوبه على وجه ال يسوغ 

  وبني ضده يسوغ اإلخالل به فالقول بالتخيري خمالف ملقتضى األمارتني معا  اإلخالل به والتخيري بينه
واجلواب أن اارة وجوب الفعل تقتضي وجوبه قطعا فأما املنع من اإلخالل به على كل حال فموقوف على عدم 

ـ    الداللة على قيام غريه مقامه وإذا كان كذلك مل يكن التخيري خمالفا ملقتضى األمارتني ا ه

اعترض على الفخر يف هذا املوضع بعض من يقول بوقوع التعارض يف كالم الشارع على جهة التكافؤ فأتى مبا وقد 
  ال خيرج عن دائرة اخليال واكتفى بذلك عن اإلتيان مبثال 

  الفائدة الثانية

ذكره  قد ذكر ابن حزم يف كتاب اإلحكام يف أصول األحكام مبحث التعارض وبني فيه مسلكه فأحببت إيراد ما
  على طريق التلخيص قال 

  فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص

قال علي إذا تعارض احلديثان أو اآليتان أو اآلية واحلديث فيما يظن من ال يعلم ففرض على كل مسلم استعمال 
كل ذلك ألنه ليس بعض ذلك بأوىل باالستعمال من بعض وال حديث بأوجب من حديث آخر مثله وال آية أوىل 

  بالطاعة من آية أخرى مثلها كل من عند اهللا عز و جل وكل سواء يف باب وجوب الطاعة واالستعمال 
وبني ) وأقيموا الصالة ( قال علي وال خالف بني املسلمني يف أنه ال فرق بني وجوب طاعة قول اهللا عز و جل 

واملسافر ركعتني وأنه ليس ما يف وجوب طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمره أن يصلي املقيم ظهرا 
القرآن من ذلك بأوجب وال أثبت مما جاء من ذلك منقوال نقال صحيحا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كانوا 

  قد اختلفوا يف كيفية الطريق اليت هبا يصح النقل فقط 
  أحد أربعة أوجه ال خامس هلا  فإذا ورد النصان كما ذكرنا فال خيلو ما يظن به التعارض منهما وليس تعارضا من



الوجه األول أن يكون أحدمها أقل معاين من اآلخر أو يكون أحدمها حاظرا واآلخر مبيحا أو يكون أحدمها موجبا 
  واآلخر نافيا فالواجب ها هنا أن يستثىن األقل معاين من األكثر معاين وذلك 

ع قوله عليه الصالة و السالم ال قطع إال يف ربع دينار ثل امر اهللا عز و جل بقطع يد السارق والسارقة مجلة م - ٣
  فصاعدا فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه 

مع إباحته احملصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج فكن ) وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن ( ومثل قوله تعاىل 
  ت من مجلة املشركات وبقي سائر املشركات على التحرمي بذلك مستثنيا

ومثل أمره عليه الصالة و السالم أن ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت وأذن للحائض أن تنفر قبل أن 
  تودع فوجب استثناء احلائض من مجلة النافرين 

نبايل يف هذا الوجه كنا نعلم أي النصني ورد أوال  فقد رأينا يف هذا املسائل استثناء األقل معاين من األكثر معاين وال
أو ال نعلم ذلك وسواء كان األكثر معاين ورد أوال أو ورد آخرا كل ذلك سواء وال يترك واحد منهما لآلخر 

  ولكنهما يستعمالن معا كما ذكرنا 
ظره النص اآلخر فهذا الوجه الثاين أن يكون أحد النصني موجبا بعض ما أوجبه النص اآلخر أو حاظرا بعض ما ح

يظنه قوم تعارضا وحتريوا يف ذلك فأكثروا وخبطوا العشواء وليس يف شيء من ذلك تعارض وقد بينا غلطهم يف هذا 
( وقوله يف موضع آخر ) وبالوالدين إحسانا ( الكتاب يف كالمنا يف باب دليل اخلطاب وذلك مثل قوله عز و جل 

أمره تعاىل باإلحسان إىل الوالدين غري معارض لإلحسان إىل سائر الناس وإىل  فكان) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان 
  البهائم بل هو بعضه وداخل يف مجلته 

وقد غلط قوم يف هذا الباب فظنوا قوله عليه الصالة و السالم يف سائمة الغنم كذا معارضا لقوله يف مكان آخر يف 
ه ذكر السائمة هو بعض احلديث اآلخر وداخل يف عمومه كل أربعني شاة وليس كما ظنوا بل احلديث الذي في

والزكاة واجبة يف السائمة باحلديث الذي فيه ذكر السائمة وباحلديث اآلخر معا والزكاة واجبة يف غري السائمة 
  باحلديث اآلخر خاصة 

فكلوا ( لقوله تعاىل  معارضا) واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة ( وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعاىل 
  ) وقد فصل لكم ما حرم عليكم ( ولقوله تعاىل ) مما يف األرض حالال طيبا 
وليس كذلك على ) حرمت عليكم امليتة والدم ( معارض لقوله تعاىل ال ) أو دما مسفوحا ( وظن قوم أن قوله تعاىل 

  خر ما قدمنا قبل ألنه ليس يف شيء من النصوص اليت ذكرنا هني عما يف اآل
  ليس يف حديث السائمة هني عن أن يزكي غري السائمة وال أمال هبا فحكمها مطلوب من غري حديث السائمة 

عها وال إباحة هلما فحكمهما مطلوب من  \وال يف إخباره تعاىل بأنه خلق اخليل لتركب وزينة هني عن أكلها وبيه 
  مكان آخر 

ا عدا املسفوح حالل بل هو كله حرم باآلية األخرى كما قلنا إنه ليس وال يف حترميه تعاىل الدم املسفوح إخبار بأن م
يف أمره تعاىل باإلحسان إىل اآلباء هني عن اإلحسان إىل غريهم وال أمر به فحكم اإلحسان إىل غري اآلباء مطلوب 

ى من اهللا من مكان آخر ومن فرق بني شيء من هذا الباب فقد حتكم بال دليل وتكلم بالباطل بغري علم وال هد
  تعاىل قال علي فهذا وجه 

والوجه الثالث أن يكون أحد النصني فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان ما أو مكان ما أو شخص ما أو عدد 



ما ويكون يف النص اآلخر هني عن عمل ما بكيفية ما أو يف زمان ما أو مكان ما أو عدد ما أو عذر ما ويكون يف 
 املذكورين اللذين أمر بأحدمها وهني عن اآلخر شيء ما ميكن أن يستثىن من اآلخر وذلك بأن كل واحد من العملني

  يكون على ما وصفنا يف كل نص من النصني املذكورين حكمان فيكون بعض ما ذكر يف أحد النصني عاما 

عاما أيضا لبعض ما ذكر لبعض ما ذكر يف النص اآلخر وألشياء أخر معه ويكون احلكم الثاين الذي يف النص الثاين 
  يف هذا النص اآلخر وألشياء أخر معه 

قال علي وهذا من أدق ما ميكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص ومن أغمضه وأصعبه وحنن مبثل من ذلك 
أمثلة تعني حبول اهللا وقوته على فهم هذا املكان اللطيف ليعلم طالب العلم احلريص عليه وجه العمل يف ذلك إن 

شاء اهللا عز و جل وما وجدنا أحدا قبلنا شغل باله يف هذا املكان بالشغل الذي يستحقه هذا الباب فإن الغلط 
  والتناقض يكثر فيه جدا إال من سدده اهللا مبنة ولطفه ال إله ال هو 

ة فحيوا وإذا حييتم بتحي( فمن ذلك أمره عليه الصالة و السالم باإلنصات للخطبة ويف الصالة مع قوله تعاىل 
فنظرنا يف النصني املذكورين فوجدنا اإلنصات عاما يشمل كل كالم سالما كان أو غريه ) بأحسن منها أوردوها 

ووجدنا ذلك يف وقت خاص وهو وقت اخلطبة والصالة ووجدنا يف النص الثاين إجياب رد السالم وهو بعض الكالم 
  يف كل حالة على العموم 

صت إال عن السالم الذي أمرت بإفشائه ورده يف اخلطبة وقال بعضهم رد السالم فقال بعض العلماء معىن ذلك أن
  وسلم إال أن تكون منصتا للخطبة أو يف الصالة 

قال علي فليس أحد االستثنائني أوىل من الثاين فال بد من طلب الدليل من غريمها وقال وغنما صرنا إىل إجياب رد 
ألن الصالة قد ورد فيها نص بني بأنه عليه الصالة و السالم فيها فلم يرد السالم وابتدائه يف اخلطبة دون الصالة 

بعد أن كان يرد وأنه سئل عن ذلك فقال إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء وإنه أحدث أن ال تكلموا يف الصالة أو 
  كالما هذا معناه 

طبة ليست صالة ومل يلزم فيها استقبال وليس امتناع رد السالم يف الصالة موجبا أن ال يرد أيضا يف اخلطبة ألن اخل
  القبلة وال شيء مما يلزم يف الصالة وأما 

اخلطبة فإنا نظرنا يف أمرها فوجدنا املعهود واألصل إباحة الكالم مجلة مث جاء النهي عن الكالم يف اخلطبة وجاء األمر 
ردة قد تيقنا لزومها وكان رد السالم برد السالم واجبا فكان النهي عن الكالم زيادة عل معهود األصل وشريعة وا

  وإفشاؤه أقل معاين من النهي عن الكالم فوجب استثناؤه فصرنا هبذا إىل الترتيب الذي ذكرنا القسم األول منه آنفا 
قال علي ونقول قطعا إنه ال بد ضرورة يف كل ما كان هكذا من دليل قائم بني الربهان على الصحيح من 

الستعمالني ألن اهللا قد تكفل حبفظ دينه فلو مل يكن ها هنا دليل الئح وبرهان واضح لكان االستثنائني واحلق من ا
  ضمان اهللا خائنا وهذا كفر ملن أجازه فصح أنه ال بد من وجوده ملن يسره اهللا تعاىل لفهمه وباهللا التوفيق 

ي فالواجب يف هذا النوع أن ننظر الوجه الرابع أن يكون أحد النصني حاظرا ملا أبيح يف النص اآلخر بأسره قال عل
  إىل النص املوافق ملا كنا عليه لو مل يرد واحد منهما فنتركه ونأخذ باآلخر ال جيوز غري هذا أصال 

وبرهان ذلك أنا على يقني من أننا قد كنا على ما يف ذلك احلديث املوافق ملعهود األصل مث لزمنا يقينا العمل باألمر 
ه بال شك فقد صح عندنا يقينا إخراجنا عما كنا عليه مث يصح عندنا نسخ ذلك األمر الوارد خبالف ما كنا علي

الزائد الوارد خبالف معهود األصل وال جيوز أن نترك يقينا بشك وال أن خنالف احلقيقة للظن وقد هنى اهللا تعاىل عن 



إن يتبعون إال الظن وإن هم إال ( وقال تعاىل ) إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئا ( ذلك فقال 
  ) خيرصون 

وال حيل أن يقال فيما صح وورد األمر به هذا منسوخ إال بيقني وال حيل أن يترك أمر قد تيقن وروده خوفا أن 
يكون منسوخا وال أن يقول قائل لعله منسوخ كيف وحنن على يقني مقطوع به من أن املخالف ملعهود األصل هو 

  الناسخ بال شك 
  رهان ذلك ما ذكرناه آنفا من ضمان اهللا تعاىل حفظ الشريعة والذكر املنزل وب

فلو جاز أن يكون ناسخ من الدين مشكال مبنسوخ حىت ال يدري الناسخ من املنسوخ أصال لكان الدين غري حمفوظ 
  حلال وقد صح بيقني ال إشكال فيه نسخ املوافق ملعهود األصل من النصني بورود النص الناقل عن تلك ا

فمن ذلك أمره عليه الصالة و السالم أن ال يشرب أحد قئما وجاء احلديث بأنه عليه الصالة و السالم شرب قائما 
فقلنا حنن علي يقني من أنه كان األصل أن يشرب كل أحد كما شاء من قيام أو قعود أو اضطجاع مث جاء النهي 

إلباحة السالفة مث ال ندري أنسخ ذلك باحلديث الذي فيه عن الشرب قائما بال شك فكان مانعا مما كنا عليه من ا
إباحة الشرب قائما أم ال فلم حيل ألحد ترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفا أن يكون منسوخا فإن صح النسخ بيقني 

  صرنا إليه ومل نبال زائدا كان على معهود األصل أم موافقا له 
أنه روى جابر أنه كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و  كما فعلنا يف الوضوء مما مست النار فإنه لوال

  سلم ترك الوضوء مما مست النار ألوجبنا الوضوء من كل ما مست النار ولكن ما صح انه منسوخ تركناه 
  ر وأما من تناقض فأخذ مرة حبديث قد ترك مثله يف مكان آخر وأخذ بضده فذو بنيان هار خياف أن ينهار به يف النا
قال علي وغن أمدنا اهللا بعمر وأيدنا بعون من عنده فسنجمع يف النصوص اليت ظاهرها التعارض كتبا كافية من 

  غريها فهذه الوجوه هي اليت فيها الغموض وقد بيناها بتوفيق اهللا عز و جل 
كم ما يف وجه وها هنا وجه خامس ظنه أهل اجلهل معارضا وال تعارض فيه أصال وال إشكال وذلك ورود حديث حب

ما وورود حديث آخر حبكم آخر يف ذلك الوجه بعينه فظنه قوم تعارضا وليس كذلك ولكنهما مجيعا مقبوالن 
  ومأخوذ هبما 

  وحنو ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من طريق ابن مسعود 

رض فيه وكال األمرين جائز بالتطبيق يف الركوع وروي من طريق أيب محيد وضع األكف على الركب فهذا ال تعا
  أي ذلك فعله املرء حسن 

قال علي إال أن يأيت أمر بأحد الوجهني فيكون حينئذ مانعا من الوجه اآلخر وقد جاء األمر بوضع األكف على 
الركب نصا مانعا من التطبيق على ما بينا من أخذ الزائد املتيقن يف حال وروده ومنعه ما كان مباحا قبل ذلك وقد 

ا أمرا ثابتا باألخذ بالركب فخرج عن هذا الباب وصح أن التطبيق منسوخ بيقني على ما جاء عن سعد أننا وجدن
  كنا نفعله مث هنينا عنه وأمرنا باألخذ بالركب 

وهذا إمنا هو يف األفعال الصادرة منه عليه الصالة و السالم ال يف األوامر املتدافعة ومثل ذلك ما روي من هنيه عليه 
( و السالم عن اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها مع قوله تعاىل وقد ذكر ما حرم من النساء مث قال  الصالة

  فكان هني النيب صلى اهللا عليه و سلم مضادا إىل ما هنرى اهللا عنه يف هذه اآلية ) وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لنا يف نص ما وعدم ذكره يف نص آخر دليل على وقد سقط هنا قوم أساؤوا النظر جدا فقالوا إن ذكر بعض ما ق



سقوطه وهذا ساقط جدا ألنه ال يلزم تكرير كل شريعة يف كل آية ويف كل حديث ولو لزم ذلك لبطلت مجيع 
  شرائع الدين أوهلا عن آخرها ألهنا غري مذكورة يف كل آية وال يف كل حديث 

ث الصحيح وأنه كله متفق وبطل مذهب من أراد فصح أنه ال تعارض وال اختالف يف شيء من القرآن واحلدي
ضرب احلديث بعضه ببعض أو ضرب احلديث بالقرآن وصح أن ليس شيء من كل ذلك خمالفا لسائره علمه من 
علمه وجهله من جهله إال أن الذي ذكرنا من العمل هو القائم يف بديهة العقل والذي يقود إليه مفهوم اللغة اليت 

  واحلديث وباهللا التوفيق خوطبنا هبا يف القرآن 
فكل ذلك كلفظة واحدة وخرب واحد موصول بعضه ببعض ومضاف بعضه إىل بعض ومبين بعضه على بعض إما 

  بعطف وإما باستثناء وهذان 

الوجهان أعين العطف واالستثناء يوجبان األخذ بالزائد أبدا وقد بني ذلك النيب عليه الصالة و السالم يف حلة 
ر إمنا يلبس هذه من ال خالق له مث بعث إليه حلة سرياء فأتاه عمر فقال يا رسول اهللا أبعثت إيل عطارد إذ قال لعم

هذه وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت إين مل أبعثها إليك لتلبسها ويف بعض األحاديث إمنا بعثت إليك هبا لتصيب هبا 
  حاجتك أو كالما هذا معناه 

األحاديث والنصوص واألخذ هبا كلها ألنه صلى اهللا عليه و سلم أباح ففي هذا احلديث تعليم عظيم الستعمال 
ملك احللة من احلرير وبيعها وهبتها وكسوهتا النساء وأمر عمر أن يستثين من ذلك اللباس املذكور يف حديث النهي 

  فقط وأن ال يتعدى ما أمر إىل غريه وأن ال تعارض بني أحكامه 
الة و السالم يف عني ما حكم على مجيع نوع تلك العني ألنه إمنا وقع الكالم ويف هذا احلديث أن حكمه عليه الص

على حلة سرياء كان يبيعها عطارد مث أخرب عليه الصالة و السالم أن ذلك احلكم جار يف كل حلة حرير وأخرب أن 
  ذلك احلكم ال يتعدى إىل غري اللباس وهذا هو قولنا يف عموم احلكم وإبطال القياس 

  قاله ابن حزم ومل يقتصر على ذلك بل وصله بتتمة فقال هذا ما 

  فصل يف متام الكالم يف تعارض النصوص

قال علي وذهب بعض أصحابنا إىل ترك احلديثني إذا كان أحدمها حاظرا واآلخر مبيحا أو كان أحدمها موجبا 
  واآلخر مسقطا قال فريجع حينئذ إىل ما كنا نكون عليه لو مل يرد ذانك احلديثان 

  قال علي وهذا خطأ من جهات 
أحدها أننا قد أيقنا أن األحاديث ال تتعارض وإذا بطل التعارض فقد بطل احلكم الذي يوجبه التعارض إذ كل شيء 

  بطل سببه فاملسبب فيه باطل بضرورة احلس واملشاهدة 

ركوا الحق يقينا يف أحدمها وال الثاين أهنم يتركون كال اخلربين واحلق يف أحدمها بال شك فإذا تركومها مجيعا فقد ت
  حيل ألحد أن يترك احلق اليقني أصال 

الثالث أهنم ال يفعلون ذلك يف اآليتني اللتني إحدامها حاظرة واألخرى مبيحة أو إحدامها موجبة والثانية نافية بل 
ا جاء يف القرآن وبني يأخذون باحلكم الزائد ويستثنون األقل من األكثر وقد بينا فيما سلف أنه ال فرق يف وجوب م

  وجوب ما جاء يف كالم النيب عليه الصالة و السالم 
قال علي وكان يف حجتهم يف ذلك إن أحد اخلربين ناسخ بال شك ولسنا نعلمه بعينه فلما مل نعلمه مل جيز لنا أن نقدم 



  اآلية ) وال تقف ما ليس لك به علم ( عليه بغري علم فندخل يف قوله تعاىل 
ذه احلجة فاسدة من وجهني أحدمها أهنم يلزمهم مثل ذلك يف اآليتني وهم ال يفعلون لك والوجه الثاين قال علي وه

أنه ال جيوز أن يقال يف خرب وال آية إن هذا منسوخ إال بيقني ويكفي من بطالن هذا الذي احتجوا به أننا على يقني 
ه قبل وروده فهو الناسخ بال شك وحنن على شك من أن احلكم الزائد على معهود األصل رافع ملا كان الناس علي

  هل نسخ ذلك احلكم حبكم آخر يردنا إىل ما كنا عليه أم ال فحرام ترك اليقني للشكوك وباهللا التوفيق 
قال علي وقد سبق خاطر أيب بكر حممد بن داود إىل ما ذهبنا إليه إال أنه رمحه اهللا اخترم قبل إنعام النظر يف ذلك 

  يف كتاب الوصول والعمل يف اخلربين املتعارضني كالعمل يف اآليتني وال فرق وذلك أنه قال 
  قال علي وقال بعض أهل القياس نأخذ بأشبه اخلربين بالكتاب والسنة 

قال علي وهذا باطل ألنه ليس الذي ردوا إليه حكم هذين اخلربين أوىل بأن يؤخذ به من اخلربين املردودين إليه بل 
يف وجوب األخذ هبا والطاعة هلا فإذ قد صح ذلك بيقني فماذا الذي جعل بعضها مردودا النصوص كلها سواء 

  وبعضها 

  مردودا إليه وما الذي أوجب أن يكون بعضها أصال وبعضها فرعا وبعضها حاكما وبعضها حمكوما فيه 
ي وهذه دعوى مفتقرة فإن قال االختالف الواقع يف هذين هو الذي حط درجتهما إىل أن يعرضا على غريمها قال عل

إىل برهان ألنه ليس االختالف لكوهنما معروضا على غيهما ألن االختالف باطل فظنهم أنه اختالف ظن فاسد 
فإذ قد أبطل اهللا تعاىل االختالف ) ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا ( يكذبه قول اهللا عز و جل 

سنة أخرى أو آية أخرى فقد وجب ضرورة أن يبطل مسببه الذي هو  الذي جعلوه سببا لعرض احلديثني على
  العرض وهذا برهان ضروري 

قال علي وإذا كانت النصوص كلها سواء يف باب وجوب األخذ هبا فال جيوز تقوية أحدمها باآلخر وغنما ذلك من 
  باب طيب النفس وهذا هو استحسان الباطل وقد أنكره بعضهم على بعض 

جح بعض أصحاب القياس أحد اخلربين على اآلخر بترجيحات فاسدة نذكرها إن شاء اهللا ونبني قال علي وقد ر
غلطهم فيها فمن ذلك أن قالوا إذا كان أحد اخلربين معموال به واآلخر غري معمول به رجحنا بذلك اخلرب املعمول 

  به على غري املعمول به 
ل ها هنا مجلة ال خيلو اخلرب قبل أن يعمل به من أن يكون حقا قال علي وهذا باطل ملا نذكره بعد هذا إال أننا نقو

واجبا أو باطال فإن كان حقا واجبا مل يزده العمل به قوة ألنه ال يكن أن يكون حق أحق من حق آخر يف أنه حق 
  وإن كان باطال فالباطل ال حيقه أن يعمل به 

  نا نأخذ باحلاظر وندع املبيح قال علي وقالوا إن كان أحد اخلربين حاظرا واآلخر مبيحا فإ
  قال علي وهذا خطأ ألنه حتكم بال برهان ولو عكس عاكس 

يريد اهللا بكم اليسر وال ( ولقوله تعاىل ) وما جعل عليكم يف الدين من حرج ( فقال بل نأخذ باملبيح لقوله تعاىل 
أما كان يكون قوله أقوى من ) يفا يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضع( ولقوله تعاىل ) يريد بكم العسر 

قولكم ولكنا ال نقول ذلك بل نقول إن كل أمر من اهللا تعاىل لنا فهو يسر وهو رفع احلرج وهو التخفيف وال يسر 
  وال ختفيف وال رفع حرج أعظم من شيء أدى إىل اجلنة وجنى من جهنم سواء كان حظرا أو إباحة 

أن يرد حديث صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويكون اإلمجاع وقال يف فصل آخر وقد أجاز بعض أصحابنا 



  على خالفه قال دليل على أنه منسوخ 
قال علي وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهني أحدمها أو ورود حديث صحيح يكون اإلمجاع على خالفه معدوم 

إنا حنن نزلنا ( والثاين أن اهللا تعاىل قال  مل يكن قط فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا وال سبيل له إىل وجوده أبدا
فما تكفل اهللا عز و جل به فهو غري ضائع أبدا والوحي ذكر والذكر حمفوظ بالنص فكالمه ) الذكر وإنا له حلافظون 

عليه الصالة و السالم حمفوظ حبفظ اهللا عز و جل فلو كان احلديث الذي ادعى هذا القائل أنه جممع على تركه وأنه 
  كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ومل حيفظ  منسوخ

قال علي ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التالوة منسوخني إما حبديث آخر صحيح وإما بآية 
متلوة ويكون االتفاق على النسخ املذكور ثبت إال أننا نقول ال بد أن يكون الناسخ هلما موجودا أيضا عندنا منقوال 

ينا حمفوظا عندنا وإمنا الذي منعنا منه أن يكون املنسوخ حمفوظا منقوال مبلغا إلينا ويكون الناسخ له قد سقط ومل إل
  ينقل إلينا لفظا فهذا باطل عندنا معدوم البتة 

  الفائدة الثالثة

ذلك نظر هل مها مما  قد عرفت فيما سبق أن احلديثني إذا الح بينهما التعارض ابتدئ أوال باجلمع بينهما فإن مل ميكن
ميكن وقوع النسخ فيه أم ال فإن كانا مما ميكن وقوع النسخ فه حبث عن املتأخر منهما فإن وقف عليه جعل ناسخا 

  وأخذ به 

وترك اآلخر وغن كانا مما ال ميكن وقوع النسخ فيه أو كانا مما ميكن وقوع النسخ فيه لكن مل يوقف عل املتأخر 
  ما فإن عرف أخذ به وترك اآلخر وإن مل يعرف الراجح منهما تعني التوقف فيهما منهما حبث عن الراجح منه

قال األستاذ أبو إسحاق الشريازي يف كتاب اللمع يف باب القول يف ترجيح أحد اخلربين على اآلخر ومجلته أنه إذا 
مبكن وأمكن نسخ أحدمها تعارض خربان وأمكن اجلمع بينهما وترتيب أحدمها على اآلخر يف االستعمال فعل وإن مل 

باآلخر فعل على ما بينته يف باب بيان األدلة اليت جيوز التخصيص هبا وما ال جيوز فإن مل ميكن ذلك رجح أحدمها 
  على اآلخر بوجه من وجوه الترجيح 

أن  وقد أورد بعض العلماء هنا إشكاال وهو أن البحث هنا غنما هو يف تعارض احلديثني املقبولني وقد سبق قريبا
احلديث املقبول إذا عارضه حديث غري مقبول أخذ باملقبول وترك اآلخر إذ ال حكم لضعيف مع القوي وما ذكر يف 

هذا املوضع يدل على أن اخلربين املقبولني قد يكون أحدمها راجحا واآلخر مرجوحا وقد ال يظهر وجه الترجيح 
  فيتوقف فيهما 

منه مسي حديثه شاذا والشاذ من املردود وأن احلديث إذا وقع اخلالف وقد تقرر أن الثقة إذا خالفه من هو أرجح 
  فيه باإلبدال يف متنه أو سنده وال مرجح مسي حديثه مضطربا واملضطرب من املردود 

وذهب بعض العلماء إىل تقدمي الترجيح مث اجلمع مث النسخ وذهب آخرون إىل تقدمي الترجيح ثن النسخ مث اجلمع 
ب إىل تقدمي الترجيح على ما سواه أن العقول مطبقة على تقدمي الراجح على غريه فتقدمي وقد ذكر بعض من ذه

  غريه عليه هدم لقواعد األصول وأما هذه األصول فهي من تصرفات العقول 

  فكل من أبدى فيها وجها معقوال قبل منه وإن خالف املشهور الذي عليه اجلمهور 
اجح عليه حبمله على الراجح عليه من غري أن ينقص شيئا من معناه وليس نعم يسوغ تأويل املرجوح بعد تقدمي الر



  هذا من قبيل اجلمع فإن اجلمع هو أن حيمل كل منهما على بعض معناه 
وأما قول من قال اإلعمال أوىل من اإلمهال فإن أراد اإلعمال ولو مع رجحان غريه عليه فممنوع وإن أراد اإلعمال 

  مع تساوي احلديثني فمسلم 
  وقال بعض املرجحني هلذا القول امللخص من التعارض من وجهني 

أحدمها ما يرجع إىل الركن بأن مل يكن بني الدليلني مماثلة كنص الكتاب واخلرب املتواتر مع خرب الواحد والقياس أو 
تواترة خرب الواحد مع القياس ألن شرط قبول خرب الواحد والقياس أن ال يكون مثة نص من الكتاب والسنة امل

  واإلمجاع خبالفه 
وكذا إذا كان ألحد اخلربين من اآلحاد أو ألحد القياسني رجحان على اآلخر بوجه من وجوه الترجيح ألن العمل 

  بالراجح واجب عند عدم التيقن خبالفه وال عربة للمرجوح مبقابلة الراجح 
ا ليس بدليل موجب للعلم وإمنا يوجب الظن ولكن هذا إمنا يستقيم بني خربي الواحد وبني القياسني ألن كال منهم

  أو علم غالب الرأي وهذا حيتمل التزايد من حيث القوة بوجوه الترجيح 
فأما بني النصني كتابا وسنة متواترة يف حق الثبوت فال يتصور الترجيح لن العلم بثبوهتما قطعي والعلم القطعي ال 

تمله من حيث اجلالء والظهور إال إذا وقع التعارض يف وجبهما حيتمل التزايد يف نفسه من حيث الثبوت وإن كان حي
  بأن كان أحدمها حمكما واآلخر فيه احتمال فاحملكم أوىل 

  وثانيهما ما يرجع إىل الشرط بأن ال يثبت التنايف بني احلكمني ويتصور 

  ان حقيقة أو داللة اجلمع بينهما الختالف احملل واحلال والقيد واإلطالق واحلقيقة واجملاز واختالف الزم
وبيانه أن النصني إذا تعارضا ومل يكن أحدمها خاصا واآلخر عاما فإما أن ال يكون بينهما زمان يصلح للنسخ ففي 

اخلاصني حيمل أحدمها على قيد أو حال أو جماز ما أمكن ويف العامني من وجه حيمل على وجه يتحقق اجلمع بينهما 
  بعض واآلخر على بعض آخر أو على القيد واإلطالق  ويف العامني لفظا حيمل أحدمها على

وأما أن يكون بينهما زمان يصلح للنسخ بأن كان املكلف يتمكن من الفعل واالعتقاد أو من االعتقاد ال غري على 
االختالف فيه فيمكن العمل بالطريقني بالتناسخ والتخصيص والتقييد واحلمل على اجملاز يف العامني واخلاصني 

  احلديث يرون العمل بطريق التخصيص والبيان أوىل واملعتزلة يرون العمل بالنسخ أوىل فأصحاب 
وقال مشاخينا وهو اختيار أيب منصور املاتريدي ينظر يف عمل األمة يف ذلك فإن محلوه على النسخ جيب العمل به 

هني أو استوى عملهم فيه وإن محلوه ىل التخصيص جيب العمل به وإن مل يعرف عمل األمة يف ذلك على أحد الوج
بأن عمل بعضهم على أحد الوجهني وبعضهم على الوجه اآلخر فريجع يف ذلك إىل شهادة األصول فيعمل بالوجه 

  الذي شهدت به 
وإن كان أحدمها خاصا واآلخر عاما فإن عرف تارخيهما وبينهما زمان يصح فيه النسخ فإن كان اخلاص سابقا 

وإن كان العام سابقا واخلاص متأخرا نسخ من العام بقدر اخلاص ويبقى الباقي وإن والعام متأخرا نسخ اخلاص به 
وردا معا وكان بينهما زمان ال يصح فيه النسخ يبين العام على اخلاص فيكون املراد من العام ما وراء املخصوص 

  وهذا قول مشايخ العراق والقاضي أيب زيد ومن تابعه من ديارنا 
  لعام على اخلاص يف الفصلني حىت إن اخلاص السابق وقال الشافعية يبىن ا



  يكون مبنيا للعام الالحق فيكون املراد من العام ما وراء قدر املخصوص بطريق البيان 
واجلواب فيه على قول مشايخ مسرقند كذلك إذا مل يكن بينهما زمان يصلح للنسخ ألنه ال يندفع التناقض إال هبذا 

صلح للنسخ فقالوا يتوقف يف حق االعتقاد ويعمل بالنص العام بعمومه وال يبىن على الطريق فأما إذا كان زمان ي
ـ    اخلاص ا ه

وقد ذكر كثري من علماء األصول أن الدليلني املتعارضني قد يكونان متقارنني يف الورود عن الشارع وبينوا احلكم 
الراجح منهما فإن مل يعلم تعني املصري إىل يف ذلك فقالوا وإن تقارن املتعارضان فإن تعذر اجلمع بينهما حبث عن 

  التخيري 
ومل يتعرضوا لذكر النسخ هنا ملا أن من شرطه التراخي بينهما فإذا تقارنا الورود مل ميكن جعل أحدمها ناسخا واآلخر 

  منسوخا 
قض ال يليق وقد استشكل بعض العلماء ذلك فقال إن التقارن بني املتنافيني ال يتصور يف كالم الشارع ألنه تنا

  مبنصبه بل ال بد أن يكون أحدمها متأخرا إال أنه رمبا جهل التاريخ 
  وقد أجاب عن ذلك بعضهم فقال جيوز 

أن يراد بالتقارن هنا التقارن يف زمن التكلم بالنسة إليه تقدس وتعاىل على الوجه املتصور يف حقه إذ ال يلزم عليه 
  ان النسبة تناقض ألنه ال يلزم أن يكون ذلك الزمان زم

  وأن يراد به التقارن يف النزول على النيب عليه أفضل الصالة والسالم إذ ال يلزم عليه تناقض ملا ذكر 
وأن يراد به التقارن يف الورود أي الوصول إلينا أي إىل الطبقة األوىل منا اآلخذين عنه عليه أفضل الصالة والسالم 

  يضا ملا ذكر إن تصور تقارن ذلك إذ ال يلزم عليه تناقض أ

وأن يراد به التعاقب بالنسبة لزمان املتكلم أو زمان النزول أو زمان الولود خصوصا يف األخري ومن املشهور ان 
  تقارن األقوال مع احتاد القائل احلادث ليس إال مبعىن التعاقب 

التعاقب وغريه بالنسبة للكتاب هذا ولعل األسبق إىل الفهم من كالمهم أن املدار يف التقارن مبعناه الظاهر أو مبعىن 
  على زمان النزول وبالنسبة للسنة على زمان الورود أي التكلم منه عليه أفضل الصالة والسالم 

على أن لقائل أن يقول إن التقارن بني املتنافيني ال يلزم على اإلطالق أن يكون تناقضا حمذورا جلواز أن يكون 
  للتخيري بينهما أو حلكمة أخرى 

  محل التقارن على التعاقب ال يصح هنا ألن مقتضاه النسخ ومل يذكر يف أحكام هذا القسم  فإن قلت
قلت قد مينع أن مقتضاه ذلك بناء على اعتبار التراخي يف النسخ انتهى ما أجاب به وليته لو أتى مبثال ليعلم أن هذه 

ال يناهلا سوى الوهم ال سيما إن كانت بعيدة املسألة ليست حمصورة يف دائرة اخليال كثري من املسائل املفروضة اليت 
  عن الفهم 

وقد وقع يف كتب أصول الفقه مسائل كثرية مبنية على جمرد الفرض وهي ليست داخلة فيه وكثريا ما أوجب ذلك 
  حرية املطالع النبيه حيث يطلب هلا أمثلة فريجع بعد اجلد واالجتهاد ومل حيظ مبثال واحد 

مر وملا ذكره بعض العلماء وهو أن كل مسألة تذكر يف أصول الفقه وال ينبين عليها فروع فينبغي االنتباه هلذا األ
فقهية أو آداب شرعية أو ال تكون عونا يف ذلك فهي غري داخلة يف أصول الفقه وذلك أن هذا العلم مل خيتص 

  كن أصال له بإضافته إىل الفقه إال لكونه مفيدا له وحمققا لالجتهاد فيه فإذا مل يفد ذلك مل ي



وخيرج على هذا كثري من املسائل اليت تكلم عليها املتأخرون وأدخلوها فيه كمسألة ابتداء وضع اللغات ومسألة 
  اإلباحة هل هي تكليف أم ال ومسألة أمر 

  املعدوم ومسألة كان النيب صلى اهللا عليه و سلم متعبدا بشرع من قبله أم ال 
 أنه ال حيصل من اخلالف فيها خالف يف فرع من فروع الفقه مثل مسألة وكذلك كل مسألة ينبين عليها فقه إال

األمر بواحد مبهم من أشياء معينة كما يف كفارة اليمني فقيل إن األمر بذلك يوجب واحدا منها ال بعينه وقيل إنه 
أشبهها من  يوجب الكل فعل الكل فقيل الواجب أعالها وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها فهذه املسألة وما

  املسائل اليت فرضوها مما ال مثرة له يف الفقه غري داخلة يف أصوله 
وقد رأيت يف كتاب االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من احلديث للحافظ احلازمي عبارة رمبا كان هلا موقع عظيم هنا 

على هذا يعترب احلكم الثاين يف املقدمة يف بيان شروط النسخ ومنها أن يكون اخلطاب الناسخ متراخيا عن املنسوخ ف
  فإنه ال يعدو أحد القسمني إما أن يكون متصال أو منفصال 

فإن كان متصال باألول ال يسمى نسخا إذ من شرط النسخ التراخي وقد فقد ها هنا ألن قوله عليه الصالة و 
يلبس اخلفني وغن كان السالم ال تلبسوا القمص وال السرويالت وال اخلفاف إال أن يكون رجل ليس له نعالن فل

صدر احلديث يدل على منع لبس خلفاف وعجزه يدل على جوازه ومها حكمان متنافيان غري أنه ال يسمى نسخا 
  النعدام التراخي فيه ولكن هذا النوع يسمى بيانا 

   ١وإن كان منفصال نظرت هل ميكن بينهما فإن أمكن اجلمع مجع 

  حلسن احلريب سهل بن عمار العتكي البلخي أبو بكر بن أيب خيثمة إسحاق بن ا
قال أبو عبد اهللا مجيع من ذكرناهم يف هذا النوع بعد الصحابة والتابعني فمن بعدهم قوم قد اشهروا بالرواية ومل 

  يعدوا يف الطبقة األثبات املتقنني احلفاظ 

  ذكر النوع الثاين واخلمسني من علوم احلديث

يف العرض على العامل ورآه مساعا ومن رأى باإلجازة من بلد إىل بلد هذا النوع من هذه العلوم معرفة من رخص 
  إخبارا ومن أنكر ذلك ورأى شرح احلال فيه عند الرواية 

وبيان العرض أن يكون الراوي حافظا متقنا فيقدم املستفيد إليه جزءا من حديثه أو أكثر من ذلك فيناوله فيتأمل 
ثه قال للمستفيد قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت األحاديث كلها الراوي حديثه فإذا خربه وعرف أنه من حدي

  وهذه روايايت عن شيوخي فحدث هبا عين فقال مجاعة من أئمة احلدي إنه مساع منهم من أهل املدينة 
أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة حكاه مالك عن شيوخه عنه وأبو عبد اهللا عكرمة 

عبد اهللا بن عباس وحممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب بن زهرة الزهري وربيعة بن أيب عبد الرمحن الرأي  موىل
والعالء بن عبد الرمحن بن يعقوب وحيىي بن سعيد بن قيس األنصاري وهشام بن عروة بن الزبري القرشي وحممد بن 

بد العزيز بن حممد بن أيب عبيد األندراوردي يف عمرو بن علقمة الليثي ومالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي وع
  مجاعة بعدهم 

  ومن أهل مكة 
  جماهد بن جرب أبو احلجاج املخزومي موالهم وسفيان بن عيينة اهلاليل ومسلم بن خالد الزجني يف مجاعة بعدهم 



  الفائدة الثانية

عبد الرحيم العراقي يف أول شرح  قد عرفت أن هذا الفن يبحث فيه عن مصطلح أهل األثر قال احلافظ زين الدين
ألفيته اليت خلص فيها كتاب ابن الصالح يف هذا الفن وبعد فعلم احلديث خطري وقعه كبري نفعه عليه مدار أكثر 

األحكام وبه يعرف احلالل واحلرام وألهله اصطالح ال بد للطالب من فهمه فلهذا ندب إىل تقدمي العناية بكتاب يف 
  علمه ا هـ 
مدخل لعلم احلديث وقد مساه بعضهم بعلم دراية احلديث وعرفه بقوله علم بقوانني يعرف هبا أحوال  فهذا الفن

السند واملنت من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع وعلو ونزول وكيفية التحمل واألداء وصفات الرجال 
  وما أشبه ذلك 

القبول والرد وقد نظمه اجلالل  وقد اختصره بعضهم فقال علم يعرف به أحوال الراوي واملروي من حيث
  السيوطي يف ألفيته فقال 

  ) يدرى هبا أحوال منت وسند ... علم احلديث ذو قوانني حتد ( 
  ) أن يعرف املقبول واملردود ... فذانك املوضوع واملقصود ( 

ديث صحيح وقد فسر بعضهم التعريف املذكور فقال قوله علم ميكن أن يراد به القواعد والضوابط كقولك كل ح
يسوغ االحتجاج به والباء يف قوله يعرف به للسببية والالم يف قوله حال الراوي واملروي للجنس إذ ال يعرف هبذا 

  العلم حال الراوي املعني أو املروي املعني وإمنا يعرف به حال غري املعني 

ا بعد واحد بفترة بينهما وتواتر اخلرب أي واحد) مث أرسلنا رسلنا تترى ( وترى وجيوز فيها التنوين وتركه قال تعاىل 
  جميء املخربين به واحدا بعد واحد من غري اتصال 

  وهاهنا مسائل مهمة تتعلق هبذا املبحث

  املسألة األوىل

  قد عرفت مما سبق أن اخلرب ال يسمى متواترا إال إذا وجد فيه أمران 
ين هو اإلحساس به على وجه اليقني وذلك مثل أحدمها أن يكون ذلك اخلرب مما يدرك باحلس ويكون مستند املخرب

أن يقولوا رأينا زيد يفعل كذا ومسعنا عمرا يقول كذا فإن كان اخلرب مما ال يدرك باحلس ال يسمى متواترا وال يفيد 
العلم وإن كان املخربون به ال حيصون كثرة فلو استدل مستدل على حدوث العامل بأن أناسا ال حيصرون يقولون 

ابله القائل بقدمه مبثل دليله وقال إن أناسا ال حيصرون يقولون بقدمه فمثل هذه املسألة جيب أن يرجع فيها حبدوثه وق
  إىل االستدالل بأمر آخر 

الثاين أن يكون عدد املخربين به بلغ يف الكثرة مبلغا حتيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه فإن مل يبلغ املخربون به 
خلرب متواترا وإن أفاد العلم بسبب أمر آخر يدل على صدقه ومن مث قال بعضهم املتواتر هو هذا املبلغ مل يسم ذلك ا

خرب مجاعة يفيد بنفسه العلم بصدقه فاحترز بقوله بنفسه عن اخلرب الذي علم صدقه بأمر آخر كقرينة دلت على 
  صدق من أخرب به 

تندت يف اإلخبار إىل اإلحساس باملخرب به وهي تتمة قد يكون الناقلون للخرب طبقة واحدة وهي اجلماعة اليت اس



املثبتة ألصل اخلرب فإذا تلقينا اخلرب عنها فاألمر ظاهر وقد يكون الناقلون للخرب طبقتني وذلك فيما إذا تلقينا اخلرب 
  عن مجاعة تلقت اخلرب عن اجلماعة اليت استندت يف اإلخبار إىل اإلحساس باملخرب به ويشترط يف 

٢   

زرعة وذكر حديثا حدثنا به عن األويسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر ضرب لليهود  مسعت أبا -
  والنصارى واجملوس إقامة ثالث ليال باملدينة يتسوقون ويقضون حوائجهم 

  قال أبو زرعة يف املوطأ مالك عن نافع عن أسلم أن عمر 
  والصحيح ما يف املوطأ 

عن حديث رواه سعيد بن سالم العطار عن عبد اهللا بن عمر العمري عن سألت علي بن احلسني بن اجلنيد  - ٢٦
   -نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف قوله من استطاع إليه سبيال

  قال الزاد والراحلة 
  قال هذا حديث باطل 

  علل أخبار رويت يف الغزو والسري

عن إمساعيل عن قيس عن جرير أن النيب صلى اهللا سألت أيب عن حديث رواه محاد بن سلمة عن حجاج  - ٢٧
   -عليه وسلم 

  قال من أقام مع املشركني فقد برئت منه الذمة

  قال أيب الكوفيون سوى حجاج ال يسندونه 
  ومرسل أشبه 

سألت أيب عن حديث رواه إبراهيم بن شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أيب إدريس عن عبد اهللا بن  - ٢٨
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم حوالة عن 

  قال خيندون أجنادا

  قال هو صحيح حسن غريب 
مسعت أيب وذكر حديثا رواه وهب عن خمرمة بن بكري عن أبيه عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب  - ٢٩

   -هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال وفد اهللا ثالثة الغازي واحلاج واملعتمر



ليمان بن بالل عن سهيل عن أبيه عن مرداس اجلندعي عن كعب قوله ورواه عاصم عن أيب صاحل قال أيب ورواه س
  عن كعب قوله 

  املبحث الثالث يف احلديث الضعيف

  قال بعض العلماء احلديث هو ما مل جيمع صفات احلديث الصحيح وال صفات احلديث احلسن 
  ة احلسن وقال بعضهم األوىل يف حده أن يقال هو ما مل يبلغ مرتب

وال خيفى أن ما يكون نازال عن مرتبة احلسن يكون عن مرتبة الصحيح أنزل فال احتياج إذا إىل ذكر الصحيح يف 
  حده 

وقد قسموا الضعيف إىل أقسام جعلوا جعلوا لبعضها لقبا خاصا به لوجود الداعي إليه وذلك كاملرسل واملنقطع 
  ا غفال لعدم الداعي إىل ذلك واملعضل واملعلل والشاذ واملضطرب وتركوا بعضه

وقد حاول بعضهم حصر أقسامه فنظر يف شروط القبول وهي شروط الصحيح واحلسن فوجدها ستة وهي اتصال 
السند حيث مل ينجرب املرسل مبا يؤيده وعدالة الرواة والسالمة من كثرة اخلطأ والغفلة وجميء احلديث من وجه آخر 

أهليته وليس متهما كثري الغلط والسالمة من الشذوذ والسالمة من العلة  حيث كان يف اإلسناد مستورا مل تعرف
  القادحة 

مث نظر يف الضعيف فرأى أن منه ما يفقد شرطا فقط ومنه ما يفقد شرطني ومنه ما يفقد أكثر من ذلك فتبني له هبذا 
  النظر أقسام كثرية تبلغ فيما ذكره بعض من عين بأمرها اثنني وأربعني قسما 

بعد إيرادها قسما قسما هذه أقسام الضعيف باعتبار االنفراد واالجتماع وقد تركت من األقسام اليت يظن وقال 
انقسامه إليها حبسب اجتماع األوصاف عدة أقسام وهي اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف أو جمهول أو مستور يف 

 ميكن وصف ما فيه راو ضعيف أو اإلسناد ألنه ال ميكن اجتماع ذلك على الصحيح ألن الشذوذ تفرد الثقة فال
  جمهول أو مستور بأنه شاذ 

وميكن الزيادة يف هذه األقسام وذلك بأن ينظر إىل فقد العدالة مثال فيجعل باعتبار ما يدخل حتته أنواعا فإنه يشمل 
احد منها ما يكون بكذب الراوي أو هتمته بذلك أو فسقه أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله فإذا لوحظ كل و

  على حدة ولوحظ مثل ذلك يف مثله زادت األقسام زيادة كثرية 
وقد تصدى بعضهم لذلك غري أنه أبان أن تلك األقسام تنقسم إىل ثالثة أنواع نوع منها مل يتحقق وجوده وال 

  إمكانه ونوع منها حتقق إمكانه دون وجوده ونوع منها قد حتقق إمكانه ووجوده 
فائدة هذا التقسيم وذلك ألن املراد به إن كان معرفة مراتب الضعيف فليس فيه ما يفيد  وقد صرح غري واحد بقلة

  ذلك 
فإن قيل إنه قد يفيد ذلك ألن هذا التقسيم يعرف به ما فقد كل قسم من الشروط فإذا وجدنا قسمني قد فقد 

  أحدمها من الشروط أكثر حكمنا عليه بأنه أضعف 
طالقه فقد يكون األمر بالعكس وذلك كفاقد الصدق فإنه أضعف مما سواه وإن قيل إن هذا احلكم ال يسوغ على إ
  كان فاقدا للشروط اخلمسة الباقية 

وإن كان املراد به ختصيص كل قسم باسم فالقوم مل يفعلوا ذلك فإهنم مل يسموا منها إال القليل كما ذكرنا آنفا ومل 



  يتصد املقسم نفسه لذلك 
  م قسما يبلغ بالبسط فهذه فائدة ال تستوجب هذه النصب وإن كان املراد به معرفة ك

  وميكن أن يقال فائدة ذلك حصر األقسام ليبحث عما وقع منها مما مل يقع ومعرفة منشأ الضعيف يف كل قسم 

وأما قول بعضهم إنه قد خاض يف تقسيمه أناس ليسوا من أهل هذا الشأن فتعبوا وأتعبوا ولو قيل ألطوهلم يدا يف 
نا مبثال مما ليس له لقب خاص لبقي حائرا فهو ضعيف ألن التقسيم إذا مل يكن فيه ما يعترض به عليه يقبل ذلك ايت

من أي مقسم كان وعدم معرفته ببعض أمثلة األقسام اليت مل يتحقق وجودها بعد ال يضره ويكفيه أن يقول قد قمت 
غريي وهو البحث يف أمثلة كل قسم وبيان ما بطرف من املسألة وهو بيان األقسام وبقي طرف آخر منها تركته ل

  وقف عليه منها 
  وقد أفرد ابن اجلوزي عن الضعيف نوعا آخر مساه املضعف 

وهو الذي مل جيمع على ضعفه بل فيه إما يف املنت أو يف املسند تضعيف لبعض أهل احلديث وتقوية آلخرين منهم وهو 
  أعلى مرتبة من الضعيف اجملمع عليه 

ما إذا مل يترجح أحد األمرين أو كان التضعيف هو املرجح وال فقد وقع يف كتب ملتزمي الصحة حىت وحمل هذا في
  البخاري أشياء من هذا القبيل 

وذكر النووي يف شرح مسلم عن ابن الصالح أنه قال شرط مسلم يف صحيحه أن يكون احلديث متصل اإلسناد 
  ن الشذوذ والعلة بنقل الثقة عن الثقة من أوله إىل منتهاه ساملا م

  قال وهذا حد الصحيح 
  فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بال خالف بني أهل احلديث 

وما اختلفوا يف صحته من األحاديث فقد يكون سبب اختالفهم انتفاء شرط من هذه الشروط أو بينهم خالف يف 
  اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستورا أو كان احلديث مرسال 

وقد يكون سبب اختالفهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهو األغلب يف ذلك كما إذا كان 
احلديث يف رواته من اختلف يف كونه من شرط الصحيح فإذا كان احلديث رواته كلهم ثقات غري أن فيهم أبا الزبري 

محاد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على  املكي مثال أو سهيل بن أيب صاحل أو العالء بن عبد الرمحن أو
شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤالء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط املعتربة ومل 

  يثبت عند البخاري ذلك فيهم 
وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة موىل ابن عباس وإسحاق بن حممد الفروي وعمرو بن مرزوق 

  هم ممن احتج هبم البخاري ومل حيتج هبم مسلم وغري
قال احلاكم أبو عبد اهللا احلافظ النيسابوري يف كتابه املدخل يف معرفة املستدرك عدد من أخرج هلم البخاري يف 

اجلامع الصحيح ومل خيرج هلم مسلم أربع مئة وأربعة وثالثون شيخا وعدد من احتج هبم مسلم يف املسند الصحيح 
  هبم البخاري يف اجلامع الصحيح ست مئة ومخسة وعشرون شيخا ومل حيتج 

   -وأما قول مسلم يف صحيحه يف باب صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ليس كل شي صحيح عندي وضعنه هاهنا يعين يف كتابه هذا الصحيح وإمنا وضعت



  هاهنا ما أمجعوا عليه 
  فمشكل 

ها لكوهنا من حديث من ذكرناه ومن مل نذكره ممن اختلفوا يف صحة فقد وضع فيه أحاديث كثرية خمتلفا يف صحت
  حديثه 

  قال الشيخ وجوابه من وجهني 
أحدمها أن مراده أنه مل يضع فيه إال ما وجد عنده فيه شروط الصحيح اجملمع عليه وإن مل يظهر اجتماعها يف بعض 

  األحاديث عند بعضهم 
ف الثقات فيه يف نفس احلديث متنا أو إسنادا ومل يرد ما كان اختالفهم فيه والثاين أنه أراد أنه مل يضع فيه ما اختل

  إمنا هو يف توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كالمه فإذا ذكر ملا سئل عن حديث أيب هريرة فإذا قرأ فأنصتوا 
  هل هو صحيح فقال هو عندي صحيح 

  فقيل مل مل تضعه هاهنا فأجاب بالكالم املذكور 

فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا يف إسنادها أو متنها لصحتها عنده ويف ذلك ذهول منه عن هذا  ومع هذا
  الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت 

  وقال بعضهم أراد مسلم باإلمجاع يف قوله وإمنا وضعت هاهنا ما أمجعوا عليه 
  بن أيب شيبة وسعيد بن منصور اخلرساين إمجاع أربعة من أئمة احلديث أمحد بن حنبل وابن معين وعثمان 

وذكر النووي يف موضع آخر منه أن مسلما انتقد عليه روايته يف صحيحه عن مجاعة من الضعفاء واملتوسطني 
  الواقعني يف الدرجة الثانية اليت ليست من شرط الصحيح 

  مث نقل عن ابن الصالح أنه أجاب عن ذلك من أوجه 
  ضعيف عند غريه ثقة عنده  أحدمها أن يكون ذلك فيمن هو

وال يقال إن اجلرح مقدم على التعديل ألن ذلك فيما إذا كان اجلرح ثابتا مفسر السبب وإال فال يقبل اجلرح إذا مل 
  يكن كذلك 

وقد قال اخلطيب البغدادي وغريه ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من مجاعة علم الطعن فيهم من غريهم 
  يثبت فيهم الطعن املؤثر مفسر السبب حممول على أنه مل 

الثاين أن يكون ذلك واقعا يف املتابعات والشواهد ال يف األصول وذلك بأن يذكر احلديث أوال بإسناد رجاله ثقات 
وجيعله أصال مث يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد باملتابعة أو لزيادة ينبه على فائدة 

  مه فيما قد
  الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ عليه بعد 

أخذه عنه باختالط حدث عليه غري قادح فيما رواه من قبل يف زمن استقامته كما يف أمحد بن عبد الرمحن بن وهب 
هو بن أخي عبد اهللا بن وهب ذكر أبو عبد اهللا احلاكم أنه اختلط بعد اخلمسني ومئتني بعد خروج مسلم من مصر ف

يف ذلك كسعيد بن أيب عروبة وعبد الرزاق وغريمها ممن اختلط آخرا ومل مينع ذلك من صحة االحتجاج يف 
  الصحيحني مبا أخذ عنهم قبل ذلك 

الرابع أن يعلو بالشيخ الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العايل وال يطول بإضافة 



  هذا الشأن يف ذلك  النازل إليه مكتفيا مبعرفة أهل
وذكر يف موضع آخر منه وهو مما يناسب ما حنن فيه من وجه أن مسلما أشار يف مقدمة صحيحه إىل أنه يقسم 

  األحاديث ثالثة أقسام 
  األول ما رواه احلفاظ املتقنون 

  والثاين ما رواه املستورون املتوسطون يف احلفظ واإلتقان 
  وأنه إذا فرغ من القسم األول أتبعه الثاين  والثالث ما رواه الضعفاء واملتروكون

  وأما الثالث فال يعرج عليه 
مث قال وقد اختلف العلماء يف مراده هبذا التقسيم فقال اإلمامان احلافظان احلاكم أبو عبد اهللا وصاحبه أبو بكر 

  ل البيهقي إن املنية قد اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاين وإنه إمنا ذكر القسم األو
قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من احلاكم وتابعوه عليه وليس األمر على ذلك ملن حقق نظره ومل 

يتقيد بالتقليد فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم يف كتابه احلديث على ثالث طبقات من الناس كما قال فذكر أن 
  يث من مل يوصف باحلذق واإلتقان القسم األول حديث احلفاظ وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاد

مع كوهنم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم مث أشار إىل ترك حديث من أمجع العلماء أو اتفق األكثر منهم على 
  هتمته وبقي من اهتمه بعضهم وزكاه بعضهم فلم يذكره هنا 

منها على طريق اإلتباع لألوىل  ووجدته ذكر يف أبواب كتابه حديث الطبقتني األوليني وأتى بأسانيد الثانية
واالستشهاد أو حيث مل جيد يف الباب للقسم األول شيئا وذكر أقواما تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون ممن ضعف 

  أو اهتم ببدعة 
  وكذلك فعل البخاري 

بعة كما نص فعندي أنه أتى بطبقاته الثالث يف كتابه على ما ذكر ورتب يف مقدمة كتابه وبينه يف تقسيمه وطرح الرا
  عليه 

فاحلاكم تأول أنه إمنا أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأيت بأحاديثها خاصة مفردة وليس ذلك مراده بل إمنا أراد مبا 
ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن جيمع ذلك يف األبواب ويأيت بأحاديث الطبقتني فيبدأ باألوىل مث يأيت بالثانية على 

  ع حىت استوىف مجيع األقسام الثالثة طريق االستشهاد واإلتبا
  وحيتمل أن يكون أراد بالطبقات الثالثة احلفاظ مث الذين يلوهنم والثالثة هي اليت اطرحها 

وكذلك علل األحاديث اليت ذكر ووعد أنه يأيت هبا قد جاء يف مواضعها من األبواب من اختالفهم يف األسانيد 
ر تصحيف املصحفني وهذا يدل على استيفائه غرضه يف تأليفه وإدخاله كاإلرسال واإلسناد والزيادة والنقص وذك

  يف كتابه كل ما وعد به 
قال القاضي وقد فاوضت يف تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب فما رأيت منصفا ال صوبه وبان له ما 

  ذكرت وهو ظاهر ملن تأمل الكتاب وطالع جمموع األبواب 
اله ابن سفيان صاحب مسلم أن مسلما أخرج ثالثة كتب من املسندات أحدها هذا الذي وال يعترض على هذا مبا ق

  قرأه على الناس 
  والثاين يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب املغازي وأمثاهلما 

  والثالث يدخل فيه من الضعفاء فإنك إذا 



سلم يف صدر كتابه فتأمله جتده كذلك تأملت ما ذكر ابن سفيان مل يطابق الغرض الذي أشار إليه احلاكم مما ذكر م
  إن شاء اهللا تعاىل 

  هذا آخر كالم القاضي عياض وهذا الذي اختاره ظاهر جدا 

  تقسيم احلديث الضعيف إىل أقسامه املشهورة على طريقة احملدثني

ر القوم فإن ذلك وقد أحببنا أن نقسم احلديث الضعيف إىل أقسامه املشهورة املأخوذة باالستقراء والتتبع متبعني آلثا
  أقرب إىل الطبع وأعظم يف النفع 

وقد بينا فيما سبق أن احلديث ينقسم إىل قسمني مقبول ومردود وأن املقبول هو الصحيح واحلسن واملردود هو 
  الضعيف وبينا شروط القبول 

القبول  وال خيفى أن معرفة شروط القبول توجب معرفة سبب الرد إذ سبب الرد ليس إال فقد شرط من شروط
  فأكثر 

  وقد أرجع بعضهم سبب الرد إىل أمرين أحدمها عدم االتصال يف السند 
  والثاين وجود أمر يف الراوي يوجب طعنا 

وعدم االتصال هو سقوط راو من الرواة من السند ويقال هلذا السقوط انقطاع وللحديث الذي سقط من سنده 
  وهو الذي مل يسقط من سنده راو من الرواة  راو فأكثر احلديث املنقطع ويقابله احلديث املتصل

  ويدخل حتت املنقطع هبذا املعىن املنقطع الذي سيأيت ذكره فإذا قسم من أقسامه 
واألمور اليت يوجب كل واحد منها الطعن يف الراوي عشرة الكذب والتهمة به وفحش الغلط والغفلة والوهم 

  واملخالفة والفسق واجلهالة والبدعة وسوء احلفظ 
  وإذا عرف هذا نقول احلديث الضعيف هو ما وجد فيه شيء مما يوجب الرد 

وموجب الرد وهو بعينه موجب الضعف أمران أحدمها سقوط راو من الرواة من إسناده والثاين وجود أمر يف 
  الراوي يوجب طعنا فيه فعلى ذلك يكون احلديث الضعيف نوعني 

  الرواة من سنده أحدمها ما يكون موجب الرد فيه سقوط راو من 
  وثانيهما ما يكون موجب الرد فيه وجود أمر يف الراوي يوجب طعنا فيه 

أما النوع األول وهو احلديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه سقوط راو من الرواة من سنده فهو أربعة 
أو من آخره بعد التابعي  أقسام املعلق واملرسل واملعضل واملنقطع وذلك ألن السقوط إما أن يكون من مبادي السند

  أو من غري ذلك 
  فاألول املعلق والثاين املرسل والثالث إن كان الساقط فيه اثنني فصاعدا مع التوايل فهو املعضل وإال فهو املنقطع 

فاملعلق هو احلديث الذي سقط من أول سنده راو فأكثر كقول البخاري قال هبز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
   - عليه وسلم النيب صلى اهللا

  )اهللا أحق أن يستحىي منه ( 

   -قال احلافظ ابن حجر ومن صور املعلق أن حيذف منه مجيع السند ويقال مثال قال ص 



  ومنها أن حيذف منه إال الصحايب أو إال الصحايب والتابعي معا ومنها أن

ختلف فيه هل يسمى تعليقا أم ال حيذف من حدثه ويضيفه إىل من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك املصنف فقد ا
  والصحيح يف هذا التفصيل فإذا عرف بالنص أو االستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإال فتعليق 

وإمنا ذكر التعليق يف قسم املردود للجهل حبال احملذوف وقد حيكم بصحته إن عرف بأن جييء مسمى من وجه آخر 
تعديل على اإلهبام واجلمهور ال يقبل حىت يسمى لكن قال ابن فإن قال مجع من أحذفه ثقات جاءت مسألة ال

  الصالح هنا إن وقع احلذف يف كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه باجلزم محل 

  على أنه ثبت إسناده عنده وإمنا حذف لغرض من األغراض وما أتى فيه بغري اجلزم ففيه مقال 
  صالح وقد أوضحت أمثلة ذلك يف النكت على ابن ال

واملرسل هو احلديث الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبريا أو صغريا 
   -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كذا أو فعل كذا أو فعل حبضرته كذا وحنو ذلك

إذا كان ذلك احتمل أن يكون وإمنا ذكر يف قسم املردود للجهل حبال احملذوف الحتمال أن يكون غري صحايب و
  ضعيفا وإذا كان ثقة احتمل أن يكون روى عن تابعي آخر يكون ضعيفا وهكذا 

  وقد وجد باالستقراء رواية ستة أو سبعة من التابعني بعضهم عن بعض وهذا أكثر ما وجد يف هذا النوع 
اجلمهور التوقف فيه الحتمال أن  فإن عرف من عادة التابعي الذي أرسل احلديث أنه ال يرسل إال عن ثقة فمذهب

يكون من أرسله عنه ضعيفا عند غريه وإن كان ثقة عنده فالتوثيق يف الرجل املبهم غري كاف عندهم ومع ذلك فثم 
  احتمال آخر وإن كان بعيدا وهو أن يكون اإلرسال يف ذلك املوضع قد جرى على خالف عادته بسبب ما 

  ت وغريهم مل يقبل مرسله اتفاقا وإن عرف من عادته أنه يرسل عن الثقا
هذا وملا كان املرسل مما عين بأمره املؤلفون يف أصول الفقه أو أصول احلديث أحببنا أن نفيض فيه هنا فنقول ذكر 

  العلماء يف حده ثالثة أقوال 
   -القول األول وهو املشهور أن املرسل ما رفعه التابعي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ن كبار التابعني كعبيد اهللا بن عدي بن اخليار وقيس بن أيب حازمسواء كان م

  وسعيد بن املسيب وأمثاهلم أو من صغار التابعني كالزهري وأيب حازم وحيىي بن سعيد األنصاري وأشباههم 
   -القول الثاين أنه ما رفعه التابعي الكبري إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ار التابعني مرسال ولكن منقطعافعلى هذا ال يسمى ما رفعه صغ

  قال ابن الصالح قول 



الزهري وابن أيب حازم وحيىي بن سعيد األنصاري وأشباههم من أصاغر التابعني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  حكى ابن عبد الرب أن قوما ال يسمونه مرسال بل منقطعا لكوهنم مل يلقوا من

  أكثر روايتهم عن التابعني الصحابة إال الواحد واالثنني و
قلت وهذا املذهب فرع ملذهب من ال يسمي املنقطع قبل الوصول إىل التابعي مرسال واملشهور التسوية بني التابعني 

  يف اسم اإلرسال كما تقدم 
يقبل إذا  قال بعض العلماء مل أر التقييد بالكبري صرحيا يف كالم أحد من احملدثني وأما تقييد الشافعي املرسل الذي مل

  اعتضد بأن يكون من رواية التابعي الكبري فليس فيه داللة على أن ما يرفعه التابعي الصغري ال يسمى مرسال 
على أن الشافعي قد صرح بتسمية ما يرفعه من دون كبار التابعني مرسال وذلك يف قوله ومن نظر يف العلم خبربة 

  عني بدالئل ظاهرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التاب
  وقد اعترض على ابن الصالح هنا من وجهني أحدمها يف قوله قبل الوصول إىل التابعي 

  فإن الصواب يف ذلك أن يقال قبل الوصول إىل الصحايب وقد تبع يف ذلك احلاكم 
ة ثالثة عشر فأكثر الثاين يف إشعاره بأن الزهري مل يلق من الصحابة إال الواحد واالثنني مع أنه قد لقي من الصحاب

وهم عبد اهللا بن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد وربيعة بن عباد وعبد اهللا بن جعفر والسائب بن يزيد وسنني 
  أبو مجيلة وأبو الطفيل وحممود بن الربيع واملسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن أزهر 

وقد مسع من حممود بن لبيد وعبد اهللا بن  ومل يسمع من عبد اهللا بن جعفر بل رآه رؤية وقيل إنه مسع من جابر
  احلارث بن نوفل وثعلبة بن أيب مالك القرظي وهم خمتلف يف صحبتهم 

  وأنكر أمحد وحيىي مساعه من أيب عمر وأثبته علي بن املديين 

  القول الثالث أنه ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع كان 
  حد فعلى هذا يكون املرسل واملنقطع مبعىن وا

واملعروف يف الفقه وأصوله أن ذلك يسمى مرسال إال أن أكثر ما يوصف باإلرسال من حيث االستعمال ما رواه 
   -التابعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقال احلاكم يف كتاب املعرفة إن اإلرسال خمصوص بالتابعني 
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخالف ذلك يف الدخل فقال هو قول التابعي أو تابعي التابعي قال 

  وبينه وبني الرسول قرن أو قرنان وال يذكر مساعه من الذي مسعه يعين يف

  رواية أخرى 
وقد أطلق املرسل على املنقطع من أئمة احلديث أبو زرعة وأبو حامت والدارقطين وقد صرح البخاري يف حديث 

ن إبراهيم مل يسمع من أيب سعيد وصرح هو وأبو داود يف إلبراهيم النخعي عن أيب سعيد اخلدري بأنه مرسل لكو
  حديث العون بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه مل يدرك ابن مسعود 

   -وأما قول بعض أهل األصول املرسل قول غري الصحايب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  لصحايب أو ما سقط منه اثنان بعد الصحايب وحنو ذلك فاملراد به ما سقط منه التابعي مع ا
ولو محل على اإلطالق لزم بطالن اعتبار األسانيد وترك النظر يف أحوال الرواة وهو بني الفساد ولذا خصه بعضهم 

  بأهل األعصار األول يعين القرون الفاضلة 
  من مل يسمع منه وقال ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام إن اإلرسال رواية الراوي ع

وعليه فتكون رواية من روى عمن مسع منه ما مل يسمع منه بأن يكون بينهما واسطة فيها ليست من قبيل اإلرسال 
  بل من قبيل التدليس فيكون يف حد املرسل أربعة أقوال 

  وهذا االختالف يرجع إىل اختالف يف االصطالح وال مشاحة فيه 

  احلديث إرساال واملرسل اسم مفعول من قوهلم أرسل 
واإلرسال يف األصل اإلطالق وعدم التقييد تقول أرسلت الطائر إذا أطلقته وأرسلت الكالم إرساال إذا أطلقته من 

  غري تقييد ومسي هذا النوع من احلديث باملرسل إلطالق اإلسناد فيه وعدم تقييده براو يعرف 
ه على ذلك احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة حيث قال وقد فرق أهل األثر هنا بني االسم والفعل عند اإلطالق نب

إن أهل االصطالح غايروا بني الفرد والغريب من حيث كثرة االستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد 
  املطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسيب 

  وهذا من حيث إطالق االمسية عليهما 
  فعل املشتق فال يفرقون فيقولون يف املطلق والنسيب تفرد به فالن أو أغرب به فالن وأما من حيث استعماهلم ال

وقريب من هذا اختالفهم يف املنقطع واملرسل هل مها متغايران أم ال فأكثر احملدثني على التغاير لكنه عند إطالق 
الن سواء كان مرسال أم منقطعا االسم وأما عند استعمال الفعل املشتق فيستعملون اإلرسال فقط فيقولون أرسله ف

  ومن مث أطلق غري واحد ممن مل يالحظ مواضع استعماهلم على كثري من احملدثني أهنم ال يغايرون بني املرسل واملنقطع 
  وليس كذلك ملا حررناه وقل مننبه على النكتة يف ذلك 

  مثل هذا الكتاب  وقد اختلف العلماء يف االحتجاج باملرسل اختالفا شديدا ال يتسع للبحث فيه
قال احلافظ السيوطي وقد تلخص يف ذلك عشرة أقوال حيتج به مطلقا ال حيتج به مطلقا حيتج به إن أرسله أهل 

القرون الثالثة حيتج به إن مل يرو إال عن عدل حيتج به إن أرسله سعيد فقط حيتج به إن اعتضد حيتج به إن مل يكن يف 
  به ندبا ال وجوبا حيتج به إن أرسله صحايب  الباب سواه هو أقوى من املسند حيتج

ونقل عن القاضي أيب بكر أنه قال ال أقبل املرسل وال يف األماكن اليت قبلها الشافعي حسما للباب بل وال مرسل 
  الصحايب إذا احتمل مساعه من تابعي 

وال أستطيع أن أقول  قال والشافعي ال يوجب االحتجاج به يف هذه األماكن بل يستحبه كما قال أستحب قبوله
  احلجة تثبت به ثبوهتا باملتصل 

وقال غريه فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارضا لكن قال البيهقي مراد الشافعي 
  بقوله أستحب أختار هذا 

النظر وذلك للجهل واحلديث املرسل ضعيف ال حيتج به عند مجهور احملدثني وكثري من الفقهاء وأصحاب األصول و
  حبال الساقط من السند فإنه حيتمل أن يكون غري صحايب وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا 

  وإن اتفق أن يكون املرسل ال يروي إ ال عن ثقة فالتوثيق مع اإلهبام غري كاف 



مرسله ممن ال حيترز ويرسل وقال بعض األئمة احلديث املرسل صحيح حيتج به وقيد ابن عبد الرب ذلك مبا إذا مل يكن 
  عن غري الثقات فإن كان فال خالف يف رده 

وقال أبو داود يف رسالته إىل أهل مكة وأما املراسيل فقد كان حيتج هبا العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك 
ند غري املراسيل ومل واألوزاعي حىت جاء الشافعي فتلكم فيها وتابعه على ذلك أمحد بن حنبل وغريه فإذا مل يكن مس

  يوجد املسند فاملرسل حيتج به وليس هو مثل املتصل يف القوة 
وقال ابن جرير أمجع التابعون بأسرهم على قبول املرسل ومل يأت عنهم إنكاره وال عن أحد من األئمة بعدهم إىل 

  رأس املئتني 
  قال ابن عبد الرب كأنه يعين أن الشافعي أول من رده 

م قول من قال إن الشافعي أول من ترك االحتجاج باملرسل فقد نقل ترك االحتجاج عن سعيد بن وقد انتقد بعضه
  املسيب وهو من كبار التابعني ومل ينفرد هو بذلك بل قال به من بينهم ابن سريين والزهري 

الفتنة قيل وقد أخرج مسلم يف مقدمة صحيحه عن ابن سريين أنه قال مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت 
  مسوا لنا رجالكم فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم 

وقد ترك االحتجاج باملرسل ابن مهدي وحيىي القطان وغري واحد ممن قبل الشافعي والذي ميكن نسبته إىل الشافعي 
  يف أمر املرسل هو زيادة البحث عنه والتحقيق فيه 

شافعي عن عمه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إين ألمسع احلديث أستحسنه فما مينعين من وقد روى ال
ذكره إال كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به وذلك أين أمسعه من الرجل ال أثق به قد حدث به عمن أثق به أو أمسعه 

  من رجل أثق به قد حدث به عمن ال أثق به 
  لرب يدل على أن ذلك الزمان كان حيدث فيه الثقة وغريه وهذا كما قال ابن عبد ا

وأخرج العقيلي من حديث ابن عون قال ذكر أيوب السختياين حملمد بن سريين حديثا عن أيب قالبة فقال أبو قالبة 
  رجل صاحل ولكن عمن ذكره أبو قالبة 

ج يقول بعدما تاب إن هذه األحاديث وأخرج يف احللية من طريق ابن مهدي عن ابن هليعة أنه مسع شيخا من اخلوار
  دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صرينا له حديثا 

قال احلافظ ابن حجر هذه واهللا قاصمة الظهر للمحتجني باملرسل إذ بدعة اخلوارج كانت يف مبدأ اإلسالم 
ستحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه فرمبا مسع والصحابة متوافرون مث يف عصر التابعني فمن بعدهم وهؤالء إذا ا

الرجل الشيء فحدث به ومل يذكر من حدثه به حتسينا للظن فيحمله عنه غريه وجييء الذي حيتج باملنقطعات فيحتج 
  به مع كون أصله ما ذكرت 

مث إنا مل نعد وأما مراسيل الصحابة فحكمها حكم املوصول على املشهور الذي ذهب إليه اجلمهور قال ابن الصالح 
يف أنواع املرسل وحنوه ما يسمى يف أصول الفقه مرسل الصحايب مثل ما يرويه ابن عباس وغريه من أحداث 

   -الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومل يسمعوه منه ألن ذلك يف حكم املوصول املسند ألن روايتهم عن الصحابة



  لهم عدول واجلهالة بالصحايب غري قادحة ألن الصحابة ك
  قال احلافظ العراقي ويف قوله ألن روايتهم عن الصحابة 

  نظر والصواب أن يقال ألن غالب روايتهم إذ قد مسع مجاعة من الصحابة من بعض التابعني 
وسيأيت يف كالم ابن الصالح يف رواية األكابر عن األصاغر أن ابن عباس وبقية العبادلة رووا عن كعب األحبار 

  عني وروى كعب أيضا عن التابعني وهو من التاب
  ومل يذكر ابن الصالح خالفا يف مرسل الصحايب 

  ويف بعض كتب األصول أنه ال خالف يف االحتجاج به 
  وليس جبيد فقد قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين إنه ال حيتج به 

  والصواب ما تقدم 
   -ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونقل القاضي عبد اجلبار عن الشافعي أن الصحايب إذا قال ق

  كذا قبل إال إن علم أنه أرسله

  وكذا نقله ابن بطال يف شرح البخاري 
وهذا خالف املشهور من مذهبه فقد ذكر ابن برهان يف الوجيز أن مذهبه يف املراسيل أنه ال جيوز االحتجاج هبا إال 

  عمل به مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد وما انعقد اإلمجاع على ال
   -وأما مراسيل من أحضر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  غري مميز كعبيد اهللا بن عدي بن اخليار فال ميكن أن يقال إهنا مقبولة

  أو عن صحايب والكل مقبول  -كمراسيل الصحابة ألن رواية الصحابة إما أن تكون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومسع يروي عن التابعني بعيد خبالف مراسيل هؤالء فإهنا عن التابعني بكثرة  واحتمال كون الصحايب الذي أدرك

  فقوي احتمال أن يكون الساقط غري صحايب وجاء احتمال كونه غري ثقة 

   -وقد تكلم العلماء يف عدة األحاديث اليت صرح ابن عباس بسماعها من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بعة وهو قول غريبفقال الغزايل يف املستصفى إهنا أر

  وقد قلده يف ذلك مجاعة 
  وعن حيىي القطان وحيىي بن معني وأيب داود صاحب السنن أهنا تسعة 

  وذكر بعض املتأخرين أهنا دون العشرين لكن من طرق صحاح 
  وقد اعتىن احلافظ ابن حجر جبمع الصحاح واحلسان منها فزادت عنده على األربعني 

   -اع كحكاية حضور فعل أمر حبضرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا سوى ما هو يف حكم السم
وقد عقد ابن حزم يف كتاب اإلحكام فصال يتعلق باملرسل فقال فيه قال أبو حممد املرسل من احلديث هو الذي 

   -سقط بني أحد رواته وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  ناقل واحد فصاعدا

  وهو املنقطع أيضا 
  ال تقوم به حجة ألنه عن جمهول وهو غري مقبول و

  وقد قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خربه وعن قبول شهادته حىت نعلم حاله 
وسواء قال الراوي حدثنا الثقة أو مل يقل ال جيب أن نلتفت إىل ذلك إذ قد يكون عنده ثقة من ال يعلم من جرحته 

  ىل من التعديل ما يعلم غريه وقد قدمنا أن اجلرح أو
وقد وثق سفيان الثوري جابرا اجلعفي وجابر قد عرف من حاله ما عرف ولكن قد خفي أمره على سفيان فقال مبا 

  ظهر منه إليه 
  ومرسل سعيد بن املسيب ومرسل احلسن البصري وغريمها سواء ال يؤخذ منه شيء 

  ه باحلديث أربعة من الصحابة أرسله وقد ادعى بعض من ال حيصل ما يقول أن احلسن البصري كان إذا حدث
  قال فهو أقوى من املسند 

قال أبو حممد وقائل هذا أترك خلق اهللا ملرسل احلسن وحسبك باملرء سقوطا أن يضعف قوال يعتقده ويعمل به 
  ويقوي قوال يتركه ويرفضه 

   -وقد كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  افقون ومرتدون فال يقبل حديث قال راويهوهو حي وقد كان يف عصر الصحابة من

فيه عن رجل من الصحابة أو حدثين من صحب رسول اهللا حىت يسميه ويكون معلوما بالصحة الفاضلة قال اهللا عز 
وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة مردوا على النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم ( و جل 

  ) اب عظيم مرتني مث يردون إىل عذ
   -وقد ارتد قوم ممن صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كعيينة بن حصن واألشعث بن قيس وعبد اهللا بن أيب سرح

  ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم فأي معىن يسكت عن تسميته لو كان ممن محدت صحبته 
عرف صحة دعواه الصحبة أو ألنه كان من بعض من وال خيلو سكوته من أحد وجهني أنه مل يعرف من هو وال 

  ذكرنا 
حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن 

مسلم بن احلجاج حدثنا حيىي بن حيىي أنبأنا خالد بن عبد اهللا عن عبد امللك عن عبد اهللا موىل أمساء بنت أيب بكر 
وكان خال ولد عطاء قال أرسلتين أمساء إىل عبد اهللا بن عمر فقالت بلغين أنك حترم أشياء ثالثة العلم يف  الصديق

  الثوب وميثرة األرجوان وصوم رجب كله فأنكر ابن عمر أن يكون حرم شيئا من ذلك 
حديثه عن ابن  فهذه أمساء وهي صاحبة من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم قد حدثها بالكذب من شغل باهلا

  عمر حىت استربأت ذلك فصح كذب ذلك املخرب 



  فواجب على كل أحد أن ال يقبل إال من عرف امسه وعرفت عدالته وحفظه 
  قال أبو حممد واملخالفون لنا يف قبول املرسل هم أترك خلق اهللا للمرسل إذا خالف مذهب صاحبه ورأيه 

  ذلك  ولو تتبعنا ما تركوا من األحاديث املرسلة لبلغ

أزيد من ألفني وإمنا أوقعهم يف األخذ باملرسل أهنم تعلقوا بأحاديث مرسالت يف بعض مسائلهم فقالوا فيها باألخذ 
باملرسل مث تركوه يف غري تلك املسائل وإمنا غرض القوم نصر املسألة احلاضرة مبا أمكن من باطل أو حق وال يبالون 

بالون بعد ذلك بإبطال ما صححوه يف هذه املسألة إذا أخذوا يف الكالم بأن يهدموا من ذلك ألف مسألة هلم مث ال ي
  يف أخرى 

  فما أحد ينصح نفسه يثق حبديث مرسل أصال 
وقال بعض احلفاظ ممن ينحو حنو ابن حزم يف عدم التقيد بقول من األقوال قد تنازع الناس يف قبول املراسيل ويف 

  ردها 
املردود ومنها املوقوف فمن علم من حاله أنه ال يرسل إال عن ثقة قبل مرسله  وأصح األقوال أن منها املقبول ومنها

  ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغري الثقة كان إرساله رواية عمن ال يعرف حاله فهذا موقوف 
  وما كان من املراسيل خمالفا ملا رواه الثقات كان مردودا 
وايني قد أخذ العلم عن غري شيوخ اآلخر فهذا يدل على وإذا كان املرسل قد ورد من وجهني وكان كل من الر

صدقه فإن من أخرب مبثل ما أخرب به اآلخر مع العلم بأن واحدا منهما مل يستفد ذلك من اآلخر فإنه يعلم أن األمر 
  كذلك 

يخه احلاكم ولنختم هذا املبحث بكالم اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه فإنه إمام الكالم روى البيهقي يف املدخل عن ش
   -عن األصم عن الربيع عنه أنه قال املنقطع خمتلف فمن شاهد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من التابعني فحدث حديثا منقطعا عن النيب ص

  اعترب عليه بأمور منها أن ينظر إىل ما أرسل من احلديث  -
   -هللا عليه وسلم فإن شركه فيه احلفاظ املأمونون فأسندوه إىل رسول اهللا صلى ا

  مبثل معىن ما روى كانت هذه داللة على صحة ما قبل عنه وحفظه

  وإن انفرد بإسناد حديث مل يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك 

  ويعترب عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غريه ممن قبل العلم عنه من غري رجاله الذين قبل عنهم 
ي له مرسله وهي أضعف من األوىل وإن مل يوجد ذلك نظر إىل بعض ما يروى عن فإن وجد ذلك كانت داللة تقو

   -بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قوال له فإن وجد يوافق ما روى عن النيب ص



كانت يف هذا داللة على أنه مل يأخذ مرسله إال عن أصل إن شاء اهللا تعاىل وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم  -
   -ثل معىن ما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يفتون مب

مث يعترب عليه بأن يكون إذا مسى من روى عنه مل يسم جمهوال وال مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته 
فيما يروي عنه ويكون إذا شرك أحدا من احلفاظ يف حديث مل خيالفه فإن خالفه ووجد أنقص كانت يف هذه دالئل 

  خمرج حديثه  على صحة
  ومىت خالف ما وصفت أضر حبديثه حىت ال يسع أحدا منهم قبول مرسله 

  قال وإن وجدت الدالئل لصحة حديثه مبا وصفت أحببنا أن نقبل مرسله أراد به اخترنا 
وال نستطيع أن نزعم أ احلجة تثبت به ثبوهتا باملتصل وذلك أن معىن املنقطع مغيب حيتمل أن يكون محل عمن يرغب 

عن الرواية عنه إذا مسي وأن بعض املنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد حيتمل أن يكون خمرجهما واحدا من 
  حديث من لو مسي مل يقبل 

   -وإن قول بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا قال برأيه لو وافقه مل يدل على صحة خمرج احلديث داللة قوية إذا نظر

ن إمنا غلط به حني مسع قول بعض أصحاب رسول اهللا يوافقه وحيتمل مثل هذا فمن وافقه من فيها وميكن أن يكو
  بعض الفقهاء 

   -قال فأما من بعد كبار التابعني الذين كثرت مشاهدهتم لبعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فال أعلم أحدا منهم يقبل مرسله ألمور أحدها أهنم أشد

اآلخر أهنم توجد عليهم الدالئل فيما أرسلوا بضعف خمرجه واآلخر كثرة اإلحالة يف جتوزا فيمن يروون عنه و
  األخبار وإذا كثرت اإلحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه 

مث إن السقوط من السند قد يكون واضحا يشترك يف معرفته كثريون من أهل الفن وال خيفى عليهم وذلك يف مثل 
اصر من روى عنه وقد يكون خفيا ال يدركه إال األئمة احلذاق املطلعون على طرق ما إذا كان الراوي مل يع

األحاديث وعلل األسانيد واألول يدرك مبعرفة التاريخ لتضمنه التعريف بأوقات مواليد الرواة ووفياهتم وطلبهم 
  وارحتاهلم وغري ذلك 

  ذا عين احملدثون بالتاريخ كثريا وقد ادعى أناس الرواية عن شيوخ أظهر التاريخ كذب دعواهم فيها ول
ويقال لإلسناد الذي يكون السقوط فيه واضحا املرسل اجللي ولإلسناد الذي يكون السقوط فيه خفيا املدلس 

بالفتح إن كان اإلسقاط صادرا ممن عرف لقاؤه ملن روى عنه واملرسل اخلفي إن كان اإلسقاط صادرا ممن عرف 
ذا على قول من فرق بينهما وجعلهما متباينني وأما من جعل املرسل اخلفي داخال معاصرته له ومل يعرف إنه لقيه وه

  يف املدلس فإنه يعرف املدلس بأنه هو اإلسناد الذي يكون السقوط فيه خفيا 
  ويقال هلذا النوع من التدليس تدليس اإلسناد 

  ومث نوع آخر يقال له تدليس الشيوخ 
خه الذي روى عنه ويرتقي إىل من فوقه فيسند ذلك إليه بلفظ غري مقتض أما تدليس اإلسناد فهو أن يسقط اسم شي



  لالتصال ولكنه متوهم له كقوله عن فالن أو أن فالنا أو قال فالن مومها بذلك أنه مسعه ممن رواه عنه 
  وإمنا يكون تدليسا إذا كان املدلس قد عاصر املروي عنه أو لقيه ومل يسمع 

  ذلك احلديث الذي دلسه عنه  منه أو مسع منه ومل يسمع منه
  أما إذا روى عمن مل يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح املشهور 

وحكى ابن عبد الرب يف التمهيد عن قوم أنه تدليس فجعلوا التدليس أن حيدث الرجل عن الرجل مبا مل يسمعه منه 
  بلفظ ال يقتضي تصرحيا بالسماع 

  التدليس أحد قال وعلى هذا فما سلم من 
  وقد أكثر العلماء من ذم التدليس والتنفري منه والزجر عنه قال شعبة التدليس أخو الكذب 

 -وقال وكيع الثوب ال حيل تدليسه فكيف احلديث وقال بعضهم املدلس داخل يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  من غشنا فليس منا 

  اع ألنه يوهم السامعني أنه حديثه متصل وفيه انقط
  هذا إن دلس عن ثقة فإن كان ضعيفا فقد خان اهللا ورسوله وهو كما قال بعض األئمة حرام إمجاعا 

وقد اختلف يف قبول رواية من عرف بالتدليس فقال فريق من أهل احلديث والفقهاء ال تقبل رواية املدلس حبال بني 
  السماع أو مل يبني 

  والتدليس مما يقتضي اجلرح عندهم 
لتفصيل وهو أن ما رواه املدلس بلفظ حمتمل مل يبني فيه السماع واالتصال فحكمه حكم املرسل وأنواعه واملشهور ا

  وما رواه بلفظ يبني االتصال حنو مسعت وحدثنا وأخربنا وأشباهها فهو مقبول حمتج به 
سفيانني وهشيم ويف الصحيحني وغريمها من الكتب املعتربة من حديث هذا الضرب كثري جدا كقتادة واألعمش وال

  بن بشري وغريهم 
  وهذا ألن التدليس ليس كذبا وإمنا هو ضرب من اإليهام بلفظ حمتمل واحلكم أنه ال يقبل من املدلس حىت يبني 

وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثا مسعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه مبا ال يعرف به كي 
  ال يعرف 

بكر بن جماهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد اهللا بن أيب عبد اهللا يريد به عبد اهللا بن أيب داود  ومثاله قول أيب
  السجستاين 

  وفيه تضييع للمروي عنه وتوعري لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته 
  وهو مكروه 

ذلك كون شيخه الذي غري مسته غري  وختتلف احلال يف كراهة ذلك باختالف الغرض احلامل عليه فقد حيمله على
ثقة أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه يف السماع منه من هو دونه أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه أو كونه كثري 

  الرواية عنه فيحب إيهاما لكثرة الشيوخ أن يعرفه يف موضع بصفة ويف موضع آخر بصفة أخرى ليوهم أنه غريه 
  ك يف تصانيفه وقد كان اخلطيب هلجا بذل

قال ابن الصباغ يف العدة من فعل ذلك لكون من روى عنه غري ثقة عند الناس وإمنا أراد أن يغري امسه ليقبلوا خربه 
  جيب أن ال يقبل خربه 



  وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد يغلط يف ذلك جلواز أن يعرف غريه من جرحه ما ال يعرفه هو 
  اية عن جمهول فال جيب قبول خربه حىت يعرف من روى عنه وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رو

  وأما تدليس التسوية فإنه داخل يف تدليس اإلسناد 
وجعله بعضهم قسما مستقال بنفسه فقسم التدليس إىل ثالثة أقسام تدليس اإلسناد وتدليس الشيوخ وتدليس 

  التسوية 
ن يروي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن وأما تدليس التسوية هو أن يسقط ضعيفا بني ثقتني وصورته أ

ضعيف عن ثقة فيأيت املدلس الذي مسع احلديث من الثقة األول فيسقط الضعيف الذي يف السند وجيعل احلديث عن 
  شيخه الثقة عن الثقة الثاين بلفظ حمتمل فيصري السند كله ثقات 

بالتدليس وجيده الواقف على السند كذلك بعد وهذا شر أقسام التدليس ألن فاعل ذلك قد ال يكون معروفا 
  التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة ويف ذلك من التدليس يف احلديث ما ال خيفى 

  وهو قادح فيمن فعله عمدا 
  وقد مسى ابن القطان هذا النوع بالتسوية بدون لفظ التدليس فيقول سواه فالن وهذه تسوية 

  فيقولون جوده فالن أي ذكر من فيه من اجلياد وترك غريهم والقدماء يسمونه جتويدا 
وقال بعض العلماء التحقيق أن يقال مىت قيل تدليس التسوية فال يد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم 

  الوسائط يف ذلك اإلسناد قد اجتمع بشيخ شيخه 
قه وقد وقع يف هذا بعض األئمة فإنه روى عن وإن قيل تسوية بدون تدليس مل حيتج إىل اجتماع أحد منهم مبن فو

  ثور عن ابن عباس 
  وثور مل يلقه وإمنا روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة ألنه غري حجة عنده 

  وأما املرسل اخلفي فهو ما كان اإلسقاط فيه صادرا ممن عرف معاصرته ملن روى عنه ومل يعرف لقاؤه له 
   املدلس وبعضهم جيعله داخال فيه وقد عرفت أن بعض العلماء يفرق بينه وبني

وممن فرق بينهما احلافظ ابن حجر حيث قال والفرق بني املدلس واملرسل اخلفي دقيق حصل حتريره مبا ذكر هنا 
  وهو أن التدليس خيتص مبن روى عمن عرف لقاؤه إياه فأما إن عاصره ومل يعرف أنه لقيه فهو املرسل اخلفي 

  ملعاصرة ولو بغري لقي لزمه دخول املرسل اخلفي يف تعريفه والصواب التفرقة بينهما ومن أدخل يف تعريف التدليس ا
ويدل على أن اعتبار اللقي يف التدليس دون املعاصرة وحدها إطباق أهل العلم باحلديث على أن رواية املخضرمني 

   -كأيب عثمان النهدي وقيس بن أيب حازم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  رسال ال من قبيل التدليس ولو كان جمرد املعاصرة يكتفىمن قبيل اإل

   -به يف التدليس لكان هؤالء مدلسني ألهنم عاصروا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ولكن مل يعرف هل لقوه أم ال

  وممن قال باشتراط اللقاء يف التدليس اإلمام الشافعي وأبو بكر البزار 
  ملعتمد وكالم اخلطيب يف الكفاية يقتضيه وهو ا



ويعرف عدم املالقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو حبزم إمام مطلع وال يكفي أن يقع يف بعض الرق زيادة راو بينهما 
  الحتمال أن يكون من املزيد وال حيكم يف هذه الصورة حبكم كلي لتعارض احتمال االتصال واالنقطاع 

  ملزيد يف متصل األسانيد وقد صنف فيه اخلطيب كتاب التفصيل ملبهم املراسيل وكتاب ا
وقد نوقش فيما ذكر بأن املخضرمني إمنا مل يعدوا إرساهلم من قبيل التدليس ألنه من قبيل اإلرسال اجللي وذلك ألن 

   -املخضرم هو من عرف عدم لقائه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال من مل يعرف أنه لقيه وبينهما فرق

عىن املشهور وهو ما سقط من سنده الصحايب بل املراد به ما يكون فيه مطلق وليس املراد باملرسل هنا املرسل بامل
  االنقطاع 

وقال اخلطيب يف الكفاية التدليس هو تدليس احلديث الذي مل يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه 
  يوهم أنه مسعه منه ويعدل عن البيان لذلك 

يخ الذي دلسه عنه وكشف عن ذلك لصار ببيانه مرسال للحديث غري مدلس قال ولو أنه بني أنه مل يسمعه من الش
فيه ألن اإلرسال للحديث ليس بإيهام من املرسل كونه سامعا ممن مل يسمع منه ومالقيا ملن مل يلقه إال أن التدليس 

بإيهامه السماع الذي ذكرناه متضمن اإلرسال ال حمالة إلمساك املدلس عن ذكر الواسطة وإمنا يفارق حال املرسل 
  ممن مل يسمعه فقط وهو املؤمن ألمره فوجب كون 

التدليس متضمنا لإلرسال واإلرسال ال يتضمن التدليس ألنه يقتضي إيهام السماع ممن مل يسمع منه وهلذا مل يذم 
  العلماء من أرسل وذموا من دلس 

ي عمن لقيه ومسع منه وحدث عنه مبا مل يسمعه وقال ابن عبد الرب يف التمهيد التدليس عند مجاعتهم اتفاقا هو أن يرو
منه وإمنا مسعه من غريه عنه ممن يرضى حاله أو ال يرضى على أن األغلب يف ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره 

  وقد يكون ألنه استصغره 
  ا فيه قال وأما حديث الرجل عمن مل يلقه كمالك عن سعيد بن املسيب والثوري عن إبراهيم النخعي فاختلفو

  فقالت فرقة إنه تدليس ألهنما لو شاء لسميا من حدثهما كما فعال يف الكثري مما بلغهما عنهما 
   -وقالت طائفة من أهل احلديث إمنا هو إرسال قالوا فكما جاز أن يرسل سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  تدليسا وعن أيب بكر وعمر وهو مل يسمع منهم ومل يسم أحد من أهل العلم ذلك

  كذلك مالك عن سعيد 
قال ولئن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء قدميا وال حديثا سلم منه إال شعبة والقطان فإهنما ليس يوجد 

  هلما شيء من هذا ال سيما شعبة 
م إدراك ويف كالمه ما يشري إىل الفرق بني التدليس واإلرسال اخلفي واجللي إلدراك مالك لسعيد يف اجلملة وعد

الثوري للنخفي أصال ولكنه مل يتعرض لتخصيصه بالثقة فتخصيصه هبا يف موضع آخر من متهيده اقتصار على اجلائز 
  منه 

وقد صرح يف موضع آخر منه بذمه يف غري الثقة فقال وال يكون ذلك عندهم إال عن ثقة فإن دلس عن غري ثقة فهو 



إن حدث عمن مل يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي تدليس مذموم عند مجاعة من أهل احلديث وكذلك 
  رخص فيه من رخص من العلماء إىل ما ينكرونه ويذمونه وال حيمدونه 

  وقد سبقه إىل ذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه اخلطيب عنه 
  وهو مع قوله يف 

ألول فإنه مشعر بكونه موضع آخر إنه إذا وقع فيمن مل يلقه أقبح وأمسج يقتضي أن اإلرسال أشد خبالف قوله ا
أخف فكأنه هنا عىن اإلرسال اخلفي ملا فيه من إيهام اللقي والسماع معا وهناك اجللي لعدم االلتباس فيه ال سيما بعد 

أن صرح بأن اإلرسال قد يبعث عليه أمور ال تضريه كأن يكون مسع اخلرب من مجاعة عن املرسل عنه حبيث صح 
فيه مع علمه به عن املرسل عنه أو كان أخذه له مذاكرة أو ملعرفة املتخاطبني عنده ووقر يف نفسه أو نسي شيخه 

  بذلك احلديث واشتهاره بينهم أو لغري ذلك مما هو يف معناه 
وقد تعرض ابن حزم لذكر التدليس يف كتاب اإلحكام فقال يف فصل من يلزم قبول نقله األخبار وأما املدلس 

  فينقسم قسمني 
ا أرسل حديثه ورمبا أسنده ورمبا حدث به على سبيل املذاكرة أو الفتيا أو املناظرة فلم يذكر أحدمها حافظ عدل رمب

له سندا ورمبا اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض فهذا ال يضر سائر رواياته شيئا ألن هذا ليس جرحة وال 
من يف إسناده ونأخذ من حديثه ما مل  غفلة لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض

  نوقن فيه شيئا من ذلك 
وسواء قال أخربنا فالن أو قال عن فالن أو قال فالن عن فالن كل ذلك واجب قبوله ما مل يتيقن أنه أورد حديثا 

  بعينه إيرادا غري مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك احلديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته 
  بد الرزاق بن مهام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد اهللا بن املبارك أسندها له وقد روينا عن ع

وهذا النوع منه كان جلة أصحاب احلديث وأئمة املسلمني كاحلسن البصري وأيب إسحاق السبيعي وقتادة بن 
  ن دعامة وعمرو بن دينار وسليمان األعمش وأيب الزبري وسفيان الثوري وسفيان ب

  عيينة 
وقد أدخل علي بن عمر الدارقطين فيهم مالك بن أنس ومل يكن كذلك وال يوجد له هذا إال يف قليل من حديثه 

  أرسله مرة وأسنده أخرى 
وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من ال خري فيه من أسانيدهم عمدا وضم القوي إىل القوي تلبيسا على من حيدث 

يريد تأييده من األقوال مما لو مسى من سكت عن ذكره لكان ذلك على أو مرضا يف وغرورا ملن يأخذ عنه ونصرا ملا 
  احلديث 

فهذا رجل جمروح وهذا فسق ظاهر واجب اطراح مجيع حديثه صح أنه دلس فيه أو مل يصح أنه دلس فيه وسواء 
سالم باستجازته ما قال مسعت أو أخربنا أو مل يقل كل ذلك مردود غري مقبول ألنه ساقط العدالة غاش ألهل اإل

  ذكرناه ومن هذا النوع كان احلسن بن عمارة وشريك بن عبد اهللا القاضي وغريمها 
قال علي ومن صح أنه قبل التلقني ولو مرة سقط حديثه كله ألنه مل يتفقه يف دين اهللا عز و جل وال حفظ ما مسع 

  ه حىت بلغه غريه وقد قال عليه الصالة و السالم نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فحفظ
  فإمنا أمر عليه الصالة و السالم بقبول تبليغ احلافظ 



  والتلقني هو أن يقول القائل حدثك فالن بكذا ويسمي له من شاء من غري أن يسمعه منه فيقول نعم 
لة فهذا ال خيلو من أحد وجهني وال بد من أحدمها ضرورة إما أن يكون فاسقا حيدث مبا مل يسمع أو يكون من الغف

  حبيث يكون ذاهل العقل مدخول الذهن 
ومثل هذا ال يلتفت إليه ألنه ليس من ذوي األلباب ومن هذا النوع كان مساك بن حرب أخرب بأنه شاهد ذلك منه 

  شعبة اإلمام الرئيس بن احلجاج 
  وأما النوع الثاين وهو احلديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه وجود أمر 

  فيه فهو أقسام يعرف اسم كل قسم منها ورمسه مما نذكره اآلن  يف الراوي يوجب طعنا
  وهو أن احلديث الضعيف إن كان موجب الرد فيه كذب الراوي يف احلديث فهو املوضوع 

  وإن كان هتمته بالكذب فهو املتروك 
  وإن كان فحش غلطه أو كثرة غفلته أو ظهور فسقه فهو املنكر 

  وإن كان ومهه فهو املعلل 
  خمالفته للثقات فإن كانت املخالفة باإلدراج فيه فهو املدرج  وإن كان

  وإن كانت بالتقدمي والتأخري فهو املقلوب 
  وإن كانت باإلبدال فيه مع التدافع حيث ال مرجح فهو املضطرب 

  وإن كانت بتغيري احلروف مع بقاء صورة اخلط فإن كان التغيري بالنسبة إىل النقط فهو املصحف 
  سبة إىل الشكل فهو احملرف وإن كان بالن

  زيادة بسط

   -املوضوع هو احلديث املكذوب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  سواء كان عمدا أم خطأ

  واملتروك هو احلديث الذي ينفرد بروايته من يتهم بالكذب يف احلديث 
التساهل يف غري احلديث قد  ويدخل فيه من عرف بالكذب يف غري احلديث وإن مل يظهر كذبه يف احلديث وذلك ألن

  جير إىل التساهل يف احلديث 
قال بعض علماء األصول من تشدد يف احلديث وتساهل يف غريه فاألصح أن روايته ترد ألن الظاهر أنه إمنا تشدد يف 

  احلديث لغرض وإال لزم تشدده مطلقا 

  وقد يتغري ذلك الغرض أو حيصل بدون تشدد فيكذب 
عرف بالتساهل يف احلديث النبوي دون املتساهل يف حديثه عن نفسه وأمثاله وما ليس  وقال بعضهم يرد خرب من

  حبكم يف الدين 
وينبغي أن يكون حمل اخلالف بني من يرد حديثه وبني من ال يرده يف الكذب الذي ال يفضي إىل اخلروج عن العدالة 

خرم املروءة فال خالف يف ترك حديث  وأما الكذب الذي يفضي إىل اخلروج عن العدالة ولو مل يكن فيه إال



  املعروف به عندهم 
وأما املطروح فقد جعله بعضهم نوعا مستقال وعرفه بأنه هو ما نزل عن الضعيف وارتفع عن املوضوع ومثل له 

  حبديث جويرب عن الضحاك عن ابن عباس 
  ا له امسان وقد أدى نظر بعضهم إىل أنه هو احلديث املتروك املعرف هنا فيكون هذا القسم مم

  واملنكر هو احلديث الذي ينفرد بروايته من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو تبني فسقه بغري الكذب 
  وهذا على رأي من ال يشترط يف املنكر خمالفة راويه للثقات وقد سبق بيان املنكر على قوهلم 

قطع أو إدخال حديث يف حديث أو واملعلل هو ما اطلع فيه بعد البحث والتتبع على وهم وقع لراويه من وصل من
  حنو ذلك 

  واملدرج هو ما أدرج يف احلديث مما ليس منه على وجه يوهم أنه منه 
  واإلدراج قد يكون يف املنت وقد يكون يف اإلسناد 

   -مثال اإلدراج يف املنت ما روي عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حيات هللا والصلوات فذكر التشهد إىل آخره وهو أشهدعلمه التشهد فقال قل الت

  أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا 
  وذكر بعده فإذا قلت هذا فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد 

اج ما جاء يف الرواية فقوله فإذا قلت هذا إىل آخره إمنا هو من كالم ابن مسعود أدرج يف احلديث ويدل على اإلدر
  األخرى وهو قال عبد اهللا فإذا قلت هذا فقد قضيت صالتك 

ومثال اإلدراج يف اإلسناد ما رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل 
أعظم قال  ومنصور واألعمش عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا قال قلت يا رسول اهللا أي الذنب

  أن جتعل هللا ندا وهو خلقك احلديث 
فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور واألعمش ألن واصال ال يذكر فيه عمرا بل جيعله عن أيب وائل عن 

  عبد اهللا هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل 
ان يف روايته عن سفيان وفصل أحدمها من اآلخر رواه البخاري يف وقد بني اإلسنادين معا حيىي بن سعيد القط

صحيحه عن عمرو بن علي عن حيىي عن سفيان عن منصور واألعمش كالمها عن أيب وائل عن عمرو عن عبد اهللا 
  وعن سفيان عن واصل عن أيب وائل عن عبد اهللا من غري ذكر عمرو بن شرحبيل 

وكان حدثنا عن سفيان عن األعمش ومنصور وواصل عن أيب وائل عن  قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرمحن
  عمرو فقال دعه دعه 

  لكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل 
  فزاد يف السند عمرا من غري ذكر أحد أدرج عليه رواية واصل 

ان عن منصور واألعمش وواصل بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي فكأن ابن مهدي ملا حدث به عن سفي
اتفاق طرقهم فاقتصر بعضهم على بعض شيوخ سفيان وهلذا قالوا ال ينبغي ملن يروي حديثا بسند فيه مجاعة يف طبقة 

  واحدة جمتمعني يف الرواية عن شيخ واحد أن حيذف بعضهم بل يأيت به عن مجيعهم 



ظ يف السند أو املنت ألحدهم وتكون رواية من عداه حممولة عليه فإذا حذف أحدهم فرمبا الحتمال أن يكون اللف
  كان هو صاحب ذلك اللفظ 

  وقد عرف بعضهم املدرج يف املنت بقوله هو زيادة تقع فيه 
  واألوىل أن يزاد وليست منه وعرفه بعضهم بقوله هو امللحق باحلديث من قول بعض رواته 

  يتعلق باملدرج فيما سبق  وقد ذكرنا كثريا مما
  واملقلوب هو ما وقعت املخالفة فيه بالتقدمي والتأخري 

  وذلك كما يف حديث أيب هريرة عند مسلم يف السبعة الذين يظلهم اهللا حتت ظل عرشه 
  فإن فيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حىت ال تعلم ميينه ما تنفق مشاله 

حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه كما ورد يف البخاري ويف مسلم يف بعض فهذا مما انقلب على أحد الرواة وإمنا هو 
  طرقه فعكس الراوي الذي انقلب عليه األمر فجعل اليمني يف موضع الشمال والشمال يف موضع اليمني 

  وقد دل على القلب أمران أحدمها الرواية األخرى اليت اتفق عليها الشيخان 
ألن املعروف صدور اإلنفاق يف أغلب األحيان عن اليمني وهذا النوع من قبيل القلب والثاين ما يقتضيه وجه الكالم 

  يف املنت وهو قليل 
  والغالب يف القلب أن يكون يف اإلسناد 

ومن أمثلة القلب يف املنت ما رواه خبيب بن عبد الرمحن عن عمته أنيسة مرفوعا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا 
   تأكلوا وال تشربوا واشربوا وإذا أذن بالل فال

  رواه أمحد وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 
  وهو مقلوب فإن املشهور املروي يف الصحاح أن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم 

  ويؤيد ذلك ما جاء يف يعض الروايات أن ابن أم مكتوم وكان أعمى ال يؤذن حىت يقال له أصبحت أصبحت 
   -مجع ابن خزمية بينهما فجوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد 

  جعل أذان الليل نوبا بينهما فجاء اخلربان على حسب احلالني وتابعه ابن

  حبان عليه بل بالغ حىت جزم بذلك 
  وقال البلقيين إنه بعيد ولو فتحنا باب التأويل الندفع كثري من علل احملدثني 

  باملعكوس فيفرد بنوع ومل أر من تعرض لذلك  قال وميكن أن يسمى ذلك
ومن أمثلة ذلك ما رواه الطرباين من حديث أيب هريرة إذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ما 

  استطعتم فإن املعروف ما يف الصحيحني ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم 
إلسناد وهو األكثر قلب كعب بن مرة إىل مرة بن كعب وقلب مسلم بن الوليد إىل الوليد بن ومثال القلب يف ا
  مسلم وحنو ذلك 

  هذا ما قاله بعض أهل األثر ممن خص القلب مبا ذكر 
  وقال األكثرون القلب أعم من ذلك وجعلوا القلب يف اإلسناد قسمني 

آخر يف طبقته ليصري بذلك غريبا مرغوبا فيه وذلك حنو  أحدمها أن يكون احلديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو



  حديث مشهور بسامل جعل مكانه نافع 
  وكحديث مشهور مبالك جعل مكانه عبيد اهللا بن عمر 

  وممن كان يفعل ذلك من الوضاعني محاد بن عمرو النصييب 
  فسه إنه مسروق ويقال إن فاعل ذلك هو الذي يطلق عليه أنه يسرق احلديث ورمبا قيل يف احلديث ن

وإطالق السرقة يف ذلك ال يظهر إال فيما إذا كان الراوي املبدل به منفردا به وحينئذ ال يستغرب أن يقال إن املبدل 
  قد سرقه منه 

الثاين أن يؤخذ إسناد منت فيجعل ملنت آخر وجيعل ذلك املنت إلسناد آخر ومساه العالمة ابن اجلزري بالقلب املركب 
  ضهم اختبارا حلفظ احملدث أو لكونه ممن يقبل التلقني أو ال يقبله وقد فعل ذلك بع

وقد جرى ذلك لإلمام البخاري فقد حكى عدة من املشايخ أن ذلك اإلمام األوحد ملا قدم بغداد ومسع به أصحاب 
إسناد هذا احلديث اجتمعوا وعمدوا إىل مئة حديث فقلبوا متوهنا وأسانيدها وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر و

املنت ملنت آخر ودفعوا ذلك إىل عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقوا 
  ذلك على البخاري وأخذوا املوعد للمجلس 

فحضر اجمللس مجاعة أصحاب احلديث من الغرباء من أهل خراسان وغريهم ومن البغداديني فلما اطمأن اجمللس 
  ه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث فقال البخاري ال أعرفه بأهله انتدب إلي

  فسأله عن آخر فقال ال أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته والبخاري يقول ال أعرفه 
يقضي على  فكان الفقهاء ممن حضر اجمللس يلتفت بعضهم إىل بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان منهم غري ذلك

  البخاري بالعجز والتقصري وقلة الفهم 
مث انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة فقال البخاري ال أعرفه فسأله 

  عن آخر فقال ال أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من عشرته والبخاري يقول ال أعرفه 
ثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من األحاديث املقلوبة والبخاري ال يزيدهم على ال مث انتدب إليه ال

  أعرفه 
فلما علم البخاري أهنم قد فرغوا التفت إىل األول منهم فقال أما حديثك األول فهو كذا وحديثك الثاين فهو كذا 

  كل منت إىل إسناده وكل والثالث والرابع على الوالء حىت أتى على متام العشرة فرد 

إسناد إىل متنه وفعل باآلخرين مثل ذلك ورد متون األحاديث كلها إىل أسانيدها وأسانيدها إىل متوهنا فأقر له الناس 
  باحلفظ وأذعنوا له بالفضل 

تعجب قال بعضهم إنه ال يتعجب من حفظ البخاري هلا وتيقظه لتمييز صواهبا من خطأها ألنه يف احلفظ مبكان وإمنا ي
  من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة 

وقد وقع القلب من بعض الثقات األثبات وذلك بغري قصد فقد ذكر أمحد يف مسنده عن حيىي بن سعيد القطان أنه 
   -قال حدث سفيان الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الئكة رفقة فيها جرسقال ال تصحب امل



فقلت له تعست يا أبا عبد اهللا يريد عثرت فقال كيف هو فقلت حدثين عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن سامل عن أيب 
   -اجلراح عن أم حبيبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فقال صدقت

الصواب وعلى فرط غريه وقد اشتمل هذا اخلرب على شدة إنصاف الثوري وتواضعه وعدم أنفته من الرجوع إىل 
تلميذه القطان على أمر احلديث حىت خاطب أستاذه مبا خاطبه به مع عثوره يف موضع يعثر فيه ألن جل رواية نافع 

  إمنا هي عن ابن عمر وإمنا اتفق هنا أن كان األمر على خالف املعتاد 
  م اإلميان حىت يؤمن بالقدر وقد خطأ حيىي القطان شعبة أيضا وذلك حيث حدثوه عنه حبديث ال جيد عبد طع

  عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي فقال حدثنا به سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن ابن مسعود 
  وهذا هو الصواب 

  وال يتأتى ليحىي أن حيكم على شعبة باخلطأ إال بعد أن يتيقن أن الصواب يف غري روايته 
يف مثل هذا الوضع حيتمل أن يكون عند أيب إسحاق على  على أن الذين مييلون للجمع بأي حال كان يقولون

  الوجهني فحدث به كل مرة بأحدمها فإن 

  مثل هذا االحتمال يستبعده احملققون 
  نعم يرتفع االستبعاد لو أتت رواية عن احلارث تشعر بذلك 

  يد ال يعول عليه عندهم على أن مدار األمر عند احملققني إمنا هو البناء على ما يغلب على الظن واالحتمال البع
  هذا وقد عرف بعضهم القلب يف املنت بقوله هو أن يعطى أحد الشيئني ما اشتهر لآلخر 

ويقرب منه قول العالمة مشس الدين حممد بن اجلزري هو أن يكون احلديث على وجه فينقلب بعض لفظه على 
ب ومثل له بأمثلة منها ما ورد يف البخاري يف الراوي فيتغري معناه ورمبا انعكس وجعله نوعا مستقال مساه باملنقل

حديث ختاصم اجلنة والنار وهو أنه ينشئ اهللا هلا خلقا فذهل الراوي اآلخر فقلب اجلنة بالنار فصار ذلك من قبيل 
  املنقلب 

  واملضطرب هو ما وقعت املخالفة فيه باإلبدال على وجه حيصل فيه التدافع مع عدم وجود املرجح 
ح املضطرب من احلديث هو الذي ختتلف الرواية فيه فريويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه وقال ابن الصال
  آخر خمالف له 

وإمنا نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحدامها حبيث ال تقاومها األخرى بأن يكون راويها 
ملعتمدة فاحلكم للراجحة وال يطلق عليه أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غري ذلك من وجوه الترجيحات ا

  حينئذ وصف املضطرب وال له حكمه 
  مث قد يقع االضطراب يف منت احلديث وقد يقع يف اإلسناد وقد يقع ذلك من راو واحد وقد يقع من رواة له مجاعة 

  واالضطراب موجب ضعف احلديث إلشعاره بأنه مل يضبط 
جه خمتلفة سواء كان ذلك من راو واحد أو أكثر فإن رجحت وقال بعضهم املضطرب هو الذي يروى على أو

  إحدى الروايتني أو الروايات مل يسم مضطربا 



ألن الواجب حينئذ األخذ بالراجحة وترك املرجوحة لكوهنا إما شاذة أو منكرة وكذلك إن أمكن اجلمع بني تلك 
  الروايات 

  فيهما  واالضطراب قد يكون يف املنت وقد يكون يف السند وقد يكون
ومثال االضطراب يف املنت فيما أورده العراقي حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  عن الزكاة فقال إن يف املال حلقا سوى الزكاة

  وهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أيب محزة عن الشعيب عن فاطمة 
  واه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس يف املال حق سوى الزكاة ور

  فهذا اضطراب ال حيتمل التأويل 
  وقول البيهقي إنه ال حيفظ هلذا اللفظ الثاين إسنادا معارض مبا رواه ابن ماجه هكذا 

قبل وقال بعضهم إن ما ذكره ال يصلح مثاال فإن شيخ شريك ضعيف فهو مردود من قبل ضعف راويه ال من 
  اضطرابه 

  نعم إنه يزداد باالضطراب ضعفا 
   -وأيضا فإنه مما ميكن تأويله بأنه ميكن أن تكون روت كال من اللفظني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وأن املراد باحلق املثبت املستحب وباملنفي الواجب

اليت يوردوهنا منها ما ميكن اجلمع  وقال بعضهم قل أن يوجد لالضطراب يف املنت مثال سامل من اخلدش فإن األمثلة
  فيه بني الروايات ومنها ما يكون بعض الروايات فيه راجحة ويف احلالني ال يبقى االضطراب 

  ومثال االضطراب يف اإلسناد حديث أيب بكر الصديق أنه قال يا رسول اهللا أراك شبت قال شيبتين هود وأخواهتا 
   إسحاق السبيعي فهذا مضطرب فإنه مل يرو إال من طريق أيب

وقد اختلف عليه فيه فمنهم من رواه عنه مرسال ومنهم من رواه موصوال ومنهم من جعله من مسند أيب بكر ومنهم 
  من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة 

ى بعض وقد وقع االختالف فيه على حنو عشرة أوجه أوردها الدارقطين ورواته ثقات ال ميكن ترجيح بعضهم عل
  واجلمع متعذر 

  وهنا أمور ينبغي االنتباه هلا

األمر األول أن احملدثني قلما حيكمون على احلديث باالضطراب إذا كان االختالف فيه واقعا يف نفس املنت ألن ذلك 
  ليس من شأهنم من جهة كوهنم حمدثني وإما هو من شأن اجملتهدين 

  الختالف فيه واقعا يف نفس اإلسناد ألنه من شأهنم وإمنا حيكمون على احلديث باالضطراب إذا كان ا
وذلك ألن االطالع على ما يف اإلسناد من علة على ما ينبغي يعسر على غريهم خبالف االطالع على ما يف املنت من 
علة سواء كان فيه اضطراب أم ال فإنه سهل املدرك فلذلك صرفوا جل عنايتهم إىل بيان ما يتعلق باإلسناد ليكفوا 



هم مؤونة ذلك ولذلك تتعرض لذكر ما وقع فيه االضطراب من جهة املنت وإمنا تعرضوا للمضطرب ألنه داخل غري
  يف املعل فانتبه لذلك 

األمر الثاين ألن املضطرب قد يكون صحيحا وذلك يف مثل ما إذا وقع االختالف يف اسم رجل أو أبيه أو نسبته أو 
  قة وحيكم لذلك احلديث بالصحة مع تسميته مضطربا حنو ذلك فإنه ال يضر بعد ما ثبت كونه ث

ويف الصحيحني أحاديث كثرية من هذا القبيل ولذا قال بعض العلماء وقد يدخل القلب والشذوذ واالضطراب يف 
  قسم الصحيح واحلسن 

أهي الظهر  األمر الثالث قد وقع االختالف يف الصالة الكائنة يف قصة ذي اليدين فإن الراوي شك فيها مرة ومل يدر
  أو العصر وقال مرة إحدى صاليت العشي إما الظهر وإما العصر وجزم مرة بالعصر وقال مرة أكرب ظين أهنا العصر 

   -وقد روى النسائي ما يشهد ألن الشك فيها كان من أيب هريرة ولفظه صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إحدى صاليت العشي قال أبو هريرة ولكين نسيت

  العلماء والظاهر أن أبا هريرة رواه كثريا على الشك وكان رمبا قال بعض 

غلب على ظنه أهنا الظهر فجزم هبا ورمبا غلب على ظنه أهنا العصر فجزم هبا مث طرأ الشك يف تعيينها على ابن 
  سريين أيضا فقد ثبت عنه أنه قال مساها أبو هريرة ولكن نسيت أنا 

  ري ما يف القصة من األحكام وكأن السبب يف ذلك عدم االهتمام بغ
  وقد حاول بعضهم اجلمع فذهب إىل أن القصة وقعت مرتني 

وكثريا ما يسلك بعضهم مثل ذلك يف اجلمع توصال إىل تصحيح كل من الروايات صوتا للرواة من أن ينسب الغلظ 
  أو السهو أو النسيان إليهم 

  كال مجع ال سيما إن كان مما ينبو عنه السمع  وكأن عناية هؤالء بالرواة فوق عنايتهم باملرويات فجمعهم
وقد جرى ذكر ذي اليدين يف كثري من كتب األصول وذلك يف مبحث وجوب األخذ مبا يرويه الواحد إذا كان 

عدال فإهنم ذكروا أن بعض العلماء ذهب إىل أنه ال يقبل خرب الواحد العدل واستدل على ذلك بأنه عليه الصالة و 
  رب ذي اليدين حىت شهد له أبو بكر وعمر السالم مل يقبل خ

وأجابوا عن ذلك ومنهم الفخر فإنه قال يف اجلواب إن ذلك إن دل فإمنا يدل على اعتبار ثالثة أيب بكر وعمر وذي 
  اليدين وألن التهمة كانت قائمة هناك ألهنا كانت واقعة يف حمفل عظيم والواجب فيها االشتهار 

   -وهو قوله أما توقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وقد ذكرنا سابقا جوابا لغريه

  عن قبول قول ذي اليدين فيحتمل ثالثة أمور

أحدها أنه جوز الوهم عليه لكثرة اجلمع بعد انفراده مبعرفة ذلك مع غفلة اجلميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة 
  على اجلمع الكثري 

  وحيث ظهرت أمارات الوهم جيب التوقف 
نه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف يف مثله ولو مل يتوقف لصار الثاين أ

  التصديق مع سكوت اجلماعة سنة ماضية فحسم سبيل ذلك 



الثالث أنه قال قوال لو علم صدقه لظهر أثره يف حق اجلماعة واشتغلت ذمتهم فأحلق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه 
  ما ذكرناه من قبل  قول الواحد واألقوى

نعم لو تعلق هبذا من يشترط عدد الشهادة يلزمه اشتراط ثالثة ويلزمه أن يكون يف مجع يسكت عليه الباقون ألنه 
  كذلك كان 

والظاهر أن املستدلني هبذه القصة واجمليبني عن استدالهلم مل يأخذوها من أئمة احلديث أو كتبهم كما هو دأهبم 
لسلف على اخللف يف األصول أن من مناقب األستاذ أيب إسحاق الشريازي أنه على ولذلك ذكر صاحب تفضيل ا

كرب سنه وانتهاء رياسة العلم ببغداد إليه كان يتردد إىل بعض علماء احلديث ملعرفة ما أشكل عليه من النقل وأحكام 
  الرواية والعلل 

  ولنذكر ما ورد يف الصحيحني يف قصة ذي اليدين قال البخاري 
ذا سلم يف ركعتني أو يف ثالث فسجد سجدتني مثل سجود الصالة أو أطول حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعد باب إ

  بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة أنه قال 
   -صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصالة يا رسول اهللا أنقصت فقال

  ألصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتني أخريني مث سجد سجدتني  -عليه وسلم  النيب صلى اهللا
قال سعد ورأيت عروة بن الزبري صلى من املغرب ركعتني فسلم وتكلم مث صلى ما بقي وسجد سجدتني وقال 

   -هكذا فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يتشهدا وقال قتادة ال يتشهد حدثنا عبد اهللا بن يوسف  باب من مل يتشهد يف سجديت السهو وسلم أنس واحلسن ومل

  أخربنا مالك بن أنس عن أيوب بن 

أيب تيمية السختياين عن حممد بن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين أقصرت 
   -الصالة أم نسيت يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  و اليدين فقال الناس نعم فقام رسول اهللا صأصدق ذ

  فصلى اثنتني أخريني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع  -
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد عن سلمة بن علقمة قال قلت حملمد يف سجديت السهو تشهد قال ليس يف 

  حديث أيب هريرة 
قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن حممد عن أيب هريرة قال صلى  باب يكرب يف سجديت السهو حدثنا حفص بن عمر

النيب إحدى صاليت العشي حممد وأكثر ظين أهنا العصر ركعتني مث سلم مث قام إىل خشبة يف مقدم املسجد فوضع يده 
ى عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصالة ورجل يدعوه النيب صل

   -اهللا عليه وسلم 

  ذو اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال مل أنس ومل تقصر قال بلى قد نسيت فصلى



ركعتني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه فكرب مث وضع رأسه فكرب فسجد مثل سجوده أو 
  أطول مث رفع رأسه وكرب 

دثين عمرو الناقد وزهري بن حرب مجيعا عن ابن عيينة قال وقال مسلم يف باب السهو يف الصالة والسجود له وح
  عمرو أنبأنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا أيوب قال مسعت حممد بن سريين يقول مسعت أبا هريرة يقول 

   -صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إحدى صاليت العشي إما الظهر وإما

ة املسجد فاستند إليه مغضبا ويف القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما العصر فسلم يف ركعتني مث أتى جذعا يف قبل
وخرج سرعان الناس قصرت الصالة فقال ذو اليدين فقال يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت فنظر النيب صلى 

   -اهللا عليه وسلم 

  ميينا ومشاال فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق مل تصل إال ركعتني فصلى

   وسلم مث كرب مث سجد مث كرب فرفع مث كرب وسجد مث كرب ورفع ركعتني
  قال وأخربت عن عمران بن حصني أنه قال وسلم 

وحدثنا أبو الربيع الزهراين قال أنبأنا محاد قال أنبأنا أيوب عن حممد عن أيب هريرة قال صلى بنا رسول اهللا إحدى 
  صاليت العشي مبعىن حديث سفيان 

د عن مالك بن أنس عن داود احلصني عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد أنه قال مسعت أبا هريرة وحدثنا قتيبة بن سعي
   -يقول صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صالة العصر فسلم يف ركعتني فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصالة يا رسول

ذلك يا رسول اهللا فأقبل رسول اهللا على الناس اهللا أم نسيت فقال رسول اهللا كل ذلك مل يكن فقال قد كان بعض 
فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول اهللا فأم رسول اهللا ما بقي من الصالة مث سجد سجدتني وهو جالس بعد 

  التسليم 
  وحدثين حجاج بن الشاعر قال أنبأنا هارون بن إمساعيل اخلزاز قال 

ىي قال حدثنا أبو سلمة قال أنبأنا أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه أنبأنا علي وهو ابن املبارك قال أنبأنا حي
   -وسلم 

  صلى ركعتني من صالة الظهر مث سلم فأتاه رجل من بين سليم فقال يا رسول

  اهللا أقصرت الصالة أم نسيت وساق احلديث 
يب سلمة عن أيب هريرة قال بينا وحدثين إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبيد اهللا بن موسى عن شيبان عن حيىي عن أ

  أنا أصلي مع رسول اهللا صالة الظهر سلم رسول اهللا من الركعتني فقال رجل من بين سليم واقتص احلديث 



وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب مجيعا عن ابن علية قال زهري أنبأنا إمساعيل بن إبراهيم عن خالد عن 
   -مران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب قالبة عن أيب املهلب عن ع

  صلى العصر فسلم يف ثالث ركعات مث دخل منزله فقام إليه رجل يقال له

اخلرباق وكان يف يديه طول فقال يا رسول اهللا فذكر له صنيعه وخرج غضبان جير رداءه حىت انتهى إىل الناس فقال 
  د سجدتني مث سلم أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة مث سلم مث سج

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املهلب 
عن عمران بن حصني قال سلم رسول اهللا يف ثالث ركعات من العصر مث قال فدخل احلجرة فقام رجل بسيط 

مغضبا فصلى الركعة اليت كان ترك مث سلم مث سجد سجديت  اليدين فقال أقصرت الصالة يا رسول اهللا فخرج
  السهو مث سلم 

  واعلم أن يف حديث ذي اليدين فوائد مجة وقواعد مهمة 

  منها جواز النسيان يف األفعال والعبادات على األنبياء عليهم الصالة والسالم وأهنم ال يقرون على اخلطأ يف ذلك 
  حبضرة مجع كثري ال خيفى عليهم سئلوا عنه وال يعمل بقوله من غري سؤال ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى 

ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان وأهنما على هيئة سجود الصالة وأنه يسلم من سجود السهو وأنه ال 
  تشهد فيه 

   ومنها أن كالم الناسي للصالة والذي يظن أنه ليس فيها ال يبطلها وهبذا قال مجهور العلماء
وذهب بعضهم إىل أن الصالة تبطل بالكالم ناسيا أو جاهال حلديث ابن مسعود وزيد بن أرقم وزعموا أن احلديث 

  الوارد يف قصة ذي اليدين منسوخ حبديث ابن مسعود وزيد بن أرقم 
هو متأخر قالوا ألن ذا اليدين قتل يوم بدر ونقلوا ذلك عن الزهري قالوا وال مينع من هذا كون أيب هريرة رواه و

   -اإلسالم عن بدر ألن الصحايب قد يروي ما ال حيضره بأن يسمعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أو من أحد أصحابه احلاضرين لذلك

وقد رد ذلك ابن عبد الرب يف التمهيد فقال أما ادعاؤهم أن حديث ذي اليدين منسوخ حبديث ابن مسعود فغري 
ث والسري أن حديث ابن مسعود كان مبكة حني رجع من أرض احلبشة قبل صحيح ألنه ال خالف بني أهل احلدي

اهلجرة وأن حديث أيب هريرة أيب هريرة يف قصة ذي اليدين كان باملدنية وإمنا أسلم أبو هريرة عام خيرب سنة سبع 
  من اهلجرة بال خالف 

  نظر يشهد أنه قبل حديث أيب هريرة وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أيب هريرة أو بعده وال

وأما قوهلم إن أبا هريرة مل يشهد ذلك فليس بصحيح بل شهوده هلا حمفوظ من رواية الثقات احلفاظ ففي البخاري 
   -ومسلم وغريمها أن أبا هريرة قال صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اليدين ويف رواية إحدى صاليت العشي فسلم من اثنتني وذلك احلديث وقصة ذي



  صلى بنا رسول اهللا ويف رواية يف مسلم وغريه بينا أنا أصلي مع رسول اهللا 
وأما قوهلم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط وإمنا املقتول يوم بدر ذو الشمالني وقد ذكره ابن إسحاق وغريه من أهل 

مرو بن غبشان من خزاعة حليف لبين زهرة السري فيمن قتل يوم بدر قال ابن إسحاق ذو الشمالني هو عمري بن ع
فذو اليدين غري ذي الشمالني ففيه حضور أيب هريرة قصة ذي اليدين وأن املتكلم رجل من بين سليم ويف رواية 

  عمران بن احلصني أن امسه اخلرباق كما ذكر ذلك مسلم 
  عي وهو خيالفه يف االسم والنسب فذو اليدين الذي شهد السهو يف الصالة سلمي وذو الشمالني املقتول ببدر خزا

  وأما قول الزهري يف حديث السهو إن املتكلم ذو الشمالني فلم يتابع عليه 
وقد اضطرب الزهري يف حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة وال يعلم 

يف قصة ذي اليدين وكلهم تركوه الضطرابه أحد من أهل العلم باحلديث املصنفني فيه عول على حديث الزهري 
وكونه مل يتم له إسنادا وال متنا وإن كان إماما عظيما يف هذا الشأن فالغلط ال يسلم منه بشر والكمال هللا تعاىل 

  ولك أحد يؤخذ من قوله ويترك إال النيب ص 

  فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطة فيه 
  فلريجع إىل التمهيد ومن أراد زيادة البيان 

ومن الغريب ما وقع فيما رواه النسائي مما يدل على أهنما واحد وهو فقال له ذو الشمالني بن عمرو أنقصت 
   -الصالة أن نسيت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ما يقول ذو اليدين فصرح بأن ذو الشمالني هو ذو اليدين لكن نص الشافعي يف

  ذا الشمالني غري ذي اليدين اختالف احلديث على أن 
قال بعض املؤلفني قوله صلى لنا رسول اهللا صالة العصر فسلم ركعتني ويف رواية صالة الظهر قال احملققون مها 

  قضيتان 
ويف حديث عمران بن احلصني سلم رسول اهللا يف ثالث ركعات من العصر مث دخل منزله فقام إليه رجل يقال له 

   فذكر له صنيعه وخرج غضبان جير رداءه اخلرباق فقال يا رسول اهللا
ويف رواية له سلم يف ثالث ركعات من العصر مث قام فدخل احلجرة فقال رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصالة 

  وحديث عمران هذا قضية ثالثة يف يوم آخر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه فقد اختار هذا املؤلف يف اجلمع بني الروايات اليت نقلناها عن مسلم هنا أن يقال سها 

   -وسلم 

  ثالث مرات مرة يف صالة الظهر ومرتني يف صالة العصر ويف كل مرة يقوم ذو

  اليدين فيقول ما نقل عنه ويقول رسول اهللا أصدق ذو اليدين أو هذا فيقول الناس نعم 
اة من نسبة الوهم أو وسبب اختيار ذلك مع غرابة اتفاق مثل هذه احلال ثالث مرات احلرص على صون بعض الرو

الغلط أو السهو إليهم مع أنه ال مالم يف مثل ذلك عليهم فاربأ بنفسك عن االعتراض على كثري مما يقال فإن يف 



  ذلك إضاعة للوقت وهي عثرة ال تقال 
  واملصحف هو ما وقعت املخالفة فيه بتغيري النقط يف الكلمة مع بقاء صورة 

  ستا من شوال  ومثاله حديث من صام رمضان وأتبعه
  إذا غريت ستا وجعلتها شيئا كما وقع ذلك لبعض األدباء فيه 

والتصحيف كما يقع يف املنت يقع يف اإلسناد ومثاله فيه تصحيف بعض احلدثني ابن مزاجم وهو بالراء واجليم ابن 
  مزاحم بالزاي واحلاء 

  صورة اخلط فيها واحملرف هو ما وقعت املخالفة فيه بتغيري الشكل يف الكلمة مع بقاء 
   -ومثال ذلك ما وقع لبعض األعراب فإنه رأى يف كتاب من كتب احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان إذا صلى نصبت بني يديه عنزة

   -والعنزة احلربة فظنها بسكون النون مث روى ذلك باملعىن على حسب ومهه فقال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

   يديه شاةإذا صلى نصبت بني

  وكما يقع التحريف يف املنت يقع يف اإلسناد 
  ومثاله فيه أن جتعل بشريا بفتح الباء وكسر الشني بشريا بضم الباء وفتح الشني 

  وقس على ذلك ما أشبهه 
واعلم أن التصحيف والتحريف قد يطلق كل منهما على ما يشمل هذين النوعني بل قد يطلق كل منهما على كل 

   الكلمة ولو مع عدم بقاء صورة اخلط فيها تغيري يقع يف
تنبيه كثريا ما حياول أناس إزالة التصحيف عن كلمات يتومهون أهنا قد صحفت فيغريوهنا مبا بدا هلم ال سيما إن 

  كانت قريب املأخذ فيحدث بذلك التصحيف بعد أن مل يكن وهم يظنون أهنم أزالوه بعد أن كان 
ابن حجر يف ختريج أحاديث الرافعي حيث قال حديث عمران بن حصني من صلى  ومن أمثلة ذلك ما ذكره احلافظ

  قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله 

  نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد 
   -البخاري بلفظ أنه سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ى قاعدا فله نصفعن صالة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صل

  أجر القائم ومن صلى نائما احلديث مثله 
  تنبيه املراد بالنائم املضطجع 

   -وصحف بعضهم هذه اللفظة فقال إمنا هو صلى بإمياء أي باإلشارة كما روي أنه ص 

  على ظهر الدابة يومئ إمياء قال ولو كان من النوم لعارض هنيه عن الصالة



  ملن غلبه النوم 
  ه هذا القائل بناء على أن املراد بالنوم حقيقته وإذا محل على االضطجاع اندفع اإلشكال وهذا إمنا قال

  قوله ويروى صالة النائم على النصف من صالة القاعد 
قلت رواه هبذا اللفظ ابن عبد الرب وغريه وقال السهيلي يف الروض رمبا نسب بعض الناس النسائي إىل التصحيف 

  ة الثابتة وصالة النائم على النصف من صالة القاعد وهو مردود ألنه يف الرواي
  قلت وهو يدفع ما تعلل به القائل األول 

وقال ابن عبد الرب مجهور أهل العلم ال جييزون النافلة مضطجعا فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على 
  القيام فهو حجة له فإن مل جيزه أحد فاحلديث إما غلط أو منسوخ 

طايب ال أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص يف صالة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا فإن صحت وقال اخل
هذه اللفظة ومل تكن من كالم بعض الرواة أدرجها يف احلديث وقاسه على صالة القاعد أو اعتربه لصالة املريض 

  نائما إذا عجز عن القعود جاز التطوع مضطجعا للقادر على القعود 
  ى انته

  وما ادعياه من االتفاق على املنع مردود فقد حكاه الترمذي عن احلسن البصري وهو أصح الوجهني عن الشافعية 
  وقد ذكرنا كثريا مما يتعلق بالتصحيف فيما سبق 

هذا وقد بقي مما يتعلق مبخالفة الراوي لغريه من الثقات مما مل نذكره سابقا قسم يسمى باملزيد يف متصل األسانيد 
  و ما كانت املخالفة فيه بزيادة راو يف وه

اإلسناد وقد مجع احلافظ العراقي بينه وبني خفي اإلرسال يف موضع واحد وابتدأ خبفي اإلرسال فقال فيه هو أن 
يروي الرجل عمن مسع منه ما مل يسمع منه أو عمن لقيه ومل يسمع منه أو عمن عاصره ومل يلقه فهذا قد خيفى على 

  ديث لكوهنما قد مجعهما عصر واحد كثري من أهل احل
  وهذا النوع أشبه بروايات املدلسني وقد أفرده ابن الصالح بالذكر عن نوع املرسل فتبعته على ذلك 

  مث ذكر أن خفي اإلرسال يعرف بأربعة أمور 
  أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض األئمة على ذلك أو يعرف ذلك بوجه صحيح 

  عدم مساعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك أو حنوه الثاين أن يعرف 
الثالث أن يعرف عدم مساعه منه لذلك احلديث وإن مسع منه غريه وذلك إما بنص إمام أم إخباره عن نفسه يف بعض 

  طرق احلديث أو حنو ذلك 
  الرابع أن يرد يف بعض طرق احلديث زيادة اسم راو بينهما 

ال يدركه إال احلفاظ النقاد ويشتبه ذلك على كثري من أهل احلديث ألنه رمبا  مث قال وهذا القسم الرابع حمل نظر
  كان احلكم للزائد ورمبا كان احلكم للناقص والزائد وهم فيكون من نوع املزيد يف متصل األسانيد 

  وذلك مجعت بينه وبني خفي اإلرسال وإن كان ابن الصالح جعلهما نوعني 
   وكذلك اخلطيب أفردمها بالتصنيف

وصنف يف األول كتابا مساه التفصيل ملبهم املراسيل وصنف يف الثاين كتابا مساه متييز املزيد يف متصل األسانيد ويف 
  كثري مما ذكره فيه نظر والصواب ما ذكره ابن الصالح من التفصيل واقتصرت عليه 

  املزيد يف متصل األسانيد ولنذكر ما ذكره ابن الصالح يف ذلك برمته قال النوع السابع والثالثون معرفة 



مثاله ما روي عن عبد اهللا بن املبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال حدثين بسر بن عبيد 
  اهللا قال مسعت أبا إدريس يقول مسعت وائلة ابن األسقع يقول مسعت أبا مرثد الغنوي 

   -يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها يقول ال

  فذكر سفيان يف هذا اإلسناد زيادة ووهم وهكذا ذكر أيب إدريس 
أما الوهم يف ذكر سفيان فمن دون ابن املبارك ال من ابن املبارك ألن مجاعات ثقات رووه عن ابن املبارك عن ابن 

  جابر نفسه ومنهم من صرح فيه بلفظ اإلخبار بينهما 
ن إدريس فيه فابن املبارك منسوب فيه إىل الوهم وذلك ألن مجاعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم وأما ذكر اب

  يذكروا أبا إدريس بني بسر وواثلة وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة 
  قال أبو حامت الرازي يرون أن ابن املبارك وهم يف هذا 

  بارك وظن أن هذا مما روي عن أيب إدريس عن واثلة وكثريا ما حيدث بسر عن أيب إدريس فغلط ابن امل
  وقد مسع هذا بسر من واثلة نفسه 

قلت قد ألف اخلطيب احلافظ يف هذا النوع كتابا مساه متييز املزيد يف متصل األسانيد ويف كثري مما ذكره نظر ألن 
ساله وجيعل معلال باإلسناد الذي اإلسناد اخلايل عن الراوي الزائد إن كان بلفظة عن يف ذلك فينبغي أن حيكم بإر

ذكر فيه الزائد ملا عرف يف نوع املعلل وكما يأيت ذكره إن شاء اهللا يف النوع الذي يليه وإن كان فيه تصريح 
بالسماع أو باإلخبار كما يف املثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد مسع ذلك من رجل عنه مث مسعه منه نفسه 

قد مسعه من أيب إدريس عن واثلة مث لقي واثلة فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا به يف فيكون بشر يف هذا احلديث 
  غري هذا 

  اللهم إال أن توجد قرينة تدل على كونه ومها كنحو ما ذكره أبو حامت يف املثال املذكور 
الزيادة املذكورة وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعني فإذا مل جييء عنه ذكر ذلك محلناه على 

  واهللا أعلم 
وقال بعض العلماء بعد ما أورد ما ذكروه يف حكم هذا النوع وباجلملة فال يطرد احلكم هنا بشيء معني كما مل 

  يطرد ذلك يف تعارض الوصل واإلرسال 

وبعضهم وقد أحببنا أن نورد ذلك ملناسبته ملا حنن فيه فنقول إذا اختلف الرواة يف حديث فرواه بعضهم متصال 
  مرسال فللعلماء يف ذلك أربعة أقوال 

  القول األول أن احلكم ملن وصل وهو األظهر وإليه ذهب علماء األصول 
  القول الثاين أن احلكم ملن أرسل وحيكى عن أكثر أصحاب احلديث 

أكثر ممن القول الثالث أن احلكم لألكثر فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله فاحلكم لإلرسال وإن كان من وصله 
  أرسله فاحلكم للوصل 

القول الرابع أن احلكم لألحفظ فإن كان من أرسله أحفظ فاحلكم لإلرسال وإن كان من وصله أحفظ فاحلكم 
  للوصل 



والذي يظهر أن حمل كل قول من هذه األقوال إمنا هو فيما مل يظهر مرجح خلالفه ومن تتبع آثار متقدمي هذا الفن 
اري وأمحد ظهر له إهنم مل حيكموا يف هذه املسألة حبكم كلي بل جعلوا املعول يف ذلك كابن مهدي والقطان والبخ

على املرجح فمىت وجد كان احلكم له ولذلك تراهم يرجحون تارة الوصل وتارة اإلرسال كما يرجحون تارة عدد 
  الذوات على الصفات وتارة العكس 

هلا يف الذكر وهي ما إذا رفع بعضهم احلديث إىل النيب صلى اهللا ومما يناسب هذه املسألة مسألة أخرى جيعلوهنا تالية 
   -عليه وسلم 

  ووقفه بعضهم على الصحايب أو رفعه واحد يف وقت ووقفه هو أيضا يف وقت آخر

  وقد اختلف يف هذه املسألة 
  ما خفي عليه فقال بعضهم إن احلكم للرافع ألنه مثبت وغري ساكت ولو كان نافيا فاملثبت مقدم عليه ألنه علم 

  وقال بعضهم إن احلكم للواقف وحيكى عن أكثر أصحاب احلديث 
  وقال بعضهم إن احلكم للرافع إال أن يقفه األكثرون 

  وقد أشار إىل هذا 

القول العالمة ابن اجلوزي يف موضوعاته حيث قال إن البخاري ومسلما تركا أشياء تركها قريب وأشياء ال وجه 
كه أن يرفع احلديث ثقة ويقفه آخر فترك هذا ال وجه له ألن الرفع زيادة والزيادة من الثقة لتركها فمما ال وجه لتر

  مقبولة إال أن يقفه األكثر ويرفعه واحد فالظاهر غلطه وإن كان من اجلائز أن يكون حفظ دوهنم 
  الناس قال احلاكم قلت للدارقطين فخالد بن حيىي فقال ثقة إمنا أخطأ يف حديث واحد فرفعه ووقفه 
  وقلت له فسعيد بن عبيد اهللا الثقفي فقال ليس بالقوي حيدث بأحاديث يسندها وغريه يقفها 

هذا وقد ذكرنا يف الضعيف وأقسامه ما فيه تبصرة للمبتدي وتذكرة لغريه إال حبث املعلل فإنا مل نوفه حق من البيان 
  مع أنه من أهم املباحث فأحببنا إفراده بالبحث اعتناء بشأنه 

قبل أن نشرع يف ذلك نقول كما أن للحديث املقبول وهو الصحيح وحنوه مراتب كذلك للحديث املردود وهو و
  الضعيف وحنوه مراتب 

والضعيف إذا رتب على حسب شدة الضعف قدم املوضوع وهذا أمر ال خالف فيه ويتلوه املتروك مث املنكر مث 
  املعلل مث املدرج مث املقلوب مث املضطرب 

  طايب شرها املوضوع مث املقلوب مث اجملهول وقال اخل
وقال بعضهم الضعيف الذي ضعفه ال لعدم االتصال يقدم فيه املوضوع مث املتروك مث املدرج مث املقلوب مث املنكر مث 

  الشاذ مث املعلل مث املضطرب 
  والضعيف الذي ضعفه لعدم االتصال يقدم فيه املعضل مث املنقطع مث املدلس مث املرسل 

  ذا الترتيب الذي ذكروه إمنا نظروا فيه إىل اجلملة وإال فقد يكون يف املقدم ما هو أخف ضعفا مما بعده وه
وانظر إىل املعضل مثال فإهنم قدموه على املنقطع وجعلوه أسوأ منه حاال مع أن املنقطع قد يكون مساويا للمعضل 

  سقط منه اثنان فقط على الشرط وذلك فيما إذا كان االنقطاع فيه من موضعني وكان املعضل قد 



وهو التوايل وقد يكون أسوأ حاال منه وذلك فيما إذا كان االنقطاع فيه من ثالثة مواضع وحينئذ فتقدمي املعضل 
على املنقطع واحلكم عليه بأنه أسوأ حاال منه إمنا هو بالنظر للغالب فهو حكم مبين على اجلملة فينبغي االنتباه لذلك 

  وملا أشبهه 

  ن شاف للمعلل من احلديثبيا

هذا النوع من أجل أ واع علوم احلديث وأشرفها وأدقها وأغمضها وال يقوم به إال من كان له فهم ثاقب وحفظ 
واسع ومعرفة تامة باألسانيد واملتون وأحوال الرواة وهلذا مل يتكلم فيه إال القليل من أئمة احلديث كعلي بن املديين 

  عقوب بن أيب شيبة وأيب حامت الرازي وأيب زرعة والدارقطين وأمحد بن حنبل والبخاري وي
ويقال للمعلل املعلول واملعلل أما املعلول فقد وقع يف كالم البخاري والترمذي وابن عدي والدارقطين وأيب يعلى 

  اخلليلي واحلاكم وغريهم 
م مفعول من عله إذا سقاه السقية وقد أنكر بعض العلماء ذلك من جهة اللغة وأهنم قالوا إن املعلول يف اللغة اس

  الثانية 
وتعقبهم آخرون فقالوا قد ذكر يف بعض كتب اللغة عل الشيء إذا أصابته علة فيكون لفظ معلول هنا مأخوذا منه 

قال ابن القوطية عل اإلنسان مرض والشيء أصابته العلة فيكون استعماله باملعىن الذي أرادوه غري منكر بل قال 
  هذا اللفظ أوىل لوقوعه يف عبارات أهل الفن مع ثبوته لغة ومن حفظ حجة على من مل حيفظ بعضهم استعمال 

  قال ابن هشام يف شرح بانت سعاد عند قول كعب 
  ) كأنه منهل بالراح معلول ... جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت ( 

يعله بالضم على القياس ويعله  قوله معلول اسم مفعول كما أن منهال كذلك إال أن فعله ثالثي جمرد يقال عله
  بالكسر إذا سقاه ثانيا وأصل ذلك أن 

  اإلبل إذا شربت يف أول الورد مسي ذلك هنال فإذا ردت إىل أعطاهنا مث سقيت الثانية مسي ذلك العلل 
إمنا يقال وزعم احلريري أن املعلول ل يستعمل إال هبذا املعىن وأن إطالق الناس له على الذي أصابته العلة وهم وأنه 

لذلك معل من أعله اهللا وكذا قال ابن مكي وغريه وحلنوا احملدثني يف قوهلم حديث معلول وقالوا الصواب معل أو 
  معلل 
  انتهى 

والصواب أنه جيوز أن يقال عله فهو معلول من العلة إال أنه قليل وممن نقل ذلك اجلوهريي يف صحاحه وابن 
لت وأفعلت وذكر ابن سيده يف احملكم أن يف كتاب أيب إسحاق يف العروض القوطية يف أفعاله وقطرب يف كتاب فع

  معلول مث قال ولست على ثقة منه 
  انتهى 

  قيل ويشهد هبذه اللغة قوهلم عليل كما تقول جريح وقتيل 
  انتهى 

  وال دليل يف ذلك لقوهلم عقيد وضمري ومها مبعىن مغفل ال مبعىن مفعول 
ن أعضل فالن احلديث فهو معضل بالفتح ورد بأن املعروف أعضل األمر فهو معضل ونظري هذا أن احملدثني يقولو



  كأشكل فهو مشكل 
وأجاب ابن الصالح بأهنم قالوا أمر عضيل أي مشكل وفعيل يدل على الثالثي فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا 

  وأعضل متعديا وقاصرا كما قالوا ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم اهللا الليل 
  هى انت

  وقد بينا أن فعيال يأيت من غري الثالثي مث إنه ال يكون من الثالثي القاصر 
وأما املعلل فقد شاع استعمال القوم له وذاع وهو اسم مفعول من قولك عللته تعليال إال أن التعليل يف اللغة ال 

  يته عن اللنب يناسب املعىن املراد ألنه مبعىن اإلهلاء تقول عللت الصيب بالطعام تعليال إال أهل
  ولذا قال بعضهم األحسن أن يسمى هذا النوع باملعل ألن األكثر يف استعمال الفعل أن يقولوا أعله 

فالن بكذا والقياس فيه أن يكون اسم املفعول منه معال وهو املعروف يف اللغة وإن كان نادر االستعمال فإن األكثر 
  عض احملدثني يف االستعمال لفظ عليل وقد جاء معل يف عبارة ب

وهذا أوان الشروع يف إيراد عبارات القوم يف املعل قال جامع أشتات هذا الفن احلافظ ابن الصالح النوع الثامن 
عشر معرفة احلديث املعلل ويسميه أهل احلديث املعلول وذلك منهم ومن الفقهاء يف قوهلم يف باب القياس العلة 

  واملعلول مرذول عند أهل العربية واللغة 
اعلم أن معرفة علل احلديث من أجل علوم احلديث وأدقها وأشرفها وإمنا يضطلع بذلك أهل احلفظ واخلربة والفهم 
الثاقب وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه فاحلديث املعلل هو احلديث الذي اطلع فيه على علة تقدح 

  يف صحته مع أن الظاهر السالمة منها 
  د الذي رجاله ثقات اجلامع شروط الصحة من حيث الظاهر ويتطرق ذلك إىل اإلسنا

ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومبخالفة غريه له مع قرائن تنضم إىل ذلك تنبه العارف هبذا الشأن على إرسال 
يف املوصول أو وقف يف املرفوع أو دخول حديث يف حديث أو وهم واهم بغري ذلك حبيث يغلب على ظنه ذلك 

  ه أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من احلكم بصحة ما وجد ذلك فيه فيحكم ب
وكثريا ما يعللون املوصول باملرسل مثل أن جييء احلديث بإسناد موصول وجييء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد 

  احلديث أن  املوصول وهلذا اشتملت كتب علل احلديث على مجع طرقه قال اخلطيب أبو بكر السبيل إىل معرفة علة

  جيمع بني طرقه وينظر يف اختالف رواته ويعترب مبكاهنم من احلفظ ومنزلتهم يف اإلتقان والضبط 
  وروي عن علي بن املديين قال الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطوه 

صحة اإلسناد واملنت مث قد تقع العلة يف إسناد احلديث وهو األكثر وقد تقع يف متنه مث ما يقع يف اإلسناد قد يقدح يف 
  مجيعا كما يف التعليل باإلرسال والوقف وقد يقدح يف صحة اإلسناد خاصة من غري قدح يف صحة املنت 

فمن أمثلة ما وقعت العلة يف إسناده من غري قدح يف املنت ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو 
   -ه وسلم بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا علي

  قال البيعان باخليار احلديث

فهذا اإلسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غري صحيح واملنت على كل حال صحيح والعلة يف قوله عن 
عمرو بن دينار إمنا هو عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر هكذا رواه األئمة من أصحاب سفيان عنه فوهم يعلى بن 



   بن دينار إىل عمرو بن دينار وكالمها ثقة عبيد وعدل عن عبد اهللا
  ومثال العلة يف املنت ما نفرد مسلم بإخراجه يف حديث أنس من اللفظ املصرح بنفي قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم 

من  فعلل قوم رواية اللفظ املذكور ملا رأوا األكثرين إمنا قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني
غري تعرض لذكر البسملة وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه يف الصحيح ورأوا أن من رواه باللفظ 

  املذكور رواه باملعىن الذي وقع له ففهم من قوله كانوا يستفتحون باحلمد أهنم كانوا 

من السور هي الفاحتة وليس فيه ال يبسملون فرواه على ما فهم وأخطأ ألن معناه أن السورة اليت كانوا يفتتحون هبا 
  تعرض لذكر التسمية 

وانضم إىل ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن االفتتاح بالتسمية فذكر أنه ال حيفظ فيه شيئا عن رسول 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  واهللا أعلم

دحة يف احلديث املخرجة له من حال مث اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غري ما ذكرناه من باقي األسباب القا
الصحة إىل حال الضعف املانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة يف األصل ولذلك جتد يف كثري من كتب 

علل احلديث الكثري من اجلرح بالكذب والغفلة وسوء احلفظ وحنو ذلك من أنواع اجلرح ومسي الترمذي النسخ 
  علة من علل احلديث 

هم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه اخلالف حنو إرسال من أرسل احلديث الذي أسنده مث إن بعض
الثقة الضابط حىت قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ 

  واهللا أعلم 
ح فعلل قوم هذه الرواية إشارة إىل أنه غري قال احملقق الطييب يف اخلالصة يف علم احلديث أقول ويف قول ابن الصال

راض عن ختطئتهم مسلما وذلك أن املذكور يف املتفق عليه عن أنس قال صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع أحد منهم يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ويف

بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني وال يذكرون وأبا  -رواية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال يف آخرها 

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد اهللا بن مغفل قال مسعين أيب وأنا أقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم فقال أي 
   -لنيب صلى اهللا عليه وسلم بين حمدث إياك واحلدث وقد صليت مع ا

  وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع منهم أحدا يقوهلا فال تقلها إذا أنت صليت

  فقل احلمد هللا رب العاملني 
  فأين العلة ولعل املعل مال إىل مذهبه واإلذعان للحق أحق من املراء 



يه حبثه وذلك حني سأله سائل عن حديث وقد تصدى العالمة ابن تيمية لبيان هذه املسألة على الوجه الذي أداه إل
   -أنس صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون باحلمد هللا رب العاملني ال يذكرون

بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال آخرها هل هو مضطرب أم ال ما حكم هذا احلديث خمتصرا فقال يف 
  جوابه 
ث أنس فرواه مسلم يف صحيحه باللفظ املذكور وروي يف الصحيح بألفاظ ال ختلف هذا اللفظ مثل قوله أما حدي

  فلم أمسع أحدا منهم جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
وهذا اللفظ ال ينايف األول ألن أنسا مل ينف القراءة يف السر وال ميكنه نفي ذلك فإنه قد ثبت يف الصحيحني أن النيب 

   -عليه وسلم  صلى اهللا

  كانت له سكتة طويلة بني التكبري والقراءة فإذا قرأ يف تلك السكتة البسملة

  مل يسمعها أنس وال ميكنه يف ذلك فإن أنسا إمنا نفى ما ميكنه العلم بانتفائه وهو ذكرها جهرا 
   -ويف الترمذي وغريه أن أنسا سئل هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   الرمحن الرحيم فقال إنك لتسألين عن شيء ما سألين عنه أحديقرأ ببسم اهللا

  وقال ال أحفظه 
  وهذا ال ينايف ذلك األول ألنه سأله عن قراءة ذلك سرا وهو ال يعلم ذلك 

فأحاديث أنس الصحيحة كلها مؤتلفة متفقة تبني أنه نفى اجلهر بالقراءة وأنه مل يتكلم يف قراءهتا سرا ال بنفي وال 
  نئذ فال اضطراب يف أحاديثه إثبات وحي

   -الصحيحة ولكن من العلماء من ظن أن أنسا مل يقل ذلك ولكن روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يفتتح القراءة باحلمد هللا رب العاملني وأن مقصود أنس كان اإلخبار

عىن فنفى القراءة بالبسملة بالسورة ال بالكلمة وأن الراوي عن أنس ظن أن مقصوده هو الكلمة وأنه رواه بامل
  اجتهادا منه ال مساعا عن انس 

لكن من املعلوم أن رواية الثقات األثبات ال تدفع مبثل هذه االحتماالت ال سيما وافتتاح الصالة بالفاحتة من العلم 
ع الناس الذي يعلمه كل واحد فكل من صلى أنس خلفه من اخللفاء واألمراء وغريهم يفتتح الصالة بالفاحتة ومجي

يعلمون ذلك فلم يكن يف هذا من العلم ما حيتاج به إىل رواية أنس وال ينحصر مثل هذا يف الصالة خلف النيب صلى 
   -اهللا عليه وسلم 

  وصاحبيه فلو مل يكن إال تلك الرواية مل جيز تفسريها هبذا فكيف مع تصريح



  األحاديث الصحيحة عن أنس مبقصوده ومراده 
ر املقدسي جزأ يف طرق حديث أنس ورواية الثقات األثبات له هبذا اللفظ عن أنس على وجه وقد مع حممد بن طاه

   -يعلم من تدبره أنه حمفوظ صحيح كما أخرجه أهل الصحيح وليس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حديث صحيح يناقض حديث أنس بل غريه من األحاديث الصحيحة كحديث عائشة وأيب

  حديث أنس وما خالفه فإما أن يكون ضعيفا أو يكون حمتمال واهللا أعلم  هريرة وغريمها يوافق
وقد سئل عن هذه املسألة مرة أخرى فأجاب عنها جبواب مبسوط وهي من املسائل املهمة اليت اشتد فيها النزاع بني 

نفسه األخذ به  الفريقني وقد صنف من اجلانبني مصنفات كثرية غري أن منهم من التزم االنتصار للقول الذي ألزم
  حماوال جعل الصحيح ذا علة واملعل ساملا من العلة 

  ومنهم من التزم االنتصار ملا أداه إليه الدليل وهؤالء قد أحسنوا وما على احملسنني من سبيل 
  وقال احلاكم يف كتاب علوم احلديث يف النوع السابع والعشرين هذا 

  ه صحيح والسقيم واجلرح والتعديل النوع منه معرفة علل احلديث وهو علم برأسه غري
أخربنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أمحد بن سلمة بن عبد اهللا قال مسعت أبا قدامة السرخسي يقول عبد 

  الرمحن بن مهدي يقول ألن أعرف علة حديث هو عندي أحب إيل من أن أكتب عشرين حديثا ليست عندي 
يث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث اجملروح ساقط واه وعلة احلديث قال أبو عبد اهللا وإمنا يعلل احلد

تكثر يف أحاديث الثقات بأن حيدثوا حبديث له علة فيخفى عليهم علمها فيصري احلديث معلوال واحلجة فيه عندنا 
  احلفظ والفهم واملعرفة ال غري 

   بعلل احلديث من أين قلت هذا مل لكن له حجة وقال عبد الرمحن بن مهدي معرفة احلديث إهلام فلو قلت للعامل
وأخربين أبو علي احلسني بن حممد بن عبدويه بالري قال حدثنا حممد بن صاحل الكيليين قال مسعت أبا زرعة وقال له 

  رجل ما احلجة يف تعليلكم احلديث 
مسلم بن واره فتسأله عنه وال  قال احلجة أن تسألين عن حديث له علة فاذكر علته مث تقصد ابن واره يعين حممد بن

ختربه بأنك قد سألتين عنه فيذكر علته مث تقصد أبا حامت فيعلله مث متيز كالمنا على ذلك احلديث فإن وجدت بيننا 
  خالفا يف علته فاعلم أن كال منها تكلم على مراده وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم 

  هم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إهلام قال ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمت
مث ذكر بعد ذلك من علل احلديث عشرة أجناس وأورد لكل جنس مثاال مع بيان العلة اليت فيه وقد أحببت أن 

أذكر ذلك موردا قبل كل مثال تعريف اجلنس الذي أورد ذلك املثال ألجله زيادة يف اإليضاح ملا يف هذا النوع من 
  ه الغموض وهاك ما أورد

اجلنس األول من أجناس علل احلديث أن يكون السند ظاهره الصحة ولكن فيه من ال يعرف بالسماع ممن روى 
  عنه 

ومثاله ما حدثنا به أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال حدثنا حجاج بن حممد قال 
   -أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن



  قال من جلس جملسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وحبمدك ال

  إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك 
  قال أبو عبد اهللا هذا حديث من تأمله مل يشك أنه شرط الصحيح وله علة فاحشة 

دثين أبو نصر أمحد بن حممد الوراق قال مسعت أبا حامد أمحد بن محدون القصار يقول مسعت مسلم بن احلجاج ح
وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل بني عينيه وقال دعين حىت أقبل رجليك يا أستاذ األستاذين وسيد احملدثني 

بن يزيد احلراين قال أخربهنا ابن جريج عن موسى  وطبيب احلديث يف علله حدثك حممد بن سالم قال حدثنا خملد
   -بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف كفارة اجمللس فما علته

قال حممد بن إمساعيل هذا حديث مليح وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث إال أنه معلول حدثنا به 
  يل قال حدثنا موسى بن إمساع

وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد اهللا قوله قال حممد بن إمساعيل هذا أوىل فإنه ال يذكر ملوسى بن عقبة 
  مساع من سهيل 

واجلنس الثاين من علل احلديث أن يسند احلديث من وجه ظاهره الصحة ولكن يكون مرسال من وجه رواه الثقات 
  احلفاظ 

العباس حممد بن يعقوب حدثنا العباس بن حممد الدروي قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان ومثاله ما حدثنا به أبو 
   -عن خالد احلذاء أو عاصم عن أيب قالبة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أرحم أميت أبو بكر وأشدهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم

  الل واحلرام معاذ بن جبل وإن لك أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة أيب بن كعب وأعلمهم باحل
قال أبو عبد اهللا وهذا علته من نوع آخر فلو صح بإسناده ألخرج يف الصحيح إمنا روى خالد عن أيب قالبة أن 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بيدة أمني هذهقال أرحم أميت مرسال فأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو ع

  األمة 
هكذا رواه البصريون احلفاظ عن خالد احلذاء وعاصم مجيعا فأسقط املرسل من احلديث وخرج املتصل بذكر أيب 

  عبيدة يف الصحيحني 
  واجلنس الثالث من علل احلديث أن يكون احلديث حمفوظا عن صحايب ويروى عن غريه الختالف بالد رواته 

باس حممد بن يعقوب قال حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال حدثنا ابن أيب مرمي قال ومثاله ما حدثنا به أبو الع
  حدثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري 



   -عن موسى بن عقبة عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال إين ألستغفر اهللا وأبو إليه يف اليوم مئة مرة

   وهذا إسناد ال ينظر فيه حديثي إال ظن أنه من شرط الصحيح قال أبو عبد اهللا
  واملدنيون إذا رووا عن الكوفيني زلقوا 

حدثنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هاين قال حدثنا حيىي بن حممد بن حيىي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محاد بن 
زين وكانت له صحبة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه زيد عن ثابت البناين قال مسعت أبا بردة حيدث عن األغر امل

   -وسلم 

  إنه ليغان على قليب فأستغفر اهللا يف اليوم مئة مرة

قال أبو عبد اهللا رواه مسلم بن احلجاج يف الصحيح عن أيب الربيع وهو الصحيح احملفوظ ورواه الكوفيون أيضا 
  ا مسعر وشعبة وغريمها عن عمرو بن مرة عن أيب بردة هكذ

واجلنس الرابع من علل احلديث أن يكون احلديث حمفوظا عن صحايب يروى عن تابعي فيقع الوهم بالتصريح مبا 
  يقتضي صحته عن غريه ممن ال يكون معروفا من جهته 

ومثاله ما أخربنا به أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار قال حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو 
   -حذيفة قال حدثنا زهري بن حممد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يقرأ يف املغرب بالطور

  قال أبو عبد اهللا قد خرج العسكري وغريه من املشايخ هذا احلديث يف 
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الوحدان وهو معلول من ثالثة أوجه أحدها أن عثمان هو ابن أيب سليمان واآلخر أن عثمان إمنا رواه عن نافع بن 
  جبري بن مطعم عن أبيه 

   -والثالث قوله مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -ن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو سليمان مل يسمع م

  ومل يره وقد خرجت شواهده يف التلخيص

  واجلنس اخلامس من العلل أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه راو دل عليه طريق أخرى حمفوظة 
ومثاله ما حدثنا به أبو العباس حممد بن يعقوب قال حدثنا حبر بن نصر قال أخربنا ابن وهب قال أخربين يونس بن 

   -عن أبن شهاب عن علي بن احلسني عن رجال من األنصار أ هم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد 

  ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار فذكر احلديث بطوله

قال أبو عبد اهللا علة هذا احلديث أن يونس على حفظه وجاللة حمله قصر به وإمنا هو عن ابن عباس قال حدثين 
  رجال من األنصار 

كذا رواه ابن عيينة ويونس يف سائر الروايات وشعيب بن أيب محزة وصاحل بن كيسان واألوزاعي وغريهم عن ه
  الزهري وهو خمرج يف الصحيح 

  واجلنس السادس من العلل أن خيتلف على رجل باإلسناد وغريه ويكون احملفوظ ما قابل اإلسناد 
حيىي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا حامت بن الليث ومثاله ما حدثنا به أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن 

اجلوهري قال حدثنا حامد بن أيب محزة السكري قال حدثنا علي بن احلسني بن واقد قال حدثين أيب عن عبد اهللا بن 
  بريدة عن أبيه عن عمر بن اخلطاب قال قلت يا رسول اهللا 

  لغة إمساعيل قد درست فجاء هبا جربيل عليه السالم إيل فحفظنيها  مالك أفصحنا ومل خترج من بني أظهرنا قال كانت
قال أبو عبد اهللا هلذا احلديث علة عجيبة حدثين أبو عبد اهللا حممد بن العباس الضيب من أصل كتابه قال أخربنا أمحد 

واقد قال بلغين بن علي بن رزين الفاشاين من أصل كتابه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا علي بن احلسني بن 
   -أن عمر بن اخلطاب قال يا رسول اهللا إنك أفصحنا ومل خترج من بني أظهرنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن لغة إمساعيل كانت قد درست فأتاين هبا جربيل فحفظنيها

  واجلنس السابع من علل احلديث أن خيتلف على رجل يف تسمية من روى عنه أو عدم تسميته 
ثاله ما حدثنا به الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخربنا أبو بكر يعقوب بن يوسف املطوعي قال حدثنا أبو وم



داود سليمان بن حممد املباركي قال حدثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري عن احلجاج بن فرافصة عن حيىي بن أيب 
   -يه وسلم كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عل

  املؤمن غر كرمي والفاجر خب لئيم

قال أبو عبد اهللا وهكذا رواه عيسى بن يونس وحيىي بن الضريس عن الثوري فنظرت فإذا له علة أخربنا أبو العباس 
أمحد بن حممد احملبويب مبرو قال حدثنا أمحد بن سيار قال حدثنا حممد بن كثري قال حدثنا سفيان الثوري عن احلجاج 

 -افصة عن رجل عن أيب سلمة قال سفيان أراه ذكر أبا هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن فر
  املؤمن غر كرمي والفاجر خب لئيم 

  واجلنس الثامن من علل احلديث أن يكون الراوي عن شخص قد أدركه ومسع منه ولكنه مل يسمع منه ذلك احلديث 
  بن يعقوب قال حدثنا حممد بن  ومثاله ما حدثنا به أبو العباس حممد

إسحاق الصغاين قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن حيىي بن أيب كثري عن أنس بن مالك 
   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار

  ونزلت عليكم السكينة 
أبو عبد اهللا قد ثبت من غري وجه رواية حيىي بن أيب كثري عن أنس إال أنه مل يسمع منه هذا احلديث وله علة  قال

أخربنا أبو العباس قاسم بن قاسم السياري وأبو حممد احلسن بن حليم املروزيان مبرو قاال حدثنا أبو املوجه قال 
حيىي بن أيب كثري قال حدثت عن أنس أن النيب صلى اهللا  أخربنا عبدان قال أخربنا عبد اهللا قال أخربنا هشام عن

   -عليه وسلم 

  كان إذا أفطر عن أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار

  وصلت عليكم املالئكة 
واجلنس التاسع من علل احلديث أن يكون للحديث طريق معروف فريوي أحد رجاله احلديث من غري ذلك الطريق 

  الوهم  فيقع يف
ومثاله ما أخربنا به أبو جعفر حممد بن حممد بن عبد اهللا البغدادي قال حدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي قال 

حدثنا سعيد بن كثري بن عفري قال حدثين املنذر بن عبد اهللا احلزامي عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن 
   - عليه وسلم دينار عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا

  كان إذا افتتح الصالة قال سبحانك اللهم تبارك امسك وتعاىل جدك وذكر

  احلديث بطوله 
قال أبو عبد اهللا هلذا احلديث علة صحيحة واملنذر عبد اهللا أخذ طريق اجلادة فيه حدثنا أبو جعفر حممد بن عبد اهللا 



قال حدثنا أبو غسان مالك بن إمساعيل قال حدثنا عبد  العلوي النقيب بالكوفة قال حدثنا احلسني بن احلكم احلربي
العزيز بن سلمة قال حدثنا عبد اهللا بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب عن النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه كان إذا افتتح الصالة فذكر احلديث بغري هذا اللفظ وهذا خمرج يف

  الصحيح ملسلم 

  اجلنس العاشر من علل احلديث أن يروى احلديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه 
ومثاله ما أخربنا به أمحد بن علي بن احلسن املقرئ قال حدثنا أبو فروة يزيد بن حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال 

   - حدثنا أيب عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  قال من ضحك يف صالته يعيد الصالة وال يعيد الوضوء

قال أبو عبد اهللا احلاكم هلذا احلديث علة صحيحة أخربنا أبو احلسني علي بن عبد الرمحن السبيعي بالكوفة قال 
حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي قال حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب سفيان قال سئل جابر عن الرجل يضحك 

  لصالة قال يعيد الصالة وال يعيد الوضوء يف ا
قال أبو عبد اهللا فقد ذكرنا علل احلديث على عشرة أجناس وبقيت أجناس مل نذكرها وإ ما جعلتها مثاال ألحاديث 

  كثرية معلولة ليهتدي إليها املتبحر يف هذا العلم فإن معرفة علل احلديث من أجل هذه العلوم انتهى كالم احلاكم 
   علل احلديث كتب وأجلها كتاب ابن املديين وان أيب حامت واخلالل وأمجعها كتاب الدارقطين وقد ألفت يف

وقد وقفت على أحد هذه الكتب وهو كتاب اإلمام أيب حممد عبد الرمحن ابن اإلمام أيب حامت فرأيته من الكتب 
راد اإلشراف على هذا النوع الذي هو من اجلليلة املقدار اليت ال يستغين عن االطالع عليها وتكرار النظر إليها من أ

  أغمض األنواع فضال عمن حيب أن يعد نفسه التباع آثار الواقفني على أسراره 
قال يف مقدمة الكتاب حدثنا علي بن احلسني بن اجلنيد قال مسعت حممد بن عبد اهللا بن منري يقول قال عبد الرمحن 

  بن مهدي معرفة احلديث إهلام 
  ق لو قلت له من أين قلت مل يكن له جواب قال ابن منري وصد

  ومسعت أيب يقول قال عبد الرمحن بن مهدي إنكارنا احلديث عند اجلهال كهانة 
  ومسعت 

  أيب يقول مثل معرفة احلديث كمثل فص مثنه مئة دينار وآخر مثله على لونه مثنه عشرة دراهم 
ى مسلك جهابذة القوم يف ذلك فإنه جم الفائدة وهاك وقد أحببت أن أورد منه أمثلة سهلة املأخذ ليقف الطالب عل

  ما أردنا إيراده 

  بيان علل أخبار رويت يف الطهارة

   -سألت أيب عن حديث رواه داود بن أيب هند عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١



  غسل يوم اجلمعة واجب يف كل سبعة أيام

  اه الثقات عن أيب الزبري عن طاوس عن أيب هريرة موقوف قال أيب هذا خطأ إمنا هو ما رو
   -مسعت أيب ذكر حديثا رواه عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢

  كانت له خرقة يتمسح هبا

وال حيتمل أن يكون فقال إين رأيت يف بعض الروايات عن عبد العزيز أنه كان ألنس بن مالك خرقة وموقوف أشبه 
  مسندا 

سألت أيب وحدثنا عن حممد بن إكليل عن إمساعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن قيس بن خالد عن أيب  - ٣
   -هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إذا سقط الذباب يف شراب أحدكم فلغمسه مث ليطرحه فإن أحد جناحيه داء

  واآلخر دواء 
  ب اإلسناد فقال أي هذا حديث مضطر

مسعت أيب وذكر حديث إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه  - ٤
   -وسلم 

  قال ال يقرأ اجلنب واحلائض شيئا من القرآن

  قال أيب هذا خطأ إمنا هو عن ابن عمر قوله 

  باب علل أخبار رويت يف الصالة

ت بن موسى عن شريك عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب صلى مسعت أيب يقول كتبت عن ثاب - ٦
   -اهللا عليه وسلم 

  من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار

  قال أيب فذكرت البن منري فقال الشيخ ال بأس به واحلديث منكر 
  قال أيب احلديث موضوع 

ن إدريس عن عاصم بن كليب عن مسعت أيب يقول حديث ابن مسعود يف التطبيق منسوخ ألن يف حديث اب - ٧
   -عبد الرمحن بن األسود عن علقمة عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  طبق



  مث أخرب سعد فقال صدق أخي قد كنا نفعل مث أمرنا هبذا يعين بوضع اليدين على الركبتني 
  سألت أيب عن احلديث الذي رواه ابن أيب عروبة عن قتادة عن  - ٨

   -ن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيب نضرة ع

  إذا كنتم ثالثة فأحقكم باإلمامة أقرؤكم

   -ورواه محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف نفر فقال إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكربكم

  ال حديث أوس بن ضمعج قد فسر احلديثني قلت أليب قد اختلف احلديثان فق
   -سألت أيب عن حديث أوس بن ضمعج عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٩

  فقال قد اختلفوا يف متنه رواه فطر واألعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أوس بن

اب اهللا فإن كانوا يف القراءة قال يؤم القوم أقرؤهم لكت -ضمعج عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  سواء فأعلمهم بالسنة 

  ورواه شعبة واملسعودي عن إمساعيل بن رجاء مل يقولوا أعلمهم بالسنة 
قال أيب كان شعبة يقول إمساعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه وكان يهاب هذا احلديث يقول حكم من 

   -األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يشاركه أحد قال أيب شعبة أحفظ من كلهم قال أبو حممد عبد الرمحن أليسمل 

قد رواه السدي عن أوس بن ضمعج قال إمنا رواه احلسن بن يزيد األصم عن السدي وهو شيخ أين كان الثوري 
  وشعبة عن هذا احلديث وأخاف أن ال يكون حمفوظا 

د عن عطاء عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه سألت أيب عن حديث رواه األنصاري عن سعيد بن راش - ١٠
   -وسلم 

  من أذن فهو يقيم

  قال أيب هذا حديث منكر وسعيد ضعيف احلديث وقال مرة متروك احلديث 
مسعت أيب وذكر حديثا رواه حممد بن الصلت عن أيب خالد األمحر عن محيد عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه  - ١١

   -وسلم 

  سبحانك اللهم وحبمدك وأنه كان يرفع يديه إىل حذو أذنيه يف افتتاح الصالة



  فقال هذا حديث 

  كذب ال أصل له وحممد بن الصلت ال بأس به كتبت عنه 
سألت أيب عن حديث رواه الوليد عن األوزاعي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٢

   -وسلم 

  خل الشمس صفرة فكأمنا وتر أهله ومالهمن فاتته صالة العصر وفواهتا أن تد

  قال أيب التفسري من قول نافع 
سألت أيب عن حديث رواه ابن محري عن إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن  - ١٣

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  قال من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غري متام

  ذا حديث منكر جدا قال ه
سألت أيب عن حديث رواه يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٤

   -وسلم 

  إذا رأى رجال مغري اخللق خر ساجدا هللا

  قال أيب هذا حديث منكر 
افع عن ابن عمر عن النيب سئل أبو زرعة عن حديث رواه يزيد بن هارون عن حممد بن عبد الرمحن عن ن - ١٥

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ما بني املشرق واملغرب قبلة

  قال أبو زرعة هذا وهم احلديث حديث ابن عمر موقوف 
مسعت أبا زرعة وحدثنا عن عباد بن موسى عن طلحة بن حيىي األنصاري عن يونس بن يزيد عن الزهري  - ١٦

  عن أنس قال إذا عرف 

  فمروه بالصالة الغالم ميينه من مشاله 
  فسمعت أبا زرعة يقول الصحيح عن الزهري فقط قوله 

  علل أخبار رويت يف الزكاة والصدقات

مسعت أيب يقول ال أعلم روى الثوري عن إبراهيم بن أيب حفصة إال حديثا واحدا عن سعيد بن جبري قال  - ١٧
  اخلال يعطى من الزكاة 



عن يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن أيب الزبري عن  وسئل أبو زرعة عن حديث رواه القواريري - ١٨
   -جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال ما أدي زكاته فليس كنزا

  قال أبو زرعة هكذا رواه القواريري والصحيح موقوف 
مري سئل أبو زرعة عن حديث رواه حممد بن املثىن أبو موسى عن حممد بن عثمة عن عبد اهللا بن عمر الع - ١٩

   -عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال فيما سقت السماء والبعل العشر وفيما سقت العيون والنواضح والسواين

  نصف العشر 
  قال أبو زرعة الصحيح عن ابن عمر موقوف 

  علل أخبار رويت يف الصوم

نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا  سألت أيب عن حديث رواه حممد بن حرب األبرش عن عبيد اهللا عن - ٢٠
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ليس من الرب الصيام يف السفر

  قال أيب هذا حديث منكر ومل يروه غري حممد بن حرب 

سألت أيب عن حديث رواه بقية عن جماشع بن عمرو عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا  - ٢١
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  ا غاب اهلالل قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتنيإذ

  قال أيب هذا حديث منكر وجماشع ليس بشيء 
سألت أيب عن حديث رواه عبد الرمحن بن مغراء عن األعمش عن أنس قال سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٢

   -عليه وسلم 

  سنا أفضل وكان املفطرون همفمنا الصائم ومنا املفطر وكان من صام يف أنف

  ذهب املفطرون باألجر  -الذين يعملون ويعينون ويستقون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  قال أيب هذا حديث منكر 

سألت أيب عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حممد بن املنكدر عن حممد بن  - ٢٣



مضان وهو يريد سفرا فوجده قد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام كعب أنه أتى أنس بن مالك يف ر
  فأكل فقلنا أسنة قال ليس بسنة 

ورواه حممد بن عبد العزيز بن جمرب عن ابن املنكدر عن حممد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك فذكر احلديث قال 
  فقلت سنة فقال نعم سنة قال أيب حديث الدراوردي أصح 

  رويت يف املناسكعلل أخبار 

سألت أيب عن حديث رواه أبو خالد األمحر عن ابن جريج عن عبد الكرمي بن مالك عن عكرمة عن أنس  - ٢٤
   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال لرجل يسوق بدنة اركبها قال أيب عكرمة عن أنس ليس له نظام وهذا

  حديث ال أدري ما هو 

 @٦١٩  @  

  جلنائزعلل أخبار رويت يف ا

سألت أبا زرعة عن حديث رواه الدراوردي عن كثري بن زيد عن زينب ابنة نبيط عن أنس أن النيب صلى  - ٣٠
   -اهللا عليه وسلم 

  علم قرب عثمان بن مظعون بصخرة

قال أبو زرعة هذا خطأ خيالف الداراوردي فيه يرويه حامت وغريه عن كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا بن 
  الصحيح  حنطب وهو

سئل أيب عن حديث رواه هدبة عن محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب  - ٣١
  قال  -صلى اهللا عليه وسلم 

  من غسل ميتا فليغتسل

  ومن محله فليتوضأ 
  قال أيب هذا خطأ إمنا هو موقوف على أيب هريرة ال يرفعه الثقات 

ه حممد بن املنهال الضرير عن يزيد بن زريع عن معمر عن أيب إسحاق عن أبيه عن سألت أيب عن حديث روا - ٣٢
  من غسل ميتا فليغتسل  -حذيفة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال أيب هذا حديث غلط ومل يبني غلطه 
ى اهللا سألت أيب عن حديث رواه ابن أيب بزة عن مؤمل عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النيب صل - ٣٣

   -عليه وسلم 



  قال ما من مسلم ميوت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة فيشفعون فيه إال

  شفعوا 
  قال أيب هذا حديث باطل 

  علل أخبار رويت يف البيوع

سألت أبا زرعة عن حديث رواه محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى  - ٣٤
   - اهللا عليه وسلم

  أنه هنى أن يستأجر األجري حىت يعلم أجره

ورواه الثوري عن محاد عن إبراهيم عن أيب سعيد موقوف قال أبو زرعة الصحيح موقوف عن أيب سعيد ألن الثوري 
  أحفظ 

سألت أيب عن حديث رواه عبد الكرمي بن الناجي عن احلسن بن مسلم عن احلسني بن واقد عن ابن بريدة  - ٣٥
   -لنيب صلى اهللا عليه وسلم عن أبيه عن ا

  قال من حبس العنب أيام القطاف ليبيع من يهودي أو نصراين كان له من اهللا

  مقت 
  قال أيب هذا حديث كذب باطل 

  قلت تعرف عبد الكرمي هذا قال ال قلت فتعرف احلسن بن مسلم قال ال ولكن تدل روايتهم على الكذب 
ابن هليعة عن دراج عن ابن حجرية عن أيب هريرة عن رسول اهللا سألت أيب عن حديث رواه ابن وهب عن  - ٣٦

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا

  هم الذين يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا 
  فسمت أيب يقول هذا حديث منكر ودراج يف حديثه صنعة 

  علل أخبار رويت يف النكاح

   -أيب يقول مسعت أبا نعيم وحدثنا عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مسعت - ٣٧

  قال ال نكاح إال بويل



  فقال أبو نعيم أخطأ فيه فسمعت أيب يقول إمنا هو احلكم عن علي قوله 
عن أبيه عن جده سئل أبو زرعة عن حديث رواه بقية عن إسحاق أيب يعقوب املدين عن عبد اهللا بن احلسن  - ٣٨

   -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من سعادة املرء أن تكون زوجته موافقة وأوالده أبرارا وإخوانه صاحلني وأن

  يكون رزقه يف بلده 
  قال أبو زرعة هذا حديث منكر 

يب هريرة عن سألت أبا زرعة عن حديث روي عن مهام عن قتادة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أ - ٣٩
  النيب ص 

  قال ال تنكح املرأة على خالتها وال على عمتها 
  قال أبو زرعة هذا خطأ إمنا هو مهام عن حيىي نفسه 

مسعت أيب يقول سألت أمحد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن  - ٤٠
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال ال نكاح إال بويل

رت له حكاية ابن علية فقال كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه ومن حدث عنه مث لقيت عطاء مث لقيت فالنا وذك
  فلو كان حمفوظا عنه لكان هذا يف كتبه ومراجعاته 

  سئل أيب عن حديث رواه ابن أيب مليكة العرب بعضها لبعض أكفاء إال حائكا أو حجاما  - ٤١
  ح أن حيدث به وهنيته عن حديث آخر قال باطل أنا هنيت ابن أيب شري

  علل أخبار رويت يف احلدود

سألت أيب عن حديث رواه احلسن عن حيىي اجلشين عن زيد بن واقد عن مكحول عن جبري بن نفري عن  - ٤٢
   -عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   تأخذكم يف اهللاأقيموا احلدود يف احلضر والسفر على القريب والبعيد وال

  لومة الئم 
  مث قال أيب هذا حديث حسن إن كان حمفوظا 

سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن املبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعيب عن جابر عن النيب صلى اهللا  - ٤٣
   -عليه وسلم 

  قال ال يستفاد من اجلرح حىت يربأ



  قال أبو زرعة هو مرسل مقلوب 
ث رواه معاذ بن خالد العسقالين عن زهري بن حممد عن يزيد بن زياد عن أيب إسحاق عن سألت أيب عن حدي - ٤٤

  احلارث عن علي أن النيب 

   -احلارثي عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أيب عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال شفعة لغائب وال لصغري

 أعلم أحدا قال هبذا الغائب له شفعة والصيب حىت يكرب فلم يقرأ علينا هذا فقال أبو زرعة هذا حديث منكر ال
  احلديث 

  باب علل أخبار رويت يف اللباس

   -سألت أبا زرعة عن حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٤٩

  يف ختتمه أيف ميينه أصح أم يف يساره قال يف ميينه احلديث أكثر ومل يصح

  هذا وال هذا 
 عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا سألت أيب - ٥٠

   -عليه وسلم 

  قال ال تدخل املالئكة بيتا فيها جلد منر

  قال أيب هذا حديث منكر 
   -م سألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسل - ٥١

  أنه مل يكن يرى بالقز واحلرير للنساء بأسا فقال أبو زرعة هذا حديث منكر

  قلت تعرف له علة قال ال 
وسألت أيب عن حديث رواه سهل بن عثمان عن العقيلي عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن أمه قالت دخل  - ٥٢

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ىل رسول اهللا صعلى عقيل فوهب له خامتا أهداه إ

   -النجاشي مثل الفلكة فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  فيه قل هو اهللا أحد واملعوذتني



  قال أيب هذا حديث منكر والعقيلي هو ابن عبد اهللا بن حممد بن عقيل وحديثه ليس بشيء 
عمر قال قال رسول اهللا  وسألته عن حديث رواه شريك عن عثمان بن أيب زرعة عن مهاجر السامي عن ابن - ٥٣

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  من لبس

  ثوب شهرة ألبسه اهللا يوم القيامة ثوب مذلة 
  قال أيب هذا احلديث موقوف أصح 

  وسألته عن حديث روي عن عبد الرمحن بن املهاجر قال رأيت يف يد أنس خامتا من ذهب  - ٥٤
  د الرمحن بن مغراء وأبو معاوية الضرير قال أيب هو شيخ كويف ليس مبشهور روى عنه أبو زهري عب

  باب علل أخبار رويت يف األطعمة

سألت أيب عن حديث رواه متيم بن زياد عن أيب جعفر الرازي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النيب  - ٥٥
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال نعم اإلدام اخلل

  قال أيب هذا حديث منكر هبذا اإلسناد 
أبو زرعة عن حديث كان رواه قدميا عن عبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة احلزامي عن ابن أيب وسئل  - ٥٦

   -فديك عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال إذا قرب إىل أحدكم احللواء فليأكل منها وال يردها

  حديث منكر فامتنع أبو زرعة من أن حيدثنا به وقال هذا 
وسئل عن حديث رواه عبيد اهللا بن عائشة عن عبد الرمحن بن محاد بن عمران عن موسى بن طلحة بن عبيد  - ٥٧

   -اهللا عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا قال دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ويف يده سفرجلة فألقاها إيل وقال إهنا جتم الفؤاد

  منكر  قال أبو زرعة هذا حديث

  علل أخبار رويت يف أمور شىت

  مسعت أيب يقول وذكر حديثا حدثه به بشار بن عمر اخلراساين  - ٥٨



مبصر سنة ست عشرة ومئتني قال حدثنا محيد الطويل عن أنس بن مالك قال ملعون ملعون من أحاط على مشربة 
  أو باعد مقربة 

  ناس فضرب عليه خباءه أو قببه فسئل محيد الطويل ما املشربة قال بئر ماء يشرب منه ال
  وأما املقربة فطريق كان خيتصره فقطعه عن ممر الناس 

  قال أيب هذا حديث منكر 
مسعت أيب حدثنا عن أيب الطاهر عن ابن وهب عن حيىي بن سالم عن عثمان بن مقسم عن نعيم بن اجملمر عن  - ٥٩

   -أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ذب الكاذبني الصناعإن أك

  قال أيب هذا حديث كذب وعثمان هو الربي وحيىي بن سالم هو الذي روى عنه عبد احلكم بصري وقع إىل مصر 
سألت أيب عن حديث رواه املسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط عن الثوري عن حممد بن املنكدر عن  - ٦٠

   -جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  س صدقةقال مداراة النا

  قال أيب هذا حديث باطل ال أصل له ويوسف بن أسباط دفن كتبه 
سألت أيب عن حديث رواه بقية عن عمر الدمشقي عن مكحول عن واثلة بن األسقع أن رسول اهللا صلى  - ٦١

   -اهللا عليه وسلم 

  يوم خيرب جعلت له مأدبة وأكل متكئا واطلى بالنورة وأصابته الشمس ولبس

  الربطلة 
   هو عمر بن موسى الوجيهي وهذا حديث باطل قال أيب
سألت أيب عن حديث رواه حممد بن سليمان بن أيب داود عن زهري بن حممد عن الوضني بن عبد الرمحن عن  - ٦٢

   -جنادة عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من خضب بالسواد سود اهللا وجهه يوم القيامة

  موضوع  قال أيب هذا حديث

سألت أيب عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال رأيت علي بن احلسني خيضب بالسواد  - ٦٣
  وأخربين أن أباه كان خيضب به 

  قال أيب هذا حديث منكر وكان الزهري رجال قصريا وكانت أسنانه مشبكة بالذهب وكان خيضب بالسواد 
عن شعيب بن إسحاق عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن مسعت أيب وحدثنا عن بسام بن خالد  - ٦٤

   -أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  إذا بلغكم عين حديث حيسن يب أن أقوله فأنا قلته وإذا بلغكم عين حديث ال

  حيسن يب أن أقوله فليس منس ومل أقله قال أيب هذا حديث منكر الثقات ال يرفعونه 
سألت أيب عن حديث رواه سليمان بن شرحبيل عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن قتادة عن أنس  - ٦٥

   -عن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  هنى عن حلق القفا إال عند احلجامة

  قال أيب هذا حديث كذب هذا اإلسناد ميكن أن يكون دخل هلم حديث يف حديث 
يث يف كتاب سليمان بن شرحبيل فلم أكتبه وكان سليمان عندي يف حيز لو أن رجال وضع قال أيب رأيت هذا احلد

له مل يفهم وكذلك هشام بن عمار كل ما دفع إليه قرأه وكذا كان هشام بن خالد كانوا ال مييزون وكان دحيم مييز 
  ويضبط حديث نفسه 

ن سليمان الصنعاين عن منذر بن النعمان سألت أيب عن حديث رواه عاصم بن إبراهيم الداري عن حممد ب - ٦٦
   -األفطس عن وهب بن منبه عن عبد اهللا بن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال تتمارضوا فتمرضوا وال حتفروا قبوركم فتموتوا

  قال أيب هذا حديث منكر وهبذا اإلسناد اشفعوا فلتؤجروا 
  قال أيب هذا أيضا منكر 

يث رواه أبو ثابت حممد بن عبيد اهللا عن عبد العزيز الدراوردي عن عبيد اهللا عن سئل أبو زرعة عن حد - ٦٧
   -نافع عن ابن عمر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن هتدم اآلجام

  قال إمنا هي زينة الدنيا 
لنيب صلى اهللا عليه قال أبو زرعة هكذا قال أبو ثابت وإمنا هو عبد اهللا بن نافع يعين عن نافع عن ابن عمر عن ا

   -وسلم 
سئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو سعيد حممد بن أسعد عن زهري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن  - ٦٨

   -عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن كان يف شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة حجام أو شربة عسل أو حبات سوداء

  ق داء وما أحب أن أكتوي أو لذعة من نار تواف
  قال أبو زرعة هذا حديث منكر 

سئل أبو زرعة عن حديث رواه حممد بن مصفى عن بقية عن رافع أو رويفع عن أيب الزبري عن جابر قال قال  - ٦٩



  ال تقصوا األظفار يف أرض العدو فإنه أشد للقبضة وأحل للعقدة 
  قال أبو زرعة هذا حديث منكر وأيب مل حيدث به 

مسعت أيب يقول روى ابن أخت عبد الرزاق عن عبد الرزاق عن حيىي بن العالء عن األعمش عن خيثمة عن  - ٧٠
  عبد اهللا قال جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها 

  قال أيب هذا حديث منكر وكان ابن أخت عبد الرزاق يكذب 
عن عبد الرمحن بن أيب الرجال عن عبد العزيز بن أيب رواد سئل أبو زرعة عن حديث رواه سويد بن سعيد  - ٧١

  عن نافع عن ابن عمر 

   -قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من قال يف ديننا برأيه فاقتلوه

  قال أبو زرعة مسعت حيىي بن معني يقول وقد قيل له روى سويد هذا احلديث فقال ينبغي أن يبدأ بسويد فيستتاب 
عة عن حديث رواه يوسف بن عدي عن حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عباس سئل أبو زر - ٧٢

  رفعه قال إذا غابت الشمس فكفوا صبيانكم حىت تذهب فحمة العشاء فإهنا ساعة تنتشر فيها الشياطني 
  فقال أبو زرعة هذا حديث منكر 

عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب سألت أيب عن حديث رواه داود بن رشيد عن بقية عن معاوية بن حيىي  - ٧٣
   -هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال من حدث حبديث فعطس عنده فهو حق

  قال أيب هذا حديث كذب 
سألت أيب عن حديث رواه أبو بكر بن أيب عتاب األعني عن أيب صاحل عن الليث عن سعيد املقربي عن أيب  - ٧٤

   -هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال يدخل اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من مضر وبين متيم فقيل من هو يا

  رسول اهللا فقال أويس القرين 
قال أيب هذا احلديث ليس هو يف كتاب أيب صاحل عن الليث نظرت يف أصل الليث وليس فيه هذا احلديث ومل يذكر 

  ثقة ودلسه ومل يروه غري أيب صاحل  أيضا الليث يف هذا احلديث خربا وحيتمل أن يكون مسعه من غري
سألت أيب عن حديث رواه العالء بن عمرو احلنفي عن حيىي بن يزيد األشعري عن ابن جريج عن عطاء عن  - ٧٥

   -ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال أحبوا العرب لثالث ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب

  ذا حديث كذب فسمعت أيب يقول ه



سألت أيب عن حديث رواه بقية عن حممد بن أيب مجيلة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٧٦
   -عليه وسلم 

  لو شاء اهللا أن ال يعصى ما خلق إبليس

  فسمعت أيب يقول هذا حديث منكر وحممد جمهول 
ه عن ابن عمر عن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا سألت أيب عن حديث رواه بقية عن حبيب بن عمر عن أبي - ٧٧

   -عليه وسلم 

  أنه قال ينادي مناد يوم القيامة ليقم خصماء اهللا وهم القدرية

  فقال هذا حديث منكر وحبيب بن عمر ضعيف احلديث جمهول مل يرو عنه غري بقية 
ري أن رأينا أن نرفعه إىل ما فوق تلك هذا وفيما أوردناه من األمثلة كفاية يف تعريف الطالب مبسلك جهابذة القوم غ

  الدرجة فأوردنا له أمثلة أخرى فوق تلك وهاك ما أردنا إيراده 
مسعت أبا زرعة يقول يف حديث رواه الفريايب عن مالك بن مغول عن سيار بن احلكم عن شهر بن حوشب  - ١

فقال إن اهللا عز و جل قد أحسن  -لم عن حممد بن عبد اهللا بن سالم قال قدم علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  ) فيه رجال حيبون أن يتطهروا ( الثناء عليكم يف الطهور فقال 

  وذكر االستنجاء باملاء 
ورواه سلمة بن رجاء عن مالك بن مغول عن سيار عن شهر عن حممد بن عبد اهللا بن سالم قال قال أيب قدم علينا 

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -و خالد األمحر عن داود بن أيب هند عن شهر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه أب

  مرسال فسمعت أبا زرعة يقول الصحيح عندنا واهللا أعلم عن حممد بن عبد اهللا

  بن سالم فقط ليس فيه عن أبيه 

باس أن رسول مسعت أيب يقول يف حديث رواه ابن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن حنش الصنعاين عن ابن ع - ٢
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كان خيرج ليبول فيتمسح بالتراب فقال يا رسول اهللا املاء منك قريب فقال ما

  أدري لعلي ال أبلغه 
  فقال أيب ال يصح هذا احلديث وال يصح يف هذا الباب حديث 

أزواج النيب صلى اهللا  سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض - ٣
   -عليه وسلم 



  اغتسلت من جنابة فجاء النيب ص

  فقالت له فتوضأ بفضلها وقال املاء ال ينجسه شيء  -
ورواه شريك عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة فقال الصحيح عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 

   -وسلم 

  بال ميمونة

مد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري فقلت إنه يقول عن عبيد اهللا بن سألت أبا زرعة عن حديث حم - ٤
   -عبد اهللا بن عمر عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه الوليد بن كثري فقال عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  لتني مل ينجسه شيءقال إذا كان املاء ق

  قال أبو زرعة ابن إسحاق ميكن أن يقضى له 
قلت له ما حال حممد بن جعفر فقال صدوق فقلت أليب إن حجاج بن محزة حدثنا عن أيب أسامة عن الوليد بن كثري 

   - فقال عن حممد بن عباد بن جعفر عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  فقال أيب حممد بن عباد بن

   -ص 

  قال من خصى عبده خصيته

  قال أيب هذا حديث منكر 

  علل أخبار رويت يف األحكام واألقضية

   -قبل أليب يصح حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٤٥

  يف اليمني مع الشاهد فوقف وقفة فقال ترى الدراوردي ما يقول يعين قوله قلت

  لم يعرفه لسهيل ف
قلت فليس نسيان سهيل دافعا ملا حكى عنه ربيعة وربيعة ثقة والرجل حيدث باحلديث وينسى قال أجل هكذا هو 
ولكن مل نر أن يتبعه متابع على روايته وقد روى عن سهيل مجاعة كثرية ليس عند أحد منهم هذا احلديث قلت إنه 

ديث أصال عن أيب هريرة أعترب به وهذا أصل من األصول مل يقول خبرب الواحد قال أجل غري أين ال أدري هلذا احل



  يتابع عليه ربيعة 
سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا  - ٤٦

   -عليه وسلم 

  قضى بشاهد وميني

بعضهم يقول عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت  فقاال هو صحيح قلت يعين أنه يروى عن ربيعة هكذا قلت فإن
  قاال وهذا أيضا صحيح مجيعا صحيحني 

سئل أبو زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن الليث عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه وعبيد اهللا بن  - ٤٧
   -عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  حلدود فإذا وقعت احلدود فال شفعةقال الشفعة ما مل تقع ا

  قال أبو زرعة هذا حديث باطل فامتنع أن حيدث به وقال اضربوا عليه 
  سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن عائشة عن حممد بن احلارث  - ٤٨

  جعفر ثقة وحممد بن جعفر بن الزبري ثقة واحلديث مبحمد بن جعفر بن الزبري أشبه 
عيسى بن يونس عن األحوص بن حكيم عن رشدين بن سعد قال قال رسول اهللا سألت أيب عن حديث رواه  - ٥

  ال ينجس املاء إال ما غلب عليه طعمه ولونه  -صلى اهللا عليه وسلم 
   -فقال أيب يوصله رشدين بن سعد يقول عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ورشدين ليس بقوي والصحيح مرسل 
رواه عن عياش عن شعيب بن أيب محزة عن حممد بن املنكدر عن جابر قال كان آخر سألت أيب عن حديث  - ٦

ترك الوضوء مما مست النار فسمعت أيب يقول هذا حديث مضطرب  -األمر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أكل كتفا ومل يتوضأ  -املنت إمنا هو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  نكدر عن جابر كذا رواه الثقات عن ابن امل
  وحيتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه 

مسعت أيب وذكر حديثا رواه مروان الفزاري عن حممد بن عبد الرمحن بن مهران عن سعيد املقربي عن أيب  - ٧
لوال أن يثقل على أميت ألخرت صالة العشاء إىل ثلث  -سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الليل 
   -قال أيب إمنا هو عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سألت أبا زرعة عن حديث رواه وكيع بن اجلراح عن األعمش عن أيب إسحاق عن حارثة عن خباب شكونا  - ٨
  الرمضاء فلم يشكنا  -إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واه شعبة وسفيان عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب عن قال أبو زرعة أخطأ فيه وكيع إمنا هو على ما ر
  النيب ص 



سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه حيىي بن آدم عن احلسن بن عياش عن ابن أجبر عن األسود عن عمر أنه  - ٩
  كان يرفع يديه يف أول تكبرية مث ال يعود 

إبراهيم عن األسود عن عمر أنه كان يرفع يديه هل هو صحيح أو يرفعه وحديث الثوري عن الزبري بني عدي عن 
  يف افتتاح الصالة حىت تبلغا منكبيه فقط 

  فقاال سفيان أحفظ 
  وقال أبو زرعة هذا أصح يعين حديث سفيان عن الزبري بن عدي عن إبراهيم عن األسود عن عمر 

لم بن يسار قال رأى ابن عمر سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أيب زائدة عن حيىي بن سعيد عن مس - ١٠
   -رجال يعبث يف الصالة باحلصى فقال إذا صليت فال تعبث واصنع كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فذكر احلديث فقاال هكذا رواه ابن أيب زائدة وإمنا هو مسلم بن أيب مرمي عن علي بن عبد الرمحن املعاوي عن ابن 
  ال من ابن أيب زائدة قال أبو زرعة ابن أيب زائدة قلما خيطئ فإذا أخطأ أتى بالعظائم عمر قلت هلما الوهم ممن هو فقا

ومسعته وذكر حديثا رواه مروان الفزاري عن سهل بن عبد اهللا املروزي عن عبد امللك بن مهران عن أيب  - ١١
   -صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على قتل نفسه قال من أكل الطني فكأمنا أعان

  قال أيب هذا حديث باطل وسهل بن عبد اهللا وعبد امللك بن مهران جمهوالن 

ومسعته وذكر حديثا رواه إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعيب عن ابن عمر قال أيت النيب  - ١٢
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  يف غزوة تبوك جببنة فدعا بسكني فسمى وقطع

  عفي يقول عن الشعيب عن ابن عباس قال أيب جابر اجل
  وكالمها ليس بصحيح وهو منكر 

سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه القعنيب عن مالك عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس  - ١٣
   -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  سئل عن السمن اجلامد تقع فيه الفأرة فقال خذوها وما حوهلا فألقوها

   -قال أبو زرعة هذا احلديث يف املوطأ مالك عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مرسل وقال أيب الصحيح من حديث الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة عن النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 
ود بن رشيد عن سلمة بن بشر بن صيفي عن عباد بن بشر السامي وسألت أيب عن احلديث الذي رواه دا - ١٤

   -عن أيب عقال عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال أثردوا ولو باملاء



قال أيب حدثنا النفيلي هبذا احلديث عن عباد بن كثري الرملي عن عبد الرمحن السندي عن أنس بن مالك قال أيب 
  هذا مضطرب احلديث ظننت أنه أحسن حاال من عباد بن كثري البصري فإذا هو قريب منه  عباد بن كثري الرملي

سألت أبا زرعة عن حديث حيىي بن اليمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أيب مسعود أن النيب  - ١٥
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  علي ذنوبا عطش حول الكعبة فاستسقى فأيت بشراب من السقاية فشمه فقطب فقال

  من زمزم فصبه عليه مث شربه 

  قال أبو زرعة هذا إسناد باطل عن الثوري عن منصور 
  وهم فيه حيىي بن اليمان وإمنا ذاكرهم سفيان عن الكليب عن أيب صاحل عن املطلب بن أيب وداعة مرسل 

  ولعل الثوري إمنا ذكره تعجبا من الكليب حني حدث هبذا احلديث مستنكرا من الكليب 
سألت أيب عن حديث رواه هيثم بن مجيل عن شريك عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال هنى النيب  - ١٦

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  أن يتنفس يف اإلناء قال أيب إمنا يروونه عن شريك عن عبد الكرمي اجلزري عن

   -عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واه بقية عن مسلم بن زياد عن مكحول قال مسعت ابن عمر يقول ما أمر عمر بن سألت أيب عن حديث ر - ١٧

  اخلطاب بشرب الطالء قط وال سقاه قط 
  مسعت أيب يقول هذا وهم 

  مكحول مل يسمعه من ابن عمر 

  علل أخبار رويت يف الزهد

بن مرثد عن أيب ألت أيب عن حديث رواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن يزيد بن مخري عن سليمان  -س ١٨
   -الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا

قال أيب كذا حدثنا مسلم وحدثنا أبو عمر احلوضي عن سفيان عن يزيد بن مخري عن سليمان عن ابن ابنة أيب 
  الدرداء عن أيب الدرداء قال لو تعلمون 

  موقوف 
  أشبه وموقوف وأصحاب شعبة ال يرفعون هذا احلديث  قال أيب وهذا



سألت أيب عن حديث رواه سويد بن عبيد العزيز عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اهللا عن أيب إدريس عن  - ١٩
   -معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال أال أخربكم مبلوك أهل اجلنة كل ضعيف متضعف ذي طمرين ال يؤبه له لو

  ى اهللا ألبره أقسم عل
  فقال أيب هذا حديث خطأ إمنا يروى عن أيب إدريس كالمه فقط 

مسعت أيب يقول كان حممد بن ميمون املكي أميا مغفال قيل أليب إن حممد بن ميمون اخلياط املكي روى عن  - ٢٠
د رأيتنا وأنا أيب سعيد موىل بين هاشم عن شعبة عن ابن إسحاق عن قيس بن أيب حازم عن عتبة بن غزوان قال لق

سابع سبعة ما لنا طعام إال األسودين احلديث بطوله فقال أيب هذا حديث باطل هبذا اإلسناد وما أبعد أن يكون قد 
  وضع للشيخ فإنه كان أميا 

  علل أخبار رويت يف املناسك

ديث أيب سألت أيب عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج قال أحسن ما مسعت يف بيض النعامة ح - ٢١
   -الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال يف بيض النعام يف كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكني

قال أيب هذا حديث ليس بصحيح عندي ومل يسمع ابن جريج من أيب الزناد شيئا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه 
  من إبراهيم بن أيب حيىي 

عن حديث رواه مهام عن قتادة عن عزراة عن الشعيب أن الفضل بن عباس حدثه وأن أسامة بن سألت أيب  - ٢٢
   -زيد حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يليب حىت رمى مجرة العقبة

  هل مسع الشعيب منهما فقال ال حيتمل وينبغي أن يكون بينهما أحد ولكن كذا حدث به مهام فال أدري ما هذا األمر 

سألت أيب عن حديث رواه يعقوب بن سفيان عن عمرو بن عاصم عن عبيد اهللا بن الوازع عن ليث بن أيب  - ٢٣
  سليمان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي أنه كان إذا سافر وركب قال احلمد هللا الذي سخر لنا هذا 

  وذكر احلديث 
  فقال هذا حديث ليس له أصل هبذا اإلسناد 

  غزو والسريعلل أخبار رويت يف ال

سألت أيب عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن عبد اهللا بن العالء بن زبر أنه مسع أبا سالم األسود قال  - ٢٤
   -مسعت عمرو بن عبسة قال صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  إىل بعري من املغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعري فقال وال حيل يل من

  مس واخلمس مردود فيكم غنائمكم هذه إال اخل
  قال أيب ما أدري ما هذا مل يسمع أبو سالم من عمرو بن عبسة شيئا إمنا يروي عن أيب أمامة عنه 

مسعت أيب وذكر حديثا رواه عبيد اهللا بن أيب جعفر عن صفوان بن يزيد عن أيب العالء بن اللجالج عن أيب  - ٢٥
  ودخان جهنم يف منخري عبد مسلم احلديث هريرة قوله ال جيمع اهللا غبارا يف سبيل اهللا 

  قال أيب قال لنا أبو صاحل عن الليث 
  وإمنا هو صفوان بن أيب يزيد 

  وأرى أن بني عبيد اهللا بن أيب جعفر وبني صفوان سهيل بن أيب صاحل 
   -سألت أيب عن حديث رواه سفيان عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٦

  أنه قال لرسول مسيلمة لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتك

ورواه أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب وائل عن ابن معني السعدي عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  قال أيب الثوري أحفظ من أيب بكر

رة بن عبد عن علي عن سألت أيب عن حديث رواه الفضل بن موسى عن شريك عن أيب إسحاق عن عما - ٢٧
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال ما من غادر إال وله لواء غدر يوم القيامة

  قال أيب من رفع هذا احلديث فقد غلط رواه إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمارة عن علي موقوف 
  ورواه زهري عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن علي قال أيب عمارة أشبه 

عن حديث رواه أبو إسحاق الفزاري عن رجل من أهل الشام عن أيب عثمان عن أيب خداش قال  سألت أيب - ٢٨
كنا يف غزاة فنزل الناس منزال فقطع الناس الطريق ومدوا احلبال على الكأل فلما رأى ما صنعوا قال سبحان اهللا لقد 

   -غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ء يف ثالث يف املاء والكأل والنارغزوات فسمعته يقول الناس شركا

قال أيب هذا الرجل من أهل الشام هو عندي بقية بن الوليد وأبو عثمان هو عندي حريز بن عثمان وأبو خداش مل 
   -يدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إمنا حكى عن رجل من أصحاب النيب ص



-   
وإمنا مل يسمه أبو إسحاق ألنه كان حيا يف ذلك  وكذلك حدثنا أبو اليماين وعلي بن اجلعد عن حريز كما وصفت

  الوقت 
  سألت أيب عن حديث رواه حممد بن املبارك الصوري عن  - ٢٩

اهليثم بن محيد عن حفص بن غيالن عن مكحول قال دخلت أنا وابن أيب زكريا وسليمان بن حبيب على أيب أمامة 
   -م حبمص فسلمنا عليه فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  قد بلغ ما أمر به فبلغوا عين ما تسمعون

   -مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يقول من خرج يف سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا إن توفاه اهللا أدخله اجلنة

وإن رده فبما نال من أجر أو غنيمة واخلارج من بيته إىل املسجد ضامن على اهللا تعاىل إن توفاه اهللا أدخله اجلنة وإن 
  ده فبما نال من أجر أو غنيمة والداخل بيته بسالم ضامن على اهللا ر

  قال أيب هذا حديث خطأ مكحول مل ير أبا أمامة 
سألت أيب عن حديث رواه بشر بن املفضل عن عمارة بن غزية عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة  - ٣٠

   -يه وسلم عن جابر بن عبد اهللا قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل

  يف غزوة تبوك فكانت تدعى غزوة العسرة فبينما هو يسري إذا هو جبماعة يف ظل

  شجرة قال ما هذه اجلماعة قالوا يا رسول اهللا رجل صام فجهده الصوم قال ليس الرب أن تصوموا يف السفر 
جابر بن عبد اهللا عن قال أيب روى هذا احلديث شعبة عن حممد بن عبد الرمحن عن حممد بن عمرو بن احلسن عن 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
سألت أيب عن حديث عمرو بن أيب قيس عن منصور عن أيب بكر بن حفص عن أيب صاحل عن عبادة عن  - ٣١

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه عاد عبد اهللا بن رواحة فما حتول عبد اهللا عن مكانه فقال النيب ص

  تيل يف سبيل اهللا قال القتل يف سبيل اهللا شهادة والبطن شهادة والغرق شهادة احلديث من شهداء أميت قالوا الق -

قال أيب ورواه سعيد عن أيب بكر بن حفص عن أيب الفصيح أبو أيب املصبح عن ابن السمط عن عبادة عن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  بةقال أيب وهذا أشبه ليس أليب صاحل معىن مل يضبط عمرو وضبط شع



  وهذا حديث من حديث أهل الشام وهو أبو املصبح املقرائي عن شرحبيل بن السمط عن عبادة 
سألت أيب عن حديث رواه صاحل بن موسى الطلحي عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٣٢

   -صلى اهللا عليه وسلم 

  الطلحي ضعيف الزموا اجلهاد تصحوا وتستغنوا قال أيب هذا حديث باطل وصاحل

  احلديث 

  علل أخبار رويت يف البيوع

سألت أبا زرعة عن حديث رواه محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى  - ٣٣
   -اهللا عليه وسلم 

  أنه هنى أن يستأجر األجري حىت يعلم أجره ورواه الثوري عن محاد عن إبراهيم

  زرعة الصحيح موقوف عن أيب سعيد ألن الثوري أحفظ  عن أيب سعيد موقوف قال أبو
سألت أيب عن حديث رواه عمرو بن عون عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال قضاين  - ٣٤

   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وزادين قال أيب كذا حدثنا عمرو بن عون وأحسبه قد غلط إمنا يروى هذا

قال أيب وال يعرف هذا احلديث  -ن حمارب بن دثار عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم احلديث عن مسعر ع
  من حديث عمرو عن جابر وال حيتمل أن يكون عن عمرو عن جابر 

سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه حممد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن محيد عن أنس أن النيب  - ٣٥
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  قال إن مل يثمرها اهللا فبم يستحل أحدكم مال أخيه فقاال هذا خطأ إمنا هو

  كالم أنس 
  قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعا والناس يروونه موقوفا من كالم أنس 

عن  سألت أيب عن حديث رواه مسلم بن خالد عن علي بن يزيد بن ركانة عن داود بن حصني عن عكرمة - ٣٦
   -ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ملا أمر بإخراج بين النضري جاء أناس منهم فقالوا يا رسول اهللا إمنا أمرت



  فضعوا وتعجلوا  -بإخراجنا ولنا على الناس ديون فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   -وسلم  قال أيب رواه ابن جريج عن ابن ركانة عن عكرمة أن النيب صلى اهللا عليه

  مل يذكر داود بن احلصني ومل يذكر ابن عباس قال أيب ال ميكن أن يكون مثل احلديث متصال 
سألت أيب عن حديث رواه عباس اخلالل عن سليمان بن عبد الرمحن قال حدثنا بشر بن عون قال حدثنا  - ٣٧

عباد اهللا ال متنعوا فضل  -يه وسلم بكار بن متيم عن مكحول عن واثلة بن األسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  ماء وال نار وال كأل فإن اهللا عز و جل جعلهم متاعا للمقوين وقوة للمستمتعني قال أيب هذا حديث منكر 

سألت أيب عن حديث رواه بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن طاوس عن عبد اهللا بن عمر أنه باع سرجا فقدم  - ٣٨
  املبتاع فرده ورد معه درمهني 

  أو ثالثة فقال ابن عمر لو باع لعله كان خيسر فيه أكثر من ذلك 
  قال أيب هذا خطأ إمنا هو ثوبان عن ليث عن طاوس 

سألت أيب عن حديث رواه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار عن اليمان بن عدي احلضرمي عن  - ٣٩
   - صلى اهللا عليه وسلم الزبيدي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال النيب

  أميا امرئ أفلس وعنده مال امرئ بعينه مل يقبض منه شيئا فهو أحق بعني ماله

  فإن كان قبض منه شيئا فهو أسوة الغرماء 
  وأميا امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو مل يقتض فهو أسوة الغرماء 

   -بن عبد الرمحن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أيب هذا خطأ إمنا هو الزهري عن أيب بكر 

  واليمان هذا شيخ ضعيف احلديث

سألت أيب عن حديث رواه بقية عن زرعة بن عبد اهللا الزبيدي عن عمران بن أيب الفضل عن نافع عن ابن  - ٤٠
رسول اهللا فما جيمل عمر قال قيل يا رسول اهللا ما جيمل بالعرب من التجارة قال بيع اإلبل والبقر والغنم قيل يا 

  باملوايل قال بيع البز وإقامة احلوانيت 
  قال أيب هذا حديث باطل وزرعة وعمران مجيعا ضعيفان 

  وسألت أيب فقلت له فإن إمساعيل بن عياش روى هذا احلديث  - ٤١

   -عن عمران بن أيب الفضل عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بالعرب من التجارة قال اإلبل قيل فما حيسن باملوايل أنه قيل له ما حيسن

  من التجارة قال البز واخلز قال أيب وهذا احلديث باطل موضوع وكأن ذلك من عمران 
سألت أيب عن حديث رواه حممد بن محري قال حدثين األوزاعي قال حدثين ثابت بن ثوبان قال حدثين  - ٤٢

ري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكحول عن أيب قتادة قال كان عثمان يشت
-   



  إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل قال أيب هذا حديث منكر هبذا اإلسناد

سألت أيب عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز عن محيد الطويل عن أنس قال استعار بعض آل رسول اهللا  - ٤٣
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  فضاعت فضمنها رسول اله ص قصعة

-   
  قال أيب هذا حديث باطل ليس فيه استعار 

  وهم فيه سويد بن عبد العزيز 
  ولفظ هذا احلديث غري هذا اللفظ شبه الكذب 

   -إمنا الصحيح ما حدثناه األنصاري عن محيد عن أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ة فيها طعام فضربت يد رسول اهللاعند بعض أمهات املؤمنني فأرسلت أخرى بقصع

الكسرتني فضم إحدامها إىل األخرى وجعل جيمع  -فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فيه الطعام ويقول غارت أمكم كلوا وحبس الرسول حىت جاءت بقصعتها اليت يف بيتها ودفع القصعة الصحيحة إىل 

   كسرهتا الرسول وترك املكسورة يف بيت اليت

سألت أيب عن حديث رواه يعقوب الزهري عن عبد العزيز بن مسيح األسدي أخربين قتادة عن عيينة بن  - ٤٤
عاصم بن سعر بن نقادة عن أبيه حدثين أيب وعموميت عن نقادة قال قلت لرسول اهللا إين رجل مغفل فأين أسم ومل 

  أرك تسم يف الوجه قال يف موضع اجلرير من السالفة 
فوسم نقادة هناك حلقة هديه فوسم هبا رجل من بين يربوع فاستعدى عليه نقادة بعض اخللفاء فقال دخل معي  قال

   -يف ميسم أمرين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فقضى عليه أن ال يسم ميسمه فقطع احللقة فسميت بترياء بين يربوع

قال بعض أهل العربية اجلرير من السالفة الزمام والسالفة  قال أيب هذا حديث منكر وهؤالء جمهولون قال أبو حممد
  صفحة العنق 

  واملغفل رجل له إبل أغفال 
  وهي اليت ال مسات عليها وواحدها غفل 

سألت أيب عن حديث رواه معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر قال إمنا جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٤٥
   -وسلم 

  الشفعة فيما مل يقسم



  فإذا قسم ووقعت احلدود فال شفعة 
   -قال أيب الذي عندي أن كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هذا القدر إمنا جعل النيب ص

  الشفعة فيما مل يقسم قط ويشبه أن يكون بقية الكالم هو كالم جابر فإذا قسم ووقعت احلدود فال شفعة  -
  واهللا أعلم 

  ألنا وجدنا يف احلديث إمنا جعل  قلت له ومبا استدللت على ما تقول قال

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  الشفعة فيما مل يقسم

   -مت املعىن فإذا وقعت احلدود فهو كالم مستقبل ولو كان الكالم األخري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان يقول إمنا جعل النيب ص

  الشفعة فيما مل يقسم  -
  وقال إذا وقعت احلدود 

   -د ذكر احلكاية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما مل جن

  يف الكالم األخري استدللنا أن استقبال الكالم األخري من جابر ألنه هو

  هذا احلديث  -الراوي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   -وكذلك نص حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأيب سلمة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ة فيما مل يقسم فإذا أوقعت احلدود فال شفعة فيحتمل يف هذاقضى بالشفع

  احلديث أن يكون الكالم األخري كالم سعيد وأيب سلمة وحيتمل أن يكون كالم ابن شهاب 
   -وقد ثبت يف اجلملة قضاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بالشفعة فيما مل يقسم يف حديث ابن شهاب وعليه العمل عندنا

رعة عن حديث رواه إبراهيم بن أيب الليث عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه وعبيد اهللا سئل أبو ز - ٤٦
   -بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال الشفعة ما مل تقع احلدود فإذا وقعت احلدود فال شفعة



  ا عليه قال أبو زرعة هذا حديث باطل فامتنع أن حيدث به وقال اضربو
سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيد اهللا بن حممد التيمي املعروف بابن عائشة عن حممد بن احلارث احلارثي  - ٤٧

   -عن حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين عن أبيه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال الشفعة كحل العقال

  نا يف كتاب الشفعة وضربنا عليه قال أبو زرعة هذا حديث منكر ومل يقرأه علي
  سألت أيب عن حديث رواه هشام بن عمار بآخره عن  - ٤٨

إمساعيل بن عياش عن ابن جريج عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  يف الضب وقصة خالد بن الوليد

مة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد عن النيب صلى قال أيب هذا خطأ إمنا هو الزهري عن أيب أما
   -اهللا عليه وسلم 

  قلت أليب ويف حديث إمساعيل عن ابن جريج 
   -قال فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بإناء فشرب وعن ميينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال النيب ص

   -ا فقال ابن عباس ما أحب أن أوثر بسور النيب صلى اهللا عليه وسلم البن عباس أتأذن يل أن أسقي خالد -

  على نفسي فتناول ابن عباس فشربه

  قال أيب هذا من حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا وال من حديث أيب أمامة بن سهل وإمنا هو حديث الزهري عن أنس 
   - عليه وسلم قال أبو حممد ويف هذا احلديث بعد هذا الكالم فقال النيب صلى اهللا

  من أطعمه اهللا طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خريا منه ومن سقاه

  اهللا لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإين ال أعلم جيزي من الطعام والشراب إال اللنب 
رملة عن ابن عباس قال أيب ليس هذا من حديث الزهري إمنا هو من حديث علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن ح

   -عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  قال أيب وأخاف أن يكون قد أدخل على هشام بن عمار ألنه ملا كرب تغري 

سألت أيب عن حديث رواه متيم بن زياد عن أيب جعفر الرازي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النيب  - ٤٩
   -صلى اهللا عليه وسلم 



  أنه قال نعم اإلدام اخلل

  قال أيب هذا حديث منكر هبذا اإلسناد 
مسعت أيب ورأى يف كتايب عن هارون بن إسحاق عن حممد بن بشر عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن  - ٥٠

   -ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه سئل عن أكل الضب فقال ما أنا بآكله وال حمرمه

  فسمت أيب 

إمنا هو عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا يقول هذا حديث فيه وهم و
   -عليه وسلم 

سألت أيب عن حديث رواه الفضل بن دكني عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع عن الزهري عن عطاء بن  - ٥١
  يسار عن أيب هريرة قال إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة 

خطأ إمنا هو إبراهيم بن إمساعيل بن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة ليس للزهري معىن فقال هذا 
كذا رواه الدراوردي وهذا الصحيح موقوف قيل قد رفعه عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل فقال هو 

  خطأ إمنا هو موقوف 
الزهراين عن محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر عن  سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الربيع - ٥٢

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بني العبد والكفر ترك الصالة

فقال أبو زرعة هذا خطأ رواه بعض الثقات من أصحاب محاد فقال حدثنا محاد قال حدثنا عمرو بن دينار أو حدثت 
  عنه عن جابر 

  موقوف 
  قال ما أدري حيتمل أن يكون حدث محاد مرة كذا ومرة كذا قلت أليب زرعة الوهم ممن هو 

  قلت فبلغك أنه توبع أبو الربيع يف هذا احلديث فقال ما بلغين أن أحدا تابعه 
  وقال أيب رواه بعضهم مرفوعا بال شك وهو أبو الربيع وبعضهم بالشك غري مرفوع وكأن بالشك غري مرفوع أشبه 

رواه سفيان وإسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب ليلى الكندي عن سلمان قال  سألت أيب وأبا زرعة عن حديث - ٥٣
  ال نؤمكم وال ننكح نساءكم 

قلت ورواه شعبة عن أيب إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان قلت أيهما الصحيح فقاال سفيان أحفظ من شعبة 
  وحديث الثوري أصح 

ان عن أبيه عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه املعتمر بن سليم - ٥٤
   -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  حني

  حضرة املوت الصالة وما ملكت أميانكم 
قال أيب نرى أن هذا خطأ والصحيح حديث مهام عن قتادة عن صاحل أيب اخلليل عن سفينة عن أم سلمة عن النيب 

   -صلى اهللا عليه وسلم 
   -سعيد بن أيب عروبة فقال عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أبو زرعة رواه 

  وقال وابن أيب عروة أحفظ وحديث مهام أشبه زاد مهام رجال 
سألت أيب عن حديث رواه أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا أشعث بن شعبة عن حنش بن احلارث عن عبد  - ٥٥

   -عن عائشة قالت رأيت الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الرمحن بن األسود عن أبيه

  وهو حمرم

   -فقال حدثنا أبو نعيم قال لنا حنش عن عبد الرمحن بن األسود عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ومل يقل عن أبيه

أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه  قلت أليب أيهما أشبه قال أبو نعيم أثبت وال أبعد أن يكون قال هلم مرة عن
   -وسلم 
سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه سعيد بن خثيم عن حنظلة عن سامل عن أبيه أنه كان إذا نظر إىل رجل  - ٥٦

   -يريد السفر يقول أودعك كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يودع مث يقول أستودع اهللا دينك وأمانتك وخوامت عملك

  قاال وهم سعيد يف هذا احلديث 
وروى هذا احلديث الوليد بن مسلم فوهم فيه أيضا فقال عن حنظلة عن سامل عن القاسم عن ابن عمر والصحيح 

عندنا واهللا أعلم عن حنظلة عن عبد العزيز بن عمر عن حيىي بن إمساعيل بن جرير عن قزعة عن ابن عمر عن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  و زرعة حدثنا أبو نعيم قال لنا عبد العزيز بن عمر عن حيىي بن قال أب

   -إمساعيل بن جرير عن قزعة عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه كان إذا ودع رجال قال أستودع اهللا دينك وأمانتك

  ذاكرت به أيب قال حدثنا أبو نعيم عن عبد العزيز هذا احلديث 
   -يب إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر للنيب ص سئل أيب عن حديث أ - ٥٧

  ما شيبك قال شيبتين هود



  احلديث متصل أصح كما رواه شيبان أو مرسل كما رواه أبو األحوص قال مرسل أصح 
قلت أليب روى بقية عن أيب األحوص عن أيب إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا 

   -عليه وسلم 
  فقال هذا خطأ ليس فيه ابن عباس 

سألت أيب عن حديث رواه رواد بن اجلراح قال حدثنا أبو سعد الساعدي قال مسعت أنس بن مالك قال  - ٥٨
   -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يقول الناس مستوون كأسنان املشط ليس ألحد على أحد فضل إال بتقوى اهللا

  سعد جمهول قال أيب هذا حديث منكر وأبو 
مسعت أيب وذكر حديثا حدثنا به عن زكرياء بن حيىي الوقاد قال قرئ على عبد اهللا بن وهب قال قال  - ٥٩

الثوري قال جمالد قال أبو الوداك قال أبو سعيد اخلدري قال عمر بن اخلطاب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
-   

لسفينة فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إليه يا موسى إنك ستراه فلم قال أخي موسى يا رب أرين الذي كنت أريتين يف ا
  يلبث إال يسريا حىت أتاه اخلضر وهو فىت طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها فقال سالم عليك ورمحة اهللا 

مد يا موسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك السالم ورمحة اهللا فقال موسى هو السالم ومنه السالم وإليه السالم واحل
  هللا رب العاملني الذي ال أحصي نعمه وال أقدر على أداء شكره إال مبعونته 

فقال موسى عليه السالم أريد أن توصيين بوصية ينفعين اهللا هبا بعدك فقال اخلضر يا طالب العلم إن القائل أقل 
ه وعاءك واعزف عن الدنيا ماللة من املستمع فال تلم جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا حتشو ب

فانبذها وراءك فإهنا ليست لك بدار وال لك فيها حمل قرار وإمنا جعلت بلغة للعباد ليتزودوا منها للمعاد وذكر 
  احلديث 

  قال أيب هذا حديث باطل كذب 
  قلت وذكرت هذا احلديث أليب اجلنيد احلافظ فقال هو موضوع 

ية عن معاوية بن حيىي الطرابلسي عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه بق - ٦٠
   -هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال إن املعونة تنزل من اهللا على قدر املؤونة وإن الصرب ينزل من اهللا

  بقدر الشكر 
  عن أيب الزناد  قال أيب كنت معجبا هبذا احلديث حىت ظهرت يل عورته فإذا هو معاوية عن عباد بن كثري

قال أبو زرعة الصحيح ما رواه الدراوردي عن عباد بن كثري عن أيب الزناد فبني معاوية بن حيىي وأيب الزناد عباد بن 
  كثري وعباد ليس بالقوي 

سألت أيب عن حديث رواه إسحاق بن خالد األعسم عن إبراهيم بن رستم قال حدثنا أبو حفص العبدي عن  - ٦١
  ع عن إمساعيل بن مسي



   -أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  العلماء أمناء الرسل على عباد اهللا ما مل خيالطوا السلطان ويدخلوا يف

  الدنيا فإذا خالطوا السلطان ودخلوا يف الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم واجتنبوهم 
  أسقط ذلك الرجل فقال أيب هذا حديث منكر يشبه أن يكون يف اإلسناد رجل مل يسم و

وهنا انتهى ما أردنا إيراده من كتاب علل احلديث البن أيب حامت الرازي وهو من األئمة املشهورين قال الذهيب يف 
امليزان عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس الرازي احلافظ الثبت ابن احلافظ الثبت يروي عن أيب سعيد األشج 

كان ممن مجع بني علو الرواية ومعرفة الفن وله الكتب النافعة ككتاب اجلرح ويونس بن عبد األعلى وطبقتهما و
  والتعديل والتفسري الكبري وكتاب العلل 

وما ذكرته لوال ذكر أيب الفضل السليماين له وبئس ما صنع فإنه قال ذكر أسامي الشيعة من احملدثني الذين يقدمون 
  ج عبد الرزاق عبيد اهللا بن موسى عبد الرمحن يب أيب حامت عليا على عثمان األعمش النعمان شعبة بن احلجا

وكان والده أبو حامت من كبار احلفاظ البارعني يف معرفة العلل ويظهر لك ذلك من هذا الكتاب فإن ما ذكر فيه إال 
  قليال مأخوذ عنه ومقتبس منه وكان جاريا يف مضمار أيب زرعة والبخاري 

الء من أهل الرأي سأل أبا حامت عن أحاديث فقال يف بعضها هذا خطأ دخل وذكر بعض أهل األثر أن بعض األج
  لصاحبه حديث يف حديث وهذا 

  باطل وهذا منكر وهذا صحيح 
  فسأله من أين علمت هذا هل أخربك الراوي بأنه غلط أو كذب فقال ال ولكين علمت ذلك 

يل على قولك فقال أن تسأل غريي من أصحابنا فقال له الرجل أتدعي الغيب فقال ما هذا ادعاء غيب قال فما الدل
  فإن اتفقنا علمت أنا مل جنازف 

فذهب الرجل إىل أيب زرعة وسأله عن تلك األحاديث بعينها فاتفقا فتعجب السائل من اتفاقهما من غري مواطأة 
ىل صرييف فإن أخربك فقال أبو حامت أفعلمت أنا مل جنازف مث قال والدليل على صحة قولنا أنك حتمل دينارا هبرجا إ

  أنه يهرج وقلت له أكنت حاضرا حني هبرج أو هل أخربك الذي هبرجه بذلك يقول لك ال ولكن علم رزقنا معرفته 
  وكذلك إذا محلت إىل جوهري فص ياقوت وفص زجاج يعرف ذا من ذا 

سقمه ونكارته بتفرد  وحنن نعلم صحة احلديث بعدالة ناقليه وأن يكون كالما يصلح أن يكون كالم النبوة ونعرف
  من مل تصح عدالته 

وهذه املسألة ليست من املسائل الغامضة فإن كل من اشتغل بفن من الفنون وتفرغ له وسلك مسلك أهله وصرف 
عنايته إليه قد حيكم يف مسائله حبكم ال يتيسر له إقامة الدليل الظاهر عليه وإن كان له يف نفس األمر دليل رمبا كان 

لة الظاهرة إال أن العبارة تقصر عنه ولذلك ترى املشاركني له يف تلك احلال حيكمون مبثل حكمه يف أقوى من األد
  الغالب 

  ومن مث اتفق اجلهابذة من العلماء على أنه يرجع يف مسائل كل فن إىل أهله املعنيني بأمره 
ورين الذين تفرغوا له وصرفوا وعلى ذلك فال يستغرب أن يقال إنه جيب يف احلديث أن يرجع فيه إىل أئمة املشه

أعمارهم يف حتصيله والبحث عن غوامضه وعلله وأحوال رجاله فإذا ثبت اتفاقهم على شيء ثبوتا بينا مل يسغ 



  العدول عنه ومن سلك مسلكهم تبني له مثل ما تبني هلم 
  ) كل من سار على الدرب وصل ... ال تقل قد ذهبت أربابه ( 

  مل على ثالث مسائلصلة تتعلق بالضعيف وهي تشت

املسألة األوىل اتفق العلماء على أنه ال جيوز ذكر املوضوع إال مع بيان يف أي نوع كان وأما غري املوضوع من 
  الضعيف فقد اختلفوا فيه 

فذهب قوم إىل جواز األخذ به والتساهل يف أسانيده وروايته من غري بيان لضعفه إذا كان من غري األحكام  - ١
  فضائل األعمال والقصص  والعقائد مثل

  وممن نقل عنه جواز التساهل يف ذلك عبد الرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل 
   -أما ابن مهدي فإنه نقل عنه أنه قال إذا روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يف احلالل واحلرام واألحكام شددنا يف األسانيد وانتقدنا يف الرجال وإذا

  الثواب والعقاب تساهلنا يف األسانيد وتساحمنا يف الرجال روينا يف الفضائل و
وأما أمحد بن حنبل فقد نقل عنه قال األحاديث الرقائق حيتمل أن يتساهل فيها حىت جتيء شيء فيه حكم وقال ابن 

إسحاق رجل تكتب عنه هذه األحاديث يعين املغازي وحنوها وإذا جاء احلالل واحلرام أردنا قوما هكذا وقبض 
  ابع يديه األربع أص

  وقد ذكر احلافظ ابن حجر أن لألخذ باحلديث الضعيف يف الفضائل وحنوها عند من سوغ ذلك ثالثة شروط 
  أحدها أن يكون الضعيف غري شديد الضعف فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني بالكذب ومن فحش غلطه 

  وقد نقل بعضهم االتفاق على ذلك 
  ل معمول به الثاين أن يندرج حتت أص

  الثالث أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط 
  وقد ذكر هذين الشرطني ابن عبد السالم وابن دقيق العيد 

ويظهر من الشرط الثالث أنه يلزم بيان ضعف الضعيف الوارد يف الفضائل وحنوها كي ال يعتقد ثبوته يف نفس األمر 
  األمر  مع أنه رمبا كان غري ثابت يف نفس

ومن نظر يف األحاديث الضعيفة نظر إمعان وتدبر تبني له أهنا إال القليل منها يغلب على الظن أهنا غري ثابتة يف نفس 
  األمر 

وقد ذكر ابن حزم ما يقرب من ذلك حيث قال إننا قد أمنا وهللا احلمد أن تكون شريعة أمر هبا رسول اهللا صلى اهللا 
فعلها عليه الصالة و السالم فتضيع ومل تبلغ إىل أحد من أمته إما بتواتر أو بنقل الثقة أو ندب إليها أو  -عليه وسلم 

عن الثقة حىت تبلغ إليه وأمنا أيضا قطعا أن يكون اهللا تعاىل يفرج بنقلها من ال تقوم احلجة بنقله من العدول وأمنا 
  واضح بصحة خطئه فيه  أيضا قطعا أن تكون شريعة خيطئ فيها راويها الثقة وال يأيت بيان جلي

وأمنا أيضا قطعا أن يطلق اهللا عز و جل من قد وجبت احلجة علينا بنقله على وضع حديث فيه شرع يسنده إىل من 
   -جتب احلجة بنقله حىت يبلغ به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



أو جمروح ثابت اجلرحة فإنه خرب وكذلك نقطع ونبت بأن كل خرب مل يأت قط إال مرسال أو مل يروه قط إال جمهول 
   -بالك بال شك موضوع مل يقله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إذ لو جاز أن يكون حقا لكان ذلك شرعا صحيحا غري الزم لنا لعدم قيام احلجة

  علينا فيه 
بعني مث كشعبة قال علي وهذا احلكم الذي قدمنا إمنا هو فيما نقله من اتفق على عدالته كالصحابة وثقات التا

وسفيان ومالك وغريهم من األئمة يف عصرهم وبعدهم إلينا وإىل يوم القيامة ويف كل من ثبتت جرحته كاحلسن بن 
  عمارة 

  وجابر اجلعفي وسائر اجملروحني الثابتة جرحتهم 
عندنا وأما من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون فإن ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خربه وإن ثبتت 

جرحته قطعنا على بطالن خربه وإن مل يثبت عندنا شيء من ذلك وقفنا يف ذلك وقطعنا وال بد حتما على أن غرينا 
ال بد أن يثبت عنده أحد األمرين فيه وليس خطؤنا حنن إن أخطأنا وجهلنا إن جهلنا حجة على وجوب ضياع دين 

أخرى والباطل كذلك أيضا كما جيهل قوم ما نعلمه حنن اهللا تعاىل بل احلق ثابت ومعروف عند طائفة وإن جهلته 
  أيضا 

  والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء 
  وال يصح اخلطأ يف خرب الثقة إال بأحد ثالثة أوجه إما تبني الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيه 

  وإما شهادة عدل على أنه مسع اخلرب مع راويه فوهم فيه 
   وإما بأن توجب املشاهدة بأنه خطأ

هذا وجزم ابن حزم جبرح الراويني املذكورين إمنا هو مبين على املشهور من أمرمها عند مجهور احملدثني وقد ترجم 
  كال منهما الذهيب يف امليزان 

فقال يف ترمجة األول منهما احلسن بن عمارة ت ق الكويف الفقيه موىل جبيلة عن ابن أيب مليكة وعمرو بن مرة 
  حيىي القطان وشبابة وعبد الرزاق وخلق وعنه السفيانان و

  قال ابن عيينة كان له فضل وغريه أحفظ منه 
  وقال شعبة روى احلسن بن عمارة أحاديث عن احلكم فسألنا احلكم عنها فقال ما مسعت منها شيئا 

  وقال النضر بني مشيل قال احلسن بن عمارة إن الناس كلهم يف حل مين ما خال شعبة 
ر حدثين أبو صاحل بن عصام بن رواد بن اجلراح العسقالين حدثنا أيب وسألته عن قصة شعبة وقال الدواليب أبو بش

واحلسن بن عمارة فقال كان ابن عمارة موسرا وكان احلكم بن عتيبة مقال فضمه إىل نفسه فكان احلكم حيدثه وال 
  مينعه فحدثه بقريب من عشرة آالف قضية عن شريح وغريه ومسع شعبة عن 

ا يسريا فلما تويف احلكم قال شعبة للحسن من رأيك أن حتدث عن احلكم بكل ما مسعته قال نعم ما أكتم احلكم شيئ
شيئا قال فقال من أراد أن ينظر إىل أكذب الناس فلينظر إىل احلسن بن عمارة فقبل الناس منه وتركوا احلسن بن 

  عمارة 
ه فدار شعبة فقعد وراء احلسن من حيث ال يراه قال ابن أيب رواد دخلت أنا وشعبة على احلسن نعوده يف مرض



  فجعل احلسن يقول الناس كلهم من قبلي يف حل ما خال شعبة ويومئ إليه 
  تويف سنة ثالث ومخسني ومئة وكان من كبار الفقهاء يف زمانه ويل قضاء بغداد 

لماء الشيعة له عن أيب الطفيل وقال يف ترمجة الثاين منهما جابر بن يزيد د ت ق ابن احلارث اجلعفي الكويف أحد ع
والشعيب وخلق وعنه شعبة وأبو عوانه وعدة قال ابن مهدي عن سفيان كان جابر اجلعفي ورعا يف احلديث ما رأيت 

  أورع منه يف احلديث 
  وقال شعبة صدوق 

  وقال حيىي بن أيب كثري عن شعب كان جابر إذا قال أنبأنا وحدثنا ومسعت فهو من أوثق الناس 
  كيع ما شككتم يف شيء فال تشكوا أن جابرا اجلعفي ثقة وقال و

  وقال ابن عبد احلكم مسعت الشافعي يقول قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت يف جابر اجلعفي ألتكلمن فيك 
  وقال جرير بن عبد احلميد ال أستحل أن حيدث عن جابر اجلعفي كان ممن يؤمن بالرجعة 

  ح زائدة حديث جابر اجلعفي وقال هو كذاب يؤمن بالرجعة وقال حيىي بن يعلى احملاريب طر
وقال عثمان بن أيب شيبة أنبأنا أيب عن جدي قال إن كنت آليت جابرا اجلعفي يف وقت ليس فيه خيار وال قثاء 

  فيحول حول خوخة مث خيرج إيل خبيار أو ثقاء فيقول هذا من بستاين 
  هللا بن سبأ كان يقول إن عليا يرجع إىل الدنيا وقال ابن حبان كان جابر سبئيا من أصحاب عبد ا

وقال ابن عدي حدثنا علي بن احلسن بن فديد أنبأنا عبيد اهللا بن يزيد بن العوام مسعت إسحاق بن مطهر مسعت 
   -احلميدي مسعت سفيان مسعت جابرا اجلعفي يقول انتقل العلم الذي كان يف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ن علي إىل احلسن مث مل يزل حىت بلغ جعفراإىل علي مث انتقل م

  قال 

  ابن عدي وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة 
وذهب قوم إىل عدم جواز األخذ باحلديث الضعيف يف أي نوع كان وقد أشار إىل ذلك العالمة عبد الرمحن  - ٢

وقد أملى يف فضل رجب الشيخ املعروف بأيب شامة يف كتاب الباعث على إنكار البدع واحلوادث حيث قال 
احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن يعين ابن عساكر جملسا وهو السادس بعد األربع مئة من أماليه وقد مسعناه من 

  غري واحد ممن مسعه عليه ذكر فيه ثالثة أحاديث كلها منكرة 
  أحدها حديث صالة الرغائب الذي بينا حاله 

   -قال حدثنا زياد النمريي عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  والثاين حديث زائدة بن أيب الرقاد

  إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان

  قال احلافظ تفرد به زائدة عن زياد بن مأمون البصري عن أنس 
وزياد بن ميمون البصري أبو عمار  قلت وقال احلافظ أبو عبد الرمحن النسائي زائدة بن أيب الرقاد منكر احلديث

  متروك احلديث 
  وقال أبو عبد اهللا البخاري اإلمام زياد بن ميمون أبو عمار البصري صاحب الفاكه عن أنس تركوه 



احلديث الثالث حديث منصور بن زيد بن زائدة بن قدامة األسدي عن موسى بن عمران عن أنس قال قال رسول 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن يف اجلنة عينا أو قال هنرا يقال له رجب ماؤه أحلى من العسل وأبيض من

  اللنب فمن صام يوما من رجب شرب من ذلك النهر 
  قال احلافظ أبو القاسم تفرد به منصور عن موسى 

املنكرة  مث قال منتقدا على احلافظ املذكور وكنت أود أن احلافظ مل يذكر ذلك فإن فيه تقريرا ملا فيه من األحاديث
   -فقدره كان أجل من أن حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حبديث يرى أنه كذب ولكنه جرى يف ذلك على عادة مجاعة من أهل احلديث

يتساهلون يف أحاديث فضائل األعمال وهذا عند احملققني من أهل احلديث وعند علماء األصول والفقه خطأ بل 
  وإال ينبغي أن يبني أمره إن علم 

   -دخل حتت الوعيد فق قوله ص 

  من حدث عين حبديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني

وقد نقل يف حكم احلديث الضعيف قول ثالث وهو أنه يؤخذ به يف األحكام أيضا إذا مل يوجد يف الباب غريه  - ٣
  وقد نسب ذلك إىل أمحد بن حنبل واشتهر عنه غاية االشتهار 

لمني يتعجبون من هذا القول غاية التعجب بناء على أن أحكام الدين ينبغي أن تكون مبنية وقد كان أناس من املتك
  على أساس متني 

وكان أناس من غريهم يعجبون هبذا القول ويعدونه أمارة على فرط االتباع والتباعد عن االبتداع وكان بينهما فريق 
  آخر التزم يف ذلك الصمت متمثال بقول من قال 

  ) وبعضنا ساكت مل يؤت من حصر ... ئل ما قاله حسن فبعضنا قا( 
وقد حاول العالمة ابن تيمية إزالة اإلشكال من أصله فقال يف كتاب منهاج السنة النبوية إن قولنا إن احلديث 

الضعيف خري من الرأي ليس املراد به الضعيف املتروك لكن املراد به احلسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
  ث إبراهيم اهلجري ممن حيسن الترمذي حديثه أو يصححه جده وحدي

وكان احلديث يف اصطالح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف والضعيف نوعان ضعيف متروك وضعيف 
ليس مبتروك فتكلم أئمة احلديث بذلك االصطالح فجاء من ال يعرف اصطالح الترمذي فسمع قول بعض أئمة 

قياس فظن انه حيتج باحلديث الذي يضعفه مثل الترمذي وأخذ يرجح طريقة من احلديث الضعيف أحب إيل من ال
  يرى أنه أتبع للحديث الصحيح 

  وهو يف ذلك من املتناقضني الذين يرجحون الشيء على ما هو أوىل بالرجحان منه 



ا فسره به فكأهنم مل وقد ذكر كثري من املؤلفني ممن كان بعد العالمة املذكور قول اإلمام أمحد من غري أن يفسروه مب
  يطلعوا على ما قاله أو مل يظهر هلم ذلك فإن بعضهم كان مييل إىل إثبات كل ما روي على أي وجه كان 

ويدلك على ذلك قول بعضهم إن احلديث الضعيف إذا تلته األمة بالقبول ينزل منزلة املتواتر حىت إنه ينسخ به 
  القرآن 

ارث قد جعلوه ناسخا آلية الوصية مع أن بعض األئمة قال إن أهل واستدل على ذلك بأن حديث ال وصية لو
  احلديث ال تثبته لكن ملا تلقته األمة بالقبول صار يف حكم املتواتر 

  وال خيفى أن هذا قول مستغرب جدا 
كما وقد ذكرنا فيما مضى أن بعض العلماء األعالم قال إن الوصية للوالدين واألقربني إمنا نسختها آية املواريث 

  اآلية ) تلك حدود اهللا ( اتفق على ذلك السلف فإن اهللا تعاىل قال بعد ذكر الفرائض 
  فأبان أنه ال جيوز أن يزاد أحد على ما فرض اهللا له 

  وهذا معىن قول النيب عليه الصالة و السالم إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث 
  حنوه من أصحاب السنن وليس يف الصحيحني وإال فهذا احلديث إمنا رواه أبو داود و

  وإذ كان من أخبار اآلحاد فال جيوز أن جيعل ناسخا للقرآن 
  وباجلملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بال قرآن 

وذكرنا أيضا أن ابن حزم ذهب إىل أن ذلك احلديث متواتر فإنه قال قد يرد خرب مرسل إال أن اإلمجاع قد صح مبا 
يقنا منقوال جيال فجيال فإذا كان ذلك علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن فاستغين عن ذكر السند فيه فيه مت

  وكان ورود ذلك املرسل وعدم وروده سواء وال فرق وذلك حنو ال وصية لوارث 
وجهله من  املسألة الثانية قد نشأ من رواية األحاديث الضعيفة من غري بيان لضعفها ضرر عظيم عرفه من عرفه

  جهله 
وقد شدد النكري مسلم يف مقدمة صحيحه على من فعل ذلك وذلك حيث قال وأشباه ما ذكرنا من كالم أهل العلم 

  يف متهمي رواه احلديث وإخبارهم عن معايبهم كثري يطول الكتاب بذكره 

  وا على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية ملن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبين
وإمنا ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديث وناقلي األخبار وأفتوا بذلك حني سئلوا ملا فيه من عظيم 

  اخلطر إذ األخبار يف أمر الدين إمنا تأيت بتحليل أو حترمي أو أمر أو هني أو ترغيب أو ترهيب 
ة عنه من قد عرفه ومل يبني ما فيه لغريه ممن فإذا كان الراوي هلا ليس مبعدن للصدق واألمانة مث أقدم على الرواي

جهل معرفته كان آمثا بفعله ذلك عاشا لعوام املسلمني إذ ال يؤمن على بعض من مسع تلك األخبار أن يستعملها أو 
  يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب ال أصل هلا 

  يضطر إىل نقل من ليس بثقة وال مقنع  مع أن األخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن
وال أحسب كثريا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه األحاديث الضعاف واألسانيد اجملهولة ويعتد بروايتها 

بعد معرفته مبا فيها من التوهن والضعيف إال أن الذي حيمله على روايتها واالعتداد هبا إرادة التكثر بذلك عند 
  قال ما أكثر ما مجع فالن من احلديث وألف من العدد العوام وألن ي

ومن ذهب يف العلم هذا املذهب وسلك هذا الطريق ال نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهال أوىل من أن ينسب 
  إىل علم 



  انتهى كالم اإلمام مسلم 
حلق عوامهم ألن وإمنا قصر مسلم غشهم على عوام املسلمني مع أن كثريا من خواصهم قد حلقهم من ذلك ما 

اخلواص كان ميكنهم أن يقفوا على حقيقة األمر ولكنهم قصروا فكأنه جعلهم هم الغاشني ألنفسهم فإن كثريا منهم 
كان إذا رأى حديثا قد ذكره أحد أولئك الغاشني لألمة يف دينها من غري بيان حلاله فإن كان موافقا لرأيه أو لرأي 

ال بادر لنقله ونشره واالستشهاد به من غري حبث عنه مع معرفته بأن يف من يهوى أن ينتصر له كيف ما كان احل
  كثري مما يروى املوضوع والضعيف الذي اشتد ضعفه 

وإن كان خمالفا لرأيه من حيب أن ينتصر له فإن وجده غري قابل للتأويل على وجه يوافق ما يذهب إليه تركه وكثريا 
ه واستند إليه فيعد له حينئذ تأويال رمبا كان هو أول الضاحكني على نفسه ما خيطر يف باله أن خمالفه رمبا وقف علي

  منه وذلك استعدادا هلجوم اخلصم قبل أن يهجم عليه 
  وإن وجده قابال للتأويل على وجه يوافق ما يهواه تساوى عنده احلاالت وسكنت نفسه 

كتب الكالم أو الفقه أو األصول أو التفسري ومن نظر يف الكتب املؤلفة يف خترج األحاديث املذكورة يف كثري من 
رأى من كثرة األحاديث الضعيفة الواهية اليت يوردوهنا لالحتجاج أمرا هائال وقد حكم أهل البصرية من العلماء 
األعالم بأن هؤالء الذين يوردوهنا لالستشهاد هبا ال يعذرون إال من مل يقصر منهم يف البحث واالجتهاد فإنه إذا 

  ذلك مل يكن ملوما  أخطأ بعد
وقد تعرض كثري من العلماء الذين وقفوا على الضرر الذي نشأ من نشر األحاديث الضعيفة يف األمة من غري إشارة 

  إىل ضعفها لبيان ذلك وقد أحببت أن أورد شيئا من ذلك على طريق التلخيص 
ما ينسب ألهل اهلند من مقالة يف مبحث  قال احلكيم احملقق أبو الرحيان البريوين يف الكتاب الذي ألفه يف حتقيق

صورة السماء واألرض إن القرآن مل ينطق يف هذا الباب ويف كل شيء ضروري مبا حيوج إىل تعسف يف تأويل وإمنا 
هو يف األشياء الضرورية معها حذو القذة بالقذة وبإحكام من غري تشابه ومل يشتمل أيضا على شيء مما اختلف فيه 

  ليه وأيس من الوصول إ
وإن كان اإلسالم مكيدا يف مبادئه بقوم من مناوئيه أظهروه بانتحال وحكوا لذوي السالمة يف القلوب من كتبهم ما 
مل خيلق اهللا منه فيها شيئا ال قليال وال كثريا فصدقوهم وكتبوها عنهم مغترين بنفاقهم وتركوا ما عندهم من الكتاب 

  فتشوشت األخبار لذلك احلق ألن قلوب العامة إىل اخلرافات أميل 
مث جاءت طامة أخرى من جهة الزنادقة كأصحاب ماين كعبد الكرمي بن أيب العوجاء وأمثاله فشككوا ضعاف 

  الغرائز يف الواحد األول من جهة التعديل 

  والتجوير وأمالوهم إىل التثنية وزينوا عندهم سرية ماين حىت اعتصموا حببله 
يف مذهبه دون الكالم يف هيئة العامل مبا ينبئ عن متويهاته وانتشر ذلك يف وهو رجل غري مقتصر على جهاالته 

األلسنة وانضاف إىل ما تقدم من املكايد اليهودية فصار رأيا منسوبا إىل اإلسالم سبحان اهللا عن مثله والذي خيالفه 
غري مرخص يف مساع كالمه  ويتمسك باحلق املطابق للقرآن فيه موسوما بالكفر واإلحلاد حمكوما على دمه باإلراقة

وتطاول العصبية رمبا ) وما علمت لكم من إله غريي ) ( أنا ربكم األعلى ( وهو دون ما يسمع من كالم فرعون 
  مييل عن الطريقة املثلى للحمية واهللا يثبت قدم من يقصده ويقصد احلق فيه 

فصول يعترض هبا جهلة امللحدين على وقال احلافظ ابن حزم يف كتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل ذكر 



  ضعفاء املسلمني 
قال أبو حممد إنا ملا تدبرنا أمر طائفتني ممن شاهدنا يف زماننا هذا وجدنامها قد تفاقم الداء هبما فإما إحدامها فقد 

هانه جلت املصيبة فيها وهبا وهم قوم افتتحوا عنفوان فهمهم وابتدؤا دخوهلم إىل املعارف بطلب علم العدد وبر
وطبائعه مث تدرجوا إىل تعديل الكواكب وهيئة األفالك وفيما دون ذلك من الطبيعيات وعوارض اجلو ومطالعة شيء 

من كتب األوائل وحدودها اليت نصبت يف الكالم وما مازج بعض ما ذكرنا من آراء الفالسفة يف القضاء بالنجوم 
  وأهنا ناطقة مدبرة وكذلك الفلك 

من أكثر ما طالعت مما ذكرنا على أشياء صحاح يراهنها ضرورية الئحة ومل يكن معها من فأشرقت هذه الطائفة 
جودة القرحية وصفاء النظر ما تعلم به أن من أصاب يف عشرة آالف مسألة مثال جائز أن خيطئ يف مسألة واحدة 

حبجة برهانية وبني ما يف أثناء  لعلها أسهل من املسائل اليت أصاب فيها فلم تفرق هذه الطائفة بني ما صح مما طالعوه
  ذلك وتضاعيفه مما مل يأت عليه من ذكره من األوائل إال بإقناع أو بشغب أو بتقليد ليس معه شيء مما ذكرنا 

فحملوا كل ما أشرفوا عليه حممال واحدا وقبلوه قبوال مستويا فسرى فيهم العجب وتداخلهم الزهو وظنوا أهنم قد 
يف ذلك وللشيطان مواجل خفية ومداخل لطيفة فتوصل إليهم من باب غامض وهو إصغار  حصلوا على مباينة العامل

كل شيء من علوم الديانة اليت هي الغرض املقصود من كل ذي لب واليت هي نتيجة العلوم اليت طالعوا لو عقلوا 
  سبلها ومقاصدها 

الذي مل يفرط فيه من شيء والذي من فهمه فلم يعبأوا بآية من كتاب اهللا الذي هو جامع علوم األولني واآلخرين و
   -كفاه وال بسنة من سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اليت هي بيان احلق ونور األلباب

  ومل تلق هذه الطائفة من محلة الدين إال أقواما ال عناية عندهم بشيء مما قدمناه 
اهرها وال يعرفون معانيها وال يهتمون بفهمها وإما وإمنا عنيت من الشريعة بأحد ثالثة أوجه إما بألفاظ ينقلون ظ

جاههم وحاهلم وإما خبرافات  ٨مبسائل من األحكام ال يشتغلون بدالئلها ومنبعثها وإمنا حسبهم منها ما أقاموا به
منقولة عن كل ضعيف وكذاب وساقط مل يهتبلوا قط مبعرفة صحيح منها من سقيم وال مرسل من مسند وال ما نقل 

   - صلى اهللا عليه وسلم عن النيب

  مما نقل عن كعب األحبار ووهب بن منبه عن أهل الكتاب

فنظرت الطائفة األوىل إىل هذه اآلخرة بعني االستهجان واالحتقار واالستجهال فتمكن الشيطان منهم وحل فيهم 
أكثرهم اإلحلاد  حيث أحب فهلكوا وضلوا واعتقدوا أن دين اهللا ال يصح منه شيء وال يقوم عليه دليل فاعتقد

واستعمال الفرائض والعبادات وآثروا الراحات وركوب اللذات وقصدوا كسب املال كيف تيسر وظلم العباد 
وتدين األقل منهم بتعظيم الكواكب فأسفت نفس املسلم الناصح هلذه امللة وأهلها على هالك هؤالء املساكني 

  م ونشئوا يف حجور أهله وخروجهم عن مجلة املؤمنني بعد أن غذوا بلبان اإلسال

   -وأما الطائفة الثانية فهم قوم ابتدؤا الطلب حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  فلم يزيدوا على طلب علو اإلسناد ومجع الغرائب دون أن يهتموا بشيء مما

ملخاطبون به وأنه مل كتبوا ويعملوا به وإمنا حتملوه محال ال يزيد عن قراءته دون تدبر معانيه ودون أن يعلموا أهنم ا
عبثا بل أمرنا بالتفقه فيه والعمل به بل أكثر هذه الطائفة ال  -يأيت مهال ومل يقله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يعمل عندهم إال مبا جاء من طريق مقاتل بن سليمان والضحاك بن مزاحم وتفسري الكليب وتلك الطبقة وكتب البدء 
  ت ولدها الزنادقة تدليسا على اإلسالم وأهله اليت إمنا هي خرافات موضوعا

فأطلقت هذه الطائفة كل اختالط ال يصح مثل أن األرض على حوت واحلوت على قرن ثور والثور على الصخرة 
  والصخرة على عاتق ملك وامللك على الظلمة والظلمة على ما ال يعلمه إال اهللا عز و جل 

  دهم أكثر من قوهلم هنينا عن اجلدال فنافرت هذه الطائفة كل برهان ومل يكن عن
وأخرب تعاىل ) وجادهلم باليت هي أحسن ( وليت شعري من هناهم عنه واهللا يقول يف كتابه املنزل على نبيه املرسل 

  ) يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ( عن قوم نوح أهنم قالوا 
  قد نبهنا عليها يف غري ما موضع من كتابنا هذا وقد نص اهللا تعاىل يف غري موضع من كتابه على أصول الرباهني و

وحض تعاىل على التفكر يف خلق السموات واألرض وال يصح االعتبار يف خلقهما إال مبعرفة هيآهتما وانتقال 
  الكواكب يف أفالكهما واختالف حركاهتا يف التغريب والتشريق وحنو ذلك 

كيب أعضاء احليوان من عصبه وعضله وعظامه وعروقه وكذلك معرفة الطبائع وامتزاج العناصر وعوارضها وتر
  وشرايينه واتصال أعضائه بعضها ببعض وقواه املركبة 

  فمن أشرف على ذلك وعلمه رأى عظيم القدرة وتيقن أن كل ذلك صنعة ظاهرة وإرادة خالق خمتار 

ذ حبجة فأقروا عيون امللحدين مث زاد قوم منهم فأتوا باألفيكة اليت يقشعر منها وهي أن أطلقوا أن الدين ال يؤخ
  وشهدوا أن الدين ال يثبت إال بالدعاوي والغلبة 

  ) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ( وهذا خالف قول اهللا عز و جل 
   -هذا قول اهللا عز و جل وما جاء به نبيه ص 

  ويف تلك الكفاية والغناء عن قول كل قائل

دا من الصحابة هنى عن االحتجاج فال معىن لرأي من جاء بعدهم فكان وقد حاج ابن عباس اخلوارج وما علمنا أح
  كالم هذه الطائفة مغريا للطائفة األوىل بكفرها إذ مل يروا يف خصومهم يف األغلب إال من هذه صفته 

ها وال مث زادت هذه الثانية غلوا يف اجلنون فعابوا كتبا ال علم هلم هبا وال طالعوها وال رأوا منها كلمة وال قرؤو
أخربهم عما فيها ثقة كالكتب اليت فيها هيئة األفالك وجماري النجوم والكتب اليت مجعها أرسطاطاليس يف حدود 

  الكالم 
قال أبو حممد وهذه الكتب كلها ساملة مفيدة دالة على توحيد اهللا عز و جل وقدرته عظيمة املنفعة يف انتقاد مجيع 

يف احلدود ففي مسائل األحكام الشرعية هبا يعترف كيف التوصل إىل العلوم وعزم منفعة الكتب اليت ذكرنا 
االستنباط وكيف تؤخذ األلفاظ على مقتضاها وكيف يعرف اخلاص من العام واجململ من املفسر وبناء األلفاظ 
بعضها على بعض وكيف تقدمي املقدمات وإنتاج النتائج وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبدا وما يصح مرة 

أخرى وما ال يصح البتة وضرب احلدود اليت من شذ عنها كان خارجا عن أصله ودليل اخلطاب ودليل ويبطل 



  االستقراء وغري ذلك مما ال غناء بالفقيه اجملتهد لنفسه وألهل ملته عنه 
مل بيان هذا قال أبو حممد فلما رأينا عظم احملنة فيما تولد يف الطائفتني اللتني ذكرنا رأينا من عظيم األجر وأفضل الع

الباب املشكل حبول اهللا تعاىل وقدرته وتأييده فنقول وبه عز و جل نتأيد ونستعني إن كل ما صح بربهان أي شيء 
  كان فهو يف القرآن وكالم النيب عليه الصالة و السالم منصوص مسطور يعلمه كل 

هان وإمنا هو إقناع أو شغب فالقرآن من أحكام النظر وأيده اهللا تعاىل بفهم وأما كل ما عدا ذلك مما ال يصح برب
  وكالم النيب عليه الصالة و السالم منه خاليان واحلمد هللا رب العاملني 

قال أبو حممد ومعاذ اهللا أن يأيت كالم اهللا سبحانه وتعاىل أو كالم نبيه عليه الصالة و السالم مبا يبطله عيان أو برهان 
ويأىب اهللا إال أن يتم نروه ولو كره ( ؤمن هبما ويسعى يف إبطاهلما إمنا ينسب هذا إىل القرآن والسنة من ال ي

  ) الكافرون 
ولسنا من تفسري الكليب ومن جرى جمراه يف شيء وال حنن من نقل املتهمني يف شأن إمنا حنتج مبا نقله األئمة الثقات 

  واحلمد هللا رب العاملني األثبات من رؤساء احملدثني مسندا فمن فتش احلديث الصحيح وجد فيه كل ما قلنا 
  انتهى ما تعلق الغرض بإيراده 

وقد تعرض حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل لبيان عظم الضرر الذي نشأ من هاتني الطائفتني يف كتاب املنقذ من 
  الضالل وحنا يف كالمه قريبا من منحى ابن حزم يف ذلك فارجع إليه إن شئت 

ثني الذين يروون األحاديث الضعيفة من غري بيان ضعفها حىت حصل من هذا ومن شدد النكري على أولئك احملد
  الضرر ما حصل مجهور املتكلمني على االختالف فرقهم 

  وقد ذكر ابن قتيبة يف مقدمة كتاب تأويل خمتلف احلديث ما قاله املتكلمون من القدرية يف ذلك 
له وهم أشد الناس عداوة هلم يقال بأن هؤالء ال فإن قيل إن هؤالء ال يقولون باحلديث فيكف يسمع كالمهم يف أه

يتوقعون يف وجوب األخذ باحلديث إذا كان متواترا أو كان غري متواتر إال أنه احتف به من القرائن ما يدل على 
صحته وإمنا يتوقفون يف األخذ باحلديث إذا كان مرويا من طريق اآلحاد ومل تقم قرينة على صحته وأما األحاديث 

  فال يقولون هبا أصال وقد حنا منحاهم املتكلمون  الضعيفة

منا ومن نظر يف كتب الكالم أو األصول تبني له أهنم ال ينكرون األخذ باحلديث مطلقا كما تومهه عبارة أناس 
  يريدون التنفري منهم مع أن التنفري منهم ميكن أن حيصل بغري االفتراء عليهم ونسبة ما ال يقولون هبم إليهم 

الثالثة قد عرفت أن العلماء األعالم قد أنكروا إنكارا شديدا على الذين يروون األحاديث الضعيفة من غري  املسألة
بيان لضعفها وأما من رواها مع بيان ضعفها فلم ينكروا عليه وذلك ألن رواية كثري من علماء احلديث لألحاديث 

  الضعيفة مل تكن ختلو عن فائدة مهمة 
شرح مسلم قد ذكر مسلم يف هذا الباب أن الشعيب روى عن احلارث األعور وشهد أنه  قال العالمة النووي يف

كاذب وعن غريه حدثين فالن وكان متهما وعن غريه الرواية عن املغفلني والضعفاء واملتروكني فقد يقال مل حدث 
  هؤالء األئمة عن هؤالء مع علمهم بأهنم ال حيتج هبم 

وها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئال يلتبس يف وقت عليهم أو على غريهم أو وجياب عنه بأجوبة أحدها أهنم رو
  يتشككوا يف أمرها 

  الثاين أن الضعيف يكتب حديثه ليعترب به أو يستشهد كما قدمناه يف فصل املتابعات وال حيتج به على انفراده 



وهنا مث مييز أهل احلديث واإلتقان الثالث أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتب
بعض ذلك من بعض وذلك سهل عليهم معروف عندهم وهبذا احتج سفيان الثوري حني هنى عن الرواية عن 

  الكليب فقيل له أنت تروي عنه فقال أنا أعلم صدقه من كذبه 
ومكارم األخالق وحنو الرابع أهنم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل األعمال والقصص والزهد 

  ذلك مما ال يتعلق باحلالل واحلرام وسائر 

  األحكام 
وهذا الضرب من احلديث جيوز عند أهل احلديث وغريهم التساهل فيه ورواية ما سوى املوضوع منه والعمل به 
ء شيئا ألن أصول ذلك صحيحة مقررة يف الشرع معروفة عند أهله وعلى كل حال فإن األئمة ال يروون عن الضعفا

  حيتجون به على انفراده يف األحكام فإن هذا شيء ال يفعله إمام من أئمة احملدثني وال حمقق من غريهم من العلماء 
وأما فعل كثريين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا وذلك ألنه إن كان 

أنه ال حيتج بالضعيف يف األحكام وإن كان ال يعرف ضعفه مل  يعرف ضعفه مل حيل له أن حيتج به فإهنم متفقون على
حيل له أن يهجم على االحتجاج به من غري حبث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به إن مل 

  يكن عارفا واهللا أعلم 
فعل كذا إلشعار ذلك باجلزم تنبيه إذا أردت نقل احلديث الضعيف بغري إسناد فال تقل فيه قال رسول اهللا كذا أو 

   -بل قل فيه روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال كذا أو فعل كذا أو بلغنا عنه كذا أو جاء عنه كذا أو روى بعضهم

  عنه كذا وما أشبه ذلك من الصيغ اليت ال تشعر باجلزم 
  ق صاحبه اللوم ومثل الضعيف ما يشك يف صحته وضعفه وخالف ذلك منكر عند القوم يستح

قال النووي يف مقدمة شرح صحيح البخاري قال العلماء احملققون من احملدثني وغريهم إذا كان احلديث ضعيفا ال 
   -يقال فيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أو فعل أو أمر أو هنى أو حكم وشبه ذلك من صيغ اجلزم

خرب أو حدث أو نقل أو أفىت وشبه ذلك وكذا ال يقال ذلك يف وكذا ال يقال روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أ
  التابعني فمن بعدهم 

  فما كان ضعيفا فال يقال فيه شيء من ذلك بصيغة اجلزم وإمنا يقال يف 

الضعيف بصيغة التمريض فيقال روي عنه أو نقل أو ذكر أو حكي أو يقال أو يروى أو حيكى أو يعزى أو جاء عنه 
  أو بلغنا عنه 

وا وإذا كان احلديث أو غريه صحيحا أو حسنا عن املضاف إليه فيقال بصيغة اجلزم ودليل هذا كله أن صيغة قال
اجلزم تقتضي صحته عن املضاف إليه فال يطلق إال فيما صح وإال فيكون يف معىن الكاذب عليه وهذا التفصيل مما 

  غريهم  تركه كثري من الناس من املصنفني يف الفقه واحلديث وغريمها ومن



وقد اشتد إنكار اإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي على من خالف هذا من العلماء وهذا 
التساهل من فاعله قبيح جدا فإهنم يقولون يف الصحيح بصيغة التمريض ويف الضعيف باجلزم وهذا خروج عن 

  الصواب وقلب للمعاين واهللا املستعان 
ضي اهللا عنه هبذا التفصيل يف صحيحه فيقول يف الترمجة الواحدة بعض الكالم بتمريض وبعضه وقد اعتىن البخاري ر

  جبزم مراعيا ما ذكرنا وهذا ما يزيدك اعتقادا يف جاللته وحتريه وروع واطالعه وحتقيقه وإتقانه 

 @٦٧٠  @  

  الفصل السابع يف رواية احلديث باملعىن وما يتعلق بذلك

احلديث باملعىن فذهب قوم إىل عدم جواز ذلك مطلقا منهم ابن سريين وثعلب وأبو بكر  اختلف العلماء يف رواية
الرازي وغريهم ويروى ذلك عن ابن عمر وذهب األكثرون إىل جواز ذلك إذا كان الراوي عارفا بدقائق األلفاظ 

آخر يقوم مقامه حبيث يكون  بصريا مبقدار التفاوت بينها خبريا مبا حييل معانيها فإذا أبدل اللفظ الذي بلغه بلفظ
  معناه مطابقا ملعىن اللفظ الذي بلغه جاز ذلك 

وقد تعرض هلذه املسألة علماء األصول وملا كانت من املسائل املهمة جدا أحببت أن أورد من عباراهتم هنا ما يكون 
ة الرواية وما يتصل هبا فيه كفاية ملطالع كتابنا قال األستاذ أبو إسحاق الشريازي يف اللمع باب القول يف حقيق

   -واالختيار يف الرواية أن يروي اخلرب بلفظه لقوله ص 

  نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسع قرب حامل فقه إىل ما

  هو أفقه منه 
  ث فإن أورد الرواية باملعىن نظر فإن كان ممن ال يعرف معىن احلديث مل جيز ألنه ال يؤمن أن يغري معىن احلدي

وإن كان ممن يعرف معىن احلديث نظر فإن كان ذلك يف خرب حمتمل مل جيز أن يروي باملعىن ألنه رمبا نقله بلفظ ال 
   -يؤدي مراد الرسول ص 

  فال جيوز أن يتصرف فيه وإن كان خربا ظاهرا ففيه وجهان من أصحابنا من قال

  أنه جيوز وهو األظهر  ال جيوز ألنه رمبا كان التعبد باللفظ كتكبري الصالة والثاين

   -ألنه يؤدي معناه فقام مقامه وهلذا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أنه قال إذا أصبت املعىن فال بأس

وهذا احلديث قد رواه ابن منده يف معرفة الصحابة والطرباين يف املعجم الكبري من حديث عبد اهللا بن سليمان بن 
 إين أمسع منك احلديث ال أستطيع أن أوديه كما أمسعه منك يزيد حرفا أو ينقص أكيمة الليثي قال قلت يا رسول اهللا

  حرفا فقال إذا مل حتلوا حراما ومل حترموا حالل وأصبتم املعىن فال بأس 



  فذكر ذلك للحسن فقال لوال هذا ما حدثنا 
ع فيه قلنا يا رسول اهللا إنا نسمع وذكر بعض أهل األثر أن أناسا من اجملوزين للرواية باملعىن استأنسوا حبديث مرفو

  منك احلديث فال نقدر أن نؤديه فقال إذا مل حتلوا حراما ومل حترموا حالال وأصبتم املعىن ال بأس 
  قال وهو حديث مضطرب ال يصح بل ذكره اجلوزقاين وابن اجلوزي يف املوضوعات ويف ذلك نظر 

للفظ حرام على اجلاهل مبواقع اخلطاب ودقائق األلفاظ أما وقال الغزايل يف املستصفى نقل احلديث باملعىن دون ا
العامل بالفرق بني احملتمل وغري احملتمل والظاهر واألظهر والعام واألعم فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة 

  ومجاهري الفقهاء أن ينقله على املعىن إذا فهمه 
اويه يف املعىن كما يبدل القعود باجللوس والعلم باملعرفة وقال فريق ال جيوز له إال إبدال اللفظ مبا يرادفه ويس

واالستطاعة بالقدرة واإلبصار باإلحساس بالبصر واحلظر بالتحرمي وسائر ما ال يشك فيه وعلى اجلملة ما ال يتطرق 
  إليه 

  ن تفاوت باالستنباط والفهم وإمنا ذلك فيما فهمه قطعا ال فيما فهمه بنوع استالل خيتلف فيه الناظرو
ويدل على جواز ذلك للعامل اإلمجاع على جواز شرح الشرع للعجم بلساهنم إذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها 

   -فألن جيوز إبدال عربية بعربية ترادفها وتساويها أوىل وكان سفراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ول صيف البالد يبلغوهنم أوامره بلغتهم وكذلك من مسع شهادة الرس

فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى وهذا ألنا نعلم أنه ال تعبد يف اللفظ وإمنا املقصود فهم املعىن وإيصاله إىل  -
  احلق وليس يف ذلك كالتشهد والتكبري وما تعبد فيه باللفظ 

   -فإن قيل فقد قال ص 

  امعنضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها فرب مبلغ أوعى من س

  ورب حامل فقد ليس بفقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
قلنا هذا هو احلجة ألنه ذكر العلة وهو اختالف الناس يف الفقه فما ال خيتلف الناس فيه من األلفاظ املترادفة فال مينع 

  منه 
أللفاظ قول رسول اهللا صلى وهذا احلديث بعينه قد نقل بألفاظ خمتلفة واملعىن واحد وإن أمكن أن تكون مجيع تلك ا

   -اهللا عليه وسلم 

  يف أوقات خمتلفة لكن األغلب أنه حديث واحد ونقل بألفاظ خمتلفة فإنه روي

  رجم اهللا امرأ ونضر اهللا امرأ 
وروي ورب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه غري فقيه وكذلك اخلطب املتحدة والوقائع املتحدة رواها الصحابة 

  بألفاظ خمتلفة فدل ذلك على اجلواز  رضي اهللا عنهم
وقال الفخر الرازي يف احملصول جيوز نقل اخلرب باملعىن وهو مذهب احلسن البصري وأيب حنيفة خالفا البن سريين 



  وبعض احملدثني ولكن بشرائط ثالث إحداها أن ال تكون الترمجة قاصرة عن األصل يف إفادة املعىن 
  وال نقصان وثانيها أن ال يكون فيها زيادة 

  وثالثها أن تكون الترمجة مساوية لألصل يف اجلالء 

  واخلفاء ألن اخلطاب يقع تارة باحملكم وتارة باملتشابه حلكم وأسرار استأثر اهللا بعلمها فال جيوز تغيريها عن وصفها 
ضهم على بعض لنا وجوه األول أن الصحابة نقلوا قصة واحدة بألفاظ خمتلفة مذكورة يف جملس واحد ومل ينكر بع

  فيه وذلك يدل على قولنا 
الثاين أنه جيوز شرح الشرع للعجم بلساهنم فإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فبأن جيوز إبداهلا بعربية أخرى أوىل 

  ومن أنصف علم أن التفاوت بني العربية وترمجتها بالعربية أقل مما بينها وبني العجمية 
  أنه قال إذا أصبتم املعىن فال بأس الثالث أنه روي عنه عليه السالم 

  وعن ابن مسعود أنه كان إذا حديث قال قال رسول اهللا كذا أو حنوه 
   -الرابع وهو األقوى أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يف ذلك اجمللس بل كما مسعوها يذكروهنا وما ذكروها إال بعد األعصار

  سنني وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها على تلك األلفاظ وال
  احتج املخالف بالنص واملعقول 

  أما النص فقوله عليه الصالة و السالم رحم اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها 
  قالوا وأداؤه كما مسع هو أداء اللفظ املسموع 

أعلم أن األفطن رمبا فطن بفضل فقهه من فوائد اللفظ مبا مل يفطن له ونقل الفقيه إىل من هو أفقه منه معناه واهللا 
  الراوي ألنه رمبا كان دونه يف الفقه 

  وأما املعقول فيمن وجهني 
األول أنا ملا جربنا رأينا أن املتأخر رمبا استنبط من فوائد بآية أو خرب ما مل يتنبه له أهل األعصار السالفة من العلماء 

أنه ال جيب يف كل ما كان من فوائد اللفظ أن يتبنه له السامع يف احلال وإن كان فقيها ذكيا نفسه  احملققني فعلمنا
  فلو جوزنا النقل باملعىن فرمبا حصل التفاوت العظيم مع أن الراوي يظن أن ال تفاوت 

ي مسعه بلفظ نفسه بل الثاين أنه لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه كان للراوي الثاين تبديل اللفظ الذ
هذا أوىل ألن تبديل لفظ الراوي أوىل باجلواز من تبديل لفظ الشارع وإن كان ذلك يف الطبقة الثالثة والرابعة فذلك 

يقضي إىل سقوط الكالم األول ألن اإلنسان وإن اجتهد يف تطبيق الترمجة لكن ال ينفك عن تفاوت وإن قل فإذا 
  ت األخري تفاوتا فاحشا حبيث ال يبقى بني الكالم األخري وبني األول نوع مناسبة توالت هذه التفاوتات كان التفاو

واجلواب عن األول أن من أدى كالم الرجل فإنه يوصف بأنه أدى كما مسع وإن اختلف األلفاظ وهكذا الشاهد 
عليه ولغة املترجم والترمجان يقع عليهما الوصف بأهنما أديا كما مسعا وإن كان لفظ الشاهد خالف لفظ املشهود 

  غري لغة املترجم عنه 
  وعن الثاين والثالث ما تقدم قبل 

وقال القرايف يف شرح تنقيح الفصول يف األصول ونقل اخلرب باملعىن عند أيب احلسني وأيب حنيفة والشافعي جائز 



أجلى ألن املقصود إمنا خالفا البن سريين وبعض احملدثني بشروط أن ال تزيد الترمجة وال تنقص وال تكون أخفى وال 
  هو إيصال املعاين فال يضر فوات غريها 

ومىت زادت عبارة الراوي أو نقصت فقد زاد يف الشرع أو نقص وذلك حرام إمجاعا ومىت كانت عبارة احلديث 
جلية فغريها بعبارة خفية فقد أوقع يف احلديث وهنأ يوجب تقدمي غريه عليه بسبب خفائه فإن األحاديث إذا 

ت يف احلكم الواحد يقدم أجالها على أخفاها فإذا كان أصل احلديث جليا فأبدله خبفي فقد أبطل منه مزية تعارض
  حسنة ختل به عند التعارض 

وكذلك إذا كان احلديث خفي العبارة فأبدهلا بأجلى منها فقد أوجب له حكم التقدمي على غريه وحكم اهللا ال يقدم 
  ذا التغيري يف العبارة إىل تغيري حكم اهللا تعاىل وذلك ال جيوز غريه عليه عند التعارض فقد تسبب هب

  فهذا هو مستند هذه 

  الشروط فإذا حصلت هذه الشروط فحينئذ جيري اخلالف يف اجلواز أما عند عدمها فال جيوز إمجاعا 
مث يرووهنا بعد  حجة اجلواز أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يسمعون األحاديث وال يكتبوهنا وال يكررون عليها

السنني الكثرية ومثل هذا جيزم اإلنسان فيه بأن نفس العبارة ال تنضبط بل املعىن فقط وألن أحاديث كثرية وقعت 
بعبارات خمتلفة وذلك مع احتاد القصة وهو دليل جواز النقل باملعىن وألن لفظ السنة ليس متعبدا به خبالف لفظ 

  ما ليس مبقصود  القرآن فإذا ضبط املعىن فال يضر فوات
حجة املنع قوله عليه الصالة و السالم رحم اهللا أو نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فأداها كما مسعها فرب حامل فقه إىل 

  من هو أفقه منه ورب حامل فقه إىل من ليس بفقيه 
  فقوله فأداها كما مسعها يقتضي أن يكون اللفظ املؤدى كاللفظ املسموع عمال بكاف التشبيه 

سموع يف احلقيقة إمنا هو اللفظ ومساع املعىن تبع له والتشبيه وقع باملسموع فال يشبهه حينئذ إال املسموع أما وامل
  املعىن فال وذلك يقتضي أنه عليه الصالة و السالم أوجب نقل مثل ما مسعه ال خالفه وهو املطلوب 

وز أم ال أمجعوا أنه إذا كان لفظا مشتركا أو قال صاحب ميزان العقول يف األصول مسألة نقل احلديث باملعىن هل جي
  جممال أو مشكال فإنه ال جيوز إقامة لفظ آخر مقامه 

   -أما إذا كان لفظا ظاهرا مفسرا فإقامة لفظ آخر مثله بأن قال قعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  على رأس الركعتني يف صالة الظهر مكان ما روي أنه جلس على رأس الركعتني هل

  جيوز فعند أصحابنا جيوز وهو ظاهر مذهب الشافعي وقد روي عن احلسن البصري كذلك 
  وقال بعض أصحاب احلديث إنه ال جيوز 

   -وقيل هو اختيار ثعلب من أئمة اللغة وحجة هؤالء حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فإنه قال نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وأداها كما مسعها

  النيب عليه الصالة و السالم خمصوص بكمال الفصاحة والبالغة كما روي أنه قال أنا أفصح العرب وال فخر وألن 
  وروي 



  عنه أنه قال أوتيت مخسا مل يؤهتن أحدا قبلي وذلك منها وأوتيت جوامع الكلم 
االقتصار على اللفظ وإذا كان األمر كذلك فال شك أن يف النقل إىل لفظ آخر احتمال االختالل يف املعىن فيجب 

  املنصوص عليه وهلذا الطريق ال جيوز نقل القرآن باملعىن فكذا هذا 
ووجه قول العامة ما روي عن عبد اهللا بن مسعود وغريه أن النيب عليه الصالة و السالم قال هكذا أو حنوا منه أو 

  قريبا منه 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وهذا نقل باملعىن وقد اشتهر عن الصحابة أهنم قالوا أمرنا رسول

  بكذا وهنانا عن كذا

  وهذا نقل من حيث املعىن وإمجاع الصحابة حجة 
واملعىن يف املسألة هو أن االمتناع إما أن يكون ألجل اللفظ أو ألجل املعىن واألول فاسد فإن سنة النيب عليه الصالة 

دون لفظ وألنه مل يتعلق شيء من الغرض بلفظ و السالم وضعت لبيان األحكام وهو الغرض وهذا ال خيتص بلفظ 
احلديث ألنه ليس مبعجز وال يتعلق الثواب وجواز الصالة به خبالف القرآن فإنه معجز وقد تعلق بتالوته الثواب 

  وجواز الصالة 
أيضا  فلئن كان ال جيوز نقل القرآن من لفظ إىل لفظ فلم ذا ال جيوز يف احلديث مع أن مث جاء النقل بطريق الرخصة

  كما روي عن عبد اهللا بن مسعود أنه مسع رجال يقول طعام اليتيم 
  ومل ميكنه أن يقول طعام األثيم 

  فقال له قل طعام الفاجر فألن جيوز يف احلديث أوىل 
وإن كان ألجل املعىن فاملعىن ال خيتلف وال خيتل بالنقل إىل لفظ مثله يف املعىن حنو قوهلم قعد مكان جلس وهلذا كان 

قل كلمة الشهادة من اللفظ املروي بالعربية إىل كل لسان جائز ملا كان الغرض هو املعىن دون اللفظ فكذا هذا ن
خبالف األذان والتشهد حيث ال جيوز النقل عن ألفاظهما إىل غريمها ألن الشرع جاء بتالوة ألفاظهما وعلق هبما 

ال باأللفاظ املعروفة وهلذا مل جيوزوا النقل من اللفظ الثواب اخلاص على أن األذان شرع لإلعالم وإنه ال حيصل إ
  املشترك واجململ إىل لفظ آخر ملا فيه من احتمال اإلخالل باملعىن 

وأما احلديث فنقول ال حجة يف احلديث ألن من نقل احلديث باملعىن من كل وجه يقال إنه أدى كما مسع فإنه يقال 
  للمترجم من لغة إىل لغة قد أدى كما مسع 

على أن املراد باحلديث إذا كان لفظ احلديث مشتركا أو مشكال أو جممال ميكن احتمال اخللل فيه بالنقل إىل لفظ 
آخر وحنن مننع النقل يف مثل هذا املوضع هلذا الوهم ويف احلديث ما يدل عليه فإنه قال فرب حامل فقه إىل من هو 

  أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه 
  األلفاظ وال خيتلف اجتهاد اجملتهدين فيه يستوي فيه الفقيه وغري الفقيه والكامل يف الفقيه والناقص وما ال يشتبه من 

وقال بعض علماء احلنابلة جتوز رواية احلديث باملعىن املطابق للفظ للعارف مبقتضيات األلفاظ الفارق بينها ومنع منه 
ا ولقوله عليه الصالة و السالم للرباء حني قال ورسولك ابن سريين لقوله عليه الصالة و السالم فأداها كما مسعه

  الذي أرسلت 
  قال قل ونبيك الذي أرسلت 



ولنا جواز شرح احلديث والشهادة على الشهادة العربية بالعجمية وعكسه فهذا أوىل وألن التعبد باملعىن ال باللفظ 
  يهما والراوي باملعىن املطابق مؤد كما مسع خبالف القرآن وألنه جائز يف غري السنة فكذا فيها إذ الكذب حرام ف

  مث املراد منه من ال يفرق وليس الكالم فيه 
  وفائدة قوله عليه الصالة و السالم للرباء ما ذكر عدم االلتباس جبربيل أو اجلمع بني لفظيت النبوة والرسالة 

  باللفظ اجللي تارة وباخلفي أخرى  قال أبو اخلطاب وال يبدل لفظا بأظهر منه إذ الشارع رمبا قصد إيصال احلكم
  قلت وكذا بالعكس وهو أوىل 

  وقد فهم هذا من قولنا املعىن املطابق 
  واهللا أعلم 

   -وقال ابن حزم فصل قال علي وحكم اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  أن يورد بنص لفظه ال يبدل وال يغري إال يف حال واحدة وهي أن يكون املرء

وعرف معناه يقينا فيسأل فيفيت مبعناه وموجبه فيقول حكم رسول اهللا بكذا وهنى عن كذا وحرم كذا قد تثبت فيه 
   -والواجب يف هذه القضية ما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وهو كذا وكذلك احلكم فيما جاء من احلكم يف القرآن وال فرق

  هذا ما ال خالف فيه من أحد يف أن ذلك مباح كما ذكرنا وجائز أن خيرب املرء مبوجب اآلية وحبكمها بغري لفظها و
   -وأما من حدث وأسند القول إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وقصد التبليغ ملا بلغه عن النيب ص

فال حيل له إال حتري األلفاظ كما مسعها ال يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معنامها واحدا وال يقدم حرفا وال  -
  ك من قصد تالوة آية أو تعلمها وال فرق يؤخر آخر وكذل

   -وبرهان ذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  علم الرباء بن عازب دعاء وفيه ونبيك الذي أرسلت

   -فلما أراد الرباء أن يعرض ذلك الدعاء على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال وبرسولك الذي أرسلت فقال النيب ص

  ال وبنبيك الذي أرسلت  -
مره عليه الصالة و السالم أن ال يضع لفظة رسول يف موضع لفظة نيب وذلك حق ال حييل معىن وهو عليه السالم فأ

  رسول ونيب 
فكيف يسوغ للجهال املغفلني أن يقولوا إنه عليه الصالة و السالم كان جييز أن يوضع يف القرآن مكان عزيز حكيم 



  غفور رحيم أو مسيع عليم 
وال تبديل ) ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي ( دعاء ليس قرآنا واهللا يقول خمربا عن نبيه وهو مينع من ذلك يف 

  أكثر من وضع كلمة مكان أخرى 
أم كيف يسوغ إباحة القراءة املفروضة يف الصالة باألعجمية مع ما ذكرنا ومع إمجاع األمة أن إنسانا لو قرأ أم 

للصمد موىل اخلالئق وزعم أن ذلك يف القرآن لعد ممن يفتري على اهللا  القرآن فقدم آية على أخرى أو قال الشكر
  ) لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني ( الكذب ومع قوله تعاىل 

  ففرق تعاىل 

م بينهما وأخرب أن القرآن إمنا هو باللفظ العريب ال العجمي وأمر بقراءة القرآن يف الصالة فمن قرأ باألعجمية فل
  يقرأ القرآن بال شك 

وخبطابه تعاىل لنا بالعربية حاكيا كالم موسى عليه ) وإنه لفي زبر األولني ( واحتج بعضهم يف ذلك بقوله تعاىل 
  السالم 

قال علي وهذا ال حجة هلم فيه ألن الذي يف زبر األولني إمنا هو معىن القرآن ال القرآن ولو كان القرآن يف زبر 
   -مد ص األولني ملا كان حم

  خمصوصا به وال كانت له فيه آية

  وهذا خالف النص 
وأما حكايته تعاىل لنا كالم موسى وغريه بلغتنا فلم يلزمنا تعاىل بقراءة ألفاظهم بنصها وال مننع حنن تفسري القرآن 

ىل بغري اللفظ الذي باألعجمية ملن يترجم له وإمنا مننع من تالوته يف الصالة أو على سبيل التقرب بتالوته إىل اهللا تعا
أنزل به ال بكالم أعجمي وال بغري تلك األلفاظ وإن وافقتها يف العربية وال بتقدمي تلك األلفاظ بعينها وال بتأخريها 

وإمنا جنيز الترمجة اليت أجازها النص على سبيل التعليم واإلفهام فقط ال على سبيل التالوة اليت يقصد هبا القربة وباهللا 
   تعاىل التوفيق

  ومن حدث حبديث فبلغه إىل غريه كما بلغه إياه غريه وأخذ عنه فليس أن يكرره أبدا فقد أدى ما عليه بتبليغه 
وأما اللحن يف احلديث فإن كان شيئا له وجه يف لغة بعض العرب فلريوه كما مسعه وال يبدله وال يرده إىل أفصح منه 

ب البتة فحرام على كل مسلم أن حيدث باللحن عن رسول اهللا وال إىل غريه وإن كان شيئا ال وجه له يف لغة العر
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  فإن فعل فهو كاذب عليه ألنا قد أيقنا أنه عليه السالم مل يلحن قط وفرض

عليه أن يصلحه ويبشره يكشطه من كتابه ويكتبه معربا وحيدث به معربا وال يلتفت إىل ما وجد يف كتابه من حلن 
  حدثه به شيوخه ملحونا وال إىل ما 

  وهلذا لزم من طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة وإال فهو ناقص منحط 



  ال جتوز له الفتيا يف دين اهللا عز و جل وكان ابن عمر يضرب ولده على اللحن 
  وقد روي عن شعبة أو عن محاد بن سلمة الشك مين أنه قال من حدث عين بلحن فقد كذب علي 

  وخالد بن احلارث وبشر بن املفضل واحلسن البصري ال يلحنون البتة وكان شعبة ومحاد 
  وباهللا التوفيق 

وقال ابن املطهر احللي يف هناية الوصول يف البحث احلادي عشر يف نقل احلديث باملعىن اختلف الناس يف أنه هل 
أبو حنيفة ومالك وأمحد واحلسن جيوز نقل احلديث املروي عن النيب عليه الصالة و السالم باملعىن فجوزه الشافعي و

  البصري وأكثر الفقهاء وبعض احملدثني 
  واجملوزون شرطوا أمورا ثالثة األول أن ال تكون الترمجة قاصرة عن األصل يف إفادة املعىن 

  الثاين أن ال يكون فيها زيادة وال نقصان 
د يقع باحملكم واملتشابه حلكمة خفية فال الثالث أن تكون الترمجة مساوية لألصل يف اجلالء واخلفاء ألن اخلطاب ق

  جيوز تغيريها عن وصفها 
واملانعون جوزوا إبدال اللفظ مبرادفه ومساويه يف املعىن كما يبدل القعود باجللوس والعلم باملعرفة واالستطاعة 

  بالقدرة واحلظر بالتحرمي 
ما فهم قطعا ال فيما فهم بنوع من االستدالل وباجلملة ما ال يتطرق إليه تفاوت يف االستنباط والفهم وإمنا ذلك في

  الذي خيتلف فيه الناظرون 
واتفقوا على منع اجلاهل مبواقع اخلطاب ودقائق األلفاظ وإمنا اخلالف يف العامل الفارق بني احملتمل وغريه والظاهر 

  واألظهر والعام واألعم 
ة يف جملس واحد بألفاظ خمتلفة ومل ينكر بعضهم والوجه اجلواز لنا وجوه األول الصحابة نقلوا قصة واحدة مذكور

على بعض فيه وهو يدل على قبوله وفيه نظر ألنه حكاية حال فلعلهم عرفوا أن الراوي قصد نقل املعىن ونبه مبا 
  يدل عليه 

لعربية الثاين جيوز شرح الشرع للعجمي بلسانه وهو إبدال العربية بالعجمية فبالعربية أوىل ومعلوم أن التفاوت بني ا
  وترمجتها أقل مما بينها وبني العجمية 

  وفيه نظر فإن السامع للترمجة يعلم أن املسموع ليس كالم النيب عليه الصالة و السالم 
  الثالث روي عنه عليه الصالة و السالم إذا أصبتم املعىن فال بأس 

  قل عنه وفيه نظر إذ املراد نفي البأس يف العمل مبقتضى ما دل عليه احلديث ال الن
  الرابع كان ابن مسعود إذا حدث قال قال رسول اهللا كذا أو حنوه 

  وفيه نظر إذ الفرق واقع بني ما إذا أطلق أو قال كذا أو حنوه فإن فيه تصرحيا بنقل املعىن وأن اللفظ منه 
ت احلاجة بعد مدد اخلامس نعلم قطعا أن الصحابة مل يكتبوا ما نقلوه وال كرروا عليه بل كما مسعوا أمهلوا إىل وق

  متباعدة وذلك يوجب القطع بأهنم مل ينقلوا نقس اللفظ بل املعىن 
السادس اللفظ غري مقصود لذاته وإمنا القصد املعىن واللفظ أداة يف استعالمه فال فرق إلثبات ذلك املعىن بأي لفظ 

  اتفق 
مسع مقاليت فوعاها فأداها كما مسعها فرب واحتج املخالف بوجوه األول قوله عليه الصالة و السالم نضر اهللا امرأ 

  مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 



وأداؤه كما مسع هو أداء اللفظ املسموع ونقل الفقه إىل من هو أفقه منه معناه أن األفقه قد يتفطن بفضل معرفته من 
  فقيه الذي رواه فوائد اللفظ ملا ال يتفطن إليه غري ال

الثاين التجربة دلت على أن املتأخر يستخرج من فوائد ألفاظ النيب عليه الصالة و السالم ما مل يسبقه املتقدم إليه 
فعرفنا أن السامع ال جيب أن يتنبه لفوائد اللفظ يف احلال وإن كان فقيها ذكيا فجاز أن يتوهم يف اللفظ املبدل أنه 

  مل يتفطن له  مساو لآلخر وبينهما تفاوت
الثالث لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ من عنده جلاز للراوي عن الراوي تبديل لفظ األصل بل هو أوىل 

  فإن تبديل لفظ الراوي أوىل من تبديل 

لفظ الشارع ولو جاز ذلك جلاز للثالث الراوي عن الثاين وللرابع الراوي عن الثالث وهكذا وذلك يستلزم سقوط 
األول بالكلية فإن املعرب إذا ترجم وبالغ يف املطابقة تعذر عليه اإلتيان بلفظ ليس بينه وبني اللفظ األول  الكالم

  تفاوت بالكلية فتنتفي املناسبة بني كالم النيب عليه الصالة و السالم وكالم الراوي األخري 
لفاظ وهلذا يوصف الشاهد واملترجم واجلواب أن من أدى املعىن بتمامه يوصف بأنه أدى كما مسع وإن اختلفت األ

بأداء ما مسعا وإن عربا بلفظ مرادف على أن هذا احلديث حجة لنا فإنه عليه الصالة و السالم ذكر العلة وهي 
  اختالف الناس يف الفقه فما ال خيتلف فيه الناس كاأللفاظ املترادفة ال مينع منه 

املعىن واحد يروى رحم اهللا امرأ ونضر اهللا امرأ ورب حامل فقه على أن هذا احلديث بعينه قد نقل بألفاظ خمتلفة و
  ال فقه له وغري فقيه 

  وهذه األلفاظ وإن أمكن أن يكون مجيعها قول الرسول يف أوقات خمتلفة لكن األغلب أنه حديث واحد 
فأحببت أن  وقد رأيت بعض من ألف يف أصول احلديث أو أصول الفقه قد أطال يف بيان ما قيل يف هذه املسألة

  أورد من كالمهم هنا ما يزيد املسألة جالء فأقول 
ذهبت طائفة من العلماء إىل أنه ال جتوز الرواية باملعىن مطلقا ونقل ذلك عن كثري من احملدثني والفقهاء وأهل 
تاذ أبو األصول وهو مذهب الظاهرية ونقل عن عبد اهللا بن عمر ومجاعة من التابعني منهم ابن سريين وبه قال األس

  إسحاق اإلسفرائيين وأبو بكر الرازي 
قال القرطيب وهو الصحيح من مذهب مالك ويدل على ذلك قوله ال أكتب إال على رجل يعرف ما خيرج من رأسه 

وذلك يف جواب من قال له مل مل تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين وكذلك تركه األخذ عمن هلم فضل 
  ما حيدثون به  وصالح إذا كانوا ال يعرفون

  قال بعض العلماء ويف هذا إشارة إىل انتشار الرواية باملعىن يف عصره وقد 

كان احلديث يف الصدور فخشي مالك أن خيلطوا فيما حيدثون به فترك الرواية عنهم لذلك ولو كانوا حيفظون لفظ 
  احلديث مل يترك األخذ عنهم 

  الرواية باملعىن يف احلديث وأجاز ذلك يف غريه  ونقل البيهقي واخلطيب وغريمها عن مالك أنه منع
وقد شدد بعض املانعني من الرواية باملعىن أعظم تشديد حىت مل جييزوا أن يبدل حرف بآخر وإن كان معنامها واحدا 
وال أن تقدم كلمة على أخرى وإن كان املعىن ال خيتلف يف ذلك بل زاد بعضهم يف التشديد فمنع من تثقيل خفيف 

  يف ثقيل وحنو ذلك ولو خالف اللغة الفصحى أو ختف
لفظا مل  -وذلك ملا يف تبديل اللفظ املروي من خوف الدخول يف الوعيد حيث نسب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 



يقله وألن النيب عليه الصالة و السالم قد أويت جوامع الكلم واختصر له الكالم اختصارا وغريه ولو كان من أرباب 
  البالغة ال يبلغ درجته الفصاحة و

وكثريا ما يظن الراوي باملعىن أنه قد أتى بلفظ يقوم مقام اآلخر وال يكون كذلك يف نفس األمر كما ظهر ذلك يف 
  كثري من األحاديث 

وانظر إىل ما وقع لشعبة مع جاللته وإتقانه فإنه مسع عن إمساعيل بن علية حديث النهي عن أن يتزعفر الرجل فرواه 
  عىن بلفظ هني عن التزعفر عنه بامل

فأنكر إمساعيل ذلك عليه لداللة روايته على العموم مع أن الرواية يف األصل إمنا تدل على اختصاص النهي بالرجال 
  فانتبه إمساعيل ملا مل يتنبه له شعبة مع أن رواية شعبة عنه إمنا هي من قبيل رواية األكابر عن األصاغر 

قد رد على من علمه ما يقول إذا أخذ مضجعه إذ قال ورسولك فقال عليه الصالة و  وألنه عليه الصالة و السالم
  السالم ال ونبيك 

  وألنه عليه الصالة و السالم قال نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فأداه كما مسعه 
  الف البخاري وقد اعتىن مسلم يف صحيحه ببيان اختالف الرواة حىت يف حرف من املنت رمبا ال يتغري به املعىن خب

  وقال بعضهم كان ينبغي أن يكون هذا املذهب هو الواقع ولكن مل يتفق ذلك 

وذهب مجهور العلماء إىل جواز الرواية باملعىن ملن حيسن ذلك بشرط أن يكون جازما بأنه أدى معىن اللفظ الذي 
  بلغه 

  وهؤالء اجمليزون 
  أو العكس منهم من شرط أن يأيت بلفظ مرادف كاجللوس مكان القعود 

  ومنهم من شرط أن يكون ما جاء به مساويا لألصل يف اجلالء واخلفاء 
وقال أبو بكر الصرييف إذا كان املعىن مودعا يف مجلة ال يفهمها العامي إال بأداء تلك اجلملة فال جتوز رواية تلك 

  اجلملة إال بلفظها 
لصفات وقد حكى بعضهم اإلمجاع على هذا ومنهم من شرط أن ال يكون احلديث من قبيل املتشابه كأحاديث ا

   -وذلك ألن اللفظ الذي تكلم به النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال يدري هل يساويه اللفظ الذي تكلم به الراوي وحيتمل ما حيتمله من وجوه

  التأويل أم ال 
  عمال بالنيات ومنهم من شرط أن ال يكون احلديث من جوامع الكلم كقوله عليه الصالة و السالم إمنا األ

  وقوله من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه 
  وقوله البينة على املدعي وحنو ذلك 

وقال بعض العلماء للرواية باملعىن ثالث صور أحدها أن يبدل اللفظ مبرادفه كاجللوس بالقعود وهذا جائز بال 
  خالف 

  قطع بذلك فهذا ال خالف يف عدم جواز التبديل فيه وثانيها أن يظن داللته على مثل ما دل عليه األول من غري أن ي
وثالثها أن يقطع بفهم املعىن ويعرب عما فهم بعبارة يقطع بأهنا تدل على ذلك املعىن الذي فهمه من غري أن تكون 



  األلفاظ مترادفة 
أو إليه مع  فهذا موضع اخلالف واألكثرون على أنه مىت حصل القطع بفهم املعىن مستندا إىل اللفظ إما مبجرده

  القرائن التحق باملترادف 

  وقد تبني من البحث يف هذه املسألة والتتبع ملا قيل فيها أن للمجيزين للرواية باملعىن مثانية أقوال 
القول األول قول من فرق بني األلفاظ اليت ال جمال للتأويل فيها وبني األلفاظ اليت للتأويل فيها جمال فأجاز الرواية 

  ألوىل دون الثانية نقل ذلك أبو احلسني القطان عن بعض أصحاب الشافعي باملعىن يف ا
  ويقرب من هذا القول قول من فرق بني احملكم وغريه كاجململ واملشترك فأجاز الرواية باملعىن يف األول دون الثاين 

  ألوىل دون الثانية القول الثاين قول من فرق بني األوامر والنواهي وبني غريمها فأجاز الرواية باملعىن يف ا
قال املاوردي والروياين وشرط الرواية باملعىن أن يكون ما جاء به مساويا لألصل يف اجلالء واخلفاء وإال فيمتنع 

   -كقوله ص 

  ال طالق يف إغالق

  فال جيوز التعبري عن اإلغالق باإلكراه وإن كان هو معناه ألن الشارع مل يذكره كذلك إال ملصلحة 
الف يف غري األوامر والنواهي وجزما باجلواز فيهما ومثال األمر بقوله عليه الصالة و السالم اقتلوا وجعال حمل اخل

  األسودين احلية والعقرب 
  فيجوز أن يقال أمر بقتلهما والنهي بقوله عليه الصالة و السالم ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء 

  ال سواء بسواء فيجوز أن يقال هني عن بيع الذهب بالذهب إ
القول الثالث قول من فرق بني من يستحضر لفظ احلديث وبني من ال يستحضر لفظه بل نسيه وإمنا بقي يف ذهنه 

معناه فأجاز الرواية باملعىن للثاين دون األول وذلك ألنه كان مأمورا بأداء احلديث كما مسعه وذلك إمنا يكون 
نه مل يبق يف وسعه إال روايته باملعىن فإذا أتى بلفظ يؤدي ذلك املعىن بروايته باللفظ فلما عجز عن ذلك بسبب نسيا

  ) ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ( فقد أتى مبا يف وسعه قال تعاىل 
وهذا القول أقوى األقوال ألن الرواية باملعىن إمنا أجازها من أجازها من العلماء األعالم للضرورة وال ضرورة إال يف 

  فال يظن بذي كمال هذه الصورة وإال 

   -يف العقل والدين أن جييز تبديل األلفاظ الواقعة يف كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  مع استحضاره هلا بألفاظ من عنده مث ينسبها إىل النيب ص

  بلفظ صريح يف صدورها منه  -
يت رخص فيها بسببها وجتوز لغريه ألنه قال املاوردي يف احلاوي ال جتوز الرواية باملعىن ملن حيفظ اللفظ لزوال العلة ال

حتمل اللفظ واملعىن وعجز عن أحدمها فلزمه أداء اآلخر ال سيما إن كان يف تركه كتم لألحكام فإن مل ينسه مل جيز 
   -أن يورده بغريه ألن يف كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  من الفصاحة ما ليس يف غريه

أنه عكس احلكم فأجاز الرواية باملعىن ملن يستحضر اللفظ لتمكنه حينئذ من  القول الرابع قول من فرق بينهما غري
التصرف فيه بإيراد ألفاظ تقوم مقام تلك األلفاظ يف املعىن ومل جيزها ملن ال يستحضر اللفظ لعدم متكنه من ذلك ومل 

الذي نسيه أو أنقص منه ولذا يكتف بوجود املعىن يف الذهن الحتمال أن يكون ذلك املعىن أزيد مما يدل عليه اللفظ 
منع العلماء من وضع العام يف موضع اخلاص واملطلق يف موضع املقيد ومن العكس وذلك الشتراطهم أن يكون ما 

  جاء الراوي مساويا لألصل 
القول اخلامس قول من أجاز الرواية باملعىن بشرط أن يقتصر يف ذلك على إبدال اللفظ مبرادفه مع بقاء تركيب 

على حاله وذلك ألن تغيري تركيب الكالم كثريا ما خيل باملرام خبالف إبدال اللفظ مبرادفه فإنه يفي باملقصود  الكالم
  من غري حمذور فيه وهو قول قوي وقد ادعى بعض العلماء أن هذا جائز بال خالف 

  ومثال ذلك إبدال القتات بالنمام والعكس 
اهللا بن حممد بن أمساء الضبعي قاال حدثنا مهدي وهو ابن  قال مسلم يف صحيحه حدثنا شيبان بن فروخ وعبد

ميمون قال حدثنا واصل األحدب عن أيب وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجال ينم احلديث فقال حذيفة مسعت رسول 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يقول ال يدخل اجلنة منام

خربنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أ
احلارث قال كان رجل ينقل احلديث إىل األمري قال فجاء حىت جلس إلينا فقال حذيفة مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

   -عليه وسلم 

  يقول ال يدخل اجلنة قتات

يورده لقصد الرواية  القول السادس قول من فرق بني من يورد احلديث على قصد االحتجاج أو الفتيا وبني من
  فأجاز الرواية باملعىن لألول دون الثاين 

القول السابع قول من أجاز الرواية باملعىن للصحابة خاصة وذلك ألمرين أحدمها كوهنم من أرباب اللسان الواقفني 
  على ما فيه من أسرار البيان 

   -وثانيهما مساعهم أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فعاله ووقوفهم على أحواله حبيث وقفوع على مقصده مجلة فإذامع مشاهدهتم أل

  رووا احلديث باملعىن استوفوا املقصد كله 
على أهنم مل يكونوا يروون باملعىن إال حيث مل يستحضروا اللفظ وإذا رووا باملعىن أشاروا يف أكثر األحيان إىل ذلك 

فإهنم مل يكونوا يف درجتهم يف معرفة اللسان والوقوف  فصارت النفس مطمئنة ملا يروونه باملعىن خبالف من بعدهم
بالطبع على أسرار البيان مع عدم مساعهم لشيء من أقواله عليه الصالة و السالم وال مشاهدهتم لشيء من أفعاله 



  وال وقوفهم على حال من أحواله 
اية باملعىن وجعال اخلالف يف املسألة وقد حكى هذا القول املاوردي والروياين وجزما بأنه ال جيوز لغري الصحايب الرو

  يف الصحايب دون غريه 
وقد استدل على أن بعض الصحابة كانوا يروون األحاديث باملعىن كما روي عن بعض التابعني أنه قال لقيت أناسا 

حكاه  من الصحابة فاجتمعوا يف املعىن واختلفوا علي يف اللفظ فقلت ذلك لبعضهم فقال ال بأس به ما مل خيل معناه
  الشافعي 

  ومبا روي عن جابر بن عبد اهللا عن حذيفة أنه قال إنا قوم عرب نورد األحاديث فنقدم ونؤخر 
   -ومبا روي عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه كان يقول يف بعض ما يرويه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كذا أو حنوه

مع أن كثريا من العلماء قد شددوا يف أمر العلم يريدون بذلك ما  باملقصود فكيف تسوغ الرواية باملعىن فيه مطلقا
يتعلق باالعتقاد ما مل يشددوا يف غريه فقالوا ال يقبل فيه إال الدليل القطعي وذلك إما آية صرحية فيه أو حديث 

  متواتر كذلك أو دليل عقلي ليس فيه شبهة 
الرواية باملعىن يف رسالته اليت مساها مأخذ العلم فقال يف  وقد تعرض األستاذ األجل أبو احلسني أمحد بن فارس ألمر

باب القول يف اللحن ذهب أناس إىل أن احملدث إذا روى فلحن مل جيز للسامع أن حيدث عنه إال حلنا كما مسعه وقال 
أن رسول  آخرون بل على السامع أن يرويه إذا كان عاملا بالعربية معربا صحيحا مقوما بدليل نقوله وهو أنه معلوم

كان أفصح العرب وأعرهبا وقد نزهه اهللا عز و جل عن اللحن وإذا كان كذا فالوجه أن  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يروى كالمه مهذبا من كل حلن وكان شيخنا أبو احلسن علي بن إبراهيم القطان يكتب احلديث على ما مسعه حلنا 

  والصواب كذا وهذا أحسن ما مسعت يف هذا الباب ويكتب على حاشية كتابه كذا قال يعين الذي حدثه 
فإن قيل قائل فما تقول يف الذي حدثكموه علي بن إبراهيم عن حممد بن يزيد حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا 
أيب عن حممد بن إسحاق عن عبد السالم عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال قام رسول اهللا صلى 

   -يه وسلم اهللا عل

  باخليف من مىن فقال نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فبلغها كما مسع فرب حامل

  فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه 
   -وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن يبلغ املبلغ كما مسع

ادة وال نقصان يغريان املعىن فأما أن يسمع قيل له إمنا أراد أن يبلغه يف صحة املعىن واستقامة املراد به من غري زي
  اللحن فيؤديه فال 

   -وبعد فمعلوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  كان ال يلحن فينبغي أن تؤدى مقالته عنه يف صحة كما مسع منه

ب من وقال يف باب اإلجازة واعلم أن مجاعة من الناس سلكوا فيما تقدم ذكرنا له مسلكا لعل غريه أسهل منه وأقر
التعمق والتنطع فقالوا إن حدث احملدث جاز أن يقال حدثنا وإن قرئ عليه مل جيز أن يقال حدثنا وال أخربنا وإن 

حدث مجاعة مل جيز للمحدث عنه أن يقول حدثين وإن حدث بلفظه مل جيز أن يتعدى ذلك اللفظ وإن كان قد 
  أصاب املعىن 

ألن من العلماء من كان يتبع اللفظ فيؤديه ومنهم من كان حيدث  قال أمحد بن فارس وهذا عندنا شديد ال وجه له
باملعىن وإن تغري اللفظ وبلغنا أن احلسن كان حيدث عن املعاين والتثبت حسن لكن أهل العلم قد يتساهلون إذا أدوا 

   -سلم املعىن ويقولون لو كان أداء اللفظ واجبا حىت ال يغفل منه حرف ألمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  بإثبات ما يسمعونه منه كما أمرهم بإثبات الوحي الذي ال جيوز تغيري معناه

وال لفظه فلما مل يأمرهم بإثبات ذلك دل على أن األمر بالتحديث أسهل وإن كان أداء ذلك باللفظ الذي مسعه 
  أحسن 

  وباهللا التوفيق 
ب أكثر علمائنا إىل أنه ال فرق بني قول احملدث وقال يف باب الفرق بني قول احملدث حدثنا وبني قوله أخربنا ذه

  حدثنا وبني قوله أنبأنا 
وذهب آخرون إىل أن قوله حدثنا دال على أنه مسعه لفظا وأن قوله أنبأنا يدل على أنه مسعه قراءة عليه وهذا عندنا 

  باب من التعمق واألمر يف ذلك كله واحد 
يوب يقول يف حديثه إال أنبأنا وما مسعناه يقول حدثنا وابن أيوب مسعت علي بن أيب خالد يقول ما مسعت حممد بن أ

  عندنا من كبار احملدثني والذي حكيناه عنه دليل على ما قلناه من أن التحديث واإلخبار واحد 
فأما العرب فال فرق عندهم بني قول القائل حدثين وبني قوله أخربين وقد مسى اهللا تعاىل كتابه حديثا مرة ونبأ مرة 

  النبأ هو اخلرب مث عن الشاعر يقول مرة هذا ومرة هذا و
  أنشدين أيب قال أنشدين أبو إسحاق اخلطيب 

  ) لليلى إذا ما الصيف ألقى املراسيا ... وخربمتاين أن تيماء منزل ( 

  وأنشدنيه غريه وحدثتماين 
  وأنشدين الطيب بن حممد التميمي قال أنشدنا القصباين لكعب بن سعد الغنوي 

  ) فكيف وهاتا هضبة وقليب ... دثتماين إمنا املوت بالقرى وح( 
  وأنشدين غريه وخربمتاين 

وقال احلافظ ابن حجر يف شرح خنبة الفكر وأما الرواية باملعىن فاخلالف فيها شهري واألكثر على اجلواز ومن أقوى 
دال بلغة أخرى فجوازه باللغة حججها اإلمجاع على جواز شرح الشريعة للعجم بلساهنم للعارف به فإذا جاز اإلب

العربية أوىل وقيل إمنا جتوز يف املفردات دون املركبات وقيل إمنا جتوز ملن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه 
وقيل إمنا جتوز ملن كان حيفظ احلديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما يف ذهنه فله أن يرويه باملعىن ملصلحة حتصيل 

  ن كان مستحضرا للفظه احلكم منه خبالف م



  ومجيع ما تقدم يتعلق باجلواز وعدمه 
وال شك أن األوىل إيراد احلديث بألفاظه دون التصرف فيه قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية باملعىن لئال 

  يتسلط من ال حيسن ممن يظن أنه حيسن كما وقع لكثري من الرواة قدميا وحديثا واهللا املوفق 
أمعن النظر يف هذه املسألة إىل أن األدلة اليت يوردها اجمليزون للرواية باملعىن إمنا تدل على جواز  وأشار بعض من
  ذلك للضرورة 

وذلك إذا مل يستحضر الراوي لفظ احلديث وإمنا بقي يف ذهنه معناه ومع ذلك فقد كان احملتاطون يف األمر يشريون 
  إىل أن الرواية إمنا كانت باملعىن 

صالح ينبغي ملن يروي حديثا باملعىن أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو حنو هذا وما أشبه ذلك من األلفاظ قال ابن ال
  روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأيب الدرداء وأنس 

قال اخلطيب والصحابة أرباب اللسان وأعلم اخللق مبعاين الكالم ومل يكونوا يقولون ذلك إال ختوفا من الزلل 
  م مبا يف الرواية على املعىن من اخلطر ملعرفته

وأما استدالهلم باإلمجاع على جواز شرح الشريعة للعجم بلساهنم للعارف به وأنه إذا جاز ذلك بلغة أخرى فجوازه 
  بالعربية أوىل ففيه أمران 

ال سيما إن كان األمر األول أن ذلك إمنا أجيز للضرورة وهو شرح الشرع ملن ال حيسن العربية بلسانه الذي حيسنه 
ممن دخل يف الدين حديثا ومل يكن له إملام بالعربية فإنه يعرف الدين أوال بلغته مث يؤمر بأن يتعلم من العربية ما يعرف 

  به ما يلزمه من أمر الدين رأسا من غري احتياج إىل ترمجة وذلك تقدميا لألهم على املهم 
إن قال قائل ما احلجة يف أن كتاب اهللا حمض بلسان العرب ال خيالطه قال اإلمام الشافعي يف الرسالة يف أصول الفقه ف

  ) وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم ( فيه غريه فاحلجة فيه كتاب اهللا قال اهللا تبارك وتعاىل 
   -فإن قال قائل فإن الرسل قبل حممد ص 

  كانوا يرسلون إىل قومهم خاصة وإن حممدا ص

  كافة  بعث إىل الناس -
فقد حيتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه أو ما أطاقوه منه وحيتمل أن 

  يكون بعث بألسنتهم 
فإن قال قائل فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم قال الشافعي فالداللة على ذلك 

غري موضع فإذا كانت األلسنة خمتلفة مبا ال يفهمه بعضهم عن بعض فال بد أن يكون بينة يف كتاب اهللا عز و جل يف 
  بعضهم تبعا لبعض وأن يكون الفضل يف اللسان املتبع على التابع 

   -وأوىل الناس بالفضل يف اللسان من لسانه لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ألهل لسان غري لسانه وال جيوز واهللا تعاىل أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا

  يف 



  حرف واحد بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه 
وإنه لتنزيل رب العاملني نزل به الروح األمني على ( وقد بني اهللا تعاىل ذلك يف غري آية من كتابه قال اهللا عز ذكره 

وكذلك أوحينا إليك ( وقال ) أنزلناه حكما عربيا وكذلك ( وقال ) قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني 
  ) حم والكتاب املبني إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ( وقال تعاىل ) قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا 

ه مث قال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حىت يشهد به أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
وأن حممدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب اهللا تعاىل وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبري وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغري ذلك وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله اهللا لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان 

يأيت البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه ملا وجه له ويكون تبعا فيما خريا له كما عليه أن يتعلم الصالة والذكر فيها و
  افترض عليه ال متبوعا 

األمر الثاين أن استدالهلم مبا ذكر غري ظاهر وذلك أهنم إن أرادوا أن احلديث حيث جاز إبدال ألفاظه بألفاظ أخرى 
اللغة العربية على طريق الرواية باملعىن  من اللغة األعجمية على طريق الترمجة يكون إبدال ألفاظه بألفاظ أخرى من

أوىل باجلواز ورد عليهم القرآن فإهنم أجازوا إبدال ألفاظه بألفاظ أخرى من اللغة األعجمية على طريق الترمجة ومل 
  جيز أحد إبدال ألفاظه بألفاظ أخرى من اللغة العربية على طريق الرواية باملعىن 

  وجهني وهلم أن يقولوا إن بينهما فرقا من 
أحدمها أن القرآن معجز واإلعجاز فيه يتعلق باللفظ واملعىن فإذا أجيز إبدال ألفاظه بألفاظ أخرى من اللغة العربية 

على طريق الرواية باملعىن وقع إخالل بأمر اإلعجاز من وجه مع حصول االلتباس على كثري من الناس مع عدم 
  االضطرار إىل ذلك 

رف العربية أزيل إشكاله بطريق التفسري أو التأويل خبالف إبدال ألفاظه بألفاظ فإن أشكل شيء منه على من يع
أخرى من اللغة األعجمية على طريق الترمجة ملن ال حيسن العربية فإنه مع االضطرار إىل ذلك ليس فيه ما ذكر من 

  االلتباس 
  كانت من اللغة العربية أو األعجمية وأما احلديث فإنه ليس كذلك فال حمذور يف إبدال ألفاظه بألفاظ أخرى سواء 

الثاين أن القرآن متواتر مشهور عند األمة حبيث ال خيفى أمره على أحد منهم فال داعي لروايته باملعىن ألهنا إمنا 
  أجيزت للضرورة وإن أطلق اإلجازة أناس مل ميعنوا النظر يف املسألة وال ضرورة تلجئ إىل ذلك يف القرآن 

منه من قبيل أخبار اآلحاد اليت خيتص مبعرفتها فرد أو بضع أفراد فإذا منع من ال يستحضر  وأما احلديث فكثري
اللفظ من روايته باملعىن رمبا ضاع كثري من األحكام املهمة اليت وردت فيه فسوغ اجلمهور ذلك إال أنه يقال إن 

يضيع فيها شيء من األحكام وقد سبق كثريا ممن منع الرواية باملعىن كأهل الظاهر قد جروا على طريقة قومية ال 
  ذكرها يف مقالة ابن حزم 

  وقال الطييب يف اخلالصة يف أصول احلديث قال يف شرح السنة 
ذهب قوم إىل اتباع لفظ احلديث منهم ابن عمر وهو قول القاسم بن حممد وابن سريين ورجاء بن حيوة ومالك بن 

  ب وبه قال أمحد وحيىي أنس وابن عيينة وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووه
  وذهب مجاعة إىل الرخصة يف نقله باملعىن منهم احلسن والشعيب والنخعي 
  قال ابن سريين كنت أمسع احلديث من عشرة اللفظ خمتلف واملعىن واحد 



  وقال سفيان الثوري إن قلت إين أحدثكم كما مسعت فال تصدقوين فإمنا هو املعىن 
  عا فقد هلك الناس وقال وكيع إن مل يكن املعىن واس

وقال ابن الصالح من ليس عاملا باأللفاظ ومقاصدها وال خبريا مبا خيل مبعانيها ال جتوز له الرواية باملعىن باإلمجاع بل 
يتعني اللفظ الذي مسعه وإن كان عاملا بذلك فقد منعه قوم من أصحاب احلديث والفقه واألصول وقالوا ال جيوز إال 

  بلفظه 
   -وز يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال قوم ال جت

  وجتوز يف غريه

وقال مجهور السلف واخللف من الطوائف جتوز يف اجلميع إذا قطع بأداء املعىن وهذا يف غري املصنفات أما املصنف 
  فال جيوز تغيري لفظه أصال وإن كان مبعناه 

ه عليه أفصح من نطق بالضاد ويف تراكيبه أقول قول من ذهب إىل التفصيل هو الصحيح ألنه صلوات اهللا وسالم
أسرار ودقائق ال يوقف عليها إال هبا كما هي فإن لكل تركيب من التراكيب معىن حبسب الفصل والوصل والتقدمي 

والتأخري لو مل يراع ذلك لذهب مقاصدها بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص واإلمجال 
  وغريمها 

ترى مشتركة أو مترادفة إذ لو وضع كل موضع اآلخر لفات املعىن الذي قصد به ومن مث قال وكذا األلفاظ اليت 
صلوات اهللا وسالمه عليه نضر اهللا عبدا مسع مقاليت فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل 

  فقه إىل من هو أفقه منه 
  رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود 

يث لفظا ومعىن شاهد صدق على ما حنن بصدده فإنك إن أقمت مقام كل لفظة ما يشاكلها أو وكفى هبذا احلد
  يرادفها اختل املعىن وفسد 

فإنك لو وضعت موضع نضر اهللا رحم اهللا أو غفر اهللا وما شاكلهما أبعدت املرمى فإن من حفظ ما مسعه وأداه من 
  قد جعله مبتذال ذاويا غري تغيري فإنه جعل املعىن غضا طريا ومن بدل وغري ف

وكذا لو أنبت امرأ مناب العبد فات املعىن ألن العبودية هي االستكانة واملضي ألمر اهللا ورسوله بال امتناع وال 
  استنكاف من أداء ما مسع إىل من هو أعلم منه 

يدل على وجوب وخصت املقالة بالذكر من بني الكالم واخلرب ألن حقيقة القول هو املركب من احلروف املربزة ل
  أداء اللفظ املسموع 

  وإرداف وعاها حفظها مشعر مبزيد التقرير ألن الوعي إدامة احلفظ وعدم النسيان 
  ويف رواية أخرى فأداها كما مسعها 

أوثر أداها على رواها وبلغها وحنومها داللة على أن تلك املقالة مستودعة عنده واجب أداؤها إىل من هو أحق هبا 
  غرية وال متصرف فيها وأهلها غري م

وكذا ختصيص ذكر الفقه دون العلم لإليذان بأن احلامل غري عار من العلم إذ الفقه علم بدقائق مستنبطة من 



  األقيسة والنصوص ولو قيل غري عامل لزم جهله 
مع أحد رجلني إما أن ال يكون فقيها فيجب عليه أن ال يغريها وكذا تكرير رب وإناطة كل مبعىن خيصها فإن السا

ألنه غري عارف باأللفاظ املتشاكلة فيخطئ فيه أو يكون عارفا هبا لكنه غري بليغ فرمبا يضع أحد املترادفني موضع 
  اآلخر وال يقف على رعاية املناسبات بني لفظ ولفظ 

ذو دربة بأساليب النظم كما قررناه يف شرح التبيان يف قسم فإن املناسبة هلا خواص ومعان ال يقف عليهما إال 
  الفصاحة واهللا أعلم 

واعلم أن احلديث املروي باملعىن إمنا يستشهد به فيما يتعلق بأصل املعىن فقط فاستدالل بعضهم بنحو تقدمي كلمة 
  على أخرى فيه أو حنو ورود العطف فيه بالفاء دون الواو أو بالعكس ليس يف حمله 

ذلك استدالل بعضهم به يف األمور املتعلقة باأللفاظ وتركيبها وذلك ألن كثريا ممن كان يروي باملعىن كان ال وك
يهتم حني الرواية مبراعاة ذلك بل كان بعضهم ليس له وقوف تام على اللغة العربية فضال عن أسرارها اليت خيتص 

  مبعرفتها أناس من أئمة اللسان 

دين السيوطي حكم األحاديث املروية باملعىن عند علماء العربية يف كتاب االقتراح يف وقد ذكر العالمة جالل ال
  أصول النحو فقال فصل 

   -وأما كالمه ص 

  فيستدل منه مبا ثبت أنه قاله على اللفظ املروي وذلك نادر جدا وإمنا يوجد

اولتها األعاجم واملولدون قبل تدوينها يف األحاديث القصار على قلة أيضا فإن غالب األحاديث مروية باملعىن وقد تد
فرووها مبا أدت إليه عبارهتم فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ وهلذا ترى احلديث الواحد يف 
القصة الواحدة مرويا على أوجه شىت بعبارات خمتلفة ومن مث أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية باأللفاظ 

   احلديث الواردة يف
وقال أبو حيان يف شرح التسهيل قد أكثر هذا املصنف من االستدالل مبا وقع يف األحاديث على إثبات القواعد 

الكلية يف لسان العرب وما رأيت أحدا من املتقدمني واملتأخرين سلك هذه الطريقة غريه على أن الواضعني األولني 
كأيب عمرو بن العالء وعيسى بن عمر واخلليل وسيبويه من أئمة  لعلم النحو املستقرئني لألحكام من لسان العرب

البصريني والكسائي والفراء وعلي بن مبارك األمحر وهشام الضرير من أئمة الكوفيني مل يفعلوا ذلك وتبعهم على 
  هذا املسلك املتأخرون من الفريقني وغريهم من حناة األقاليم كنحاة بغداد وأهل األندلس 

م يف ذلك مع بعض املتأخرين األذكياء فقال إمنا ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم بأن ذلك لفظ وقد جرى الكال
   -الرسول ص 

  إذ لو وثقوا بذلك جلرى جمرى القرآن يف إثبات القواعد الكلية وإمنا كان

  ذلك ألمرين 
   -أحدمها أن الرواة جوزوا النقل باملعىن فتجد قصة واحدة قد جرت يف زمانه ص 



  ل بتلك األلفاظ مجيعها حنو ما روي من قوله زوجتكها مبا معك منمل تنق

  القرآن 
  ملكتكها مبا معك 

  خذها مبا معك 
  وغري ذلك من األلفاظ الواردة يف هذه القصة 

   -فنعلم يقينا أنه ص 

  مل يلفظ جبميع هذه األلفاظ بل جنزم

ها فأتت الرواة باملرادف ومل تأت بلفظه إذ املعىن هو بأنه قال بعضها إذ حيتمل أنه قال لفظا مرادفا هلذه األلفاظ غري
  املطلوب وال سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكتابة واالتكال على احلفظ 

والضابط منهم من ضبط املعىن وأما ضبط اللفظ فبعيد جدا ال سيما يف األحاديث الطوال وقد قال سفيان الثوري 
   تصدقوين إمنا هو املعىن إن قلت لكم إين أحدثكم كما مسعت فال

  ومن نظر يف احلديث أدىن نظر علم العلم اليقني أهنم إمنا يروون باملعىن 
األمر الثاين أنه وقع اللحن كثريا فيما روي من احلديث ألن كثريا من الرواة كانوا غري عرب بالطبع وال يعلمون 

ن ذلك وقد وقع يف كالمهم وروايتهم غري لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن يف كالمهم وهم ال يعلمو
  الفصيح من لسان العرب 

   -ونعلم قطعا من غري شك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  كان أفصح الناس فلم يكن ليتكلم ال بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها

يق اإلعجاز وتعليم اهللا ذلك له من وأجزهلا وإذا تكلم بلغة غري لغته فإمنا يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طر
غري معلم واملصنف قد أكثر من االستدالل مبا ورد يف األثر متعقبا بزعمه على النحويني وما أمعن النظر يف ذلك وال 
صحب من له التمييز وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة وكان ممن أخذ عن ابن مالك قلت له يا سيدي 

  فلم جيب بشيء  -ة األعاجم ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول ص هذا احلديث رواي
قال أبو حيان وإمنا أمعنت الكالم يف هذه املسألة لئال يقول املبتدئ ما بال النحويني يستدلون بقول العرب وفيهم 

وأضراهبما فمن طالع ما ذكرناه املسلم والكافر وال يستدلون مبا روي يف احلديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم 
  أدرك السبب الذي ألجله مل يستدل النحاة باحلديث 

  انتهى كالم أيب حيان بلفظه 
وقال أبو احلسن بن الضائع يف شرح اجلمل جتويز الرواية باملعىن هو السبب عندي يف ترك األئمة كسيبويه وغريه 

  االستشهاد على إثبات اللغة باحلديث واعتمدوا 

على القرآن وصريح النقل عن العرب ولوال تصريح العلماء جبواز النقل باملعىن يف احلديث لكان األوىل يف يف ذلك 
   -إثبات فصيح اللغة كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  ألنه أفصح العرب

 قال وكان ابن خروف يستشهد باحلديث كثريا فإن كان على وجه االستظهار والتربك باملروي فحسن وإن كان
  يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى 

  انتهى 
ومثل ذلك قول صاحب مثار الصناعة النحو علم يستنبط بالقياس واالستقراء من كتاب اهللا تعاىل وكالم فصحاء 

  العرب فقصره عليهما ومل يذكر احلديث 
إىل قول من قال إنه ال يعمل ألن القرآن واألخبار نعم اعتمد عليه صاحب البديع فقال يف أفعل التفضيل ال يلتفت 

  واألشعار نطقت بعمله مث أورد آيات 
  ومن األخبار حديث ما من أيام أحب إىل اهللا فيها الصوم 

ومما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن مالك استشهد على لغة أكلوين الرباغيث حبديث 
  مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار الصحيحني يتعاقبون فيكم 

  وأكثر من ذلك حىت صار يسميها لغة يتعاقبون 
  وقد استدل به السهيلي 

مث قال لكين أقول إن الواو فيه عالمة إضمار ألنه حديث خمتصر رواه البزار مطوال جمودا قال فيه إن هللا مالئكة 
  يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار 

  نباري يف اإلنصاف يف منع أن يف خرب كاد وأما حديث كاد الفقر أن يكون كفرا وقال ابن األ
   -فإنه من تغيريات الرواة ألنه ص 

  أفصح من نطق بالضاد

  انتهى كالم السيوطي 
  وحديث كاد الفقر أن يكون كفرا 

الفقر أن يكون كفرا ضعيف قال بعض احملدثني أخرج أبو نعيم يف احللية والبيهقي يف الشعب عن أنس مرفوعا كاد 
  وكاد احلسد أن يغلب القدر 

  ويف لفظ أن يسبق القدر 
  ويف سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف وله شواهد ضعيفة 

  فروع هلا تعلق بالرواية باملعىن

  الفرع األول للعلماء يف اختصار احلديث وهو حذف بعضه واالقتصار يف الرواية على بعضه أقوال 
لك مطلقا بناء على املنع من الرواية باملعىن ألن حذف بعض احلديث ورواية بعضه رمبا القول األول املنع من ذ

  أحدث اخللل فيه واملختصر ال يشعر 
قال عتبة قلت البن املبارك علمت أن محاد بن سلمة كان يريد أن خيتصر احلديث فينقلب معناه قال فقال يل 

  أوفطنت له 



 يرى أن خيتصر احلديث إذا كان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروى يعقوب بن شيبة عن مالك أنه كان ال
-   

وقال أشهب سألت مالكا عن األحاديث يقدم فيها ويؤخر واملعىن واحد قال ما كان منها من قول رسول اهللا صلى 
   -اهللا عليه وسلم 

  فإين أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها وينقص منها وما كان من قول غري رسول

  فال أرى بذلك بأسا إذا كان املعىن واحدا  - اهللا ص
وكان عبد امللك بن عمري وغريه ال جييزون أن حيذف منه حرف واحد فإن كان لشك فهو سائغ كان مالك يفعله 

  كثريا 
 القول الثاين اجلواز مطلقا وينبغي تقييد اإلطالق مبا إذا مل يكن احملذوف متعلقا باملأيت به تعلقا خيل حذفه باملعىن

  كاالستثناء والشرط فإن كان كذلك مل جيز بال خالف وهو ظاهر 
القول الثالث أنه إن مل يكن رواه التمام قبل ذلك هو أو غريه مل جيز وإن كان قد رواه على التمام قبل ذلك هو أو 

  غريه جاز 
به حبيث ال خيتل البيان وال القول الرابع أنه جيوز ذلك للعامل العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غري متعلق 

  ختتلف الداللة فيما نقله بترك ما تركه 
وهذا ينبغي أن جيوز حىت عند من مل جيز الرواية باملعىن ألن احملذوف واملروي حينئذ يكونان مبنزلة خربين منفصلني 

  وهو الصحيح كما قال ابن الصالح 
  وال فرق 

  ال يف هذا بني أن يكون قد رواه قبل على التمام أو
وحمل جواز روايته خمتصرا ما إذا كان الراوي رفيع املنزلة مشهورا بالضبط واإلتقان حبيث ال يظن به زيادة ما مل 

  يسمعه أو نقصان ما مسعه خبالف من ليس كذلك 
قال اخلطيب إن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد يف أول مرة 

يكن مسعه أو أنه نسي يف الثاين باقي احلديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن  ما مل
  نفسه 

وقال سليم الرازي إن من روى بعض اخلرب مث أراد أن ينقل متامه وكان ممن يتهم بأنه زاد يف حديثه كان ذلك عذرا 
  له يف ترك الزيادة وكتماهنا 
حاله فليس له من االبتداء أن يروي احلديث غري تام إذا كان قد تعني عليه أداء متامه ألنه قال ابن الصالح من هذا 

إذا رواه أوال ناقصا أخرج باقيه عن حيز االحتجاج به ودار بني أن ال يرويه أصال فيضيعه رأسا وبني أن يرويه 
  متهما فيه فتضيع مثرته لسقوط احلجة فيه 

  ث مسلم وقد أشار إىل ذلك يف مقدمة صحيحه حيث قال وممن ذهب إىل جواز اختصار احلدي
مث إنا إن شاء اهللا مبتدئون يف ختريج ما سألت عنه وتأليفه على شريطة سوف أذكرها وهو أنا نعمد إىل مجلة ما أسند 

   -من األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  رار إال أن يأيتفنقسمها على ثالثة أقسام وثالث طبقات من الناس على غري تك

موضع ال يستغىن فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معىن أو إسناد يقع إىل جنب إسناد لعلة تكون هناك ألن املعىن 
الزائد يف احلديث احملتاج إليه يقول مقام حديث تام فال بد من إعادة احلديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن 

  لى اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله رمبا عسر من مجلته يفصل ذلك املعىن من مجلة احلديث ع

  فإعادته هبيئته إذا ضاق ذلك أسلم 
  فأما ما وجدناه بدا من إعادته جبملته من غري حاجة منا إليه فال نتوىل فصله إن شاء اهللا تعاىل 
ماء فيها وهي رواية قال بعض الشراح عند قوله أو أن يفصل ذلك املعىن من مجلة احلديث هذه مسألة اختلف العل

بعض احلديث فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية باملعىن ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية باملعىن إذا مل يكن 
  رواه هو أو غريه بتمامه قبل هذا وجوزه مجاعة مطلقا ونسبه القاضي عياض إىل مسلم 

ديث والفقه واألصول التفصيل وجواز ذلك من والصحيح الذي ذهب إليه اجلمهور واحملققون من أصحاب احل
العارف إذا كان ما تركه غري متعلق مبا رواه حبيث ال خيتل البيان وال ختتلف الداللة بتركه سواء جوزنا الرواية 

  باملعىن أم ال وسواء رواه قبل تاما أم ال 
ناقصا أن يتهم بزيادة أوال أو نسيان لغفلة هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه تاما مث خاف إن رواه ثانيا 

  وقلة ضبط ثانيا فال جيوز النقصان ثانيا وال ابتداء إن كان قد تعني عليه أداؤه 
وأما تقطيع املصنفني احلديث الواحد يف األبواب فهو باجلواز أوىل بل يبعد طرد اخلالف فيه وقد استمر عليه علم 

  هم من أصناف العلماء األئمة احلفاظ اجللة من احملدثني وغري
  وهذا معىن قول مسلم أو أن يفصل ذلك املعىن من مجلة احلديث على اختصاره إذا أمكن 

  وقوله إذا أمكن يعين إذا وجد الشرط الذي ذكرناه على مذهب اجلمهور من التفصيل 
  وقوله ولكن تفصيله رمبا عسر من مجلته فإعادته هبيئته إذا 

  ضاق ذلك أسلم 
نا وهو أنه ال يفصل إال ما ليس مرتبطا بالباقي وقد يعسر هذا يف بعض األحاديث فيكون كله مرتبطا يعين ما ذكر

  بالباقي أو يشك يف ارتباطه ففي هذه احلالة يتعني ذكره بتمامه وهيئته لكون أسلم خمافة من اخلطأ والزلل واهللا أعلم 
قال وأما تقطيع املصنف منت احلديث الواحد وقد تعرض ابن الصالح يف مبحث اختصار احلديث حلكم تقطيعه ف

وتفريقه يف األبواب فهو إىل اجلواز أقرب ومن املنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري وغري واحد من أئمة احلديث وال 
  خيلو من كراهية واهللا أعلم 

  وممن نسب إليه فعل ذلك أمحد وأبو داود والنسائي وقد أشكل نسبة ذلك إىل مالك وأمحد 
مالك فلما نقل أشهب عنه أنه كان يكره النقص من احلديث وقد ذكرنا عبارته بلفظها قريبا وأما أمحد فلما نقل  أما

  اخلالل عنه أنه قال إنه ينبغي أن ال يفعل 
وقد جياب عن ذلك بأهنما رمبا كانا يفرقان بني الرواية وغريها فيمنعان ذلك يف حال الرواية وجييزانه يف حال 

 سيما إن كان املعىن املستنبط من القطعة اليت يراد االستشهاد هبا مما يدق على األفكار فإن إيرادها االستشهاد ال
  وحدها أقرب إىل الفهم وأبعد من الوهم 



واختار بعض احملققني التفصيل يف هذه املسألة فقال إن حصل القطع بأن احملذوف ال خيل بالباقي فال كراهة يف ذلك 
 خيلو األمر من كراهة إال أن درجاهتا ختتلف باختالف حاله يف ظهور ارتباط بعضه ببعض وإن مل حيصل ذلك فال

  وخفائه 
وقد تباعد مسلم عن ذلك فإنه لكونه مل يقصد ما قصده البخاري من استنباط األحكام أورد كل حديث بتمامه من 

  غري تقطيع له وال اختصار إذا مل يقل فيه مثل حديث فالن أو حنوه 
الثاين إذا روى احملدث احلديث بإسناد مث أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله أو حنوه فهل للراوي عنه أن الفرع 

  يقتصر على اإلسناد الثاين ويسوق 

  لفظ احلديث املذكور عقيب اإلسناد األول يف ذلك ثالثة أقوال 
ال جيزئ وروي عنه أنه قال قول الراوي حنوه  أحدها املنع وهو قول شعبة فقد روي عنه أنه قال فالن عن فالن مثله

  شك 
والثاين جواز ذلك إذا عرف أن الراوي لذلك ضابط متحفظ يذهب إىل متييز األلفاظ وعد احلروف فإن مل يعرف 

  منه ذلك مل جيز وهو قول سفيان الثوري 
وعلى هذا يدل كالم احلاكم  الثالث جواز ذلك يف قوله مثله وعدم جواز ذلك يف قوله حنوه وهو قول حيىي بن معني

حيث يقول إن مما يلزم احلديثي من الضبط واإلتقان أن يفرق بني أن يقول مثله أو يقول حنوه فال حيل له أن يقول 
  مثله إال بعد أن يعلم أهنما على لفظ واحد وحيل له أن يقول حنوه إذا كان على مثل معانيه 

  فأما على مذهب من جييزها فال فرق بني مثله وحنوه وهذا على مذهب من ال جييز الرواية باملعىن 
وكان غري واحد من أهل العلم إذا أراد رواية مثل هذا يورد اإلسناد الثاين مث يقول مثل حديث قبله متنه كذا مث 

  يسوقه وكذلك إذا كان احملدث قد قال حنوه 
ه احلديث أو وذكر احلديث وحنو ذلك فليس وإذا ذكر احملدث إسناد احلديث وطرفا من املنت وأشار إىل بقيته بقول

للراوي عنه أن يروي احلديث عنه بكماله بل يقتصر على ما مسع منه وهذا أوىل باملنع من املسألة اليت قبلها ألن 
  املسألة اليت قبلها قد ساق فيها مجيع املنت قبل ذلك بإسناد آخر ويف هذه الصورة مل يسبق إال هذا القدر من احلديث 

بعض احملدثني األستاذ املقدم يف الفقه واألصول أبا إسحاق اإلسفرائيين عن ذلك فقال ال جيوز ملن مسع على وسأل 
  هذا الوصف أن يروي احلديث مبا فيه من األلفاظ على التفصيل 

  وسأل الربقاين الفقيه احلافظ أبا بكر اإلمساعيلي عمن قرأ إسناد حديث على 

جيوز أن حيدث جبميع احلديث فقال إذا عرف احملدث والقارئ ذلك احلديث الشيخ مث قال وذكر احلديث فهل 
  فأرجو أن جيور ذلك والبيان أوىل أن يقول كما كان 

والطريقة املثلى أن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه فيقول قال وذلك احلديث بطوله مث يقول واحلديث بطوله هو 
  كذا وكذا ويسوقه إىل آخره 

  تد إىل معرفته حاجة املعتنني بصحيح مسلم لكثرة تكرر مثله وحنوه وحنو ذلك فيه وهذا الفرع مما تش
الفرع الثالث قال ابن الصالح إذا كان احلديث عند الراوي عن اثنني أو أكثر وبني روايتيهما تفاوت يف اللفظ 

ويقول أخربنا فالن  واملعىن واحد كان له أن جيمع بينهما يف اإلسناد مث يسوق احلديث على لفظ أحدمها خاصة
  وفالن واللفظ لفالن أو وهذا لفظ فالن قال أو قاال أخربنا فالن أو ما أشبه ذلك من العبارات 



وملسلم صاحب الصحيح مع هذا يف ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو سعيد 
محر عن األعمش وساق احلديث فإعادته ثانيا ذكر األشج كالمها عن أيب خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد األ

  أحدمها خاصة إشعار بأن اللفظ املذكور له 
فأما إذا مل خيص لفظ أحدمها بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك وقال أخربنا فالن وفالن وتقاربا يف املعىن 

  قاال أخربنا فالن 
  فهذا غري ممتنع على مذهب جتويز الرواية باملعىن 

ول أيب داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة قاال حدثنا أبو األحوص مع أشباه هلذا يف كتابه حيتمل أن وق
يكون من قبيل األول فيكون اللفظ ملسدد ويوافقه أبو توبة يف املعىن وحيتمل أن يكون من قبيل الثاين فال يكون قد 

االحتمال يقرب يف قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى أورد لفظ أحدمها خاصة بل رواه باملعىن عن كليهما وهذا 
  بن إمساعيل املعىن واحد قاال حدثنا أبان 

وأما إذا مجع بني مجاعة رواة قد اتفقوا يف املعىن وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا 
  املعىن مما عيب به البخاري أو غريه وال بأس به على مذهب جتويز الرواية ب

وإذا مسع كتابا مصنفا من مجاعة مث قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر مجيعهم يف اإلسناد ويقول 
واللفظ لفالن كما سبق فهذا حيتمل أن جيوز كاألول ألن ما أورده قد مسعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه وحيتمل أن ال 

حىت خيرب عنها خبالف ما سبق فإنه اطلع على رواية غري من نسب جيوز ألنه ال علم عنده بكيفية رواية اآلخرين 
  اللفظ إليه وهو على موافقتهما من حيث املعىن فأخرب بذلك واهللا أعلم 

هذا وما ذكره ابن الصالح من أن إعادة مسلم لذلك أحد الراويني خاصة يشعر بأن اللفظ املذكور له هو الظاهر 
تكون اإلعادة جملرد بيان أن الراوي الذي أعيد ذكر امسه ثانيا قد صرح بالتحديث املتبادر إىل الذهن مع احتمال أن 

  دون الراوي الذي مل يعد ذكر امسه فينبغي االنتباه لذلك 
وقد استبعد بعضهم ما ذكره ابن الصالح من أن قول أيب داود حدثنا مسدد وأو توبة املعىن قاال حدثنا األحوص فيه 

د لفظ أحدمها خاصة بل رواه باملعىن عن كليهما وذلك ألنه يدل على أن املأيت به حينئذ احتمال لئال يكون قد أور
هو لفظ ثالث غري لفظي من روى عنهما مع أن الغالب املعروف يف مثل ذلك أن احملدث ال بد أن يورد احلديث 

  بلفظ مروي له برواية واحدة والباقي مبعناه 
األمر فيه أن يكون ملفقا منهما والتلفيق قد جرى عليه كثري من  وقال بعضهم هذا أمر غري مستبعد وقصارى

  احملدثني 
ومنه نوع قد ذكره القوم يف آخر مبحث صفة الرواية كما ذكروا الرواية باملعىن يف أثنائه ولنورد ذلك ملناسبته ملا 

إليهما مبينا أن بعضه حنن فيه فنقول قالوا وإذا مسع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر فخلطه وعزاه مجلة 
  عن أحدمها وبعضه عن اآلخر من غري متييز ملا مسعه من كل شيخ من اآلخر جاز 

ومن أمثلة ذلك حديث اإلفك يف الصحيح من رواية الزهري فإنه قال حدثين عروة وسعيد بن املسيب وعلقمة بن 
من حديثها ودخل حديث بعضهم يف  وقاص وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة قال وكل قد حدثين طائفة

  بعض وأنا أوعى حلديث بعضهم من بعض فذكر احلديث 
وما من شيء من ذلك احلديث املروي على تلك الصفة إال وهو يف احلكم كأنه رواه عن أحد الرجلني على اإلهبام 



 وجيوز أن تكون عن حىت إذا كان أحدمها جمروحا مل جيز االحتجاج بشيء من ذلك احلديث ألنه ما قطعه منه إال
ذلك الراوي اجملروح وال جيوز ألحد بعد اختالط ذلك أن يسقط ذكر أحد الراويني ويروي احلديث عن اآلخر 

  وحده بل جيب ذكرمها مجيعا مقرونا باإلفصاح 
  وكثريا ما يستعمل التلفيق أرباب املغازي والسري 

لوا كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن وقد انتقدوا التلفيق على الزهري وهو أول من فعل ذلك فقا
  اآلخر واألمر فيه سهل إذا كان الكل ثقات 

وأما ما عيب به البخاري فليس بعيب عند اجلمهور الذي جييز الرواية باملعىن هذا عبد اهللا بن وهب مل يتأخر 
د فإن البخاري مل يترك االحتجاج به البخاري وال غريه من األئمة عن التخريج له مع كونه كان يفعل ذلك وأما محا

لكونه كان يفعل ذلك بل لكونه قد ساء حفظه ولذا مل خيرج له يف األصول واقتصر مسلم فيما قاله احلاكم على 
روايته عن ثابت مع أنه كان من األئمة األثبات املوصوفني بأهنم بلغوا درجة األبدال فتفريق البخاري بينه وبني ابن 

  ا يتعلق باإلتقان واحلفظ فإن ابن وهب كان أشد إتقانا ملا يرويه وأحفظ وهب إمنا يرجع مل
وما قيل من أن البخاري كان ال يعرج على البيان وال يلتفت إليه هو مبين على الغالب وإال فقد عرج على البيان يف 

  جلرير فذكر حديثا  بعض األحيان كقوله يف تفسري البقرة حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ
  ويف الصيد والذبائح حدثنا يوسف بن راشد أخربنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد 

  وقد رأيت هنا أن أستطرد ألربع مسائل 

املسألة األوىل قد ذكرنا فيما سبق أنه قد ثبت ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم فيما يتعلق بأمر الصحة 
فرمبا كان يف صحيح مسلم ما يرجح به على صحيح البخاري وقد عرفت يف هذا الفرع أن وأما ما يتعلق بغري ذلك 

من روى عن اثنني فأكثر وكان بني روايتيهما تفاوت يف اللفظ واملعىن واحد فله أن جيمع بينهما يف اإلسناد مث يسوق 
عليه وأن مسلما التزم ذلك احلديث على لفظ أحدمها غري أن األوىل يف ذلك أن يعني صاحب اللفظ الذي اقتصر 

  خبالف البخاري فإنه جرى على خالف األوىل يف ذلك يف أكثر املواضع 
  وقد ذكر بعض املعتنني بصحيح مسلم شيئا من هذا القبيل فأحببت إيراده 

فمن ذلك كونه أسهل متناوال من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به ومجع فيه طرقه وأورد  - ١
  املتعددة وألفاظه املختلفة فصار استخراج احلديث منه ومعرفة طرقه املتعددة وألفاظه املختلفة سهال أسانيده 

خبالف البخاري فإنه يذكر تلك الوجه املختلفة يف أبواب متفرقة وكثري منها يذكره يف غري الباب الذي يتبادر إىل 
ث منه فضال عن معرفة طرقه املتعددة وألفاظه الذهن أنه أوىل به ألمر ما قصده البخاري فصار استخراج احلدي

  املختلفة صعبا حىت إن كثريا من احلفاظ املتأخرين قد نفوا رواية البخاري ألحاديث هي فيه 

  حيث مل جيدوها يف مظاهنا 
ومن ذلك اعتناؤه بالتمييز بني حدثنا وأخربنا وتقييده ذلك على مشاخيه يف روايته وكان من مذهبه الفرق  - ٢
ما وأن حدثنا ال جيوز إطالقه إال ملا مسعه من لفظ الشيخ خاصة وأخربنا ملا قرئ على الشيخ وهذا الفرق هو بينه

مذهب الشافعي وأصحابه ومجهور أهل العلم باملشرق وروي هذا املذهب عن ابن جريج واألوزاعي وابن وهب 
  والنسائي وصار هو الشائع الغالب على أهل احلديث 

نه جيوز أن يقال فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخربنا وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن وذهبت مجاعة إىل أ



  عيينة وحيىي بن سعيد القطان وهو مذهب البخاري ومجاعة من احملدثني 
وذهبت طائفة إىل أنه ال جيوز إطالق حدثنا وال أخربنا يف القراءة ويقال إنه قول ابن املبارك وحيىي بن حيىي التميمي 

  أمحد بن حنبل والنسائي وغريهم و
قال بعض احلفاظ أجود العبارات يف القراءة على الشيخ أن يقال قرأت على فالن أو قرئ على فالن وأنا أمسع فأقر 

  به 
  ويتلو ذلك أن يقال حدثنا فالن قراءة عليه وأخربنا قراءة عليه 

حدثنا فالن وفالن واللفظ لفالن قال أو قاال ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختالف لفظ الرواة يف احلديث كقوله  - ٣
  حدثنا فالن 

  وقد يكون االختالف يف حرف 
  مث إن االختالف يف اللفظ قد يكون مما يتغري به املعىن وقد يكون مما ال يتغري به املعىن 

  وما يتغري به املعىن قد يكون التغري فيه خفيا حبيث ال ينتبه له إال اجلهبذ النحرير 
  البيان يف مجيع ذلك بقدر اإلمكان وقد التزم 

  ومن ذلك حتريه يف مثل قوله حدثنا عبد اهللا بن مسلمة حدثنا  - ٤

  سليمان يعين ابن بالل عن حيىي وهو ابن سعيد 
فلم يستجز رضي اهللا عنه أن يقول سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد لكونه مل يقع يف روايته منسوبا فلو قاله 

  عن شيخه أنه أخربه بنسبته مع أنه مل خيربه هبا منسوبا لكان خمربا 
وهذا مما يشاركه فيه البخاري كما يظهر من قول بعض أهل األثر ليس للراوي أن يزيد يف نسب غري شيخه وال 
صفته على ما مسعه من شيخه لئال يكون كاذبا على شيخه فإن أراد تعريفه وإيضاحه وإزالة اللبس املتطرق إليه 

فطريقه أن يقول قال حدثين فالن يعين ابن فالن أو الفالين أو هو ابن فالن أو الفالين أو حنو ذلك فهذا ملشاهبة غريه 
  جائز حسن قد استعمله األئمة 

وقد أكثر البخاري ومسلم منه يف الصحيحني غاية اإلكثار حىت إن كثريا من أسانيدمها يقع يف اإلسناد الواحد منها 
ب كقوله يف أول كتاب البخاري يف باب من سلم املسلمون من لسانه ويده قال أبو موضعان أو أكثر من هذا الضر

  معاوية حدثنا داود هو ابن أيب هند عن عامر قال مسعت عبد اهللا هو ابن عمرو 
وكقوله يف كتاب مسلم يف باب منع النساء من اخلروج إىل املساجد حدثنا عبد اهللا بن مسلمة حدثنا سليمان يعين 

  عن حيىي وهو ابن سعيد ابن بالل 
  ونظائره كثرية 

وإمنا يقصدون هبذا اإليضاح كما ذكرنا أوال فإنه لو قال حدثنا داود أو عبد اهللا مل يعرف من هو لكثرة املشاركني يف 
هذا االسم وال يعرف ذلك يف بعض املواطن إال اخلواص والعارفون هبذه الصفة ومبراتب الرجال فأوضحوه لغريهم 

  م مؤونة النظر والتفتيش وخففوا عنه
وهذا الفصل نفيس يعظم االنتفاع به فإن من ال يعاين هذا الفن قد يتوهم أن قوله يعين وقوله هو زيادة ال حاجة 

  إليها وأن األوىل حذفها 
  وهذا جهل قبيح واهللا أعلم 



د بن رافع قال حدثنا عبد ومن ذلك سلوكه الطريقة املثلى يف رواية صحيفة مهام بن منبه حنو قوله حدثنا حمم - ٥
   -الرزاق قال حدثنا معمر عن مهام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فذكر أحاديث منها قال رسول اهللا ص

  إذا توضأ أحدكم فليستنشق احلديث  -
ى أحاديث بإسناد واحد كنسخة ووجه ذلك يظهر مما ذكره ابن الصالح حيث قال النسخ املشهورة املشتملة عل

مهام بن منبه عن أيب هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عنه وحنوها من النسخ واألجزاء منهم من جيدد ذكر اإلسناد 
  يف أول كل حديث منها ويوجد هذا يف كثري من األصول القدمية وذلك أحوط 

يف كل جملس من جمالس مساعها ويدرج الباقي  ومنهم من يكتفي بذكر اإلسناد يف أوهلا عند أول حديث منها أو
  عليه ويقول يف كل حديث بعده وباإلسناد أو وبه وذلك هو األغلب األكثر 

وإذا أراد من كان مساعه على هذا الوجه تفريق تلك األحاديث ورواية كل حديث منها باإلسناد املذكور يف أوهلا 
بن معني وأبو بكر اإلمساعيلي وهذا ألن اجلميع معطوف على  جاز ذلك عند األكثرين منهم وكيع بن اجلراح وحيىي

  األول 

فاإلسناد املذكور أوال يف حكم املذكور يف كل حديث وهو مبثابة تقطيع املنت الواحد يف أبواب بإسناده املذكور يف 
  أوله 

وسأل بعض أهل احلديث  ومن احملدثني من أىب إفراد شيء من تلك األحاديث املدرجة باإلسناد املذكور ورآه تدليسا
  األستاذ أبا إسحاق اإلسفراييين الفقيه الصويل عن ذلك فقال ال جيوز 

وعلى هذا من كان مساعه على هذا الوجه فطريقه أن يبني وحيكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم يف صحيحه يف 
معمر عن مهام بن منبه قال هذا ما صحيفة مهام بن منبه حنو قوله حدثنا حممد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخربنا 

   -حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  إن أدىن مقعد أحدكم يف اجلنة أن يقول له متن احلديث

  وهكذا فعل كثري من املؤلفني واهللا أعلم 
جة باإلسناد املذكور إال أن يقال إن باب واعلم أنه ال يظهر وجه لقول من منع إفراد شيء من تلك األحاديث املدر

  الرواية مبني على االتباع وهو مل يرو على هذا الوجه من التفريق فيكون ذلك من قبيل االبتداع وهو بعيد 
وأما البخاري فإنه سلك طريقا آخر وهو أنه يقدم أول حديث من الصحيفة املذكورة وهو حديث حنو اآلخرون 

  السابقون 
حلديث الذي يريد إيراده وطريق مسلم أوضح ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري يف ذلك وقد مث يعطف عليه ا

  محل ذلك بعضهم على أن يبحثوا على وجه املطابقة بني احلديث األول والترمجة فلم يأتوا مبا فيه طائل 
يث الواقعة يف الصحيفة على أن البخاري مل يطرد عمله يف ذلك فإنه أورد يف كثري من املواضع بعضا من األحاد

  املذكورة ومل يصدر شيئا منها باحلديث املشار إليه 



وهذا احلديث هو أول حديث يف صحيفة شعيب أيضا ويشري إىل ذلك قول البخاري يف باب ال تبولوا يف املاء 
  الراكد 

ل إنه مسع رسول اهللا صلى حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج حدثه أنه مسع أبا هريرة يقو
   -اهللا عليه وسلم 

  يقول حنن اآلخرون السابقون وبإسناده قال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم

  وهاتان الصحيفتان قل أن يوجد يف إحدامها حديث إال وهو يف األخرى 
  ومن ذلك اعتناؤه يف إيراد الطرق وحتويل األسانيد بإجياز العبارة مع حسن البيان  - ٦
ومن ذلك ترتيبه لألحاديث على نسق يشعر بكمال معرفته بدقائق هذا العلم ووقوفه على أسراره وهو أمر ال  - ٧

يشعر به إال من أمعن النظر يف كتابه مع معرفته بأنواع العلوم اليت يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة كأصول الدين 
فقه الفقه وعلوم العربية وأمساء الرجال ودقائق علم وأصول التفسري وأصول احلديث وأصول الفقه وحنو أصول ال

اإلسناد والتاريخ مع الذكاء املفرط وجودة الفكر ومداومة االشتغال به ومذاكرة املشتغلني به متحريا لإلنصاف 
  قاصدا لالستفادة واإلفادة 

يل من كالم أيب علي  وقد أشار بعض العلماء إىل الوجوه اليت ظهرت له يف ترجيح صحيح مسلم فقال والذي يظهر
أنه إمنا قدم صحيح مسلم ملعىن آخر غري ما حنن بصدده من الشرائط املطلوبة يف الصحة بل ذلك ألن مسلما صنف 
كتابه يف بلده حبضور أصوله يف حياة كثري من مشاخيه فكان يتحرز يف األلفاظ ويتحرى يف السياق خبالف البخاري 

يز ألفاظ رواته وهلذا رمبا يعرض له الشك وقد صح عنه أنه قال رب حديث فإنه رمبا كتب احلديث من حفظه ومل مي
  مسعنه بالبصرة فكتبته بالشام 

ومل يتصد ملا تصدى له البخاري من استنباط األحكام ليبوب عليها حىت لزم من ذلك تقطيعه للحديث يف أبوابه بل 
ملوقوفات فلم يعرج عليها إال يف بعض مجع مسلم الطرق كلها يف مكان واحد واقتصر على األحاديث دون ا

املواضع على سبيل الندرة تبعا ال مقصودا فلهذا قال أبو علي ما قال مع أين رأيت بعض أئمتنا جيوز أن يكون أبو 
علي ما رأى صحيح البخاري وعندي يف ذلك بعد واألقرب ما ذكرته وأبو علي املذكور هو أبو علي النيسابوري 

  نه ابن مندة أنه قال ما حتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم شيخ احلاكم وقد نقل ع
وقال بعض شراح كتاب البخاري بعد أن بني رجحانه على ما سواه من كتب احلديث من جهة الصحة وأكثر ما 

فضل به كتاب مسلم عليه أنه جيمع املتون يف موضع واحد وال يفرقها يف األبواب ويسوقها تامة وال يقطعها يف 
  م وحيافظ على اإلتيان بألفاظها وال يروي باملعىن ويفردها وال خيلط معها شيئا من أقوال الصحابة ومن بعدهم التراج

  وقد ذكرنا ذلك فيما سبق 
  املسألة الثانية جرت عادة كتبة احلديث باختصار بعض ألفاظ األداء يف اخلط دون النطق 

ي الثاء والنون واأللف وقد حيذفون الثاء ويقتصرون على فمن ذلك حدثنا فإهنم يقتصرون يف كتابتها على ثنا وه
  الضمري وحده وهو نا 

  ومن ذلك أخربنا فإهنم يقتصرون يف كتابتها على أنا 
وقد التزموا يف الغالب حتريف األلف األخرية منهما إىل جهة اليمني ليحصل التمييز بينها وبني ما يشاهبها يف الصورة 



م الراء فتصري أرنا وكأن الذي زادها خشي أن يظن أهنا خمتصرة من أنبأنا وإن جرت مما ليس برمز وقد يزيد بعضه
  عادهتم بعدم اختصارها كما يشاهد فيما ال حيصى من الكتب 

ومن ذلك قال وحنو فقد جرت العادة حبذفه فيما بني رجال اإلسناد خطا وذكره حال القراءة لفظا مثال ذلك قول 
قال قال عامر الشعيب فإن الكاتب حيذف أحدمها وأما القارئ فإنه ينبغي له أن يلفظ  البخاري حدثنا صاحل بن حيان

  هبما معا 
ولو مل يلفظ القارئ مبا تركه الكاتب يكون خمطئا غري أن هذا اخلطأ ال يؤثر يف صحة السماع فقد قال بعض احلفاظ 

  لداللة احلال عليه إن الظاهر أن السماع صحيح للعلم باملقصود ويكون هذا من قبيل احلذف 
ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان يف اإلسناد قرئ على فالن أخربك فالن فينبغي للقارئ أن يقول فيه قيل له 

  أخربك فالن 
وقد وقع يف بعض ذلك قرئ على فالن حدثنا فالن فينبغي أن يقال فيه قرئ على فالن قال حدثنا فالن وقد جاء 

الكتب ويصح يف الصورة الثانية أن يقال قرئ على فالن قيل له قلت حدثنا فالن إال هذا مصرحا به خطا يف بعض 
  أن ما ذكر من قبل أخصر 

  ومن عرف اللغة العربية مل يعسر عليه أن يأيت يف كل موضع مبا يقتضيه 
ع ومن ذلك أنه قد جرت العادة حبذفه يف اخلط دون اللفظ وذلك كقول البخاري حدثنا احلسن بن الصباح مس

  جعفر بن عون 
  واألصح أنه مسع 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر وأرادوا أن جيمعوا بينهما فقد جرت عادة أهل احلديث إذا انتقلوا من إسناد إىل 
  إسناد أن يكتبوا بينهما ح 

  وهي حاء مفردة مهلمة وهي مأخوذة من التحول إشارة إىل التحول من إسناد إىل إسناد آخر 

  عض الناس أهنا خاء معجمة إشارة إىل أنه إسناد آخر أو إشارة إىل اخلروج من إسناد إىل إسناد وقد توهم ب
  وسبب ذلك أن املتقدمني مل يتكلموا فيها بشيء وأول من تكلم عنها ابن الصالح 

له بعضهم من واختار بعض احلفاظ كوهنا مأخوذة من حائل لكوهنا حائلة بني اإلسنادين وأنه ال يتلفظ هبا وأنكر ما قا
كوهنا مأخوذة من لفظ احلديث وكان إذا وصل إليها يقول احلديث وكأن هذا اإلنكار مبين على كون احلديث مل 

  يذكر 
  وهذه احلاء الدالة على التحول من إسناد إىل إسناد هي يف صحيح مسلم أكثر منها يف صحيح البخاري 

ها حا ويستمر يف قراءة ما بعدها وهو أحوط الوجوه وأعدهلا واختار ابن الصالح أن يقول القارئ عند االنتهاء إلي
  وعلى ذلك جرى جل أهل احلديث 

  وقد كتب بعض احلفاظ يف موضعها عوضا منها صح 
وحسن إثبات صح هنا لئال يتوهم أن حديث هذا اإلسناد سقط ولئال يركب اإلسناد الثاين على اإلسناد األول 

  فيجعال إسنادا واحدا 
لثة علم احلديث علم عظيم الشأن يناسب مكارم األخالق وحماسن الشيم فمن عزم على طلبه فليقدم املسألة الثا

إخالص النية وليسأل اهللا أن يوفقه ويعينه عليه فإذا أخذ فيه فليجد يف الطب وليحرص على التحصيل ففي صحيح 
   -مسلم من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  ى ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجزأنه قال احرص عل

  وقال حيىي بن أيب كثري ال ينال العلم براحة اجلسم 
وقال الشافعي ال يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغىن النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيف العيش 

  وخدمة العلماء أفلح 
  ديث املشار إليه وليبدأ بشيوخ بلده وينبغي أن يتخري املشهور منهم بطلب احل

  باإلتقان له واملعرفة به وليأخذ املهم مما عندهم فقال قال أبو عبيدة من شغل نفسه بغري املهم أضر باملهم 
فإذا فرغ من ذلك فلريحل إىل غريه من البالد إن ظهر له أن يف ذلك فائدة فإن املقصود بالرحلة أمران أحدمها 

  حتصيل علو اإلسناد 
اظ واملذاكرة هلم واالستفادة منهم فإذا كان األمران موجودين يف بلده ومعدومني يف غريه فال فائدة والثاين لقاء احلف

  يف الرحلة بالنظر إىل ما يقصده 
  وإذا كانا موجودين يف بلد الطالب ويف غريه استحبت له الرحلة ليجمع الفائدتني من علو اإلسنادين وعلم الطائفتني 

ه هل ترى لطالب العلم أن يلزم رجال عنده علم فيكتب عنه أو يرحل إىل املواضع اليت وسأل عبد اهللا بن أمحد أبا
  فيها العلم فيسمع فيها فقال يرحل فيكتب عن الكوفيني والبصريني وأهل املدينة ومكة يشام الناس يسمع منهم 

   -ى اهللا عليه وسلم واألصل يف الرحلة ما روي عن جابر بن عبد اهللا أنه قال بلغين حديث عن رسول اهللا صل

  مل امسعه فابتعت بعريا فشددت عليه رجلي وسرت شهرا حىت قدمت الشام فأتيت

عبد اهللا بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فأتاه فقال له جابر بن عبد اهللا فأتاين فقال يل فقلت نعم 
ث بلغين عنك مسعته من رسول اهللا صلى اهللا فرجع فأخربه فقام يطأ ثوبه حىت لقيين فاعتنقين واعتنقته فقلت حدي

  يف القصاص ومل أمسعه فخشيت أن متوت أو أموت قبل أن أمسعه  -عليه وسلم 

   -فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يقول حيشر اهللا العباد أو قال الناس عراة غرال هبما قلنا ما هبما قال ليس

من بعد كما يسمعه من قرب أنا امللك أنا الديان ال ينبغي ألحد من أهل  معهم شيء مث يناديهم رهبم بصوت يسمعه
اجلنة أن يدخل اجلنة وألحد من أهل النار عنده مظلمة حىت أقصه منه حىت اللطمة قلنا كيف وإمنا نأيت اهللا عراة غرال 

  هبما قال باحلسنات والسيئات 
  فصيل يف الصحيح ورحلة موسى إىل اخلضري معروفة وهي مذكورة على طريق الت

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا ( ويكفي يف أمر الرحلة قوله تعاىل 
  ) إليهم لعلهم حيذرون 

ومل يزل السلف واخللف من األئمة يعتنون بالرحلة قال سعيد بن املسيب إن كنت ألغيب الليايل واأليام يف طلب 
  واحد احلديث ال



  وقال الشعيب يف مسألة كان يرحل فيما دوهنا إىل املدينة 
  وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب اهللا مين لرحلت إليه 

  وقال أبو العالية كنا نسمع عن الصحابة فال نرضى حىت خرجنا إليهم فسمعنا منهم 
يضجره فإن ذلك يغري األفهام ويفسد  وليجل شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجالل العلم وال يثقل عليه وال

  األخالق وحييل الطباع 
  ومن فعل ذلك فإنه خيشى عليه أن حيرم االنتفاع 

وال يكن ممن مينعه احلياء أو الكرب عن كثري من االستفادة واالستزادة فقد قال جماهد ال ينال العلم مستحي وال 
  مستكرب 

ثله وعمن هو دونه  وقال وكيع ال ينبل الرجل من أصحاب احلديث حىت   يكتب عمن هو فوقه وعمن هو م

وليحذر من كتمان شيء لينفرد به عن أضرابه فإن ذلك لؤم ال يصدر إال من جهلة الطلبة املوصوفني بضعة النفس 
  وفاعل ذلك جدير بأن ال ينتفع به 

   قال إسحاق بن راهويه قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فواهللا ما أفلحوا وال جنحوا
  وقال ابن عباس إخواين تناصحوا يف العلم وال يكتم بعضكم بعضا فإن خيانة الرجل يف علمه أشد من خيانته يف ماله 
وقد روي عن بعض األئمة أهنم فعلوا ذلك وهو حممول على كتم ذلك عمن مل يروه أهال ال سيما إن كان ممن حيمله 

  اة يف الصواب فرط التيه واإلعجاب على احملاماة عن اخلطأ واملمار
  فال اخلليل بن أمحد أليب عبيدة معمر بن املثىن ال تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك به عدوا 

وال يقتصر على مساع احلديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون ممن أتعب نفسه بدون أن يظفر بطائل قال 
ليده الصحف دون التمييز مبعرفة صحيحه من فاسده اخلطيب ولو مل يكن يف االقتصار على مساع احلديث وخت

والوقوف على اختالف وجوهه والتصرف يف أنواع علومه إال تلقيب املعتزلة القدرية من سلك تلك الطريقة 
  باحلشوية لوجب على الطالب األنفة لنفسه ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه 

  وما أحسن قول القائل 
  ) ما يروي وما يكتب  جيهل... إن الذي يروي ولكنه ( 
  ) تسقي األرض وهي ال تشرب ... كصخرة تنبع أمواهها ( 

وليقدم العناية أوال مبعرفة مصطلح أهل احلديث وأحسن كتاب ألف يف ذلك كتاب احلافظ أيب عمرو عثمان 
هذا الكتاب املعروف بابن الصالح قال مؤلفه يف آخر النوع الثامن والعشرين يف معرفة آداب طالب احلديث مث إن 

  مدخل إىل هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه شارح ملصطلحات أهله ومقاصدهم 

  ومهماهتم اليت ينقص احملدث باجلهل هبا نقصا فاحشا فهو إن شاء اهللا جدير بأن تقدم العناية به 
  وقد صار معول كل من جاء بعده 

إيضاح مغلق أو غري ذلك من فائدة مهمة فينبغي  وقد مجع كثري من العلماء نكتا عليه تتضمن إما تقييد مطلق أو
  للمعنيني هبذا األمر الوقوف عليها وتوجيه النظر إليها 

مث ليبدأ بالصحيحني مث بسنن أيب داود والنسائي والترمذي مث بسائر ما متس حاجة صاحب احلديث إليه من كتب 
واملقدم منها هو موطأ مالك ومن كتب علل املساند وأمهها مسند أمحد ومن كتب اجلوامع املصنفة يف األحكام 



احلديث ومن أجودها كتاب العلل عن أمحد وكتاب العلل عن الدارقطين ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ احملدثني 
  ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبري وكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

  اء ومن أكملها كتاب اإلكمال أليب نصر بن ماكوال وقد اقتفى فيه أثر البخاري ومن كتب الضبط ملشكل األمس
  وال جيهد نفسه يف الطلب وال حيملها ما ال تطيق ففي احلديث الصحيح خذوا من األعمال ما تطيقون 

  وقال الزهري من طلب العلم مجلة فاته مجلة 
  رفيقا تظفر به  وقال إن هذا العلم إن أخذته باملكاثرة له غلبك ولكن خذه مع األيام والليايل أخذا

  وال يغفل عن املذاكرة فإن هلا نفعا جزيال قال علي بن أيب طالب تذاكروا هذا احلديث وإال تفعلوا يدرس 
  وقال عبد اهللا بن مسعود تذاكروا احلديث فإن حياته مذاكرته 

  وقال إبراهيم النخعي من سره أن حيفظ احلديث فليحدث به ولو أن حيدث به من ال يشتهيه 
  اخلليل بن أمحد ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك وقال 

وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك فقد قال بعض العلماء قلما ميهر يف علم احلديث ويقف 
  على غوامضه ويستبني اخلفي من فوائده إال من مجع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إىل بعض واشتغل 

بوابه وترتيب أصنافه فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت احلفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط بتصنيف أ
اللسان وجييد البيان ويكشف املشتبه ويوضح امللتبس ويكسب أيضا مجيل الذكر وخيلده إىل آخر الدهر كما قال 

  الشاعر 
  )  واجلهل يلحق أمواتا بأموات... ميوت قوم فيحيي العلم ذكرهم ( 

  والتأليف أعم من التخريج والتصنيف واالنتقاء إذا التأليف مطلق الضم 
والتخريج إخراج احملدث األحاديث من الكتب وسوقها بروايته أو رواية بعض شيوخه أو حنو ذلك والكالم عليها 

  وعزوها ملن رواها من أصحاب الكتب والدواوين وقد يطلق على جمرد اإلخراج والعزو 
  ل كل صنف على حدة وقد يطلق على جمرد الضم والتصنيف جع

  واالنتقاء إخراج ما حيتاج إليه من الكتب 
وللعلماء يف تصنيف احلديث ومجعه طريقان إحدامها التصنيف على األبواب وهو خترجيه على أحكما الفقه وغريه 

  الة مثال عما يتعلق بالصيام وتنويعه أنواعا ومجع ما ورد يف كل حكم وكل نوع يف باب حبيث يتميز ما يتعلق بالص
وأهل هذه الطريقة منهم من اقتصر على إيراد ما صح فقط كالشيخني ومنهم من مل يقتصر على ذلك كأيب داود 

  والترمذي والنسائي 
الثانية التصنيف على املساند وهو أن جيمع يف ترمجة كل صحايب ما عنده من حديثه سواء كان صحيحا أو غري 

  حدة وإن اختلفت أنواعه صحيح وجيعله على 
  وأهل هذه الطريقة 

منهم من رتب أمساء الصحابة على حروف املعجم كالطرباين يف املعجم الكبري والضياء املقدسي يف املختارة اليت مل 
  تكمل 

  وهذا أسهل تناوال 
   -وسلم  ومنهم من رتبها على القبائل فقدم بين هاشم مث األقرب فاألقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه



  يف النسب

  ومنهم من رتبها على السبق يف اإلسالم فقدم العشرة مث أهل بدر مث أهل 

احلديبية مث من أسلم وهاجر بني احلديبية والفتح مث من أسلم يوم الفتح مث أصاغر الصحابة سنا كالسائب بن يزيد 
  وأيب الطفيل وختم بالنساء 

به على مخسة أقسام وهي األوامر والنواهي واألخبار عما احتيج إىل وقد سلك ابن حبان يف صحيحه طريقة ثالثة فرت
معرفته كبدء الوحي واإلسراء وما فضل به نبينا على سائر األنبياء واإلباحات وأفعال النيب عليه الصالة و السالم مما 

  اختص به 
  ونوع كل واحد من هذه اخلمسة إىل أنواع 

 يف بيان سبب إغرابه حيث قال صحيح ابن حبان ترتيبه خمترع ليس ولقد أغرب يف ذلك كما أغرب بعض احملدثني
على األبواب وال على املساند وهلذا مساه التقاسيم واألنواع وسببه أنه كان عارفا بالكالم والنجوم والفلسفة وهلذا 

  تلكم فيه ونسب إىل الزندقة وكادوا حيكمون بقتله مث نفي من سجستان إىل مسرقند 
  به عسري جدا والكشف من كتا

وقد رتبه بعض املتأخرين على األبواب وعمل له احلافظ أبو الفضل العراقي أطرافا وجرد احلافظ أبو احلسن اهليثمي 
  زائده على الصحيحني يف جملد 

وهلم يف مجع احلديث طرق أخرى منها مجعه على حروف املعجم فيجعل مثال حديث إمنا األعمال بالنيات يف حرف 
  األلف 
  رى على ذلك أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس وابن طاهر يف أحاديث كتاب الكامل البن عدي وقد ج

ومنها مجعه على األطراف وذلك بأن يذكر طرف احلديث مث جيمع أسانيده إما مع عدم التقيد بكتب خمصوصة أو 
لكتب اخلمسة واملزي يف أطراف مع التقيد هبا وذلك مثل ما فعل أبو العباس أمحد بن ثابت العراقي يف أطراف ا

  الكتب الستة وابن حجر يف أطراف الكتب العشرة 
ومن أعلى املراتب يف تصنيف احلديث تصنيفه معلال بأن جيمع يف كل حديث طرقه واختالف الرواة فيه فإن معرفة 

  من األمور املهمة العلل أجل أنواع احلديث وهبا يظهر إرسال ما يكون متصال أو وقف ما يكون مرفوعا وغري ذلك 

وقال البخاري يف صحيحه باب إذا أعتق عبدا مشتركا بني اثنني أو أمة بني الشركاء حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا 
قال من أعتق عبدا بني اثنني فإن كان موسرا  -سفيان عن عمرو عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قوم عليه مث يعتق 
قال  -بن يوسف قال أخربنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا عبد اهللا 

من أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق 
  عليه العبد وإال فقد عتق منه ما عتق 
  ة عن عبيد اهللا عن نافع عن حدثنا عبيد بن إمساعيل عن أيب أسام

  والذين صنفوا يف العلل 
  منهم من رتب كتابه على األبواب كابن أيب حامت وهو أحسن لسهولة تناوله 



ومنهم من رتب كتابه على املساند كاحلافظ الكبري الفقيه املالكي يعقوب بن شيبة البصري نزيل بغداد أخذ عن أمحد 
نة اثنتني وستني ومئتني فإنه ألف مسندا معلال غري أنه مل يتم ولو مت لكان يف حنو وابن املديين وابن معني وتويف يف س

  مئيت جملد 
  والذي مت منه هو مسند العشرة والعباس وابن مسعود وعتبة بن غزوان وبعض املوايل وعمار 
يبيت عنده من  ويقال إن مسند علي منه يف مخس جملدات ويقال إنه كان يف منزله أربعون حلافا أعدها ملن كان

  الوراقني الذي يبيضون املسند ولزمه على ما خرج من املسند عشرة آالف دينار 
  قال بعض املشايخ إنه مل يتم مسند معلل قط 

  هذا وقد جرت عادة أهل احلديث أن يفردوا باجلمع والتأليف بعض األبواب والشيوخ والتراجم والطرق 
بالتصنيف وذلك كباب رفع اليدين فقد أفرده البخاري بالتصنيف أما األبواب فقد أفرد بعض األئمة بعضها 

وكذلك باب القراءة خلف اإلمام وكباب القضاء باليمني مع الشاهد فقد أفرده الدارقطين بالتصنيف وكباب 
  القنوت فقد أفرده ابن مندة بالتصنيف وكباب البسملة فقد أفرده ابن عبد الرب وغريه بذلك وغري ذلك 

فقد مجع بعض العلماء حديث شيوخ خمصوصني كل واحد منهم على انفراده فجمع اإلمساعيلي  وأما الشيوخ
  حديث األعمش ومجع النسائي حديث الفضيل بن عياض ومجع غريمها غري ذلك 

وأما التراجم فقد مجعوا ما جاء بترمجة واحدة من احلديث كمالك عن نافع عن ابن عمر وكسهيل بن أيب صاحل عن 
   هريرة وكهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحنو ذلك أبيه عن أيب

  وأما الطرق فقد مجعوا طرق بعض األحاديث وذلك كحديث قبض العلم 
  فقد مجع طرقه الطوسي وحديث من كذب علي متعمدا 

  فقد مجع طرقه بعض احملدثني وغري ذلك 
يقدم العناية أوال مبعرفة مصطلح أهله مث املسألة الرابعة قد ذكرنا فيما سبق أن طالب علم احلديث ينبغي له أن 

يبتدئ بالصحيحني مث بسنن أيب داود والنسائي والترمذي مث بسائر ما متس حاجة طالب علم احلديث إليه ومن 
كتب املساند وكتب اجلوامع املصنفة يف األحكام وكتب علل احلديث وكتب معرفة الرجال وتواريخ احملدثني 

على وجه يشرف الناظر فيه على حقيقة أمرمها ويعرف أن لصاحبيهما من الفضل ما  وذكرنا ما يتعلق بالصحيحني
  ال يقدر قدرة إال من عرف مقدار عنائهما فيما تصديا له وعنايتهما بإفادة الناس 

وقد أحببنا أن ننبه الطالب هنا على أمور ينبغي له أن يقف عليها قبل الشروع فيها ليأخذ لألمر عدته من قبل فعسى 
  ن يصبح بذلك عما قريب معدودا من ذوي اإلتقان بل اإليقان عند أهل هذا الشأن أ

األمر األول قد قسم العلماء احلديث الصحيح باعتبار تفاوت درجاته يف القوة إىل سبعة أقسام وفائدة هذا التقسيم 
  تظهر عند التعارض واالضطرار إىل الترجيح 

  القسم األول ما أحرجه البخاري ومسلم 
  قسم الثاين ما انفرد به البخاري عن مسلم ال

  القسم الثالث ما انفرد به مسلم عن البخاري 
  القسم الرابع ما هو على شرطهما ولكن مل خيرجه واحد منهما 



  القسم اخلامس ما هو على شرط البخاري ولكن مل خيرجه 
  القسم السادس ما هو على شرط مسلم ولكن مل خيرجه 

  لى شرطهما وال شرط واحد منهما ولكنه صح عند أئمة احلديث القسم السابع ما ليس ع
وكل قسم من هذه األقسام حيكم له بالرجحان على ما بعده وهذا احلكم إمنا يؤخذ به يف اجلملة ولذا قال إنه يسوغ 

أن حيكم برجحان حديث على حديث آخر يكون من القسم الذي هو أعلى منه يف الدرجة إذا وجد له من زيادة 
مكن من شروط الصحة ما جيعله أرجح منه وعلى ذلك فريجح ما انفرد به مسلم إذا روي من طرق خمتلفة على الت

ما انفرد به البخاري إذا مل يرو إال من طريق واحدة ويرجح ما أخرجه غريمها إذا ورد بإسناد يقال فيه إنه أصح 
  مقال إسنادا على ما أخرجه أحدمها ال سيما إن كان يف إسناده من فيه 

وقال بعض احلفاظ مؤيدا لذلك قد يعرض للمفوق ما جيعله فائقا وذلك كأن يتفق البخاري ومسلم على إخراج 
حديث غريب وخيرج مسلم أو غريه حديثا مشهورا أو مما وصفت ترمجته بكوهنا أصح األسانيد وبذلك يعلم أن 

ة على اجلملة ال ترجيح كل فرد من مرادهم بترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم إمنا هو ترجيح اجلمل
  أحاديثه على كل فرد من أحاديث اآلخر 

وهنا أمر ينبغي االنتباه له وهو أن بعض العلماء يظنون أن صاحيب الصحيحني يكتفيان يف التصحيح مبجرد النظر إىل 
ون بل ينظرون مع حال الراوي يف العدالة والضبط وعدم اإلرسال من يغر نظر إىل غري ذلك وليس األمر كما يظن

ذلك إىل حال من روى عنه يف كثرة مالزمته له أو قلتها أو كونه من بلده ممارسا حلديثه أو غريبا عن بلد من أخذ 
  عنه إىل غري ذلك من األمور املهمة الغامضة اليت ال يشعر هبا إال من أمعن النظر فيها مع الرباعة يف احلديث وأصوله 

  ظ حيث قال جميبا ملن سأله عن شرط البخاري وقد أشار إىل ذلك بعض احلفا

ومسلم هلذا رجال يروي عنهم خيتص هبم وهلذا رجال يروي عنهم خيتص هبم ومها مشتركان يف رجال آخرين 
وهؤالء الذين اتفقا عليهم عليهم مدار احلديث املتفق عليه وقد يروي أحدهم عن رجل يف املتابعات والشواهد دون 

ا عرف من طريق غريه وال يروي ما انفرد به وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ األصل وقد يروي عنه م
  فيه فيظن من ال خربة له أن لك ما رواه ذلك الشخص حيتج به أرباب الصحيح وليس األمر كذلك 

والبخاري وعلم علل احلديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحىي بن سعيد القطان وعلي بن املديين وأمحد بن حنبل 
  صاحب الصحيح والدارقطين وغريهم وهي علوم يعرفها أصحاهبا 

األمر الثاين قد عرفت أن اخلرب إن كان متواترا أفاد العلم قطعا وإن كان غري متواتر بل كان خرب آحاد مل يفد العلم 
  قد تسمى علما  قطعا غري أن يف أخبار اآلحاد ما يروى على وجه تسكن إليه النفس حبيث يفيد غلبة الظن وهي

وذهب بعض العلماء إىل أن أخبار اآلحاد إذا كانت خمرجة يف الصحيحني أو يف أحدمها تفيد العلم قطعا لتلقي األمة 
  هلما بالقبول 

وأنكر اجلمهور ذلك وقالوا إن أخبار اآلحاد ال تفيد العلم قطعا ولو كانت خمرجة يف الصحيحني أو أحدمها وتلقي 
إمنا يفيد وجوب العمل مبا فيهما بناء على أن األمة مأمورة باألخذ بكل خرب يغلب على الظن األمة هلما بالقبول 

  صدقه وال يفيد أن ما فيهما ثابت يف نفس األمر قطعا 
وذلك كالقاضي فإنه مأمور باحلكم بشهادة من كان عدال يف الظاهر وكونه مأمورا بذلك ال يدل على أن شهادة 

بقة للواقع وثابتة يف نفس األمر الحتمال أن يكون قد شهد خبالف الواقع إما لوهم وقع العدل ال بد أن تكون مطا
  له إذا كان 



عدال يف نفس األمر أو لكذب مل يتحرج منه إذا كان عدال فيما يبدو للناس فقط والقاضي على كل حال قد قام مبا 
  وجب عليه 

يف الصحيحني أو يف أحدمها تفيد العلم قطعا بعض  وقد استثىن من ذهب إىل أن أخبار اآلحاد إذا كانت خمرجة
  األحاديث من ذلك وهي األحاديث اليت تكلم فيها بعض أهل النقد من احلفاظ كالدارقطين وغريه 

  قال وهي معروفة عند أهل هذا الشأن 
اديث فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه جيب على من أراد أن يعرف الصحيحني على وجه اإلتقان أن يعرف هذه األح

اليت انتقدت وينظر فيما أورد عليها فما مل جيد عنه جوابا سديدا غادره يف املستثىن وما وجد عنه جوابا سديدا 
أخرجه منه وحكم له بالصحة إما يف الظاهر والباطن إن كان ممن يأخذ هبذا املذهب أو يف الظاهر فقط إن كان ممن 

  يأخذ مبذهب اجلمهور 
  نتقدت عليهما ستة أقسام وقد قسموا األحاديث اليت ا

القسم األول ما ختتلف الرواية فيه بالزيادة أو النقص من رجال اإلسناد فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق املزيدة 
وأعل املنتقد ذلك بالطريق الناقصة ينظر فإن كان الراوي قد مسعه فالزيادة ال تضر ألنه يكون قد مسعه بواسطة عن 

إن كان مل يسمعه يف الطريق الناقصة فهو منقطع واملنقطع من قسم الضعيف والضعيف ال شيخه مث لقيه فسمعه منه و
  يعل الصحيح 

وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وأعل املنتقد ذلك بالطريق املزيدة ينظر فإن كان ذلك الراوي صحابيا 
طريق أخرى إن كان مدلسا اندفع أو ثقة غري مدلس فقد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع من 

االعتراض وثبت عدم االنقطاع فيما صححه صاحب الصحيح وإال ثبت االنقطاع وحينئذ جياب أن صاحب 
الصحيح إمنا خيرج مثل ذلك إذا كان له متابع وعاضد وحفته قرينة تقويه فيكون التصحيح قد وقع من حيث 

  اجملموع 

األعمش عن جماهد عن طاوس عن ابن عباس يف قصة القربين وإن وقد وقع يف البخاري ومسلم من ذلك حديث 
  أحدمها كان ال يستربئ من بوله 

  قال الدارقطين خالف منصور فقال عن جماهد عن ابن عباس 
  وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاوس 

  وقال الترمذي بعد أن أخرج احلديث رواه منصور عن جماهد عن ابن عباس 
  أصح يعين املتضمن للزيادة وحديث األعمش 

قال احلافظ ابن حجر وهذا يف التحقيق ليس بعلة ألن جماهدا مل يوصف بالتدليس ومساعه من ابن عباس صحيح يف 
مجلة األحاديث ومنصور عندهم أتقن من األعمش مع أن األعمش أيضا من احلفاظ فاحلديث كيفما دار دار على 

ثل هذا ال يقدح يف صحة احلديث إذا مل يكن راويه مدلسا وقد أكثر ثقة واإلسناد كيفما دار كان متصال فم
  الشيخان من ختريج مثل هذا ومل يستوعب الدارقطين انتقاده 

القسم الثاين ما ختتلف الرواة فيه بتغيري بعض اإلسناد فإن أمكن اجلمع ومل يقتصر صاحب الصحيح على أحد 
 احلفظ وحنوه مل يكن يف ذلك شيء وذلك كما يف حديث البخاري الوجهني أو األوجه لكون املختلفني متعادلني يف

يف بدء اخللق من حديث إسرائيل عن األعمش ومنصور مجيعا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال كنا عند النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 



  يف غار فنزلت واملرسالت

  ا عن منصور فتابعه شيبان عنه قال الدارقطين مل يتابع إسرائيل عن األعمش عن علقمة أم
  وكذا رواه مغرية عن إبراهيم عنه 

  وقد حكى البخاري اخلالف يف ذلك 
وإن مل ميكن اجلمع وكان املختلفون متفاوتني يف احلفظ وحنوه فإذا أخرج صاحب الصحيح الطريق الراجحة وأعرض 

غري قادح إذ ال يلزم من جمرد االختالف عن غريها أو أشار إليها مل يكن يف ذلك شيء أيضا فإن جمرد االختالف 
  اضطراب يوجب الضعف 

ويف البخاري من هذا حديث الليث عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
-   

  كان جيمع بني قتلى أحد ويقدم أقرأهم

  معمر عن الزهري عن أيب صعري عن جابر قال الدارقطين رواه ابن املبارك عن األوزاعي عن الزهري مرسال ورواه 
  ورواه سليمان بن كثري عن الزهري حدثين من مسع جابرا وهو حديث مضطرب 

قال احلافظ ابن حجر أطلق الدارقطين القول بأنه مضطرب مع إمكان نفي االضطراب عنه بأن يفسر املبهم بالذي 
  يف رواية الليث وحتمل رواية معمر على أنه مسعه من شيخني 

  وأما رواية األوزاعي املرسلة فقصر فيها حبذف الواسطة 
فهذه طريقة من ينفي االضطراب عنه وقد ساق البخاري ذكر اخلالف فيه وإمنا أخرج رواية األوزاعي مع انقطاعها 
ألن احلديث عنده عن عبد اهللا بن املبارك عن الليث واألوزاعي مجيعا عن الزهري فأسقط األوزاعي عبد الرمحن بن 

كعب وأثبته الليث ومها يف الزهري سواء وقد صرحا بسماعهما له منه فقبل زيادة الليث لثقته مث قال بعد ذلك 
ورواه سليمان بن كثري عن الزهري عمن مسع جابرا وأراد بذلك إثبات الواسطة بني الزهري وبني جابر فيه يف 

  اجلملة وتأكيد رواية الليث بذلك ومل يرها علة توجب اضطرابا 
  وأما رواية معمر فقد وافقه عليه سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن ابن أيب صعري وقال ثبتين فيه معمر 

  فرجعت روايته إىل رواية معمر 
القسم الثالث ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه عمن هو أكثر عددا أو اضبط فهذا ال يؤثر اإلعالل به إال إن كانت 

  حبيث يتعذر اجلمع تلك الزيادة فيها منافاة 
أما إن كانت تلك الزيادة ال منافاة فيها فال إذ تكون كاحلديث املستقل إال أن يتضح بالدالئل أن تلك الزيادة 

  مدرجة من كالم بعض الرواة 
ومثال ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن أيب عروبة وجرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن 

  عن أيب هريرة من أعتق شقصا  بشري بن هنيك
  وذكرا فيه االستسعاء 

قال الدارقطين فيما انتقده عليهما قد رواه شعبة وهشام ومها أثبت الناس يف قتادة فلم يذكرا االستسعاء ووافقهما 
  مهام وفصل االستسعاء من احلديث وجعله من قول قتادة وهو الصواب 



السعاية يف احلديث أوىل ممن ذكرها ألهنا ليست يف األحاديث األخر  وقال األصيلي وابن القطان وغريمها من أسقط
  من رواية ابن عمر 

  وقال ابن عبد الرب الذين مل يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها 
وقال غريه وقد اختلف فيها عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة مل يذكرها فدل على أهنا ليست 

  ما قال غريه من منت احلديث ك
قال مسلم يف صحيحه يف كتاب العتق حدثنا حيىي بن حيىي قال قلت ملالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول 

   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل

  منه ما عتق  فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإال فقد عتق
  وحدثناه قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح مجيعا عن الليث بن سعد 

  ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم 
  ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قاال حدثنا محاد حدثنا أيوب 

  ح وحدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا عبيد اهللا 
  ب قال مسعت حيىي بن سعيد ح وحدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد الوها

  ح وحدثين إسحاق بن منصور أخربنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخربين إمساعيل بن أمية 
  ح وحدثنا هارون بن سعيد األيلي حدثنا ابن وهب أخربين أسامة 
  ح وحدثنا حممد بن رافع حدثنا ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب 

  مالك عن نافع  كل هؤالء عن نافع عن ابن عمر مبعىن حديث
وحدثنا حممد بن املثىن وابن بشار واللفظ البن املثىن قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن 

   -أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال يف اململوك بني الرجلني فيعتق أحدمها قال يضمن

ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك وحدثين عمرو الناقد حد
   -عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قال من أعتق شقصا له يف عبد فخالصه يف ماله إن كان له مال فإن مل يكن له

  مال استسعي العبد غري مشقوق عليه 
يسى يعين ابن يونس عن سعيد بن أيب عروبة هبذا اإلسناد وزاد إن مل يكن له مال وحدثناه علي بن خشرم أخربنا ع

  قوم عليه العبد قيمة عدل مث يستسعى يف نصيب الذي مل يعتق غري مشقوق عليه 



حدثين هارون بن عبد اهللا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال مسعت قتادة حيدث هبذا اإلسناد مبعىن حديث ابن أيب 
  ذكر يف احلديث قوم عليه قيمة عدل عروبة و

   -ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من أعتق شركا له يف مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ مثنه فإن مل

ا أعتق    يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على املعتق فأعتق م
  حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد اهللا اختصره 

   -أبو النعمان حدثنا محاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا 

  من أعتق نصيبا له يف مملوك أو شركا له يف عبد وكان له من املال ما( قال 

 قال نافع وإال فقد عتق منه ما عتق قال أيوب ال أدري أشيء قاله نافع أو شيء) يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق 
  يف احلديث 

حدثنا أمحد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخربين نافع عن ابن عمر أنه كان يفيت يف 
العبد أو األمة يكون بني الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من 

ع إىل الشركاء أنصباؤهم وخيلى سبيل املعتق خيرب ذلك ابن عمر عن النيب املال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدف
   -صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه الليث وابن أيب ذئب وابن إسحاق وجويرية وحيىي بن سعيد وإمساعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النيب 
   -صلى اهللا عليه وسلم 

  خمتصرا

  ال استسعي العبد غري مشقوق عليه على حنو الكتابة باب إذا أعتق نصيبا يف عبد وليس له م
حدثنا أمحد بن أيب رجاء حدثنا حيىي بن آدم حدثنا جرير بن حازم قال مسعت قتادة قال حدثين النضر بن أنس بن 

   -مالك عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  )من أعتق شقيصا من عبد ( 

حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة أن وحدثنا مسدد 
   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  من أعتق نصيبا أو شقيصا يف مملوك فخالصه عليه يف ماله إن كان له( قال 

  ) مال وإال قوم عليه فاستسعي به غري مشقوق عليه 
  موسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة تابعه حجاج بن حجاج وأبان و



قال بعض شراح البخاري عند ذكر قوله تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة أراد املؤلف هبذا 
الرد على من زعم أن االستسعاء يف هذا احلديث غري حمفوظ وأن سعيد بن أيب عروبة تفرد به فاستظهر له برواية 

   ذكر ثالثة تابعومها على ذكرها فنفى عنه التفرد جرير بن حازم ملوافقته مث
مث قال واختصره شعبة وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس حلديث قتادة فكيف ترك ذكر 

االستسعاء فأجاب بأن هذا ال يؤثر فيه ضعفا ألنه أورده خمتصرا وغريه أورده بتمامه والعدد الكثري أوىل باحلفظ من 
  الواحد 

رواية شعبة أخرجها مسلم والنسائي من طريق غندر عنه عن قتادة بإسناده ولفظه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و
-   

  يف اململوك بني الرجلني فيعتق أحدمها نصيبه وقال يضمن

  ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ من أعتق شقصا من مملوك فهو حر من ماله 
عن قتادة إال أنه اختلف عليه يف إسناده فمنهم من ذكر فيه النضر بن  وقد اختصر ذكر السعاية هشام الدستوائي

  أنس ومنهم من مل يذكره 
  وذهب مجاعة من العلماء إىل أن االستسعاء مدرج يف احلديث من كالم قتادة 

   -كما رواه مهام بن حيىي عن قتادة بلفظ أن رجال أعتق شقصا من مملوك فأجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  قه وغرمه بقية مثنهعت

  قال قتادة إن مل يكن له مال استسعي العبد غري مشقوق عليه 
  أخرجه الدارقطين واخلطايب 

وأىب ذلك مجاعة منهم الشيخان فصححوا كون اجلمع مرفوعا ورجح ذلك ابن دقيق العيد وذلك ألن سعيد بن أيب 
ن مهام وغريه ومهام وشعبة وإن كانا أحفظ من عروبة أعرف حبديث قتادة فإنه كان أكثر مالزمة له وأخذا عنه م

سعيد لكن ما روياه ال ينايف ما رواه وإمنا اقتصرا من احلديث على بعضه وليس اجمللس متحدا حىت يتوقف يف زيادة 
  سعيد فإن مالزمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما مل يسمعه غريه 

  فرد وهذا كله لو انفرد سعيد وهو مع ذلك مل ين
وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود ألنه يف الصحيحني وغريمها من رواية من مسع منه قبل 
االختالط كيزيد بن زريع ووافقه عليه كثريون منهم أربعة قد تقدم ذكرهم ومهام هو الذي انفرد بفصل االستسعاء 

  ه كما ينبغي من احلديث وجعله من قول قتادة فدل على أنه مل يضبط
وقد احتج من ال يقول باالستسعاء حبديث عمران بن حصني أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته مل يكن له مال 

   -غريهم فدعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فجزأهم أثالثا مث أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة



  أخرجه مسلم 
كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه وأمره بالسعي يف أداء بقية ووجه الداللة فيه أن االستسعاء لو 

  قيمته لورثة امليت 
  القسم الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف منهم ويف البخاري من ذلك حديثان 

  أحدمها حديث أيب بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده 

   -قال كان للنيب ص 

  فرس يقال له اللخيف

  الدارقطين هذا ضعيف وقد ضعفه أمحد وابن معني وقال النسائي ليس بالقوي  قال
لكن تابعه عليه أخوه عبد املهيمن بن عباس قال يف امليزان أيب وإن مل ثبتا فهو حسن احلديث وأخوه عبد املهيمن 

  واهي 
ن أيب أويس عن مالك عن وثانيهما يف اجلهاد من البخاري يف باب إذا أسلم قوم يف دار احلرب حديث إمساعيل ب

  زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل موىل له يسمى هنيا على احلمى 
  احلديث بطوله 

  قال الدراقطين إمساعيل ضعيف 
قال يف امليزان إمساعيل حمدث مكثر فيه لني روى عن خاله مالك وأخيه عبد احلميد وأبيه وعنه صاحبا الصحيح 

  وإمساعيل القاضي والكبار 
  محد ال بأس به قال أ

  وقال ابن أيب خيثمة عن حيىي صدوق ضعيف العقل ليس بذاك 
  وقال أبو حامت حمله الصدق مغفل 

  وقال النسائي ضعيف 
  وقال الدارقطين ال أختاره يف الصحيح 

  وقال ابن عدي روى عن خاله مالك غرائب ال يتابعه عليها أحد 
املوضع من حديث إمساعيل خاصة وأعرض عن الكثري من حديثه  قال احلافظ ابن حجر أظن الدارقطين إمنا ذكر هذا

عند البخاري لكون غريه شاركه يف تلك األحاديث وتفرد هبذا فإن كان كذلك فلم ينفرد هبذا بل تابعه عليه معن 
  بن عيسى فرواه عن مالك كرواية إمساعيل سواء 

  القسم اخلامس ما حكم فيه بالوهم على بعض رواته 
  منا يقبل إذا ظهر دليل يدل على وقوع الوهم وإال نسب الوهم إىل من حكم بالوهم وهذا احلكم إ

قال بعض احلفاظ قد وقع يف صحيح مسلم ألفاظ قليلة غلط فيها الراوي مثل ما روي إن اهللا خلق التربة يوم 
  السبت وجعل خلق املخلوقات يف األيام 



  السبعة 
ىي بن معني وعبد الرمحن بن مهدي والبخاري وغريهم أنه غلط وأنه فإن هذا احلديث قد بني أئمة احلديث مثل حي

   -ليس من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  بل صرح البخاري أنه من كالم كعب األحبار

والقرآن قد بني أن اخللق كان يف ستة أيام وثبت يف الصحيح أن آخر اخللق كان يوم اجلمعة فيكون أول اخللق يوم 
  األحد 

   -ا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكذلك م

  صلى الكسوف بركوعني أو ثالثة

فإن الثابت املروي يف الصحيحني وغريمها عن عائشة وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو وغريهم أنه صلى كل ركعة 
  بركوعني 

صلى اهللا عليه وسلم  وهلذا مل خيرج البخاري غري ذلك وضعف هو وغريه من األئمة حديث الثالثة واألربع فإن النيب
-   

  إمنا صلى الكسوف مرة واحدة

  ويف حديث الثالث واألربع أنه صلى صالة الكسوف يوم مات إبراهيم ابنه 
  وحديث الركوعني كان يف ذلك اليوم 

فمثل هذا الغلط إذا وقع كان يف نفس األحاديث الصحيحة ما ينب أنه غلط والبخاري إذا روى احلديث بطرق يف 
  يف بعض األلفاظ ذكر معها الطرق اليت تبني ذلك الغلط بعضها غلط 

وقال وكما أن أهل العلم باحلديث يستشهدون ويعتربون حبديث الذي فيه سوء حفظ فإهنم يضعفون من حديث 
الثقة الصدوق الضابط أشياء يتبني هلم غلطه فيها بأمور يستدلون هبا ويسمون هذا علم علل احلديث وهو من 

  أشرف علومهم 
  لط الثقة الصدوق الضابط قد يعرف بسبب ظاهر وقد يعرف بسبب خفي وغ

  ومما وقع فيه الغلط ما يف بعض طرق البخاري إن النار ال متتلئ حىت ينشئ اهللا هلا خلقا آخر 
  وهذا كثري والناس يف هذا الباب طرفان 

  طرف من أهل الكالم وحنوهم ممن هو بعيد عن معرفة احلديث وأهله 

لصحيح والضعيف فيشك يف صحة أحاديث أو يف القطع هبا مع كوهنا معلومة قطعا عند أهل العلم ال مييز يب ا
  باحلديث 

وطرف ممن يدعي اتباع احلديث والعمل به كلما وجد لفظا يف حديث قد رواه ثقة و رأى حديثا بإسناد ظاهره 
لصحيح املعروف أخذ يتكلف له الصحة يريد أن جيعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حىت إذا عارض ا



التأويالت الباردة أو جيعله دليال يف مسائل العلم مع أن أهل العلم باحلديث يعرفون أن مثل هذا غلط فكما أن على 
احلديث أدلة يعلم هبا أنه صدق وقد يقطع به فعليه أدلة يعلم هبا أنه كذب وقد يقطع به مثل ما يقطع بكذب ما 

  البدع والغلو يف الفضائل يرويه الوضاعون من أهل 
وقال حممد بن طاهر املقدسي مسعت أبا عبد اهللا حممد بن أيب نصر احلميدي ببغداد يقول قال لنا أبو حممد بن حزم ما 

وجدنا للبخاري ومسلم يف كتابيهما شيئا ال حيتمل خمرجا إال حديثني لكل واحد مهما حديث مت عليه يف خترجيه 
  ا وصحة معرفتهما الوهم مع إتقاهنما وحفظهم

  فذكر من عبد البخاري حديث شريك عن أنس يف اإلسراء وأنه قبل أن يوحى إليه وفيه شق صدره 
  قال ابن حزم واآلفة من شريك 

واحلديث الثاين عند مسلم حديث عكرمة بن عمار عن أيب زميل عن ابن عباس قال كان املسلمون ال ينظرون إىل 
   -لنيب ص أيب سفيان وال يقاعدونه فقال ل

  ثالث أعطنيهن قال نعم احلديث

  قال ابن حزم هذا حديث موضوع ال شك يف وضعه واآلفة فيه من عكرمة بن عمار 
وقد أشار شراح صحيح مسلم إىل أن هذا احلديث من األحاديث املشهورة باإلشكال وقد امتعض بعضهم مبا قاله 

ى ختطئه األئمة الكبار وإطالق اللسان فيهم وال نعلم أحدا ابن حزم فبالغ يف التشنيع عليه وقال إنه كان هجاما عل
  من أئمة احلديث نسب عكرمة بن عمار إىل وضع احلديث 

  وقد وثقه وكيع وحيىي بن معني وغريمها وكان مستجاب الدعوة 

 القطان وقال يف امليزان عكرمة بن عمار العجلي اليمامي له رواية عن طاوس وسامل وعطاء وحيىي بن كثري وعنه حيىي
  وابن مهدي وأبو الوليد وخلق روى أبو حامت عن ابن معني أنه قال كان أميا حافظا 

  وقال أبو حامت صدوق رمبا يهم 
  وقال عاصم بن علي كان مستجاب الدعوة 

  وقال أمحد بن حنبل ضعيف احلديث وكان حديثه عن إياس بن سلمة صاحلا 
  قال احلاكم أكثر مسلم االستشهاد به 

  بخاري مل يكن له كتاب فاضطرب حديثه عن حيىي وقال ال
  وقال معاذ بن معاذ مسعت عكرمة بن عمار يقول أحرج على رجل يرى القدر إال قام فخرج عين فإين ال أحدثه 

  وكانت البصرة عش القدرية 
ان وثالثة ويف صحيح مسلم قد ساق له أصال منكرا عن مساك احلنفي عن ابن عباس يف الثالثة اليت طلبها أبو سفي

  أحاديث أخر باإلسناد 
  وأبو زميل بضم الزاي وفتح امليم وامسه مساك بن الوليد احلنفي اليمامي مث الكويف 

  القسم السادس ما اختلف فيه بتغيري بعض ألفاظ املنت 
  وهذا ال يتعرتب عليه قدح يف األكثر وذلك أنه منه ما ميكن اجلمع فيه 

ة غري خمتلف بل هو مؤتلف وما ال ميكن اجلمع فيه فإنه يؤخذ فيه بالراجح إن تبني وما ميكن اجلمع فيه هو يف احلقيق



  رجحان بعض الروايات على بعض 
  ويبقى اإلشكال يف نوع واحد منه وهو ما مل ميكن اجلمع فيه وال ظهر رجحان بعض الروايات فيه على بعض 

يبعد مع كثرة املرجحات أن ال جيد العامل النحرير وهذا ال سبيل فيه إال التوقف وهذا فيما يظهر نادر جدا ألنه 
  مرجحا إلحدى الروايات على غريها ال سيما بعد املبالغة يف البحث والتتبع 

ومن أمثلة القسم السادس حديث أيب هريرة يف قصة ذي اليدين وحديث جابر يف قصة اجلمل وحديثه يف وفاء دين 
  أبيه 

  اليدين وما يتعلق بذلك على وجه التفصيل يف حبث املضطرب وقد ذكرنا حديث أيب هريرة يف قصة ذي 

واعلم أن الدارقطين وغريه من أئمة النقد مل يتعرضوا الستيفاء النقد فيما يتعلق باملنت كما تعرضوا لذلك يف اإلسناد 
علله خبالف  وذلك ألن النقد املتعلق باإلسناد دقيق غامض ال يدركه إال أفراد من أئمة احلديث املعروفني مبعرفة

النقد املتعلق باملنت فإنه يدركه كثري من العلماء األعالم املشتغلني بالعلوم الشرعية والباحثني عن مسائلها األصلية 
  والفرعية ككثري من املفسرين والفقهاء وأهل أصول الفقه وأصول الدين 

نت فكأنه توهم ذلك من جعلهم وقد وهم هنا أناس فظن بعضهم أن احملدث ليس له أن يتعرض للنقد من جهة امل
  وظيفة احملدث التعرض للنقد من جهة اإلسناد أنه مينع من التعرض للنقد من جهة املنت 

  مع أن مقصودهم بذلك بيان أن النقد من جهة اإلسناد هو من خصائصه لعدم اقتدار غريه على ذلك 
  فينبغي له أن ال يقصر فيما يطلب منه 

للنقد من جهة املنت إذا ظهر له يف املنت علة قادحة فيه فحكمه حكم غريه فكما أن  فإذا قم بذلك فله أن يتعرض
غريه له أن يتعرض للنقد من جهة املنت إذا ظهر له ما يوجبه فله هو ذلك إذا ظهر له ما يوجبه بل هو أرجح من 

  غريه 
سبة ملا تعرضوا له من النقد من جهة وقد تعرض كثري من أئمة احلديث للنقد من جهة املنت إال أن ذلك قليل جدا بالن

  اإلسناد ملا عرفت 
فمن ذلك قول اإلمساعيلي بعد أن أورد احلديث الذي رواه البخاري عن ابن أيب أويس عن أخيه عن ابن أيب ذئب 

عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة احلديث هذا خرب يف 
ته نظر من جهة أن إبراهيم عامل بأن اهللا ال خيلف امليعاد فكيف جيعل ما بأبيه خزيا له مع إخباره بأن اهللا قد وعده صح

  أن ال خيزيه يوم يبعثون وأعلمه بأنه ال خلف لوعده 
  وقد أعل الدارقطين هذا احلديث من جهة اإلسناد فقال هذا رواه إبراهيم بن 

  املقربي عن أبيه عن أيب هريرة  طهمان عن ابن أيب ذئب عن سعيد
  وأجيب عن ذلك بأن البخاري قد علق حديث إبراهيم بن طهمان يف التفسري فلم يهمل حكاية اخلالف فيه 

  وينبغي للناظر يف الصحيحني أن يبحث عما انتقد عليهما من اجلهتني فبذلك تتم له الدراية فيما يتعلق بالرواية 
أول مقدمة صحيحه إىل الباعث له على تأليفه وإىل ما يريد أن يورده فيه من أقسام األمر الثالث قد أشار مسلم يف 

  احلديث حيث قال 
احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وصلى اهللا على خامت النبيني وعلى مجيع األنبياء واملرسلني أما بعد فإنك 



خبار املأثورة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه يرمحك اهللا بتوفيق خالقك ذكرت أنك مهمت بالفحص عن تعرف األ
   -وسلم 

  يف سنن الدين وأحكامه وما كان منها يف الثواب والعقاب والترغيب والترهيب

وغري ذلك من صنوف اإلسناد باألسانيد اليت هبا نقلت وتداوهلا أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك اهللا أن توقف 
  على مجلتها مؤلفة حمصاة 

ن أخلصها لك يف التأليف بال تكرار يكثر فإن ذلك زعمت يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها وسألتين أ
واالستنباط منها وللذي سألت أكرمك اهللا حني رجعت إىل تدبره وما يؤول إليه احلال إن شاء اهللا عاقبة حممودة 

  ومنفعة موجودة 
مه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل وظننت حني سألتين جتشم ذلك أن لو عزم يل عليه وقضي له متا

غريي من الناس ألسباب كثرية يطول بذكرها الوصف إال أن مجلة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه 
  أيسر على املرء من معاجلة الكثري منه وال سيما عند من ال متييز عنده من العوام إال بأن يوقفه على التمييز غريه 

ألمر يف هذا كما وصفناه فالقصد منه إىل الصحيح القليل أوىل هبم من ازدياد السقيم وإمنا يرجى بعض وإذا كان ا
املنفعة يف االستكثار من هذا الشأن ومجع املكررات منه خلاصة من الناس من رزق فيه بعض التيقظ واملعرفة بأسبابه 

 االستكثار من مجعه فإما عوام الناس الذين هم وعلله فذلك إن شاء اهللا يهجم مبا أويت من ذلك على الفائدة يف
  خبالف معاين اخلاص من أهل التيقظ واملعرفة فال معىن هلم يف طلب الكثري وقد عجزوا عن معرفة القليل 

مث إنا إن شاء اهللا مبتدئون يف ختريج ما سألت عنه وتأليفه على شريطة سوف أذكرها وهو أنا نعمد إىل مجلة ما أسند 
   -ر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األخبا

  فنقسمها على ثالثة أقسام وثالث طبقات من الناس على غري تكرار إال أن يأيت

موضع ال يستغىن فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معىن أو إسناد يقع إىل جنب إسناد لعلة تكون هناك ألن املعىن 
م فال بد من إعادة احلديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن الزائد يف احلديث احملتاج إليه يقوم مقام حديث تا

يفصل ذلك املعىن من مجلة احلديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله رمبا عسر من مجلته فإعادته هبيئته إذا 
  طاق ذلك أسلم 

   تعاىل فأما ما وجدنا بدا من إعادته جبملته من غري حاجة منا إليه فال نتوىل فصله إن شاء اهللا
فأما القسم األول فإنا نتوخى أن نقدم األخبار اليت هي أسلم من العيوب من غريها وأنقى من أن يكون ناقلها أهل 
استقامة يف احلديث وإتقان ملا نقلوا مل يوجد يف روايتهم اختالف شديد وال ختليط فاحش كما قد عثر فيه على كثري 

  من احملدثني وبان ذلك يف حديثهم 
ن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع يف أسانيدها بعض من ليس باملوصوف باحلفظ فإذا حن

واإلتقان كالصنف املقدم قبلهم على أهنم وإن كانوا فيما وصفنا دوهنم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم 
  هبم من محال يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أيب زياد وليث بن أيب سليم وأضرا



اآلثار ونقال األخبار فهم وإن كانوا مبا وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفني فغريهم من أقراهنم ممن 
  عندهم ما ذكرنا من اإلتقان واالستقامة يف الرواية يفضلوهنم يف احلال واملرتبة 

يث أو عند األكثر منهم متهمون وكذلك من مث ذكر أنه ال خيرج فيه األحاديث املروية عن قوم هم عند أهل احلد
الغالب على حديثهم املنكر أو الغلط وأن عالمة املنكر يف حديث احملدث أن ختالف روايته رواية غريه من أهل 

  احلفظ أو ال تكاد توافقها فإذا كان األغلب من حديثه ذلك كان مهجور احلديث غري مقبوله 
له بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق هلا وسنزيد إن شاء اهللا مث قال وقد شرحنا من مذهب احلديث وأه

  تعاىل شرحا عند ذكر األخبار املعللة إذا أتينا عليها يف األماكن اليت يليق هبا الشرح واإليضاح إن شاء اهللا تعاىل 
من طرح األحاديث وبعد يرمحك اهللا فلوال الذي رأينا من سوء صنع كثري ممن نصب نفسه حمدثا فيما يلزمهم 

الضعيفة والروايات املنكرة وتركهم االقتصار على األحاديث الصحيحة املشهورة مما نقله الثقات املعروفون بالصدق 
واألمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثريا مما يقذفون به إىل األغبياء من الناس هو مستنكر عن قوم غري 

ة احلديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن احلجاج وسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد مرضيني ممن ذم الرواية عنهم أئم
القطان وعبد الرمحن بن مهدي وغريهم من األئمة ملا سهل علينا االنتصاب ملا سألت من التمييز والتحصيل ولكن 

إىل العوام الذين ال من أجل ما أعلمناك من نشر القوم األخبار املنكرة باألسانيد الضعاف اجملهولة وقذفهم هبا 
  يعرفون عيوهبا خف على قلوبنا إجابتك على ما سألت 

  وقد اختلف العلماء فيما ذكره مسلم هنا وهو أنه يقسم األحاديث ثالثة أقسام األول ما رواه احلفاظ املتقنون 
  والثاين ما رواه املستورون املتوسطون يف 

  احلفظ واإلتقان 
وكون وأنه إذا فرغ من القسم األول أتبعه الثاين وأما الثالث فال يتشاغل به وال والثالث ما رواه الضعفاء واملتر

  يعرج عليه 
فقال بعضهم إن مسلما كان أراد أن يفرد لكل قسم من القسمني كتابا فاخترمته املنية قبل إخراج القسم الثاين وإنه 

  إمنا أتى بالقسم األول 
الطبقتني األوليني وأتى حبديث الثانية منهما على طريق اإلتباع  وقال بعضهم إن مسلما قد ذكر يف كتابه حديث

لألوىل واالستشهاد أو حيث مل جيد للطبقة األوىل شيئا وذكر فيه أقواما تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون ممن ضعف 
  أو اهتم ببدعة وخرج حديثهم 

جاء هبا يف مواضعها من األبواب من  وكذلك فعل البخاري وكذلك علل احلديث اليت ذكر ووعد بأنه يأيت هبا فقد
اختالفهم يف األسانيد كاإلرسال واإلسناد والنقص والزيادة وذكر تصحيف املصحفني فيكون مسلم قد استوىف 
  غرضه يف تأليفه وأدخل يف كتابه كل ما وعد به وهو ظاهر ملن تأمل الكتاب وأمعن النظر يف كثري من األبواب 

  صحيح مسلم أن ينتبه إىل ذلك ليكون على بصرية يف أمره وعلى هذا ينبغي ملن يشتغل ب
ومن تدبر األمور اليت ذكرنا أن من يريد معرفة الصحيحني كما ينبغي ينبغي له أن يتنبه إليها ويبحث عنها تبني له 

أنه ال يوجد يف جمموع شروحهما املشهورة ما يفي بذلك ومل يستغرب قول كثري من علماء املغرب شرح كتاب 
  خاري دين على األمة الب

  يعنون أن علماء األمة مل يفوا مبا جيب له من الشرح على الوجه الذي أشرنا إليه 



وقد ذكر بعض أرباب األخبار ممن أشرف من كل فن من الفنون املشهورة على طرف منها أن الناس إمنا استصعبوا 
  شرحه من أجل ما حيتاج إليه من معرفة 

  أهل احلجاز والشام والعراق ومعرفة أحواهلم واختالف الناس فيهم  الطرق املتعددة ورجاهلا من
وكذلك حيتاج إىل إمعان النظر يف ترامجه فإنه يترجم الترمجة ويورد فيها احلديث بسند وطريق مث يترجم أخرى وفيها 

  ذلك احلديث بعينه ملا تضمنه من املعىن الذي ترجم به الباب 
  كرر احلديث يف أبواب كثرية حبسب معانيه واختالفها وكذلك يف ترمجة وترمجة إىل أن يت

  وأن من شرحه ومل يستوف هذا مل يقف حبق الشرح وأن قول من قالوا شرح البخاري دين على األمة 
  يعنون به أن أحدا من علماء األمة مل يف مبا جيب له من الشرح هبذا االعتبار 

  ليس من األعراض اليت هتم كثريا طالب علم احلديث  وال خيفى أن معرفة وجه اجلمع بني الترمجة واحلديث
  على أن املواضع اليت مل يظهر فيها وجه اجلمع بني الترمجة واحلديث هي قليلة جدا 

وسبب ذلك يظهر مما ذكره الباجي يف مقدمة كتابه يف أمساء رجال البخاري حيث قال أخربين احلافظ أبو ذر عبد بن 
   أمحد اهلروي قال حدثنا احلافظ

أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املستملي قال انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه حممد بن 
يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء مل تتم وأشياء مبيضة منها تراجم مل يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث مل يترجم هلا 

  فأضفنا بعض ذلك إىل بعض 
ملا عين به أهل بلدنا من طلب معىن جيمع بني الترمجة واحلديث الذي يليها قال الباجي وإمنا أوردت هذا هنا 

  وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما ال يسوغ 
قال احلافظ ابن حجر قلت هذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر اجلمع بني الترمجة واحلديث وهي مواضع 

  قليلة جدا ستظهر كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
ي يهم طالب علم احلديث لذاته كثريا يف كل باب إمنا هو معرفة ما صح فيه من احلديث ومعرفة إسناده الذي فالذ

  تتوقف عليه صحته 
وأما ما ذكره من معرفة الطرق املتعددة ورجاهلا ومعرفة أحواهلم واختالف الناس فيهم فإن هذا أمر ليس بالصعب 

هم دون شراحه يف معرفة علوم احلديث حيسنون ذلك ويقدرون على  الوعر املسلك البعيد املدرك بل كثريون ممن
  القيام مبا يلزم من ذلك 

على أن الشيخني ال سيما البخاري مل يكونا ينظران يف التصحيح والتضعيف إىل جمرد اإلسناد بل ينظران إىل أمور 
  أخرى كما سبق بيانه 

ذكر بيان درجة كل حديث فيه وبيان وجه اجلمع بينه وبني  فالواجب يف الشرح الوايف باملرام أن يكون فيه وراء ما
غريه إذا كان معارضا له عند إمكان اجلمع وبيان الراجح من املتعارضني عند عدم إمكان اجلمع إىل غري ذلك من 

  املطالب املهمة 
إيراد احلديث بلفظه ولنرجع إىل املقصود بالذات يف هذا الفصل وهو الرواية باملعىن فنقول ال خالف يف أن األوىل 

دون التصرف فيه إال أنه قد يضطر يف بعض املواضع إىل الرواية باملعىن وذلك فيما إذا مل يستحضر الراوي اللفظ 



وإمنا بقي معناه يف ذهنه فلو مل جتوز له الرواية باملعىن ضاع احلكم املستفاد منه فكان يف ذلك مفسدة ال سيما إن 
  اليت تضطر إىل  كان احلكم من األحكام املهمة

  معرفتها األمة فلم يكن بد من جتويز الرواية باملعىن يف هذه الصورة 
وشرطوا أن يكون الراوي باملعىن من العارفني مبدلوالت األلفاظ الواقفني على ما حييل معانيها حبيث إذا غري األلفاظ 

  مل يتغري معىن األصل بوجه من الوجوه 
  أن روايته قد حصلت باملعىن وشرط بعضهم مع ذلك أن يشري إىل 

إال أنه بعد البحث والتتبع تبني أن كثريا ممن روى باملعىن قد قصر يف األداء ولذلك قال بعضهم ينبغي سد باب 
  الرواية باملعىن لئال يتسلط من ال حيسن ممن يظن أنه حيسن كما وقع لكثري من الرواة قدميا وحديثا 

م حىت عد من مجلة أسباب اختالف األمة قال بعض املؤلفني يف ذلك يف مقدمة وقد نشأ عن الرواية باملعىن ضرر عظي
  كتابه إن اخلالف قد عرض لألمة من مثانية أوجه 
  ومجيع وجوه اخلالف متولدة منها ومتفرعة عنها 

  األول منها اشتراك األلفاظ واحتماهلا للتأويالت الكثرية 
  الثاين احلقيقة واجملاز 
  ركيب الثالث اإلفراد والت

  الرابع اخلصوص والعموم 
  اخلامس الرواية والنقل 

  السادس االجتهاد فيما ال نص فيه 
  السابع الناسخ واملنسوخ 
  الثامن اإلباحة والتوسيع 

وقال يف باب اخلالف العارض من جهة الرواية والنقل هذا الباب ال تتم الفائدة اليت قصدناها منه إال مبعرفة العلل 
فتحيل معناه فرمبا أومهت فيه معارضة بعضه لبعض ورمبا ولدت فيه إشكاال حيوج العلماء إىل  اليت تعرض للحديث
  طلب التأويل البعيد 

   -فاعلم أن احلديث املأثور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وعن أصحابه والتابعني هلم تعرض له مثاين علل أوالها فساد اإلسناد

  ى معناه دون لفظه والثانية من جهة نقل احلديث عل
  والثالثة من جهة اجلهل باإلعراب 

  والرابعة من جهة التصحيف 
  واخلامسة من جهة إسقاط شيء من احلديث ال يتم املعىن إال به 

  والسادسة أن ينقل احملدث احلديث ويغفل السبب املوجب له أو بساط األمر الذي جر ذكره 
  اع بعضه السابع أن يسمع احملدث بعض احلديث ويفوته مس

  الثامنة نقل احلديث من الصحف دون لقاء الشيوخ 



  وقد أحببنا أن نقتصر مما ذكر على ما هو أمس مبا حنن بصدده 
  العلة األوىل وهي فساد اإلسناد 

وهذه العلة هي أشهر العلل عند الناس حىت إن كثريا منهم يتوهم أنه إذا صح اإلسناد صح احلديث وليس كذلك 
يكون رواة احلديث مشهورين بالعدالة معروفني بصحة الدين واألمانة غري مطعون عليهم وال فإنه قد يتفق أن 

  مستراب بنقلهم ويعرض مع ذلك ألحاديثهم أعراض على وجوه شىت من غري قصد منهم إىل ذلك 
و واإلسناد يعرض له الفساد من أوجه منها اإلرسال وعدم االتصال ومنها أن يكون بعض رواته صاحب بدعة أ

متهما بكذب وقلة ثقة أو مشهورا ببلة وغفلة أو يكون متعصبا لبعض الصحابة منحرفا عن بعضهم فإن من كان 
  مشهورا بالتعصب مث روى حديثا يف تفضيل من يتعصب له ومل يرد من غري طريقه لزم أن يستراب به 

حلديث وإن مل يفتعله بدله وغري بعض وذلك أن إفراط عصبية اإلنسان ملن يتعصب له وشدة حمبته حيمله على افتعال ا
  حروفه 

ومما يبعث على االسترابة بنقل الناقل أن يعلم منه حرص على الدنيا وهتافت على االتصال بامللوك ونيل املكانة 
واحلظوة عندهم فإن من كان هبذه الصفة مل يؤمن عليه التغيري والتبديل واالفتعال للحديث والكذب حرصا على 

  ه أال ترى قول القائل مكسب حيصل علي
  ) خالقي وال ديين ابتغاء التحبب ... ولست وإن قربت يوما ببائع ( 

  ) ومينعين من ذاك ديين ومنصيب ... ويعتده قوم كثري جتارة ( 
وقد روي أن قوما من الفرس واليهود وغريهم ملا رأوا اإلسالم قد ظهر وعم ودوخ وأذل مجيع األمم ورأوا أنه ال 

اصبته رجعوا إىل احليلة واملكيدة فأظهروا اإلسالم من غري رغبة فيه وأخذوا أنفسهم بالتعبد والتقشف سبيل إىل من
  فلما محد الناس طريقتهم ولدوا األحاديث واملقاالت وفرقوا الناس فرقا 

ر وإذا كان عمر بن اخلطاب يتشدد يف احلديث ويتوعد عليه والزمان زمان والصحابة متوافرون والبدع مل تظه
   -والناس يف القرن الذي أثىن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فما ظنك باحلال يف األزمنة اليت ذمها وقد كثرت البدع وقلت األمانة

  وللبخاري أيب عبد اهللا يف هذا الكتاب عناء مشكور وسعي مربور 
حملدثني واملتهمني بالكذب حىت ضج وكذلك ملسلم وابن معني فإهنم انتقدوا احلديث وحرروه ونبهوا على ضعفاء ا

من ذلك من كان يف عصرهم وكان ذلك أحد األسباب اليت أوغرت صدور الفقهاء على البخاري فلم يزالوا 
  يرصدون له املكاره حىت أمكنتهم فيه فرصة بكلمة قاهلا فكفروه هبا وامتحنوه وطردوه من موضع إىل موضع 

  ىن دون اللفظ بعينه العلة الثانية وهي نقل احلديث على املع
وهذا باب يعظم الغلط فيه جدا وقد نشأت منه بني الناس شغوب شنيعة وذاك أن أكثر احملدثني ال يراعون ألفاظ 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اليت نطق هبا وإمنا ينقلون إىل من بعدهم معىن ما أراده بألفاظ أخرى ولذلك



د بألفاظ شىت ولغات خمتلفة يزيد بعض ألفاظها على بعض على أن اختالف جند احلديث الواحد يف املعىن الواحد ير
له يف جمالس خمتلفة وما كان من احلديث هبذه  -ألفاظ احلديث قد يعرض من أجل تكرير النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عىن الصفة فليس كالمنا فيه وإمنا كالمنا يف اختالف األلفاظ الذي يعرض من أجل نقل احلديث على امل
ووجه الغلط الواقع من هذه اجلهة أن الناس يتفاضلون يف قرائحهم وأفهامهم كما يتفاضلون يف صورهم وألواهنم 

   -وغري ذلك من أمورهم وأحواهلم فرمبا اتفق أن يسمع الراوي احلديث من النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إن عرب عنأو من غريه فيتصور معناه يف نفسه على غري اجلهة اليت أرادها و

  ذلك املعىن الذي 

  تصور يف نفسه بألفاظ أخر كان قد حدث خبالف ما مسع من يغر قصد منه إىل ذلك 
وذلك أن الكالم الواحد قد حيتمل معنيني وثالثة وقد يكون فيه اللفظة املشتركة اليت تقع على الشيء وضده ففي 

   -مثل هذا جيوز أن يذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عىن الواحد ويذهب الراوي عنه إىل املعىن اآلخر فإذا أدى معىن ماإىل امل

مسع دون لفظه بعينه كان قد روى عنه ضد ما أراده غري عامد ولو أدى لفظه بعينه ألوشك أن يفهم منه اآلخر ما مل 
اها وأداها نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوع( أن هذا سيعرض بعده فقال حمذرا من ذلك  -يفهم األول وقد علم ص 

  ) كما مسعها فرب مبلغ أوعى من سامع 
وإن أحببت أن تعرف مقدار ما قد تؤدي إليه الرواية باملعىن فيكفيك أن تنظر يف احلديث الذي انفرد بإخراجه 

مسلم يف صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا األوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه خيربه عن أنس بن مالك 
   -قال صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حدثه ف

  وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني ال يذكرون

  بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول قراءة وال آخرها 
  مث رواه من رواية الوليد عن األوزاعي أخربين إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أنه مسع أنسا يذكر ذلك 

وى مالك يف املوطأ عن محيد عن أنس قال صليت وراء أيب بكر وعمر وعثمان فكلهم كان ال يقرأ بسم اهللا ور
  الرمحن الرحيم 

   -وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اه باملعىن الذي وقع يف نفسه فإنه وقد أعل بعض احملدثني احلديث املذكور وقالوا إن من رواه باللفظ املذكور قد رو

فهم من قول أنس كانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني أهنم كانوا ال يذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم فرواه على 
  ما فهم وأخطأ ألن مراد أنس بيان أن السورة اليت كانوا يفتتحون هبا من السور 

  ذكرون بسم اهللا الرمحن الرحيم هي الفاحتة وليس مراده بذلك أهنم كانوا ال ي
فانظر إىل ما أدت إليه الرواية باملعىن على قول هؤالء حىت نشأ بذلك من االختالف يف هذا األمر املهم ما ال خيفى 



  على ناظره 
وقال ابن الصالح يف األحاديث الواردة يف الصحيح املتعلقة بدخول اجلنة مبجرد الشهادة مثل حديث من مات وهو 

  ه ال إله إال اهللا دخل اجلنة يعلم أن
  وحديث من شهد أن ال إله إىل اهللا وأن حممدا رسول اهللا حرم اهللا عليه النار 

وحديث ال يشهد أحد أنه ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فيدخل النار أو تطعمه جيوز أن يكون ذلك اقتصارا من 
   -اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض الرواة نشأ من تقصريه يف احلفظ والضبط ال من رسول 

  بداللة جميئه تاما يف رواية غريه وجيوز أن يكون اختصارا من رسول اهللا

فيما خاطب به الكفار عبدة األوثان الذين كان توحيدهم هللا تعاىل مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه اإلسالم ومستلزما 
  له 

اء وشكوا منها على اختالف علومهم غري أن معظم واعلم أن الرواية باملعىن قد أحسن بضررها كثري من العلم
ضررها كان يف احلديث والفقه لعظم أمرمها وقد نسب لكثري من العلماء األعالم أقوال بعيدة عن السداد جدا 

اختذها كثري من خصومهم ذريعة للطعن فيهم واالزدراء هبم مث تبني بعد البحث الشديد والتتبع أهنم مل يقولوا هبا وإمنا 
  ت نسبتها إليهم من أقوال رواها الراوي عنهم باملعىن فقصر يف التعبري عما قالوه فكان من ذلك ما كان نشأ

فينبغي لكل ذي نباهة أن ال يبادر باالعتراض على املشهورين بالفضل والنبل مبجرد أن يبلغه قول ينبو السمع عنه 
  عن أحد منهم وليتثبت يف ذلك وإال كان جديرا باملالم 

قد تعرض العالمة النحرير جنم الدين أمحد بن محدان احلراين احلنبلي للضرر الذي نشأ من الرواية باملعىن يف هذا و
مذهبه فقال يف آخر كتاب صفة املفيت يف باب جعله لبيان عيوب التأليف وغري ذلك ليعرف املفيت كيف يتصرف يف 

  املنقول 

  وعزوه إىل اإلمام أو إىل بعض من إليه ينسب ويقف على مراد القائل ما يقول ليصح نقله للمذهب 
اعلم أن أعظم احملاذير يف التأليف النقلي إمهال نقل األلفاظ بأعياهنا واالكتفاء بنقل املعاين مع قصور الناقل عن 

استيفاء مراد املتكلم األول بلفظه ورمبا كانت بقية األسباب مفرعة عنه ألن القطع حبصول مراد املتكلم بكالمه أو 
الكاتب بكتابه مع ثقة الراوي تتوقف على انتفاء اإلضمار والتخصيص والنسخ والتقدمي والتأخري واالشتراك 

  والتجوز والتقدير والنقل واملعارض العقلي 
فكل نقل ال يؤمن معه حصول بعض األسباب ال نقطع بانتفائها حنن وال الناقل وال نظن عدمها وال قرينة تنفيها وال 

  د املتكلم بل رمبا ظنناه أو تومهناه جنزم فيه مبرا
  ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتارخيه وأسبابه انتفى هذا احملذور أو أكثره 

وهذا من حيث اإلمجال وإمنا حيصل الظن به حينئذ بنقل املتحري فيعذر تارة لدعوى احلاجة إىل التصرف ألسباب 
  فروعية ظاهرة ويكفي ذلك يف األمور الظنية وأكثر املسائل ال

وأما التفصيل فهو أنه ملا ظهر التظاهر مبذاهب األئمة والتناصر هلا من علماء األمة وصار لكل مذهب منها أحزاب 
وأنصار وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم وقد ال يكون أحدهم اطلع على مأخذ إمامه يف ذلك احلكم فتارة 

  ثبته بغريه وال يشعر باملخالفة يثبته مبا أثبته إمامه وال يعلم باملوافقة وتارة ي



وحمذور ذلك ما يستجيزه فاعل هذا من ختريج أقاويل إمامه يف مسألة إىل مسألة أخرى والتفريع على ما اعتقده 
مذهبا له هبذا التعليل وهو هلذا احلكم غري دليل ونسبة القولني إليه بتخرجيه ورمبا محل كالم اإلمام فيما خالف نظريه 

استمرارا لقاعدة تعليله وسعيا يف تصحيح تأويله وصار كل منهم ينقل عن اإلمام ما مسعه منه أو بلغه على ما يوافقه 
  عنه من غري ذكر سبب ال تاريخ فإن العلم بذلك قرينة يف فهم مراده من ذلك اللفظ كما سبق 

عليه نسبة أحدمها إليه  فيكثر لذلك اخلبط ألن اآليت بعده جيد عن اإلمام اختالف أقوال واختالف أحوال فيتعذر
على أنه مذهب له جيب مصري مقلده إليه دون بقية أقاويله إن كان الناظر جمتهدا وأما إن كان مقلدا فغرضه معرفة 

مذهب إمامه بالنقل عنه وال حيصل غرضه من جهة نفسه ألنه ال حيسن اجلمع وال يعلم التاريخ لعدم ذكره وال 
  ره منه الترجيح عند التعارض بينهما لتعذ

  وهذا احملذور إمنا لزم من اإلخالل مبا ذكرناه فيكون حمذورا 
  ولقد استمر كثري من املصنفني واحلاكمني على قوهلم مذهب فالن كذا ومذهب فالن كذا 

  فإن أرادوا بذلك 
نع املصري إىل أنه نقل عنه فقط فلم يفتون به يف وقت ما على أنه مذهب اإلمام وإن أرادوا أنه املعول عليه عنده وميت

غريه للمقلد فال خيلو حينئذ إما أن يكون التاريخ معلوما أو جمهوال فإن كان معلوما فال خيلو أن يكون مذهب إمامه 
  أن القول األخري ينسخ إذا كان مناقضا كاألخبار أو ليس مذهبه كذلك بل يرى عدم نسخ األول بالثاين 

تقاد النسخ فاألخري مذهبه فال جيوز الفتوى باألول للمقلد وال أو مل ينقل عنه شيء من ذلك فإن كان مذهبه اع
التخريج منه وال النقض به وإن كان مذهبه أنه ال ينسخ األول بالثاين عند التنايف فإما أن يكون اإلمام يرى جواز 

ل بالتخيري كان األخذ بأيهما شاء املقلد إذا أفتاه املفيت أو يكون مذهبه الوقف أو شيئا آخر فإن كان مذهبه القو
احلكم واحدا وإال تعدد ما هو خالف الغرض وإن كان ممن يرى الوقف تعطل احلكم حينئذ وال يكون له فيها قول 

  يعمل عليه سوى االمتناع من العمل بشيء من أقواله 
تنع من وإن مل ينقل عن إمامه شيء من ذلك فهو ال يعرف حكم إمامه فيها فيكون شبيها بالقول بالوقف يف أنه مي

  العمل بشيء منها 
  هذا كله إن علم التاريخ وأما إن جهل فإما أن ميكن اجلمع بني القولني باختالف حالني أو حملني أو ليس ميكن 

فإن أمكن فإما أن يكون مذهب إمامه جواز اجلمع حينئذ كما يف اآلثار أو وجوبه أو التخري أو الوقف أو مل ينقل 
  عنه شيء من ذلك 

ول أو الثاين فليس له حينئذ إال قول واحد وهو ما اجتمع منهما فال حيل حينئذ الفتيا بأحدمها على فإن كان األ
  ظاهره على وجه ال ميكن اجلمع 

  وإن كان الثالث فمذهبه أحدمها بال ترجيح وهو بعيد سيما مع تعذر تعادل األمارات 
  وإن كان الرابع واخلامس فال عمل إذا 

مع اجلهل بالتاريخ فإما أن يعتقد نسخ األول بالثاين أوال فإن كان يعتقد ذلك وجب االمتناع وأما إن مل ميكن اجلمع 
عن األخذ بأحدمها ألنا ال نعلم أيهما هو املنسوخ عنده وإن مل يعتقد النسخ فإما التخيري وإما الوقف أو غريمها 

  فاحلكم يف الكل سبق 
  يه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها مذهبا له ومع هذا كله فإنه حيتاج إىل استحضار ما اطلع عل



مث ال خيلو إما أن يكون إمامه يعتقد وجو جتديد االجتهاد يف ذلك أوال فإن اعتقده وجب عليه جتديده يف كل حني 
أراد حكاية مذهبه وهذا يتعذر يف مقدرة البشر إال أين شاء اهللا تعاىل ألن ذلك يستدعي اإلحاطة مبا نقل عن اإلمام 

  تلك املسألة على جهته يف كل وقت يسأل يف 
  ومن مل يصنف كتبا يف املذهب بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه كيف ميكن حصر ذلك عنه هذا بعيد عادة 

وإن مل يكن مذهب إمامه وجوب جتديد االجتهاد عند نسبة بعضها إليه مذهبا له ينظر فإن قيل رمبا ال يكون مذهب 
  ك فضال عن اإلمام قلنا حنن مل جنزم حبكم فيها بل رددنا نقل هذه األشياء عن اإلمام أحد القول بشيء من ذل

وقلنا إن كان كذا لزم منه كذا ويكفي يف إيقاف إقدام هؤالء تكليفهم نقل هذه األشياء عن اإلمام ومع ذلك فكثري 
  أماكنه من هذه األقسام قد ذهب إليه كثري من األئمة وليس هذا موضع بيانه فلينظر من 

  وإمنا يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات واألوجه واالحتماالت 

والتهجم على التخريج والتفريع حىت لقد صار هذا عادة وفضيلة فمن مل يأت بذلك مل يكن عندهم مبنزلة فالتزموا 
  للحمية نقل ما ال جيوز نقله ملا علمته آنفا 
ب اإلعراض عنها يف نظرهم بناء على كوهنا قوال ثالثا وهو باطل عندهم مث قد عم أكثرهم بل كلهم نقل أقاويل جي

أو ألهنا مرسلة يف سندها عن قائها وخرجوا ما يكون مبنزلة قول ثالث بناء على ما يظهر هلم من الدليل فما هؤالء 
  مبقلدين حينئذ 

مام أو مما اتفق األصحاب على وقد حيكي أحدهم يف كتابه أشياء يتوهم املسترشد أهنا إما مأخوذة من نصوص اإل
نسبتها إىل اإلمام مذهبا له وال يذكر احلاكي له ما يدل على ذلك وال أنه اختيار له ولعله يكون قد استنبطه أو رآه 

وجها لبعض األصحاب أو احتمال فهذا أشبه بالتدليس فإن قصده فشبه املني وإن وقع سهوا أو جهال فهو أعلى 
  ما قيل مراتب البالدة والشني ك

  ) وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم ... فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة ( 
وقد حيكون يف كتبهم ما ال يعتقدون صحته وال جيوز عندهم العمل به ويدفعهم إىل ذلك تكثري األقاويل ألن من 

ما على وجه اجلمع بل حيكي عن اإلمام أقواال متناقضة أو خيرج خالف املنقول عن اإلمام فإنه ال يعتقد اجلمع بينه
إما التخيري أو الوقف أو البدل أو اجلمع بينها على وجه يلزم عنها قول واحد باعتبار حالني أو حملني وكل واحد من 

  هذه األقسام حكمه خالف حكم هذه احلكاية عند تعريها عن قرينة مفيدة لذلك والغرض كذلك 
املشروح رواية أو وجها أو اختيارا لصاحب الكتاب ومل  وقد يشرح أحدهم كتابا وجيعل ما يقوله صاحب الكتاب

  يكن ذكره عن نفسه أو أنه ظاهر املذهب من غري أن يبني سبب شيء من ذلك وهذا إمجال وإمهال 
وقد يقول أحدهم الصحيح من املذهب أو ظاهر املذهب كذا وال يقول وعندي ويقول غريه خالف ذلك فليس 

  يعمل مبا يرى فالتقليد إذا ليس لإلمام بل لألصحاب يف أن هذا مذهب اإلمام يقلد العامي إذا فإن كال منهم 

مث إن أكثر املصنفني واحلاكمني قد يفهمون معىن ويعربون عنه بلفظ يتومهون أنه واف بالغرض وليس كذلك فإذا 
هم من عبارة من نظر أحد فيه ويف قول من أتى بلفظ واف بالغرض رمبا يتوهم أهنا مسألة خالف ألن بعضهم قد يف

يثق به معىن قد يكون على وفق مراد املصنف وقد ال يكون فيحصر ذلك املعىن يف لفظ وجيز فبالضرورة يصري 
  مفهوم كل واحد من اللفظني من جهة التنبيه وغريه وغري مفهوم اآلخر 

  وقد يذكر أحدهم يف مسألة إمجاعا بناء على عدم علمه بقول خيالف ما يعلمه 



  اية اإلمجاعات ممن حيكيها وطالبه مبستنداهتا علم صحة ما ادعيناه ومن تتبع حك
ورمبا أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله ومل يكن أخذه منه فيظن أنه قد أخذه منه فيحمل كالمه على حممل 

بلفظ يغاير كالم من قبله فإن رؤي مغايرا له نسب إىل السهو أو اجلهل أو تعمد الكذب أو يكون قد أخذ منه وأتى 
مدلول كالم من أخذ منه فيظن أنه مل يأخذ منه فيحمل كالمه على غري حممل كالم من أخذ منه فيجعل اخلالف فيما 

  ال خالف فيه أو الوفاق فيما فيه خالف 
  وقد يقصد أحدهم حكاية معىن ألفاظ الغري ورمبا كانوا ممن ال يرى جواز نقل املعىن دون اللفظ 

  ممن يعلل املنع يف صورة الغرض مبا يفضي إليه من التحريف غالبا وقد يكون فاعل ذلك 
  وهذا املعىن موجود يف أكثر ألفاظ األئمة 

  ومن عرف حقيقة هذه األسباب رمبا رأى ترك التصنيف أوىل إن مل حيترز عنها ملا يلزم من هذه احملاذير وغريها غالبا 
ري وهو دليل اجلواز وإال امتنع على األمة ترك اإلنكار إذا لقوله فإن قيل يرد هذا فعل القدماء وإىل اآلن من غري نك

  وحنوه من الكتاب والسنة ) وينهون عن املنكر ( تعاىل 
قلنا األولون مل يفعلوا شيئا مما عبناه فإن الصحابة مل ينقل عن أحد منهم تأليف فضال عن أن يكون على هذه الصفة 

  وفعلهم غري ملزم ملن ال يعتقده حجة 

  ال يكون ملزما لبعض العوام عند من ال يرى أن العامي ملزم بالتزام مذهب إمام معني  بل
  فإن قيل إمنا فعلوا ذلك ليحفظوا الشريعة من اإلغفال واإلمهال 

قلنا قد كان أحسن من هذا يف حفظها أن يدونوا الوقائع واأللفاظ النبوية وفتاوى الصحابة ومن بعدهم على جهاهتا 
  ا كما ذكرنا سابقا حىت يسهل على اجملتهد معرفة مراد كل إنسان حبسبه فيقلده على بيان وإيضاح مع ذكر أسباهب

وإمنا عبنا ما وقع يف التأليف من هذه احملاذير ال مطلق التأليف وكيف يعاب مطلقا وقد قال النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  قيدوا العلم بالكتابة

ه مما خرجوه وال ما عللوه مما أمهلوه وغري ذلك مما سبق بان الفرق بني ما عبناه وبني فلما مل مييزوا يف الغالب ما نقلو
  ما صنفناه 

  وأكثر هذه األمور املذكورة ميكن أن أذكرها من كتب املذهب مسألة مسألة لكن يطول هنا 
  لفظ أقسام كثرية وإذا علمت عذر اعتذارنا وخرية اختيارنا فنقول األحكام املستفادة يف مذهبنا وغريه من ال

  منها أن يكون لفظ اإلمام بعينه أو إميائه أو تعليله أو سياق كالمه 
  ومنها أن يكون مستنبطا من لفظه إما اجتهادا من األصحاب أو بعضهم 

  ومنها ما قيل إنه الصحيح من املذهب 
  ومنها ما قيل إنه ظاهر املذهب 

  ومنها ما قيل إنه املشهور من املذهب 
  يل فيه نص عليه يعين اإلمام أمحد ومل يتعني لفظه ومنها ما ق



  ومنها ما قيل إنه ظاهر كالم اإلمام ومل يعني قائله لفظ اإلمام 
  ومنها ما قيل وحيتمل كذا ومل يذكر أنه يريد بذلك كالم اإلمام أو غريه 

ا كان بعض األقسام ومنها ما ذكر من األحكام سردا ومل يوصف بشيء أصال فيظن سامعه أنه مذهب اإلمام ورمب
  املذكورة آنفا 

  ومنها ما قيل إنه مشكوك فيه 
  ومنها ما قيل إنه توقف فيه اإلمام ومل يذكر لفظه فيه 

  ومنها ما قال فيه بعضهم اختياري ومل يذكر له أصال من كالم أمحد أو غريه 
  وال تعليله له  ومنها ما قيل إنه خرج على رواية كذا أو على قول كذا ومل يذكر لفظ اإلمام فيه

  ومنها أن يكون مذهبا لغري اإلمام ومل يعني ربه 
  ومنها أن يكون مل يعمل به أحد لكن القول به ال يكون خرقا إلمجاعهم 

  ومنها أن يكون حبيث يصح خترجه على وفق مذاهبهم لكنه مل يتعرضوا له بنفي وال إثبات 
  من األصحاب مث قال مث الرواية قد تكون نصا أو إمياء أو خترجيا 

واختالف األصحاب يف ذلك وحنوه كثري ال طائل فيه إذ اعتماد املفيت على الدليل ما مل خيرج عن أقوال اإلمام 
وصحبه وما قال هبا أو ناسيها إال أن يكون جمتهدا مطلقا أو يف مذهب إمامه ويروي يف مسألة خالف قول إمامه 

   وأصحابه لدليل ظهر له وقوي عنده وهو أهل لذلك
  انتهى ما ذكره العالمة ابن محدان 

ومما يناسب ما حنن فيه ما ذكره بعض العلماء األعالم وهو ينبغي ملن شرح اهللا صدره إذا بلغته مقالة عن بعض 
األئمة أن ال حيكيها ملن يتقلد هبا بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها وإال توقف يف قبوهلا فما أكثر ما حيكى عن 

قيقة له وكثري من املسائل خيرجها بعض األتباع على قاعدة متبوعة مع أن ذلك اإلمام لو رأى أهنا األئمة مما ال ح
  تفضي ملا تفضي إليه ملا التزمها والشاهد يرى ما ال يرى الغائب 

ومن الغريب أن بعض الناس ينسب إىل بعض األئمة قواعد مل يذكرها وإمنا استخرجها من بعض الفروع املنقولة عنه 
يبين عليها ما رآه مناسبا هلا من املسائل ولذا قال بعض العلماء يف الرد على من نسب إىل بعض األئمة أهنم مث 

يقولون إن اخلاص ال يلحقه البيان وإن العام قطعي كاخلاص وإنه ال ترجيح بكثرة الرواة وإنه ال عربة مبفهوم الشرط 
وال تصح هبا رواية عنهم وليست احملافظة عليها  والوصف وحنو ذلك أصال إن هذه أصول خمرجة على كالمهم

  والتكلف يف اجلواب عما يرد عليها بأحق من احملافظة على من خيالفها واجلواب عما يرد عليه 
وقد اختلف املخرجون يف كثري من التخرجيات ورد بعضهم على بعض فينبغي التفريق بني األقوال اليت هي أقواهلم 

اليت هي خمرجة على أقواهلم كما يفعله احملققون من العلماء وبذلك ينحل كثري من الشبة يف احلقيقة وبني األقوال 
  اليت تعرض يف كثري من املواضع واهللا املوفق 

  فوائد شىت الفائدة األوىل

قد ذكر احلافظ ابن الصالح طريق نقل احلديث من الكتب املعتمدة اليت صحت نسبتها إىل مصنفيها فقال يف آخر 
ول إذا ظهر مبا قدمناه احنصار طريق معرفة الصحيح واحلسن اآلن يف مراجعة الصحيحني وغريمها من النوع األ



الكتب املعتمدة فسبيل من أراد العمل أو االحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل باحلديث أو االحتجاج به 
تعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل لذي مذهب أن يرجع إىل أصل قد قابله هو أو ثقة أو غريه بأصول صحيحة م

له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك األصول 
  واهللا أعلم 

  وقال بعضهم ومن أراد أخذ احلديث من كتاب من الكتب املعتمدة للعمل 

كل شيء حبسبه فسبيله كما قال ابن الصالح أن يأخذه من به أو االحتجاج به إن كان أهال لذلك واألهلية يف 
نسخة معتمدة قد قابلها هو أو ثقة أو غريه بأصول صحيحة معتمدة مروية بروايات متنوعة يعين فيما تكثر 

الروايات فيه كالفربري والنسفي ومحاد بن شاكر بالنسبة إىل صحيح البخاري أو أصول متعددة فيما مداره على 
  كأكثر الكتب  رواية واحدة

  وقد فهم مجاعة من عبارته اشتراط التعدد 
وقال بعضهم ليس يف عبارته ما يقتضي ذلك فينبغي محل كالمه هنا على كون التعدد مستحبا ال واجبا ليكون 

موافقا ملا ذكره بعد يف مبحث احلسن حيث قال وختتلف النسخ من كتاب الترمذي يف قوله هذا حديث حسن أو 
  صحيح وحنو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك جبماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه  هذا حديث حسن

فقوله هنا فينبغي قد يشري إىل عدم اشتراط ذلك وأنه إمنا هو مستحب وهو كذلك إال أن يقال إن ما ذكر هنا إمنا 
حتجاج به وهو مما ينبغي زيادة هو يف مقابلة املروي وما ذكر سابقا إمنا هو يف مقابلة ما يراد أخذه للعمل به أو اال

  االحتياط فيه 
وقال النووي يف شرح مسلم قال الشيخ اإلمام أبو عمرو بن الصالح اعلم أن الرواية باألسانيد املتصلة ليس 

املقصود منها يف عصرنا وكثري من األعصار قبله إثبات ما يروى إذ ال خيلو إسناد منها عن شيخ ال يدري ما يرويه 
يف كتابه ضبطا يصلح ألن يعتمد عليه يف ثبوته وإمنا املقصود هبا بقاء سلسلة اإلسناد اليت خصت هبا  وال يضبط ما

  هذه األمة زادها اهللا كرامة 
وإذا كان ذلك فسبيل من أراد االحتجاج حبديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي 

  نوعة ليحص له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد ثقتني بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات مت

بالتحريف والتبديل الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك األصول فقد تكثر تلك األصول املقابل هبا كثرة تتنزل منزلة 
  التواتر ومنزلة االستفاضة 

  هذا كالم الشيخ 
يشترط تعدد األصول والروايات فإن األصل  وهذا الذي قاله حممول على االستحباب واالستظهار وإال فال

  الصحيح املعتمد يكفي وتكفي املقابلة به واهللا أعلم 
  مث هل يشترط يف نقل احلديث للعمل به أو لالحتجاج به أن تكون له به رواية فالظاهر مما تقدم عدم اشتراط ذلك 

احلديث إال ملن له به رواية وهو احلافظ أبو  وذكر العراقي أن بعض األئمة حكى اإلمجاع على أنه ال حيل اجلزم بنقل
بكر بن خري األموي بفتح اهلمزة اإلشبيلي وهو خال أيب القاسم السهيلي فقال يف برناجمه املشهور وقد اتفق العلماء 

   -على أنه ال يصح ملسلم أن يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  أقل وجوه الروايات لقول رسول كذا حىت يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على

  ) من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (  -اهللا ص 
  ويف بعض الروايات من كذب علي مطلقا دون تقييد 

قال يف تدريب الراوي وقد تعقب الزركشي يف جزء له فقال فيما قرأته خبطه نقل اإلمجاع عجيب وإ ما حكي ذلك 
بنقل ابن برهان إمجاع الفقهاء على اجلواز فقال يف األوسط ذهب الفقهاء كافة إىل عن بعض احملدثني مث هو معارض 

  أنه ال يتوقف العمل باحلديث على مساعه بل إذا صح عنده النسخة جاز له العمل هبا وإن مل يسمع 
السند إىل  وحكى األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيين اإلمجاع على جواز النقل من الكتب املعتمدة وال يشترط اتصال

  مصنفيها وذلك شامل لكتب احلديث 

  والفقه وقال إلكيا الطربي يف تعليقه من وجد حديثا يف كتاب صحيح جاز له أن يرويه وحيتج به 
وقال قوم من أصحاب احلديث ال جيوز له أن يرويه ألنه مل يسمعه وهذا غلط وكذا حكاه إمام احلرمني يف الربهان 

  صبة ال مباالة هبم يف حقائق األصول يعين املقتصرين على السماع ال أئمة احلديث عن بعض احملدثني وقال هم ع
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف جواب سؤال كتبه إليه أبو حممد بن عبد احلميد وأما االعتماد على كتب 

ا واالستناد إليها ألن الثقة قد الفقه الصحيحة املوثوق هبا فقد اتفق العلماء يف هذا العصر على جواز االعتماد عليه
حصلت هبا كما حتصل بالروايات ولذلك اعتمد الناس على الكتب املشهورة يف النحو واللغة والطب وسائر العلوم 

  حلصول الثقة هبا وبعد التدليس 
لتعطل ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على اخلطأ يف ذلك فهو أوىل باخلطأ منهم ولوال جواز االعتماد على ذلك 

كثري من املصاحل املتعلقة هبا وقد رجع الشارع إىل قول األطباء يف صور وليست كتبهم مأخوذة يف األصل إىل عن 
قوم كفار ولكن ملا بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد يف اللغة على أشعار العرب وأكثرهم كفار لبعد 

  التدليس 
وغريها العتنائهم بضبط النسخ وحتريرها فمن قال إن شرط قال وكتب احلديث أوىل بذلك من كتب الفقه 

التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق اإلمجاع وغاية املخرج أن ينقل احلديث من أصل 
  موثوق بصحته وينسبه إىل من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقهه 

هؤالء األئمة قال بل نص الشافعي يف الرسالة على أنه جيوز أن قال وليس الناقل لإلمجاع مشهورا بالعلم مثل اشتهار 
  حيدث باخلرب وإن مل يعلم أنه مسعه فليت شعري أي إمجاع بعد ذلك 

قال واستدالله على املنع باحلديث املذكور أعجب وأعجب إذ ليس يف احلديث اشتراط ذلك وإمنا هو حترمي القول 
  بنسبة احلديث إليه حىت يتحقق أنه قاله 

وهذا ال يتوقف على روايته بل يكفي يف ذلك علمه بوجوده يف كتب من خرج الصحيح أو كونه نص على صحته 
  إمام وعلى ذلك عمل الناس 

وعبارة الربهان يف هذه املسألة هي وإذا وجد الناظر حديثا مسندا يف كتاب صحيح ومل يسترب يف ثبوته واستبان 
تاب من شيخ فهذا رجل ال يروي ما رآه والذي أراه أنه يتعني عليه العمل انتفاء اللبس والريب عنه ومل يسمع الك

  به 



وال يتوقف وجوب العمل على اجملتهدين مبوجبات األخبار على أن تنتظم هلم األسانيد يف مجيعها واملعتمد يف ذلك إن 
  روجعنا فيه الثقة 

   -ليه وسلم والشاهد له أن الذين كانوا يرد عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا ع

  على أيدي نقلة ثقات كان يتعني عليهم االنتهاء إليه والعمل مبوجبه ومن

بلغه ذلك الكتاب ومل يكن خماطبا مبضمونه ومل يسمعه من مسمع كان الذين قصدوا مبضمون الكتاب ومقصود 
  اخلطاب 

كتاب عليه فعلى الذي مسعه ولو قال هذا الرجل رأيته يف صحيح حممد بن إمساعيل البخاري وقد وثقت باشتمال ال
  يذكر ذلك أن يثق به ويلحقه مبا يلقاه بنفسه ورآه أو رواه من الشيخ املسمع 

ولو عرض ما ذكرناه على مجلة احملدثني ألبوه فإن فيه سقوط منصب الرواية عند ظهور الثقة وصحة الرواية وهم 
  عصبة ال مباالة هبم يف حقائق األصول 

  يل هذه املسائل وجدها جارية يف الرد والقبول على ظهور الثقة واخنرامها وإذا نظر الناظر يف تفاص
  وهذا هو املعتمد األصويل فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءنا احملدثني ينقطعون يف وضع ألقاب وترتيب أبواب 

أن يكون له إمامه يف ذلك وقال بعض الفقهاء وإذا أراد املفيت املقلد أن ينقل عن اجملتهد فله يف ذلك طريقان أحدمها 
  سند صحيح يعتمد عليه 

الثاين أن يأخذه عن كتاب معروف قد تداولته األيدي ال سيما إن كان من الكتب اليت ثبتت بالتواتر أو الشهرة 
  نسبتها إىل مصنفيها الذين يعتمد عليهم يف النقل 

تهر يف دياره مل يسغ له النقل عنه إال أن يكون فإن مل جيد إال يف كتاب مل يشتهر يف عصره أو اشتهر فيه ولكن مل يش
  ما يريد نقله عنه قد نقله عنه كتاب مشهور فيكون التعويل يف النقل عليه ال على الكتاب اآلخر الذي مل يشتهر 

وقال بعضهم ما يوجد من كالم رجل أو مذهبه يف كتاب مشهور معتمد عليه جيوز للناظر فيه أن يقول قال فالن 
يسمعه من أحد ألن وجود ذلك على هذه الصفة مبنزلة اخلرب املتواتر أو املستفيض فال حيتاج يف مثله إىل  كذا وإن مل

  إسناد 
وقد حبث مجاعة يف عبارة ابن خري املذكورة فقال بعضهم إنه لو مل يورد احلديث الدال على حترمي نسبة احلديث إىل 

   -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  كان مقتضى كالمه منع إيراد ما يكون يف الصحيحني أوحىت يتحقق أنه قال ل

  أحدمها حيث ال رواية له به وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفا 
وأما ما ادعاه من اإلمجاع فيمكن محله على إمجاع خمصوص وهو إمجاع احملدثني وإن قال كثري من العلماء إنه مل يقل 

  به إال بعض احملدثني 
كالمه ليس على ظاهره وإنه إمنا قصد به ردع العامة ومن ال علم له باحلديث عن اإلقدام على وقال بعضهم إن 

   -الرواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 



  بغري سند وأما جلة العلماء الذين ميكنهم مراجعة الكتب والنقل منها فلم

  وايات وإن كانت من أدناها يقصد منعهم من ذلك ويكون مستندهم يف ذلك الوجادة وهي إحدى وجوه الر
وإمنا قال حىت يكون ذلك القول عنده مرويا ومل يقل حىت يكون مرويا له ألن العبارة الثانية تشعر بأن يكون له به 

  نه ال تدل على 'رواية خبالف األوىل ف

   -ذلك بل تدل على أنه قد ثبت عنده أ ه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  إليه بأن يرويه غريه ويتحقق هو ذلكوإن مل يتصل السند 

  الفائدة الثانية

  الوجادة بالكسر هي قسم من أقسام أخذ احلديث ونقله وهي مثانية 
  السماع من الشيخ 

  والقراءة على الشيخ 
  واإلجازة 
  واملناولة 
  واملكاتبة 

  وإعالم الشيخ 
  والوصية الكتاب 

  والوجادة 
لوجادة وهي مصدر لوجد جيد مولد غري مسموع من العرب روينا عن وذكر ابن الصالح الوجادة فقال الثامن ا

املعاىف بن زكريا النهرواين العالمة يف العلوم أن املولدين فرعوا قوهلم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غري 
  مساع وال إجازة وال مناولة من تفريق العرب بني مصادر وجد للتمييز بني املعاين املختلفة 

  قوهلم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا ويف الغضب موجدة ويف الغىن وجدا ويف احلب وجدا  يعين
ومثال الوجادة أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه ومل يلقه أو لقيه ولكن مل يسمع منه ذلك الذي 

ب فالن خبطه أخربنا فالن بن فالن وجده خبطه وال له منه إجازة وال حنوها فله أن يقول وجدت خبط فالن أو يف كتا
ويذكر شيخه ويسوق سائر اإلسناد واملنت أو يقول وجدت أو قرأت خبط فالن عن فالن ويذكر الذي حدثه ومن 

  فوقه 
وهو الذي استمر عليه العمل قدميا وحديثا وهو من باب املنقطع واملرسل غري أنه أخذ شوبا من االتصال لقوله 

  وجدت خبط فالن 
  س بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فالن أو قال فالن ورمبا دل

  وذلك تدليس قبيح إذا كان حبيث يوهم مساعه منه على ما سبق يف نوع التدليس 
  وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخربنا 

  وانتقد ذلك على فاعله 



أخربنا فالن أو ذكر فالن عن  وإذا وجد حديثا يف تأليف شخص وليس خبطه فله أن يقول ذكر فالن أو قال فالن
  فالن 

  وهذا منقطع مل يأخذ شوبا من االتصال 
  وهذا كله إذا وثق بأنه خط املذكور أو كتابه 

  فإن مل يكن كذلك فليقل بلغين عن فالن أو وجدت عن فالن أو حنو ذلك من العبارات 
ن وأخربين فالن أنه خبطه أو يقول أو ليفصح باملستند فيه بأن يقول كما قاله بعض من تقدم قرأت يف كتاب فال

  وجدت يف كتاب ظننت أنه خبط فالن أو يف كتاب ذكر كاتبه أنه فالن بن فالن أو يف كتاب قيل إنه خبط فالن 
وإذا أراد أن ينقل عن كتاب منسوب إىل مصنف فال يقل قال فالن كذا وكذا إال إذا وثق بصحة النسخة بأن 

  عددة كما نبهنا عليه يف آخر النوع األول قابلها هو أو ثقة غريه بأصول مت
  وإذا مل يوجد ذلك وحنوه فليقل بلغين عن فالن أنه ذكر كذا وكذا 
  ووجدت يف نسخة من الكتاب الفالين وما أشبه هذا من العبارات 

ا وقد تسامح أكثر الناس يف هذه األزمان بإطالق اللفظ اجلازم يف ذلك من غري حتر وتثبت فيطالع أحدهم كتاب
منسوبا إىل مصنف معني وينقل منه عنه من غري أن يثق بصحة النسخة قائال قال فالن كذا وكذا أو ذكر فالن كذا 

  وكذا 
  والصواب ما قدمناه 

فإن كان املطالع عاملا فطنا حبيث ال خيفى عليه يف الغالب مواضع اإلسقاط والسقط وما أحيل من جهته إىل غريها 
  لفظ اجلازم فيما حيكيه من ذلك رجونا أن جيوز له إطالق ال

  وإىل هذا فيما أحسب استروح كثري من املصنفني فيما نقلوه من كتب الناس والعلم عند اهللا تعاىل 
  هذا كله كالم يف كيفية النقل بطريق الوجادة 

اء من املالكيني وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها فقد روينا عن بعض املالكية أن معظم احملدثني والفقه
  وغريهم ال يرون العمل بذلك 

  وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل بذلك 

قلت قطع بعض احملققني من أصحابه يف أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به وقال لو عرض ما 
  ذكرناه على مجلة احملدثني ألبوه 

 األعصار املتأخرة فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية النسد باب العمل وما قطع به هو الذي ال يتجه غريه يف
  باملنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم يف النوع األول واهللا أعلم 

قال بعض العلماء قد ذكر ابن الصالح حكم الوجادة اجملردة وهي ما ال يكون فيها للواجد إجازة ممن وجد ذلك 
حلكم الوجادة مع اإلجازة وقد استعمل ذلك غري واحد من أهل احلديث كقول بعضهم وجدت خبطه ومل يتعرض 

  خبط فالن وأجازه يل وقد ال يصرح باإلجازة كقول عبد اهللا بن أمحد وجدت خبط أيب حدثنا فالن 
  وهذا ليس فيه شيء 

  واملروي بالوجادة اجملردة يف حكم املنقطع واملرسل 
   حكم املعلق وقال بعضهم األوىل جعله يف

وأجاز مجاعة من املتقدمني الرواية بالوجادة مما ليس هلم به مساع وال إجازة ويروى عن ابن عمر أنه قال إنه وجد يف 



  قائم سيف أبيه صحيفة فيها كذا 
وعن حيىي ين سعيد القطان أنه قال رأيت يف كتاب عندي عتيق لسفيان الثوري حدثين عبد اهللا بن ذكوان وذكر 

  حديثا 
  وعن يزيد بن أيب حبيب أنه قال أودعين فالن كتابا أو كلمة تشبه هذه فوجدت فيه عن األعرج 

  وكان حيدث بأشياء مما يف الكتاب وال يقول أخربنا وال حدثنا 
  والظاهر أهنم اقتصروا يف ذلك على من مسعوا منه يف اجلملة وعرفوا حديثه مع إيرادهم له بوجدت أو رأيت وحنوها 

الرواية عن الصحف غري املسموعة غري واحد من السلف ومنعوا النقل والرواية بالوجادة اجملردة ولذا قال وقد كره 
  بعضهم إن ما وقع من ذلك ليس من 

  باب الرواية وإمنا هو من باب احلكاية عما وجده 
  وقال بعضهم قول القائل وجدت خبط فالن إذا وثق بأنه خط أقوى من قوله قال فالن 

  القول يقبل الزيادة والنقص والتغيري ال سيما عند من جييز النقل باملعىن خبالف اخلط  وذلك ألن
وقد استدل بعضهم للعمل بالوجادة حبديث أي اخللق أعجب إميانا قالوا املالئكة قال كيف ال يؤمنون وهم عند 

تؤمنون وأنا بني أظهركم قالوا  رهبم قالوا األنبياء قال كيف ال يؤمنون وهم يأتيهم الوحي قالوا حنن قال كيف ال
  فمن يا رسول اهللا قال قوم يأتون من بعدكم جيدون صحفا يؤمنون مبا فيها 

  روى هذا احلديث احلسن بن عرفة يف جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فيه أولئك أعظم وله طرق كثرية ويف بعضها بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بني لوحني يؤمنون به ويعملون مبا 

  منكم أجرا 
  أخرجه أمحد والدارمي واحلاكم 

  ويف هذا االستدالل نظر ألن تلك الصحف مل يأخذوا هبا جملرد الوجدان بل لوصوهلا إليهم على وجه يوجب اإليقان 

  الفائدة الثالثة

هو أو ثقة غريه بأصول قد ذكرنا سابقا أن سبيل من أراد العمل أو االحتجاج باحلديث أن يرجع إىل أصل قد قابله 
  صحيحة 

  وقد تعرض أهل الفن ألمر املقابلة يف مبحث كتابه احلديث وضبطه وقد أحببنا ذكر ذلك فنقول 
ذكروا أن على الطالب مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه مساعا أو إجازة أو بأصل أصل شيخه املقابل به 

  ل بالشروط أو بفرع مقابل بفرع قوبل كذلك أصل شيخه أو بفرع مقابل بأصل السماع املقاب
  والغرض أن يكون كتاب الطالب مطابقا لكتاب شيخه الذي رواه عنه 

وإمنا قيدوا أصل األصل بكونه قد قوبل عليه األصل ألنه قد يكون لشيخه عدة أصول قد قوبل أصل شيخه بأحدها 
نقص فيكون قد أتى بشيء مل يروه شيخه له أو حذف  فإهنا ال تكفي املقابلة بغريه الحتمال أن تكون فيه زيادة أو

  شيئا مما رواه شيخه له 
  ويقال للمقابلة املعارضة تقول قابلت الكتاب بالكتاب مقابلة إذا جعلته قبالة اآلخر وصريت فيه مثل ما يف اآلخر 

  وعارضت الكتاب بالكتاب معارضة إذا عرضته على اآلخر وصريت ما فيه مثل ما يف اآلخر 



  د تسمى املعارضة عرضا وق
  واملقابلة متعينة ال بد منها 

  قال هشام بن عروة قال يل أيب أكتبت قلت نعم قال عارضت قلت ال قال مل تكتب 
  وقال أفلح بن بسام كنت عند القعنيب فقال يل كتبت قلت نعم قال عارضت قلت ال قال مل تصنع شيئا 

  منه ومل يعارض خرج أعجميا  وقال األخفش إذا نسخ الكتاب ومل يعارض مث نسخ
  وقال بعضهم من كتب ومل يقابل فهو كمن غزا ومل يقاتل 

وأفضل املعارضة أن يعارض الطالب كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه يف حال حتديثه به فإنه حيصل يف ذلك غالبا من 
  وجوه االحتياط من اجلانبني ما ال حيصل يف غريه 

  األمر وذا عناية به فإن مل جتتمع هذه األوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها هذا إذا كان كل منهما أهال هلذا 
وقيد ابن دقيق العيد األفضلية بتمكن الطالب مع ذلك من التثبت يف القراءة والسماع وإال فتقدمي املقابلة حينئذ 

يسر وأيضا فإنه إذا وقع إشكال أوىل بل قال إنه يقول إنه أوىل مطلقا ألنه إذا قوبل أوال كان يف حال السماع أ
كشف عنه وضبط فقرئ على الصحة فكم من جزء قرئ بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات مل يتبني صواهبا إال بعد 

  الفراغ فأصلحت 
  ورمبا كان ذلك على خالف ما وقعت القراءة عليه فكان كذبا إن قال قرأت ألنه مل يقرأ على ذلك الوجه 

  اجلارودي أصدق املعارضة مع نفسك  وقال احلافظ أبو الفضل
  وقال 

بعضهم ال تصح مقابلته مع أحد غري نفسه وال يقلد غريه وال يكون بينه وبني كتاب الشيخ واسطة بل يقابل نسخته 
  باألصل حرفا حرفا حىت يكون على ثقة ويقني من مطابقتها له 

رفوضة يف أعصارنا وال خيفى أن الفكر قال ابن الصالح وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد امل
  يتشعب بالنظر يف النسختني خبالف األول 

وقال ابن دقيق العيد هذا خيتلف باختالف الناس فمن عادته عدم السهو عند النظر فيهما فهذا مقابلته بنفسه أوىل 
  ومن عادته السهو فهذا مقابلته مع غريه أوىل 
ن السامعني ممن ليس معه نسخة ال سيما إن أراد النقل منها وقد روي ويستحب أن ينظر معه يف نسخته من حضر م

عن حيىي بن معني أنه سئل عمن مل ينظر يف الكتاب واحملدث يقرأ هل جيوز أن حيدث بذلك عنه فقال أنا عندي فال 
  جيوز ولكن عامة الشيوخ هكذا مساعهم 

شترط وأنه يصح السماع وإن مل ينظر أصال يف وهذا من مذاهب أهل التشديد يف الرواية والصحيح أن ذلك ال ي
الكتاب حالة القراءة وأنه ال يشترط أن يقابله بنفسه بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن مل يكن ذلك حالة 

  القراءة وإن كانت املقابلة على يدي غريه إذا كان ثقة موثوقا بضبطه 
ختلف يف جواز روايته منه فمنع من ذلك بعضهم وقال ال حيل وأما من مل يعارض كتابه باألصل وحنوه أصال فقد ا

ملسلم التقي الرواية مما مل يقابل بأصل شيخه أو نسخة حتقق ووثق مبقابلتها باألصل وتكون مقابلته لذلك مع الثقة 
  املأمون على ما ينظر فيه فإذا وقع مشكل نظر معه حىت يتبني ذلك 

ز للراوي أن يروي عن شيخه شيئا مسعه عليه من كتاب ال يعلم هل هو كل وقد حنا قريا من منحاه من قال ال جيو
  الذي مسعه أو بضعه وهل هو على وجهه أم ال 



وأجاز ذلك األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين ومجاعة منهم أبو بكر اخلطيب غري أن اخلطيب ذكر أنه يشترط أن 
يعارض وحكى عن شيخه أيب بكر الربقاين أنه سأل أبا  تكون نسخته نقلت من األصل وأن يبني عند الرواية أنه مل

بكر اإلمساعيلي هل للرجل أن حيدث مبا كتب عن الشيخ ومل يعارض بأصله فقال نعم ولكن ال بد أن ينب أنه مل 
  يعارض 

  قال وهذا هو مذهب أيب بكر الربقاين فإنه روى لنا أحاديث كثرية قال فيها أخربنا فالن ومل أعارض باألصل 
ل ابن الصالح وال بد من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة من األصل غري سقيم النقل بل صحيح النقل قا

  قليل السقط 
مث إنه ينبغي أن يراعي يف كتاب شيخه بالنسبة إىل من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه يف كتابه وال يكونن كطائفة من 

  من أي نسخة اتفقت الطلبة إذا رأوا مساع شيخ لكتاب قرؤوه عليه 

  الفائدة الرابعة

  قد ذكر أهل الفن يف مبحث كتابة احلديث وضبطه أمورا مهمة ال يسع الطالب جهلها 
  األمر األول ينبغي لكاتب احلديث أن جيعل بني كل حديثني دارة تفصل بينهما ومتيز أحدمها عن اآلخر 

حلديثني بالدارة أو الزناد وأمحد بن حنبل وإبراهيم بن والدارة حلقة منفرجة أو منطبقة وممن جاء عنه الفصل بني ا
إسحاق احلريب وحممد بن جرير الطربي ومن احملدثني من ال يقتصر عليها بل يترك بقية السطر خاليا عن الكتابة 

  مبالغة يف الفصل والتمييز وكذا يفعل يف التراجم ورؤوس املسائل وما أشبه ذلك 
غفال فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط يف الدارة اليت تليه نقطة  واستحب اخلطيب أن تكون الدارات

  أو خيط يف وسطها خطا قال وقد كان بعض أهل العلم ال يعتد من مساعه إال مبا كان كذلك أو يف معناه 
  األمر الثاين ينبغي للكاتب أن حيافظ على كتابة الثناء على اهللا تعاىل عند ذكر 

   -بارك وتعاىل وكذلك كتابة الصالة والتسليم على النيب صلى اهللا عليه وسلم امسه حنو عز و جل وت

  عند ذكره وال يسأم من تكرر ذلك فأجره عظيم فإن كان الثناء والصالة

والتسليم ثابتا يف أصل مساعه أو أصل الشيخ فاألمر واضح وإن مل يكن يف األصل فال يتقيد به وليكتبه وليتلفظ به 
  ه ثناء ودعاء يثبته ال كالم يرويه عند القراءة ألن

قال ابن الصالح وما وجد يف خط أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل من إغفال ذلك عند ذكر اسم النيب صلى اهللا عليه 
   -وسلم 

  فلعل سببه أنه كان يرى التقيد يف ذلك بالرواية وعز عليه اتصاهلا يف ذلك

  يف مجيع من فوقه من الرواة 
   -وبلغين أنه كان يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال اخلطيب أبو بكر

  نطقا ال خطأ قال وقد خالفه غريه من األئمة املتقدمني يف ذلك ورواه عن علي



يف كل حديث  -بن املديين وعباس بن عبد العظيم العنربي قاال ما تركنا الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ب يف كل حديث حىت يرجع إليه مسعناه ورمبا عجلنا فنبيض الكتا

   -قال بعضهم يريدان أهنما مل يتركا الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  يف كل حديث مسعاه سواء وقعت الصالة يف الرواية أم ال وإذا دعامها

  االستعجال إىل ترك كتابتها بيضا هلا يف الكتاب ليتيسر هلما كتابتها فيما بعد 
  ل أمحد بن حنبل له لالستعجال إما لكونه يف حال الرحلة أو لنحو ذلك وحيتمل أن يكون إغفا

والظاهر ما أشار إليه ابن الصالح من أنه كان يرى التقيد مبا يف الرواية ويؤيد ذلك ما ذكره يف مبحث صفة الرواية 
احملدث عن رسول اهللا  حيث قال ثبت عن عبد اهللا به أمحد بن حنبل أنه رأى أباه إذا كان يف الكتاب عن النيب فقال

  ضرب وكتب عن رسول اهللا 
وقال اخلطيب أبو بكر هذا غري الزم وإمنا استحب أمحد اتباع احملدث يف لفظه وإال فمذهبه الترخيص يف ذلك مث 

  ذكر بإسناده عن صاحل بن أمحد بن 

  جو أن ال يكون به بأس حنبل قال قلت أليب يكون يف احلديث قال رسول اهللا فيجعله اإلنسان قال النيب فقال أر
وذكر اخلطيب بسنده عن محاد بن سلمة أنه كان حيدث وبني يديه عفان وهبز فجعال يغريان النيب إىل رسول اهللا فقال 

  هلما محاد أما أنتما فال تفقهان أبدا 
والروايات فإن  ومال ابن دقيق العيد إىل ما جرى عليه أمحد فإنه قال يف االقتراح والذي منيل إليه أن تتبع األصول

العمدة يف هذا الباب هو أن يكون اإلخبار مطابقا ملا يف الواقع فإذا دل اللفظ على أن الرواية هكذا ومل يكن األمر 
كذلك مل تكن الرواية مطابقة ملا يف الواقع وهلذا أقول إذا ذكرت الصالة لفظا من غري أن تكون يف األصل فينبغي 

ثل كونه يرفع رأسه عن النظر يف الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه وينوي بقلبه أنه أن تصحبها قرينة تدل على ذلك م
  هو املصلي ال حاكيا عن غريه 

وعلى هذا فمن كتبها ومل تكن يف الرواية فينبغي له أن ينبه على ذلك وعليه جرى اإلمام احلافظ شرف الدين أبو 
مجع فيها بني الروايات فإنه يشري بالرمز إليها إثباتا  احلسني علي بن حممد اليونيين يف نسخة صحيح البخاري اليت

  ونفيا 
  وينبغي أن جيتنب يف أمر الصالة والتسليم شيئني 

أحدمها أن جيعلهما منقوصني يف اخلط بأن يرمز إليهما حبرفني أو أكثر حنو ص ل كما يفعله الكسائي من النساخ قال 
  هكذا صلى اهللا علم  بعضهم وقد وجد خبط الذهيب وبعض احلفاظ كتابتهما

  واألوىل خالفه 
وقد وجدهتما خبطه كما ذكر ومل يكتبهما على أصلهما يف موضع وسبب ذلك فيما يظهر هو االستعجال واحلرص 

  على إكمال ما هو بصدده 
  ويؤيد ذلك أنه مل يكتب عند ذكر أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم رضي اهللا 

  ذلك  عنه مع أنه من املعروفني باحلرص على
وال خيفى أن مثل هذا ميكن تداركه فيما بعد بواسطة الناسخ بأن يقال له اكتب عليه وسلم على أصلهما واكتب 



  رضي اهللا عنه عند ذكر اسم كل صحايب فإن كان ذلك من جهة املؤلف مل يكن من قبيل التصرف يف األصل أصال 
ا كأن يقول صلى اهللا عليه أو عليه السالم فإن األمر والثاين أن جيعلهما منقوصني يف اللفظ بأن يقتصر على أحدمه
إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا ( قد ورد باألمر بالصالة والتسليم معا قال اهللا سبحانه وتعاىل 

  ) صلوا عليه وسلموا تسليما 
ا دائما وأما من كان يأيت بالصالة تارة وقال بعض العلماء إمنا تظهر الكراهة فيما إذا اقتصر املرء على أحدمه

وبالتسليم تارة من غري إخالل بواحد منهما فال تظهر الكراهة فيما أتى به ولكنه خالف األوىل إذ ال يزاع يف كون 
  اجلمع بينهما مستحبا 

وغري ويؤيد ذلك وقوع الصالة مفردة يف رسالة اإلمام الشافعي وصحيح مسلم والتنبيه أليب إسحاق الشريازي 
  ذلك من كتب العلماء األعالم 

األمر الثالث ينبغي لطالب العلم ضبط كتابه بالنقط والشكل ليؤديه كما مسعه فقد قيل إعجام املكتوب مينع من 
  استعجامه وشكله مينع من إشكاله 

  واإلعجام هو النقط تقول أعجمت احلرف إذا أزلت عجمته وميزته عن غريه بالنقط 
  ق يقال استعجم عليه الكالم واستعلق واستبهم إذا أريج عليه فلم يقدر أن يتكلم واالستعجام االستغال

  والشكل هو إعالم احلرف باحلركة تقول شكلت الكتاب شكال إذا أعلمته بعالمات اإلعراب 
  واإلشكال االلتباس تقول أشكل األمر إذا التبس 

أنه هل ينبغي أن يقتصر على ضبط املشكل أو ينبغي أن وقد اتفق العلماء على استحسان الضبط إال أهنم اختلفوا يف 
  يضبط هو وغريه 

فقال بعضهم إمنا يشكل ما يشكل وال حاجة إىل الشكل مع عدم اإلشكال قال علي بن إبراهيم البغدادي يف كتاب 
  مسات اخلط ورقومه إن أهل العلم يكرهون اإلعجام واإلعراب إال يف امللتبس 

ل ما يشكل وما ال يشكل وذلك ألن املبتدئ وغري املتبحر يف العلم ال مييز ما يشكل مما وقال بعضهم ينبغي أن يشك
ال يشكل على أنه قد يظن أن الشيء غري مشكل لوضوحه يف بادئ الرأي وهو عند التأمل وإمعان النظر يكون 

أهنا واضحة مث يبدو له بعد  مشكال وكثريا ما يتهاون الطالب الواثق مبعرفته فيترك الضبط يف بعض املواضع العتقاده
  حني إشكال فيها فيندم على تفريطه 

والتهاون وخيم العاقبة واإلنسان معرض للنسيان وأول ناس أول الناس فاالحتياط إمنا هو يف شكل ما يشكل وما ال 
  يشكل ويف ذلك عموم النفع جلميع الطبقات 

حاق إبراهيم النجريمي أوىل األشياء بالضبط أمساء وينبغي للطالب أن ال يغفل عن ضبط األمساء فقد قال أبو إس
  الرجال ألهنا ال يدخلها القياس وال قبلها وال بعدها شيء يدل عليها 

وذكر أبو علي الغساين أن عبد اهللا بن إدريس قال ملا حدثين شعبة حبديث أيب احلوراء السعدي عن احلسن بن علي 
  ه أبا اجلوزاء باجليم والزاي لئال أغلط يعين فيقرأ) حور عني ( كتبت حتته 

ويستحب يف األلفاظ املشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها يف منت الكتاب مث يكتبها قبالة ذلك يف احلاشية مفردة 
مضبوطة فإن ذلك أبلغ يف احلاشية مفردة مضبوطة فإن ذلك أبلغ يف إبانتها وأبعد من التباسها ألن املضبوط يف أثناء 

نقط غريه وشكله مما فوقه أو حتته ال سيما عند ضيقها ودقة اخلط وأوضح من ذلك أن يقطع األسطر رمبا داخله 



حروف الكلمة املشكلة يف اهلامش ألنه يظهر شكل احلرف بكتابته مفردا وذلك يف بعض احلروف كالباء والياء 
  خبالف ما إذا كتبت الكلمة جمتمعة واحلرف املذكور يف أوهلا أو وسطها 

العيد يف االقتراح ومن عادة املتقنني أن يبالغوا يف إيضاح املشكل فيفرقوا حروف الكلمة يف احلاشية  قال ابن دقيق
  ويضبطوها حرفا حرفا فال يبقى بعده إشكال 

وينبغي التنبه ملا يقع من الضبط نقطا أو شكال يف خط العلماء األعالم من جهة غريهم فإنه قد خيفى حىت على 
يفعله بعضهم من ذلك قصدا لرفع نسبة اخلطأ إليه فيما وقع منه من قبل وأقبح من ذلك من احلذاق ومن القبيح ما 

  يفعله قصدا لنسبة اخلطأ إليهم 
األمر الرابع وكما ينبغي أن تضبط احلروف املعجمة بالنقط ينبغي أن نضبط احلروف املهملة بعالمة تدل على عدم 

  إعجامها 
يقلب النقط فيجعل النقط اليت فوق املعجمات حتت ما يشاكلها من وسبيل الناس يف ذلك خمتلف فمنهم من 

  املهمالت فينقط حتت الراء والصاد والطاء والعني وحنوها من املهمالت 
وقد اختلفوا يف كيفية نقط السني املهملة فقال بعضهم ينبغي أن تكون النقط اليت حتت السني املهملة مبسوطة صفا 

ثايف هكذا وقال بعضهم ينبغي أن تكون النقط اليت توضع حتت السني على صورة واليت فوق الشني املعجمة كاأل
  النقط اليت توضع فوق الشني واألوىل أن تكون مقلوبة هكذا ويستثىن من هذا 

  األمر احلاء فإهنا لو نقطت من حتت اللتبست باجليم 
  ة على قفاها لتكون فرجتها إىل فوق ومن الناس من جيعل عالمة اإلمهال فوق احلروف املهملة كقالمة ظفر مضجع

ومنهم من جيعل عالمة اإلمهال أن يكتب حتت احلرف املهمل مثله مفردا فيجعل حتت احلاء املهملة حاء مهملة 
صغرية وحتت الصاد صادا مهملة صغرية وكذا حتت سائر احلروف املهملة امللتبسة مثل ذلك فهذه العالمات الثالثة 

  شائعة معروفة 
العالمات ما هو موجود يف كثري من الكتب القدمية وال يفطن له كثريون كعالمة من جيعل فوق احلرف  وهناك من

  املهمل خطا صغريا 
قال احلافظ العراقي مسعت بعض أهل احلديث يفتح الراء من رضوان فقلت له يف ذلك فقال ليس هلم رضوان 

  فالن بالفتح ومسي من ال حيضرين ذكره اآلن  بالكسر فقلت إمنا مسي باملصدر وهو بالكسر فقال وجدته خبط
مث إين وجدت بعد ذلك يف الكتب القدمية هذا االسم وفوقه فتحة فتأملت الكتاب فإذا هو خيط فوق احلرف املهمل 

  خطا صغريا فعلمت أنه عالمة اإلمهال وأن الذي قاله بالفتح من ها هنا أيت 

احلرف املهمل مثل النربة والنربة هي كما ذكر اجلوهري وابن سيده ومن العالمات اليت مل تشع عالمة من جيعل حتت 
  اهلمزة ومنهم من جيعل ذلك فوق احلرف املهمل 

  ومن الناس وهم األكثر من يقتصر يف بيان احلروف املهملة على ما هو األصل فيها وهو إخالؤها عن العالمة 
ذلك داع وهو اخلوف من وقوع االشتباه يف موضع ال  وال خيفى أن خملفة ما هو األصل ال تنبغي إال إذا دعا إىل

  يستبعد فيه ذلك فوضع عالمة اإلمهال على مثل الراء من رضوان من قبيل وضع الشيء يف غري حمله 
ومل يتعرض أهل هذا الفن للكاف والالم وذكرمها املصنفون يف اخلط فقالوا إ الكاف إذا مل تكتب مبسوطة جيعل يف 

د خيتصرها بعضهم حىت تكون كاهلمزة والالم جيعل يف وسطها الم أي هذه الكلمة بتمامها وسطها كاف صغرية وق



  ال صورة ل 
  واهلاء إذا وقعت يف آخر الكلمة وخيف اشتباهها هباء التأنيث جعل فوقها هاء مشقوقة 

  األمر اخلامس قال ابن الصالح من شأن احلذاق املتقنني العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض 
أما التصحيح فهو كتابة صح على الكالم أو عنده وال يفعل ذلك إال فيما صح رواية ومعىن غري أنه عرضة للشك 

  أو للخالف فيكتب عليه صح ليعرف أنه مل يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه 
فاسد لفظا أو معىن وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض فيجعل على ما صح ورده كذلك من جهة النقل غري أنه 

أو ضعيف أو ناقص مثل أن يكون غري جائز من جهة العربية أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم أو مصحفا أو 
  ينقص 
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األثر: كتاب  أصول  لنظر إىل  وجيه ا   ت
لدمشقي : املؤلف  ا ئري  هر اجلزا  طا

  من مجلة الكالم كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك 
فيمد على مثل هذا خط أوله مثل الصاد وال يلزق بالكلمة املعلم عليها كيال يظن ضربا وكأنه صاد التصحيح مبدهتا 

جهة الرواية وغريها وبني ما صح من جهة الرواية دون  دون حائها كتبت كذلك ليفرق بني ما صح مطلقا من
غريها فلم يكمل عليه التصحيح وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله 

وروايته وتنبيها بذلك ملن ينظر يف كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه ولعل غريه قد خيرج له وجها 
  له بعد ذلك يف صحته ما مل يظهر له اآلن صحيحا أو يظهر 

ولو غري ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا ملا وقع فيه غري واحد من املتجاسرين الذين غريوا مث ظهر 
  الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه 

إلفليلي أن ذلك لكون وأما تسمية ذلك ضبة فقد بلغنا عن أيب القاسم إبراهيم بن حممد اللغوي املعروف بابن ا
  احلرف مقفال هبا ال يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل هبا 

قال املؤلف وألهنا ملا كانت على كالم فيه خلل أشبهت الضبة اليت جتعل على كسر أو خلل فاستعري هلا امسها ومثل 
  ذلك غري مستنكر يف باب االستعارات 

انقطاع فمن عادهتم تضبيب موضع اإلرسال واالنقطاع وذلك  ومن مواضع التضبيب أن يقع يف اإلسناد إرسال أو
  من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكالم الناقص 

ويوجد يف بعض أصول احلديث القدمية يف اإلسناد الذي جتتمع فيه مجاعة معطوفة أمساؤهم بعضها على بعض عالمة 
  تشبه الضبة فيما بني أمسائهم فيتوهم 

ا ضبة وليست بضبة وكأهنا عالمة وصل فيما بينها أثبتت تأكيدا للعطف خوفا أن جتعل عن مكان من ال خربة له أهن
  الواو والعلم عند اهللا تعاىل 

مث إن بعضهم رمبا اختصر عالمة التصحيح فجاءت صورة تشبه صورة التضبيب والفطنة من خري ما أوتيه اإلنسان 
  واهللا أعلم 

الصالح من أن الضبة مسيت هبذا االسم ألهنا ملا كانت على كالم فيه خلل وقد اعترض بعضهم على ما ذكره ابن 
أشبهت الضبة اليت جتعل على كسر أو خلل فاستعري هلا امسها فقال هذا بعيد ألن ضبة القدح جعلت للجرب وهذه 

لرائي أهنا ليست جابرة وإمنا هي عالمة لكون الرواية هكذا ومل يتجه وجهها أي عالمة لصحة ورودها لئال يظن ا
  غلط فيصلحها وقد يأيت من بعد ذلك من يظهر له وجه ذلك وقد غري بعض املتجاسرين ما الصواب إبقاؤه 

وأجيب عن ذلك بأن وجه الشبه بينهما كوهنما موضوعني على ما فيه خلل وهذا كاف يف صحة التشبيه ويف صحة 
  االستعارة 

  نوعا من أنواع اجلرب وإن مل يكن خربا تاما  على أن يف اإلشارة إىل أن يف ذلك املوضع خلال ما
  وقال بعض العلماء التضبيب هو كتابة صورة ضب فوق ما هو ثابت من جهة النقل غري أن فيه خلال ما 

وقد أشكل ذلك على بعض الباحثني فقال إن املعروف أن الضبة خط يكون أوله مثل الصاد املهملة وهذا يقتضي أن 



  عجمة وعلى هذا جيب أن توضع نقطة فوقه أوله ومل جتر عادهتم بذلك يكون أوله مثل الضاد امل
ويرتفع اإلشكال إذا علم أن واضعي العالئم التزموا أن جيردوها ما له نقطة عن نقطته اختصارا من جهة ودفعا 

نقطوها لاللتباس من جهة أخرى أال ترى أن النحاة جعلوا عالمة السكون اخلاء املأخوذة من أول خفيف وملا مل ي
  وعالمة احلرف املشدد الشني املأخوذة من أول شديد وملا مل ينقطوها صارت ) حـ ( صارت هكذا 

  ) ى ( وعالمة الكسرة الياء وملا مل ينقطوها صارت هكذا ) سـ ( هكذا 
  غري أن أكثر العالئم يلحقها فيما بعد تغري حىت إنه رمبا بعدت عن أصلها بعدا شديدا 

 شيء من ذلك يف باب الوقف حيث قال وهلذا عالمات فلإلمشام نقطة وللذي أجري جمرى وقد أشار سيبويه إىل
  اجلزم واإلسكان اخلاء ولروم احلركة خط بني يدي احلرف وللتضعيف الشني 

وقال بعض الكتاب التصحيح هو وضع صح فوق ما صح من جهة الرواية وغريها وهو عرضة للشك إشارة إىل أنه 
  عنه إىل أن صح فخشي أن يعاوده الشك فكتبها ليزول عنه الشك فيما بعد كان شاكا فيه فبحث 

والتضبيب هو وضع الضبة وهي بعض صح تكتب على شيء فيه شك ليبحث عنه فإذا تبني له صحته أمتها بضم 
  احلاء إليها فتصري صح ولو جعل هلا عالمة غريها لتكلف الكشط هلا 

  وكتب صح مكاهنا 
  أ حمض ال شك فيه فينبغي أن يكتب فوقه كذا خبط دقيق ويبني الصواب يف اهلامش وإن وقع يف الرواية خط

األمر السادس ينبغي االعتناء بأمر اللحق واللحق يف اصطالح أهل احلديث والكتابة ما سقط من أصل الكتاب 
  فأحلق باحلاشية 

  شيء حلق شيئا وهو بفتح الالم واحلاء وجيوز بسكون احلاء وهو يف اللغة الشيء الرائد وكل 
  وقد استعمل اللحق باملعىن االصطالحي بعض الشعراء فقال كأنه بني أسطر حلق 

واملختار يف ختريج الساقط يف احلواشي أن خيط الكاتب من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إىل فوق مث يعطفه 
اشية بكتبه اللحق مقابال للخط بني السطرين عطفة يسرية إىل جهة احلاشية اليت يكتب فيها اللحق ويبدأ يف احل

املنعطف وليكن ذلك يف احلاشية ذات اليمني وإن كانت تلي وسط ورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعدا إىل أعلى 
  الورقة ال نازال به إىل أسفل 

رغا له لو وإمنا اختري كتابة اللحق صاعدا إىل أعلى الورقة لئال خيرج بعده نقص آخر فال جيد ما يقابله من احلاشية فا
  كتب األول نازال إىل أسفل وإذا كتب األول صاعدا فما جيد بعد ذلك من نقص جيد ما يقابله من احلاشية فارغا له 

وهذا إن مل يزد اللحق على سطر فإن كان اللحق سطرين أو سطورا فال يبتدئ بسطوره من أسفل إىل أعلى بل 
 جهة باطن الورقة إذا كان التخريج يف جهة اليمني وإذا كان يبتدئ هبا من أعلى إىل أسفل حبيث يكون منتهاها إىل
  يف جهة الشمال وقع منتهاها إىل جهة طرف الورقة 

وإمنا اختري خترج اللحق يف جهة اليمني ألنه لو خرجه إىل جهة الشمال فرمبا ظهر بعده يف السطر نفسه نقص آخر 
 إشكال حيث يشتبه موضع هذا السقط مبوضع ذاك فإن خرجه قدامه إىل جهة الشمال أيضا وقع بني التخرجيني

السقط وإن خرج الثاين إىل جهة اليمني تقابلت عطفة التخريج إىل جهة الشمال وعطفة التخريج إىل جهة اليمني 
ورمبا تالقتا فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما خبالف ما إذا خرج األول إىل جهة اليمني فإنه حينئذ خيرج الثاين إىل 

  لشمال فال يلتقيان جهة ا



وال يلزم إشكال إال أن يتأخر النقص إىل آخر السطر فال وجه حينئذ إال خترجيه إىل جهة الشمال لقرب التخريج من 
  اللحق وسرعة حلاق الناظر به ولألمن من نقص حيدث بعده 

يكون السقط يف  نعم إن ضاق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورق لضيقه أو لضيقه بالتجليد بأن
  الصحيفة اليمىن فال بأس حينئذ بالتخريج إىل جهة اليمني وقد وقع ذلك يف خط غري واحد من أهل العلم 
  وينبغي أن يكتب عند انتهاء اللحق صح ومنهم من يكتب مع صح رجع ومنهم من يكتب انتهى اللحق 

  وضع التخريج ليؤذن باتصال الكالم ومنهم من يكتب يف آخر اللحق الكلمة املتصلة به داخل الكتاب يف م
وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل املغرب واختيار القاضي أيب حممد بن خالد صاحب كتاب الفاصل بني 

الراوي والواعي من أهل املشرق مع طائفة وليس ذلك مبرضى إذ قد يقع يف الكالم ما هو مكرر مرتني فأكثر ملعىن 
  من أن توافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل صحيح فإذا كررت الكلمة مل يؤ

  أمرها فيحصل بذلك ارتياب وزيادة إشكال فاألوىل االقتصار على كتابة صح 
  وذكر بعض أرباب النكت أن كلمة صح قد ينتظم هبا الكالم بعدها فيظن أهنا من أصل الكتاب 

صغرية وبعضهم يكتبها مبداد أمحر وبعضهم وأجيب بأن هذا نادر بالنسبة ملا قبله على أن احلذاق من الكتبة يكتبوهنا 
  ال يتم كتابة احلاء منها 

  وقال بعضهم األحسن الرمز لذلك بشيء ال يقرأ وحيصل ذلك بطمس صاد صح وعدم تعريف حائها 
  واختار ابن خالد أيضا يف عطفه خط التخريج أن متد حىت تلحق بأول اللحق يف احلاشية 

تاب ال سيما عند كثرة اإلحلاقات مع عدم االضطرار لذلك فإن العطفة وهذا غري مرضي ألن فيه تسويدا للك
اليسرية إىل جهة احلاشية اليت يكتب فيها اللحق كافية يف رفع اللبس وإن كان فيما ذهب إليه من مدها إىل أول 

  اللحق زيادة يف رفعه 
اليا وكتب اللحق مبوضع آخر فيتعني قال العراقي فإن مل يكن اللحق قبالة موضع السقوط بأن ال يكون ما يقابله خ

  حينئذ جر اخلط إىل أول اللحق أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا يف املوضع الفالين وحنو ذلك لزوال اللبس 
وقد رأيت يف خط غري واحد ممن يعتمد عليه اتصال اخلط إذا بعد اللحق عن مقابل موضع النقص وهو حينئذ حسن 

ال يستوي القاعدون من ( بعد نزول ) غري أويل الضرر ( ن ثابت يف نزول قوله تعاىل واألصل يف التخريج قول زيد ب
  كما يف سنن أيب داود فأحلقتها والذي نفسي بيده ولكأين أنظر إىل ملحقها عند صدع يف كتف ) املؤمنني 

  وأما ما يكتب يف حاشية الكتاب من غري أصل الكتاب يف شرح أو تنبيه 

اية أو نسخة أو حنو ذلك فقال بعضهم إنه ال ينبغي أن خيرج له لئال يدخل اللبس وحيسب على غلط أو اختالف رو
من األصل وإنه ال خيرج إال ملا هو من نفس األصل لكن جيعل على ذلك احلرف املقصود عالمة كالضبة والتصحيح 

  لتدل عليه 
  أيضا حاصل بل هو فيه أقرب  واعترض عليه بأن كال من الضبة والتصحيح اصطلح به لغري ذلك فخوف اللبس

  وقال بعضهم ينبغي أن خيرج له لكن على نفس الكلمة اليت من أجلها كتبت احلاشية ال بني الكلمتني 
  قال ابن الصالح التخريج أوىل وأدل ويف نفس هذا املخرج ما مينع االلتباس 
يقع بني الكلمتني بينهما سقط  مث هذا التخريج خيالف التخريج ملا هو من نفس األصل يف أن خط ذاك اخلريج

  الساقط وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة اليت من أجلها خرج املخرج يف احلاشية واهللا أعلم 



وقد جرت عادة كثري من الكتاب أن يشريوا إىل احلاشية باحلاء املهملة مفردة وقد ميدوهنا وقد يكتبون لفظ حاشية 
  بدون نقط 

جمة مفردة ويلتزمون نقطها لئال تشتبه باحلاشية وقد يكتبون لفظ نسخة واألكثر كتابتها وإىل النسخة باخلاء املع
  على صورة غري واضحة مع عدم النقط لتكون كالرمز 

وينبغي أن يالحظ يف احلواشي عدم كتابتها بني السطور ال سيما إن كانت ضيقة وترك شيء من جوانب الورقة 
  على اقتناء الكتب اجليدة اخلط والضبط  وحنو ذلك وقال بعض الشعراء يف احلث

  ) حمكم النقل متقن التقييد ... خري ما يقتين اللبيب كتاب ( 
  ) فصح التبييض بالتسويد ... خطه عارف نبيل وعاناه ( 
  ) ال وال عابه حلاق املزيد ... مل خيفه إتقان نقط وشكل ( 
  ) طرر صففت ببيض اخلدود ... فكأن التخريج يف طرتيه ( 

  لقول الثامن قول من أجاز الرواية باملعىن للصحابة والتابعني فقط ومنع من ذلك غريهم ا
قال ألن احلديث إذا قيده اإلسناد وجب أن ال خيتلف لفظه فيدخله الكذب وذلك ألن الرواية باملعىن ال سيما إن 

يف اللفظ كثريا ما يوجب  تعدد الراوون هبا توجب رواية احلديث على وجوه شىت خمتلفة يف اللفظ واالختالف
االختالف يف املعىن وإن كان يسريا حبيث ال يشعر به إال قليل من أهل الفضل والنبل واالختالف يف املعىن يدل على 

أن ذلك احلديث مل يرو كما ينبغي بل وقع خطأ يف بعض رواياته أو يف مجيعها فيكون فيها ما مل يقله النيب صلى اهللا 
   -عليه وسلم 

حملذور إمنا يظهر بعد تدوين احلديث وتقييده باإلسناد فإذا منع أتباع التابعني فمن بعدهم من الرواية باملعىن مل وهذا ا
  يظهر ذلك احملذور هذا فحوى كالمه 

هذا وقد كان التابعون فريقني فريق يورد األحاديث بألفاظها وفريق يوردها مبعانيها روي عن ابن عون أنه قال كان 
هيم والشعيب يأتون باحلديث على املعاين وكان القاسم بن حممد وابن سريين ورجاء بن حيوة يعيدون احلسن وإبرا

  احلديث على حروفه 
وروي عن سفيان أنه قال كان عمرو بن دينار حيدث احلديث على املعىن وكان إبراهيم بن ميسرة ال حيدث إال على 

  ما مسع 
  أمر الرواية باملعىن وهنا متت األقوال الثمانية اليت قيلت يف 

وقد ذكر بعضهم قوال تاسعا وهو قول من قال جتوز الرواية باملعىن إن كان موجب احلديث علما فإن كان موجبه 
  عمال مل جتز يف بعض كحديث أيب داود وغريه مفتاح الصالة الطهور وحتليلها التسليم 

رم الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة وحديث الصحيحني مخس من الدواب كلهن فواسق يقتلن يف احلل واحل
  والكلب العقور 

وجتوز يف بعض وقد أشكل هذا القول على كثري من الباحثني وذلك ألن موجب احلديث كان علما جيب االحتياط 
  فيه كثريا ألن الرواية باملعىن كثريا ما ال تكون وافية 

  ) وينايك نصه من بعيد ... فيناجيك شخصه من قريب ( 
  ) واختربه جتده أنس الفريد ... ه جتده خري جليس فاصحبن( 



  وقال بعضهم يف احلث على نسخ الكتب النافعة 
  ) وكل على هنج السداد يعينه ... فوائد نسخ الكتب شىت كثرية ( 
  ) وصحبة من يردي الفىت ويشينه ... فلو مل يكن منها سوى ترك غيبة ( 
  ) يف الطرس منه ميينه وإن سئمت ... لكان جديرا باللبيب التزامه ( 
  ) وغنيته عن ذي نوال ميونه ... ومنها اكتساب القوت من وجه حله ( 
  ) وعلم الفىت يسمو به ويزينه ... ومنها اكتساب العلم وهو أجلها ( 
  ) إذا نسياه إلفه وقرينه ... ومنها بقاء الذكر بعد وفاته ( 
  ) ملعاد خيونه وإال ففي يوم ا... وهذا إذا ما كان يف اخلري خطه ( 

األمر السابع إذا وقع يف الكتاب ما ليس منه فإنه ينبغي أن ينفى عنه ذلك إما بالضرب عليه واحلك له أو احملو 
  والضرب خري من احلك واحملو 

قال ابن خالد قال أصحابنا احلك هتمة وقال غريه كان الشيوخ يكرهون حضور السكني جملس السماع حىت ال 
بشر منه رمبا يصح يف رواية أخرى وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر يبشر شيء ألن ما ي

وحك من رواية هذا صحيحا يف رواية اآلخر فيحتاج إىل إحلاقه بعد أن بشر وحك وهو إذا خط عليه من رواية 
  األول وصح عند اآلخر اكتفى بعالمة اآلخر عليه بصحته 

غلطا سبق إليه القلم فالكشط أوىل لئال يتوهم بالضرب أن له أصال وإال فال على وقال بعض العلماء إن حتقق كون 
  أن الكشط فيه مزيد تعب مع إضاعة الوقت ورمبا أفسد الورقة وما تنفذ إليه وكثري من الورق يفسده الكشط 

ة تقول سلخ الشاة والكشط مأخوذ من قوهلم كشط البعري إذا نزع جلده وال يقال فيه سلخ وإمنا يقال ذلك يف الشا
  إذا نزع جلدها 

  ومرادهم بالكشط هنا احلك والبشر والبشر مأخوذ من قوهلم بشرت األدمي إذا قشرت وجهه 
  واألكثر من االستعمال لفظ احلك إلشعاره بالرفق بالقرطاس وقد وقع الكشط يف قول الشاعر يف ذم كاتب 

  ) ط أنك يف اخلط كثري الغل... حذقك يف الكشط دليل على ( 
وأما احملو فإنه يسود غالبا القرطاس وهو ال ميكن إال إذا كانت الكتابة يف لوح أو رق أو ورق صقيل جدا وكان 

  املكتوب يف حال الطراوة 
  وتتنوع طرق احملو فتارة يكون باإلصبع وتارة يكون خبرقه 

الكية أنه كان رمبا كتب الشيء مث ومن أغرهبا مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون بن سعد أحد األئمة من فقهاء امل
  لعقه 

  وهذا يومئ إىل ما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول من املروءة أن يرى يف ثوب الرجل وشفتيه مداد 
  وذكر عن أيب إسحاق الشريازي أن ثيابه كانت كأمنا أمطرت مدادا وكان ال يأنف من ذلك 

به أثر صفرة فأخذ من مداد الدواة وطاله به مث قال املداد بنا أحسن وذكر عن عبيد اهللا بن سليمان أنه رأى على ثو
  من الزعفران وأنشد 

  ) ومداد الدوي عطر الرجال ... إمنا الزعفران عطر العذارى ( 
  وحيكى عن بعض الفضالء أنه كان يأكل طعاما فوقع منه على ثوبه فكساه حربا وقال هذا أثر علم وذاك أثر شره 

  سن الفنجكردي ولألديب أيب احل



  ) أحب إلينا من الغالية ... مداد الفقيه على ثوبه ( 
  ) فإن له مهة عالية ... ومن طلب الفقه مث احلديث ( 
  ) بأرواحهم مل تكن غالية ... ولو تشتري الناس هذي العلوم ( 
  ) جنوم ويف األعصر اخلالية ... رواة األحاديث يف عصرنا ( 

و عالمة بينة يف إلغاء املضروب عليه مع السالمة من التهمة إلمكان قراءته بعد وأما الضرب فال حمذور فيه وه
الضرب ولذلك قالوا أجود الضرب أن ال يطمس املضروب عليه بل خيط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله 

  ويقرأ من حتته ما خط عليه 
  وقد اختلفوا يف الضرب على مخسة أقوال 

املضروب عليه خطا خمتلطا بالكلمات املضروب عليها ويسمى هذا الضرب عند أهل  القول األول أن خيط فوق
  املشرق والشق عند أهل املغرب 

  ومثال ذلك على هذا القول 
القول الثاين أن خيط فوق املضروب عليه خطا ال يكون خمتلطا بالكلمات املضروب عليها بل يكون فوقها منفصال 

  ول املضروب عليه وآخره حبيث يكون كالباء املقلوبة عنها لكنه يعطف طريف اخلط على أ
  ومثال ذلك على هذا القول 

  القول الثالث أن يكتب يف أول الزائد ال ويف آخره إىل 
  وقد يكتب عوضا من لفظ ال لفظ من أو لفظ زائد وقد يقتصر بعضهم على الزاي منها 

  رواية أخرى قال بعض العلماء ومثل هذا حيسن فيما صح يف رواية وسقط يف 
  وقد يضاف إليه الرمز ملن أثبته أو ملن نفاه من الرواة 

  وقد يقتصر على الرمز لكن حيث يكون الزائد كلمة أو حنوها 

ومثال ذلك ( القول الرابع أن حيوق على أول الكالم املضروب عليه بنصف دائرة كاهلالل وكذلك على آخره 
  ) على هذا القول 

الزيادة دائرة صغرية وكذلك يف آخرها وقد مساها واضعها صفرا خللو ما أشري إليه هبا  القول اخلامس أن تكتب أول
من الصحة كما مساها احلساب بذلك خللو موضعها من العدد ومثال ذلك على هذا القول مث إذا أشري إىل الزائد 

األعلى مثال ذلك يف  بنصف دائرة أو بصفر فليكن ذلك يف كل جانب يف أصل الكتاب فإن ضاق احملل فلتجعل يف
  نصف الدائرة مثال ذلك يف الصفر 

وإذا كثرت سطور الزائد فلك على هذه القوال الثالثة األخرية أن تكرر عالمة اإلبطال بأن تضعها يف أول كل 
  سطر وآخره ملا يف ذلك من زيادة البيان ولك أن ال تكررها بأن تكتفي بوضعها يف أول الزائد وآخره 

  الضرب على احلرف املكرر  وقد اختلفوا يف
  فقال بعضهم أوالمها باإلبطال الثاين ألن األول كتب على الصواب والثاين كتب على اخلطأ واخلطأ أوىل باإلبطال 

  وقال بعضهم أوالمها باإلبقاء أجودمها صورة وأدهلما على قراءته 
ضرب على الثاين صيانة ألول السطر وفصل بعضهم تفصيال حسنا فقال إن تكرر احلرف يف أول السطر فينبغي أن ي

عن التسويد والتشويه وإن تكرر يف آخر السطر فينبغي أن يضرب على أوهلما صيانة آلخر السطر عن ذلك فإن 
أوائل السطور وأواخرها أوىل بالصيانة عن ذلك فإن اتفق أن يكون أحدمها يف آخر السطر واآلخر يف أول السطر 



  ي يكون يف آخر السطر فإن أول السطر أوىل باملراعاة اآلخر فينبغي أن يضرب على الذ
فإن كان التكرر يف املضاف أو يف املضاف إليه أو يف الصفة أو يف املوصوف أو حنو ذلك مل يراع حينئذ أول السطر 

وآخره بل يراعى االتصال بني املضاف واملضاف إليه وحنومها يف اخلط فال يفصل بالضرب بينهما ويضرب على 
  املتطرف من املتكرر دون املتوسط احلرف 

  وإذا وقع يف الكتاب تقدمي وتأخري فينبغي أن 

يشار إىل ذلك فمنهم من يكتب أول املتقدم كتابة يؤخر وأول املتأخر يقدم كل ذلك بأصل الكتاب إذا اتسع وإال 
  مليم رمز لكتاب مسلم فباهلامش ومنهم من يرمز إىل ذلك بصورة م وهذا حسن إن مل يكن احملل قابال لتوهم أن ا

األمر الثامن ينبغي للطالب إذا كان الكتاب مرويا بروايتني أو أكثر ووقع يف بعضها اختالف وأراد اإلشارة إىل ذلك 
  أن حيترز مما يوقع يف اللبس 

يات قال ابن الصالح يف األمر الرابع عشر من األمور املفيدة يف كتابة احلديث وضبطه ليكن فيما ختتلف فيه الروا
قائما بضبط ما خيتلف فيه يف كتابه جيد التمييز كيال ختتلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها وسبيله أن جيعل أوال منت 

كتابه على رواية خاصة مث ما كانت من زيادة لرواية أخرى أحلقها أو من نقص أعلم عليه أو من خالف كتبه إما يف 
ذاكرا امسه بتمامه فإن رمز إليه حبرف أو أكثر فعليه ما قدمنا  احلاشية وإما يف غريها معينا يف كل ذلك من رواه

ذكره من أنه يبني املراد بذلك يف أول كتابه أو آخره كيال يطول عهده به فينساه أو يقع كتابه إىل غريه فيقع من 
  رموزه يف حرية وعمى 

  وقد يدفع إىل االقتصار على الرموز عند كثرة الروايات املختلفة 
هم يف التمييز بأن خص الرواية امللحقة باحلمرة فعل ذلك أبو ذر اهلروي من املشارقة وأبو احلسن واكتفى بعض

القابسي من املغاربة مع كثري من املشايخ وأهل التقييد فإذا كان يف الرواية امللحقة زيادة على اليت يف منت الكتاب 
 منت الكتاب حوق عليها باحلمرة مث على فاعل ذلك كتبها باحلمرة وإن كان فيها نقص والزيادة يف الرواية اليت يف

  تبني من له الرواية املعلمة باحلمرة يف أول الكتاب أو آخره على ما سبق واهللا أعلم 
والذي سبق هو ما ذكره يف األمر الرابع حيث قال ال ينبغي أن يصطلح مع نفسه يف كتابه مبا ال يفهمه غريه فيوقع 

  يف كتابه بني  غريه يف حرية كفعل من جيمع

روايات خمتلفة ويرمز إىل رواية كل راو حبرف واحد من امسه أو حرفني وما أشبه ذلك فإن بني يف أول كتابه أو 
آخره مراده بتلك العالمات والرموز فال بأس ومع ذلك األوىل أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها 

  ضها واهللا أعلم بكماله خمتصرا وال يقتصر على العالمة ببع
  تنبيه ال يسوغ للكاتب أن يكتب احلواشي يف كتاب ال ميلكه إال بإذن مالكه 

فإن قيل فهل يسوغ ذلك وجود عبارة يف األصل ختالف معتقده وخيشى إذا مل يكتب حاشية تتضمن اإلشارة إليها أو 
  الرد عليها أن تضر بعض املطالعني 

ية يف نفس الكتاب بكتابتها يف فرخة توضع هناك على أنه كثريا ما تصدى يقال ال فإن له مندوحة عن كتابة احلاش
ملثل هذا األمر من ليس له بأهل ممن يظن أنه له أهل حىت رمبا كان إفساده أكرب من إصالحه حىت صح أن يقال كم 

  حاشية أتت بغاشية 
  وقد وقع يف ذلك القدمي واحلديث 



  خلط وجتويده دون املشق والتعليق األمر التاسع ينبغي لكاتب احلديث حتقيق ا
  قال بعض األئمة شر الكتابة املشق وشر القراءة اهلذرمة وأجود اخلط أبينه 

  وقال بعضهم اخلط عالمة فكلما كان أبني كان أحسن 
  وقال بعضهم وزن اخلط وزن القراءة وأجود القراءة أبينها وأجود اخلط أبينه 

  واملشق سرعة الكتابة قاله اجلوهري 
  ال بعضهم املشق خفة اليد وإرساهلا مع بعثرة احلروف وعدم إقامة األسنان وق

والتعليق خلط احلروف اليت ينبغي تفرقها وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه وطمس ما ينبغي إظهار بياضه 
بدون القانون فيجتمعان يف عدم إقامة األسنان وينفرد التعليق خبلط احلروف وضمها واملشق ببعثرهتا وإيضاحها 

  املألوف وهو مفسد خلط املبتدي ودليل على هتاون غريه 
  وأهل العلم وإن مل يستقبحوا املشق والتعليق وإغفال النقط والشكل يف 

  املكاتبات إذا كان املكتوب إليه ممن ال يستعجم عليه فإنه يعدون ذلك يف كتب العلم مستقبحا 
  ميزة له وحتقيق اخلط هو أن متيز كل حرف بصورته امل

  وجتويد اخلط حتسينه 
  واحلسن يف أي شي كان مما متيل إليه النفس طبعا وكثريا ما دعا حسن اخلط إىل املطالعة يف كتاب ال مييل املطالع إليه 
وسأل الصويف بعض الكتاب عن اخلط مىت يستحق أن يوصف باجلودة فقال إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه والمه 

هى صعوده حدوره وتفتحت عيونه ومل تشتبه راؤه ونونه وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاسه واستقامت سطوره وضا
وأسرع إىل العيون تصوره وإىل القلوب تنوره وقدرت فصوله واندجمت أصوله وتناسب دقيقه وجليله وتساوت 

حملررين أطنابه واستدارت أهدابه وصغرت نواجذه وانفتحت حماجره وخرج عن منط الوراقني وبعد عن تصنع ا
  وخيل إليك أنه يتحرك وهو ساكن 

وال حتصل جودة اخلط إال بإعطاء كل حرف ما يستحقه من التقوس واالحنناء واالنبطاح وغري ذلك من الطول أو 
القصر والرقة أو الغلظة ومراعاة املناسبة بني احلروف بعضها مع بعض وبني الكلمات كذلك إىل غري ذلك مما هو 

  معروف عند أهله 
  تتمة ذلك مراعاة الفواصل وحسن التدبر يف فصل الكلمات  ومن

  قال علماء األثر يكره يف مثل عبد اهللا بن فالن أن يكتب عبد يف آخر 

السطر والباقي يف أول السطر اآلخر ومثل ذلك ما أشبهه مما يستقبح صورة وإن كان غري مقصود حنو قاتل فالن يف 
  النار 

  بعده يف أول السطر اآلخر فال يكتب قاتل يف آخر سطر وما 
وتشتد الكراهة إن وقع عبد وحنوه يف آخر الصحيفة اليسرى وما بعده يف أول الصحيفة اليمىن اليت تليها فإن الناظر 
فيها رمبا يبتدئ بالقراءة فيها كذلك من غري تأمل وإذا انتبه لذلك احتاج إىل قلب الورقة لريى ما كتب يف الصحيفة 

  اليسرى السابقة 
  عل ذلك ابن دقيق العيد من باب األدب ال من باب الوجوب وج

وحسن اخلط تتفاوت درجاته تفاوتا شديدا وذلك على حس تفاوت رعاية النسبة املطلوبة فيه وقد أشار إىل ذلك 



بعضهم يف أثناء البحث عن فن تركيب احلروف حيث قال كما أن للحروف حسنا خمصوصا يف حال إفرادها 
  وص يف حال تركيبها من تناسب الشكل وحنوه كذلك هلا حسن خمص

ومبادئ ذلك أمور استحسانية ترجع إىل رعاية النسبة الطبيعية يف األشكال وله استمداد من اهلندسة ولذلك قال 
  بعض احلكماء اخلط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية 

هو غري مستغرب فإنه نظري اختالفهم يف والناس كثريا ما خيتلون يف ترجيح بعض اخلطوط على بعض يف احلسن و
  ترجيح بعض الناس على بعض يف ذلك 

واالستحسان كثريا ما خيتلف باختالف اإللف والعادة واملزاج إال أن املرجع يف ذلك إىل أرباب الفن ممن عرف 
  بسالمة الطبع ودقة النظر وفرط الرباعة فيه 

ميكن يف غريه وحيتمل من تكبري احلروف وتصغريها ما ال حيتمل واعلم أن اخلط العريب ميكن فيه من السرعة ما ال 
غريه ويقبل من النوع ما ال يقبله غريه ولذلك كثرت أنواع اخلط العريب واملشهور منها عند املتأخرين ستة أنواع 

  وهي الثلث والنسخ والتعليق والرحيان واحملقق والرقاع 
  نوا به عناية شديدة حىت واملراد بالتعليق هنا خط وضعه بعض الفرس مث ع

صار يقال له اخلط الفارسي ويقال له أيضا اخلط املعلق وهو خط تعصب اإلجادة فيه وهو غري قدمي العهد فال ينبغي 
أن يتوهم من قول املتقدمني بكراهة اخلط املعلق أهنم يعنون هذا بل مرادهم به اخلط الذي أذهبت أسنانه وخلط فيه 

  فرقها وطمس فيه بياض ما ينبغي إظهار بياضه بني احلروف اليت ينبغي ت
  ويشبه هذا اخلط من وجه اخلط املسلسل وهو خط متصل احلروف ليس يف حروفه شيء منفصل 

وأما املتقدمون فقد اشتهر عندهم أنواع كثرية من أنواع اخلط العريب وقد تصدى لذكرها أبو الفرج حممد بن 
كتاب الفهرست وقد أحببت إيراد شيء مما ذكره على طريق التلخيص إسحاق البغدادي املعروف بابن الندمي يف 

  قال يف املقالة األوىل يف وصف لغات األمم من العرب والعجم ونعوت أقالمها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباهتا 
يج إىل مينة اليد أول اخلطوط العربية اخلط املكي وبعده املدين مث البصري مث الكويف فأما املكي واملدين ففي ألفاته تعو

  وأعلى األصابع ويف شكله إضجاع يسري 
مث استخرج األقالم األربعة واشتق بعضها من بعض قطبة وكان أكتب الناس على األرض بالعربية وكان يف أيام بين 

  أمية 
  مث جاء الضحاك بعده فزاد على قطبة وكان أكتب اخللق بعده وكان يف أول خالفة بين العباس 

ء بعدمها وأتبع ذلك بذكر أربعة وعشرين قلما وذكر أن خمرجها كلها من أربعة أقالم قلم اجلليل مث ذكر من جا
وقلم الطومار الكبري وقلم النصف الثقيل وقلم الثلث الكبري الثقيل وأن خمرج هذه األقالم األربعة من القلم اجلليل 

  وهو أبو األقالم 
  نقل ذلك من خط أيب العباس بن ثوابة 

ن غريه أنه قال ومل يزل الناس يكتبون على مثال اخلط القدمي الذي ذكرناه إىل أول الدولة العباسية فحني مث نقل ع
  ظهر اهلامشيون اختصت املصاحف هبذه 

اخلطوط وحدث خط يسمى العراقي وهو احملقق الذي يسمى الوراقي ومل يزل يزيد وحيسن حىت انتهى األمر إىل 
  تجويد خطوطهم فتفاخر الناس يف ذلك املأمون فأخذ أصحابه وكتابه ب



وظهر رجل يعرف باألحوال احملرر من صنائع الربامكة عارف مبعاين اخلط وأشكاله فتكلم على رسومه وقوانينه 
وجعله أنواعا وكان هذا الرجل حيرر الكتب النافذة من السلطان إىل ملوك األطراف يف الطوامري وكان يف هناية 

لك مسحا ال يليق على شيء فلما نشأ ذو الرياستني الفضل بن سهل اخترع قلما وهو احلرفة والوسخ وكان مع ذ
  أحسن األقالم ويعرف بالرياسي ويتفرع إىل عدة أقالم 

ويف أيام املقتدر ظهر إسحاق بن إبراهيم التميمي ويكىن بأيب احلسني وكان يعلم املقتدر وأوالده وله رسالة يف اخلط 
يف زمانه أحسن منه خطا وال أعرف بالكتابة وأخوه أبو احلسن نظريه ويسلك طريقته وابنه  مساها حتفة الوامق ومل ير

إمساعيل بن إسحاق وابنه القاسم بن إمساعيل ومن ولده أبو العباس عبد اهللا بن أيب إسحاق وهؤالء كانوا يف هناية 
  حسن اخلط واملعرفة بالكتابة 

د العباس بن احلسن وأبو احلسن علي بن عيسى وأبو علي حممد بن وممن كتب باملداد من الوزراء الكتاب أبو أمح
   ٣٢٨وتويف سنة  ٢٧٢علي بن مقلة ولد سنة 

   ٣٣٨وتويف سنة  ٢٧٨وممن كتب باحلرب أخوه أبو عبد اهللا احلسن بن علي ولد سنة 
علي بن احلسن بن عبد وهذان رجالن مل ير مثلهما يف املاضي إىل وقتنا هذا وعلى خط أبيهما مقلة كتبا واسم مقلة 

  اهللا ومقلة لقب 
هلما وأوالدمها فلم يقاربومها وإمنا يندر من الواحد منهم احلرف بعد ÷وقد كتب يف زماهنما مجاعة وبعدمها من أ

  احلرف والكلمة بعد الكلمة وإمنا الكمال كان أليب علي وأيب عبد اهللا 
  وقد رأيت مصحفا خبط مقلة 

الناس أن الوزير أبا علي هو أول من ابتدع هذا اخلط املعروف وليس كذلك فقد  قال بعض الكتاب يظن كثري من
وجد من الكتب فيما قبل املئتني ما ليس على صورة الكويف بل يبعد عنه إىل بعض هذه األوضاع املتداولة اآلن وإن 

  كان هو إىل الكويف أقرب منها وأميل لقربه من أصله املنقول عنه 
  زاد يف التأنق يف هندسة احلروف ويف إجادة حتريرها ومنه انتشر اخلط نعم إن ابن مقلة قد 

  مث جاء بعده علي بن هالل املعروف بابن البواب فزاد يف التأنق 

  فازداد اخلط هبجة وطالوة ولشهرة خطه باحلسن الباهر 
  قال أبو العالء املعري 

  )  جياري النضار الكاتب بن هالل... والح هالل مثل نون أجادها ( 
  ورثاه بعض الشعراء فقال  ٤١٣وقد اخترع كثريا من األقالم وكانت وفاته سنة 

  ) وقضت بصحة ذلك األيام ... استشعر الكتاب فقدك سالفا ( 
  ) أسفا عليك وشقت األقالم ... فلذاك سودت الدوي وجوهها ( 

  مث جاء بعدمها كثري ممن اتبعهما بإحسان وهم مذكورون يف طبقات اخلطاطني 
قد تعرض بعض املتأخرين من الكتاب لذكر األقالم على حسب ما وقف عليه فقال اعلم أن أصل األقالم اثنان و

  ومنهما تستنبط بقية األقالم 
األول احملقق وهو أصل بذاته ويقال إنه أول قلم وضع والرحيان مستنبط منه ويكتبان بالقلم احملرف وهو ما كان ذا 

رتفاعا كثريا إذا كان مكبوبا وذلك ألن الفركات وهي رقة الزوايا تظهر به أكثر سن مرتفعة من اجلهة اليمىن ا



  ويرقق املنتصبات كاأللف ورأس الالم كما أن املدور يثخنها 
  واملدور هو ما استوى سناه 

  وخصا بأن ال يطمس فيهما عني وال فاء وال قاف وال ميم وال واو وأن يكونا منريين 
  بقلمه مفتح األعني واحملقق بغريه  والفرق بينهما أ الرحيان

  وقال ابن البواب نسبة الرحيان إىل احملقق كنسبة احلواشي إىل النسخ 
والنسخ مستنبط من الرحيان والفرق بينهما أن النسخ إعرابه أقل من الرحيان وفيه تعليق وطمس فقرب من الرقاع 

  ت ويكتب النسخ بالقلم املدور وكذلك التواقيع الصغار واملراسال
والثاين الثلث هو أصل بذاته وقلم التوقيع مستنبط منه والرقاع مستنبط من التوقيع فحد التوقيع أن ال حيتمل 

  اإلعراب وإال فهو ثلث خفيف ولعدم 

  استدعائه اإلعراب قصرت ألفه فإن قيل مل وفرت شحمته قيل ليزيد مع تدويره يف تثخني منتصباته وإخفاء فركاته 
األشعار مستنبط من احملقق والثلث على رأي مجاعة فلك إذا أن تكتبه بقطة قلم احملقق وإن شئت واملؤنق وهو قلم 

بقطة قلم الثلث لتركبه منهما والثلث يكتب بالقلم الذي يكون بني التحريف والتدوير وهو ما كان ذا سن مرتفعة 
  التواقيع الشبيهة بالثلث من اجلهة اليمىن ارتفاعا يسريا إذا كان مكبوبا ويكتب هبذا القلم أيضا 

وقال ابن البواب هو أصل بذاته وأنكر على من جعله مركبا منهما فقال املؤنق وهو قلم األشعار ليس مركبا من 
احملقق والثلث كما خييل لبعض املبتدئني وإمنا وقع االشتباه ملشاكلة بعض حروفه حروف احملقق وبعضها حروف 

  ذاق هذه الصناعة الثلث لكن بينهما مباينة يدركها ح
واحملقق من أحسن اخلطوط وأصعبها على الكتاب وقل من يقدر على كتابته حبيث ال ميزج شيئا من حروفه حبروف 

  املؤنق 
  والثلث مما تقوي املداومة عليه اليد وتعينها على بقية األقالم 

ق مل ختل عن قصر وعماقة واحملقق بالعكس ومما يبني الفرق أن الراء والنون والواو والياء املفردات إذا كانت يف املؤن
يف هذه احلروف األربعة وإذا كانت يف الثلث كانت أعمق وأقصر فتبني مبا ذكر أن املؤنق ليس مركبا من احملقق 

والثلث فمن قام يف هذه الثالثة على الصراط وجانب طريف التفريط واإلفراط فهو الكامل يف علم الكتابة املشار إليه 
  باإلصابة 

  واعلم أن لكل قلم من السبعة شيئا خيتص به 
فاحملقق والرحيان باملصاحف واألدعية والنسخ بالتفسري واحلديث وحنومها والثلث بالتعليم والتوقيع بالتواقيع الكبار 

  اليت لألمراء والقضاة واألكابر والرقاع بالتواقيع الصغار واملراسالت واملؤنق بكتابة الشعر 
يكره يف اخلط فنقول قد عرفت أهنم يكرهون فيه التعليق واملشق وكما يكرهون فيه ذلك ولنرجع إىل ذكر ما 

  يكرهون فيه التدقيق ألن اخلط الدقيق ال ينتفع به 

من يف نظره ضعف ورمبا ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فال ينتفع به قال أمحد بن حنبل البن عمه حنبل بن إسحاق وقد 
  ه خيونك أحوج ما تكون إليه رآه يكتب خطا دقيقا ال تفعل فإن

وقال أبو حكيمة كنا نكتب املصاحف بالكوفة فيمر بنا علي بن أيب طالب فيقوم علينا فيقول اجل قلمك قال 
  فقططت منه مث كتبت فقال هكذا نوروا ما نور اهللا عز و جل 



  وكان بعض املشايخ إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط ال يوقن باخللف من اهللا 
لو يعلم أن ما عنده من الورق لو توسع فيه ألتاه اخللف من اهللا مل حيرص عليه ذلك احلرص فكأن تدقيقه  يريد أنه

  اخلط لعدم إيقانه باخللف من اهللا تعاىل 
  وقال بعض العلماء إن الذي يكتب اخلط الدقيق رمبا يكون قصري األمل ال يؤمل أن يعيش طويال 

  أنه ال خيطر بباله ضعف البصر يف الكرب  وقد يقال إنه قد يكون طويل األمل غري
  وقد كان أناس مولعني بتدقيق اخلط حىت بعد تقدمهم يف السن منهم احلافظ مشس الدين ابن اجلزري 

  ومنهم من املتقدمني أبو عبد اهللا الصوري فإنه كتب صحيح البخاري ومسلم يف جملد لطيف وبيع بعشرين دينارا 

 @٨٠٣  @  

 @٨٠٤  @  

أن يف تدقيق اخلط رياضة للبصر كما يراض كل عضو مبا خيصه وأن من مل يفعل ذلك وأدمن على  وذكر بعضهم
سواه رمبا تصعب عليه معاناته فيما بعد إذا دعاه إىل ذلك داع فيكون كمن ترك الرياضة باملشي فإنه حيصل له مشقة 

  فيه فيما بعد خبالف من اعتاده أحيانا 
ا كان ذلك بغري عذر فإن كان مث عذر كأن ال يكون يف الورق سعة أو يكون رحاال وهذه الكراهة إمنا تكون فيما إذ

يريد محل كتبه معه لتكون خفيفة احململ مل يكره ذلك قال حممد بن املسيب األرغياين كنت أمشي يف مصر ويف كمي 
  مئة جزء يف كل جزء ألف حديث 

تفعل هذا فقال لقلة الورق والورق وخفة احلمل على  وقيل أليب بكر عبد اهللا الفارسي وكان يكتب خطا دقيقا مل
  العنق 

األمر العاشر كما وقع التصحيف يف غري احلديث وقع التصحيف يف احلديث وقد عرفت أن التصحيف املتعلق 
  باحلديث منه ما يتعلق باملنت ومنه ما يتعلق باإلسناد 

  ض لبيان التصحيف مطلقا وقد ألف كثري من العلماء األعالم كتبا يف ذلك فمنهم من تعر
  ومنهم من اقتصر على بيان التصحيف الذي وقع يف غري احلديث من كتب األدب وحنوها 

  ومنهم من اقتصر على بيان التصحيف الذي وقع يف كتب احلديث فقط 
وليس مراد من ألف يف ذلك الطعن يف املصحفني والوضع من قدرهم فإن فيهم من وقع ذلك منه نادرا وهو من 

ل التثبت ال سيما إن كان يف موضع تعسر فيه السالمة من اخلطأ ولذا قال بعض احلفاظ إن كثريا من التصحيف أه
املنقول عن األكابر اجللة هلم فيه أعذار مل ينقلها ناقلوه ومن يعرى عن اخلطأ والنبيل من عدت غلطاته بل مرادهم 

  تبه له من الطالب بيان الصواب والتنبيه على ما خيشى أن يزل فيه من مل ين
والتصحيف قسمان تصحيف بصر وهو األكثر وذلك كتصحيف بشر ببسر وتصحيف مسع كتصحيف عاصم 

  األحول بواصل األحدب 
قال الدارقطين يف حديث لعاصم األحول رواه بعضهم فقال عن واصل األحدب هذا من تصحيف السمع ال من 

  كتابة وإمنا أخطأ فيه مسع من رواه تصحيف البصر يريد أن ذلك مما ال يشتبه من حيث ال
والتصحيف ينشأ غالبا من األخذ من الصحف من غري تدريب األساتذة حىت قيل إنه مأخوذ منها فإذا قيل صحف 



  كذا فكأنه قيل أخذه من الصحيفة ويقال له الصحفي 
في بفتحتني يريدون قال بعض اللغويني الصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه وإذا نسب إليها قيل رجل صح

  أنه يأخذ العلم منها دون املشايخ 

  والتصحيف تغيري اللفظ حىت يتغري املعىن املراد من املوضع يقال صحفه فتصحف أي غريه فتغري حىت التبس 
ونقل عن احلافظ املزي وكان من أبعد الناس عن التصحيف ومن أحسنهم أداء لإلسناد واملنت أنه كان يقول إذا 

أحد برواية مما يذكره بعض شراح احلديث وكان ذلك على خالف املشهور عنده هذا من التصحيف أغرب عليه 
  الذي مل يقف صاحبه إال على جمرد الصحف ومل يأخذ إال منها 

وقد ذكر بعض من تعرض لبيان علل احلديث اليت تعرض له فتحيل معناه أن من مجلة ذلك نقل احلديث من 
وأن كثريا من الناس يعول على إجازة الشيخ له دون لقائه والتلقي منه مث يأخذ بعد الصحف دون السماع من أئمته 

ذلك علمه من الصحف والكتب اليت ال يعلم صحتها من سقمها ورمبا كانت خمالفة لرواية شيخه فيصحف احلروف 
  ويبدل األلفاظ وينسب مجيع ذلك إىل شيخه وهو له ظامل 

عرفة الصحيح من السقيم إذا ورد عليهم حديث خيالف املشهور ال سيما إن كان ومن مث وجب على النقاد املليني مب
مما ينبو عنه السمع أن ينظروا أوال يف سنده فإن وجدوا يف رواته من ال يوثق به مل يعولوا عليه وإن مل جيدوا ذلك 

ا وقع فيه على وهم عرض رجعوا إىل التأويل فإن أمكن تأويله بغري تعسف قبلوه ومل ينكروه وإال ردوه ومحلوا م
  لبعض الرواة 

  والتحريف العدول بالشيء من جهته 
وحرف الكالم حتريفا عدل به عن جهته وهو قد يكون بالزيادة فيه والنقص منه وقد يكون بتبديل بعض كلماته 

  وقد يكون حبمله على غري املراد منه 
  فالتحريف أعم من التصحيف 

ة بكلمة أخرى تشاهبها يف اخلط وختالفها يف النقط وذلك كتبديل العذل وخص األدباء التصحيف بتبديل الكلم
  بالعدل والغدر بالعذر والعيب بالعتب 

والتحريف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشاهبها يف اخلط والنقط معا وختالفها يف احلركات كتبديل اخللق باخللق 
  والفلك بالفلك والقدم بالقدم 

ل األمر خاليا من النقط والشكل فكان ال يؤمن فيه التصحيف والتحريف على كل وقد كان اخلط العريب يف أو
  قارئ مث وضع بعد ذلك النقط والشكل 

  أما النقط فللتمييز بني بعض احلروف املشتركة يف صورة واحدة فأمن بذلك من التصحيف 
ريب مع حسن الصورة وافيا وأما الشكل فلبيان احلركات اليت للحروف فأمن بذلك من التحريف فصار اخلط الع

  بالغرض املطلوب من اخلط 
وإمنا اختاروا جعل الشكل مستقال ملا أشرنا إليه يف بعض رسائلنا يف اخلط حيث قلنا قد اختلفت مناهج أرباب 

  الكتابة يف أمر احلركات فمنهم من مل يتخذ هلا عالئم يف اخلط كالسامرة 
  ومنهم من اختذ هلا عالئم 

هم من اختذ هلا عالئم متصلة باحلروف حىت تتغري صورة احلرف بتغري حركته كأهل احلبشة فإن وهؤالء أقسام من



  لكل حرف عندهم صورا شىت ختتلف باختالف حركته ومنهم من اختذ هلا عالئم ال تتغري صورة احلرف بتغريها 
ل حرف متحرك بعده يف وهؤالء قسمان قسم اختاروا أن تكون عالئم احلركات يف أثناء الكلمة فرمسوا حركة ك

  أثناء السطر كاليونانيني والالتينيني 
وكأن هؤالء جعلوا احلركة جزأ من الكلمة يف الكتابة وبذلك سهلت القراءة وصعبت الكتابة وذلك أن الكابت هبا 

  يغدو كأنه يكتب الكلمة مرتني 
احلركة فوق احلرف احملرك هبا أو وقسم اختاروا أن جتعل عالئم احلركات مستقلة خارجة عن السطر فتوضع عالمة 

  حتته كالعرب والعربانيني والسريانيني 
وهؤالء قد جعلوا زمام احلركات يف أيديهم وبذلك يتيسر هلم أن جيروا على مقتضى احلال من الشكل عند 

  اإلشكال وتركه عند عدم اإلشكال وتركه أو شدة االستعجال 
على من نظر يف الكتب اليت غفل عنها الزمان فلم يصبها بآفة فبقيت وقد بلغ اخلط العريب من الكمال ما ال خيفى 

إىل هذا العهد فإن كثريا منها كتب خبط يروق الطرف مع حسن الضبط ووضع عالئم الوقف حبيث يقرأ فيها كل 
  قارئ بدون أدىن توقف 

يف غريه من اخلطوط متلقفا  وقد توهم بعض أهل األدب من أهل األندلس أن يف اخلط العريب من األشياء ما ال يوجد
ذلك من أناس مل يقفوا على حقيقة األمر مث ظهر بعد أعصر أناس من غري أهل األدب فزعموا ذلك وقد شعروا 

بشيء يقال يف اخلط العريب فبادروا لالعتراض عليه واإلزراء به وظنوا أن ذلك يشعر بنباهتهم ويقرهبم عند األمم 
  خطوطهم  األخرى وهم يف األكثر ال حيسنون

وبينما هم ينتظرون الشكر وحسن الذكر عندهم إذا بكثري من أرباب تلك اخلطوط واملهيمنني عليها قد ردوا 
عليهم وسددوا سهام اللوم إليهم وقالوا هلم قفوا مكانكم فما لكم وألمر مل ختربوه وأبانوا أن شكايتهم ليست من 

أنواع السقيمة الشديدة االشتباه اليت ألفها كثري من الناس  نفس اخلط العريب كما فعل أولئك األغمار بل من بعض
  وحثوا على االعتناء باخلط احملقق والتزام الشكل ولو ميا يشكل فقط ووضع العالئم الدالة على الوقف وحنوه 

وال خيفى أنه يوجد يف بعض أنواع اخلط العريب ما تعسر قراءته حىت على كثري من احلذاق كاخلط املسلسل وهو 
الذي تتصل حروفه وال ينفصل منها شيء وكأن واضعه قصد به أن جيعله من قبيل اإللغاز يف اخلط فال ينبغي أن 
تكتب به ومبا شاهبه يف عسر احلل إال املذكرات اليت حيب صاحبها أن ال يطلع عليها غريه ويسوغ أن تكتب به 

ا إن كانا حيبان أن ال يطلع عليها غريمها واحلكيم من املراسالت اخلاصة إذا كان املرسل إليه من العارفني به ال سيم
  وضع كل شيء يف موضعه 

وليس االعتراض على اخلط واللغة وحنومها منكرا بل هو مطلوب إذا كان على وجهه فإن بيان النقص يف الشيء 
ة وال اختبار كما رمبا دعا إىل إزالته فيكون من موجبات الكمال وإمنا املنكر التهافت عل االعتراض من غري معرف

  يفعله كثري من األغمار 
وقد وقفت على مقاالت فيها بيان حال اخلط العريب وما قاله أهل املعرفة فيه وهي صادرة ممن خرب كما خرب غريه 

  من خطوط األمم املشهورة 
  وقد أحببت أن أورد هنا ما ذكر فيها بعد اجلمع بينها مع االختصار والتنقيح وها هو ذلك 



صور احلروف الالتينية ال تشتمل على مجيع حروفهم فجعلوا لكل حرف من احلروف املختصة هبم صورتني  رأوا أن
  أو أكثر من صور احلروف الالتينية 

انظر إىل الشني مثال وهي مما ال يوجد يف الالتينية فترى بعضهم يصورها بالسني واهلاء وبعضهم بالسني والزاي 
لسني والكاف واهلاء وبعضهم بغري ذلك وقس عليه سائر احلروف اليت توجد يف وبعضهم بالكاف واهلاء وبعضهم با

لغتهم وال توجد يف لغة الالتني وليتهم كانوا سلكوا يف ذلك مسلكا واحدا حىت ال يقع املطالع يف كثري من املواضع 
  يف احلرية 

قرره العارفون باللغات السامية وهو وقد أظهر العرب فيما استعاروه هلذه األحرف من الصور حكمة بالغة تظهر مما 
أن اللغة العربية والسريانية والعربانية قد نشأت من أصل واحد هو هلن مبنزلة األم وهي اللغة اآلرامية نسبة إىل آرام 

  أحد أبناء سام وهذه اللغات الثالث مبنزلة األخوات ومما يدل على ذلك كثرة التشابه بينهن 
أن يراعوا يف أمر تصوير هذه احلروف جانب األختني إال أن مراعاهتم جلانب السريانية وملا كان األمر كذلك أحبوا 

اليت أخذوا هذا اخلط من أرباهبا كان أكثر وذلك أن األلفاظ العربية اليت فيها صاد وهي موجودة يف السريانية 
بض فإهنا يف السريانية أرع والعربانية جتعل السريانيون ضادها عينا والعربانيون صادا حنو أرض وضان وضاق وق

وعان وعاق وقبع والعربانية أرص وصان وصاق وقبص فاستعاروا للضاد صورة للصاد جماراة للعربانيني الذين 
جيعلون الضاد صادا ومل يستعريوا هلا صورة العني جماراة للسريانيني الذين جيعلون الضاد عينا ملا بني الضاد والعني من 

  البعد يف اللفظ 
لوا عكس ذلك يف الظاء فإهنم مل يصوروها بالصاد كما يلفظها العربانيون ولكن صورها بالطاء كما يلفظها وقد فع

السريانيون وذلك ألن البعد ما بني الظاء والصاد أكثر من البعد ما بني الظاء والطاء وألن صورة الصاد قد 
  استعريت لصورة الضاد وألن جماراة من أخذوا عنهم اخلط أوىل 

لفاظ العربية اليت فيها ذال وهي موجودة فيهما جيعل السريانيون ذاهلا داال والعربانيون زايا حنو ذكر وذهب واأل
  وذراع فإهنا يف السريانية دكر ودهب ودراع ويف العربانية زكر وزهب وزراع 

شينا حنو ثلج وثعلب وثقل  واأللفاظ العربية اليت فيها ثاء وهي موجودة فيهما جيعل السريانيون ثاءها تاء والعربانيون
  وثور ووثب واثنان وثالثة 

وقد نشأ من االستعارة املذكورة أن صار الثين عشر حرفا ست صور يشترك يف كل صورة منها حرفان فحصل 
بذلك التباس وزاد جبعل احلاء كاجليم والزاي كالراء والشني كالسني والقاف كالفاء مع التشريك بني التاء والباء 

  لنون يف صورة واحدة إذا كن يف غري آخر الكلمة فصار االلتباس شديدا والياء وا
  وكيف ال واحلروف العربية مثانية وعشرون والصور الدالة عليها يف الكتابة سبعة عشر 

وبقوا على ذلك حينا من الدهر مث حزهبم األمر إىل ربع االلتباس فاخترعوا طريقة النقط فامتاز كل حرف بصورة ال 
يها غريه إال أنه بعد اختراع هذه الطريقة قد كتبت كتب كثرية بدون نقط جريا على الطريقة القدمية إال يشاركه ف

أهنم اآلن قلما يكتبون شيئا بغري نقط إال أمساءهم يف بعض املواضع كالرسائل وحنوها فإن أحدهم إذا كتب رسالة إىل 
وكثريا ما يفعلون ذلك يف الشهادات والصكوك ويسمى غريه أو كتبت من طرفه فإنه يضع امسه يف آخرها بغري نقط 

  ذلك عندهم باإلمضاء وهو من األمور اليت تنكر عليهم 
وقد جرى العرب يف أول األمر على ما جرى عليه األمم السامية من عدم وضع عالئم للحركات فكانوا يكتبون 

حتتها ومل يدخلوها يف صفها كما فعل كثري احلروف فقط مث بعد حني اخترعوا هلا عالمات وجعلوها فوق احلروف أو 



من األمم غري السامية إال أهنم انتبهوا من أول األمر ألمر املد فجعلوا له عالمة تدل عليه واعتنوا به حىت جعلوا 
العالمة حرفا من احلروف يوضع بعد احلرف املمدود داخال معه يف الصف فإن كان املمدود مفتوحا جعلوا عالمة 

  إن كان مده األلف و

  مضموما جعلوا عالمة مده الواو وإن كان مكسورا جعلوا عالمة مده الياء 
وقد غفل عن هذا األمر الذي انتبه له العرب من أول األمر كثري من األمم اليت هلا عناية شديدة بأمر الكتابة حىت 

  إهنم مل يضعوا له عالمة أصال 
النقط وافيا بتمام الغرض حبيث صارت الكلمات العربية وقد أصبح اخلط العريب بعد وضع عالئم احلركات مع 
  يقرؤها الواقف على حروفها وحركاهتا من غري توقف 

وهذه املزية قلما توجد يف خط أمة من األمم حىت إن بعض األمم املتقدمة يف العلوم واملعارف حيتاج املرء بعد تعلم 
مة حىت يتيسر له بعد ذلك أن يقرأ يف كتبهم قراءة خالية خطها أن يتعلم قراءة جل الكلمات اليت يف لغتهم كلمة كل

من الشوائب إال أن كتابة مثل اللغة الفارسية هبا ال خيلو من إشكال ملخالفة طباع اللغات السامية لطباع غريها من 
  سائر اللغات 

ري منها فترى كثريا من ومما يستغرب أن األمم الغربية مع اتفاقهم يف صور احلروف اهلجائية قد اختلفوا يف لفظ كث
  األلفاظ إذا كتبت حبروفهم يقرؤها كل فريق منهم على وجه خيالف غريه 

  وعلى ذلك فال تستغرب اختالفهم يف أمساء كثري من املدن وحنوها 
وقد نشأ من ذلك أن صار أغلب األلفاظ املصورة حبررفهم إذا كان من اللغات الغربية عندهم كالصينية واهلندية 

ة جمهوال ال يعرف كيف يلفظ به عند أهله وذلك أن الذين تلقوا أوال تلك األلفاظ من العارفني هبا قد والفارسي
  كتبوها على مقتضى اصطالحهم فإذا قرأها غريهم من األمم األخرى قرأها كل فريق منهم على مقتضى اصطالحه 

حلروف مع اختالف لغاهتم أن يتفقوا فنشأ من ذلك اختالف يف اللفظ وكان الواجب عليهم كما اتفقوا يف صور ا
على ما تدل عليه حبيث إنه إذا كتبت كلمة حبروفهم أن تكون قراءهتم هلا على وجه واحد واتفاقهم يف هذا األمر 

  أهم من 

  اتفاقهم يف أمور تتعلق باألكل والشرب واللباس وحنو ذلك مما ال يتعلق ضرر عظيم باختالفه 
تبة العرب يف هذا العصر يف بعض األلفاظ األعجمية املأخوذة من الالتينية أو وقد نشأ من اختالفهم اختالف ك

  اليونانية فإن كل فريق منهم ينطق هبا كما ينطق هبا القوم الذين تلقى عنهم ذلك وهو خمتلفون فيه 
ليحذر من وقد تصدى بعضهم لتغيري بعض األلفاظ املذكورة يف الكتب العربية القدمية مع أهنا أقرب إىل األصل ف

  ذلك وليترك القدمي على حاله ولينتبه إىل غريه حىت ال يبعد عن أصله بعدا شاسعا 
ولنذكر لك أمرا رمبا تستغربه جدا وهو أن اللغة الالتينية وهي اللغة العلمية املتفق عليها بينهم ال يتفقون يف أمر 

  يقول له اآلخر وهذه عثرة ال تقال  التلفظ هبا حىت إنه قد يتكامل هبا اثنان منهم فال يفهم أحدمها ما
وقد وقع يف خط السريانيني شيء من الشوائب توجب اإلشكال فيه يف كثري من املواضع وهو أهنم كثريا ما يكتبون 

من احلروف ما ال يقرأ وذلك أن لغتهم كان قد أصاهبا مع طول العهد بعض تغري فسقط بعض احلروف من بعض 
بوا أن يسقطوا تلك احلروف من الكتابة لئال خيالفوا من كان قبلهم من أسالفهم يف الكلمات غري أن الكتبة مل حي

كتابتها فأبقوها على حاهلا غري أهنم يسقطوهنا حال القراءة وال يلفظون هبا وهذا يدل على أهنم كانوا يكتبون قبل 



  سقوط تلك احلروف فيكون أمر الكتابة عندهم قدمي العهد 
كالعرب ال يكتبون إال ما يلفظون به وما وقع من العرب على خالف ذلك فإنه قليل ال يذكر وأما العربانيون فإهنم 

  وذلك كواو أولئك وألف مائة 
وأما األمم األخرى فقد أفرطت يف ذلك فكأهنا جعلت األصل يف الكتابة تصوير اللفظ بصورته اليت كان عليها من 

اج بعد إتقان مبادئ القراءة والكتابة أن يتعلم قراءة ما ال حيصى قبل فصار من يريد أن يتعلم القراءة يف لغتهم حيت
  من الكلمات كلمة كلمة حىت تتيسر له القراءة على وجه ال شائبة فيه فحاكوا بذلك 

  أهل الصني 
  وقد سعت فئة من علمائهم يف إصالح هذا اخللل العظيم فلم جيد سعيهم شيئا 

  تأخرين من كتاب اللغة العربية من ثالثة أوجه وقد اعترض كثري من علماء اآلثار على امل
األول تصرفهم يف اخلط القدمي الذي كان يكتب به على وجه جعله أدىن مما كان عليه يف التناسب والوضوح حىت 
إن حروف خطهم أمست غري متناسبة يف املقدار والشكل وصار كثري منها شديد االشتباه بغريه حبيث إن القارئ 

  النظر يف كثري من احلروف حىت يهتدي إىل قراءهتا  حيتاج إىل إمعان
الثاين تركهم الشكل إال قليال جدا ونشأ من ذلك أن يصري القارئ إن مل يكن بارعا يف العربية ال سيما إن مل يكن 
من أهلها يف اضطراب شديد حني القراءة ألنه إما أن يقرأ الكلمات احملتملة لوجوه شىت بأي وجه اتفق له فيكون 

  طؤه أكثر من صوابه وإما أن يقف وهو حائر حىت جيد من يزيل حريته إن تيسر ذلك خ
الثالث تركهم عالئم الفصل بني اجلمل حىت صار القارئ ال سيما إن كان يقرأ بسرعة ال يدري أن يقف ورمبا وقف 

وكثريا ما حييل يف موضع ليس موضع الوقف فيضطر حينئذ إىل البحث عن موضع الوقف فيما مضى أو فيما يأيت 
  ذلك املعىن وكثريا ما يضطر املطالع إىل قراءة الصحيفة كلها أو الفصل كله حىت جيد ما يطلبه هناك من املطالب 

وقد جرى على آثارهم يف هذا األمر املنكر أرباب املطابع عندهم بل زادوا عليهم يف ذلك فإن النساخ يف كثري من 
  على ما يرونه جديرا بأن ينتبه إليه أو يوقف عليه األحيان يعلمون حبرب أمحر أو بغريه 

وذكر بعضهم وجها آخر وهو أهنم مل يضعوا إلحدى احلركات وهي الفتحة املمالة إىل الكسرة عالمة مع قلة 
  احلركات عندهم بالنسبة إىل ما عند غريهم 

ر بالنظر إىل ما هلا من وقد نسب بعضهم النقص إىل لغتهم من هذه اجلهة وإن كان هذا النقص ليس بشيء يذك
  احملاسن الوافرة فإنه ال يوجد شيء ولو كان جم املزايا فائقا على غريه يف ذلك إال وفيه نقص من جهة 

وذلك أن احلركات عند العرب أربعة الضمة والكسرة والفتحة اخلالصة والفتحة املشوبة وهي املمالة إىل الكسرة 
الفتحة املمالة لعدم وجودها عند مجيع قبائل العرب ولعدم وقوعها يف كالم  إال أن أكثر النحاة جيعلها ثالثة ويسقط

  الفصحاء منهم 
  واحلركات عند العربانيني والسريانيني والفرس مخسة وهي األربعة السابقة مع الضمة املمالة إىل الفتحة 

  وقد تبني من البحث والتتبع أن هذه احلركة كانت يف اللغة العربية قدميا 
غريب أن الضمة املمالة إىل الفتحة والفتحة املمالة إىل الكسرة قد رجعنا إىل لسان مجيع أبناء العرب يف أكثر ومن ال

األقطار حبيث يندر من خيلو كالمه عنهما وسبب ذلك سهولتهما مع تأثري اللغات األخرى وتأثري اللغات بعضها يف 
  بعض مما ال ينكر 



  إىل مثانية واحلركات عند غري الساميني قد تبلغ 
  انتهى ما أردنا إيراده من تلك املقاالت 

  وقد وقع فيها ما ال خيلو عن شيء مما ال ختلو عنه مقالة وإن عين صاحبها بأمرها كثريا 
فمن ذلك ما ذكر فيها من أن كتابة الفارسية وحنوها باخلط العريب ال خيلو عن إشكال فإن االختبار دل على خالف 

  ذلك 
لم اليقني لوقوفنا عليها وعلى أحوال كثري ممن يقرأ هبا على اختالف درجاهتم ولفرط استسهاهلم وقد علمنا ذلك ع

  القراءة هبا ترك أكثرهم الشكل حىت إنه يندر أن يوجد ذلك يف كتبهم 
وقد استعاروا للحروف اليت توجد عندهم وال توجد يف العربية صورة أقرب احلروف إليها خمرجا وجعلوا هلا عالمة 

  يزها وهي أربعة مت

  الباء املشوبة بالفاء وتكتب على صورة الباء ويوضع حتتها ثالث نقط 
  واجليم املشوبة بالشني وتكتب على صورة اجليم ويوضع حتتها ثالث نقط 

  والزاي املشوبة بالصاد وتكتب على صورة الزاي ويوضع فوقها ثالث نقط 
باجليم املصرية وتكتب على صورة الكاف ويوضع فوقها نقطة وإمنا والكاف املتولدة بني الغني والقاف وهي املعروفة 

مل يكتبوها بصورة الغني لكون الغني منقوطة فيحتاجون للتمييز بينهما إىل زيادة النقط وهي كثرية الوجود عندهم 
  فيكون يف ذلك كلفة 

بالنظر إىل غريها من اللغات فإن ومنها ما ذكر فيها من نسبة النقص إىل اللغة العربية من جهة قلة احلركات فيها 
جمرد قلة احلركات يف لغة ال يوجب نقصا فيها ال سيما إن كانت احلركات الواقعة فيها هي أحسن احلركات بل رمبا 
جعلت كثرة احلركات هي املوجبة للنقص ال سيما إن وقعت فيها حركات ثقيلة منصبة على أن اللغة العربية يوجد 

فة يف اللغات املشهورة وإن كان بعضها خاصا ببعض القبائل إال أن ذلك أمر خفي مل يقف فيها جل احلركات املعرو
  عليه إال قليل من أئمة اللغة الذين صرفوا عمرهم يف التنقيب عنها والبحث يف أسرارها 

ب من ولنذكر لك مما يتعلق باحلركات ما ميكن إيراده يف مثل هذا الوضع فنقول الكالم هو اللفظ املفيد ويترك
  الكلمات 

والكلمات تتركب من احلروف وقد تكون الكلمة على حرف واحدث مثل ق وهذه احلروف اليت تتركب منها 
  الكلمات تسمى حروف املباين وحروف اهلجاء 

  مث إن احلرف ال خيلو من حركة أو سكون 
ما يف امليم من من فاحلركة هي كيفية عارضة للحرف ميكن معها أن يوجد عقبة حرف من حروف اجملد وذلك ك

  فإنه ميكن مدها فيقال يف حال فتحها مان ويف حال ضمها مون ويف حال كسرها مني 
  وهبذا يظهر أن احلركة ثالثة أنواع فتحة وضمة وكسرة 

  فالفتحة هي احلركة اليت إذا مدت تولد منها األلف 
  والضمة هي احلركة اليت إذا مدت تولد 

  منها الواو 
  اليت إذا مدت تولد منها الياء والكسرة هي احلركة 



  ويقال هلذه احلروف الثالثة يف مثل هذا املوضع حروف املد 
والسكون هو كيفية عارضة للحرف ميتنع معها أن يوجد عقبه أحد حروف املد وذلك كما يف النون من من فإنه 

  وهو على حاله من السكون ال ميكن أن حيدث بعده حرف من حروف املد 
اء إن الذي تدل عليه اجليم أو امليم مثال ال ميكن أن ينطق به مفردا وكذلك ما تدل عليه الضمة أو قال بعض احلكم

الفتحة أو الكسرة وإمنا حيدث الصوت مبجموعهما وذلك أن الصوت املتميز يف السمع حيدث من شيئني أحدمها 
منزلة الصورة وهو الذي يسمى حرفا  يتنزل منه منزلة املادة وهو الذي يسمى حرفا غري مصوت والثاين يتنزل منه

  مصوتا ويسميه أهل لساننا حركة 
واحلركة قسمان مفردة وغري مفردة فاملفردة هي ما كانت خالصة غري مشوبة بغريها وهي ثالثة الضمة والفتحة 
حلركة والكسرة وغري املفردة هي ما كانت مشوبة بغريها بأن تكون بني حركتني غري خالصة إىل إحدامها وتسمى با

  املشوبة كما تسمى األوىل باحلركة احملضة وهي أيضا ثالثة 
وحيث كان املرجع باحلركات إىل أصوات خمصوصة مل ينبغ القطع باحنصارها مطلقا يف عدد وإمنا نقول إن الذين 

على طريق  حبثوا عن اللغات املشهورة قد استقرؤوا احلركات فوجدوها تبلغ مثانية وقد أوردناها يف رسائلنا يف اخلط
التفصيل إال أنه لغموض هذا املبحث رمبا مل يهتد لفهم ما هنالك كثري من املطالعني لذكر العبارات املختلفة يف 

  الظاهر فأحببنا إيراد ذلك هنا على طريق اإلمجال وها هو ذلك 
  احلركات يف اللغة العربية تبلغ ستا 

  ألمر ثالث وهي الضمة والكسرة والفتحة وحمصوهلا يف احلقيقة قال العالمة ابن جين إن ما يف أيدي الناس يف ظاهر ا

ست وذلك أن بني كل حركتني حركة فاليت بني الفتحة والكسرة هي الفتحة قبل األلف املمالة حنو فتحة عني عامل 
و الفتحة وكاتب وكما أن األلف اليت بعدها بني األلف والياء واليت بني الفتحة والضمة هي اليت قبل ألف التفخيم حن

اليت قبل األلف يف الصالة والزكاة واحلياة وكذلك قال وعاد اليت بني الكسرة والضمة ككسرة قاف قيل وسني 
سري هذه الكسرة املشمة ضما ومثلها الضمة املشمة كسرا حنو ضمة قاف يف املنقر وضمة عني ابن مذعور وباء ابن 

ة أشربت ضما فهما لذلك كالصوت الواحد لكن ليس بور فهذه ضمة أشربت كسرة كما أهنا يف قيل وسري كسر
  يف كالمهم ضمة مشربة فتحة وال كسرة مشربة فتحة 

  ويدل على أن هذه احلركات معتد هبا اعتداد سيبويه بألف اإلمالة والتفخيم 
ة وقد عد الكسرة املشمة ضما والضمة املشمة كسرا شيئا واحدا لكوهنا كالصوت الواحد ومل يذكر فتحة اإلمال

  الصغرى إحلاقا هلا بإحدى احلركتني الواقعة هي بينهما فإذا زدنا ما ذكر كانت احلركات مثانية 
  وقد أحببنا ذكرها على طريق التفصيل فنقول 

احلركة األوىل الضمة احملضة وهي احلركة اليت حتدث عند ضم الضفتني ضما شديدا وهي املعروفة باسم الضمة عند 
  خيطر يف باهلم غريها العرب حبيث إذا ذكرت مل 

احلركة الثانية الضمة املشوبة بالفتحة وهي حركة خفيفة شائعة يف اللغات املشهورة وخلفتها وشيوعها كثر نطلق 
العرب هبا حىت كادوا ينسون الضمة احملضة اليت هي الضمة العربية ومن الغريب أن جل من تؤخذ عنهم العربية 

  م فيقولون خذ وكل وقل بضمة مشوبة بالفتحة ينطقون هبا كذلك حني تلقي الناس عنه
غري أن القراء ملا وجدوا أن األمر قد تفاقم شددوا اإلنكار يف ذلك ففازوا بعد عناء وشدة وصار كثري من الناس 



  يتنبه لذلك ويأيت بالضمة احملضة حني القراءة وهذه الضمة موجودة يف بعض لغات العرب 
ة وأما الفتحة املمالة حنو الضمة فاليت تكون قبل ألف التفخيم وذلك حنو الصالة قال العالمة ابن جين يف سر الصناع

والزكاة ودعا وعزا وقام وصاغ وكما أن احلركة هنا قبل األلف ليست فتحة حمضة بل هي مشوبة بشيء من الضمة 
  فكذلك األلف اليت بعدها ليست ألفا حمضة ألهنا تابعة حلركة هذه صفتها فجرى عليه حكمها 

وقال العالمة السكاكي يف املفتاح التفخيم هو أن تكسي الفتحة ضمة فتخرج بني بني إذا كان بعدها ألف منقلبة 
  عن الواو لتميل تلك األلف إىل األصل كقولك الصالة والزكاة 

  وقد مسى سيبويه األلف اليت هنا بألف التفخيم كما مسى ألف اإلمالة بألف الترخيم 
  والترخيم تليني الصوت 

وهذه احلركة واقعة يف كالم الفصحاء ذكر ذلك العالمة عبد القاهر اجلرجاين يف شرح اإليضاح حيث قال يف باب 
خمارج احلروف اعلم أن هذه احلروف يأخذ بعضها شبه بعض ويكتسي طرفا من مذاقته فيتولد من ذلك فروع 

  وتلك 

  شعر والكالم الفصيح الفروع أربعة عشر ستة منها مستحسنة يؤخذ هبا يف التنزيل وال
  أوهلا ألف األمالة حنو عامل وعابد جنحت إىل الياء وتشبهت هبا فصارت كأهنا حرف آخر 

الثاين ألف التفخيم وهي األلف اليت يسري فيها شيء من الضمة كقوهلم الصالة والزكاة ومليلها إىل الواو كتبت 
  ا إليه بالواو كما كتبت ألف اإلمالة يف حنو فقضيهن بالياء مليله

  وقد وجدت هذه الضمة يف لغة الفرس وذلك يف حنو مبعىن القوة 
وقد أشار إليها سيبويه حيث قال يف باب اضطراد اإلبدال يف الفارسية البدل مضطرد يف كل حرف ليس من 

حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف األعجمية ومثل ذلك تغيريهم احلركة يف مثل زور وآشوب فيقولون زور 
  آشوب وهو التخليط ألن هذا ليس من كالمهم و

وتسمى هذه الضمة عندهم بالضمة اجملهولة والواو اليت بعدها بالواو اجملهولة وقد يزيدون بعد الواو ألفا إشارة إىل 
كون الضمة هنا مشوبة بالفتحة وذلك يف حنو خواجه وخواب وكأهنم جروا يف هذه على منهج من يكتب الربا بواو 

  ها ألفا وجيعل بعد
قال بعض األفاضل وكتابة األلف بعد الواو يف الربا جار على مذهب من يكتب زيد يدعو باأللف فإن يف كتابتها 

  ثالثة مذاهب تكتب مطلقا وال تكتب مطلقا تكتب يف اجلمع وال تكتب يف الفرد واملذهب الثالث هو املشهور 
وهم أهل احلرية الذين تعلمت العرب الكتابة منهم وكان وكتبت يف املصحف بواو بعده ألف على لغتني يقول ربوا 

  أولئك يكتبون هكذا على لغتهم فتبعهم 

الصحابة رضي اهللا عنهم يف كتابته كذلك وإن مل يكن ذلك لغتهم ذكره الفراء وحكاه عن النووي يف التحرير 
  ويكتب يف الرسم االصطالحي باأللف 

  ومن قبيل خواجه لفظ خوارزم يف لغة أهلها 
قال يف معجم البلدان هي حمركة األول حبركة بني الضمة والفتحة واأللف مسترقة خمتلسة ليست بألف صحيحة 

  هكذا يتلفظون به قال اخلطيب املوفق املكي مث اخلوارزمي يتشوق إليها 
  ) سحاب ضحوك الربق منتحب الرعد ... أأبكاك ملا أن بكى يف ربا جند ( 



  ) ويل عربات كالعقيق على خدي ... له قطات كالآللئ يف الثرى ( 
  ) حزينا ولكن أين خوارزم من جند ... تلفت منها حنو خوارزم واهلا ( 

واألوىل يف مثل هذا املوضع أن تكتب بدون واو هكذا خارزم وعليه جرى املراعون للقياس وأما من كتبها بواو 
  يكون فيما فعلوا خمالفة للقياس  بعدها ألف فغالبهم ممن يقول خوارزم بواو مفتوحة بعدها ألف فال

احلركة الثالثة الضمة املشوبة بالكسرة وهي الضمة اليت قد أمشت شيئا من الكسرة قال يف سر الصناعة وأما الضمة 
املشوبة بالكسرة فنحو قولك يف اإلمالة مررت مبذعور وهذا ابن بور حنوت بضمة العني والباء حنو كسرة الراء 

سرة وكما أن هذه احلركة قبل هذه الواو ليست ضمة حمضة وال كسرة مرسلة فكذلك الواو فأمشمتها شيئا من الك
  أيضا بعدها هي مشوبة بروائح الياء 

وهذا مذهب سيبويه وهو الصواب ألن هذه احلروف تتبع احلركات قبلها فكما أن احلركة مشوبة غري خملصة 
  فاحلرف الالحق هبا أيضا يف حكمها 

ن يقول مررت مبذعور وهذا ابن بور فيشم الضمة قبل الواو رائحة الكسرة وخيلص الواو واوا وأما أبو احلسن فكا
  حمضة البتة وهذا تكلف فيه شدة يف 

النطق وهو مع ذلك ضعيف يف القياس فهذا وحنوه مما ال بد يف أدائه وتصحيحه للسمع من مشافهة توضحه 
  وتكشف عن غامض سره 

ينحى هبا حنو الكسرة والضمة ويف الكسرة أن ينحى هبا حنو الضمة ويف الضمة أن فإن قيل فلم جاز يف الفتحة أن 
  ينحى هبا حنو الكسرة على ما قدمت ومثلت ومل جيز يف واحدة من الكسرة والضمة أن ينحى هبا حنو الفتحة 

إذا بدأت فاجلواب يف ذلك أن الفتحة أول احلركات وأدخلها يف احللق والكسرة بعدها والضمة بعد الكسرة ف
بالفتحة وتصعدت تطلب صدر الفم والشفتني اجتازت يف مرورها مبخرج الياء والواو فجاز أن تشمها شيئا من 

الكسرة أو الضمة لتطرقها إيامها ولو تكلفت أن تشم الكسرة أو الضمة رائحة من الفتحة الحتجت إىل الرجوع 
ىل وراءه وتركه التقدم إىل صدر الفم والنفوذ بني إىل أول احللق فكان يف ذلك انتقاض عادة الصوت بتراجعه إ

  الشفتني فلما كان يف إمشام الكسرة أو الضمة رائحة الفتحة هذا االنقالب والنقض ترك ذلك فلم يتكلف البتة 
فإن قلت فقد نراهم حنوا بالضمة حنو الكسرة يف مذعور وابن بور وحنومها والضمة كما تعلم فوق الكسرة فكما 

  تراجع يف هذا فهال جاز أيضا يف الكسرة والضمة أن ينحى هبما حنو الفتحة جاز هلم ال
فاجلواب أن بني الضمة الكسرة من القرب والتناسب ما ليس بينهما وبني الفتحة فجاز أن يتكلف حنو ذلك بني 

يف أماكنه  الضمة والكسرة ملا بينهما من التجانس فيما قد تقدم ذكره يف صدر هذا الكتاب وفيما سنذكره أيضا
  وهو مع ذلك قليل مستكره أال ترى إىل كثرة قيل وبيع وغيض وقلة حنو مررت مبذعور وابن بور 

ولعل أبا احلسن أيضا إىل هذا نظر يف امتناعه من إعالل الواو يف حنو مذعور وتركها واوا حمضة ألن له أن يقول إن 
ن الفتحة يف اإلمشام يف حنو عامل وقام وال متكن الكسرة يف احلركة اليت قبل الواو مل تتمكن يف اإلعالل واإلمشام متك

قيل وبيع فلما كان اإلمشام يف مذعور وحنوه عنده خلسا خفيا مل يقوا عل إعالل الواو بعده كما أعلت األلف يف حنو 
فهذا  عامل وقام والكسرة يف حنو قيل وغيض فلذلك مل تعتل عنده الواو يف مذعور وابن بور وأخلصها واوا حمضة

  قول من القوة على ما تراه 
مث قال وقد كان جيب على أصحابنا إذ ذكروا فروع احلروف حنو ألف اإلمالة وألف التفخيم ومهزة بني بني أن 



يذكروا أيضا الياء يف حنو قيل وبيع والواو يف حنو مذعور وابن وبور على أنه قد ميكن الفصل بني الياء والواو وبني 
أن تكون تابعة وأهنما قد ال يتبعان ما قبلهما وما علمت أن أحدا من أصحابنا خاض يف هذا الفن األلف بأهنا ال بد 

  هذا اخلوض وال أشبعه هذا اإلشباع ومن وجد قوال قاله واهللا يعني على الصواب بقدرته 
  احلركة الرابعة الكسرة املشوبة بالضمة وهي الكسرة اليت قد أمشت شيئا من الضمة 

صناعة وأما الكسرة املشوبة بالضمة فنحو قيل وبيع وغيض وسيق وكما أن احلركة قبل هذه الياء قال يف سر ال
  مشوبة بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو على ما تقدم يف األلف 

قال بعض احملققني تشم الكسرة ضمة يف حنو قيل وجيء وسيء يف لغة أسد وقيس وعقيل فإهنم يقربون كسرة األول 
لضمة إشارة إىل األصل واإلمشام يف مثل هبت يا زيد إذا أريد أنه صار مهيبا أحسن من اإلمشام يف هيب لفصله من ا
  بني 

الفعل املبين للفاعل من الفعل املبين للمفعول وقد أمشت الكسرة ضمة يف مثل تغزين إشارة إىل األصل فإنه كان 
  تغزوين 

وسيئت وقيل وغيض وسيق وحيل أن ينحى بكسرة أوائل هذه وقال بعض القراء حقيقة اإلمشام يف حنو سيء 
األفعال حنو الضمة يسريا ليدل بذلك على أن الضم اخلالص أصلها كما ينحى بالفتحة املمالة حنو الكسرة قليال 

  ليدل بذلك أيضا على انقالب األلف عن الياء أو لتقرب بذلك من كسرة قبلها أو بعدها 
رب يف الفعل اجملهول من حنو قال وباع ثالث لغات األوىل قيل وبيع بالكسرة وهي يف وقال بعض علماء العربية للع

  اللغات أشهر وورودها يف اآلثار أكثر 
  الثانية قيل وبيع باإلمشام وهي وإن كانت قليلة فهي فصيحة الثالثة قول وبوع بالضم وهي لغة غري فصيحة 

ة فتميل الياء الساكنة بعدها حنو الواو قليال إذ هي تابعة حلركة وحقيقة اإلمشام هنا هو أن تنحو بالكسرة حنو الضم
  ما قبلها هذا هو مراد القراء والنحاة باإلمشام يف هذا املوضع 

وقال بعضهم اإلمشام هنا كاإلمشام يف حالة الوقف يعنون ضم الشفتني فقط مع بقاء الكسر على حاله غري مشوب 
  بشيء من الضم 

  الفريقني  وهذا خالف املشهور عند
  وقال بعضهم هو أن تأيت بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة 

وهذا أيضا غري مشهور عندهم ألن اإلمشام عندهم هنا هو حركة بني حركيت الضم والكسر بعدها حرف بني الواو 
  والياء 

عنه هشام  وقال يف اجلوهر الزاهر قرأن ابن عمر سيق وحيل وسيء وسيئت بإمشام الضم على اللغة األسدية وروى
  اإلمشام يف قيل وجيء وغيض عليها 

  التباع األثر وروى عنه ابن ذكوان إخالص الكسر فيها التباع األثر ويف ذلك اجلمع بني اللغة القرشية واألسدية 
وكيفية التلفظ باإلمشام أن تلفظ فاء الكلمة حبركة تامة مركبة من حركتني إفرازا ال شيوعا حبيث يكون جزء الضمة 

  ألقل مقدما وجزء الكسرة وهو األكثر تاليا له وتنظري بعضهم له باإلمالة يوهم الشيوع وهو ا
وقيل يشار بالضم مع الفاء أو قبلها أو بعدها وكل ذلك باطل أما األول فألن الكسر يقتضي التسفل والضم 

يسمع وال قارئ به وأما الثالث  يقتضي االنطباق فكيف جيتمعان معا وأما الثاين وهو اإلشارة بالضم قبل الفاء فإنه مل



  فإن الياء متنع من ذلك 
  وقيل اإلمشام هنا صريح الضم 

  وليس بشيء ألنه إن كان مع الواو فلغة مل يقرأ هبا وإن كان مع الياء فخروج عن كالم العرب 
  ر فإن قيل هل تسمع اإلشارة إىل الضم أو ترى وهل حيكم على احلرف الذي أمشت حركته بالضم أو بالكس

  فإن قيل هل تسمع اإلشارة إىل الضم أو ترى وهل حيكم على احلرف الذي أمشت حركته بالضم أو بالكسر 
يقال إن اإلشارة إىل الضم تسمع وترى يف نفس احلرف األول هنا واحلرف األول حمكوم عليه بالكسر مع اإلشارة 

  إىل الضم 
  من حركتني على طريق اإلفراز هو قول بعض املتأخرين وما ذكر من كون اإلمشام هو اإلتيان حبركة تامة مركبة 

  وظاهر كالم الفراء والنحويني أنه اإلتيان حبركة تامة ممتزجة من حركتني ومها الكسرة والضمة على طريق الشيوع 
وإذا أمعن النظر وجد هذا من قبيل اختالف العبارات الختالف االعتبارات قال اإلمام أبو علي الفارسي يف كتاب 

جج القراءات حجة من أشم الضم الكسر ومال به حنوه يف هذه األفعال وهي قيل وغيض وسيء وحيل وسيق ح
وجيء أن ذلك أدل على فعل أال تراهم قالوا كيد زيد يفعل وما زيل زيد يفعل فإذا حركوا الفاء هبذه احلركة أمنوا 

  كان أشد إبانة للمعىن املقصود التباس الفعل املبين للفاعل بالفعل املبين للمفعول وانفصل منه و

ومن احلجة فيه أهنم قد أمشوا رد وشد وشبهة من املضعف املبين على فعل مع أن الضمة تلحق فاءه فإذا كانوا قد 
تركوا الضم اخلالص إىل هذه يف املواضع الذي يصح فيها الضم فلزومها حيث يلزم الكسر فيه يف أكثر اللغات 

ركة يف رد وحنوه من املضعف على متكنها يف قيل وشبهه وكوهنا أمارة للفعل ولوال أجدر ودل استعماهلم هذه احل
  ذلك مل تترك الضمة اخلالصة إليها يف رد وشبهه 

ومن احلجة يف ذلك أهنم قالوا أنت تغزين فأمشوا الزاي الضم وزاي تغزين كقاف قيل فكما التزم اإلمشام هناك التزم 
ء منه ملا كانت كقاف قيل وكما أشم تغزين لينفصل من باب ترمني أشم قيل وحنوه يف قيل وكذا يف اختري أمشت التا

  ليمتاز من الفعل املبين للفاعل حنو كيد وزيل وليكون أدل على فعل 
ومما يقوي قول من أشم قيل أن هذه الضمة املنحو هبا حمو الكسرة قد جاءت يف قوهلم شربت من املنقر وهذا ابن 

لضمات حنو الكسرة لتكون أشد مشاكلة ملا بعدها وأشبه به وهو كسر الراء فإذا أخذوا هبذا مذعور فأمالوا هذه ا
لتشاكل األلفاظ وحيث ال مييز معىن من معىن آخر فأن يلتزموا ذلك حيث يزيل وخيلص معىن من معىن أجدر وأوىل 

ها وذلك كحركة من ويف احلركة اخلامسة الكسرة احملضة وهي الكسرة اخلالصة اليت ال يشوهبا شيء من غري
  وحركة أوائل قيل وبيع وهيب إذا مل تشم 

  احلركة السادسة الفتحة احملضة وهي الفتحة اخلالصة اليت ال يشوهبا شيء من غريها كفتحة ما ومن 
وقد شاب أكثر الناس الفتحة احملضة إما بالكسرة وذلك يف حنو خيل وليل وسيل وميل وإما بالضمة وذلك يف حنو 

  م ونوم يوم وقو
  كما شابوا الكسرة احملضة بالفتحة وذلك يف حنو صل وأحسن وأنعم وأبشر وبشر 

  من ضمة أو فتحة أو كسرة بغريها يف كثري من املواضع فينبغي االنتباه لذلك 
  احلركة السابعة الفتحة املمالة وهي حركة بني الفتحة احملضة والكسرة احملضة 

حنو الكسرة وذلك مثل فتحة النون يف الناس والباء يف الكرب عند من أمال  واإلمالة عندهم هو أن ينحى بالفتحة



  ذلك 
  وليست اإلمالة لغة مجيع العرب فإن أهل احلجاز ال مييلون ولكن يفخمون إال أنه قد تقع منهم اإلمالة قليال 

  وأرباب اإلمالة هم متيم ومن جاورهم من سائر أهل جند كأسد وقيس 
ذا بولغ يف إمالة الفتحة حنو الكسرة وما مل يبالغ فيه يقال الترقيق واإلمالة بني بني وقد يسمي وال يقال إمالة إال إ

  بعضهم الترقيق إمالة صغرى وما بولغ فيه إمالة كربى 
  وهذه احلركة موجودة يف اللغة الفارسية وتسمى عند أهلها بالكسرة اجملهولة 

إىل األلف ويسمى بالياء اجملهولة ويكتب بالياء وذلك حنو سري  وإذا مدت ظهر بعدها حرف هو إىل الياء أقرب منه
بإمالة كسرة السني وهو مبعىن الشبعان والنطق به كالنطق بلفظ سار يف العربية إذا أميل إمالة كربى فإن كان 

  بإخالص كسرة السني كان مبعىن الثوم ألن اإلمالة يف العربية طارئة والتفخيم هو األصل 
ذلك أن كل ما ميال لو فخمته مل تكن الحنا فإنه ما من كلمة متال إال ويف العرب من يفخمها فدل  قالوا ويدل على

  اطراد الفتح على أصالته وفرعيتها 
  ولو أملت كل مفخم كنت الحنا فإن اإلمالة ال تكون إال بسبب فإن فقد امتنعت اإلمالة وتعني الفتح 

  عاية للغة قريش اليت هي املقصودة باألصالة على أنه ميكن أن يقال إمنا كتبوها باأللف ر
وكثريا ما يفرق الفرس بني معىن الكلمة مبثل ذلك حنو شري فإنه بالكسر احملض مبعىن اللنب وبالكسر املمال إىل الفتح 

  مبعىن األسد 
  ونظري ذلك روي فإنه بالضم احملض مبعىن الوجه وبالضم املشوب بالفتح مبعىن الصفر وهو نوع من 

  اس النح
  وإمنا مل تكتب ألفه اإلمالة يف العربية بالياء مع أهنا إىل الياء أقرب منها إىل األلف 

ومما جاء باإلمالة يف لغة قريش ال يف إماال قال يف النهاية جاء يف حديث بيع الثمر إماال فال تبايعوا حىت يبدو صالح 
  الثمرة 

موضع من احلديث وأصلها إن وما وال فأدغمت النون يف  هذه الكلمة ترد يف احملاورات كثريا وقد جاءت يف غري
امليم وما زائدة يف اللفظ ال حكم هلا وقد أمالت العرب ال إمالة خفيفة والعوام يشبعون إمالتها فتصري ألفها ياء وهو 

  خطأ ومعناها إن مل تفعلوا هذا فليكن هذا 
التفخيم وذلك حنو فتحة الالم يف الصالة والكايف يف وأما الفتحة املشوبة بالضمة فهي الفتحة اليت تكون قبل ألف 

  الزكاة عند من يشوهبا بشيء من الضمة وقد سبق ذكرها فإهنا عني احلركة الثانية املسماة بالضمة املشوبة بالفتحة 
 واملشهور عند اجلمهور تسميتها بالفتحة املشوبة بالضمة وذلك أهنم الحظوا أن األصل فيها أن تكون فتحة بدليل

أهنا يف أكثر لغات العرب هي كذلك فيكون شوهبا بالضمة أمرا طارئا عليها ومل يلتفتوا إىل أن الضم صار فيها أظهر 
من الفتح وال إىل أن الشائبني هلا بالضم قد كتبوا بعدها الواو دون األلف فينبغي االنتباه ملثل ذلك فقد وقع يف 

ت إما الختالف االعتبارات أو لغري ذلك ما رمبا يوقع النبيه مبحث احلركات مع شدة غموضه من اختالف العبارا
  يف حرية شديدة 

  هذا وقد ذكر سيبويه ألف التفخيم واأللف اليت متال إمالة شديدة يف احلروف الفرعية اليت تستحسن 
  احلركة الثامنة الفتحة املرققة وهي املتوسطة بني الفتحة احملضة والفتحة املمالة 

  اإلمالة قسمان شديدة ومتوسطة واملتوسطة هي اليت قال بعض القراء 



  تكون بني الفتح املتوسط واإلمالة الشديدة 
وينبغي أن جيتنب يف الشديدة القلب اخلالص واإلشباع املبالغ فيه وكال اإلمالتني جائز يف القراءة غري أين أختار 

  اإلمالة الوسطى اليت هي بني بني ألن الغرض من اإلمالة حاصل هبا 
وقال بعض علماء الرسم اإلمالة هي أن ينحى بالفتحة حنو الكسرة وباأللف إن كانت بعدها حنو الياء فإن كان جزء 

الكسرة أكثر مسيت حمضة ورمبا عرب عنها بالكسر وإن كان جزء الكسرة أقل مسيت تقليال وإن تساويا مسيت بني 
  بني 

ا سبق يدل على أن بينهما حركتني وإذا أمعنت النظر تبني وهذا يدل على أن بني الفتحة والكسرة ثالثة حركات وم
  لك أن هذا من قبيل اختالف العبارات الختالف االعتبارات 

  واملراد بالفتحة احملضة الفتحة اليت تنشأ عن فتح الفم بال تكلف 
  قال بعض القراء الفتح ويقال له التفخيم ينقسم إىل قسمني فتح شديد وفتح متوسط 

د هو هناية فتح القارئ فمه بلفظ احلرف املفتوح وهو معدوم يف لغة العرب والقراء يعدلون عنه وأكثر فالفتح الشدي
ما يوجد يف ألفاظ أهل خراسان ومن قرب منهم فيما إذا كان بعد الفتح ألف وهو مكروه عند القراء معيب يف 

ك مثل ما يفعله بعض الناس يف الم القراءة غري أن الكراهة يف ذلك أخف من الكراهة فيما ليس بعده ألف وذل
  عليهم ودال لديهم 

والفتح املتوسط هو ما يكون بني الفتح الشديد واإلمالة الصغرى وهو الذي يستعمله أهل الفتح من القراء وإمنا 
نبهنا عل هذه ملا ذكره بعض اجلهابذة من أن بعض من يستعمل الفتح الشديد يزعم أنه الفتح املتوسط وينسب من 

  مل الفتح املتوسط إىل اإلمالة استع
وقد حذر بعض أرباب الفن من تفخيم العجم وترقيق العرب واملراد بتفخيم العجم الفتح الشديد الذي اعتاده أهل 

  التفخيم منهم واملراد بترقيق العرب 

بعض املواضع اإلمالة الصغرى اليت هي لغة لبعض قبائل العرب فإن من العرب من ال مييل أصال ومنهم من مييل يف 
  إمالة كربى ومنهم من يستعمل يف موضعها اإلمالة الصغرى 

فتوبوا إىل ( وأما احلركة املختلسة فهي حركة غري متميزة يف احلس وتسمى احلركة اجملهولة وهبا قرأ أبو عمرو 
  ) بارئكم 

يت يراد اختالس حركاهتا قال ابن جين وأما احلركة الضعيفة املختلسة كحركة مهزة بني بني وغريها من احلروف ال
ختفيفا فليست حركة مشمة شيئا من غريها من احلركتني وإمنا أضعف اعتمادها فأخفيت لضرب من التخفيف وهي 

  بزنتها إذا وفت ومل ختتلس 
وقد تقدمت الداللة على أن مهزة بني بني كغريها من سائر املتحركات يف ميزان العروض الذي هو حاكم وعيار 

) ما لك ال تأمننا ( ملتحرك وكذلك غري هذه اهلمزة من احلروف املخفاة احلركات حنو قوله عز امسه على الساكن وا
  وغري ذلك كله حمرك وإن كان خمتلسا 

فيمن أخفى فلو كانت الراء األوىل ساكنة واهلاء قبلها ساكنة الجتمع ) شهر رمضان ( ويدل على حركته قوله تعاىل 
  نهما حرف لني والثاين مدغما حنو دابة وشابة ساكنان يف األصل ليس األول م

وقال أبو علي حركة البناء واإلعراب يستعمل يف الضمة والكسرة منهما وجهان اإلشباع واالختالس وليس يف 
الفتحة إال اإلشباع واالختالس وإن كان صوته أضعف من اإلشباع وأخفى فاحلرف املختلس حركته بزنة املتحرك 



فلعله مسعه خيتلس فطنة لضعف الصوت واحلركة أنه سكن وعلى ) بارئكم ( أيب عمرو يف فمن روى اإلسكان عن 
  هذا يأمركم ويشعركم وحنوه كله على االختالس مستقيم حسن وقد جاء إسكان مثل هذا يف الشعر 

ركن وقال بعض القراء إذا كانت القراءة بشيء مما شاع وذاع وقد تلقته األئمة باإلسناد الصحيح الذي هو ال
  األعظم يف ذلك مل يضر خالف خمالف فكم من 

قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثري منهم ومل يعترب إنكارهم كإسكان بارئكم ويأمركم وأئمة القراء ال جتري على 
  األفشى يف اللغة واألقيس يف العربية بل على األثبت يف الرواية 

  الفائدة اخلامسة

ني بالعربية وما يتعلق هبا من خط وحنوه أنه ينبغي أن يوضع يف هذا العصر عالئم رأى كثريون من أهل النبل املولع
للحركات املشوبة ليكون اخلط العريب وافيا بالغرض فيه فإنا كثريا ما حنتاج إىل كتابة كلمات فيها شيء من تلك 

غريا ملعناها مع أن األمر يف ذلك احلركات فإن كتبناها مبا يقرب منها من احلركات احملضة كان حتريفا هلا ورمبا كان م
  سهل إذ ليس فيه تغيري لشيء من اخلط وإن احلاجة ماسة إليه جدا فنكون قد أجبنا داعي الزمان 

على أنه ينبغي لنا أن نراعي شأن سائر األمم اليت كتبت لغاهتا باخلط العريب كالفرس ومن حنا حنوهم فإهنم كثريا ما 
ذا وضعت كان اخلط العريب وافيا حباجتهم وفاء تاما وال ينبغي أن يلتفت إىل قول من حيتاجون إىل العالئم األخرى فإ

يقول إن هذا نقص ال يذكر بالنسبة إىل ما وقع يف اخلطوط األخرى فإن هذا قول من يرض بالنقص مع إمكان 
  الكمال ولقد أحسن من قال 

   )كنقص القادرين على التمام ... ومل أر يف عيوب الناس عيبا ( 
ولو دعا الداعي إىل ذلك يف عصر اخلليل لبادر هو أو أحد ممن ينتمي إليه إىل إجابة الداعي وأما عدم وضعهم قدميا 
عالمة للحركات املشوبة كاإلمامة واإلمشام مع وجود ذلك يف لغة العرب فيمكن أن يكون سببه كون ذلك ليس يف 

اللغات املعول ويضم إىل هذا ما كان هلم من شدة العناية لغة قريش اليت هي املقصود األول وعليها عند اختالف 
  بالرواية والتلقي من األفواه 

  هذا لباب ما يقال يف هذه القضية على كثرته وتشعبه 
وال خيفى أن هذا كالم صادر عن أخالء ال يشوب صفاءهم كدر فينبغي أن يصفى إليه ويقبل عليه وال حيسب لغوا 

  للغاة كما يفهم من حلن كالم بعض ا

وقيل اخلوض يف غمار هذا البحث نذكر هنا شيئا وهو أن ما ظن من عدم وضع القوم عالمة لإلمالة واإلمشام ليس 
كذلك فقد تبني من البحث والتتبع أهنم وضعوا هلما عالمة بل زادوا فوضعوا عالمة الختالس احلركة ولزيادة 

  ريا كالروم واإلمشام والنقل يف حال الوقف احلرف وحذفه وغري ذلك مما رمبا ال متس احلاجة إليه كث
قال بعض النحاة يف الوقف على املتحرك مخسة أوجه اإلسكان والروم واإلمشام والتضعيف والنقل ولكل منها عالمة 

وقد ذكر سيبويه هذه العالئم يف كتابه وهو تلميذ اخلليل بن أمحد خمترع هذا الشكل املزيل لإلشكال وله يف ذلك 
  كتاب 
أراد البحث عن العالئم املذكورة فعليه بكتاب احملكم يف نقط املصاحف وكيفية ضبطها على مذهب القراء ومن 

  وسنن النحويني أليب عمرو الداين 



وقد كان ألهل املغرب عناية شديدة بذلك وهو أم يتوقف إتقانه والرباعة فيه على علم وعمل وقد أدركنا أناسا هلم 
مة الوالد غري أه قد كاد هذا األمر أن ينسى وعسى أن يتنبه بعض نبهائهم لدرسه يف ذلك يد بيضاء منهم العال

  وإحيائه قبل أن يدرس والكمال يدعو بعضه بعضا كما أن النقص كذلك 
وقد اعترض بعض من ألف يف علم اخلط على املؤلفني يف أصول احلديث لذكرهم مسائل كثرية تتعلق بعلم اخلط يف 

  مناسبة وجعل األول هبم أن يكتفوا بذكرها يف الكتب املوضوعة يف علم اخلط فإهنا به أجدر فنهم وإن كان هلا فيه 
وميكن أن يقال إن كتب اخلط ملا كانت يف الغالب ال تقرأ اضطروا إىل ذكرها على أن اخلط أمر ذو بال والتساهل 

 تذكر أطرافها ال يكون فيها كبري فيه رمبا أوقع خلال عظيما يف احلديث واحلديث ذو شجون وأكثر املسائل إذا مل
  طائل 

وهذا ليس شيئا بالنظر ملا فعله كثري ممن ألف يف أصول الفقه فإهنم ذكروا فيه مسائل كثرية من فنون شىت حىت وصل 
  احلال ببعضهم إىل أن ذكر فيه فن املنطق ويف مقدمتهم الغزايل 

ل واحنصارها يف احلد والربهان ونذكر شرط احلد قال يف مقدمة املستصفى نذكر يف هذه املقدمة مدارك العقو
احلقيقي وشرط الربهان احلقيقي وأقسامهما على منهاج أوجز مما ذكرناه يف كتاب حمك النظر وكتاب معيار العلم 
وليست هذه املقدمة من مجلة علم األصول وال من مقدماته اخلاصة به بل هي مقدمة العلوم كلها وكل من ال حييط 

ة بعلومه أصال فمن شاء أن ال يكتب هذه املقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب األول فإن ذلك أول أصول هبا فال ثق
  الفقه 

  وحاجة مجيع العلوم النظرية إىل هذه املقدمة كحاجة أصول الفقه إليها 
ة من ولنرجع إىل املقصود فنقول حيث مل يكن بد من وضع عالئم للحركات الفرعية ينبغي أن تكون سهلة قريب

أصلها يف الصورة ولذا استحسن بعضهم جعل عالمة الفتحة املمالة الفتحة بعينها إال أنه قلبها فجعل طرفها متجها 
قال بعض شراح الصحيحني يف حديث إماال فاصربوا وحديث وإماال فال تبايعوا إنه بإمالة  -إىل اجلهة اليمىن هكذا 

  الالم شكلة منحرفة عالمة على اإلمالة الم ال إىل الكسر وال يكتب بياء بل يوضع فوق 
وإمنا جعل هؤالء هذه العالمة فوق احلرف نظرا إىل أن األصل يف اللغة العربية عدم اإلمالة فإذا مل ينتبه القارئ وظنها 

فتحة مل يعد بذلك الحنا خبالف ما لو جعلت حتت احلرف فإن القارئ إذا مل ينتبه وظنها كسرة وأتى باحلرف 
  الحنا مكسورا عد 

  وقوى هذا الظن يف مثل موسى وعيسى وذكرى وبشرى 
وقد جعل بعضهم هذه العالمة مشتركة بني اإلمالة الصغرى والكربى إال أنه فرق بينهما فجعلها يف اإلمالة الكربى 
حتت احلرف ورمبا زاد بعضهم على ذلك فوضع فوق األلف نقطتني هكذا وجعلها يف اإلمالة الصغرى فوق احلرف 

  التزم هؤالء أن يكتبوا ذلك باملداد األمحر وقد 

وأما الفرس وحنوهم فإن األوىل هلم أن يضعوا عالمة اإلمالة حتت احلرف وذلك ألمرين أحدمها أن اإلمالة ليست من 
األمور الطارئة يف لغتهم ولذا كتبوا حرف املد الذي بعدها بصورة الياء الثاين أهنم وإن عدوا أن من كسر حنو سري 

  مما أمالوه الحنا فإهنم يعدون أن من فتحة أشد حلنا  وشري
والظاهر أنه ينبغي ملن أراد أن يكتب حنو قيس وزن وكل باإلمالة كما ينطبق به العامة وهو يف األصل مكسور أن 

  جيعل عالمة اإلمالة حتت احلرف رعاية ملا ذكر 



هم مل يلتزم ذلك إال يف بعض املواضع حنو يرقى وقد التزم بعض الكتاب أن جيعل الفتحة إذا تالها مد قائمة وبعض
ويروى ويهوى واملرتقى واملنتقى وحنو راس وياس واستأذن إذا خففت فيه اهلمزة خبالف مثل كاتب وكتابة حىت إن 

  باملواضع اليت حذف فيها حرف املد حنو هذا وهؤالء وههنا وإالله والرمحن والسموات ولكن حنو ذلك 
جيعل الفتحة إذا تالها مد قائمة التزم بعضهم ذلك يف الكسرة فجعلها قائمة إذا تالها مد وكما التزم بعضهم أن 

سواء كان ذلك يف مواضع ال خيشى فيه االشتباه حنو كرمي وحليم وكبري وجليل أو كان يف مواضع خيشى فيه 
إذا فتحت ياؤها صارت  االشتباه حنو أدىن وأقصى وأعطى وأويل وأبدي وأخفي فإهنا أفعال مضارعة للمتكلم وهي

أفعاال ماضية للغائب إال أن الداعي هنا أضعف من الداعي فيما قبله واألوىل للكاتب أن ال يلتزم خشية أن ال يقوم 
  حبقه 

هذا وقد يظن أن الفتحة والكسرة قد وضعتا من أول األمر على صورة واحدة غري أنه فرق بينهما جبعل الفتحة من 
س األمر كذلك فإن اخلليل ملا وضع العالئم جعل عالمة الضمة واوا صغرية توضع فوق فوق والكسرة من حتت ولي

احلرف وعالمة الفتحة ألفا صغرية فوق احلرف إال أنه جعلها مضجعة وعالمة الكسرة ياء توضع حتت احلرق واختار 
  لذلك الياء املردودة وهي اليت يرجع هبا إىل 

  فيما بعد حىت صارت كالفتحة  إال أهنا تغريت( ) اجلهة اليمىن هكذا 
ومناسبة ( ) وقد اختار بعض العجم وضعها فوق احلرف عالمة على اإلمالة إال أنه اختصر فيها حىت صارت هكذا 

الياء لإلمالة ال ختفي ولو وضعت حتت احلرف مل يكن يف ذلك بأس لتميزها بصورهتا وميكن التصرف فيها على أوجه 
  ينبغي ملن أراد ذلك اختيار أسهلها عليه و( ) شىت خمتلفة الوضع هكذا 

أما الضمة املشوبة بالفتحة فاألوىل أن جتعل عالمتها نفس الضمة املشهورة بدون زيادة شيء عليها إال أهنا جتعل 
وذلك مثل الصلوة والزكوة واحليوة يف العربية عند من يكتبها ( ) مقلوبة بأن يكون طرفها متجها إىل األعلى هكذا 

جيعل حركة ما قبلها ضمة مشوبة بالفتحة ومثل زور وآشوب يف الفارسية وينبغي تسمية هذه احلركة بالواو و
  بالضمة املشوبة 

وبزيادة هاتني العالمتني يتيسر كتابة الفارسية بدون إخالل بشيء من حركاهتا وذلك أن الفرس وكثريا من األمم ال 
الكسرة والفتحة املمالة إىل الكسرة والضمة املشوبة يوجد يف لغتهم إال مخس حركات وهي الضمة والفتحة و

  بالفتحة 
 -( وأما الضمة املشوبة بالكسرة فاألوىل أن جتعل عالمتها نفس الضمة املشهورة بزيادة خط حتتها متصل هبا هكذا 

ني وهذه الصورة مناسبة ملا وضعت له ألن وضع شبه الكسرة حتت الضمة يشعر بأن هنا حركة ممتزجة من حركت) 
مها الضمة والكسرة وأن الضمة متقدمة على الكسرة وعالية عليها وإن كان التقدم هنا والسبق على طريق اجملاز 

  ومثال ذلك مررت مبذعور وابن بور 
وهذه احلركة وإن كانت قليلة يف العربية فهي كثرية يف بعض اللغات املشهورة وينبغي تسميتها بالضمة املمالة ألن 

حبسب العرف إشعارا بوجود امليل إىل الكسرة ومما حيرك هلذا احلركة رد حنوه من املضاعف املبين ملا مل يف لفظ اإلمالة 
  يسم فاعله وقد أشار إىل ذلك سيبويه حيث قال أما ما كان من بنات الياء فتمال ألفه 

  ألهنا يف موضع ياء وبدل منها ففنحوا حنوها كما أن بعضهم يقول قد رد وقال الفرزدق 
  ) وال قائل املعروف فينا يعنف ... وما حل من جهل حىب حلمائنا ( 



  فيشم كأنه ينحو حنو فعل فكذا حنو الياء 
وأما الكسرة املشوبة بالضمة فاألوىل أن جيعل عالمتها نفس عالمة مقابلتها وهي الضمة املشوبة بالكسرة لكوهنا 

يل وجيء وخيف وهيب وانقيد واختري وخفت وهبت أشبه احلركات هبا إال أهنا توضع مقلوبة هكذا ومثال ذلك ق
وينبغي أن يكتب مثل قيل وجيء على هذه اللغة الياء دون الواو وذلك لن احلرف الذي ينشأ عن هذه احلركة هو 
إىل الياء أقرب منه إىل الواو وقد ذهب بعض الناس إىل كتابته يف غري العربية بصورة الواو وذلك لكونه مشوبا به 

ة اليت نشأ عنها نوعا من أنواع الضمة لكوهنا مشوبة هبا وهو خمالف للظاهر فإن الظاهر كون هذه وجعل احلرك
  احلركة نوعا من أنواع الكسرة لكون الكسر أغلب عليها وكتابة احلرف نشأ بصورة الياء لكونه أشبه هبا 

كونه أشبه هبا الثاين أن أشهر اللغات فيه هي وما يف اللغة العربية فيتعني كتابته بالياء لثالثة أمور أحدمها ما ذكر وهو 
لغة من يلفظ به بالياء الثالث رعاية االحتياط فإنه إذا كتب على هذه اللغة بالواو ومل ينتبه القارئ لإلمشام وأتى 

بالضم اخلالص يكون قد ترك اللغة الفصيحة وهي لغة من يشم الكسرة ضمة إىل لغة غري فصيحة وهي لغة من يقول 
ل وجوء بالضم اخلالص وأما إذا كتب بالياء فإنه إذا مل ينتبه لإلمشام وأتى بالكسرة اخلالص يكون قد ترك فيه قو

اللغة الفصيحة وهي لغة من يشم الكسرة ضمة إىل اللغة اليت هي أفصح منها وهي لغة من يقول قيل وجيء 
  بالكسرة اخلالص 

  يف ذلك من وأكثر الناس يف أمر العالئم أما مفرط فمن املفرطني 

  ال يكاد يضع عالمة يف موضع من املواضع ومن املفرطني فيه من ال يكاد يترك موضعا بغري عالمة 
الشرطية الطاء والالستفهامية امليم ) ما ( وحنوها عالئم فجعل لـ ) ما ( وقد رأيت بعض قراء الفرس جعل لـ 

الصاد إشارة إىل أهنا صلة يف الكالم وللكافة الكاف وللموصولة اخلاء إشارة إىل أهنا خربية ال إنشائية وللزائدة 
  وجعل ذلك فوق امليم ما وكتبه بأحرف صغرية مبداد أمحر وجرى على مثل ذلك يف كثر من األشياء 

وهاك جدوال يف احلركات وما / واألوىل يف أمر العالئم أن ال توضع إال حيث يضطر إليها أو يبعث عليها باعث 
 oجد بر مآلن الضمة املشوبة  ouكات العالمات مثاهلا بالعربية مثاهلا بالفارسية معناها الضمة يتعلق هبا أمساء احلر

هبت جه الفتحة صلى اهللا عليه  euصل أي شيء الكسرة املشمة  Iرد الكسرة  uصلوة خود نفسه الضمة املمالة 
  درجة سه ثالثة  eو سلم هب رأس الفتحة املمالة 
  جدا وفيما ذكرنا كفاية للطالب املنتهية واهللا املوفق وهذا املبحث واسط األطراف 

وقد عرفت أنه قد انتقد على أكثر كتاب العربية عدم وضعهم عالئم للوقف يف أكثر اإلحيان حىت صار القارىء ال 
سيما إن كان يقرأ بسرعة ال يدري أين يقف وإذا وقف فرمبا وقف يف موضع ليس من مواضع الوقف فيضطر حينئذ 

  بحث معرفة مواضع الوقف ومراعاهتا يف حال القراءة والكتابة إىل ال
وأعظم الناس اعتناء بأمر الوقف كتاب الكتاب العزيز والتالون له حق تالوته وذلك ملا ورد عن السلف من األمر 

ل جتويد فقال الترتي) ورتل القرآن ترتيال ( مبعرفته ومراعاته روي عن علي رضي اهللا عنه أنه سئل عن قوله تعاىل 
  احلروف ومعرفة الوقف 

وقال بعض القراء باب الوقف جليل القدر عظيم اخلطر ال يتأتى ألحد معرفة معاين القرآن وال استنباط األدلة 
الشرعية منه إال مبعرفة الفواصل وقال بعضهم ملا مل ميكن القارئ أن يقرأ السورة يف نفس واحد وجب اختيار موضع 

داء مبا بعده ويتحتم أن يكون موضعا ال حييل الوقوف عليه املعىن وال خيل بالفهم وبذلك يسوغ الوقوف عليه واالبت



  حيصل القصد وتظهر دالئل اإلعجاز 
وقد حث كثري من السلف عليه واشترط كثري من اخللف على اجمليز أن ال جييز أحدا إال بعد معرفته بالوقف 

/ الوقف عند امتداد النفس فإن التايل كالضارب يف األرض واالبتداء فإذا عرف ذلك ساغ له أن يصل يف مواضع 
ومواضع الوقف بني يديه كاملنازل فالعارف ال يتعدى منزال إال إذا أيقن أنه يصل إىل املنزل الذي بني يديه والنهار 
ري قائم واجلاهل باملنازل يعرس حيث أجنه الليل وقد يكون يف موضع يلحقه فيه ضرر من تلف نفس أو مال أو غ

  ذلك 
فالقارئ العارف باملقاطع يقف حيث ال يلحقه لوم واجلاهل يقف عند انتهاء نفسه فقد يقف يف موضع يضر الوقوف 

  به إلحالته املعىن أو إخالله بالفهم وقد 

  حذر العلماء من الوقف على املواضع اليت مل يتم فيها الكالم وحثوا على جتنبها 
وقبيح قالوا ولو قال جائز وقبيح أو حسن وقبيح لكان أقرب إىل التقابل  وقد قسم بعضهم الوقف إىل قسمني تام

  بني القسمني وكأن صاحب هذا التقسيم جعل ما يقابل القبيح قسما واحدا وهو قول غريب 
وقسمه بعضهم إىل قسمني تام وحسن فالتام عنده هو الذي حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده واحلسن هو الذي 

  ف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده حيسن الوق
واملشهور تقسيم الوقف إىل ثالثة أقسام تام وكاف وحسن ووجه احلصر يف ذلك أم يقال إن القارئ إذا وقف على 

كالم تام فإن انقطع عما بعده لفظا ومعىن فهو التام وإن تعلق مبا بعده فإن كان من جهة املعىن دون اللفظ فهو 
  لق من جهة اللفظ فهو احلسن الكايف وإن كان التع

فالوقف التام هو الذي ال يتعلق به ما بعده ال من جهة اللفظ وال من جهة املعىن وأكثر ما يكون عند انتهاء القصص 
وحنو الوقف على ) إياك نعبد وإياك نستعني ( فإنه يليه ) مالك يوم الدين ( وعند رؤوس اآلي حنو الوقف على 

  ) إن الذين كفروا ( فإنه يليه ) وأولئك هم املفلحون ( وحنو ) ا الصراط املستقيم أهدن( نستعني فإنه يليه 
ال أن ما بعده له تعلق به من جهة املعىن ولذلك كان دون 'والكايف هو الذي حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده 

يؤيت ( يف حنو قوله تعاىل التام ويكون الكايف يف رؤوس اآلي ويف غريها وقد يكون بعضه أكفى من بعض وذلك 
كاف ) من يشاء ( فالوقف على ) احلكمة من يشاء ومن ميوت احلكمة فقد أويت خريا وما يذكر إال أولوا األلباب 

  أكفى منه ) كثريا ( والوقف على 
واحلسن هو الذي حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده لتعلقه به من جهة اللفظ ويسمى أيضا الصاحل 

  ) احلمد هللا ( لصلوح الوقف عليه وذلك حنو 

فإن الوقف عليه احلسن ألن املراد معقول غري أنه ال حيسن االبتداء مبا بعده فال بد من أن يعيد ما قبله ليتسق بذلك 
ذا فإنه حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا بعده إال عند أناس قالوا إ) رب العاملني ( الكالم وحنو الوقف على 

كان رأس آية كما هنا جاز ذلك بل قال بعضهم إن األفضل الوقف على رؤوس اآليات وإن تعلقت مبا بعدها اتباعا 
  هلدي النيب صلى اهللا عليه و سلم 

استدلوا على ذلك مبا روي عن أم سلمة رضي اهللا عنها أهنا قالت إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قرأ قطع 
الرمحن ( مث يقف مث يقول ) احلمد هللا رب العاملني ( مث يقف مث يقول ) م اهللا الرمحن الرحيم بس( آية آية يقول 

  رواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي وأمحد وغريهم وهو حديث حسن وسنده صحيح ) الرحيم مالك يوم الدين 



اللفظ ال يسوغ إن وقف عليه أن  والذي مال إليه أكثر الباحثني يف الوقف أن كل موضع يتعلق به ما بعده من جهة
  يبتدأ مبا بعده ولو كان رأس آية 

قال العماين الناس خمتلفون يف الوقف فمنهم من قال هو على األنفاس فإذا انقطع النفس يف التالوة فعنده الوقف 
  وجعلوها األصل والوقوف مبنيه عليها / فكأهنم جعلوا الوقف تابعا ملقطع األنفاس 

اصل كلها مقاطع فكل رأس هو وقف واحتجوا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان وقال آخرون الفو
  يقطع قراءته آية آية ومبا روي عن أيب عمرو وعامة األئمة أن الوقف على رأس اآلية تام وكاف وحسن 

غلب يف رؤوس اآلي مث قال وأعدل األقوال عندنا أن الوقف قد يكون يف أوساط اآلي وقد يكون يف أواخرها واأل
  أهنا وقف عندها وأكثرها يف السور ذوات اآلي القصار كسورة مرمي وطه والشعراء والصافات وحنوها أال ترى أن 

هو رأس آية ومع ذلك ال جيوز الوقف عليه ألن ) أال إهنم من إفكهم ليقولون ( قوله تعاىل يف سورة والصفات 
  االبتداء مبا بعده يؤدي إىل قبح فاحش 

) وزخرفا ( هو رأس آية وليس بوقف ألن قوله ) أبوابا وسرورا عليها يتكؤون ( كذلك قوله يف الزخرف و
مت الكالم ) وزخرفا ( معطوف على ما قبله ومل تكثر املعطوفات ها هنا فيجوز لطول الكالم فإن وقف على قوله 

  وحسن الوقف عليه ومن هذا يف القرآن كثري ذكرت نبذا منه ليقاس عليه 
  قال أبو حامت أكثر أواخر اآلي من أول القرآن إىل أخره تام أو كاف أو صاحل أو مفهوم إال الشيء بعد الشيء 

وهذا الذي استثناه هو ما ذكرته لك ولذلك قلت كتب الوقف فلم تكثر كثرة كتب القراءة ألهنم اقتصروا علىغري 
تقدمني كتابا يف الوقف فإمنا أورد فيه الوقوف اليت يف الفواصل اليت اعتقدوا فيها أهنا مقاطع فكل من عمل من امل

أواسط اآلي ومل يتعرضوا لغريها من الفواصل إال اليسري أرادوا أن يرخصوا للقارئ الوقف يف أواسط اآلي كما 
ن جاز له الوقف على أواخرها ألن اآلية رمبا طالت فلم يبلغ النفس آخرها ولئال يتوهم أن انقطاع األنفاس إمنا يكو

ـ ١عند أواخر اآليات دون أواسطها فيضيق األمر به عند القارئ    ه
وممن جرى على هذا القول العالمة السجاوندي ولذا كتب فوق كثري من الفواصل ال قال العالمة ابن اجلزري يف 

زوا االبتداء النشر قول أئمة الوقف ال يوقف على كذا معناه أنه ال يبتدأ مبا بعده إذ كل ما أجازوا الوقف عليه أجا
مبا بعده وقد أكثر السجاوندي من هذا القسم وبالغ يف كتابة ال واملعىن عنده ال تقف وكثري منه جيوز االبتداء مبا 

  بعده وأكثر جيوز الوقف عليه 
وقد توهم من ال معرفة له من مقلدي السجاوندي أن منهعه من الوقف على ذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح ي 

ف عليه وال االبتداء مبا بعده وليس كذلك بل هو من احلسن حيسن الوقف عليه وال حيسن االبتداء مبا ال حيسن الوق
  بعده 

  فصاروا إذا اضطرهم ضيق النفس يتركون الوقف على احلسن اجلائز ويتعمدون الوقف على القبيح املمنوع 
هدى للمتقني ( ويقولون ) ضوب عليهم غري املغ( مث يقولون ) صراط الذين أنعمت عليهم غري ( فتراهم يقولون 

وعلى املتقني اجلائزين قطعا ) عليهم ( ويتركون الوقف على ) الذين يؤمنون بالغيب ( مث يبتدئون فيقولون ) الذين 
ويقفون على غري والذين اللذين تعمد الوقف عليهما قبيح باإلمجاع ألن األول مضاف والثاين موصول وكالمها 

  ف عليه ممنوع من تعمد الوق
وحجتهم يف ذلك قول السجاوندي ال قلت ليت شعري إذ منع من الوقف عليه هل أجاز الوقف على غري أو الذين 



  ؟ فيعلم أن مراد السجاوندي بقوله ال أي ال يوقف عليه على أن يبدأ مبا بعده كغريه من األوقاف 
سجاوندي فال يتغري بكل ما فيه بل يتبع فيه وقوف انتقدها عليه مث قال ومثل ذلك كثري يف وقوف ال/ مث ذكر بعض 

  األصوب وخيتار منه األقرب 
وهذا وقد قسم بعضهم حيث قال والوقوف على مخس درجات فأعالها رتبة التام مث احلسن مث الكايف مث الصاحل مث 

والكايف يتقاربان  املفهوم وهذه العبارات قد استعملها أبو حامت يف كتابه وهي وإن كانت كثرية فهي متقاربة فاحلسن
  والتام فوقهما واحلسن يقارب التام والصاحل واملفهوم يتقاربان أيضا واجلائز دوهنما يف الرتبة 

  واملستحب للقارئ أن يقف على التام فإن مل جيد إليه سبيال فاحلسن فإن مل ميكن فالكايف وكذلك الصاحل 
ص عليها ال يعدل عنها إىل اجلائز وال يعدل عن اجلائز إىل واملفهوم أنه ما دام يقدر على الوقف يف املواضع املنصو

  املواضع اليت يكره قطع النفس عندها 
  واحلسن املذكور هنا أعلى درجة من احلسن املذكور سابقا فإنه هنا يقارب 

ذكر بعد لقد أضلين عن ال( التام وكأنه أحد نوعني ولكنه أدنامها قال بعضهم قد يتفاوت التام يف التمام وذلك حنو 
أمت لتعلقه به تعلقا ) وكان الشيطان لإلنسان خزوال ( فإن الوقف عليه تام ولكن الوقف على بعده وهو ) إذ جاءين 

  خفيا وألنه آخر اآلية وقد مسى بعضهم هذا النوع الشبيه بالتمام 
عند مؤلف ذلك  وينبغي ملن أراد املراجعة يف كتاب من كتب هذا الفن أن يعرف أوال حد كل قسم من األقسام

الكتاب ليكون على بصرية يف أمره وقد وضعوا عالئم هلذه األقسام فجعلوا التاء أو امليم للتام واحلاء للحسن 
  والكاف للكايف والصاد للصاحل واجليم للجائز وقد التزموا كتابة هذه العالئم باألمحر ووضعها فوق موضع الوقف 

شارة بأنه من املواضع احملتملة لوجهني وإما لإلشارة إىل أن مث قولني وقد توضع يف بعض املواضع عالمتان إما لإل
ألرباب الفن مل يظهر للواضع رجحان أحدمها على اآلخر إال أن هنا أمرا جيب االنتباه له وهو أنه كثريا ما يرى 

ا ما يرى الناظر يف احلقيقة الناظر يف عباراهتم اختالفا مبينا على اآلخر إال أن هنا أمر جيب االنتباه له وهو أنه كثري
فيحكم به مع أنه رمبا مل يكن هناك اختالف وكما يقع هذا بسبب االختالف يف االصطالح قد يقع عكسه وهو أن 

  يظن بسبب اتفاق عباراهتم يف الظاهر أن ال خالف هناك مع أنه قد يكون هناك خالف 
ها عالمة توضع فوق حمل الوقف وتكون باملداد وأما السجاوندي فإنه قسم الوقف إىل مخسة أقسام لكل قسم من

األمحر واألقسام اخلمسة هي الالزم واملطلق واجلائز واحملجوز لوجه واملرخص للضرورة وقد تبع أثره يف ذلك جل 
  كتاب الكتاب العزيز من بعده ولذلك انتشرت طريقته يف البالد 

اليت جرى كتاهبا على طريقته على بصرية يف الوقف وقد أحببنا بيان ما اصطلح عليه ليكون التايل يف املصاحف 
  واالبتداء فنقول 

  فالوقف الالزم عنده هو ما قد يوهم غري املراد إذا وصل مبا بعده حنو قوله 

لتوهم قبل ) خيادعون اهللا ( فالوقف هنا عنده الزم إذ لو وصل بقوله ) وما هم مبؤمنني ( تعاىل يف صفة املنافقني 
فينتفي بذلك اخلداع عنهم ويتقرر اإلميان خالصا عن اخلداع خالصا عن ) مبؤمنني ( صفة لقوله  التدبر أن اجلملة

  اخلداع كما يكون ذلك يف قولك ما هؤالء مبؤمنني خمادعني مع أن املقصود هو نفي اإلميان عنهم وإثبات اخلداع هلم 
وال حيزنك قوهلم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون (  وحنو قوله تعاىل) وال حيزنك قوهلم إن العزة هللا ( وحنو قوله تعاىل 

فالوقف عند قوهلم الزم فإنه لو وصل لتوهم أن ما بعده هو املقول وليس كذلك بل هو مجلة مستأنفة وردت للنيب ) 



  صلى اهللا عليه و سلم وهتديدا هلم 
  وعالمة الوقف الالزم امليم 

والفعل املستأنف ) اهللا جيتيب ( بتداء به وذلك كاالسم املبتدأ به حنو والوقف املطلق هو ما يكون ما بعده مما حيسن اال
أحيسب اإلنسان أن ( واالستفهام حنو ) إن أحسنتم ألنفسكم ( والشرط حنو ) سيجعل اهللا بعد عسر يسرا ( حنو 

لك مقوال لقول وحنو ذلك حيث مل يكن ذ) إن يريدون إال فرارا ) ( ما كان هلم اخلرية ( والنفي حنو ) يترك سدى 
  سابق وعالمة الوقف املطلق الطاء 

فإن واو العطف يف اجلملة ) وما أنزل من قبلك ( والوقف اجلائز ما جيوز فيه الوصل والفصل لتجاذب املوجبني حنو 
يرجح الوصل وتقدمي املفعول على الفعل ووجود الضمري يرجح الوقف ) وباآلخرة هم يوقنون ( التالية هلا وهي 

فالوقف ) إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ( وإن كان الوصل هنا أرجح من جهة ومثل ذلك  فتساويا
  على جزاء وإن كان جائزا إال أن الوصل هنا أحسن رعاية للفواصل وعالمة الوقف اجلائز اجليم 

ئك الذين اشتروا احلياة أول( والوقف احملجوز لوجه هو ما يكون للوقف فيه وجه إال أن الوصل فيه يكون أوىل حنو 
فالفاء املشعرة بالسبب يقتضي الوصل وجميء ) فال خيفف عنهم العذاب ( فإن جميء ما بعده وهو ) الدنيا باآلخرة 

  هذه اجلملة على هذه اهليءة جيعل للفصل وجها وعالمة الوقف اجملوز الزاي 
االضطرار وذلك ما بعده ال يستغين عما  والوقف املرخص فيه للضرورة هو الذي ال يرخص فيه يف حال االختيار

قبله وإن كان مفهوما يف اجلملة ويرخص فيه يف حال االضطرار وذلك إما النقطاع النفس أو لطول الكالم غري أنه 
وأنزل من ( فإن ما بعده وهو ) والسماء بناء ( إذا وقف عليه ابتدأ مبا بعده من غري أن يعود وذلك حنو قوله تعاىل 

( وإن كان غري مستقل لوجود ضمري فيه يعود على ما قبله إال أنه مجلة مفهومة وحنو كل من فواصل )  السماء ماء
  وعالمة الوقف املرخص فيه الصاد ) هم فيها خالدون ( إىل قوله ) قد أفلح املؤمنون 

واملبتدأ دون وأما الوقف القبيح فهو الوقف يف موضع مل يتم فيه الكالم وذلك كالوقف على الشرط دون جزائه 
خربه وعلى ذي احلال دون احلال وعلى املستثىن منه دون املستثىن وعلى أحد مفعويل باب ظننت دون اآلخر وعلى 
املوصوف دون الصفة وعلى املؤكد دون املؤكد وعلى املبدل منه دون البدل وعلى ذلك بسبب عطاس أو انقطاع 

  سق الكالم نفس لزمه أن يعود إىل ما قبله ويبتدىء منه حىت يت
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم ( والقبيح تتفاوت درجاته يف القبح فبعضه أقبح من بعض ففي قوله تعاىل 

  يقبح الوقوف على سكارى وأقبح منه الوقوف هنا على الصالة ) سكارى حىت تعلموا ما تقولون 
وأما االبتداء فال يكون إال اختياريا إذ ليس كالوقف قد تدعو إليه ضرورة فال جيوز إال مبستقبل باملعىن واف 

باملقصود وهو ما ينقسم إليه الوقف وتتفاوت درجاته يف التمام والكفاية واحلسن والقبح كما تتفاوت درجات 
  الوقف 

الوقف علىهذا قبيح للفصل فيه بني املبتدأ ) نا من مرقدنا هذا من بعث( وقد يكون الوقف قبيحا واالبتداء حسنا حنو 
وخربه وألنه يوهم أن اإلشارة إىل املرقد واالبتداء هبا كاف أو تام الستئنافه وأما االبتداء مبا بعده فهو قبيح شديد 

  القبح 
ء الوصل إال أن يكون وعالمة الوقف القبيح ال فإذا وضعت فوق موضع علم أنه ال وقف هناك وأنه ينبغي للقارى

حتته عالمة رؤوس اآليات فله أن يقف هناك من غري إعادة بناء على قول من أجاز الوقوف على رؤوس اآلي مطلقا 



  كأيب عمرو فإنه روي عنه أنه كان يتعمد رؤوس اآلي وهو أحب إيل 
ما يف قوله تعاىل يف إال أن كل ذي طبع سليم حيكم بأن إجازهتم لذلك مشروطة بعدم وقوع مانع خاص وذلك ك

فإنه ال يتصور أن جييز أحد الوقف على ) أال أهنم من إفكهم ليقولون ولد اهللا وأهنم لكاذبون ( سورة والصافات 
ليقولون على أن يبتدأ مبا بعده قال بعض املفسرين كل ما يف القرآن من القول ال جيوز الوقف عليه ألن ما بعده 

  حكايته 
  يضعها بعض الكتاب وها هنا عالئم أخرى قد 

فمن ذلك القاف وهي عالمة الوقف الذي قال به بعض العلماء ومل يقل به أكثرهم ومن ذلك قف وهي عالمة على 
أن الوقف هنالك يؤمر به القارئ على طريق االستحباب حبيث إنه إذا مل يقف ووصل مل يكن عليه شي ومن ذلك 

  نفس السني وهي عالمة على السكتة وهي وقفة من غري ت
قال بعض أهل الفن الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها املتقدمون مريدين هبا يف الغالب الوقف وقد فرق 

  املتأخرون بينها فقالوا 
القطع عبارة عن ترك القراءة فيكون القارئ كاملعرض عنها واملتنقل إىل حالة أخرى غريها وهو مشعر باالنتهاء ولذا 

  ة املستأنفة وينبغي أن يكون القطع عند رأس آية قال سعيد بن منصور يف سننه يطلب منه االستعاذة للقراء

حدثنا أبو األحوص عن أيب سنان عن ابن أيب اهلذيل أنه كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض اآلية ويدعوا بعضها وهذا 
  إسناد صحيح وابن اهلذيل تابعي كبري وقوله كانوا يريد به الصحابة 

الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية تنفس وقد سكت محزة على الساكن قبل الوقف عبارة عن قطع 
  اهلمزة سكتة يسرية 

وقد اختلفت ألفاظ أهل الفن يف التعبري عنها فقيل هي سكتة قصرية وقيل هي سكتة خمتلسة من غري إشباع وقيل 
  وقيل هي وقيفة هي وقفة يسرية وقيل هي وقفة خفيفة وقيل هي سكتة لطيفة من غري قطع 

قال أبو علي الفارسي يف حجيج القراءة يسكت محزة على ياء شيء قبل اهلمزة سكتة خفيفة مث يهمز وكذلك 
يسكت على الم املعرفة يف األرض ويف األمساء واآلخرة وحنوها وكأنه راد هبذه الوقيفة اليت وقفها حتقيق اهلمزة 

حال ال جيوز معها إال التحقيق ألن اهلمزة قد صارت مضارعة للمبتدأ هبا وتبيينها فجعل اهلمزة هبذه الوقيفة قبلها يف 
واملبتدأ هبا ال ختفف أال ترى أن أهل التخفيف ال خيففوهنا مبتدأة فهذه الوقيفة آذنت بتحقيقها إذ صريهتا يف حال ما 

  ال خيفف من اهلمز 
ء إال ترى أن مد األلف إذ كانت اهلمزة بعدها ومما يقوي ذلك مدهم األلف إذا كانت اهلمزة بعدها حنو السماء وما

ليكون ذلك أبني للهمزة فكذلك وقف ) وما بكم من نعمة فمن اهللا ( أطول منه فيها إذا لك يكن بعدها مهزة حنو 
  محزة هذه الوقيفة لتكون أبني للهمزة اهـ 

ومحل بعضهم احلديث الوارد  واختلف يف السكت فقيل جيوز يف رؤوس اآليات مطلقا يف حالة الوصل لقصد البيان
  على ذلك واملشهور أنه مقيد بالسماع 

والنقل وأنه ال يسوغ إال فيما صحت به الرواية ملعىن مقصود بذاته وقد رووا عن حفص أنه كان يسكت يف 
  الكهف على عوجا ويف يس على مرقدنا ويف القيامة على النون من من راق ويف املطففني على الالم من بل ران 

ال بعض علماء العربية بعد أن ذكر أهنم نقلوا عن محزة أنه قرأ ومكر السيء بإسكان اهلمزة لعلة اختلس فظن وق



  سكونا أو وقف وقفة خفيفة مث املبتدأ 
قرأ اجلمهور ) فلما جاءهم نذير إال بأهله ( وقد أوضح بعض املفسرين هذه املسألة فقال عند ذكر قوله تعاىل 

قرأ اجلمهور ومكر السيء بكسر اهلمزة ) السيء وال حييق املكر السيء إال بأهله  استكبار يف األرض ومكر
واألعمش ومحزة بإسكاهنا إما إجراء للوصل جمرى الوقف وإما إسكانا لتوايل احلركات وإجراء للمنفصل جمرى 

  املتصل كإبل 
ال للفرق بني املعاين وقد اعظم بعض وزعم املربد أن هذا ال جيوز يف كالم منثور وال شعر ألن احلركات اإلعراب دخ

النحويني أن يكون األعمش يقرأ هبذا وقال إمنا وقف والدليل على هذا أنه متام الكالم وأن الثاين ملا مل يكن متام 
  الكالم أعربه واحلركة يف الثاين أثقل منها يف األول ألهنا ضمة بني كسرتني 

  ائني حلن ال جيوز وإمنا جيوز يف الشعر لالضطرار وقال الزجاج قراءة محزة موقوفا عند احلذاق بي
وقال أبو علي إن قراءة محزة بإسكان اهلمزة يف الوصل مبين على إجرائها يف الوصل جمرى الوقف وحيتمل وجها 

مبنزلة إبل فأسكن احلرف الثاين كما يسكن من إبل ) مكر السيء وال ( من قوله ) ئ وال ( آخر وهو أن جيعل 
وايل الكسرتني ال سيما والكسرة األوىل هنا يف ياء فخفف بإسكان الجتماع الياآت والكسرات كما فيقال إبل لت

خففت العرب مثل ذلك باحلذف وبالقلب ونزلت حركة اإلعراب يف هذا مبنزلة حركة غري اإلعراب وال ختتل 
  ان للوقف فإذا ساغ يف بذلك داللة اإلعراب ألن احلكم مبواضعها معلوم كما كان معلوما يف املعتل واإلسك

قراءته ما ذكر من التأويل مل يسغ لقائل أن يقول إنه حلن وقال الزخمشري لعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة 
  خفيفة مث ابتدأ 

  تنبيهات

التنبيه األول يغتفر يف طول الفواصل والقصص واجلمل املعترضة وحنو ذلك ما ال يغتفر يف غريها فرمبا أجيز الوقف 
بتداء لشيء مما ذكر ولواله مل جيز وهذا الذي يسميه السجاوندي املرخص فيه للضرورة وذلك حنو الوقف على واال

وحنو ) عاهدوا ( وعلى ) النبيني ( وعلى ) ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ( املغرب يف قوله تعاىل 
  ) خاجلون هم فيها ( إىل قوله ) قد أفلح املؤمنون ( كل من فواصل 

وقد ذكر النحويون أنه يكره الوقف الناقص يف التنزيل مع إمكان التام فإن مل ميكن بأن طال الكالم ومل يوجد يف 
نفصل عنه ومنها أن يكون ) / قيما ( أثنائه وقف تام حسن األخذ بالوقف الناقص وقد حيسن الوقف هنا يشعر بأن 

  ) أوت كتابيه ومل ادر ما حسابيه يا ليتين ام ( الكالم مبنيا على الوقف حنو 
وأما ما قصر من اجلمل فإهنم مل يسوغوا فيها ما سوغوا يف غريها وإن مل يكن هناك تعلق لفظي ولذا مل يذكروا 

وتعز ( ومل جيز كثري منهم الوقف على ) القدس ( لقرب الوقف على ) وآتينا عيسى بن مرمي البينات ( الوقف على 
لوجود االزدواج بني اجلملتني وهو وحده كاف يف توكيد الوصل فقد ) وتذل من تشاء ( لقربه من ) من تشاء 

ذكروا أنه ينبغي يف الوقف مراعاة أمر االزدواج فيوصل ما يوقف على نظريه مما يوجد التمام عليه من أجل 
  ) أساء فعليها من عمل صاحلا ومن ( وحنو ) يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل ( االزدواج حنو 

  التنبيه الثاين قد خيتلف الوقف باختالف اإلعراب أو القراءة 
  ) وما يعلم تأويله إال اهللا ( مثال اختالف الوقف اإلعراب حنو قوله تعاىل 



( فإنه تام عند من جعل ما بعده مستأنفا وهو الراجح وغري تام عند من جعله معطوفا فيكون الوقف التام عند 
( فإن الوقف فيه حسن إن جعلته ) هدى للمتقني ( وبني الوقفني ها مراقبة وحنو قوله تعاىل ) لعلم الراسخون يف ا

جمرورا على أنه خرب مبتدأ حمذوف تقديره هم وتام إن جعلته مرفوعا على أنه ) الذين يؤمنون بالغيب ( يف ) الذين 
  ) أولئك على هدى من رهبم ( مبتدأ وخربه 

فإن الوقف فيه تام على ) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ( تالف القراءة حنو قوله تعاىل مثال اختالف الوقف باخ
) حياسبكم به اهللا ( وغري تام بل كاف على قراءة من فتحها وحنو قوله تعاىل ) واختذوا ( قراءة من كسر اخلاء من 

  جزم  وحسن على قراءة من) ويعذب ) ( فيغفر ( فإنه كاف على قراءة من رفع 
فإن الوقف هنا الزم عند من ) وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ( وقد خيتلف الوقف باختالف املذهب حنو قوله تعاىل 

  ذهب إىل أن شهادة القاذفني ال تقبل وإن تابوا غري الزم عند من ذهب إىل أن شهادهتم تقبل إذا تابوا 
ان ال يسوغ للقارىء أن جيمع بينهما لتنافيهما وإمنا يسوغ وقد سبق ذكر املراقبة ومرادهم هبا أن يكون يف اآلية وقف

  له أن يأيت بأحدمها دون اآلخر 
يا أيها ( وقد جعل بعض الكتاب عالمة املراقبة بني الوقفني واوين مقلوبني متقابلتني وجعل من أمثله ذلك قوله تعاىل 

  ) ال حيب املعتدين  الذين آمنوا ال حترموت طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا إن اهللا
التنبيه الثالث ال يقوم بأمر الوقف حق القيام إال حنوي بارع يف علم التفسري واقف على أسرار البالغة وقد تصدى 

هلذا األمر العظيم أناس ممن ال حيسنونه فخبطوا فيه خبط عشواء يف ليلة ظلماء فال ينبغي أن يعتمد على كل قول 
  فانتقمنا من ( القارئ على قوله تعاىل  يذكر فيه كقول من أجاز أن يقف

  وقج حذر احملققون من مثل ذلك ) علينا نصر املؤمنني ( مث يبتدئ ويقول ) الذين أجرموا وكان حقا 
قال ابن اجلزري ليس كل ما يتعسفه بعض املعربني أو يتكلفه بعض القراءة أو يتأوله بعض أهل األهواء مما يقتضي 

ي أن يتعمد الوقوف عليه بل ينبغي حتري املعىن األمت والوقف األوجه ومن مث مل يسغ أن يقف وقفا وقفا أو ابتداء ينبغ
وما تشاؤون إال ( على معىن القسم وال على ) باهللا إن الشرك لظلم عظيم ( مث يبتدئ فيقول ) وارمحنا أنت ( على 

  سف ومتحل وحتريف للكلم عن مواضعه فإن هذا وما أشبهه تع) اهللا رب العاملني ( مث يبتدىء فيقول ) أن يشاء 
وقال بعض العلماء ينبغي ملن عرف العربية ونظر يف كتب التفسري وكان من أويل الفهم أن ينظر يف املواضع اليت 

اختلف العلماء يف أمر الوقف فيها فإن ترجح عنده شيء أخذ به وإال فال يقف هنالك وليتجاوزه إىل غريه من 
  ف عليها واالبتداء مبا بعدها بال خالف بني احملققني فهو أسلم املواضع اليت حيسن الوقو

التنبيه الرابع قد عرفت أن احملدثني جيعلون بني احلديثني دارة للفصل بينهما وأن بعضهم كان خيلي بقية السطر من 
علونه خمتلفا الكتابة ليكون البياض الذي فيه مؤكد ا للفصل فإن البياض يف مجيع املواضع واحدا واحلذاق منهم جي

  باختالف املواضع مراعني فيه ما يقتضيه املوضع 
وقد أشار إىل ذلك ابن السيد حيث قال والفصل إمنا يكون بعد متام الكالم الذي ابتدىء به واستئناف كالم غريه 

عل وسعة الفصول وضيقها على مقدار تناسب الكالم فإن كان القول املستأنف مشاكال للقول األول مبعىن منه ج
  الفص صغريا وإن كان مباينا له 

بالكلية جعل الفصل أكرب من ذلك فأما الفصل قبل متام القول فهو أعيب العيوب على الكاتب والوراق مجيعا وترك 
  الفصول عند متام الكالم عيب أيضا إال أنه دون األول 



د من ذلك شيئا ليعلم املعرضون وقد أورد صاحب الصناعتني كثريا مما قيل يف الوصل والفصل وقد أحببت أن أور
  عن مراعاهتا ما كان هلما قدميا من حسن الرعاية 

قال قيل للفارسي ما البالغة فقال معرفة الفصل من الوصل وقال املأمون لبعضهم من أبلغ الناس فقال من قرب 
البليغ من كان كالمه األمر البعيد املتناول الصعب الدرك باأللفاظ اليسرية فقال ما عدل سهمك عن الغرض ولكن 

يف مقدار حاجته وال جييل الفكر يف اجتالب الغريب الوحشي وال الساقط السوقي وإن البالغة إذا اعتزلتها املعرفة 
  مبواضع الفصل والوصل كانت كالآللئ بال نظام 

فاصل وقال املأمون ما أعجب بكالم أحد كإعجايب بكتاب القاسم بن عيسى فإنه يوجز يف غري عجز ويصيب م
الكالم وال تدعوه املقدرة إىل اإلطناب وال متيل به الغزارة إىل اإلسهاب وجيلي عن مراده يف كتبه ويصيب املغزي يف 

  ألفاظه 
وكان أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك اجلاهلية يقول لكتابه افصلوا بني منقضي كل معىن وصوال إذا كان الكالم 

الغساين يقول لكاتبه املرقش إذا نزع بك الكالم إىل االبتداء مبعىن غري ما معجونا بعضه ببعض وكان احلارث بن مشر 
أنت فيه فافصل بينه وبني تبيعته من األلفاظ فإنك إن مذقت ألفاظك بغري ما حيسن أن ميذق نفرت القلوب عو 

  وعيها وملته األمساع واستثقلته الرواة 

آليات كلها وبني تبيعتها من الكتاب كيف وقعت وكان وكان صاحل بن عبد الرمحن التميمي الكاتب يفصل بني ا
يقول ما استؤنف إن إال وقع الفصل وكان جبل يفصل بني الفاءات كلها وقد كره بعض الكتبة ذلك وأحبه يأمر 
  كتابه بالفصل بني بل وبلى وليس وقال املأمون ما أتفحص من رجل شيئا كتفحصي عن الوصل والفضل يف كتابه 

اخلط أمر ذو بال وقد أشار إليه بعض اجلهابذة يف مقالة له يف البسملة حيث قال والقول الفصل وأمر الفصل يف 
فيها من القرآن حيث كتبت يف املصحف بالقلم الذي كتب به سائر القرآن وأهنا ليست من السور حيث كتبت 

  وحدها يف سطر مفصولة عن السور 
فلم يكتبوا يف املصحف شيئا مما ليس منه ولذلك مل يكتبوا أمساء  ويؤيد ذلك أن الصحابة ق بالغوا يف جتريد القرآن

السور وحنو ذلك وال آمني يف آخر الفاحتة ولذا كره كثري من العلماء كتابة أمساء السور وحنو ذلك ملخالفته ملا جرى 
  عليه الصحابة رضي اهللا عنهم 

فقال آمح هذا فإن ابن مسعود كان يكرهه روي عن النخعي أنه أيت مبصحف مكتوب فيه سورة كذا وهي كذا آية 
وروي عن ابن سريين أنه كره النقط والفواتح واخلوامت وروي عنه وعن احلسن أهنما قاال ال بأس بنقط املصاحف 
وروي عن أيب العالية أنه كان يكره اجلمل يف املصحف وفاحتة سورة كذا وخامتة سورة كذا وكان يقول جردوا 

  القرآن 

ن أيب كثري أنه قال ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث يف املصاحف إال النقط الثالث على رؤوس وروي عن حيىي ب
اآلي وقال غريه أول ما أحدثوا النقط عند آخر اآلي مث الفواتح واخلوامت وقال قتادة بدؤوا فنقطوا مث مخسوا مث 

  لطوه بشيء عشروا وأخرج أبو عبيد وغريه عن ابن مسعود أنه قال جردوا القرآن وال خت
قال اإلمام احلليمي تكر كتابة األعشار واألمخاس وأمساء السور وعدد اآليات فيه لقوله جردوا القرآن وأما النقط 

فيجوز ألنه ليس له صورة فيتوهم ألجلها ما ليس بقرآن قرآنا وإمنا هي دالالت على هيئة املقروء فال يضر إثباهتا ملن 
  حيتاج إليها 



ينبغي أن ال خيلط بالقرآن ما ليس منه كعدد اآليات والسجدات والعشرات والوقوف واختالف وقال بعض العلماء 
  القراءات ومعاين اآليات 

وقال بعض املقرئني ال أستجيز النقط بالسواد ملا فيه من التغيري لصورة الرسم وال أستجيز مجع قراءآت شىت يف 
تغيري للمرسوم وأرى أن تكون احلركات والتنوين والتشديد مصحف واحد بألوان خمتلفة ألنه من أعظم التخليط وال

  والسكون واملد باحلمرة واهلمزات بالصفرة 
واملراد بالنقط املذكور يف كالم بعض التابعني هو النقط الذي أحدث يف عصرهم للداللة على احلركات قال بعض 

  العلماء كان الشكل يف الصدر األول 

مام األجل أبو األسود الدؤيل وذلك أنه كان أراد أن يعمل كتابا يف النحو بطري النقط وأول من فعل ذلك اإل
يفقوم الناس به ما فسد من لساهنم فقال أرى أن ابتدئ بإعراب القرآن أوال فأحضر من ميسك املصحف وأحضر 

ا صبغا خيالف لون املداد وقال للذي ميسك املصحف إذا فتحت شفيت فاجعل نقطة فوق احلرف وإذا كسرهتم
  فاجعل النقطة حتت احلرف وإذا ضممتهما فاجعل فعل ذلك حىت أتى على ىخر املصحف 

ويقال إن أول من فعل ذلك هو نصر بن عاصم الليثي ويقال حيىي بن يعسر وهؤالء الثالثة من أجله تابعي البصرة 
  واملعروف عند أكثر العلماء أن أول من فعل ذلك هو أبو األسود 

اآلن فهو من وضع اخلليل بن أمحد وهو أوضح فالفتحة عنده ألف صغرية توضع فوق احلرف وأما الشكل املتداول 
والضمة واو صغرية توضع فوق احلرف والكسرة ياء صغرية مردودة توضع حتته والتنوين زيادة مثلها فإن كان 

  مظهرا وذلك قبل حرف احللق ركبت فوقها وإال أتبعت هبا 
نها يف حملها محراء واهلمزة احملذوفة تكتب مهزة بال حرف وهي محراء أيضا ويوضع وتكتب األلف احملذوفة واملبدل م

على النون قبل الباء ميم محراء عالمة على القلب وقبل احللق سكون وتعرى عند اإلدغام واإلخفاء ويسكن كل 
  ة املمدود ال جتاوزه مسكن ويعرى املدغم ويشدد ما بعده إال الطاء قبل التاء فيكتب عليها السكون حنو فرطت ومد

وكان أبو األسود قد اقتصر على وضع عالئم للحركات الثالث والتنوين فوضع اخلليل لذلك عالئم على طريقته 
وزاد على ذلك فوضع لكل من اهلمز والتشديد والروم واإلمشام والسكون عالمة رضي اهللا عنهم وعمن سعى 

  إال املودة يف العلم  سعيهم قاصدا نفع الناس غري مريد بذلك منهم أجرا

  الفائدة السابعة

  ينبغي أن يتخذ ألجل الوقف أربع عالئم وهي كافية بالنظر إىل أكثر الكتب 
وهذه العالمة ) ـ ( العالمة األوىل عالمة السكت وهي خط كالفتحة يوضع بني يدي احلرف املسكون عليه هكذا 

ن حبركة آخر الكلمة يف حال الوقف خفية حرصا على بيان كان اخلليل جعلها عالمة الروم والروم عندهم هو اإلتيا
  حركتها اليت حترك هبا حال الوصل 

قال بعض العلماء للعرب يف الوقف على أواخر الكلم أوجه متعددة واملستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة وهي 
  السكون والروم واإلمشام واإلبدال والنقل واإلدغام واحلذف واإلثبات واإلحلاق 

والروم عندهم هو النطق ببعض احلركة ومسي روما تروم احلركة وتريدها حيث مل تسقطها بالكلية ويدرك ذلك 
  القوي السمع إذا كان منتهبا ألن يف آخر الكلمة صوتيا خفيفا 



ب ويشارك الروم االختالس يف كون كل منهما غري تامة إال أن بينهما فرقا وهو أن الروم ال يكون يف الفتح والنص
ويكون يف الوقف دون الوصل والثابت فيه من احلركة أقل من الذاهب واالختالس يدخل يف احلركات الثالث كما 

عند من استعمل االختالس فيها وال خيتص مبحل الوقف وهو اآلخر والثابت ) يأمركم ) ( نعما ( و ) ال يهدي ( يف 
  يف االختالس حنو الثلثني فيه من احلركة أكثر من الذاهب فإن املأيت به من احلركة 

وملا ترك الناس البحث عن الروم وما أشبهه مل تبق هلم حاجة يف عالمتها فنسيت أو كادت تنسى وملا كنا اآلن 
حمتاجني للسكت أكثر من احتياجنا للروم رأينا جعلها عالمة عليه وال خيفي أن بني ما وضعت له يف األصل وما 

   نقلت إليه اآلن شيئا من املناسبة
  وكان بعض كتاب األندلس يضعها يف آخر السطر إذا بقيت ال تتسع 

لكتابة الكلمة املروم كتابتها وهذا من الواضع اليت حريت الكتاب حىت اختلفوا فيها فإن بعضهم يرى أن يكتب 
بعضها يف آخر السطر وبقيتها يف أول السطر اآلخر وال يرى بتجزئة الكلمة بأسا للضرورة وخص بعضهم ذلك 

بالكلمات القابلة للفصل يف الكتابة مثل اإلرسال واملراسلة والتراسل واالسترسال وهذا معيب عند أهل الصناعة ال 
  خيتلفون يف ذلك 

وبعضهم يرى أن يكتب بعضها يف آخر السطر مث يبعد عنه قليال ويكتب بقيتها وهؤالء يرون أوىل ألنه بذلك ميكن 
غري انتقال إىل سطر آخر وغاية ما فيه أنه جيد بني الكلمة وتتمتها فاصال أجلأ للقارىء أن يقرأ الكلمة بتمامها من 

  إليه مراعاة التناسب بني أواخر األسطر 
وبعضهم يرى ما رأى الكاتب األندلسي وهو أن تكتب الكلمة بتمامها يف أول السطر اآلخر وبذلك خيلص من 

ر السطر ملا كان مومها ألنه قد ترك عالمة للفصل اقتضى جتزئة الكلمة الواحدة غري أن البياض الذي يبقى يف آخ
  رفعه بوضع هذه العالمة دفعا هلذا الوهم فكأن هذه العالمة تقول لناظرها صل وال تقف 

وقد رأيت بعضهم يضع هذه العالمة يف أثناء السطر ذا وقع فيه بياض بطريق السهو لئال يظن الناظر أن ذلك 
  كتابة شيء فيه وهو مما يقع كثريا البياض قد ترك بطريق القصد ل

وعالمة السكت إمنا توضع يف املواضع اليت يكون ما بعدها متصال مبا قبلها اتصاال شديدا غري أنه ال يبلغ يف الشدة 
درجة االتصال الذي بني الفعل وفاعله واملبتدأ وخربه واملوصول وصلته وحنو ذلك فإن االتصال إذا بلغ مثل هذه 

وضع عالمة السكت فإذا رأى القارئ عالمة السكت ساغ له أن يقف هناك وقفة خفيفة ال يكاد الدرجة مل يسغ 
  السامع يشعر هبا 

فمما فيه يسوغ السكت عليه قول بعض أرباب احلكم املأثورة على العاقل أن ال يكون راغبا إال يف إحدى ثالث 
  خصال تزود ملعاد أو مرمة ملعاش أو لذة 

الصدق يف الغضب واجلود يف العسرة والعفو عند املقدرة  -ث خصال من أفضل أعمال الرب يف غري حمرم وقوله ثال
كف األذى وحسن األدب وجمانبة الريب وقوله السكوت يف موضعه من  -وقوله ثالث خصال ليس معهن غربة 

  كما أن النطق يف موضعه من أشرف اخلالل  -صفات صفوة الرجال 
وتزيينه نفسه باملكارم وظهور  -وإمساكه عما ال يدرك  -معرفته مبا يدرك من األمور  وقوله مما يدل على علم العامل

وبصره بالناس وأخذه بالقسط  -ومعرفته بزمانه الذي هو فيه  -علمه للناس من غري أن يظهر منه فخر ال عجب 
ورحب  -دل يف كل أمر وحتريه الع -وتسويته بني قلبه ولسانه  -وحسن خمالقته خلطاءه  -وإرشاده املسترشد  -



  وحسن تبصره  -واحتجاجه باحلجج فيما عمل  -ذرعه فيما نابه 
ويكون هو هلوك ولذتك وسلوتك وبلغتك وقوله إن استطعت أن  -وقوله حبب إىل نفسك العلم حىت تألفه وتلزمه 

وال  -لم بغري حلم وأال يكون تصديقك إال بربهان فافعل وقوله ال يصلح الع -ال خترب بشيء إال وأنت به مصدق 
  وال اجلد بغري جد  -وال الغىن بغري كرم  -وال احلسب بغري أدب  -احلفظ بغري فهم 

وال بأس بوضع هذه العالمة يف آخر السطر إذا بقي فيه بياض ال يتسع لكتابة الكلمة املروم كتابتها على ما جرى 
  عليه بعض كتاب األندلس 

صول يف الكالم على اللغات وأهنا هل هي توقيفية أم اصطالحية ويسوغ وضعها يف مثل قول بعض علماء األ
أن يقول مل ال جيوز أن يكون املراد من التعليم أنه ) وعلم آدم األمساء كلها ( واجلواب عن التمسك بقوله تعاىل 

  أهلمه االحتياج إىل هذه األلفاظ وأعطاه ما ألجله قدر على الوضع 
  لفصل أصال لكن توضع العالمة جملرد التمييز بني الكالمني مع أن هذا املوضع ليس من مواضع ا

  هو ما يروى ) أو اثارة من علم ( ومثل قوله واألثارة يف قوله تعاىل 

التجويد / ويستغىن عن وضع هذه العالمة بوجود عالمة أخرى حلصول املقصود وذلك يف مثل قول بعض أرباب 
الترتيل هو أن تأيت بالقراءة على ترسل وتؤدة بتبيني ) القرآن ترتيال ورتل (  -قال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل 

  احلروف واحلركات 
وقد كان الكتاب قدميا يكتبون اآليات يف مثل هذه املواضع إما مبداد خيالف يف اللون ما يكتب به غريها أو بقلم 

  أدق منه أو خبط خمالف يف النوع له فكان املقصود حاصال بذلك 
بغي االنتباه له وهو أن السكت كالوقف له درجات متفاوتة يف املقدار حىت إنه يف بعض املواضع ال يكاد وهنا أمر ين

يشعر به لشدة خفائه وذلك يف مثل قولك جاد لنا فالن فإنه إذا كان من اجلود جتد نفسك مسوغة إىل السكت على 
  الدال سكتة خفيفة خفية خبالف ما إذا كان من اجلدال 

ا سعى أحد يف فساد فساد فإن الفاء الثانية ال بد فيها من سكتة خفية وحنو قولك ما لك ال جتعل مالك وحنو قولك م
  دون مالك وأنت تعلم أنه سيكون له دونك مالك وانظر إىل لفظ قد رشاين يف قول بعض القضاة مفتخرا بالعدل 

  ) وال قالوا فالن قد رشاين ... فما خفض األعادي قدر شاين ( 
 تشك أنه البد من سكت فيه يف املوضعني أما يف األول فعلى الراء وأما يف الثاين فعلى الدال وقد أشار إىل فإنك ال

  وقوع السكت يف الشعر السيد املرتضى فإنه قال عند ذكر قول الكميت 
  ) أصاح غراب أم تعرض ثعلب ... وما أنا ممن يزجر الطري مهه ( 

ليفهم الغرض وال خيفى أن املراد بالوقف هنا السكتة اخلفيفة ال الوقف باملعىن  جيب الوقوف على الطري مث يبدأ هبمه
املشهور فإنه يوجب إسكان الراء فيختل الوزن على أن هنا أمرا آخر وهو أن الوقف فيه يوجب التقاء الساكنني 

  وقد تقرر أنه ال يقع الساكنني يف الشعر إال يف اآلخر وأما يف غريه فال يقع نعم 

  بعضهم وقوع ذلك يف املتقارب واستشهد على ذلك بقول الشاعر  أجاز
  ) فرضا وحتما على املسلمينا ... فذاك القصاص وكان التقاص ( 

  أجاز ذلك يف عروض هذا الضرب من الشعر ومل جيزه يف غريها 
ة بني احلروف وهذه املسألة وما شاكلها من متعلقات علم قوانني القراءة وهو علم يعرف عنه العالمات املميز



املشتركة يف الصور والعالمات الدالة على اإلدغام واملد والقصر والفصل والوصل واملقاطع وأحوال هذه العالمات 
وأحكامها وحنو ذلك وهذا العلم وعلم قوانني الكتابة متالزمان لغاية واحدة وهو معرفة داللة اخلط على اللفظ 

نني وفرط عناية النفوس اإلنسانية مبعرفتهما وتعلمهما أغنت عن وذكر بعضهم أن شدة االحتياج إىل هذين الف
  التصنيف فيهما 

العالمة الثانية الوقف احلسن اعلم أن القوم قرروا أن معرفة مواضع الوقف متوقفة على معرفة املعىن وهو أمر بني 
يقف إال يف املواضع اليت يسوغ بنفسه والتجربة تعضده فإنك إذا راقبت من يقرأه وهو عارف مبعىن ما يقرأه جتده ال 

  الوقف عليها مع إعطاء كل موضع ما يستحقه من املقدار ويقف 
فتارة تراه يقف وقفة قصرية جدا حبيث تقارب الوقفة املسماة بالسكتة وذلك حيث يكون ما بعد ذلك الكالم 

هو املوضع الذي يسمى الوقف  متصال مبا قبله اتصاال فيه قوة غري أن ذلك الكالم مفهوم يف اجلملة وهذا املوضع
  عليه بالوقف احلسن 

متصال مبا قبله اتصاال أدىن يف القوة من / وتارة تراه يقف وقفة أطول منها وذلك حيث يكون ما بعد ذلك الكالم 
  االتصال املذكور وهذا املوضع هو الذي يسمى الوقف التام عليه بالوقف الكايف 

م السامع أنه يريد قطع القراءة وذلك حيث يكون ذلك املوضع قد مت فيه وتارة تراه يقف وقفة طويلة تكاد توه
  الكالم وهذا املوضع هو املوضع الذي يسمى الوقف عليه بالوقف التام 

ومواضع الوقف التام ظاهرة بينة يف الغالب ولذلك يندر االختالف فيها وقد تكون متعينة وذلك إذا وقعت يف آخر 
اآلتية قال عبداهللا املأمون خري الكالم ما شكل الزمان وقال أمحد بن أيب دؤاد الكالم وذلك كما يف احلكم 

االستصالح خري من االجتياح وقال بعض احلكماء ال تكن تلميذا ملن يبادر إىل األجوبة قبل أن يتدبرها ويتفكر فيما 
  يتفرغ عنها 

وقوع االختالف فيها فكثري ما حيكم بعض وأما مواضع الوقف احلسن أو الكايف فقد تكون غري بينة ولذا مل يندر 
الناظرين على وقف بأنه حسن وحيكم غريه بأنه كاف وذلك الختالف نظرهم يف درجة التعلق بني الكالم املوقوف 

عليه وبني ما بعده وكثريا ما يكون املختلف فيه يف الدرجة الوسطى بني النوعني فيكون االختالف هناك غري 
  مستغرب 

واضع اليت خيتلف يف كون الوقف فيها حسنا أو كافيا ينبغي أن جيعل الوقف فيها من قبيل احلسن والظاهر أن امل
احتياطا وهناية ما يف ذلك أن جيعل الوقف فيها أقصر وهو لو مل يقف أصال مل يكن عليه شيء بل رمبا كان أحسن مل 

  يؤد ذلك إىل االضطرار إىل الوقوف يف موقف غري مستحسن 
ذكروا أن الناظر يف كتب القوم إذا وجدهم قد اختلفوا يف الوقف يف موضع فقال بعضهم حيسن  وقد عرفت أهنم

الوقف فيه وقال بعضهم خبالفه ومل يترجح عنده أحد الوجهني أن األوىل أن ال يقف يف غري مواضع الوقف كان 
  ملوما 

لزيادة فعليه مبطالعة كتاب من الكتب ومن أحكم ما ذكرناه يف هذا البحث اكتفى به يف أكثر املواضع ومن أراد ا
  املبسوطة فيه املذكور فيها األسباب والعلل 

  وقد نظرت يف كثري من الكتب فوجدت مناهج الكتاب فيها خمتلفة من جهة الوقف وذلك أن 
  منهم من اقتصر على قسم واحد منه وهو الوقف التام الذي هو أحسن 



أن يف هذا نوع تقصري ألنه يتعب القارىء ال سيما عند طول الكالم  األوقاف وجعل له عالمة وأغفل ما عداه إال
  فيضطر إىل الوقوف قبل الوصول إليه فإذا مل جيد موقفا قريبا منه وقف كيف ما كان 

وكثري ما يكون الوقوف هناك غري حسن فنشأ من ذلك أن صار يف كثري من املواضع ال يصل إىل األحسن مع 
  انقطاعه عن احلسن 

من اقتصر من ذلك على قسمني ومها الوقف التام والوقف الكاف ي الشبيه بالتام وجعلوا لكل واحد منها ومنهم 
  عالمة وهؤالء ال يلحقهم مالم حلصول املقصود بذلك يف جل الكتب 

سن ومنهم من أتى باألقسام الثالثة إال أهنم اقتصروا على عالمتني إحدامها للوقف التام واألخرى للوقف الكايف واحل
  وجعلوا العالمة مشتركة بينهما 

وميكن أن يقال إن هؤالء كالذين قبلهم قد اعتربوا الوقف قسمني تاما وكافيا غري أهنم قد أحلقوا بالكايف قسما من 
  احلسن وهو ما ال ريب يف حسنه ولذلك اقتصروا على عالمة واحدة 

ىل أو احلرف األول منها ال سيما إن كان الواو وهؤالء منهم من جيعل عالمة الكايف واحلسن كتابة الكلمة األو
كذلك إشارة إىل أن تلك الكلمة مما يسوغ االبتداء هبا وأن ما قبلها يسوغ / باحلرب األمحر أو جيعل فوقها خطا 

  الوقف عليه ومنهم من جيعل العالمة نقطة صغرية ومنهم من جيعل العالمة واوا مقلوبة هكذا 
أحدمها أن هذه العالمة هي أكثر شيوعا عندهم الثاين أهنا ملا كانت يف صورة الواو وهذا الذي اخترناه ألمرين 

كانت مذكرة بالوقف غري أنا رأينا ان تبقى هذه الواو املقلوبة على حاهلا عند قصد الداللة هبا على الوقف احلسن 
أطول مما قبله يف املدة وأهم  وأن يزاد فيها شيء كنقطة أو خط عند قصد الداللة هبا على الوقف الكايف الذي هو

  منه 
  ومما فيه ما حيسن الوقوف عليه قول بعض أرباب احلكم املأثورة العلم زين 

لصاحبه يف الرخاء ومنجاة له يف الشدة وقوله حق العاقل أن يتخذ مرآتني ينظر من إحدامها يف مساوي نفسه 
  يأخذ ما استطاع منها فيتصاغر هبا وينظر من األخرى يف حماسن الناس فيحليهم هبا و

وقوله ال تكونن على اإلساءة أقوى منك على اإلحسان وال إىل البخل أسرع منك إىل اجلود وقوله سوسوا أحرار 
الناس مبحض املودة والعامة بالرغبة والرهبة واألسافل باملخافة وقوله ال تعد الغنم غنما إذا ساق غرما وال الغرم 

  غرما إذا ساق غنما 
ثالثة عالمة الوقف الكايف وهي الواو املقلوبة غري أنه يزاد فيها شيء كنقطة أو خط متييزا بينها وبني عالمة العالمة ال

  الوقف احلسن 
ومما فيه ما يكون الوقوف عليه كافيا قول بعض أرباب احلكم املأثورة ال تقدم على أمر حىت تنظر يف عاقبته وال ترد 

رجل أن ال يقوم ما ال يعلم ومن أربه أن يتثبت فيما يعلم وقوله كن يف مجيع حىت ترى وجه املصدر وقوله من ورع ال
  األمور يف أوسطها ؛ فإن خري األمور أوساطها 

وقوله العاقل ال يعادي ما وجد إىل احملبة سبيال وال يعادي من ليس له منه بد وقوله من أحسن ذوي العقول عقال 
 يفسد عليه واحد منهما اآلخر فإن أعياه ذلك رفض األدىن وآثر عليه من أحسن تقدير أمر معاشه ومعاده تقديرا ال

األعظم وقوله حتفظ يف جملسك وكالمك من التطاول على األصحاب وطب نفسا عن كثري مما يعرض لك فيه 
  صواب القول والرأي مداراة لئال يظن أصحابك أن ما بك التطاول عليهم 

  م أن الكتاب قد اختلفت مناهجهم يف ذلك العالمة الرابعة عالمة الوقف التام اعل



فمنهم من كان يضع نقطة إال أن بعضهم كان جيعلها كبرية لئال تشتبه بالنقطة اليت كان يضعها للوقف الذي ليس 
  بتام ومنهم من كان يضع ثالث نقط على 

ثا على اهليئة املذكورة هيئة األثايف كما يف نقط الشني ومنهم من كان يضع واوا مقلوبة ومنهم من كان جيعلها ثال
ومنهم من كان يضع دارة إما مطبقة أو منفرجة ومنهم من كان يضع هاء هلا عينان وهي ذات طرف مردود إىل 

  اجلانب األمين هكذا ه وكأهنا رمز إىل لفظ انتهى 
وملا كان ومن الكتاب من مل يقتصر على واحدة مما ذكر فرمبا وضع يف وضع دارة ويف موضع آخر نقطا وحنو ذلك 

الوقف التام متفاوت الدرجات يف التمام ينبغي ملن جعل له عالمات أن خيص كل واحدة منها بنوع منه غري أن 
  الدارة ال ينبغي أن توضع إال ألمت أنواعه كأن يكون املوضع آخر قصة وحنو ذلك 

مها يقتضي الوصل واآلخر ويف هذا املبحث شيء وهو أن يقال قد ذكرمت أن بعض املواضع قد يتجاذبه أمران أحد
عالمة يعرف هبا ؟ فيقال نعم وذلك باجلمع بني / يقتضي الفصل وهو ثالثة أقسام فهل ميكن أن جيعل لكل قسم منها 

اخلط الذي هو عالمة الوصل والنقطة اليت هي عالمة الفصل فإذا كان املوضع مما يرجح فيه جانب الوصل على 
وإذا كان املوضع مما يرجح فيه جانب الفصل على الوصل وضعت فيه  -الفصل وضع فيه خط بعده نقطة هكذا 

   -وإذا كان املوضع مما مل يرجح فيه أحدمها على اآلخر وضع اخلط بني نقطتني هكذا  -نقطة بعدها خط هكذا 
م املنثور هذا وما يذكر من العالئم املختلفة اليت تدل كل واحدة منها على قسم من أقسامه إمنا حيتاج إليه يف الكال

الذي مل يقيد بسجع وأما الكالم املنثور املقيد بالسجع فيكفي فيه عالمتان توضع إحدامها يف آخر الفقرة األوىل 
للداللة على موضع الوقف وعلى أن السجعة مل تتم بعد واألخرى يف آخر الفقرة الثانية للداللة على الوقف وعلى 

  قوى يف الداللة على الوقف من اليت قبلها أن السجعة قد متت إال أنه ينبغي أن تكون أ
  وعلى ذلك يسوغ أن تكون األوىل عالمة الوصل والثانية نقطة أو األوىل 

  نقطة صغرية والثانية نقطة كبرية أو األوىل واوا مقلوبة والثانية واوا مقلوبة متميزة بزيادة فيها 
واذكروا هل جزاء اإلحسان إال  -مة بالكفران ومن أمثلة السجع قول بعض أرباب البالغة إياكم ومقابلة النع

وقابلوها مبا يليق هبا من الشكر وقوله بلغين أن فالنا ناظر فلما  -اإلحسان وأبرزوها يف معرض من حسن الذكر 
توجهت عليه احلجة كابر وقد كنت أحسب أنه أعرف باحلق من أن يعقه وأهيب حلجاب العدل واإلنصاف من أن 

  الكابرة تشعر بضعف احلس ومهانة النفس  يشقه أو مل يعلم أن
وقوله اعتذر األستاذ من صغر الكتاب واختصاره وقد أغناه اهللا عما تكلفه من اعتذاره وإمنا الصغري ما صغر قدره 

  ال ما صغر حجمه فأما ما أفاد وجاوز املراد ؛ فليس بصغري بل هو أكرب من كل كبري 
توجب اإلشكال يف وضع العالئم فمن املواضع املشكلة أن تكون  وقد يعرض يف السجع يف بعض املواضع أمور

السجعة مركبة من ثالث فقر وينبغي هنا أن توضع العالمة املشعرة بانتهاء السجعة عند الفقرة الثالثة ويوضع عند 
  الثانية عالمة مثل العالمة اليت توضع عند األوىل 

أقام له سوقا كانت كاسدة واهب منه رحيا كانت راكدة  مثل ذلك قوله جزى اهللا األستاذ عن اجلود خريا فقد
  وأحيا منه أرضا كانت هامدة وعمر للمعروف دارا طاملا تيه يف قفارها ال ندراس آثارها واهندام منارها 

  وقوله يعز علينا أن يكثر بني تالقينا عدد األيام وتعرب عن ضمائرنا ألسن األقالم ونتناجى يف الكتب بصور الكالم 
ريا ما يعرض يف بعض املواضع هنا ما جيعل وضع عالمة الوصل إما يف األوىل أو يف الثانية أوىل من غريها وإن وكث



كانت العالمة املتخذة يف األصل غريها فعالمة الوصل حيتاج إليها يف كثري من املواضع اليت جعل غريها عالمة فيه 
  ومثال 

  وال خيلطون ما كان مبا لعله ال يكون أمر ال يعول عليه املتقون  -ذلك قوله الظنون 
ومن املواضع املشكلة أن توجد فقرة ليس هلا أخت وينبغي هنا أن تعطى حكمها يف حد ذاهتا حنو قوله إن للعقول 
  مغارس كمغارس األشجار فإذا طابت بقاع األرض للشجر زكا مثرها وإذا كرمت النفوس للعقول حسن نظرها 

ع اليت يكون فيها سجع يف سجع وينبغي هنا أن توضع عالمة الوصل يف السجع الذي ومن املواضع املشكلة املواض
يف علم البيان وهو فن قد نضب ماؤه فلم يظهر له مثر وذهب رواؤه / يكون يف السجع ومثال ذلك قول بعضهم 

وعقود  -قيان ما يفوق قالئد الع -فلم يؤثر فيه غري األثر ؛ وقول بعضهم هذا كتاب قد أودع من جواهر الكلم 
  وجيلو البصر  -ما يروق اجلنان  -الدرر ومن زواهر احلكم 

وقد اختلف العلماء يف أنه هل جيوز أن يقال إن يف القرآن سجعا أم ال ؟ فقال قوم إنه ال جيوز ووافقهم على ذلك 
حيال املعىن عليه  حيث قال إن السجع هو الذي يقصد يف نفسه مث" إعجاز القرآن " الرماين وقد أشار إىل ذلك يف 

  والفواصل هي اليت تتبع املعاين وال تكون مقصودة يف نفسها ولذلك كانت الفواصل بالغة والسجع عيبا 
وقال قوم إنه جيوز ذلك قال بعضهم ليس كل السجع يقصد يف نفسه مث حيال املعىن عليه بل منه ما يتبع املعىن وهو 

  يستحسن  غري مقصود يف نفسه وهذا مما ال يعاب بل مما
والظاهر أن الذي دعا قوما إىل تسمية مجيع ما يف القرآن فواصل مع االمتناع عن تسمية ما متاثلت حروفه منه 

سجعا رغبتهم يف تنزيه القرآن عن الوصف الالحق بغريه من الكالم املروي عن الكهنة وغريهم ال كون السجع يف 
  روف أو تقارهبا يف مقاطع الفواصل نفسه معيبا فإن السجع يف نفسه يرجع إىل متاثل احل

  وإمنا مل جيىء يف القرآن كله وال أكثره سجع ألنه نزل بلغة العرب وعلى 

عرفهم وعادهتم وكان البليغ منهم ال يكون يف كالمه كله وال أكثره سجع ملا فيه من أمارات التكلف ال سيما مع 
   سيما اقتضاه املقام طول الكالم ومل خيل من السجع ألنه حيسن يف بعض الكالم ال

ملا )  ٢( من الناس من يكره تقطيع الكالم إىل مقادير متناسبة األطراف متقاربة يف الطول والقصر )  ١( قال حازم 
فيه من التكلف ومنهم من يرى أن التناسب الواقع بإفراغ الكالم يف قالب التقفية وحتليتها مبناسبات املقاطع أكيد 

من يرى أن السجع وإن كان زينة للكالم فقد يدعو إىل التكلف فرأيي أن ال يستعمل  -وهو الوسط  -جدا ومنهم 
  وأن ال خيلى الكالم منه مجلة وأنه يقبل منه ما اجتلبه اخلاطر عفوا بال تكلف )  ٣( يف مجلة الكالم 

وردت الفواصل وإمنا نزل القرآن على أساليب الفصيح من كالم العرب ف! قال وكيف يعاب السجع على اإلطالق 
فيه بإزاء ورود األسجاع يف كالمهم وإمنا مل جيىء على أسلوب واحد ألنه ال حيسن يف الكالم مجيعا أن يكون 

  مستمرا على منط واحد ملا فيه من التكلف وملا يف الطبع من امللل وألن االرفتنان يف ضروب 

  متماثلة املقاطع وبعضها غري متماثلة الفصاحة أعلى من االستمرار على ضرب واحد فلهذا وردت بعض اآلي 
  )  ١" ( اإلتقان " تنبيهات مهمة تتعلق بالسجع أوردها صاحب 

) يف سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود ( األول قال أهل البديع أحسن السجع وحنوه ما تساوت قرائنه حنو 
خذوه فغلوه مث ( أو الثالثة حنو ) غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ( ويليه ما طالت قرينته الثانية حنو 



وقال ابن األثري األحسن يف الثانية املساواة وإال فأطول ) اجلحيم صلوه مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 
  قليال ويف الثالثة أن تكون أطول وقال اخلفاجي ال جيوز أن تكون الثانية أقصر من األوىل 

) يا أيها املدثر قم فأنذر ( ن قصريا لداللته على قوة املنشىء وأقله كلمتان حنو الثاين قالوا أحسن السجع ما كا
واآليات والطويل ما زاد عن ) والعاديات ضبحا ( اآليات ) والذاريات ذروا ( اآليات ) واملرسالت عرفا ( اآليات 

  بينها متوسط كآيات سورة القمر / العشر وما 
ال حتسن احملافظة على الفواصل جملردها إال مع بقاء املعاين على سردها " قدمي كشافة ال" الثالث قال الزخمشري يف 

على املنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه فأما أن هتمل املعاين ويهتم بتحسني اللفظ وحده غري منظور فيه إىل 
ليس جملرد الفاصلة بل لرعاية ) وباآلخرة هم يوقنون ( مورده فليس من قبيل البالغة وبىن على ذلك أن التقدمي يف 

  االختصاص 
  الرابع مبىن الفواصل على الوقف وهلذا ساغ مقابلة املرفوع باجملرور وبالعكس 

  ) عذاب واصب وشهاب ثاقب ( مع قوله ) إنا خلقناهم من طني الزب ( كقوله 

  ) سحر مستمر ( و ) قد قدر ( مع قوله ) مباء منهمر ( وقوله 
  ) وينشىء السحاب الثقال ( مع قوله ) ونه من وال وما هلم من د( وقوله 

اخلامس كثر يف القرآن ختم الفواصل حبروف املد واللني وإحلاق النون وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك 
كما قال سيبويه إهنم إذا متنوا يلحقون األلف والياء والواو والنون ألهنم أرادوا مد الصوت ويتركون ذلك إذا مل 

  وا وجاء القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع يترمن
والطور وكتاب مسطور يف رق منشور والبيت ( السادس حروف الفواصل إما متماثلة وإما متقاربة فاألوىل مثل 

ق والقرآن اجمليد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال ) ( الرمحن الرحيم مالك يوم الدين ( والثاين مثل ) املعمور 
قال اإلمام فخر الدين وغريه وفواصل القرآن ال خترج عن هذين القسمني بل تنحصر ) ا شيء عجيب الكافرون هذ

  يف املتماثلة واملتقاربة ورعاية التشابه يف الفواصل الزمة 
السابع كثر يف الفواصل التضمني واإليطاء ألهنما ليسا معيبني يف النثر إن كانا معيبني يف النظم فالتضمني أن يكون ما 

واأليطاء تكرر الفاصلة بلفظها كقوله ) وإنكم لتمرون عليهم مصبحني وبالليل ( عد الفاصلة متعلقا هبا كقوله تعاىل ب
ـ ) هل كنت إال بشرا رسوال ) ( اإلسراء ( تعاىل يف    وختم بذلك اآليتني بعدها اه

فيه بل يستحب ومثال ذلك فإن قيل هل يسوغ وضع عالمة تشعر بالتضمني ؟ يقال أما يف السجع فإن ذلك يسوغ 
ما كتبه بعض البلغاء موقعا به على كتاب ورد مبدح رجل وذم آخر إذا كان للمحسن من اجلزاء ما يقنعه وللمسيء 

  من النكال ما يقمعه بذل احملسن ما جيب عليه رغبة وانقاد املسيء ملا يكلفه رهبة 
  اخر السطور وأما يف الشعر فال يسوغ وذلك ألنه يوجب عدم التناسب يف أو

وهو مهم عندهم مع قلته يف نفسه وقلة االحتياج إليه نعم لو قيل إنه يسوغ وضعها إذا بعد عن آخر السطر قليال 
  مع حفظ التناسب بينها إذا تكررت مل يستبعد 

ط إذا صارت الواو األصلية وصال للقافية سقطت يف اخل)  ١( يف باب أحكام القوايف يف اخلط " العمدة " قال يف 
كما تسقط واو الوصل وياؤه وذلك مثل واو يغزو للواحد ومل يغزوا للجماعة إذا كانت القافية على الزاي ومثل 

واو يغزو ياء يقضي للغائب وتقضي للمؤنثة الغائبة واملذكر املخاطب وكذلك ياء القاضي والغازي إذا كانا معرفني 



  باأللف والالم هذا هو الوجه 
الياء فعلى باب املساحمة واألجود أن تكون الواو والياء خارجا يف الغرض وكذلك ياء فإن كتب بإثبات الواو و

)  ٢( الضمري حنو غالمي إذا كنت القافية امليم فالوجه سقوط الياء فإن كتبت املساحمة ففي الغرض كما قدمت ق 
يف اخلط إذا كانت وصال ومن العرب من يقول هذا الغاز ومررت بالقاض بغري ياء وهذا تقوية ملذهب من حذفها 

  للقافية 
مجيعا باأللف لتستوي القوايف وتشتبه صورهتا / وإن كان يف قوايف القصيدة ما يكتب بالياء وما يكتب باأللف كتبا 

  يف اخلط اهـ 
ولفرط عناية الكتاب برعاية التناسب بني أوائل السطور بعضها مع بعض وكذلك أواخرها قال بعض األدباء يف 

  ة عن لساهنا وصف املسطر
  ) وملا تبتغي يداه قوام ... أنا للكاتب اللبيب إمام ( 
  ) وقفت عند حدي األقالم ... فإذاما حددت للكتب حدا ( 

فإذا قيل هل يسوغ أن يوضع يف أثناء أبيات الشعر عالئم لوقف القارىء على مواضع الوقف ال ليقف عندها بل 
  لئال يقع له يف بعض املواضع وهم حيجبه عن 

أن السيد املرتضى قال يف بيت الكميت املذكور آنفا إنه جيب الوقوف على الطري مث يبدأ )  ١( الفهم فقد ذكرمت 
  هبمه 

يقال إنا مل نصادف فيما رأينا من الدواوين وضع عالئم لذلك ومن أمهه هذا األمر يتيسر له أن يشري إىل ذلك يف 
ذا األمر الدقيق من ليس له أهال فيضع العالئم يف غري مواضعها احلاشية وخيشى من فتح هذا الباب أن يدخل يف ه

  فيكون الضرر أكرب من النفع لكن لو قام به من حيسن مل يكن يف ذلك شيء وعلى ذلك يكتب البيت هكذا 
  ) أصاح غراب أم تعرض ثعلب ... وما أنا ممن يزجر الطري مهه ( 

ذا وجد فيه ما يقتضي ذلك ال سيما إن وضعت بعيدا عنه فإن قيل هل يسوغ وضع عالمة يف آخر الشطر األول إ
  قليال حبيث ال ختل بالتناسب بني أواخر الشطر األول وال أوائل الشطر الثاين 

يقال إنه ال يظهر ملجىء إىل ذلك إال إذا وقع يف البيت إدماج ونشأ منه التباس واإلدماج هو أن يأيت الشاعر بكلمة 
يف تعريفه " احلماسة " ألول وبعضها جزءا من الشطر الثاين وقد قصر بعض شراح يكون بعضها جزءا من الشطر ا

  حيث قال عند ذكر قول الشاعر 
  ... ) وما غمرات املوت إال نزالك الكمي على حلم الكمي املقطر ( 

اين وهو يف هذا البيت إدماج واإلدماج أن تكون عالمة التعريف يف النصف األول من البيت واملعرف يف النصف الث
  يقل يف األوزان الطوال ويكثر يف القصار كقول األعشى 

  ) دل ووىل املالمة الرجال ... استأثر اهللا باملكارم والعـ ( 
  ) إفضال والشيء حيثما جعال ... والشعر قلدته سالمة ذا الـ ( 

ل واحد منهما يف موضعه فإذا وقع يف البيت إدماج اضطر الكاتب يف الغالب إىل جتزئة الكلمة إىل جزئني ووضع ك
  فإذا نشأ من ذلك إشكال تعينت إزالته فإذا كانت العالمة وافية بالغرض مل يكن بد منها 

  والكلمات من جهة التجزئة أقسام فمنها ما تسهل فيه التجزئة ومنها ما تعسر فيه ومنها ما تكاد تتعذر فيه 



د يقع اشتباه فيما جزأه وقد أحببنا أن نورد من هذا ولبعض الكتاب مهارة يف أمر التجزئة حىت إن بعضهم ال يكا
النوع أمثلة كثرية لشدة احلاجة إليه وتركنا متييز كل قسم منه من غريه للمطالعني فمما وقع فيه اإلدماج قول بعض 

  الشعراء يف وصف القلم 
  وقول بعضهم ) / ن نعيما وليس يعرف ضرا ... ناحل اجلسم ليس يعرف مذكا ( 
  ) ء وإجيازه من التقومي ٠٠...  ٠٠لكالم من لكنة املرإن حشو ا( 

   -وكان بعض األئمة العظام يكثر إنشاده وقد ينسب إليه  -وقول بعضهم 
  ) فإن لكل نصيح نصيحا ... فال تفش سرك إال إليك ( 
  ) ل ال يتركون أدميا صحيحا  ٠٠...  ٠٠وإين رأيت غواة الرجا( 

  ) )  ١( حتت العجاج غري الكهام  ٠٠...  ٠٠إلمام الزكي والفارس املعومما وقع فيه اإلدماج قول بعضهم ا
  ) )  ٣( ه وفقد املسيم فقد املسام ... ففقدنا  ٢٩( راعيا كان مسجحا ( 

  وقول بعضهم 
  ) ـود مامل يعاص كان جنونا  ٠٠...  ٠٠إن شرخ الشباب والشعر األس( 

  وقول بعضهم 
  ) ـتابك عندي زجرا على أضم  ٠٠ ... ٠٠وأزجر الكاشح العدو إذا اغـ ( 

  ومما وقع فيه اإلدماج قول بعضهم 
  ) شن ورش وابن وانتدب للمعايل ٠٠...  ٠٠أحل وامرر وضر وانفع ومل وأخـ ( 

  وقول بعضهم 
  ) ألد اخلصام )  ٢( هان يف مأقط  ٠٠...  ٠٠فوحق البيان يعضده الرب( 
  ) يف نظام  مجع احلسن كله... ما رأينا سوى السماحة شيئا ( 
  ) ي وجمرى األرواح يف األجسام ٠٠...  ٠٠هي جتري جمرى اإل صابة يف الرأ( 

  ومما وقع فيه اإلدماج قول بعضهم 
  ) ـن كأن قد رأى وقد مسعا ٠٠...  ٠٠األملعي الذي يظن بك الظـ( 

  وقول بعضهم 
  وأين الشريك يف الضر أينا ؟  ٠٠...  ٠٠خري إخوانك املشارك يف الضر( 
  ل بعضهم وقو
  ) لقحت حرب وائل عن حيال ... قربا مربط النعامة مين ( 
  ) ـط كليب تزاجروا عن ضالل ٠٠...  ٠٠ال جبري أغىن فتيال وال رهـ( 
  ) ـه وإين حبرها اليوم صايل ... مل أكن من جناهتا علم اللـ ( 

  وقول بعضهم 
  ) مزج املرارة باحلالوة ... احذر مودة ماذق ( 

  عليك أيام الصداقة للعداوة  حيصي الذنوب/ 
  وينبغي االنتباه هنا ألمرين 



أحدمها أن بعضا من املواضع قد يظن فهيا إدماج فيجزىء الكاتب الكلمة مع أنه ال إدماج هنالك وذلك مثل قول 
  بعضهم 

  ) فإن العواقب للمتقي ... بىن عليك بتقوى اإلله ( 
  ) ق جتد بابه غري مستغل... وإنك ما تأت من وجهه ( 
  ) من الصاحب اجلاهل األخرق ... عدوك ذو العقل أبقى عليك ( 

  وقد يعرض الوهم للكاتب الشاعر يف بعض املواضع وال يزول عنه ذلك إال إذا وزن البيت مبيزانه 
 الثاين أن بعض الكتبة قد يقع هلم بسبب الذهول أو عدم املعرفة أن جيزئوا الكلمة يف األبيات اليت وقع فيها إدماج

مثال فإنه قد يكون آخر جزئها األول هي النون ) الناس ( جتزئة غري صحيحة فينبغي االنتباه إىل ذلك وانظر إىل لفظ 
األوىل وهي النون الساكنة املنقلبة عن الم التعريف وأول جزئها الثاين هي النون املتحركة وهي النون األصلية وقد 

  الثاين هي السني فمن األول قول بعضهم يكون آخر جزئها األول هي األلف وأول جزئها 
ـك عن ... إن يف نفسك اليت بني جنبيـ ) ( ـناس مهال عن املغيبة مهال ... أيها الفارغ املريد لعيب الـ ( 

  ) الناس لو تفكرت شغال 
  ومن الثاين قول بعضهم 

  ) س ومايل من رفيق ... تركتين صحبة النا ( 
  ) ق الصديق ين كإشفا... مل أجد إشفاق ندما ( 

ومما يعد من عالئم الوقف األلف واهلاء فقد جرت عادة كثري من املتأخرين أهنم إذا نقلوا عبارة عن أحد أن يكتبوا 
  يف آخرها ألفا ورأس هاء إشارة إىل لفظ 

وال  انتهى وكان حقهم أن يكتفوا برأس اهلاء فقط ألن قاعدة أرباب العالئم أهنم يكتفون بأقل ما حيصل به املقصود
يسوغون الزيادة عليه فلو كان رأس اهلاء قد جعل عالمة على شيء آخر واضطروا إليها ساع هلم أن يزيدوا األلف 

للتمييز بينهما ومل يقع ذلك ولذا ذهب أناس اآلن إىل الرجوع إىل مقتضى القاعدة فاقتصروا على رأس اهلاء ورمبا 
  وضع بعضهم قبلها نقطة 
يصرحون مبا يدل على االنتهاء فيقولون انتهى ما ذكره فالن أو هذا آخر كالم فالن أو  وأما املتقدمون فقد كانوا

  حنو ذلك وال يكتفون بقوهلم انتهى ما ذكره من غري تصريح باالسم 
والظاهر أن الداعي هلم إىل ذلك أنه قد يكون يف العبارة املنقولة عبارة أخرى نقلها املنقول عنه عن غريه فلو اكتفوا 

من غري تصريح باالسم حصل اشتباه يف كثري من املواضع ومل يدر املطالع ملن يرجع الضمري فالتزموا التصريح بذلك 
  دفعا لذلك ولذلك قد يتركونه يف مواضع ال يقع فيها اشتباه بل قد يتركون اإلشارة إىل انتهاء العبارة يف مثل ذلك 

واضع اليت ال يقع فيها اشتباه وال إخالل بالفهم إال إذا كان واالختصار ومنه اإلضمار إمنا يستجيزه البلغاء يف امل
  املقام يقتضي ذلك لنكتة مهمة 

واعلم أنه قد جرت عادة النقلة أهنم إذا نقلوا عبارة من العبارات غري أنه دعاهم احلال إىل حذف شيء منها مما وقع 
مث يأتوا بتتمة العبارة املروم نقلها مما تعلق به يف أثنائها لعدم تعلق الغرض به أن يشريوا إىل ذلك بقوهلم مث قال 

غرضهم وبذلك يعلم املطالع أنه قد طوي شيء فيما بني ما قبل مث قال وبني ما بعده وقد حيذفون مث ويقتصرون على 
  قال 

  وهذا أمر يالم من أخل به عندهم إال أن يصرح بأنه قد تصرف يف العبارة 



  ه اللوم يف كثري من املواضع مع إمكان اإلشارة إىل مواضع احلذف والظاهر أن تصرحيه بذلك ال يرفع عن
وأرى أن املختصرين الذين حيبون أن حيافظوا على األلفاظ الواقعة يف األصل ومل يبدلوهنا بألفاظ من عندهم غري أهنم 

ىل ذلك وهي يرون حذف بعض العبارات اليت ال يتعلق هبا غرضهم أن يضعوا يف مواضع احلذف رأس القاف إشارة إ
مذكرة بلفظ قال اليت جرت عادهتم باستعماهلا يف مثل هذا املوضع وكنت قدميا أضع رأس الفاء إشارة للفظ احلذف 
على أنه لو مل توضع نقطة أصال مل يكن بأس المتياز هذه الصورة بنفسها وهذه العالمة مهمة فإنه قد يعرض يف بعض 

شيء من حذف شيء هناك لو بقي مل يكن مث إشكال أو ناشيء من املواضع إشكال للمطالع فال يدري هل هو نا
األصل والغالب أنه ينسبه للمختصر فيترك السعي يف حله لتصوره أن ذلك نشأ من إخالل املختصر مع أن ذلك 
املوضع رمبا كان من املواضع اليت مل حيذف فيها شيء بل قد يعرض اإلشكال للمختصر يف وقت ال يتيسر له فيه 

إىل األصل فيندم على تقصريه حيث ال ينفعه ندمه فإذا وضعت هذه العالمة كان اخلطب أسهل وهاك مثال  الرجوع
  ذلك قال أوحد عصره أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ يف أول البيان والتبيني 

نعوذ بك  اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف ملا ال حنسن كما
من العجببما حنسن ونعوذ بك من السالطة واهلذر كما نعوذ بك من العي واحلصر وقدميا تعوذوا باهللا من شرمها 

  وتضرعوا إىل اهللا يف السالمة منهما قال النمر بن تولب 
  ) ومن نفس أعاجلها عالجا ... أعذين رب من حصر وعي ( 

الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان ( يم نعمته يف تقومي اللسان فقال وقد ذكر اهللا مجيل بالئه يف تعليم البيان وعظ
  هذا بيان ( وقال ) علمه البيان 

ومدح القرآن بالبيان واإلفصاح وحبسن التفصيل واإليضاح وجبودة اإلفهام وحكمة اإلبالغ ومساه فرقانا ) للناس 
( وقال ) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ( وقال ) وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ( وقال ) عريب مبني ( وقال 

  ) وكل شيء فصلناه تفصيال 
ومدار األمر على البيان والتبيني وعلى اإلفهام والتفهيم وكلما كان اللسان أبني كان أمحد كما أنه كلما كان القلب 

حة رام أبو حذيفة أشد استبانة كان أمحد ومن أجل احلاجة إىل حسن البيان وإعطاء احلروف حقوقها من الفصا
واصل بن عطاء وكان ألثغ إسقاط الراء من كالمه وإخراجها من حروف منطقه فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه حىت 

  صار لغرابته مثال ولظرافته معلما 
إرشاد ال ينبغي أن توضع عالمة من العالئم يف موضع من املواضع إال بعد أن يدعو إليها داع مهم ويتحقق أن ذلك 

من مواضعها وقد جرت عادة بعض الكتاب أن يضعوا كثريا من العالئم مع عدم الداعي إليها فكأهنم يظنون  املوضع
أن فيه وأما الذين يضعوهنا يف غري مواضعها فهم مسيئون جدا إليقاعهم القاريء يف شرك الوهم املبعد له عن الفهم 

  وكأن هؤالء يظنون أن العالئم من قبيل الزينة يف اخلط 
وقع هذا الظن لكثري ممن عين باخلط من املتأخرين من غري حبث عما يتعلق به فكانوا يرون يف كثري من اخلطوط وقد 

عالئم وضعت ألمر خاص فظنوها من قبيل الزينة فصاروا يضعوهنا كيف ما اتفق وإذا سئلوا عن ذلك قالوا إن هذا 
  من 

   اتباعهم فكل خري يف اتباع من سلف تتمة الصناعة وقد رأينا أساتذتنا يفعلونه وال يسعنا إال
فإن قلت إهنم كثريا ما يضعون عالمة لالستفهام وعالمة للتعجب فهل حيسن ذلك يقال حيسن ذلك إذا كان يف 



  العبارة احتمال لغريمها أما يف االستفهام ففي حنو ما يكتب زيد وأما يف التعجب ففي حنو ما أحسن هذا الفىت 
عالمة االستفهام يف مثل أأسيء إليه وقد أحسن إيل مع أنه ال استفهام هنا يف احلقيقة  غري أن كثريا منهم يضعون

  ويضعون عالمة التعجب يف مواضع ال جيد الناظر فيها شيئا يتعجب منه غري وضع تلك العالمة 
يفصل بني  وأما وضع عالمة قبل مقول القول للداللة عليه فإمنا حيسن يف بعض املواضع بسبب داع يدعو إليه كأن

  القول واملقول شيء رمبا ينشأ عنه التباس 
ومبحث العالمات وما يتعلق هبا مبحث واسع األطراف جدير بأن يفرد بالتأليف وقد دللناك على الطريق فاسلك 

  فيه أن شئت حىت تصل إىل الغاية 

  الفائدة الثامنة

بيل االستطراد وقد اختلفت أحوال قلما خيلو كتاب ألف يف فن من الفنون من ذكر مسائل ليست من على س
املؤلفني فيه فمنهم من كان يؤثر اإلقالل منه ومنهم من كان يرى اإلكثار منه ومن املقلني منه املؤلفون يف أصول 

  األثر ملا أن هلم فيه عما سواه شغال شاغال 
ذلك هلم فإن أكثرهم مل  وأما ترك بعض مباحث من الفن اعتمادا على أهنا قد ذكرت يف فن آخر فهو قليل وقد وقع

يذكر مبحث الترجيح ومن ذكره منهم اكتفى ببيانه على طريق اإلجياز حبيث ال يتجاوز ما كتب فيه ورقتني مع أن 
  مبحث الترجيح مهم جدا ألنه الذي يفزع إليه عند اختالف الروايات مع عدم إمكان اجلمع بينها 

م بعضهم إىل سبعة أقسام القسم األول الترجيح حبال ووجوه الترجيح كثرية يصعب حصرها وقد قسمها بعضه
  الراوي كأن يكون أحدمها أكثر ضبطا أو اشد ورعا من اآلخر فإنه يرجح عليه 

القسم الثاين الترجيح بالتحمل كأن يكون أحدمها حتمل مجيع ما يرويه بعد البلوغ فإنه يرجح على اآلخر الذي حتمل 
  ه بعض ما يرويه قبل البلوغ وبعضه بعد

  القسم الثالث الترجيح بكيفية الرواية كأن يكون أحدمها ممن ال يروي فريجح املدين لداللته على التأخري 
القسم اخلامس الترجيح بلفظ اخلرب كأن يكون أحد اخلربين فصيحا دون اآلخر فيقدم عليه ألن الفصيح أقرب إىل 

ش دون اآلخر فإن ما ورد بلغة قريش أشبه بأن أن يكون هو الصحيح وكأن يكون أحد اخلربين قد ورد بلغة قري
  يكون 

  لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم وكأن يكون حكم أحد اخلربين معقول املعىن دون اآلخر 
القسم السادس الترجيح باحلكم كترجيح الناقل عن الرباءة األصلية على املقرر هلا وقيل األمر بالعكس وكترجيح 

على اإلباحة وقيل ال ترجيح يف ذلك ألن احلظر واإلباحة حكمان شرعيان وصدق الدال على اخلطر على الدال 
  الراوي فيهما وترية واحدة 

القسم السابع الترجيح بأمر خارجي كأن يكون أحد اخلربين يشهد له القرآن أو احلديث املشهور أو اإلمجاع أو 
  دليل العقل دون اآلخر فريجح عليه ملعاضدة الدليل له 

هم على ترك هذا املبحث أو عدم التوسع فيه أهنم رأوا أن وجوه الترجيح كثرية وقد أبلغها بعضهم إىل والذي محل
أكثر من مئة وجه فإذا ذكروا ذلك مستوىف موضحا باألمثلة مل يكف فيه حنو مئة ورقة فإن ذكروا مسائلة خالية عن 

  املثال كانت شبيهة باملسائل اليت ال خترج عن دائرة اخليال 



أن كثريا من وجوه الترجيح قد اختلف فيه حىت صار بعضهم يرجح وجها ويرجح اآلخر مقابلة اآلخر مقابلة  على
ورمبا نفى بعضهم رجحان أحد املتقابلني فإذا حاول املؤلف بيان دليل كل فريق مث بيان الراجح منهما مبقتضى ما 

اء أصول الفقه ملا بني الفنني من التناسب مع ما بني تبني له بالدليل طال األمر جدا فتركوا هذا املبحث املهم لعلم
  أهلها من التقارب 

وما ذكر هنا ال يستغرب أصال بالنظر إىل ما ذكره العالمة السكاكي يف حال علم املعاين والبيان قبل أن يكتب فيه 
  أعون على معرفة  ما كتب فإنه قال بعد أن أبان فضل ذلك وأنه ال علم بعد علم األصول املشهورة بعلم الكالم

املشتبهات من الكتاب العزيز وال أنفع يف در لطائف نكته وأسراره منه وأن كثريا من اآليات قد تصدى هلا من 
وال ! ليسوا من أهل هذا العلم فأخذوا هبا من مآخذ مردودة ومحلوها على حمامل غري مقصودة وهم ال يدرون 

   -يدرون أهنم ال يدرون 
من الشرف الظاهر والفضل الباهر ال ترى علما من الضيم ما لقي وال مين من سوم اخلسف مبا  مث مع ما هلذا العلم

مين أين الذي مهد له قواعد ورتب له شواهد وبني له حدودا يرجع إليها وعني له رسوما يعرج عليها ووضع له 
الصها من األيدي رجله أصوال وقوانني ومجع له حججا وبراهني ومشر لضبط متفرقاته ذيله واستنهض يف استخ

  وخيله 
  ... ) علم تراه أيادي سب ( 
  ) وجزء حوته الصبا ... فجزء حوته الدبور ( 

انظر باب التحديد فإنه جزء منه يف أيدي من هو انظر باب االستدالل فإنه جزء منه يف أيدي من هو بل تصفح 
عات من مباين اإلميان ما ترى من متناها معظم أبواب أصول الفقه من أي علم هي ومن يتوالها ؟ وتأمل يف مود

ـ ولكن اهللا جلت حكمته إذ وفق لتحريك القلم فيه عسى ان يعطى القوس باريها  سوى الذي متناها وعد وعدـ 
  حبول منه عز سلطانه وقوته فما احلول والقوة إال به 

ن أهل هذا العلم الذين عنوا بشأنه وقد تدارك ما رمبا يومهه هذا الكالم من نسبة التقصري الشديد إىل من تقدمه م
فيكون من قبيل اإلساءة إىل احملسنني كما يفعله كثري من األغمار الذين يظنون أن يف إنكار فضل غريهم داللة قوية 

  على فضلهم فقال من قبل ذلك دفعا هلذا الوهم هذا ما أمكن من تقرير كالم 

اع فيهما وتذييلها مبا كان يليق هبا وتطبق البعض منها بالبعض السلف رمحهم اهللا يف هذين األصلني ومن ترتيب األنو
  وتوفيه كل من ذلك حقه على موجب مقتضى الصناعة ن وسيحمد ما أوردت ذوو البصائر 

إن أورثهم كالمي نوع استماله أو فضال يل عليهم فغري مستبدع يف أي ما نوع فرض أن يزل عن / وإين أوصيهم 
لنوع يف بعض األصول أو الفروع أو التطبيق للبعض بالبعض مىت كانوا املخترعني له أصحابه ما هو أشبه بذلك ا

  ! وإمنا يستبدع ذلك ممن زجى عمره راتعا يف مائدهتم تلك مث مل يقوا أن يتنبه 
يف اختراعه واستخراج أصوله ومتهيد قواعدها وإحكام أبواهبا وفصوهلا  -وعلماء هذا الفن وقليل ما هم كانوا 

يف تفاريعها واستقراء أمثلتها الالئقة هبا وتلقطها من حيث جيب تلقطها وإتعاب اخلاطر يف التفتيش والتنقري  والنظر
عن مالقطها وكذا النفس والروح يف ركوب املسالك املتوعرة إىل الظفر هبا مع تشعب هذا النوع إىل شعب بعضها 

ى أن يقرع مسعك طرف من ذاك فعلوا ما وفت كما عس -أدق من البعض وتفننها أفانني بعضها أغمض من بعض 
  به القوة البشرية إذ ذاك مث وقع فتورها منهم ما هو الزم الفتور 



  الفائدة التاسعة

قد أشكل على بعض الباحثني قول بعض أرباب هذا الفن يشترط يف راوي الصحيح أن يكون تام الضبط مع قوله 
والضبط يف رواته وقال إن متام الضبط ال يتصور فيه  بتفاوت درجات الصحيح بسبب تفاوت درجات العدالة

  تفاوت 

فكيف يصح أن يقال إن رواة الصحيح تتفاوت درجاهتم يف العدالة والضبط حبيث يكون بعضهم أدىن من بعض ف 
  ذلك 

عنه  وقد توهم أنه إذا قيل هذا الراوي أدىن من ذاك الراوي يف الضبط مل يسغ أن يقال عنه إنه تام الضبط بل يقال
  حينئذ سيء احلفظ أو ضعيفه وسيء احلفظ أو ضعيفه ال يعد من رواة الصحيح 

  وطلب تصوير هذه املسألة من القائلني هبا 
وقد رأينا من احلكمة اإلجابة إىل ما طلب إلزالة ما نشأ من كالمه من الشبهة اليت علقت بأذهان كثري من الناظرين 

فن وهي مما ال رب فيه عند أربابه وعند من أمعن النظر فيها كثريا من فيه مع أن هذه املسألة من أهم مسائل ال
  غريهم 

فنقول لنفرض ان مجاعة من الراغبني يف معرفة أشعار  -وهي مطلوبة يف مثل ذلك  -وملا يف ذلك من زيادة البيان 
جاهبم إىل ما طلبوا من يستشهد بكالمهم من الشعراء قصدوا أحد أئمة أهل األدب البارعني يف ذلك لألخذ عنه فأ

منه واعتىن بأمرهم وصار يف كل يوم يروي هلم شيئا مما عنده ليحفظوه مث خيتربهم يف كل مدة ومل يزل األمر كذلك 
حىت أخذوا عنه حنو ألف بيت فأحب أن خيتربهم اختبارا تاما يعرف به درجاهتم يف احلفظ واإلتقان ليجعلهم أقساما 

  يقتضيه استعداده رعاية للحكمة وكانوا ستني  يلقى على كل قسم منهم مقدار ما
فنظر أوال يف ضعيفي احلفظ فرأى يف أربعة وعشرين منهم ضعفا شديدا يف احلفظ حبيث إهنم كانوا خيلون يف كل مئة 

بيت بنحو ثالثني بيتا إىل حنو مخسني بيتا فجعل هؤالء قسما واحدا وومسهم يف نفسه بسوء احلفظ وقلة اإلتقان ومل 
أمر تقسيمهم إىل أقسام بل أمهه أمر العناية هبم بسوء احلفظ وقلة اإلتقان ومل يهمه أمر تقسيمهم إىل أقسام بل يهمه 

  أمهه أمر العناية هبم إشفاقا عليهم فإن قوة العناة كثري ما جتعل مثلهم من أهل الدراية 
اثين عشر وهم متقاربون يف أمرهم مث نظر يف بقيتهم وهم ستة وثالثون فرآهم ثالثة أقسام كل قسم منهم يبلغ 

  فأمعن النظر يف أعرهم وهو القسم األول 

الثالثة أو / فوجده خيل يف كل مئة بيت مبا دون العشر إال أن أفراده خمتلفة يف ذلك فمنهم من خيل منها بنحو 
فتبني أن هذا القسم  األربعة فقط ومنهم من خيل منها بنحو اخلمسة والستة ومنهم من خيل منها بالسبعة إىل التسعة

وهو الدرجة العليا يف احلفظ واإلتقان ينقسم إىل ثالث درجات عليا وهي اليت ال ختل بأكثر من حنو أربعة أبيات يف 
  املئة و وسطى وهي اليت ال ختل بأكثر من حنو ستة فيها و دنيا وهي اليت ختل بنحو السبعة والثمانية والتسعة 

ملئة بأكثر من حنو أربعة أبيات يعد من أهل الدرجة العليا من الدرجة العليا يف احلفظ وهبذا تعلم أن من ال خيل يف ا
واإلتقان وبينما اللبيب يكرب شأن أناس من العلماء األعالم يكاد الواحد منهم ال خيطئ يف كل ألف مسألة إال بنحو 

هة والذكاء إذا بالغيب يزري هبم عشر عشرها ورمبا كان مدرك اخلطأ فيها خفيا ويعجب مما أوتوا من فرط النبا
ويستعظم ذلك اخلطأ إن كان منهم وذلك لعدم معرفته بلزوم مالحظة النسبة وأن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ 



  والسهو والنسيان 
مث أمعن النظر يف أوسطهم وهو القسم الثاين فوجده خيل يف كل مئة بيت مبا دون العشرين وال ينقص عن العشر مث 

يف أدناهم وهو القسم الثالث فوجده خيل يف كل مئة بيت مبا دون الثالثني وال ينقص عن العشرين مث  أمعن النظر
فعل يف هذين القسمني مثل ما فعل يف القسم األول وقد أوردنا هذا املثال على طريق التقريب ومن فهم هذا املثال 

  احنل عنه اإلشكال يف هذا املوضع ويف غريه مما يشاكله 
احملققني اعلم أن مدار الرواية على عدالة الراوي وضبطه فإن كان مربزا فيهما فحديثه صحيح وإن كان قال بعض 

  دون املربز فيهما أو يف أحدمها لكنه عدل ضابط باجلملة فحديثه حسن 
حديثه مث العدالة والضبط إما أن يوجدا يف الراوي أو ينتفيا أو يوجد أحدمها دون اآلخر فإن وجدا يف الراوي قبل 

  وإن انتفيا فيه مل يقبل حديثه 

وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط مل يرد حديثه لعدالته ومل يقبل لعدم ضبطه بل يتوقف فيه إال أن يظهر ما يوجب 
رجحان جانب الرد فريد أو رجحان جانب القبول فيقبل ومنن ذلك أن يوقف له على شاهد حيصل به جرب الضعف 

  الضبط الذي يف راوية من جهة 
وإن وجد فيه الضبط دون العدالة مل يقبل حديثه ألن العدالة هي الركن األكرب يف الرواية مث كل واحد من العدالة 

والضبط له مراتب عليا ووسطى ودنيا وحيصل من تركيب بعضها مع بعض مراتب للحديث خمتلفة يف القوة 
  والضعف 

من قبيل املضنون به على غري أهله وهو أنه ال ينبغي ترك الرواية وهنا أمر مهم يعد عند العارفني من أهل هذا الفن 
عن املوسومني بسوء احلفظ وقلة اإلتقان كما يتومهه غري العارف بل يف الرواية عنهم فائدة عظيمة عند اجلهابذة 

نني من النقاد ولذلك كانوا حريصني على ذلك وتتبني لك الفائدة فيما حنن فيه من أوجه أحدها أن نفرض أن اث
القسم األول وهي الدرجة العليا يف احلفظ واإلتقان اختلفا يف بيت فرواه أحدمها على وجه واآلخر على وجه آخر 

وإن كان موسوما  -فإنه يعترينا حرية يف األمر فإذا رأينا بعد ذلك أحدا ممن شاركهما يف األخذ عن ذلك اإلمام 
رواه احدمها فإهنا تترجح روايته على رواية اآلخر يف الغالب  قد رواه على الوجه الذي -بسوء احلفظ واإلتقان 

وينسب املنفرد بالرواية األخرى للوهم يف هذا املوضع فقد أفادت رواية هذا الضعيف تقوية أحد القوتني على 
  اآلخر 

جة الدنيا بل لو فرضنا أن أحد الراويني من القسم األول وهي الدرجة العليا واآلخر من القسم الثالث وهي الدر
الراوي الضعيف قد وافقت روايته نرجحها يف الغالب على الرواية اليت انفرد هبا من كان يف الدرجة / ورأينا هذا 

  العليا فيكون من قبيل قوهلم وضعيفان يغلبان قويا 
  وإمنا قلنا يف الغالب ألنه قد تقع موانع من ذلك وال يدركها إال اجلهابذة 

  هم أن ال يزامحوهم يف هذا املوضع فإنه من مزال األقدام وقليل ما هم فينبغي لغري
قد  -وإن كان خمتلفة الدرجات فيه  -الوجه الثاين ان نفرض أن واحدا من أحد األقسام الثالثة املوصوفة بالضبط 

روى قصيدة خالية من بيت يرويه فيها اثنان من املوصوفني بعدم الضبط على وجه واحد وهو مما يشاكل تلك 
يدة وليس يف األبيات اليت تعزى لغريها من القصائد فإن اتفاق اثنني منهما إذا كان من غري تواطؤ يقوى صحة القص

روايتهما على ما فيهما من الضعف ويكون هذا مما حفظه الضعيفان ونسيه القوي ولو كان من الدرجة األوىل يف 



  الضبط 
با الحتمال ان يكون قد زل يف بعض املواضع وإن كان ومبىن هذا على أن ليس كل ما يرويه احلافظ املتقن صوا

ذلك منه قليال وليس كل ما يرويه غري احلافظ املتقن خطأ إلصابته يف كثري من املواضع والعاقل اللبيب هو الذي 
  يسعى ملعرفة صواب كل فريق ليأخذ به 

وهلذا كان بعضهم يروي عن بعض وقد بلغت الرباعة ببعض اجلهابذة إىل أن كانوا يعرفون صدق الراوي من كذبه 
قال أنا ! من يتهم بالكذب وكان ينهى الناس عن الرواية عنه وملا استغرب ذلك منه وقيل له أنت تروي عنه ؟ 

ـ إال أن هذا أمر ال خيلو عن غرر ورمبا كان فيه خطر    اعرف صدقه من كذبه اه
واحد ال خيتلفون فيه ويرويه واحد من الضابطني الوجه الثالث أن يروي كثري من غري أرباب الضبط بيتا على وجه 

على غري ذلك الوجه فالظاهر ترجيح رواية الكثري ألن عروض الوهم للواحد أكثر من عروضه للعدد الكثري ال 
  سيما إن كان ما رووه أرجح يف الظاهر عند العارفني بذلك 

  الفائدة العاشرة

دبعة إال أنه ليس كافيا يف مثل هذه املسألة املهمة فاقتضى قد ذكرنا فيما مضى حكم الرواية عمن وسم بسمة ال
  احلال زيادة البيان فنقول قال احلافظ 

  البدعة إما أن تكون مبكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو مفسق " شرح خنبة الفكر " ابن حجر يف 
ذب لنصرة مقالته قبل والتحقيق فاألول ال يقبل صاحبها اجلمهور وقيل يقبل مطلقا وقيل إن كان ال يعتقد حل الك

أنه ال يرد كل مكفر ببدعته ألن كل طائفة تدعي أن خمالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر خمالفيها فلو أخذ ذلك على 
اإلطالق الستلزم تكفري مجيع الطوائف فاملعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من 

من اعتقد عكسه فأما من مل يكن هبذه الصفة وانضم إىل ذلك ضبطه ملا يرويه مع ورعه الدين بالضرورة وكذا 
  وتقواه فال مانع من قبوله 

والثاين هو من ال تقتضي بدعته التكفري أصال وقد اختلف يف قبوله ورده فقيل يرد مطلقا وهو بعيد وأكثر ما علل به 
لى هذا ينبغي أن ال يروي عن مبتدع شيء يشاركه فيه غري مبتدع أن يف الرواية عنه تروحيا ألمره وتنويها بذكره وع

وقيل يقبل مطلقا إال ان اعتقد حل الكذب كما تقدم وقيل يقبل من مل يكن داعية إىل بدعته ألن تزيني بدعته قد 
  حيمله على حتريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وهذا يف األصح 

تفصيل إال أن روى ما يقوى بدعته فريد على / ق على قبول غري الداعية من غري وأغرب ابن حبان فادعى االتفا
" املذهب املختار وبه صرح احلافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين شيخ أيب داود والنسائي يف كتابه 

ه حيلة إال ن فقال يف وصف الرواة ومنهم زائغ عن احلق أي عن السنة صادق اللهجة فليس في" معرفة الرجال 
هـ وما قاله متجه ألن العلة اليت هلا رد حديث الداعية ١يؤخذ من حديثه ما ال يكون منكرا إذا مل يقو به بدعته 

ـ ١وارده فيما إذا كان ظاهر املروي يوافق مذهب املبتدع ولو مل يكن داعية واهللا اعلم    ه

 ضابطا سواء كان داعية أو غري داعية إال فيما يتعلق وظاهر هذه العبارة يدل على قبول رواية املبتدع إذا كان عدال
ببدعته وقال بعض العلماء ال تقبل رواية املبتدع الذي يكفر ببدعته وأما الذي ال يكفر هبا فقد اختلف العلماء يف 
هبه روايته فمنهم من ردها مطلقا ومنهم من قبلها مطلقا إذا مل يكن ممن يستحل الكذب يف نصرة مذهبه أو ألهل مذ



سواء كان داعية إىل بدعته أو غري داعية ومنهم من قال تقبل إذا مل يكن داعية إىل بدعته وال تقبل إذا كان داعية 
  إليها وهذا مذهب كثريين من العلماء أو أكثرهم 

وغريمها من كتب أئمة احلديث االحتجاج بكثري من " الصحيحني " والقول برد روايتهم مطلقا ضعيف جدا ففي 
دعة غري الدعاة ومل يزل السلف واخللف على قبول الرواية منهم واالحتجاج هبا والسماع منهم وإمساعهم من املبت

غري إنكار منهم قال احلافظ العراقي وقد احتج الشيخان بالدعاة أيضا وقد وقع ألناس ممن يفرقون بني الداعية 
  وغريه حرية يف ذلك 

يف مبحث اإلمجاع يف فصل أفرده حلكم أهل األهواء وقد أحببنا إيراد نبذ  وقد أشار إىل هذه املسألة احلافظ ابن حزم
  منه هنا قال 

فصل يف أهل األهواء هل يدخلون يف اإلمجاع أم ال ؟ قال قوم ال يدخلون يف مجلة من يعتد بقوله وقالت طائفة هم 
ا فأدخلوا يف مسائل اخلالف قول داخلون يف مجلتهم قال أبو حممد والذين قالوا ال يدخلون يف مجلتهم قد تناقضو

  قتادة وهو قدري مشهور وأدخلوا احلسن بن علي وهو رأس من رؤوس الزيدية وأدخلوا 

  عكرمة وهو صفري وأدخلوا جابر بن زيد وهو إباضي قـ 
والذي نقول به واهللا تعاىل التوفيق إن إمجاع األمة كلها بال خالف منها على االعتداء مبن ذكرنا يف اخلالف 

  اإلمجاع برهان ضروري كاف يف فساد قول من قال ال يدخلون يف اإلمجاع وبيان لتناقضهم 
قال أبو حممد وقد فرق مجاهري أسالفنا من أصحاب احلديث بني الداعية من أهل األهواء وغري الداعية فقالوا إن 

  الداعية مطرح وغري الداعية مقبول 
يل قـ وألن الداعية أوىل باخلري وحسن الظن ألنه ينصر ما يعتقد أنه وهذا قول يف غاية الفساد ألنه حتكم بغري دل

حق عنده وغري الداعية كامت للذي يعتقد أنه حق وهذا ال جيوز ألنه مقدم على كتمان احلق أو يكون معتقدا لشيء مل 
  يتيقن أنه حق فذلك أسوأ وأقبح قـ فسقط الفرق املذكور وصح أن الداعية وغري الداعية سواء قـ 

وكل من مل يكن مرتكبا لشيء مما أوجع على حترميه ومل يكن مع ذلك مقدما على ما يعتقده حراما وإن كان مما 
اختلف فيه وكان معنيا بأحكام القرآن واحلديث واإلمجاع واالختالف فهو ممن يعتد بقوله يف اخلالف ما مل يفارق ما 

رأي أو قياس أو / ا أو إباضيا أو صفريا أو سنيا صاحب قد صح فيه اإلمجاع وسواء كان مرجئا أو قدريا أو شيعي
  صاحب حديث 

وكل من كان فاسقا سواء كان منا أو من خمالفينا ال يلتفت إليه وإن كان عاملا وكان قد نفر ليتفقه ألنه من الفساق 
  الذين أمرنا أن نتثبت يف خربهم 

و

إال أنه مل ينفر ليتفقه يف الدين وليس عاملا بالكتاب  وكل من كان فاضال مسلما سواء كان منا أو من غرينا من الفرق
واحلديث واإلمجاع واالختالف لكنه مشتغل إما بعبادة أو بعلم من العلوم احملمودة كالكالم يف أصول االعتقادات 

و أو القراآت أو النحو أو اللغة أو رواية احلديث فقط دون تفقه يف أحكامه أو التواريخ أو األخيار أو الشعر أ
النسب أو الطب أو احلساب أو اهلندسة أو الفلسفة أو علم اهليئة أو كان مشغوال مبا أبيج له من أمور دنياه 

  ومكاسبه 
فليس يعتد به يف اختالف العلماء يف الشريعة ألنه ليس ممن أمرنا بقبول نذارته يف األحكام والعبادات لكنه حمسن 

يرجع إىل نقله يف ذلك العلم الذي عين به أو العلوم اليت عين هبا إن كان فيما عين به من العلوم املذكورة ويلزم أن 



جامعا لعلوم شىت فيحتج بنقله فيما اعترض يف خالل أحكام الفقه من لغة أو حنو أو حكم يف عيب أو جناية أو 
اء ويف تعديل حساب دخول شهر أو ما يتعلق باألحكام من االعتقادات ويف القسمة للمواريث والغنائم وبني الشرك

  الرواة وخترجيهم ويف أزمان الرواة ولقاء بعضهم بعضا والرق بني أمسائهم وأنساهبم املفرقة بني أشخاصهم 
وإذا أقام الدليل من أصول علمه على صحة قوله قبل وال فرق يف كل ذلك بني كل من كان من أهل حنلتنا وبني 

حظرية اإلميان ومل يستحق عند مجيع علمائنا الكفر وقد بينا من  من كان خمالفا لنا ما مل خيرج من قبة اإلسالم وعن
  ألنه أملك هبذا املعىن وهللا احلمد " الفصل " يكفر ومن ال يكفر يف كتابنا املوسوم بكتاب 

حيث قال " املستصفى " ولعلماء األصول من املتكلمني هنا قول مستغرب عند غريهم ق ذكره اإلمام الغزايل يف 
  خالف مل ينعقد اإلمجاع دونه إذا مل يكفر بل هو كمجتهد فاسق وخالف اجملتهد الفاسق معترب املبتدع إذا 

فإن قيل لعله يكذب يف إظهار اخلالف وهو ال يعتقده قلنا لعله يصدق وال بد من موافقته كيف وقد نعلم اعتقاد 
نه ليس يدري أنه فاسق أما إذا كفر ببدعته الفاسق بقرائن أحواله يف مناظراته واستدالالته واملبتدع ثقة يقبل قوله فإ

فعند ذلك ال يعترب خالفه وإن كان يصلي إىل القبلة ويعتقد نفسه مسلما ألن األمة ليست عبارة عن املصلني إىل 
القبلة بل عن املؤمنني وهو كافر وإن كان ال يدري أنه كافر نعم لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فال يستدل 

ذهبه بإمجاع خمالفيه على بطالن التجسيم مصريا إىل أهنم كل األمة دونه ألن كوهنم كل األمة موقوف على بطالن م
على إخراج هذا من األمة واإلخراج من األمة موقوف على دليل التكفري فال جيوز أن يكون دليل تكفريه ما هو 

  موقوف على تكفريه فيؤدي إىل إثبات الشيء بنفسه 
دليل عقلي لو خالف يف مسألة أخرى مل يلتفت إليه فلو تاب وهو مصر على املخالفة يف تلك نعم بعد أن كفرناه ب

املسألة اليت أمجعوا عليها يف حال كفره فال يلتفت إىل خالفه بعد اإلسم ألنه مسبوق بإمجاع كل األمة وكان 
لم وهو مصر على ذلك اخلالف اجملمعون يف ذلك الوقت كل األمة دونه فصار كما لو خالف كافر كافة األمة مث أس

  إال على قول من يشترط انقراض العصر يف اإلمجاع / فإن ذلك ال يلتفت إليه 
فإن قيل لو ترك بعض الفقهاء اإلمجاع خبالف املبتدع املكفر إذا مل يعلم أن بدعته توجل الكفر وظن أن اإلمجاع ال 

  رفة ما يكفر به من التأويالت ينعقد دونه فهل يعذر من حيث أن الفقهاء ال يطلعون على مع
  قلنا للمسألة صورتان 

إحدامها أن يقول الفقهاء حنن ال ندري أن بدعته توجب الكفر أم ال ففي هذه الصورة ال يعذرون فيه إذ يلزمهم 
 مراجعة علماء األصول وجيب على العلماء تعريفهم فإذا أفتوا بكفره فعليهم التقليد فإن مل يقنعهم التقليد فعليهم

  السؤال عن الدليل حىت إذا ذكر هلم دليله قاطع فإن مل يدركه فال 

يكون معذورا كمن ال يدرك دليل صدق الرسول صلى اهللا عليه و سلم فإنه ال عذر مع نصب اهللا تعاىل األدلة 
  القاطعة 

ه وغري مؤاخذ به الصورة الثانية أن ال يكون قد بلغته بدعته وعقيدته فترك اإلمجاع ملخالفته فهو معذور يف خطئ
وكأن اإلمجاع مل ينتهض يف حقه كما إذا مل يبلغه الدليل الناسخ ألنه غري منسوب إىل تقصري خبالف الصورة األوىل 

  فإنه قادر على املراجعة والبحث فال عذر له يف تركه 
فيصل " منه يف كتابه  مث ذكر أن للمرء طريقا ملعرفة ما يكفر به غري أن اخلطب يف ذلك طويل وأنه قد أشار إىل شيء

  " التفرقة بني اإلسالم والزندقة 



  الفائدة احلادية عشرة

ما فرطنا ( القرآن هو اإلمام املبني الذي ال تنزل بأحد يف الدين نازلة إال وفيه الدليل على سبيل اهلدى فيه قال تعاىل 
  ) إليهم ولعلهم يتفكرون  وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل( وقال تعاىل ) يف الكتاب من شيء 

قال بعض األئمة مجيع ما حكم به النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو مما فهمه من القرآن وقال بعض علماء األصول ما 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من شيء فهو يف القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد فهمه من فهمه وعمه عنه من 

به وإمنا يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه وقال  عمه وكذا كل ما حكم به أو قضي
  سعيد بن جبري ما بلغين حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على وجهه إال وجدت مصداقة يف كتاب اهللا 

ال يأخذون من وقد اتفقت الفرق املتتمية إىل اإلسالم على وجوب األخذ بالكتاب والسنة ونقل عن اخلوارج أهنم 
السنة مبا يكون خمالفا ما لظاهر القرآن كأن يكون فيها ختصيص ملا فيه من العموم وحنو ذلك وإمنا يأخذون منها مبا 

  كان فيه بيان ملا أمجل يف القرآن وذلك كأوقات الصالة وعدد ركعاهتا وحنو ذلك 
ا أهنم نقلوه من كتبهم على أن الفرق كلها وقد توقف بعض احملققني يف هذا النقل حيث أن املوردين له مل يذكرو

قلما يطمأن ملا ينقله بعضهم عن بعض ألن كثريا منهم قد يغلب عليه التعصب فال ينقل مذهب املخالفني له على 
وجهه بل رمبا كان جل قصده إظهار الفرق بني الفرق ولو كان بأمر خمتلف ولذا قل االطمئنان ىل كثري مما يذكر يف 

لنحل حىت إن بعض من ألفوا فيها مع كوهنم يف أنفسهم ثقات ملا اعتمدوا يف بعض املواضع على ما كتب امللل وا
  نقله غريهم ممن كان من أهل التعصب ومل يشعروا حباهلم وقع يف كالمهم هناك زلل فينبغي االنتباه ملثل هذا األمر 

املنزل عليه وهو يتلو ما فيه / خذ بالكتاب وكيف يتوقف عن األخذ بسنة النيب صلى اهللا عليه و سلم مطلقا من يأ
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن ( من اآليات الدالة على وجوب اتباعه قال اهللا تعاىل 

ومن ( وقال تعاىل ) وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ( وقال تعاىل ) اهلوى إن هو إال وحي يوحى 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف ( وقال عز و جل ) د أطاع اهللا يطع الرسول فق

  واآليات يف هذا املعىن كثرية وهي صرحية ظاهرة الداللة ) أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
  ومن مث ترى كل فرقة تدعي أهنا آخذة بالكتاب والسنة وأشد الفرق ادعاء 

حىت مل ينج ! هرون غري أهنم مل يقتصروا على ذلك بل نسبوا غريهم من الفرق إىل اإلعراض عن السنة لذلك الظا
وأعظم األسباب قول خمالفيهم بالقياس وهم ! منهم كثري ممن يرجع إليه يف علم احلديث وأكثروا من التشنيع 

  ! فإن له فيهم أقواال تستك منها املسامع ينكرونه إنكارا شديدا وأشد القوم إفراطا يف ذم املخالفني هلم ابن حزم 
وقد امتعض من ذلك من ذلك خمالفوهم فوصفوهم باجلمود وجعلوهم يف باب اإلمجاع مبنزلة العوام الذين ال يعتد 

خبرفهم حىت إن بعضهم مل يستثن من ذلك من ينسب إليه هذا املذهب وهو اإلمام املشهور أبو سليمان داود بن علي 
روف بالظاهري قال بعض علماء األصول ال يعتد خبالف من أنكر القياس ألن من أنكره ال يعرف األصفهاين املع

  طرق االجتهاد وإمنا هو ممتسك بالظواهر فهو كالعامي الذي ال معرفة له وهو مذهب اجلمهور 
واحملققون وقال  وقال بعض الفقهاء إن خمالفة داود ال تقدح يف انعقاد اإلمجاع على املختار الذي عليه األكثرون

قال جل الفقهاء واألصوليني إنه ال يعتد خبالفهم بل هم مجلة العوام وإن من اعتد هبم فإمنا ذلك " املفهم " صاحب 
  ألن مذهبه يعترب خالف العوام يف انعقاد اإلمجاع واحلق خالفه 



ان يف الدرجة العليا يف سعة وقد استنكر بعض أهل األصول القول بعدم االعتداد بقول داود يف اإلمجاع مع أنه ك
العلم وسداد النظر ومعرفة أقوال الصحابة والتابعني والقدرة على االستنباط مع الزهد والورع وقد دونت كتبه 

   ٢٧٠وكثرت أتباعه وقد بلغ ما ألفه مثانية عشر ألف ورقة وكان مولده بالكوفة ومنشأه ببغداد وهبا تويف سنة 
عذر يف اخلطأ يف هذا املوضع ومن ال يعذر وقد أحببنا أن نورد نبذا مما ذكره ليطلع وقد تصدى ابن حزم لبيان من ي

  عليه من يريد الوقف على رأيه يف هذه املسألة املهعمة وها هو ذلك 

وهو آخر الكتاب إن أحكام الشريعة كلها قد " اإلحكام ألصول األحكام " قال يف الباب املويف أربعني من كتاب 
ىل بال خالف فهي كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس فمحال بينها اهللا تعا

وقال ) ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ( أن يتعذر وجوده على كلهم ألن اهللا ال يكلفنا ما ليس يف وسعنا قال تعاىل 
  يل إىل وجود حرج وتكليف إصابة ما ال سب) وما جعل عليكم يف الدين من حرج ( تعاىل 

وقد اتفق العلماء على أن القرآن والسنن مواضع لوجود أحكام النوازل مث اختلفوا فقالت طائفة ال موضع آلبته 
لطلب حكم النوازل من الشريعة وال لوجوده غري ذلك وقال آخرون بل ها هنا مواضع أخر يطلب فيها حكم 

علماء وعمل أهل املدينة وغري ذلك مما شرحناه وبينا حكمه فيما ال/ النازلة وهي دليل اخلطاب والقياس وقول أكثر 
  سلف من كتابنا هذا 

وقد كانت يف ذلك أقوال لقوم من أهل الكالم قد درست مثل قول بعضهم الواجب أن يقال بأول ما يقع يف 
ب أن يقال النفس يف أول الفكر وقول بعضهم الواجب أن يقال باألثقل ألنه خالف اهلوى وقول بعضهم الواج

  ) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ( باألخف لقوله تعاىل 
وهذه أقوال فاسدة يعارض بعضها بعضا وكل ما ألزمنا اهللا فهو يسر وإن ثقل علينا وكل شريعة نكلف هبا فهي 

فال الزم لنا إال ما خالف اهلوى ألن تركها كان موافقا للهوى وما يقع يف أوائل الفكر قد يكون من قبيل الوسواس 
  ألزمنا اهللا تعاىل سواء وقع يف النفس أو مل يقع وساء كان أخف أو أثقل 

وقد أوضحنا فيما سلف الرباهني الضرورية على ان احلق ال يكون يف قولني خمتلفني يف حكم واحد يف وقت واحد 
  يف إنسان واحد يف وجه واحد ونتوقف 

كان هبذه الصفة فال حتل الفتيا فيه ملن مل يلح له وجهه وال شك أن عند غرينا  فيما مل يقم على حكمه عندنا دليل وما
  بيان ما جهلناه كما ان عندنا بيان كثري مما جهله غرينا ومل يعر بشر من نقص أو نسيان أو غفلة 

لدعاء إليه وإذا قام الربهان عند املرء على صحة قول ما قياما صحيحا فحقه التدين به والفتيا به والعمل به وا
والقطع بأنه احلق عند اهللا عز و جل وليس من هذا احلكم بشهادة العدلني ومها قد يكونان يف باطن أمرمها عند اهللا 

  كاذبني أو مغفلني إذ مل يكلفنا اهللا تعاىل معرفة باطن ما سهدا به لكن كلفنا احلكم بشهادهتما 
يع املسلمني بل ال بد أن يقع طائفة من العلماء على صحة وقد علمنا أنه ال ميكن أن خيفى احلق يف الدين على مج

وبقوله ) تبيانا لكل شيء ( حكمه بيقني ملا قدمنا من أن الدين مضمون بيانه ورفع اإلشكال عنه بقول اهللا تعاىل 
تعمدت  وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما( ولكن قد قال اهللا تعاىل ) لتبني للناس ما نزل إليهم ( تعاىل 

  فصح بالنص أن اخلطأ مرفوع عنا ) قلوبكم 
فمن حكم بقول ومل يعرف أنه خطأ وهو عند اهللا تعاىل خطأ فقد أخطأ ومل يتعمد احلكم مبا يدري أنه خطأ فهذا ال 

 ولكن قد قال اهللا) لتبني للناس ما نزل إليهم [ وبقوله تعاىل ) تبيانا لكل شيء ( جناح عليه يف ذلك عند اهللا تعاىل 



  فصح بالنص أن اخلطأ مرفوع عنا ) وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم ( تعاىل 
فمن حكم بقول ومل يعرف أنه خطأ وهو عند اهللا تعاىل خطأ فقد أخطأ ومل يتعمد احلكم مبا يدري أنه خطأ فهذا ال 

فتون واحلكام والعاملون واملعتقدون فارتفع اجلناح جناح عليه يف ذلك عند اهللا تعاىل وهذه اآلية عموم دخل فيه امل
عن هؤالء بنص القرآن فيما قالوه أو علموا به مما هم خمطئون فيه وصح أن اجلناح إمنا هو على من تعمد بقلبه الفتيا 

  أو التدين أو احلكم أو العمل مبا يدري أنه ليس حقا أو مبا مل يقدره إليه دليل أصال 
دى وهو الربهان احلق فال حيل له تركه واتباع ما هويت نفسه وظن أنه احلق وسواء يف هذا ومن جاءه من ربه اهل

  املقام عليه الربهان يف فتياه أو يف معتقده يف 

اعتزاله أو تشيعه أو إرجائه أو شرايته ومن جوز الشك يف الربهان ومتادى على خمالفته وقطع بظنه يف أنه لعل هنا 
ربهان الذي أقيم عليه فهذا مبطل للحقائق كلها وقوله يقود إىل ان ال حيقق شيئا من برهانا آخر يبطل هذا ال
  الشرائع إال بالظن فقط 

وأما من اعتقد قوال اتباعا ملن نشأ بينهم فهو مذموم صادف احلق أو مل يصادفه ألنه مل يقصده من حيث أمر من 
هللا عز و جل أو خصهما أو خص منهما أو مل يلزمنا أو اتباع النصوص ومن قال إن هذه اآلية أو اخلرب قد نسخهما ا

  أراد هبما غري ما يفهم منهما ومل يأت على دعواه بنص صحيح فقد قال على اهللا ما مل يعلم 
به عليه ألن هذا قد أحسن ولزم ما بلغه وليس / وليس هو كمن تعلق بنص مل يبلغه ناسخة وال ما خصه وال ما زيد 

ه خالفه من نص آخر فمن مل يتعلق بشيء أصال بل حتكم يف الدين فهو على خطر عظيم عليه غري ذلك حىت يبلغ
جدا ومن قال هبذا ممن نشاهده وهال ساهيا غري عارف مبا اقتحم فيه من الدعوى فهو معذور جبهله ما مل ينبه على 

  د بلوغه إليه خطئه فإن نبه عليه فثبت على خالف ما بلغه عامدا فهذا غري معذور ألنه خالف احلق بع
وأما من روي عنه شيء من ذلك ممن سلف ممن كان أن يظن به أنه مسع يف ذلك نصا له فيه وهو ممن يظن به أحسن 

  الظن فهو معذور وال يقني عندنا أنه حتكم يف الدين بال شبهة دخلت عليه 
نده يف ذلك أكثر من الدعوى وأما من شاهدناه أو مل نشاهده ممن صح عندنا يقني حاله فنحن على يقني أنه ليس ع

والقول على اهللا تعاىل مبا ال يعلم ومن ادعى يف حديث صحيح قد أقر بصحته أو بصحة مثله يف إسناده نسخا أو 
  ختصيصا أو ختصيصا منه أو ندبا فكما قلنا يف مدعي ذلك يف اآليات وال فرق 

  ترك لذلك  ومن تعلق بقول مل جيد فيه خمالفا ومل يقطع بأنه إمجاعـ فهذا إن

عموم نص صحيح أو خصوص نص صحيح فمعذور مأجور مرة وإن خطأ ما مل يوقف على ذلك النص فإن وقف 
  عليه فتمادى على خالفه فهو ممن متادى على خمالفة أمر اهللا تعاىل 

بطالهنما ومن تعلق بدليل احلطاب أو القياس فهو خمطيء يقينا إال انه معذور مأجور مرة ما مل تقم احلجة عليه يف 
ومن تعلق بالرأي فظن أنه مصيب يف ذلك فهو معذور مأجور مرة إال أن تقوم عليه احلجة ببطالنه فإن قامت عليه 

  احلجة ببطالنه فثبت على القول به فهو ممن حيكم يف الدين مبا مل يأذن به اهللا تعاىل 
  نسوب إىل معاذ وهو حديث واه ساقط واحلكم بالرأي أضعف من كل ما تقدم وقد تعلق القائلون به باحلديث امل

  وأما الوجوه اليت ال نقطع فيها خبطأ خمالفنا بل نقول حنن على احلق عند أنفسنا وخمالفنا عندنا خمطيء مأجور فثالثة 
الوجه األول وهو أدق ذلك وأغمضه ان ترد آيتان عامتان أو حديثان صحيحان عامان أو آية عامة وحديث 

من اآليتني أو يف كل واحد من احلديثني أو يف كل واحد من اآلية واحلديث ختصيص  صحيح عام ويف كل واحدة



ال صالة ملن مل يقرأ بأم " لبعض ما يف عموم النص اآلخر منهما وذلك كقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  " وإذا قرأ فأنصتوا " مع قوله وقد ذكر اإلمام " القرآن 

حيحان متعارضان أو آيتان متعارضتان أو آية معارضة حلديث صحيح تعارضا الوجه الثاين أن يرد حديثان ص
متقاوما يف أحد النصني منع ويف الثاين إجياب يف ذلك الشيء بعينه ال زيادة يف أحد النصني منع ويف الثاين إجياب يف 

  ذلك الشيء بعينه ال زيادة يف أحد النصني على اآلخر وال بيان يف أيهما 

والنص الوارد أنه عليه " شرب قائما " نسوخ كالنص الوارد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناسخ من امل
  " هنى عن الشرب قائما " الصالة و السالم 

فإن من ترك اخلربين معا ورجع إىل األصل الذي كان جيب لو مل يرد ذلك اخلربان أو رجح أحد اخلربين على 
اه من هو أعدل ممن روى اآلخر وأحفظ وما أشبه هذا من وجوه الترجيحات اليت املعارض له بكثرة رواته أو بأنه رو

من ديواننا هذا وبيان وجوه الصواب منها من اخلطأ فإن هذا أيضا مكان خيفى / أوردناها يف باب الكالم يف األخبار 
  بيان اخلطأ فيه جدا 

فيق إن من مال إىل أحد هذه الوجوه يف مكان م تركه وأما حنن فنقول باألخذ بالزائد شرعا إال أننا نقول وباهللا التو
يف مثل ذلك املكان واخذ بالوجه اآلخر مقلدا أو مستحسنا فما دام مل يوقف على تناقضه وفساد حكمه فمعذور 

  مأجور حىت إذا وقف على ذلك فتمادى فهو متبع هلواه 
سل أو ادعى جترحيا يف راوي حديث صحيح الوجه الثالث ان يتعلق حبديث ضعيف مل يتبني له ضعفه أو حبديث مر

  إما بتدليس أو حنوه أو ادعى أن الناقل أخطأ فيه فمن اعتقد صحة ما ذكر من ذلك فهو معذور مأجور 
فإذا ترك يف مكان آخر مثل ذلك احلديث أو رد مرسال آخر إرساله فقط وأخذ حبديث آخر فيه من التعليل كما يف 

فهو متبع هلواه إلقدامه على احلكم يف الدين مبا قد  -فتمادى  -على ذلك الذي قد رده يف مكان آخر ووقف 
  سهد لسانه ببطالنه وإن مل نقطع بأنه خمطيء إلمكان أن يكون قد صادف احلق 

فإن قال قائل كيف تقولون فيمن بلغه نص قرآن أو سنة صحيحة خبرب ليس من باب األمر إال أنه قد جاء ذلك اخلرب 
  اء منه أو زيادة عليه ومل يبلغه النص الثاين ؟ يف نص آخر باستثن

  فجوابنا وباهللا تعاىل التوفيق أن هذا خبالف األمر ألن األوامر قد ترد ناسخا 

بعضها بعضا فيلزمه ما بلغه حىت بلغه ما نسخه وليس اخلرب كذلك بل يلزمنا تصديق ما بلغنا من ذلك ألن اهللا تعاىل 
لى اهللا عليه و سلم وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان يف ذلك اخلرب من ال يقول إال احلق وكذلك رسوله ص

  ختصيص مل يبلغه أو زيادة مل تبلغه فهي حق 
ال تصدقوا " وال نقطع بتكذيب ما ليس يف ذلك اخلرب أصال وكذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ قال 

أو كالما هذا معناه فهذا حكم األخبار " تصدقوا بباطل  أهل الكتاب إذا حدثوكم وال تكذبوهم فتكذبوا حبق أو
الواردة يف الوعظ وغريه وما كان من األخبار ال حيتمل خالف نصه صدق كما هو ولزم تكذيب كل ظن خالف 

  نص ذلك اخلرب وباهللا تعاىل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعربانية " ل واحلديث املذكور أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة قا

ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم " ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



قال الشراح يعين إذا كان ما خيربوهنم به حمتمال لئال يكون يف نفس األمر صدقا " وقولوا آمنا باهللا وما أنزل اآلية 
  فيكذبوه أو كذبا فيصدقوه فيقعوا يف احلرج 

  الفائدة الثانية عشرة

  قد بينا فيما سبق العلوم الشرعية وأقسامها وحد كل واحد منها وذكرنا فيه 

أن علم احلديث ينقسم إىل قسمني قسم يتعلق بروايته وقسم يتعلق بدرايته وأن العلماء قسموا كل واحد منهما إىل 
  ها باسم أقسام مسوا كل واحد من

  وقد أحببنا الزيادة هنا على ما ذكر هناك فنقول قال بعض احملدثني تنقسم علوم احلديث اآلن إال ثالثة أقسام 
  األول حفظ متون احلديث ومعرفة غريبها وفقهها وهذا أشرفها 

بالعلم مبا  والثاين حفظ أسانيدها ومعرفة رجاهلا ومتييز صحيحها من سقيمها وهذا كان مهما وقد كفيه املشتغل
  ما هو حاصل / صنف فيه وألف من الكتب فال فائدة يف حتصيل 

والثالث مجعه وكتابته ومساعه والبحث عن طرقه وطلب العلو فيه والرحلة إىل البلدان ألجل ذلك واملشتغل هبذا 
بأس به ألهل مشتغل عما هو األهم من العلوم النافعة فضال عن العمل به الذي هو املطلوب األصلي إال أنه ال 

  البطالة ملا فيه من بقاء سلسلة اإلسناد املتصلة بسيد البشر 
وقد اعترض عليه بعض العلماء يف قوله وهذا قد كفيه املشتغل بالعلم مبا صنف فيه وألف من الكتب فقال ويقال 

ـ الفن يوجب االتكال على ذلك وعدم االشتغال به فالقول كذلك  يف الفن عليه إن كان التصنيف يف ـ هذا 
األول فإن فقه احلديث وغربيه ال حيصى كم صنف فيه بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف يف 

  متييز الرجال والصحيح من السقيم ملا كان قوله غري صحيح بل ذلك هو الواقع 
خل به خلط السقيم بالصحيح فإن كان االشتغال باألول مهما فاالشتغال بالثاين أهم ألنه املرقاة إىل األول فمن أ

  واجملرح باملعدل وهو ال يشعر 

فاحلق أن كال منهما يف علم احلديث مهم وال شك أن من مجعهما حاز القدح املعلى مع قصوره فيه إن أخل بالثالث 
رز ومن أخل هبما فال حظ له يف اسم احلافظ ومن أحرز األول وأخل بالثاين كان بعيدا من اسم احملدث عرفا ومن أح

  الثاين وأخل األول مل يبعد عنه أسم احملدث لكن فيه نقص بالنسبة إىل األول 
ومن مجع الثالث كان فقيها حمدثا كامال ومن انفرد باثنني منهما كان دونه إال أن من اقتصر على الثاين والثالث فهو 

دث ومن انفرد باألول والثاين حمدث صرف الحظ له يف اسم الفقيه كما أن من انفرد باألول فالحظ له يف اسم احمل
ـ    فهل يسمى حمدثا ؟ فيه حبث اه

فإن قيل هل ميكن اجلمع بني قول هذا الناقد ومن حنا حنوه وقول من قال العلوم ثالثة علم نضج وما احترق وهو 
علم النحو واألصول وعلم ال نضج وال احترق وهو علم البيان والتفسري وعلم نضج واحترق وهو علم احلديث 

  الفقه ؟ و
يقال نعم ميكن اجلمع بينهما بأن يراد بنضج العلم كونه قد بني بيانا كافيا حبيث ال حيتاج طالبه إىل فرط عناء يف 

حتصيل مطلبه وباحتراقه كونه قد استقصي البحث فيه مث جتوز به احلد فأفضى ذلك إىل ذكر كثري مما ال متس إليه 
ذلك حىت يصري الطالب ـ لكثرة املباحث مع عدم معرفته ما يلزم منها  احلاجة إما لكونه مما يفرض فرضا أو لنحو



  مما ال يلزم ـ حائرا يف أمره 
وهذا املعىن ال يظهر بتمامة يف علم احلديث وإمنا يظهر يف حنو النحو فإن فيه كثريا مما ال متس احلاجة إليه ال سيما 

  احلديث من هذا القسم  احلجج اليت ال يدل عليها نقل وال عقل واألوىل إخراج علم
وهذا العبارة وإن كانت من قبيل امللح اليت تستحسن يف احملاضرة وال يستقصى البحث فيها إال أن فيها إشارة إىل 

  أمر ينبغي االنتباه إليه وهو أن ما نضج واحترق من العلوم ينبغي السعي يف تنقيحه ليسهل على الطالب تناوله 

  ا السعي يف إكمال مباحثه لينضج أو يقرب من النضج واالنتفاع به وما مل ينضج منه
ومن أمعن النظر يف هذا األمر تبني له أن فرط النضج يف علم من العلوم ال يفضي إىل احتراقه وإمنا يفضي يف الغالب 

إىل إفراد بعض مباحثه بالبحث فإذا اتسع األمر يف مبحث منها صار فنا مستقال بنفسه وإن كان متفرعا عن غريه 
وكثريا ما يكون الفن املتفرع من غريه واسع األطراف جدا قال بعض احملدثني علم احلديث يشتمل على أنواع 

  أنفق الطالب فيه عمره ملا أدرك هنايته / كثرية كل نوع منها علم مستقل لو 
" د ذكر يف أوائل وملا كان االستقصاء يف العلوم غري ممكن حث العلماء طالهبا على االقتصار فيها أو االقتصاد وق

ما يتعلق هبذا األمر فأحببنا إيراد ذلك ـ قال وإن تفرعت من نفسك وتطهريها وقدرت على ترك ظاهر " اإلحياء 
اإلمث وباطنه وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك وما أبعد ذلك منك ؟ فاشتغل بفروض الكفايات وراع 

  التدريج فيها 
رسوله صلى اهللا عليه و سلم مث بعلم التفسري وسائر علوم القرآن من علم الناسخ  فابتدئ بكتاب اهللا تعاىل مث بسنة

واملنسوخ واملفصول واملوصول واحملكم واملتشابه وكذلك يف السنة مث اشتغل بالفروع وهو علم املذهب من علم 
فيه الوقت وال تستغرق الفقه دون اخلالف مث بأصول الفقه وهكذا إىل بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد 

  عمرك يف فن واحد منها طلبا لالستقصاء فإن العلم كثري والعمر قصري 
وهذه العلوم آالت ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل لغريها وكل ما يطلب لغريه فال ينبغي أن ينسى فيه 

  املطلوب ويستكثر منه 
  ق به ومن فاقتصر من شائع علم اللغة على ما تفهم به كالم العرب وتنط

غريبه على غريب القرآن وغريب احلديث ودع التعمق فيه واقتصر من علم النحو على ما يتعلق باملتاب والسنة 
فمال من علم إال وله اقتصار واقتصاد واستصقاء وحنن نشري إليها يف التفسري واحلديث والفقه والكالم لتقيس هبا 

  غريها 
  " الوجيز " آن كما صنفه الواحدي النيسابوري وهو فاالقتصار يف التفسري ما يبلغ ضعف القر

فيه وما وراء ذلك استصقاء مستغىن عنه فال " الوسيط " واالقتصاد ما يبلغ ثالثة أضعاف القرآن كما صنفه من 
  مرد له إىل إنتهاء العمر 

احلديث وأما  بتصحيح نسخة على رجل خبري بعلم منت" الصحيحني " وأما احلديث فاالقتصار فيه حتصيل ما يف 
حفظ أسامي الرجال فقد كفيت فيه مبا حتمله عنك من قبلك ولك أن تعول على كتبهم وليس يلزمك حفظ متون 

  الصحيحني ولكن حتصله حتصيال تقدر منه على طلب ما حتتاج إليه عند احلاجة 
االستقصاء فما وراء ذلك  وأما االقتصاد فيه فأن تضيف إليهما ما خرج عنهما مما ورد يف املسندات الصحيحة وأما

إىل استيعاب كل ما نقل من الضعيف والقوي والصحيح والسقيم مع معرفة الطرق الكثرية يف النقل ومعرفة أحوال 



  الرجال وأمسائهم واوصافهم 
ا واالقتصاد يه م" خالصة املختصر " وهو الذي رتبناه يف " خمتصر املزين " وأما الفقه فاالقتصار فيه على ما حيويه 

إىل ما " البسيط " واالسقصاء ما أوردناه يف " الوسيط من املذهب " يبلغ ثالثة أمثاله وهو القدر الذي أوردناه يف 
  وراء ذلك من املطوالت 

وأما الكرم فاملقصود فيه محاية املعتقدات اليت نقلها أهل السنة عن السلف الصاحل ال غري وما وراء ذلك لكشف 
قها ومقصود حفظ السنة حتصل رتبة االقتصار منه مبعتقد وجيز وهو اقدر الذي أوردناه حقائق األمور من غري طري

  من مجلة هذا الكتاب " قواعد العقائد " يف كتاب 

وحيتاج إليه ملناظرة " االقتصاد يف االعتقاد " واالقتصاد فيه ما يبلغ قدر مئة ورقة وهو الذي أوردناه يف كتاب 
دها وينزعها عن قلب العامي وذلك ال ينفع إال مع العوام قبل اشتداد تعصبهم وأما مبتدع ومعارضة بدعته مبا يفس

ـ ١املبتدع بعد ان يعلم من اجلدل ولو شاء يسريا فقلما ينفع معه الكالم    ه
احلديث ومنسوخه وهو داخل يف علم تأويل خمتلف احلديث وأفردوه عنه / ومن فروع علم احلديث علم ناسخ 

إهنم اتفقوا على أنه من اهم علوم احلديث واملشهور أنه فن وعر املسلك وذهب بعضهم إىل أن لفرط العناية به ف
اخلطب يف معرفته سهل وما وقع لكثري ممن ألف فيه إدخال كثري مما ليس منه يه ليس ناشئا من وعورة مسلكه بل 

لق بعلم احلديث فهو بأصول الفقه لعدم وقوفهم على مجيع ما يلزم يف معرفته قال بعض احملدثني هذا النوع وإن تع
  أشبه 

ومن فروع علم احلديث معرفة أسباب ورود احلديث وقد صنف فيه بعض العلماء وقد جرت عادة اكثر شراح 
احلديث التعرض لذلك إذا كان للحديث سبب ووقفوا عليه كما اهنم كثريا ما يتعرضون لغري ذلك مما يهم الطالب 

   منهم أمر وهو أهنم كثريا ما يدخلون يف معىن احلديث ماال يدل عليه احلديث معرفته غري أنه ينتقد على كثري
وقد وقع مثل ذلك لكثري من املفسرين أيضا وقد حذر من ذلك بعض احملققني منهم فقال ينبغي للمفسر أن ال حيمل 

كتابه عليها فالتفسري يف  لفظ الكتاب العزيز ما ال حيتمله لئال ينسب إىل اهللا سبحانه أشياء مل يلقها وال دل لفظ
احلقيقة إمنا هو شرح الفظ املستغلق عند السامع مبا هو واضح عنده مما يرادفه أو يقاربه أو له داللة عليه بإحدى 

  طرق الدالالت 
هذا وفيما ذكرناه كفاية ملن أراد االقتصار واالقتصاد يف هذا الفن وقد أحببنا أن خنتم هذا الكتاب مبقالة متممة ملا 

جامع " ن فيه اآلن ومذكرة مبا سلف من قبل وهي للعالمة جمد الدين املبارك بن األثري وقد أوردها يف خطبة كتابه حن
  األصول 

  فقال " ألحاديث الرسول 
وبعد فإن شرف العلوم يتفاوت بشرف مدلوهلا وقدرها يعظم بعظم حمصوهلا وال خالف عند ذوي البصائر أن أجلها 

اعم والنفع به أمت والسعادة باقتنائه أدوم واإلنسان بتحصيله ألزم كعلم الشريعة الذي هو ما كانت الفائدة فيه 
طريق السعداء إىل دار البقاء ما سلكه أحد إال اهتدى وال استمسك به من خاب وال جتنبه من رشد فما امنع جناب 

  من احتمى حبماه وأرغد مآب من ازدان حباله 
قسم إىل فرض ونفل والفرض ينقسم إىل فرض عني وفرض كفاية ولكل واحد وعلوم الشريعة على اختالفها تن

منهما أقسام وأنواع بعصها أصول وبعضها فروع وبعضها مقدمات وبعضها متممات وليس هذا موضع تفصيلها إذ 



  ليس لنا بغرض 
ضي اهللا عنهم إال أن من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وآثار أصحابه ر

اليت هي ثاين أدلة األحكام ومعرفتها أمر شريف وشأن جليل ال حيبط به إال من هذب نفسه مبتابعة أوامر الشرع 
  ونواهيه وأزاح الزيغ عن قلبه ولسانه 

وله أصول وأحكام وقواعد وأوضاع واصطالحات ذكرها العلماء وشرحها احملدثون والفقهاء حيتاج طالبه إىل 
وقف عليها بعد تقدمي معرفة اللغة واإلعراب اللذين مها أصل ملعرفة احلديث وغريه لورود الشريعة معرفتها وال

  املطهرة بلسان العرب 
  وتبك األشياء 

  كالعلم بالرجال وأساميهم وأنساهبم وأعمارهم ووقت وفاهتم 
  والعلم بصفات الرواة وشرائطهم اليت جيوز معها قبول روايتهم 

اة وكيفية أخذهم احلديث وتقسيم طرقه والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما مسعوه وإيصاله إىل من والعلم مبستند الرو
ورواية بعضه والزيادة فيه وإضافة ما ليس منه إليه / يأخذه عنهم وذكر مراتبه والعلم جبواز نقل احلديث باملعىن 

  وانفراد الثقة بزيادة فيه 
  ازل والعلم بالسند وشرائطه والعايل منه والن

  والعلم باحلرج والتعديل وجوازمها ووقوعهما وبيان طبقات اجملروحني 
  والعلم بأقسام الصحيح من احلديث والكذب وانقسام اخلرب إليهما وإىل الغريب واحلسن وغريمها 

  والعلم بأخبار املتواتر واآلحاد والناسخ واملنسوخ وغري لك مما تواضع عليه أئمة احلديث وهو بينهم متعارف 
فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من باهبا وأحاط هبا من مجيع جهاهتا وبقدر ما يفوته منها تنزل عن الغاية درجته وتنحط 

عن النهاية رتبته إال أن معرفة املتواتر واآلحاد والناسخ واملنسوخ وإن تعلقت بعلم احلديث فإن احملدث ال يفتقر 
بط األحكام من األحاديث فيحتاج إىل معرفة املتواتر واآلحاد والناسخ إليها ألن ذلك من وظيفة الفقيه ألنه يستن

  واملنسوخ 
  وأما احملدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما مسعه من األحاديث كما مسعه فإن 

تصدى ملا رواه فزيادة يف الفضل وكمال يف االختيار مجعنا اهللا وإياكم معشر الطالبني على قبول الدالئل وأهلمنا 
القتداء بالسلف الصاحل من األئمة األوائل وأحلنا وإياكم من العلم النافع أعلى املنازل ووفقنا إياكم للعمل وإياكم ا

  بالعايل من احلديث والنازل إنه مسيع الدعاء حقيق باإلجابة 

د تولد مما ال شك فيه عند الباحثني يف أمر اخلطوط وتولد بعضها من بعض أن اخلط العريب املعروف باخلط الكويف ق
  من اخلط السرياين املعروف باخلط السرجتيلي ويدل على ذلك أمور 

  األول شدة التشابه بني اخلطني حبيث يظن الناظر يف أول األمر أهنما من نوع واحد 
الثاين أن احلروف املفصولة عما بعدها يف اخلط السرياين وهي األلف والدال والراء والزاي والواو والتاء والصاد 

هي احلروف املفصولة عما بعدها يف اخلط العريب ويستثىن من ذلك التاء والصاد واهلاء فإن العرب التزمت واهلاء 
  وصلها 



الثالث أن العرب كانوا كالسريانيني يعدون حروف اهلجاء على نسق أجبد فيقولون أجبد هوز خطي كلمن سعفص 
  قرشت 

  فظتني ومها ثخذ ضظغ وملا رأوا أن يف لغتهم ستة أحرف مل توجد فيها زادوا ل
  فاجتمع بذلك مشل احلروف العربية 

وملا رأى العرب أن هذه احلروف الستة ليس فيها صور يف اخلط السرياين لعدم االحتياج فيه إىل ذلك عمدوا إىل 
كل حرف منها فنظروا إىل احلرف الذي يناسبه فجعلوه على صورته فنشأ من ذلك أن صارت الثاء مع التاء واخلاء 

  احلاء والذال مع الدال والضاد مع الصاد والظاء مع الطاء والغني مع العني على صورة واحدة مع 
وقد استحسن ذلك منهم بعض احملققني يف اللغات السامية ووصفهم بالرباعة حيث قال إن العرب ملا رأوا أن صور 

خيترعوا صورا جديدة للحروف  احلروف يف اخلط السرياين اثنتان وعشرون واحلروف العربية مثانية وعشرون مل
املختصة هبم كما فعل بعض األمم الغربية الشمالية وال اختذوا طريقة وضع صورتني أو أكثر لكل حرف من احلروف 

  املختصة هبم كما فعل الالتني يف الفاء واخلاء والثاء والراء اليونانيات وكما فعل من اقتفى من األمم الغربية حني 
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