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الشداء)81 :
(
ُ

أ

إهػػػػػػػػػػػػػجاء
ُى ِج ْؼ َى ِحِه ِّ
الخَساَل َة إَلى:
أْ
ْ
ُمي كأِبي الم َحي ِغ َكانا الدبب الط ِ
ِ
اى َخ ِفي ُك ُج ْػِدؼ َب ْع َج للاِ َ -عد َك َجل.-
َ
ْ
ََ
أّ َ
ِ
ِ ِ ِ
ز ْػا َن ْح َب ُي ْع َج ِس ْيعاً.
ك ُش َي َجاء فَم ْدص ْي َغ الح ْي َغ َق َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ ِ
(م ْح ُس ْػٍد).
َكالذي ْيج -بإ ْذ ِف للا تَ َعاَلىْ -اب ِغ َع ّسيٍ ْ
إس َساعْي َل نج ْع َ
اممِيغ اْلس ْخمِ ِ
ِ
ِ
ر ْي َغ.
َكاْل ُعَم َساء اْل َع ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ر ِح َس ُي َسا للاُ).
رَ
صَفىَ ،كال َج ْؼ أبي َ
َك َججتي َم ْخَي َع َك َج ّجؼ ُم ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
(ر ِح َس ُي َسا للاُ).
ُمي َ
َك َججتي َج ِازَي َة َك َج ّجؼ الذ ْي ِخَ /م ْح ُس ْػدَ ،كال َج ْؼ أ ّ
إخ َػِتيَ :م ْح ُس ْػٍدَ ،ك َخالِ ٍجَ ،ك َسمِ ْيعٍ.
َك ْ
أخ َػ ِاتيَ :م ْخَي َعَ ،كَف ْا ِش َس َةَ ،كُرَقي َةَ ،ك ُس َسي َةَ ،كإِ ْس َلـٍ.
َك َ
ُـ ُم َحس ٍجَ ،كَكَل ِج ْؼ ُم َحس ٍج.
َكَزْك ِجي أ ِّ
امي كعس ِاتي ُك ٍل ِبأح ِب ْالَسس ِ
كأعس ِ
اء إَل ْي ِو.
ََ
ّ َّ َْ
َ َْ

ب

شكخ وتقجيخ
ِ ِ
ِ
اختَتَ ْستَ ُو ِباْل َح ْسِج َتْم ِس ْيحاًَ ،كا ْفتَتَ ْح َت
ر ِخْيحاًَ ،ك ْ
َل َظ اْل َح ْسُج َيا للاُ َعَمىْ :
أف ا ْفتَتَ ْح َت كتَ َاب َظ باْل َح ْسج تَ ْ
ِ
ِ ِ
آخخ دع ِ
ِ
اء ْ ِ
أح َسِج
َك ْ
ر ِخْيحاًَ ،ك َج َعْم َت اْل َح ْس َج َ ُ َ
أىل اْل َجشةَ ،كالر َلةُ َكالد َل ُـ َعَمى ْ
اختَتَ ْس َت َخْمَق َظ باْل َح ْسج تَ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
خْم ِق للاِ هللِ ك ِ ِ
أج َس ِع ْي َغ ،الِح ْي َغ َف ِي ُس ْػا
َ
َ ْ
ص ْحِبو ْ
صمى للاُ َعَم ْيو َك َعَمى آلو َك َ
أع َبجى ْع َل ُوُ ،م َحسج ْبغ َع ْبج للاَ ،
ِ
ِ
زاهُ ،أما َب ْعُج:
َم ْع َشى اْل َح ْسجَ ،ك ْأد َرُك ْػا َم ْغ َداهَُ ،ك َعسمُ ْػا ِب ُسْقتَ َ
َفتَ ْ ِ ِ ِ ِ
صمى للاُ
صب ْيقاً لَق ْػؿ الشب ِّي َ -
اس َل ْع َي ْذ ُك ِخ
أْ
"م ْغ َل ْع َي ْذ ُك ِخ الش َ
ُخ َخػَ :

َعَم ْي ِو َك َسم َع"َ :-ال
()1
للاَ "ْ .
أش ُك ُخ للاَ

َي ْذ ُك ُخ للاَ
-تََب َار َؾ َك

َم ْغ َال َي ْذ ُك ُخ
تَ َعاَلىُ -ش ْك اًخ

اس"َ ،كِفي ِرَك َاي ٍة
الش َ
يمِيق ِب َح ِات ِو ك ِ
صَفِاِتو
َُْ
َ

كأ ْفعالِ ِو؛ عَمىِ :نع ِس ِو الِتي َال يعَمع عجدىا ك ِ ِ
ص ْي ِخ َىِحِه ِّ
الخَساَل ِة
إع َانِتي َعَمى تَ ْد َ
أس َسائو إال ُى َػ ُس ْب َح َان ُوَ ،ك َ
َ
َ
َ َ
َْ ُ ََ َ َ َ ْ
ِبس ِعيِت ِو ك َعػِن ِو كم َجِدِه ك ِحْف ِط ِوَ ،فَم ُو ُّ
الذ ْك ُخ َكاْل َح ْسُج ِد ْي َس ًة.
َ ْ ََ َ
َ
ُّ
ص ْػ ٌؿ ِإَلى:
ثُع الذ ْك ُخ َم ْػ ُ

سس ِ
/عمِي َرِش ْيِج الشج ِارَ ،ك ُّ
ُستَ ِاذ ُّ
/رَف ْت َم ْش ِدي َنرار؛ الم َح ْي ِغ َتَمصَفا َكتَ َكخَما
الج ْكتُ ْػِر َْأ
الج ْكتُ ْػِر َ
ََ َ
احة ال ْ
ِب ْال ْشخ ِ
اؼ َعَمى َىِحِه ِّ
الخَساَل ِةَ ،كتََفز َل َعَمي ِبتَ ْػ ِج ْي َي ِات ِي َسا الدِج ْي َج ِة اْلَقي َس ِة الش ِاف َع ِةَ ،ك َسخ َاخ ِفي َسِبْي ِل َذلِ َظ
َ
ِِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخختَي ِغ ِفي ى َحا اْلسج ِ
اؿْ ،ال َْم ُخ الِحؼ َج َع َل
َ
ُكل َم َي َارات ِي َسا اْلعْمسية اْل َحج ْيثيةَ ،ك ْأت َحَفاني ِبخ ْب َختَ ْي ِي َسا الد َ ْ
ََ

ِّ
الخَساَل َة تَ ْخ ُخُج ِب َي َحا الث ْػ ِب اْل َب ِي ْي ِج اللِئ ِق.
ز َػؼ َل ْج َش ِة اْل ُس َشاَق َذ ِة اْل ُس َكخَم ْي ِغ:
َك ُع ْ

صباح -السشاقر َّ
الجاخمي.-
الستاذ الجكتػر /مازف مرباح ّ
ّ
الجكتػر /أحسج إدريذ عػدة -السشاقر الخارجي.-
ّ
زمِ ِيسا ِبَقُب ْػ ِؿ م َشاَق َذ ِة َىِحِه ِّ
ض ِات ِي َسا اْلَقِّي َس ِة الش ِف ْي َد ِة اْل َبِج ْي َع ِة ،الِتي َستُ ْث ِخؼ
الخَساَل ِةَ ،ك ْإب َج ِاء َمْم ُح ْػ َ
ُ
َعَمى تََف ُّ َ
رِ
الخساَل َة ي ِقيشاً إ ْثخاء ِعْم ِسياً ِفي مج ِ
ِ
ر َيا الج ِق ْي ِقَ ،كتَُق ِّػ ُم َيا َكتُ َدِّجُد َىا.
اؿ تَ َخ ُّ
ََ
َّ َ ْ َ ً
ِ
ِ
باب في ِ
التخمحؼ
السعخكؼ  -حجيث رقع ( ،)4811ك
شكخ
كتاب
اكد (- )255/4
() 1
ُّ
أخخجو ُأبػ َد َ
ُ
الدب ٌ -
ُ
ِ
ِ
كتاب ِّ
إليظ  -حجيث رقع ( )1954ك
لسغ
جاء في
(-28 - )339/4
الذكخ ْ
َ
أحدغ َ
البخ كالرمة ُ -35 -
ُ
باب ما َ
ِ
أخخجػه مغ ح ِج ِ
يث أبي ىخيخةَ -ر ِ
ُّ
ضي
( ،)1955ك ُ
أحسج في اْل ُس ْدَشج (258/2ك295ك303ك 388ك461كَ .492كُكم ُي ْع ْ َ ُ ُ ْ َ
َ َ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
قاؿ
جو
عشو،-
عشوْ .-
أحسج في ُم ْدَشجه (32/3كْ )74
ُ
َ
ِؼ َ-رض َي للاُ ُ
ككحلظ أخخ ُ
للاُ ُ
مغ حجيث أبي سعيج اْل ُخ ْجرِّ
كقج َ
ِ
ِ
ُّ ِ
يث حد ٌغ ِ
يح".
التخمحؼ َعق َب تَ ْخ ِخْي ِجوَ :
صح ٌ
"ىحا َحج ٌ َ َ َ
ت

الج ْكتُػِر ِ
اف اْلعي ِغ ،كأَعز ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ال ْند ِ
اء
افَ ،كإِ ْن َد ِ َ ْ َ ْ َ
َك ُّ ْ َ
/ع ْبج الخ ْح َسغ َح َسج َ -رئ ْيذ َم ْجمذ ْال َُم َشاءَ -ع ْيغ ْ َ
الرَف ِ
ِ
ِِ ِ
ٍِ ِ
ِ
ِ
م ْجمِ ِ
ات اْل َح ِس ْي َج ِة.
ذ ْال َُم َشاءَ ،ك َما ُيح ُّب ُك ُّل َكاحج م ْش ُي ْع أ ْ
َف ُي ْش َع َت بو م َغ ّ
َ
امع ِة ْال ْزى ِخ سعاد ِة ال ِ
الج ْكتُػِر/عبِج اْلخالِ ِق عبِج الخحس ِغ اْلَف اخ ،الِحؼ كَقف د ِ
كرِئي ِ ِ
اعساً
ُستَاذ ُّ ْ َ ْ َ
َ َ َ
َ َََ
َْ
ََ ْ
ذ َج َ
ْ
َْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُستَ ِاذ ُّ
رمِ ٍح -الش ِائ ِب ْال َك ِاد ْي ِس ِي -الِحؼ َكفى،
الج ْكتُ ْػِرَ /سامي ُم ْ
َك ُم َدانجاً َك ُم َؤّيِجاًَ ،كَنائ َب ْيو اْلَفاضَم ْي ِغْ :ال ْ
ّ
اح ِب اْلسػ ِاق ِ
اف ْال َغا -الش ِائ ِب ْالد ِارِؼ كاْلسالِ ِي -ص ِ
ف ِْ
الج ْكتُ ْػِر /م ْخك ِ
َك ُّ
ال ْي َجاِبي ِة اْل َس ْع ُخْكَف ِة.
ََ
َ َ
َ ّ َ َ ّ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ف ،الِتي تََفزَم ْت ِبَقُب ْػلِي َ
شالِباً
َك َجام َعتي اْل َع ِخْيَقة َجام َعة ْال ْزَى ِخ َ -غدَةَ ،ذل ُك ُع الر ْخُح اْلعْمس ُّي اْل ُسش ْي ُ
ِفي ُكِّمي ِة الذ ِخْيع ِة الِتي تَ َخخج ُت ِف ْييا ،كتَابع ْتِشي متَابع ًة تَام ًة ِبَقبػلِي ِفي مخحَم ِة اْلس ِ
اج ْدِت ْي ِخ.
ْ
َْ َ
ُ ََ
َ َ ََ
َ
ُْ
َ
ِ ِِ
ِ ِ
الجر ِ
الثم ُة الصِيب ُة اْلع ِ
الج ْكتُػِر /أَ ِميغ تَػِفيق حسج ،كِتْمظ ُّ
امَمةُ
ْ ْ ْ ََ َ َ
َّ َ
اسات اْل ُعْم َياُ ،م َسثَم ًة ب َعس ْيج َىا ُّ ْ
َك َع َس َادة ّ َ َ
َم َع ُو َف ْخداً َف ْخداً.
ِ
ات ْالس َل ِمي ِة ،ك ٍل ِب ِ ِ
ِ
ِِ
الجراس ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
أف
اسسو َكَلَقِبو َك َما ُيح ُّب ْ
ُّ ْ
ْ
َكأَ َسات ْيحؼ َجس ْيعاً فيُ :كّمية الذخْي َعةَ ،كق ْد ِع ّ َ َ
ُي ْش َع َت ِب ِو.
اسل ِحّمِذ -مِجي ِخ ْالَم ِغ كاْل ِحخاس ِ
ات ِفي اْلج ِ
ك ْالُستَ ِاذ /ب ِ
ام َع ِة -اْلَق ِػِّؼ ْال َِم ْي ِغ.
ُ ْ
َ
َ
َ ْ
ْ َ ََ
كمِجي ِخ ُكِّمي ِة الذ ِخيع ِة ْالُستَ ِاذ /إبخاىيع الد ِّؽ ،كِس ِكخِتي ِخ اْل ُكِّمي ِة ْالُستَ ِاذ /ن ِ
اصخ ُج ْػَدة.
َ
َ ْْ
َُ ْ
َْ
ْ
ْ
َْ َْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ز ِبالِّح ْك ِخ الدِمْيَم ْي ِغ
َخ ُّ
صالِ َح ًة ِب َ
ط ْي ِخ اْل َغ ْي ِبَ ،ك أ ُ
َكُك ّل َم ْغ أَف ْج ُت م ْش ُو عْم َساً َناف َعاًْ ،أك َد َعا لي َد ْع َػةً َ
اْلَف ِ
اضَم ْي ِغَ :م ْح ُس ْػد ْمَقاطَ ،ك ُم ْختَار َس َل َمة.
َليع ِمِّشي َخالِز ُّ
الذ ْك ِخ كالتْقِج ْي ِخ كاْل ِع ْخَف ِ
اف.
ُ
َ
َ
ُْ

ث

الخسالة بالمغة العخبَّية
مم َّخز ّ
ِ ِ ِ
ِ
اـ
ضػعاً ُم ِي ّساً َل ُو َعلق ٌة بع
اىا اْل َع ِّ
تََش َاك َؿ َىحا اْل َب ْح ُث َم ْػ ُ
مسي اْل َحج ْيث د َرَاي ًة َكِرَك َاي ًةَ ،ك ُى َػ اْلعم ُة ِب َس ْع َش َ
ّ
ض ِ
ض ِ
اى َخًة َق ِاد َح ًةْ ،أك َخ ِفي ًة
اْل َػ ِاس ِع ِع ْش َج اْل ُس َحِّجِث ْي َغ ،اِّلِحؼ ُي ْ
اى َخًة َغ ْي َخ َق ِاد َح ٍةْ ،أك َ
صَم ُق َعَمى اْل ِعم ِة إ َذا َك َان ْتَ :
اؽ اْل ِعم ِة ِباْلس ْع َش َي ْي ِغ اْل َخ ّ ِ
ص ِ
اـِ.
َغ ْي َخ َق ِاد َح ٍةْ ،أك اْل ِعم ُة الِتي تُ َعُّج َخ ِارَج ِن َ
اص َكاْل َع ّ
َ

ٍ ِِ ِ
ر ْػ ٍؿَ ،ك َخ ِات َس ٍة:
َكَقِج ْ
اشتَ َس َل َعَمىُ :مَقج َمة ،كستة ُف ُ
الرع ِ ِ
أما اْلسَقجم ُة َفَقج بي ْشت ِفيياِ :
اخِت َي ِِ
اج َي ْتِشي ِخ َل َؿ
اب ْ
أىسي َة اْل َس ْػ ُ
ُ َ ْ َ ُ َْ َ
ارهَ ،ك ُّ ُ َ
ػبات التي َك َ
ض ْػِعَ ،كأَ ْس َب َ
الجر ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اخِت َي ِار الش َس ِاذ ِج َكالت ْخ ِخْي ِج.
اسة َك ْ
اْل َب ْحثَ ،ك َم ْش َيجي في اْل َب ْحث َك ّ َ َ
ش َلَق ِ
ات اْلعَمس ِ
اء لِ ِكْمتَ ْي ِي َسا
ر ُل الَك ُؿ َفَق ْج َد َر َس اْل ِعم َة ِب ِك َل اْل َس ْع َش َي ْي ِغَ ،كَفر َل اْلَق ْػ َؿ ِف ْي ِي َساَ ،كإ ْ
َكأما اْلَف ْ
ُ َ
صمُِق ْػَن َيا َعَمى ِك َل اْل َس ْع َش َي ْي ِغُ ،م ْج ِرِك ْي َغ أف اْل ِعم َة
ر ْػِر اْل ُس ْخَتمَِف ِةَ ،كَبي َغ أف اْل ُستََق ِّج ِم ْي َغ َك ُان ْػا ُي ْ
َع ْب َخ اْل ُع ُ
ِباْلس ْع َشى اْل َخ ّ ِ
الص َل ِفي الت ْعمِْي ِل ،كأف الس ْحِّجِث ْي َغ َب ْع َج ِ
ر ُخكا غالباً َعَمى اْل َس ْع َشى
ابغ الر ِ
اص تُ َعُّج ْ
َ
لح ا ْقتَ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْل َخ ّ ِ
ِ
اسة.
ض ْػعُ ّ
اـِ؛ لنيا َم ْػ ُ
اصَ .كَك َ
الج َر َ
اف الت ْخك ْي ُد أ ْكثَ َخ َعَمى اْلعمة باْل َس ْع َشى اْل َع ّ

ِ
الفر ْػ ُؿ ِم َغ الث ِاني إَلى الد ِاد ِ
اخِت َي ُارَىا ِم ْغ ِعَم ِل ْاب ِغ أِبي َح ِات ٍع
سَ ،ف َج َرَس ْت ْأرَب ِع ْي َغ َحج ْيثاً تَع ْ
كأما ُ ُ
اف لِ ُك ِل ن ِ
ط ِائ َخ
صِب ْي ِقي ًة لِْم ِعم ِة ِباْل َس ْع َشى اْل َع ِّ
الخِازِّؼ؛ لِتَ ُك ْػ َف َن َس ِاذ َج تَ ْ
ساذ َج ُمتَذاِب َي ٍة ْأك تُ َعُّج َن َ
ص ْش ِع ُع ْش َػ ٍ ّ َ
اـَ ،م َع ُ
ِ ِ ِ
ِ
صمُِق ْػ َف اْل ِعم َة َعَمى ِك َل اْل َس ْع َش َي ْي ِغ -
أف ُن َب ْخِى َغ َعَمى أف ُمتََقِّج ِمي اْل ُس َحِّجِث ْي َغ َك ُان ْػا ُي ْ
أج ِل ْ
في اْلعمة؛ م ْغ ْ
اـ -عَمى حٍّج سػ ٍاء .كَق ْج تَع ِدراس ُة ُك ِل حِجي ٍث عَمى ِحج ٍة كْفق م ْشي ٍج ك ِ
اْل َخ ّ ِ
احٍج َي ْع َس ُل َعَمىَ :نْق ِل
ََ ّ َ ْ َ
اص َك َ
َ َ َ َ َ َ
الع ِّ َ َ َ َ َ
اف غ ِخي ِب أْلَف ِ
ِ
اْلحِجي ِث ِم ْغ ِكتَ ِ ِ ِ
اض ِو ،كاْلب ِ
اب اْل ِفْق ِي ِي الِح ْؼ َي ْشتَ ِسي إَل ْي ِو ِفي
اب عَمل ْاب ِغ أِبي َحات ٍعَ ،كَب َي ِ َ ْ
َ ْ
َ َ
ّ
اشي ِة ،كتخ ِخي ِج ِو حدب اْلح ِ
ِ ِ
ِ
إس َش ِادِهَ ،كتَ ْح ِخْي ِخ اْل ِعم ِة الِتي ُي ِذ ْي ُخ إَل ْي َيا ُأبػ َح ِات ٍع ْأك ُأبػ
اْل َح َ َ َ ْ ْ
ََ َ َ َ
اجةَ ،كتَ ْخ َج َسة ُرَكاة ْ
ِِ ِ
ِ
اف َن ِاد اًر ،كَذِل َظ ِم ْغ ِخ ِ
اف
لى َساْ ،أك َغ ْي ُخُى َساِ ،ك ْ
لؿ ْالَ ْسئَمة التي َك َ
إف َك َ
ُزْرَع َة َ -كِى َي ال ْكثَُخْ ،-أك ك ُ
َ
ِ
ِ
ُخ َخػ ِفي َس َشِج اْل َحِج ْي ِث ْأك َم ْتِش ِوَ ،كالد َشُج ُى َػ
ُي َػ ِّج ُي َيا ْاب ُغ أِبي َحات ٍع إَل ْي ِي ْعَ ،ك ِم ْغ ثَع اْل َب ْح ُث َع ْغ عَم ٍل أ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
أج ِل َ ِ ِ
أسِئَمِت ِوَ ،م َع
اْل َغال ُب؛ م ْغ ْ
إضاَفت َيا إَلى اْلعمة الخئ ْي َدة التي َنَقَم َيا ْاب ُغ أبي َحات ٍع في كتَابو م ْغ خ َلؿ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
إضاَفتُيا ِم ْغ ِخ ِ
ْال َشارِة إَلى اْل ِعم ِة الخِئ ْيد ِة كم ْغ َق ِ
لؿ
َ
ص ْػ ُؿ إَل ْي َيا َك َ َ
َ
اؿ ب َياَ ،كذ ْك ُخ تْم َظ اْلعَمل التي تَع اْل ُػ ُ
َ ََ
ِ
التػ ُّس ِع ِفي ِد َراس ِة اْل َحِج ْي ِث .كَي ُك ْػ ُف اْل ِختَاـ ِب َب َي ِ
إس َش ِاد اْل َحِج ْي ِث ِم ْغ َح ْي ُث اْلَقُب ْػ ُؿ َكالخُّدَ ،كَيِت ُّع َذلِ َظ
اف َد َر َجة ْ
َ
َ
َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
إس َشاد اْل َحج ْيث.
م ْغ خ َل ِؿ ْ
أض َعف َحْمَقة ْأك َحْمَقات في ْ
صي ٍ
كأما اْلخ ِاتس ُة َفَقج تَزسشت :ا ْثشتَي ِغ ك ِع ْذ ِخيغ نِتيج ًة ِعْم ِسي ًة حِجيِثي ًةِ ،ب ْالضاَف ِة ِإَلى خس ِ ِ
ات
َ
َ ْ
ذ تَ ْػ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ َ
َْ
َ
لمج ِارِسيغ كاْلب ِ
احِث ْي َغ.
َْ َ َ

ج

Abstract
This research deals with an important topic related to the modern and
knowledgeable knowledge of the Hadith, which is the reason for the broad
general meaning of the modernists, which is called a reason if it is: a noninvasive phenomenon, a phenomenon that is subtle, hidden or unbridled, or
illness that is outside the scope of the problem in both private and public
The research included: introduction, six chapters, and conclusion
The introduction presented the importance of the subject, the reasons for
its selection, the difficulties encountered during the research, and my
methodology The first chapter examines the problem of both concerned, and
the separation of the two statements, and the sayings of scientists to each
other across the ages, and that the applicants were calling on both concerned,
aware that the reason in the private sense is the original explanation, and that
the modern after the son of righteousness were often limited to the special
meaning. The focus was more on the wisdom in the general sense; it was the
subject of the study.
As for the chapters two to six, The researcher studied 40 Hadiths chosen
from the Ibn Abi Hatem Al-Razi's explanation; to be applied models of the
problem in the general sense, with a title for all similar models or as
analogues in the vow; in order to prove that the modernists Both concerned both private and public – alike. Each Hadith has been studied separately
according to one approach, which is based on the following: The transmission
of the hadeeth from the book of 'Ulal Ibn Abi Hatem, and a strange statement
of its words, the fiqh section to which it belongs in the footnote, and its
translation according to need, and the translation of its narrators. Abu Zar'a the most - or both, or other, albeit infrequently, through the questions he was
asked N Abu Hatem to them, And to search for other ailments in the support
of the hadith or its text, and the majority is sand; in order to add it to the main
reason transmitted by Ibn Abi Hatem in his book through his questions, with
reference to the main reason and who said it, and mentioned the ills that were
reached and added By expanding the study of Hadith. The conclusion is a
statement of the degree of attribution of the Hadith in terms of acceptance and
response, and this is done through the weakest ring or rings in the attribution
of talk.
The conclusion included twenty-two recent scientific findings, in
addition to five recommendations for students and researchers
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ذ

مقَّجمة

ِ
اْلحسج هللِ اْلسش ِده ع ِغ السَقا ِـ كالشْق ِ ِ
الش َع ِع اْل ُستَػ ِات ِخة َك َش ِافي اْل ِعَم ِلَ ،كالر َلةُ َكالد َل ُـ
ز َكاْلعَم ِلَ ،ساِب ِغ ّ
َ ُْ
َُ َ
ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ص ِح ْي َح اْل ِح ْك َس ِة َك ُح ْد َغ َد َك ِاء اْل ِعَم ِل،
الحاد ْيث اْل َجَمل ،الحؼ َعم َس ُو َرب ُ
صاحب َ
ُّو ُمتَ َػات َخ اْلكتاب َك َ
َعَمى َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
أف َي ْبُشػا
أج ِل ْ
ص ْحِبو َكالتاِبع ْي َغ ،الح ْي َغ َفُق ُي ْػا أف َقُب ْػ َؿ اْل َحج ْيث َال َي ُك ْػ ُف إال ِب َدَكاؿ اْلعَمل؛ م ْغ ْ
َك َعَمى آلو َك َ
اب الزع ِ
الح َكاـ ِ
الفْق ِيي َة َعَمى الر ِح ْي ِح كاْلحد ِغ اْل َخالِي ْي ِغ ِم ْغ أسب ِ
ف َكَق ِاد ِح اْل ِعَم ِل ،أما َب ْعُج:
ْ
َْ
َ
َ ََ
ْ َ
ِ
بعج القخ ِ
ِ
آف الكخي ِع ،كلسا
يع
السرجر الثاني م ْغ
فإف الدشة الشبػية تُ َعُّج
ِ
مرادر التذخ ِ
السلمي َ
َ
ّ
َ
ِ
السكانة ،كاف االىتساـ ِب ِو سشجاً كم ْتشاً ِمغ الػ ِ
اجبات عمى أُم ِة
كانت مشدلتُ ُو عالي ًة رفيع ًة سامي ًة ِفي َىِحِه
ْ
َ
َ
ََ َ
ُ
صَفى -صمى للا ِ
عميو كسمع -دكف ز ٍ
ِ
ِ ِ ِ
يادة َعَم ْي َيا ،أَ ْك
رَ
أف ُنحاف َ
َ
أج ِل ْ
ال َج َابة؛ م ْغ ْ
ُ
الس ْ
َ
ع َعَمى أحاديث ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َ ْ ِ
نْقر ٍ ِ
ِ
مشو ُي َعُّج ِب ْج َع ًة
اف م ْش َيا؛ لف ّ
يادة عميو تُ َعُّج ِب ْج َع ًة فيوَ ،كسا أف ُ
لمي َكام ٌل ،كالد َ
رَ
اف ُ
الج ْي َغ ْ
الشْق َ
ُ َ
ِ
أخ َ ِ
ِ
الشْقراف مشو َخ ِف ٌّي ِ
ِ
غالباً ،كال َيتََشب ُو َل ُو إال
الخيخ ْ
ص ُخ م ْغ ساِبقو؛ لف الد َ
َ
يادة ضاىخةٌ َغالباً ،ك ُ َ َ ُ
كحلظ ،ك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جياِب َحةُ العمساء الستَػسس ْي َغ َذ ِكؼ َ ِ
رّشُف َيا إال
االصص َلحية التي َل ْع
يتكمع فييا ُ
ُ
َ
البريخة الثاق َبة ،كاْلعمة ْ
َُّ
ْ
كي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أف َيتَ َكمس ْػا في ِ
العكذ.
كليذ
سائخ ْأنػ ِ
الحيغ َيدتصيعػ َف ْ
الس َحّجث ْي َغَ ،
ُ
اع ُعمُ ْػ ِـ الحجيثَ ،
ُ
َج َياب َحةُ ُ
ابغ
اء الخسد ُة كالدتػ َف التي َخصيا
كالعم ُة
كعمع اْل ِعَم ِل داخم ٌة في النػ ِ
الماـ ُ
اع الُخخػ ،سػ ٌ
ُ
ُ
يػشي ِفي أك ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ف
الر ِ
اخ ِخ تَْج ِرْيِب ِوِ ،م ْشيا ثَلثةٌ
الد ُّ
ماـ ّ
َ
لح بيسيشو ،أك الثساني ُة َكالع ْذخك َ َن ْػعاً التي َذ َك َخىا ال ُ
ّزادىا ِ
غيخُى ْع ِم َغ
استْقلالً ،أما الخسد ُة كالعذخك َف الُخخػ ْ
غيخهُِ .أك النػاعُ التي زَادىا ُ
فقج زَادىا ُ
ْ
الحجيث دراي ًة ،في معخفةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السقرػد العط ِع م ْغ عم ِع
تحقيق
العمساءَ ،كسا أف ليا َد ْك اًر ُم ِيساً رائجاً في
ِ
ِ
السخدكد الحؼ ال يحتَ ُّج ِب ِو ِم ْشيا؛ لف عمع ِ
ِ
ِ
الفرل في
العمل َل ُو كمس ُة
الحاديث ،ك
حتج ِب ِو ِم َغ
الس ِّ
ُْ
السقبػؿ ُ
َ
الحجيث ركاي ًة؛ لف أؼ كى ٍع أك خ ٍَ
ِ
ٍ ِ
ِ
أؼ َم ْخ َخٍج
السجاؿَ .كسا أف َل ُو َد ْك اًر َب ِار اًز في عم ِع
َىحا
َْ ْ َ
صأ ْأك َغَمط م ْغ ِّ
فيوَ ،قجحت ِ
الستغ ،فإنو يعُّج ِعم ًة ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ْغ م ِ
فيو ْأك َل ْع تَْق َج ْحَ ،خ ِفي ًة
الدشج ِأك
كاف في
ََْ
اء َ
ُ َُ
خارِج الحجيث ،سػ ٌ
َ
كانت ْأك َجِمي ًة.
ْ
ِ
ِ
اضخ ِفي ْ ِ
جرؾ أف اْل ُستََقِّج ِم ْي َغ ِم َغ اْل ُس َحِّجِث ْي َغ َقْب َل
عمع
العملُ ،ي ُ
كالج ِار ُس الش ُ
الدكار التي َمخ ب َيا ُ
كانػا يصمقػ َف العم َة عَمى اْلسع َشى االص ِص ِ
ِّ
ر ِخ ِ
ش ْي َيا -
الخاص ،الحؼ
لح ِي
ابغ الر ِ
يتزسغ َش ْخ َ
ُ
َ
َْ
لح ُ ُ
ْ
َع ْ
ّ
العمة ،كعَمى ِ
شي ِ
ِ
شَمُقػىا :عمى ِ
العمة
العمة ِباْل َس ْع َشى ِّ
القجحَ ،-كسا أ ْ
أحج َش ْخ َ
العاـ ،الحؼ ْ
اخَتل فيو ُ
ََ
الخفاء ك َ
َ
ِ
السعشييغ ِكَمي ِيسا ،كإ ْ ِ
خارَج ِن ِ
ض ْػِع ،ك َعَمى ِ
ِ
ذلظ،
صاؽ
شلق ِي ْع العم َة َعَمى الحجيث :اْل َس ْش ُد ْػ ِخَ ،كاْل َس ْػ ُ
غيخ َ
َ
ْ َ
لقات ِيع ِ
ش ِ
لمعمة ِفي ى َحا الس ِ
جاؿ.
اب ِبالج ْى َذ ِة َكاْل َع َج ِب ِم َغ
ِ
التػسع ِفي إ ْ
ر ُ
ُ
ْ
َ َ
المخ الحؼ َي ْج َعُمشا ُن َ
ِ
ِ
ِ
أكؿ َم ْغ
ابغ الر ِ
لح ْ
فقج َك َ
أما ُ
ض َع تَ ْعخيفاً ُي ُ
ذيخ فيو إَلى التعخيف االصصلحي لمعمة ،كَل َعم ُو ُ
ِ
ِ
ِ
جاء
الذخشيغَ ،كسا ِىي
اضحة لِ ِكل
السعال ِع الػ
يف،
الحاؿ َ
ْ
َذ َك َخ َىحا التعخ َ
ُ
كلكغ ُد ْك َف تحجيج َ
عشج َم ْغ َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
أغخ ِ
بأؼ َغ َخ ٍ
الف ِّغ؛
عشج
عمساء َىحا َ
ض ِم ْغ ْ
اض التأليف السعخكفة َ
َب ْع َجهُ ،ك َ
اشتغل في مقجمتو الذييخة ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
ر ُخكا العم َة َعَمى
ابغ الر ِ
كالما ِـ :الش َػِكِّؼِ ،أك ال ِّ
لح كىؤالء ك ْ
ص ْيِب ِّيِ ،أك اْلع َخاق ِّيِ ،أك الدُيػش ِّي .ك ُ
إف َق َ
ر

ِِ
ِّ
صمق َعَمى
ذلظ اْل َس ْع َشى
َ
أشاركا إَلى أف العم َة ْقج تُ ُ
اء ُى ْع؛ َح ْي ُث ُ
الخاص ،إال أن ُي ْع ْلع َي ْب َخ ُدػا اْل ُستََقّجم ْي َغ أَ ْش َي َ
ِ
شَمُقػا العم َة َعَمى
الذخشيغ ِ-باْل َس ْع َشى
أح َج َىِح ْي ِغ
ِّ
الستََقِّج ِم ْي َغ َق ْج أ ْ
َما َخ َ
العاـَ ،-كسا ُ
الف َ
أشاركا إَلى أف ُ
ِّ
ككاف ِ
ِ
ِ
البغ الرل ِح
الذخشيغ،
شَمُقػا العم َة َب ِع ْيجاً َع ْغ ِكل
السعشييغ
الخاص ك ِّ
أكثخ فأ ْ
َ
العاـَ ،كتََػس ُعػا َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
معالع
إف َحجُدكا
تمظ الشارات؛ لف َم ْغ َب ْع َجهُ َقم َجهُ َغالباً َكَن َد َج عمى َن َدقو َكَكِت ْي َخِتو ،ك ْ
ر ُب الد ْب ِق في َ
َق َ
َ
لؽ ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِ
العمة
ابغ الر ِ
زِي ْي َق إ ْ
جاء َب ْع َجهُ َل ْع َيْقرُجكا تَ ْ
مشو .كلعل َ
أكثخ ُ
اصصلحاً َ
تعخيف العمة ْ
لح َك َم ْغ َ
ِ
الخاصَ ،ب ْل رامػا ْ ِ
ِّ
ِ
لمذخشيغ ِىي اْل ِقْبَم ُة
ز ِّس ِغ
الس ْع َشى
الس ْع َشى اُل ُستَ َ
َك َح ْ
أف ُي َبّيُشػا أف العم َة بيحا َ
َُ
ر َخَىا في َ
َ
ميل الح ِادي ِث ،كأنيا لِرع ِ
ِِ
الُكَلى في تَع ِ
س ِغ َس َارَىا إال جيابحةُ اْل ُس َحِّجِث ْي َغ
ػبت َيا َكُك ُع ْػَ ِرة َم َدالك َياَ ،ل ْع َي ُخ ْ
َ ْ
ْ
ُ ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
لػىع م ِ
شازَل ُي ْع ،كأف
جاء تََبعاً َليا ،ك ْ
مشيعَ ،فأرُادكا ْ
إف َعُّج ْكهُ
َ
َك ْالَْل َسعي ُّْػ َف ْ
أف ُيشد ُ ْ َ
تعميل الحاديث ب َغ ْيخَىا إنسا َ
رشَف ِات ِي ْع.
ِق ْدساً َكَل ْي َذ َق ِد ْيساًَ ،كسا ِىي
ُ
الحاؿ في ُم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ
رشَفات اْل ُستََقّجم ْي َغ في عم ِع العمل ،سي َسا
َكَلسا َ
كاف ُ
كتاب "اْلعَمل البغ أبي حات ٍع الخاز ّ " م ْغ أشيخ ُم َ
ِ
ِ
الكَف ُخ ِم ْشياَ ،م َع كجػِد
لبيو
كاف
أف ُم ْع َ
ط َس ُو أسئم ٌة َكج َي َيا لبيو كأبي ُزْرَع َة الخِازي ْي ِغ ،ك ْ
إف َ
ُ
الشريب ْ
ِ
ابغ أِبي حات ٍع ك ِ
أحاديث ٍ
ِ
لغيخ ِ
قميمة ِ
العمة بالسعشى
بيغ
الكتاب
أحاديث
أبيو كأبي ُزْرَع َة ،كأف
َ
َ
تجسع َ
ُ
كغيخِىسا .ك ِمغ ىشا جاء ِ
ِ
ِ
ِّ
أف أ َُب ْخِى َغ
العاـ،
الخاص ،كبالسعشى ِّ
َ ْ
أج ِلْ :
ِ َ َ ْ ُ
اخت َي ِارؼ ل َيحا السػضػِع اْل ُس ِي ّعِ؛ م ْغ ْ
ِِ
مشوَ ،كسا َك ُانػا
كانػا ُيصمقػ َف العم َة َعَمى اْل َس ْع َشى
ِّ
َكأ َُدّلِ َل َعَمى أف اْل ُستََقّجم ْي َغ ُ
العاـَ ،ك َعَمى َما ُى َػ أَ ْك َس ُع ُ
صاؽ ِ
ِ
العاـ ،كما َخ َخَج َع ْغ ِن ِ
ِّ
اء بدػ ٍاء ،ك ْ ِ
العمة
صمقػنيا َعَمى السعشى
ُي َ
الخاص ،سػ ٌ
أف أ ُْبخَز العم َة باْل َس ْع َشى ِّ َ َ
الجراس ِة الش َ ِ
ِِ
ِب ِكل السعشيي ِغ ،ك ِآتي ِبشس ِاذج ت ْ ِ ٍ
ِ
غيخ
َ ْ ََْ َ َ َ َ َ َ
اـَ ،
صِب ْيقية َعَمى َ
ط ِخيةَ ،
بعج ّ َ َ
ذلظَ ،ح َد َب َما َي ْد َس ُح بو اْل َسَق ُ
ِ
ِّ
لمعمة؛ َل َعّمِي أَ ُك ْػ ُف ِم ْغ أَك ِؿ الخ ِاس ِس ْي َغ
الخاص
ُم ِخْيٍج َج ْس َع ُك ِّل الش َس ِاذ ِج الِتي تُ َعُّج َخ ِار َج ًة َع ْغ اْل َس ْع َشى
اؿ ،تَ ُكػ ُف مَقِّجم ًة لِسغ بعِجؼ ِمغ ُزم َلِئي اْلب ِ
لِ ِخساَل ٍة َخاص ٍة ِفي ى َحا اْلسج ِ
احِث ْي َغ.
ْ ُ َ َ ْ َْ
َ
َ ََ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صب ْيقي ٌة م ْغ
اىا اْل َع ِّ
ط ِخي ٌة َكَن َساذ ُج تَ ْ
اس ٌة َن َ
َكَق ْج َسس ْي ُت َى َحا اْل َب ْح َث" :اْلعم ُة ب َس ْع َش َ
اـ ع ْش َج اْل ُس َحّجث ْي َغ  -د َر َ
امِج الِتي سيعّمِسيا نِبيشا -صمى للا ِ
ِعَم ِل اب ِغ أِبي ح ِات ٍع الخِازِؼ" .كأسأؿ للا ِب ِ ِ
ط ِع ،كبِاْلسح ِ
عميو
الع َ
اسسو ْ
ْ
ّ
ََ
َ
ُ
ُ َ ْ
َ َُ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
كسمع -يػـ يبعثُو اْلسقاـ اْلسحسػد؛ أف ي ِعي َشِشي كيػِّفَقِشي كيدّجدِني ِمغ أك ِؿ ألِ ِفو حتى ِ
آخ ِخ َياِئوَ ،ك ُى َػ
ْ
ََُ َ
َ َْ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َ
َ َُ
ِ
ِ
لفُ ،ك ُى َػ َح ْدِبيَ ،كِن ْع َع اْل َػ ِكْي ُل.
افَ ،كإَل ْيو َ
الن َاب ُةَ ،ك َعَم ْيو التُّ ْك ُ
اْل ُس ْدتَ َع ُ

أهسَّية السػضػع:

الكتابة ِفي مػضػِع ِ
ِ
العاـ ِفي ِ
اآلتي:
تكسغ أىسي ُة
العمة ِباْل َس ْع َشى ِّ
ُ
ِ
العمل برفة عامة ،ليا مشدلة عطيسة
كعمع
 -9إف العم َة -بشػعييا الخاص كالعاـ -برفة خاصة،
َ

كمكانة كبيخة بيغ عمػـ الحجيث؛ لنيا مغ أجػد أنػاعو كأعجليا كأجميا ،كأكعخىا مدمكاً ،كأكثخىا دق ًة
ِ
ِ
ز َس ِار؛ لف
كغسػضاً .كالعمة بالسعشى العاـ ال ُّ
تقل أىسي ًة عغ العمة بالسعشى الخاص في ىحا الس ْ
ِ
ِ
ِِ
ِّ
ليع
العمة بالسعشى
الحجيث َع ِغ
ليع َمَم َك َة
الس َحّجث ْي َغ ال َ
حيغ َك َى َب للاُ َ -
تبارؾ َك تَ َعاَلىْ -
ُ
الخاصَ ،ك َى َب ُ

ز

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كانت الُكلى ِىي
إف
العمة بالسعشى
الحجيث َع ِغ
السمك َة َنْف َد َيا ِفي
العاـِ؛ لنيا ق ْد ٌع َل َيا َال َقد ْي ٌع ،ك ْ
ّ
َ
الع ْس َج َة ِفي الت ْعمِْي ِل.
الص َل ك ُ
ْ
 -1كجػد العمة بالسعشى العاـ في مرشفات جيابحة السحجثيغ الستقجميغ جشباً إلى جشب مع العمة
بالسعشى الخاص ،كأنيا في حاجة إلى إفخاد في مرشفات خاصة بيا؛ مغ أجل إبخازىا كتسييدىا عغ

العمة بالسعشى الخاص ،التي تُخُاد عشج الشلؽ.
 -4االشلع عمى شخؽ العمساء كمدالكيع في عمع عمل الحجيث ال سيسا العمة بالسعشى العاـ ،كمعخفة
مشاىجيع كضػابصيع كشخكشيع في بياف العمل كتعميل الحاديث برفة عامة ،مع السقارنة كالسػازنة

بيغ العمة بشػعييا في ىحا السجاؿ السيع.

 -3لبياف أف العمة الجمية القادحة -بالسعشى العاـ -لتؤثخ سمباً في قبػؿ الحجيث ،كسا ىي الحاؿ في
العمة الخفية القادحة -بالسعشى الخاص-؛ لف كمتييسا قادح ٌة ،كما دامت كحلظ فإنيا تجعل الحجيث

مخدكداً ،أؼ ال يسكغ بشاء أؼ حكع شخعي عميو.

 -5العسل عمى ضخب أمثمة عمى العمة بالسعشى العاـ ،كذلظ بعج تخخيج نساذج تصبيقية ليا مغ
صِّشَف ْت فقط في العمة بالسعشى
السرشفات الخاصة بعمع عمل الحاديث ،تمكع التي ُي َ
ط ُّغ أنيا إنسا ُ
الخاص السذتيخ بيغ الجارسيغ كالباحثيغ.
 -6التشبيو عمى أف العمة بالسعشى العاـ ال تقل في أىسيتيا عغ العمة بالسعشى الخاص الستجاكؿ ،كأنو

إذا أشمق لفع العمة ،فإنو يشبغي أف يفيع الدامع أف "أؿ" في لفع العمة إنسا ىي الستغخاؽ الجشذ ،أؼ
لمعمة بكل معشيييا ،كأف ال يفيع أف "أؿ" في ذلظ المفع لمعيج ،كأف السعيػد ىػ العمة بالسعشى الخاص

فقط ،مع إدراكو أف الصل في الشقج كالتعميل ىي العمة بالسعشى الخاص ،كالُخخػ تبع ليا.

 -7إف فحػؿ السحجثيغ الحيغ صشفػا في عمل الحاديث لع يفخقػا بيغ كل الشػعيغ ،بل عممػا بعس

الحاديث بعمل خفية قادحة -بالسعشى الخاص ،-كسا عممػا بعس الحاديث :بعمل ضاىخة غيخ قادحة،

كأخخػ بعمل ضاىخة قادحة ،كثالثة بعمل خفية غيخ قادحة ،كتمظ مغ التعميل بالسعشى العاـ ،بل عممػا

بعمل خارجة عغ كل الشػعيغ ،كذلظ مغ باب التػسع في إشلؽ العمة ،كسا سشخػ خلؿ الشساذج

التصبيقية في الخسالة.

 -8العسل عمى كدخ حاجد الخػؼ مغ الخػض في عمع العمل برفة عامة ،كالعمة بالسعشى الخاص

ىشاؾ رىب ًة عشج كثيخ مغ شمبة العمع مغ الخػض في
برفة خاصة ،كبالسعشى العاـ برفة أخز؛ لف
َ
ىحا السيجاف ،سيسا البحث في العمة بالسعشى العاـ ،كالتياف بشساذج تصبيقية أمثمة عمى ذلظ ،فزلً عغ
البحث العسيق فييا كترشيفيا حدب الشساذج السخاد دراستيا ،أك ترشيف أحاديث العمة بالسعشى العاـ

في كتاب معيغ.

س

أسباب اختيار السػضػع وأهجافه:

يارؼ لِسػضػِع ِ
تَخِجع أسباب ِ
العاـ كأىجافو إَلى َما َيمِي:
العمة ِباْل َس ْع َشى ِّ
ُ ْ
ْ ُ
اخت ِ ْ
ُ -9نجرةُ َم ْغ كتبػا في ىحا السػضػع السيع ،الحؼ يػجج في مرشفات كبار متقجمي السحجثيغ ،الحيغ
تكمسػا في عمل بعس الحاديث بالسعشى العاـ ،ككلميع عغ العمة بالسعشى الخاص ،سػاء

بدػاء دكف تفخيق بيغ الشػعيغ ،كلسا شاع إشلؽ العمة مغ عرخ ابغ الرلح فسغ بعجه عمى
ما كانت عمتو خفية قادحة مغ الحاديث ،ضغ بعزيع أف العمة تصمق عمى ذلظ فحدب ،مع أف
ابغ الرلح كمغ جاء بعجه أشاركا إلى أف العمة قج تصمق عمى غيخ ما اشتيخ بيشيع ،بسعشى

أنيا تصمق عمى العمة بالسعشى العاـ كحلظ ،كىػ ما اختل فيو أحج شخشي العمة ،أك اختل
كلىسا ،كسا قج تصمق عمى غيخ ذلظ.

 -1تػضيح معشى العمة كبيانيا بالسعشييغ :الخاص ،كالعاـ ،كأف العمة ال تشحرخ فقط في السعشى

الخاص بذخشيو :الخفاء كالغسػض ،كالقجح ،المخ الحؼ سيؤدؼ إلى اتداع دائخة مفيػـ العمة
عشج كثيخ مغ شمبة العمع كالباحثيغ.

 -4جسع بعس تفاصيل عمع عمل الحجيث كفخكعو بالسعشى العاـ ،كإشلقات العمة عمى غيخ معشاىا
الخاص كالعاـ ،مع التياف بشساذج عسمية عمى ذلظ؛ كي يديل الخجػع إلييا كالفادة مشيا كقت

الحاجة.

ِ
اليديخ ُ -ج ْيِج ال ُس ِق ِّل -في تعديد السكتبة الحجيثية ،سيسا في عمع العمل
الج ْيِج
 -3السياـ بيحا ُ
بشػعيو -الخاص كالعاـ ،-كفخكع العمة بالسعشى العاـ ،كما يتعمق بيا مغ أمػر ميسة.
 -5إضيار أف ميجاف التعميل ال يقترخ عمى الحاديث التي ضاىخىا الرحة ،كالتي يخكييا الثقات

مغ الخكاة ،كذلظ عشجما تكػف العمة بالسعشى الخاص ،بل يتعجػ ىحا السيجاف إلى أحاديث غيخ

كم ْغ ُدكنيع ،كذلظ عشجما تكػف بالسعشى العاـ.
الثقات ،مغ الرجكقيغ ،كنحػىعَ ،
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ىشاؾ
احتَ َخ َؽ؛ لف
مػضػعات َلسا َيِت ْع بحثُيا غالباً
َ
قاؿ :إف عْم َع اْل َحج ْيث َنز َج َك ْ
 -6الخُّد عمى َم ْغ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
إشلقات
ميسة ،ك
مدائل كَقزايا
يتعمق بيا مغ
العاـ ،كما
كالعمة بالسعشى
الحجيث:
في عمػ ِـ
ِّ
ُ
َ
ِ
ِ
ُشمقت ِب ِك َل الس ِ
اْلس َحِّجِث ْي َغ َليا َع ْب َخ ُ ِ
غمب
كمتَى أ ْ
عشييغ عمى الدػاء ،كمتى َ
َ
السختمفةَ ،
العرػر ُ
ُ
العمل بالعمػ ِـ الذخ ِ
ِ
ِ
ِّ
الحجيث.
عية الُخخػ ِس َػػ ُعمػ ِـ
الخاص .كعلق ُة عم ِع
إشلُقيا عمى السعشى
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
استعساالت متشػع ًة،
الستعجدة
العرػر
عبخ
ُ
كبعس اللفاظ التي استعسميا مرشفػ كتب العمل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مثل :لفع الش ِ
ِ
يقع
صمق كالعمة -بشػعييا -عمى أحاديث الثقات
كغيخ الثقات َ
كارة ،الحؼ ُي ُ
َ
عشج َما ُ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تمظ
جسع ُك ّل لفع عمى ح َجة ،كدراستو
صأُ ِأك اْل َػ ْى ُع.
ظ إلى ِ
كتحتاج ىحه اللفا ُ
مشيع اْل َخ َ
كبياف َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع  ...إَلخ.
ص ِ
االنق َ
الرَساؿَ ،ك ْ
االستعساالت كتصبيقاتيا .كمثلْ :

ش

الرعػبات َّالتي واجهتشي خَل ؿ البحث:

ِ
ِ
العاـ أك تعخ ٍ
ِ -9قم ُة ك ِ
ٍّ
ِ
ِ
العمة
تسييدىا عغ
كعجـ
اآلخخ،
خاص بيا كالشػِع
يف
لمعمة بالسعشى
جػد َحٍّج
ِّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اختيار
االضص َخاب في
الخاص،
بالسعشى
ككجػد تجاخل َ
بيش ُيسا أحياناً ،مسا أدػ إلى الح ْي َخة ك ْ
ُ
ّ
ِ
نساذج الجر ِ
ِ
الح َي ِ
اف.
التصبيقية في
اسة
ِ
بعس ْ
ِ
ِ
ِ
اضحة السعال ِع،
غيخ الػ
كم ْغ
 -1عبار ُ
ُ
عجاىسا السجسم ُة في تعميل الحاديث ُ
ات أبي حات ٍع كأبي ُزْرَع َة َ
ِ
العمة أك تَ ِ
حجيجىا ِم ْغ َح ْي ُث
المخ الحؼ َق ْج ُي ْذ ِك ُل في َف ْي ِع
أكثخ مغ معشى أحياناً،
التي
ُ
تحتسل َ
ُ
ً
ِ
ِ
ِّ
ِ
كالحجيث السشدػ ِخ
أكغيخِىسا،
استُ ُو،
كىل ِىي بالسعشى
اْل َس ْب َجأُ،
الخاص ،أك بالسعشى ِّ
العاـ السخاد در َ
ْ َ
كالسػضػِع.
كقفت
ُ -4نجرة كجػد الجراسات الدابقة التي يسكغ االستعانة بيا كاالستشاد إلييا في ىحا السجاؿ ،بل ما ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
العاـِ.
ىػ إال
ُ
عميو ما َ
مجخد إشارات كتمسيحات كعبارات في مػضػِع العمة بالسعشى ّ
ِ
السعمػلة فقط عشج ابغ أبي حاتع ،كليدت معمػل ًة عشج غيخه مغ العمساء،
 -3كجػد بعس الحاديث
ككجػد أحاديث لع يذخ إلى عمتيا أك لع يعميا إال أبػ حاتع أك أبػ زرعة كغيخىسا عشج ابغ أبي

حاتع ،كلع يعميا غيخىع مغ العمساء.

 -5كجػد نقز أك زيادة في رجاؿ بعس السانيج في الصبعة التي اعتسجتيا مغ كتاب العمل البغ أبي
حاتع ،مع عجـ كجػد ذلظ عشج مغ أخخج الحجيث نفدو مغ أصحاب كتب الحجيث ركاية ،كال ُيعمع
مرجر ذلظ الشقز أك الديادة كمغ أيغ أتي .كقج تعخفت إلى ذلظ مغ خلؿ قخاءتي لكتاب العمل.
الترحيف كالتحخ ِ
ِ
يف في أسانيج بعس الحاديث أك متػنيا ،كقج اتزح ذلظ لي
ىحا بالضافة إلى
عشج تخخيج الحجيث مغ كتب الحجيث ركاية كحلظ.

 -6مذقة الػصػؿ أحياناً إلى مرادر الحجيث الصيمة ،التي خخجت الحجيث الصمي مغ نفذ
شخيق ابغ أبي حاتع؛ لنو انفخد في تخخيج بعس الحاديث ،كإف كانت نادرة بالشدبة إلى غيخىا.

 -7عجـ ذكخ كافة العمل السػجػدة في الحجيث ،كاالكتفاء بحكخ عمة كاحجة أك اثشتيغ في الحجيث

عمل أُخخػ ،قج تكػف أىع مغ تمظ
الػاحج بالسعشى العاـ ،كبعج البحث كالتقري تطيخ عم ٌة أك ٌ
كخت ،كسا قج تكػف :بالسعشى الخاص لمعمة أحياناً قميمة ،كىػ غيخ مخاد لشا في البحث ،أك
التي ُذ ْ
ِ
العمل ُكُّم َيا.
تمظ
بالسعشى العاـ لمعمة أحياناً كثيخة ،كىػ جدء مغ السخاد لشا في البحثَ ،ارس َساً َ
َ
 -8االخترار في إيخاد متػف بعس الحاديث مغ قبل ابغ أبي حاتع ،كعجـ القجرة عمى معخفة الستغ
الصمي لمحجيث أحياناً قميم ًة عشج مغ أخخجو مغ أصحاب كتب الحجيث ركاية مغ نفذ شخيق
أبي حاتع؛ المخ الحؼ يجعل مقارنتو مع غيخه مغ الستػف أثشاء تخخيج الحجيث ال تكػف سيمة عشج
مغ أخخجو مغ غيخ شخيق ابغ أبي حاتع.

ص

 -9تعميل أبي حاتع كأبي زرعة كغيخىسا -كإف كاف ناد اًر -قج يكػف أحياناً غيخ دقيق في بعس
الحاديث؛ لف أحجىع قج يذيخ إلى أف العمة مشذؤىا مغ فلف ،كلكغ بعج البحث كالتفتير

كلكشو
نادر،
آخخ غيخ الحؼ أعمػا
َ
ُ
الحجيث بو ،كىحا ٌ
كالجراسة يتبيغ أف العمة مشذؤىا مغ رٍاك َ
ِ
ِ
ِ
الخسالة.
أحاديث
نساذج
بعس
مػجػد في
ِ
ٌ

َّ
اـ:
الجهػد َّ
الدابقة في مجاؿ العمة بالسعشى الع ّ

ِ ِ
ِِ
ِمغ اْلبج ِى ِي أف ال يكػف ٌ ِ
ِِ
ف ْأك َكتَ َب
َ
َ ََ ّ ْ
أحج م َغ اْل ُس َحّجث ْي َغ الد َ
صش َ
ابقيغ أك اْل ُس ْذتَغم ْي َغ َ
بالحج ْيث َق ْج َ
الخاص ك ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِّ
العمة
العمة بالسعشى
بيغ
يكغ
بالس ْع َشى
لنو ْلع ْ
ر ٌل َ
َ
العاـ ِبرَفة خاصة؛ ُ
ىشاؾ َف ْ
ّ
في اْلعمة َ
اف لِعسَم ٍة ك ٍ
ٍ
ِ
احجة ِىي
العاـ،
بالسعشى
ِّ
ككانت ُّ
كل كاحجة مشيسا ِق ْدساً ْلْل ْ
ْ
ُخ َخػ َال َقد ْيساً َل َيا؛ لن ُي َسا َك ْج َي ِ ُ ْ
َ
ِِ ِ
اْل ِعم ُة ،كاْلقجح ىػ القاسع السذتخؾ بيشيسا ِفي عِج ِـ َقبػ ِؿ ِ ِ
ِ
أكانت
اء
ْ
َ
َ ُْ
الحج ْيث الحؼ ُكج َج ْت ف ْيو عم ٌةَ ،سػ ٌ
َ ُ َُ
ُ ََْ ُ َ
ُ
َخ ِفي ًة ْأـ َجمِي ًة.

السػجػدة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيو ،كسؤ ِ
ِ
ِ
اؿ
اقع
فبعج
الحجيث
العرخ
أما في
الش ِّت كالسػ ِ
التفتير كالبحث في ّ
َ
ّ
مجاؿ ِ
ِ
ِ
ِ
العمة
ارسيغ في
أحج ِم َغ
الستَ
يكتب ٌ
الباحثيغ ِأك الج َ
َ
خرريغ في الحجيث كعمػ ِموَ ،
َ
تبيغ لي أنو لع ْ
ُ
ات كإشار ٍ
لسحات كخصخ ٍ
ٍ
ِ
ات
خلؿ
جار َحِج ْيِث ِي ْع ِم ْغ
بالسعشى ِّ
ص َش ْع ُت ُى َشاَ ،
ككاف َم ُ
العاـ كتاب ًة خاص ًة َك َسا َ
الحجيث ع ِغ ِ
يفة إلى ِ
خف ٍ
ِ
ِ
ِّ
ض ْخ ِب
العمة بالسعشى
خلؿ
كذلظ مغ
العاـ،
العمة بالسعشى ِّ
الخاصَ ،م َع عج ِـ َ
َ
َ
أمثمة عمى ِ
ٍ
الء الحيغ كقفت عمى در ِ
أىع ىؤ ِ
ِ
السجاؿ:
اسات ِي ْع في ىحا
العمة بالسعشى ِّ
العاـ ،ك ُّ
ُ
َ

ِ
كانت ِب ُع ْشػ ِ
ِ
"ابغ أبي
رسالت ِو
الجكتػر /رفعت فػزي عبج السصمب في
الستا ُذ
لمساجدتيخ ،كالتي ْ
افُ :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرفحتيغ
الباب الثاني في
الكؿ ِم َغ
الفرل
أشار في
حات ٍع الخاز ُّؼ كأثَُخهُ في ُعُمػ ِـ
الحجيث"َ ،
حيث َ
البغ أبي حاتعٍ" يتزح لشا معشى كاسعاً لسفيػ ِـ ِ
(161ك )164إلى أنو عشج قخ ِ
ِ
اءة ِ
"العمل ِ
العمة في
كتاب
ُ َ
ُ
ً
ِ
ِ
ِّ
ُشمقت عمى ما
ذلظ
ُشمقت عمى َم ْع َش َي ْي َيا
الخاص ك ِّ
الكتاب ،كسا أ ْ
كبيغ أف العم َة َق ْج أ ْ
الحجيثَ ،
العاـ في َ
ِسػػ ذلظ ،كأف معشى كجػِد ٍ
ِ
ِ
الحجيث في ِ
شيء ُيِث ْي ُخ الذظ ِأك
"العمل" ،ىػ أف يكػ َف فيو
كتاب
عمة في
َ
ٌ
َ
كبياف .كلكغ الجكتػرِ /رْفعت لع يذخح أك يػضح شيئاً ع ِغ ِ
ٍ
العمة بالسعشى
كيحتاج إلى تػضي ٍح
اـ،
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َْ ْ
الب َي َ
ِ
ذلظ.
ِّ
بأؼ أ ُْن ُس ْػَذ ٍج عمى َ
العاـ ،كسا لع يأت ِّ

لمساجدتيخ في ِ
ِ
ِ
اخ ِ
الفقو "أثخ ِ
ِ
تلؼ
رسالت ِو
الجكتػر /ماهخ ياسيغ الفحل في
ك
عمل الحجيث في ْ
ُ
ُ
الفقياء" ،كقج تكمع عغ ِ
سػض ك ِ
ِ
ِ
ِّ
الخفاء ،كالقج ِح -في
الغ
عشج
العمة بالسعشى
السحجثيغ بذخشييا ُ -
الخاص َ
َ
َ
ِ
مقجمة رسالتو في الرفحات مغ ( ،)97-93مذي اًخ إلى العمة بالسعشى العاـ دكف تعخيفيا ،كأنو ق أخ
ض

الطاىخ ،كلعمو يْق ِ
ِ
ر ُج العم َة التي
بالج ْخِح
َ
كتاب "العمل البغ أبي حاتع" كمو ،فػجج فيو أحاديث قج أعمت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قاـ
الغ
ط
اختل فييا الذخ ُ
الكؿ مغ شخشييا ُ -
سػض كالخفاءُ ،-مػضحاً ترشيفات َ
ُ
تمظ العمل ،ذاك اًخ أر َ
ٍ
ِ
ِ
بعيغ
الباحثيغ،
لسغ أرَاد ِم َغ
العمل؛
كتاب
صشف في
ُك ِّل
ككاف ُ
ليديل الخجػعُ إلييا ْ
عجدىا سبع ًة كأر َ
َ
َ
َ

ِ
ٍ
ٍ
الحجيث
عمساء
يبيغ أف
شيء مشياُ ،مخيجاً بيحا
يخػض في
حجيث ،دك َف أف
كمائتي
ِ
الرشيع القي ِع أف َ
َ
َ
العاـ ،كسا تكمسػا كمثُمػا ِ
اْلستَقِج ِميغ قج تكمسػا كمثمُػا ِ
ِّ
الخاص.
لمعمة بالسعشى
لمعمة بالسعشى ِّ
َُ ّ ْ َ َ
ََ ْ
ََ ْ
كقج كخر الجكتػر /ماهخ الفحل كلمو نفدو في كتابو الكبيخ القيع "الجامع في العمل كالفػائج" في
الرفحات مغ ( ،)40-18مػضحاً أف العمة بالسعشى العاـ عمع الكليغ مغ السحجثيغ ،كأف العمة
بالسعشى الخاص عمع الستأخخيغ مشيع ،كلكشو لع يتكمع عغ العمة بالسعشى العاـ بأؼ شخح أك بياف ليا،

كسا أنو لع ِ
يأت ليا كلػ بأنسػذج كاحج مغ باب بالسثاؿ يتزح السقاؿ ،كذلظ في كل الكتابيغ.

كالجكتػر /عبج للا الرياح ،الحؼ أشار إلى العمة بالسعشى العاـ عشج السحجثيغ في بحثو السػسػـ
ب "جيػد السحجثيغ في بياف عمل الحجيث" ،حيث بجأه بالسعشى العاـ لمعمة عمى غيخ العادة عشج مغ
تكمسػا في العمة الحيغ يقجمػف العمة بالسعشى الخاص ،مػضحاً أف ابغ الرلح قج أشار إلى ذلظ،
كمبيشاً أف ىشاؾ أمثم ًة كثيخًة ليا في كتاب "العمل البغ أبي حاتع" كغيخه ،كفي تصبيقات أئسة الحجيث

الستقجميغ ،كأف العمة كانت تذسل كل السعشييغ عشجىع ،كذلظ في صفحة ( )7مغ ذلظ البحث ،لكشو لع
يتكمع عغ العمة بالسعشى العاـ ،سػػ ىحه الشارة ،بالضافة إلى أنو لع يسثل ليا كلػ بسثاؿ كاحج عمى
القل.
كفخيق مغ الباحثيغ -كعجدىع تدعة -تحت إشخ ِ
اؼ الجكتػر ِ
يغ /سعج الحسّيج ،وخالج الجخيدي،
َ
ّ
الحيغ عسمػا عمى تحقيق مخصػشات عمل ابغ أبي حاتع الخازؼ كمو ،كمع أنيع أشاركا إلى العمة
بسعشيييا في الرفحات ( )51-37مغ السجمج الكؿ مغ الدبعة ،إال أنيع لع ُيذيخكا إلى السعشى

ِ
ِ
التحقيق.
خلؿ
الكبيخ
الخاص أك العاـ ،كال حتى في حجيث كاحج صخاح ًة مغ ىحا السذخكِع
َ

كتكخر الحاؿ في السذخكع نفدو الحؼ تبشتو جامعة الماـ دمحم بغ سعػد السلمية ،ككزعت
مخصػط عمل ابغ أبي حاتع عمى شمبة الجكتػراه؛ لتحقيقو عمى أنربة محجدة ،كذلظ مغ خلؿ قدع
ِ
ِ
تػفخت لي ،كىي:
التحقيق
نساذج مغ
ثلثة
الدشة كعمػميا التابع لكمية أصػؿ الجيغ ،كقج نطخت في
ْ
َ
َ
لمجكتػر /دمحم بغ تُ ْخِكي التُّ ْخِكي ،الحؼ ذكخ مثاالً كاحجاً لمعمة الطاىخة القادحة في الرفحة ( )51مغ
حجيث َرْق ِع ( )901مغ عمل ابغ أبي حات ٍع الخازِّؼ ،أما في رسالتو فمع يحكخ
مقجمة رسالتو لمجكتػراه ،كىػ
ُ
ط

ىع ،مسغ
رغ ،كتخكي بغ فيج ُ
كلع يذخ إلى أؼ عمة صخاحة ،كعبج للا بغ عبج العديد ُ
الغ ْ
الغ َس ْيد ،كغيخ ْ
ش اًخ عَمى ال ِس ْشػ ِ
اؿ َنْف ِد ِو.
اشتخكػا في التحقيق ،ال ِإ َخاُل ُي ْع إال قج َن َد ُجػا ُ َ
َ
كالستاذ /أبػ سفياف مرصفى باحػ في كتابو "العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ" ،الحؼ ُي َعُّج مغ

ِ
مجاؿ ِ
الع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالة كالسعاصخِة
بيغ
مل في
ص َخ ْت في
أفزل
الكتب التي ُس ِّ
جسع فيو َ
العرخ الحجيث؛ لنو َ
ٍ
الجشاس الخسد ُة كالعذخك َف التي زادىا عمى العذ ِخة
إضافات نػعي ًة ،سيسا
في عم ِع العمل ،كأضاؼ فيو
ُ
الحاكع في عمػ ِم ِو مشح ما يديج عمى عذ ِخة قخك ٍف مغ الدمغ .كقج أشار إلى العمة
الماـ
التي كتبيا
ُ
ُ
بالسعشى العاـ بعج أف ذكخ تعخيف العمة اصصلحاً -بالسعشى الخاص ،-كشخشييا ،بيغ في الرفحات
مغ ( )14-10أف السحجثيغ قج يصمقػف العمة عمى غيخ السعشى االصصلحي ،كأف ىحا االستعساؿ إنسا

ِ
ِ
الرفحات
ذلظ في
العاـِ .كسا
أشار إلى َ
َ
ىػ مغ باب التػسع فقط ،كاستعساؿ المفع بسعشاهُ
ّ
ٍ
ِ
العاـ ،إال مجخد إشار ٍ
ِ
ٍ
خفيفة،
ات
العمة بالسعشى
مجاؿ
تفريل في
أؼ
(89ك133ك،)135
ِّ
َ
ْ
كلكغ دك َف ِّ
سػاء في ِ
ِ
الرفحات أك ِ
غيخىا مغ كتاِب ِو القيعِ.
ىحه
ٌ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
مختمفة؛ لنشي ال أد ِعي
بشدب
كلكغ
أفجت مغ
كغيخُى ْع ِبأَ ْي َسان ِي ْعْ ،
كقج ُ
بعس ما َخط ىؤالء جسيعاً ُ
الحاديث -نساذج الجر ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
اسة -مػجػدةٌ في ِ
كتاب
العاـِ؛ لف
َ
َ
َ
التياف بذيء ججيج في مجاؿ العمة بالسعشى ّ

ِ
"العمل ِ
لو أف َرَس َع رسال ًة أك بحثاً في
ُبيغ أف أحجاً لع
أردت ْ
البغ أبي حات ٍع الخازِّؼ" ،إال أنشي ُ
أف أ َ
يدبق ُ
ْ
ِ
انتقاء ِ
ِ
ِ
ىحه ُّ
ٍ
ٍّ
لمعمة ِباْل َس ْع َشى
الحاديث
الثم ِة ِم َغ
بحلت ُج ْيجاً في
بذكل
ىحا السػضػِع اْل ُس ِي ِّع
خاصْ ،
كقج ُ
ِ
الس َدب ِق َل َيا.
ِّ
العاـ َح َد َب َف ْيسي ُ

الجراسة واختيار َّ
الشساذج و َّ
التخخيج:
مشهجي في البحث و ّ
أما مشي ِجي ِفي ذلظ ُكّمِ ِو َفَقج جاء عَمى الشح ِػ ِ
اآلتي:
َ
ْ َ َ َ
ْ
َْ َ
 -1مشهجي في البحث:

اعتسجت في عمل ابغ أبي حاتع عمى شبعة كاحجة ،كىي شبعة دار الدلـ بحمب ،السخقسة
ُ
أحاديثيا مغ قبل السحقق ،كالتي تتكػف مغ جدأيغ في مجمج كاحج .كقج رقست الحاديث تخقيساً آخخ
غيخ تخقيع محقق كتاب العمل ،مغ كاحج إلى أربعيغ ،كجعمتو قبل تخقيع السحقق؛ كي تديل الحالة

إليو .كأضفت كمسة "مدألة" بيغ رقسي كرقع السحقق.

التحميمي ،مع
االستشباشي ،ك
ائي ،ك
السشيج فقج اعتسجت عمى
أما مغ حيث
ِ
ِ
السشيج :االستقخ ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
الػصفي ،مشاىج لمجر ِ
اسة في :قخاءة الحاديث ،كتتبعيا ،كتػصيف العمل التي ذكخ
االستفادة مغ السشيج
ِ
َ
ّ
أبػ حاتع كأبػ زرعة أغمبيا ،كغيخىسا ،كتحميل محتػاىا؛ مغ أجل اختيار الحاديث -نساذج الجراسة-
ظ

ذات العمة بالسعشى العاـ ،كتمظ التي تمحق بيا كأشمقت مغ باب التػسع ،كجسيعيا تع تخشيحيا مغ عمل

ابغ أبي حاتع الخازؼ.

كإذا نقمت نراً ،فأضعو بيغ علمتي تشريز ،ذاك اًخ السرجر أك السخجع في الحاشية دكف

كمسة "انطخ إلى" ،أما إذا لع يكغ الشقل كحلظ ،فل أضعو بيغ علمتي تشريز ،مقجماً كمستي "انطخ

إلى" عمى ذكخ السرجر أك السخجع.

أما إذا أردت ذكخ أقػاؿ السحجثيغ في مدألة كاحجة ،فإنشي أسػؽ أقػاليع مختباً إياىا مغ القجـ

إلى الحجث.

 -2مشهجي في اختيار َّ
الشساذج َّ
التصبيقَّية:
نصاؽ ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
السذيػر
الخاص
االصصلحي
العمة بالسعشى
التصبيقية خارَج
الشساذج
اختيار
عسمت عمى
ِ
ِ
ُ
ّ
يف ِ
مشاسباً ِ
عشج السحِجِثيغ ،كذلظ كْفق ما رأيتُو ِ
ملئساً لتعخ ِ
العاـ الحؼ ارتزيتُ ُو ككضعتُ ُو
العمة بالسعشى ِّ
َ ُ َّ ْ َ
ُ
َ َ َ
َليا ،كما لو علَق ٌة بيا ،مدتَ ِأنداً بتعخ ِ
يف َم ْغ كججتُ ُو ُم َع ِّخفاً ليا في ىحا السزسار؛ كىي التي أريج
ُ َ
ُْ
تشاكليا في الجراسة التصبيقية مغ خلؿ االستقخاء التاـ الستأني لكتاب عمل ابغ أبي حاتع الخازؼ .كقج
ِ
ُ ِ
لبعزيا
نطائخ
نساذج تُ َعُّج
أنسػذج أك
أكثخ ُع ْشػاناً ُم ْشتَ َدعاً ِمسا انجرَج تحتَ ُو ِم ْغ
ٍ
َ
صشعت ّ
َ
لكل أ ُْن ُس ْػَذ ٍج أك َ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ضسغ ذلظ العشػ ِ ِ
بعزاً ،مع التعخ ِ
حجيث ِب َخْق ِس ِو السػجػِد
أكردت ُكل
يف بالشػِع
الحاش َية ،ك ُ
السػجػد ْ َ َ
َْ
اف في َ
ََ
الفقيي الحؼ يشتسي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إليو،
الباب
الحاشية إلى
العملُ ،م ِذي اًخ في
كتاب
الصبعة التي اعتسجتُيا ِم ْغ
في
ِ
ّ
ِ
اخِت َي َار
بعج .كمغ
ذكخهُ ُىشا ،أف ْ
ككضعت قبل الخقع كمسة "مدألة"؛ كي تديل الحالة عمييا فيسا ُ
الججيخ ُ
ِ
ِ
إعس ِ
الشس ِاذ ِج اْلحِج ْيِثي ِة إنسا ج ِ
ِ ِ
اؿ الِّح ْى ِغ َكالر ْب ِخ؛ لف
المخ َل ْع َي ُك ْغ َس ْيلً
َ
َ
اء ب َش ْػٍع م َغ اْلح ْخص َكالت ّأني َك ْ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط ُّغ ،ك ِم ْغ ُى َشا َلع َي ُك ْغ َع َجُد الشساذ ِج متحجاً تَ ْح َت ُك ّل ُع ْشػ ٍ
ش ْػؿ اْل َب ْحث،
ط اًخ إَلىُ :
اف؛ َكَذل َظ َن َ
َ
ْ
ُم َيد اًخ َك َسا ُي َ َ
ُ
َ
ات ح ِ ِ
أك تَػ ُّس ِص ِو ،أك ِقر ِِخهِ ،في ِدراس ِة ُك ِل حِجي ٍث حدب مْقتَزي ِ
ِ
اؾ َن ْػعٌ
اجتو إَلى َذل َظَ ،ك َحتى َي ُك ْػ َف ُى َش َ
َ َ ّ َ ْ ََ َ ُ َ َ
َ َ
ْ َ
ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِمغ التػ ُازِف ِّ ِ ِ
ر ْػ ٍؿ.
َ َ
الش ْدب ِّي في تَْقد ْيس َيا إَلى َم َباح َث ض ْس َغ ُف ُ
 -3مشهجي في غخيب اللفاظ والنداب:
قاب الغخ ِ
ِ
ِ
اللفاظ كالس ِ
ِ
كبيشت السخَاد ِم ْغ غخ ِ
ساء كاْل ُك َشى كالْل ِ
يب
بالذكل،
يبة
ضبط
عسمت عمى
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
المغة ،كغخ ِ
بعسِ :
بالند ِ
ِ
داب،
كتب
ابَ ،كَن ْح ِػ َذلِ َظُ ،معتسجاً عمى
يب الحجيث ،ك ْ
اللفاظَ ،ك َعخْف ُت ْ َ
السذيػرِة في ُك ِل مج ٍ
اؿ.
ّ ََ
 -4مشهجي في َّ
التخخيج:
ِ
ِ
ِ
الحجيث ِم ْغ ِ
ِ
كنحػىا ِم ّسا َي ْخِكؼ
كذلظ عمى َح َد ِب
السترل،
بالدشج
الحجيث ِركاي ًة
كتب
َخخ ْج ُت
َ
َ
البحث كفي در ِ
الزخك ِرة ،كبَِقج ِر ما احتجت ِ
ِ
ِ
العاـ ،كما ُك ِج َج
اسة ِعم ِة
إليو في
الحجيث ْأك ِعَممِ ِو بالسعشى ِّ
ُ
َُْ َ َ
ِم ِغ ِ
ِ
ِّ
كيشقز َح َد َب
يج يد ُيج
العمل َخ َل َما ُي ْح َك ُخ َبي ْشتُ ُو،
يج
العم ِة بالسعشى
أثشاء تخخ ِ
َ
كذلظ التخخ ُ
ُ
الخاص َ
ز في ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اقترخت عمى
العاـ ،ك ِم ْغ ُىشا
كمتشو
البحث
صْم َب
العمة بالسعشى ِّ
كجػىخه َي ْختَ ُّ
ُ
َ
تمظ الحاجة؛ لف ُ
ِ ِِ
ِ
الحجيث تَ ْخ ِخيجاً ِ
شاملً ِم ْغ ِ
ِ
ِ
كتب
يج
الس ِيس ِة؛
ر َجِد تخخ ِ
ُ
ما ُي ُ
ْ
كلدت ُىشا ب َ
ػضف في خجمة ىحه الفكخة ُ
ع

الخاص ِب ِو ،أما ىشا فل ِ
ِ
كنحػىا؛ لف التخخيج العاـ الذ ِ
ِ
شائ َل ِم َغ التػس ِع
ام َل َل ُو َم َجاُل ُو
الحجيث ركاي ًة
ُّ
ّ ُ
َ
ِ
الحاجة كسا تَقجـ ِآنفاً؛ لف ما نحتاج ِ
ِ
ِ
العمة أك
إثبات
ضُف َيا في
ِف ْي ِو ،إال َح َد َب
مشو َلُي َعُّج قخيش ًة ُن َػ ِّ
إليو ُ
ُ ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِّ
يتعمق بيا ِم ْغ أ ٍ
قارَن ٍة
العمة بالسعشى
ُمػر ُم ِيس ٍةَ ،كتَ ْسِي ْي ِدَىا َع ِغ
العاـ ،كما
العمل بالسعشى ِّ
الخاصْ ،أك ُم َ
ُ
ِ
ِ
ذلظ.
تخجيح،
السانيج ،أك
بيغ
ٍ
َ
كنحػ َ
 -5مشهجي في ت اخجع الخواة:
ِ
ِ
تخجست الخك َاة ِ
بالضافة
بالذكل،
ببياف اس ِع كل كاحج مشيع ،كندبو ،كندبتو ،ككشيتو ،كضبصيا
ُ
إلى كفاتو ،كما فيو مغ إرساؿ أك تجليذ ،أك ما ُك ِج َج مشيا ،مع ذكخ أقػاؿ َم ْغ كقفت عمى أقػاليع مغ
عمساء الجخح كالتعجيل ،متػسعاً أك متػسصاً حدب حالة الخاكؼ ،مختباً أقػاليع حدب تاريخ كفياتيع مغ

التػثيق عمى التجخيح ،في حالة الشقل مغ كتاب كاحج ،أك كجػد أكثخ مغ
القجـ إلى الحجث ،مقجماً
َ
قػؿ لمسعجؿ أك السجخح في الخاكؼ الػاحج ،أما الرحابة فاخترخت تخاجسيع؛ لنيع جسيعاً عجكؿ ،مع
اختلؼ درجاتيع في الحفع كالزبط ،كفي نياية كل تخجسة أذكخ خلصة القػؿ في الخاكؼ مشتدعة مغ

مجسػع تمظ القػاؿ حدب أصػؿ عمع الجخح كالتعجيل.

كإذا لع أقف عمى كتاب السجخح أك السعجؿ أك غيخىسا ،ككججت قػلو في كتاب آخخ ،فإنشي

أقػؿ :نقل فلف عغ فلف قػلو ،كنحػىا ،ذاك اًخ في الحاشية الكتاب الحؼ نقل صاحبو ذلظ القػؿ.

أما ما يتعمق بالعمساء الحيغ نقمشا أقػاليع أك نقمشا عشيع ،فقج اكتفيشا بحكخ تاريخ كفاة كل كاحج

ٍ
مذيػر مشيع،
غيخ
مشيع بجانب اسسو؛ لف أغمبيع مغ السذاىيخ؛ كلعجـ إثقاؿ الحػاشي ،إال مغ كاف َ
أحياف نادر ٍ
ٍ
ات.
فقج تخجستو في الحاشية ،أك ما دعت الحاجة إلى تخجستو في
َّ
اـ:
 -6مشهجي في بياف العمة بالسعشى الع ّ
ِ
ِ
االجتياد في ِ
ط الخفاء،
العمة بالسعشى
بياف
ص ُت عمى
ِّ
العاـ ،كىي تمظ التي اختل فييا شخ ُ
َح َخ ْ
فكانت ضاىخة ،أك اختل فييا شخط القجح ،فكانت غيخ قادحة ،أك اختل فييا الذخشاف ،فكانت ضاىخة

غيخ قادحة ،أك لع تكغ بالسعشى الخاص كال العاـ لمعمة ،كسا ىي الحاؿ في الحجيث السشدػخ كالسػضػع

كنحػىسا .كبعج إخخاج العمة أك أكثخ التي ذكخىا أبػ حاتع أك أبػ زرعة -كىي الغمب ،-أك كلىسا،

أك غيخىسا -كىحا نادر ،-أبحث عغ عمل أخخػ في الدشج -كىػ الغمب ،-أك في الستغ -كىػ قميل،-
كقج أجج بيشيا عمة بالسعشى الخاص ،فأذكخىا ضسغ العمل ،مذي اًخ في نياية عمة أك عمل كل حجيث إلى

ما ذكخه أبػ حاتع أك أبػ زرعة أك كلىسا أك غيخىسا مغ تمظ العمل ،كما لع يحكخكه.

القػؿ في تػضيح كل عمة عمى حجة ،كبياف ما يتعمق ببعزيا مغ أمػر ميسة؛
ُفرل
ُ
َ
ككشت أ ُ
مغ أجل التجليل عمى أف ما ذكخه السعممػف عمة بالسعشى العاـ ،كأف ما ذىبػا إليو مغ التعميل كاف

صحيحاً ،ككحا الحاؿ فيسا أخخجتو مغ العمل بالسعشى العاـ .ككل ذلظ يطيخ لي بجلء بعج دراسة كل
ما يتعمق بالحجيث كاالشلع عمى أقػاؿ العمساء فيو ،كبعج تخخيجو ما تجعػ إليو الزخكرة أك الحاجة؛

لثبات ما أريج إثباتو مغ كجػد عمة أك عمل بالسعشى ،سػاء ذكخىا مغ عممو ،أك لع يحكخىا؛ لف
غ

االشلع السدبق كالتخخيج حدب الحاجة عمى ضػئو ،جعلني أذكخ مع كل عمة أقػاؿ العمساء في

كثيخ مغ تمظ العمل؛ كقخائغ تخجيح ،أك دليل عمى إثبات العمة بالسعشى العاـ ،أك إزالة عمة مػجػدة في
الحجيث ،كترخيح مجلذ بالدساع ،أك عمة إرساؿ بإثبات الػصل ،أك غيخ ذلظ مسا لو فائجة.

كفي الخاكؼ الرجكؽ الحؼ خف ضبصو قميلً ،اعتسجت قػؿ أبي حاتع الخازؼ ،الحؼ يعج خفة

الزبط عمة قادحة ،بالضافة إلى كػنيا ضاىخة اختل فييا أحج شخشي العمة -الخفاء ،-المخ الحؼ
يجخميا في السعشى العاـ لمعمة.

كقج عسمت عمى تختيب أقػاؿ العمساء في بياف عمة الحجيث في أكثخ الحياف ،مختباً إياىا مغ

القجيع إلى الحجيث ،كقج أقجـ الحجيث عمى القجيع حدب الحاجة.
غيخىا.

كحيثسا كرد الفعل الساضي "ُقْم ُت" ،فيػ مغ الباحث ،سػاء أكاف في ذلظ عشج بياف العمل ،أـ في

 -7مشهجي في الحكع عمى الحجيث:
ِ
ِ
ِ
صػ ِ
حيث
الدابقات،
ات
الخ ُ
ابغ أبي حات ٍع غالباً ،مغ ُ
بعج ُ
أحكع عمى سشج الحجيث الحؼ َ
َ
أكردهُ ُ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ػؿ ك ُّ
العمل
ػجج فييا العم ُة أك
كذلظ ِم ْغ
الخد،
خلؿ أضعف حمقة أك حمقات في السشاد ،التي تُ ُ
َ
ُ
الَقُب ُ
القادح ُة.
 -8مشهجي في تختيب السرادر والسخاجع في الحػاشي:

إذا كاف الخجػع إلى مرجر أك مخجع كاحج ،فأذكخه في الحاشية باخترار مفيج ،تاركاً التفريل

في قائسة السرادر كالسخاجع .أما إذا كاف الخجػع إلى أكثخ مغ مرجر أك مخجع ،فإنشي أراعي في
ذكخىع تاريخ الػفاة مغ القجـ إلى الحجث.
ِ
ِ
أف َيتَ َكػ َف َى ْي َكمُ ُو
ز ْت َ
شِب ْي َع ُة اْل َب ْحث ْ
َى َحاَ ،كَقج ا ْقتَ َ
َفِّشي ٍة.
بيشت فييا :أىسي َة السػضػِع،
َّ
أما السقّجمة ْ
فقج ُ

ِ ِ ِ ِ
ِ
ر ْػ ٍؿَ ،ك َخ ْاِت َس ٍةَ ،كَف َي ِار َس
م ْغ :اْل ُسَقّج َمةَ ،كستة ُف ُ

ِ ِ
ِِ
اج َي ْتِشي،
أسباب
اختياره ،ك ُّ
الر ُع ْػَبات التي َك َ
ك َ
الجر ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اخِت َي ِار الش َس ِاذ ِج َكالت ْخ ِخْي ِج.
اسة ك ْ
كم ْش َيجي في َ
الب ْحث َك ّ َ َ
كاْل ُج ُي ْػَد الدابَق َةَ ،

الوؿ -اْل ِعم ُة ُلغ ًة ك ِ
ش َلُق َيا ِع ْش َج اْل ُستََقِّج ِم ْي َغ كاْل ُس ْح َجِث ْي َغ
الفرل َّ
اىا َكإ ْ
اصص َلحاً ًكَن ْػ َع َ
َ َ ْ
ٍ
تسييج ِ
مباحث- :
كست ِة
كيتكػ ُف ِم ْغ:
َ
الت ْس ِي ْيُج.
ِ ِ
ِ
ُم ْػٍر ُم ِيس ٍة.
اْل َس ْب َح ُث الك ُؿ -العم ُة ُل َغ ًة َك َما َيتَ َعم ُق ب َيا م ْغ أ ُ
ِِ
العم ُة اص ِص َلحاً أك بالسعشى الخ ِ ِ
ِ ِ
اْلسبح ُث الث ِانيِ -
ُم ْػٍر ُم ِيس ٍة.
ْ َ َْ
َ ّ
َْ َ
ْ
الس َحّجث ْي َغ َك َما َيتَ َعم ُق ب َيا م ْغ أ ُ
اص ع ْش َج ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُم ْػٍر ُم ِيسة.
الع ِّ
اـ ْأك إ ْ
بالس ْع َشى َ
ش َلقاً َك َما َيتَ َعم ُق ب َيا م ْغ أ ُ
اْل َس ْب َح ُث الثال ُث -العم ُة َ
الخِبعُ -خ َلص ُة الَقػ ِؿ ِفي إ ْ ِ ِ ِ ِ
الخ ّ ِ
اـِ.
الس ْع َش َي ْي ِغ َ
اص َك َ
اْل َس ْب َح ُث ا ُ
ْ
الع ّ
ش َلؽ العمة ب َ
َ
ف

اْل َس ْب َح ُث
اْل َس ْب َح ُث

سصمب
اْل ُ
سصمب
اْل ُ

اؿ ِ
ِ
ِ
لحُقػ َف ِم َغ السحِّجِثي َغ ما كسعو الداِبُقػ َف ِفي اسِتعس ِ
العم ِة َكتَ ْػ ِض ْي ِف َيا؟.
َ
الخام ُذَ -ى ْل َ
َُ ْ َ َ َُ
ْ
ضي َق ال ْ
ْ َْ
مصالب- :
كيتزسغ ثلث َة
الد ِاد ُس-
ُ
َ
َ
الكؿ -تخجس ٌة مػجدةٌ لِبي حات ٍع الخازِّؼ.
ُ
ِ
الثاني -تخجس ٌة مػجدةٌ لِبي ُزْرَع َة الخازِّؼ.

الب ِغ أِبي حات ٍع الخازِّؼ.
سصمب
ُ
الثالث -تخجس ٌة مػجدةٌ ْ
اْل ُ
الفرل َّ
بحثيغ ِ
الثاني -كيتكػ ُف ِم ْغ م ِ
اثشيغ- :

ِ
ِ
سبحث الكؿ -ثلث ُة نساذج ْ ِ
ِ
الرساؿ.
كتخجيح
الرساؿ
ص ِل َم َع
اْل ُ
ُ
َ
ُ
لإلعلؿ بتعارض اْل َػ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الػقف.
جيح
بتعارض
لإلعلؿ
نساذج
سبحث الث ِاني -ثلث ُة
الػقف َم َع الخ ِ
اْل ُ
فع كتخ ُ
َ
الثالث -كيتكػف ِمغ أر ِ
الفرل َّ
مباحث- :
بعة
َ
ُ ْ
ِ
لإلع ِ
ِ
ِ
فع.
فع
بتعارض
لؿ
الكؿ -أ ُْن ُس
سبحث
كتخجيح الخ ِ
الػقف َم َع الخ ِ
اْل ُ
ػذجاف ْ
ُ
ُ
فع كتخجيح ِ
سبحث ِ
لإلع ِ
ِ
ِ
اآلخخ.
أحج ِى َسا عمى
لؿ
الثاني -ثلث ُة
فع َم َع الخ ِ
بتعارض الخ ِ
اْل ُ
نساذج ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
عشو.-
تابعي
بإبجاؿ
لإلعلؿ
ػذج
سبحث
ٍ
ٍ
ُ
اْل ُ
برحابي َ -رض َي للاُ ُ
الثالث -أ ُْن ُس ٌ
ّ
ّ
ِ
ِ
بالشدخ.
لإلعلؿ
ػذجاف
ابع -أ ُْن ُس
ِ
اْل ُ
سبحث الخ ُ
الفرل الخابع -كيتكػف ِمغ ِ
مباحث- :
ثلثة
َ
ُ ْ
لؿ بخٍاك مبي ٍع أك أكثخ في ِ
ِ
لإلع ِ
ِ
الحجيث.
سشج
الكؿ -أ ُْن ُس
سبحث
اْل ُ
ػذجاف ْ
ُْ َ ْ َ
ُ
سبحث ِ
ِ
ِ
لإلع ِ
عشيع.-
صحابي
بإبجاؿ
لؿ
الثاني -ثلث ُة
ٍ
ٍ
اْل ُ
نساذج ْ
َ
برحابي آخ َخ َ -رض َي للاُ
ْ
ّ
ّ
ِ
لإلع ِ
آخخ.
لؿ بخٍاك ْلع
الث -ثلث ُة
سبحث الث ُ
اْل ُ
نساذج ْ
ْ
َ
يدسع م ْغ رٍاك َ
ِ
مباحث- :
ثلثة
الفرل الخامذ -كيتكػ ُف ِم ْغ
َ
مجيػؿ أك أكثخ في ِ
ِ
ٍ
ِ
الحجيث.
سشج
لإلعلؿ بخٍاك
نساذج
الكؿ -أربع ُة
سبحث
اْل ُ
َ
ْ َ
ُ
بزعف رٍاك أك أكثخ في ِ
ِ
سبحث ِ
ِ
ِ
الحجيث.
سشج
لإلعلؿ
نساذج
الثاني -ثلث ُة
اْل ُ
َ
ْ َ
ِ
ِ
لإلع ِ
بالترحيف في ِ
ِ
الحجيث.
متغ
لؿ
الثالث -أ ُْن ُس
سبحث
ُ
اْل ُ
ػذجاف ْ
ِ
مباحث- :
خسدة
الدادس -كيتكػ ُف ِم ْغ
الفرل َّ
َ
ِ
لإلع ِ
الحجيث.
بػضع
لؿ
الكؿ -ثلث ُة
سبحث
ِ
اْل ُ
نساذج ْ
َ
ُ
ضي للا عشو -في ِ
لؿ بد ِ
ِ
اْل ُ ِ
ِ
لإلع ِ
الحجيث.
سشج
يادة
ٍ
ػذج ْ
صحابي َ -ر َ ُ ُ
سبحث الثاني -أ ُْن ُس ٌ
ّ
ِ
لإلع ِ
ِ
باالختلط.
لؿ
الثالث -أ ُْن ُس
سبحث
ُ
اْل ُ
ػذجاف ْ
لإلع ِ
ِ
ِ
بالتجليذ.
لؿ
ابع -أ ُْن ُس
اْل ُ
ػذجاف ْ
سبحث الخ ُ
ِ
لإلع ِ
الدشج ال ُي ْك َشى.
لؿ بأف رٍاك في
سبحث
اْل ُ
ػذج ْ
الخامذ -أ ُْن ُس ٌ
ُ
ِ
ِ
تائج الِتي تَػصْمت إَلييا ِمغ ِخ َلؿ البح ِثِ ،بالضاَف ِة إَلى تَػ ِ
ص َي ِاتي لِمج ِارِس ْي َغ
َ ُ َْ ْ
َ
الخاتسةَ :كْقج تَ َ
َ َْ
زس َشت الش َ
ْ
كاْلب ِ
احِث ْي َغ.
َ َ
ق

الفهارس الفّشَّية :وتتز َّسغ اآلتي:
ِفي ِخست اْلس ِ
راد ِر كاْلسخ ِ
اج ِع ُم َخت َب ًة ُم ْع َج َسّياً.
ْ ْ َ َ
ِفي ِخست أ ْ ِ
الح ِاد ْي ِث مختب ًة ُمعجسياً.
ْ ْ َ
ش َخاؼ َ
ِ
ٍ
ِ
الخك ِاة اْلستَ ْخج ِس ْي َغ مختِب ْي َغ م ْعج ِسّياً مع َ ِ
حيث اْل َج ْخُح كالت ْعِجْي ُل.
مشيع ِم ْغ ُ
َُ
ف ْي ِخْس َت ُّ َ ُ َ
ُ َ ََ
الش َارة إَلى ُرْتبة ُكل كاحج ْ
ات ك ِ ِ
ِ
كبعجَ :فيحا ما أرْدت بيانو ِفي ىِحِه اْلسَقِّجم ِة ،كاْل َكساؿ اْلس ْ ِ
ات كال ْفع ِ
اؿ إن َسا
َ
َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ََ َ ُ
الرَف َ َ
صَم ُق في الح َ ّ
ُ َ َ َ ُ ُ
ِ
ِ
صأُ كاْلػىع ِمغ َ ِ ِ
ز ِل للاِ ُ -س ْب َح َان ُو
أص ْب ُت َفس ْغ َف ْ
شِب ْي َعة اْل َبذ ِخَ ،ف ْ
ُى َػ هلل َ -عد َك َجلَ -ك ْح َجهَُ ،كاْل َخ َ َ َ ْ ُ ْ
إف َ
ِِ
صأْت َفأنا إنداف أ ِ
ِ
ُصيب ،كأستَ ْغ ِفخ للا -تَعاَلىِ -في الحػ ِ
اؿ ُكّمِ َيا.
أخ َ ُ َ ْ َ ٌ ْ
إف ْ
َكتَ َعاَلىَ -كتَ ْػِف ْيقوَ ،ك ْ
ْ ُ َ َ
ُخصئُ َكأ ْ ُ
َْ

وللا أسأَؿ أف ي ِعيشِشي كيػِّفَقِشي كيتَاِبعِشي متَابع ًة تَام ًة؛ ِمغ أج ِل ْإتسا ِـ ى َحا اْلبح ِث ِبسا يخ ِ
ض ْي ِو
َ ُْ
َ َ َْ
ْ ْ
َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
ص اخ َ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ش ِ
ِ
ِ
ِ
اء
تََب َار َؾ َكتَ َعاَلىَ ،ك ْ
أج ْػَز َ
أف أ ْقتَح َع َعَق َبتَ ُو َك ُ
استَ َػػ َعَمى اْل َع ْخ ْ
ش ُو ب َسعية َرِّبي َك َخالقي الحؼ ْ
است َػ ً
ِ ِ ِِ
طسِت ِو ِب َل َكي ٍ
ف ،إنو س ِسيع َق ِخيب ي ِجيب دعػة مغ دعاه ،كىػ حدِبي كِنعع اْلػ ِكيل ،ك ِ
آخ ُخ
ْ
ُ َ ْ ٌ ْ ٌ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ
َيم ْي ُق ب َج َللو َك َع َ َ
َد ْعػ َانا ِ
أف اْل َح ْسُج هللِ ِر ِّب اْل َعاَل ِس ْي َغ.
َ

ك

الوؿ
الفرل َّ
العَّمة لغ ًة واصصَلحاً ًونػعاها وإشَلقها عشج الستقّجميغ والسحجثيغ

ِ
ٍ
مباحث- :
كستة
تسييج
كيتكػ ُف ِم ْغ:
َ
الت ْس ِي ْيُج.

ِ ِ
ِ
ُم ْػٍر ُم ِيس ٍة.
 السبحث َّ
الوؿ -العم ُة ُل َغ ًة َك َما َيتَ َعم ُق ب َيا م ْغ أ ُ
العم ُة اص ِص َلحاً أك بالسعشى الخ ِ ِ
الثانيِ -
 السبحث َّ
الس َح ِّجِث ْي َغ َك َما َيتَ َعم ُق ِب َيا ِم ْغ
ْ َ َْ
َ ّ
ْ
اص ع ْش َج ُ
ُم ْػٍر ُم ِيس ٍة.
أُ
ِ ِ
ِ
َّ
ُم ْػٍر ُم ِيس ٍة.
الع ِّ
اـ ْأك إ ْ
بالس ْع َشى َ
ش َلقاً َك َما َيتَ َعم ُق ب َيا م ْغ أ ُ
 السبحث الثالث -العم ُة َ
القػ ِؿ ِفي إ ْ ِ ِ ِ ِ
الخ ّ ِ
اـِ.
 السبحث َّ
الس ْع َش َي ْي ِغ َ
اص َك َ
ص ُة َ ْ
الع ّ
ش َلؽ العمة ب َ
الخابعُ -خ َل َ

اؿ ِ
ِ
لحُقػ َف ِم َغ السح ِّجِثي َغ ما كسعو الدا ِبُقػ َف ِفي اسِتعس ِ
العم ِة
 السبحث الخامذَ -ى ْل َ
َُ ْ َ َ َُ
ْ
ضي َق ال ْ
ْ َْ
َكتَْػ ِض ْي ِف َيا؟.
مصالب- :
تزسغ ثلث َة
 السبحث الدادس -كي
ُ
َ
 السصمب الوؿ -تخجس ٌة مػجدةٌ لِبي حات ٍع الخازِّؼ. -السصمب الثاني -تخجس ٌة مػجدةٌ لِبي ُزْرَع َة الخازِّؼ.

الب ِغ أِبي حات ٍع الخازِّؼ.
 -السصمب الثالث -تخجس ٌة مػجدةٌ ْ

الوؿ
الفرل َّ
العَّمة لغ ًة واصصَلحاً ًونػعاها وإشَلقها عشج الستقّجميغ والسحجثيغ

َّ
التسهيج

ِ
ِ
ِ
العَم ِل ،كسس ِػ ِ
ِ
أىسية عم ِع ِ
مباحث ِو
كدقة
قيست ِو
ط ِع
"اتفق أئس ُة
الحجيث عمى ِع َ
َ
ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحجيث( .")1كيعُّج عمع ِ
الشيائية
الفرل
الكمسة
صاحب
الحجيث
العمل دك َف باقي عمػ ِـ
َ
َُ
ُ
كبشاء الحكا ِـ ِ
ِ
عميو ،أك عج ِـ َقبػلِ ِو.
كح ْكع تعُّم ِس ِو َفخ ِ ٍ
ِ
كليذ ِم ْغ
مسيغ( .)2بسعشى أنو
الس ْد َ
ْ ُ
ٌ
الس َكمف ْي َغ َ
َ ُ ُ ََ
مصمػب مغ َم ْج ُس ْػِع ُ
ض كفاية َعَمى ُ
َج ِس ْي ِع ِيع َكَف ْخ ِ
فيأثع
الباقيغ ،كإذا ْلع
الح َخُج َع ِغ
ز ُي ْع َسَق َ
يتعمس ُو ٌ
َ
الع ْي ِغ ،كإذا تَ َعم َس ُو َب ْع ُ
الثع ك َ
ض َ
ْ
ْ
أحج ُ
ط ُ
()3
ِ
ِ
لنيع أىسمػا ىحا الػاج َب .
يع؛
َ
الجس ُ
ْ
ع الع ِ
ِ
ِ
الي ِق ِ
لئ ُّي
يغ ،كسا
مبشي َعَمى َغَم َب ِة الط ِّغ،
العمل
كعمع
ٌّ
كليذ عمى َ
يقػؿ :الحاف ُ َ
َ
ُ
ُ
)
5
(
)
4
(
ِ
(ت769ىػ)  ،ك ِ
تجخل في ِ
اع
لىسيتيا ككػِنيا
ابغ َح َج ٍخ (ت851ق)  .كالعم ُة -
سائخ النػ ِ
الحاف ُ
ع ُ
ُ
ِ
ِ
العمة عمى ما
حجيثشا َع ِغ
سشقترخ ُىشا في
كتفريلت كثيخةٌ ،كلكششا
ُخ َخػ )6(-ليا
ُ
ٌ
مباحث كُفخكعٌ
ال ْ
ُ
الكتُ ِب ع ِغ ِ
العم ِة،
شاىجنا ُىشا ،كال نخ ُيج تَ ْك َخَار ما ُى َػ
ز َب ْحثَشا ىحا َف َح ْد ْب؛ لن ُو
َي ُخ ُّ
مػجػد َم ْد ُ
ػر في ُ
ٌ
ُ
َ
صٌ
فشقػؿ كباهللِ التػفيق ،كمشو الستغ كالسشاد ،ك ِ
االستشاد.
إليو
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ ُ
ُ
ِ
دك َف
سائخ عمػ ِـ
ِ
في َق ِ
الحجيث
بػؿ

( )1العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ.)51/( :
( )2انطخ إلى السخجع الدابق.)9/( :

( )3انطخ إلى عمع أصػؿ الفقو لعبجالػىاب خلؼ (.)108/
( )4انطخ إلى جامع التحريل ،)132/( :حيث قاؿ" :كالستبع في التعميل إنسا ىػ غمبة الطغ".
( )5انطخ إلى فتح البارؼ ،)585/1( :حيث يقػؿ" :تعميل الئسة لْلحاديث مبشي عمى غمبة الطغ؛ فإذا قالػا :أخصأ
فلف في كحا ،لع يتعيغ خصؤه في نفذ المخ ،بل ىػ راجح االحتساؿ ،فيعتسج ،كلػال ذلظ لسا اشتخشػا انتفاء الذاذ ،كىػ

ما يخالف الثقة فيو مغ ىػ أرجح مشو في حج الرحيح".
( )6انطخ إلى العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ.)100/( :

2

الوؿ
السبحث َّ
العَّمة لغ ًة وما يتعَّمق بها مغ أمػر مه َّسة

اْل ِعمػ ُة ُلغػ ًة" :اْلعػ ُّػل كاْلعَمػػل :الذػػخب ُة الث ِانيػ ُة  ...كعمػػو ي ِعُّمػػو إذا سػَقاه الدػْقي َة الث ِانيػ َة  ...كعمػ ِ
ػت ْالِبػ ُػل
َ
َ
ََ َُ ُ
َ
َ
َ
َْ
َ
َ ُ
َ ُ
كعػل ي ِع ُّػل كي ِع ُّػل ِم ْػغ َعَم ِػل الذػخ ِ
تَ ِع ُّل كتَ ِع ُّل إذا َش ِخَب ِت الذ ْخَب َة الث ِان َي َة َ ...عل الخُج ُل َي ِع ُّل ِم َغ اْلس َػخ ِ
اب
َ
ضَ َ ،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء،
كعَمْمتُيا ْ
أص َج ْرتَ َيا َقْب َل َرّيِيا ْ ...
 ...ك ْ
أعَمْمتُيا َ
أف تَ ْدػق َي َيا الذ ْػخَب َة الثان َيػ َة ثُػع تُ ْ
أعَمْم ُت ْالب َل إذا ْ
رػج ُرَىا رَك ً
كعػػل الزػ ِ
ػاب َع َعَم ْيػ ِػو الزػ ْػخ َب .كاْل ُعُمػ ُػل َ ...ك ُىػ َػػ َمػػا ُي َعمػ ُػل ِبػ ِػو
ػار ُب اْل َس ْ
كإذا َعمػ ْػت َفَقػ ْػج َرِكَيػ ْػتَ .
كب إذا تَػ َ
زػ ُػخ َ
ف  ...كاْلع ُّل :اْل َكِبيخ اْلس ِد ُّغ .كرجل ع ٌّل :م ِد ٌّػغ ن ِحيػف ِ
اْلس ِخيس ِمغ الصعا ِـ اْلخ ِفي ِ
ص ِػغ ْي ُخ اْل ُجث ِػة
ضػع ْي ٌ
َ ْ ٌ َ
َ ْ ُ َ
َ ْ
َ َ
َ
ف َ
َُ ُ ٌ َ ُ
ُْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أعم ُػو للاَُ ،كَال
ضَ ،عل َيع ُّل ك ْ
َ ...كَقج ْ
ضَ ،ف ُي َػػ َعمْي ٌػلَ ،ك َ
أؼ َم ِخ َ
ص ْع َب ًة ،كاْلعم ُة اْل َس َخ ُ
اعَتل ْ
اعَتل اْل َعمْي ُل عم ًة َ
أعمػػظ للا ،أؼ َال أصػ ِ ِ ٍ
ػاحبو عػػغ حاجِتػ ِػوَ ،كػػأف ِتْمػ ِ
ِ
ِ
ػار ْت
َ
َ َ
صػ َ
صػ َ ُ ْ َ َ
َ َ ُ ْ
ػظ اْلعمػ َة َ
ػاب َظ بعمػػة َ ...كاْلعمػ ُة :اْل َحػ َػج ُث َي ْذػ َػغ ُل َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أؼ َس َب ٌب ".
ُش ْغلً ثَانياً َم َش َع ُو َع ْغ ُش ْغمو الكؿ َ ...ك َى َحا عم ٌة ل َي َحاْ ،
يف ِ
حيث المغ ُة العخبي ُة ،يتزح لشا أنيا تُصمق عمى ع ِ
مسا سبق ِمغ تعخ ٍ
ػجة مع ٍ
ػاف أىسيػا:
لمعمة ِم ْغ ُ
َ ْ
ُ
ُ
أنيػػا تػػأتي بسعش ػػى الزػػع ِ
ف كالس ػ ِ
يس
اعَت ػػل ُفػ ٌ
أؼ مػ ػخ ٌ
ض َ
ػخض ،يقػػاؿْ :
كضػ ُػع َ
ػلف إذا َم ػ ِػخ َ
ْ
ف ،كى ػػػ َعميػ ٌػل ْ
كالذػخ ِب مػخًة بع َػج مػخٍة ،يقػاؿ :عػاؿ بع َػج ع ٍ
ػاؿ أؼ ُس ِػقي بع َػج َسػْق ٍي .كتػأتي
ٌ
ضعيف .كتأتي بسعشى الت ْكػخِار ُّ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أؼ
بسعشى َ
الح َجث الحؼ ُي ْذغ ُل صاح َب ُو عػغ حاجتػو .كتػأتي بسعشػى الد َػبب ،يقػاؿ :ىػحا الم ُػخ عمػ ٌة ليػحاْ ،
َس َب ٌب.
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َحػ ِّػجِث ْي َغ ُىػ َػػ
ػػؼ لمعمػػة ،يتبػ ُ
ػيغ لشػػا أف أقػ َ
كمػػغ التعخيػػف المغػ ِّ
ػخب السعػػاني إلػػى معشػػى العمػػة عشػ َػج ُ
ِ
السػػخض ،كالسػػخض عكػػذ الرػ ِ
اء أكانػ ْػت خفي ػ ًة غامز ػ ًة
ػحة ،كالحػ ُ
ُ
ُ
ُ
ػجيث الػػحؼ تُػجػ ُػج فيػػو عم ػ ٌة قادح ػ ٌة ،س ػػ ٌ
ِ
اصصلحيا ْ ،-أـ كان ْػت ضػاىخًة قادحػ ًةْ ،أـ خفيػ ًة غي َػخ قادح ٍػةْ ،أـ ضػاىخًة غي َػخ قادح ٍػة- ،
قادح ًة  -عمى
ػصلحيا  ،-كسػػاء مشعػت مػغ الحكػ ِع بر ِ
ػحة الح ِ
كالثلث ُة الخيػخة عمػى غي ِػخ اص ِ
ػجيث ْأك ل ْػع تسش ْػع ،فإنيػا
ْ
ُ
ٌ
ِِ ِِ
ِ
أؼ حػ ٍ
أؼ السػػتا ُذ/
ػاؿ؛ لنيػػا مػ ٌ
تُدػػسى عم ػ ًة عمػػى ِّ
ػخض عمػػى اخػػتلؼ درجاتػػو َكُرتَبػػو .كقػػج رجػ َػح ىػػحا ال ػخ َ
ِِ
صَفى باحػ( ،)2كسا اختاره الػجكتػر /مػاىخ َ ِ
ػاؿ:
ػػؼ لمعم ِػة ،حي ُ
الف ْحػل عشػج حجيثػو عػغ السعشػى المغ ِّ
ُ
ُ
رَ َ ُ
ػث ق َ
َُ
ُم ْ
"كبيػػحا يتزػػح أف أقػػخب السعػػاني المغػيػػة لسعشػػى العمػػة فػػي اصػػصلح السحػػجثيغ ىػػػ السػػخض؛ كذلػػظ لف
ِ
ِ
برحت ِو(.")3
يسشع ِم َغ الحك ِع
ضاىخهُ الرح ُة إذا
الحجيث الحؼ
َ
اكتذف ُ
الشاقج فيو عم ًة قادح ًة ،فإف َ
َ
ُ
ذلظ ُ

( )1لداف العخب - )3080 -3078/1( :مادة (عمل) .كانطخ إلى معجع مقاييذ المغة - )14/4( :مادة ( َعل)،

كمختار الرحاح - )451/( :مادة (عمل).

( )2انطخ إلى العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ.)12 -11/( :
( )3أثخ عمل الحجيث في اختلؼ الفقياء.)12/( :
3

كحلظ ذكخ الجكتػرِ /رْفعت َفػِزؼ ِ
ِ
عبج الس ِ
ِ
رسالت ِو
السخض مكتفياً بو ،كذلظ في
صمب العم َة بسعشى
ُ
َ َ
َْ ْ
ُ
ِ
ِ
القخب الصصل ِح
السخض ىي
الجكتػر /دمحم شحاتو مبيشاً أف العم َة بسعشى
رجحو
لمساجدتيخ( ،)1كسا
ُ
ُ
ُ
السحجثيغ( ،)2كاكتفى ِب ِو الجكتػر /حاتع العػِني عشج تعخ ِيف ِو ِ
لمعمة لغ ًة(.)3
ٌ ُ ْ ُّ َ
َ
ُ
كالحجيث قج يكػف مقبػالً كفيو عمة ،إال أنيا لع تؤثخ في قبػؿ الحجيث؛ لنيا عمة غيخ قادحة،

كخفة الزبط قميلً مثلً في راكؼ الحجيث الحدغ (لحاتو) ،فإنيا تعج عمة ،إال أنيا ليدت قادحة عمى
ِ
ِ
ِ
الحيغ ال يخدك َف
الخصاِب ُّي
أشار
القادحة ،كقج
بالعمة
الحجيث إال
السحجثيغ،
جسيػر
رأؼ
َ
الماـ َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
صب ِة مع ِ
ؼ
الح َد ِغ" :
الس ِو،
ُ
ُ
(ت488ىػ) إلى َ
مشو :ما ُع ِخ َ
الحدغ ُ
قاؿ َع ِغ الحجيث َ
ذلظ في ُخ ْ َ َ َ
حيث َ
() 4
ِ
ِ
ِ
مجار ِ
العمساء ،كيدتعسُم ُو عام ُة
أكثخ
كى َػ الحؼ يقبُم ُو
َم ْخ َخُج ُو ك ْ
أكثخ الحجيثُ ،
ُ
اشتَ َي َخ رجاُل ُو .كعميو ُ
ِ
الفقياء(.")5

أكثخ في تجريبو ،حيث
كلـ الما ِـ
الماـ
كقج كضح
ِ
ُّ
الخصابي كبيغ مخَادهُ َ
الديػشي (ت999ىػ) َ
ُ
ّ
()6
ِ
مجار ِ
تبمغ
أكثخ الحجيث)؛ لف
غالب الحاديث ال ُ
َ
قاؿ" :ثع قاؿ الخصابي في تتسو كلمو ( :كعميو ُ
( )7
بكل ٍ
ِ
ِ
ِ
عمة(،)8
رتب َة
ِ
الرحيح (كىػ الحؼ يقبمو أكثخ العمساء) ،كإف كاف ُ
بعس أىل الحجيث َشج َد فخد ّ
()11( )10
ٍ ()9
ع أبا حات ٍع الخِازؼ (ت177ىػ) كمغ َنحا
الماـ
كيقرج
.
"
ال
أـ
،
قادحة
الديػشي ِب َس ْغ َشج َد الحاف َ
ُّ
ُ
ْ
ُ
()12
حيث قاؿ مباشخة ِ
ابي" :كسا ُرِكؼ عغ ِ
سألت
قاؿ
بعج شخِح كل ِـ الما ِـ الخص ِ
ُ
ً
ابغ أبي حات ٍع أنو َ
َن ْح َػهَُ َ ،
َ ّ ّ
()13
ٍ
ابغ ٍ
حجخ
حجيث فقاؿ:
أبي [أبا حاتعٍ] عغ
حدغ ،قمتُ :ي ْحتَ ُّج ِب ِو؟ فقاؿ :ال " .كنقل الحاف ُ
ٌ
ُ
ع ُ
إسشادهُ

( )1انطخ إلى ابغ أبي حاتع الخازؼ كأثخه في عمػـ الحجيث.)261/( :
( )2انطخ إلى الكذف الحثيث.)7/( :
( )3انطخ إلى السجخل إلى فيع عمع العمل.)6/( :
( )4أؼ يحتج بو في الحكاـ الذخعية.
( )5معالع الدشغ.)6/1( :

( )6أؼ في تتسة كلمو عغ الحجيث الحدغ.
( )7أؼ أنيا في رتبة الحدغ.
( ) 8يذيخ الديػشي إلى أف ىشاؾ رأييغ في قبػؿ الحجيث الحدغ كاالحتجاج بو ،الكؿ :االحتجاج بو كالرحيح

بشػعيو ،كىػ رأؼ أكثخ عمساء الحجيث .كالثاني :عجـ االحتجاج بو ،كىػ رأؼ لبعس عمساء الحجيث كأبي حاتع الخازؼ.
( )9أؼ بالسعشى الخاص لمعمة.
( )10أؼ بالسعشى العاـ لمعمة.
( )11تجريب الخاكؼ.)154/1( :
(( )12ت327ىػ).

( )13تجريب الخاكؼ ،)154/1( :كالشكت عمى كتاب ابغ الرلح ،)40/( :كتػجيو الشطخ.)507/1( :
4

()2( )1
ِ
ِ
ِ
ع عغ الما ِـ ِ
ابغ
"ح َد ُغ
الحجيثُ ،ي ْكتَ ُب حجيثُ ُو "  ،كسا نقل الحاف ُ
عغ أبي حات ٍع قػَل ُو في أحج الخكاةَ :
عِج ٍؼ (ت465ىػ) قػَلو في ِ
ِ
كتب حجيثُ ُو(.")3
أحج الخك ِاة" :ىػ
ُ
ُ
حدغ الحجيثُ ،ي ُ
َ ّ

ٍ
تؤثخ في َقبػلِ ِو
غيخ قادحة ،بسعشى أنيا ال ُ
كسا قج يكػف الحجيث صحيحاُ كفيو عمة ،إال أنيا ُ
ِ
أقداـ الحاديث،
ذكخ
الماـ
كبشاء الحكا ِـ عميو ،كمغ ذلظ ما كضحو
ُّ
الخميمي (ت336ىػ) عشجما َ
َ
ُ
ِ
رسػؿ للاِ  -ملسو هيلع هللا ىلص -عمى أقدا ٍـ كثي ٍخة :صحي ٍح
الحاديث السخكي َة عغ
(رحس ُك ُع للاُ) أف
حيث قاؿ" :اعمسػا
َ
ُ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
أنحاء َشتى
لْلحاديث مغ
تقع
الرحيح
الحجيث
معمػؿ ...فأما
كصحيح
متفق عميو،
ٍ
ُ
ُ
السعمػؿ :فالعم ُة ُ
ُ
يخكؼ
صحيح كحجةٌ،
فالسدشج
كيتفخد بو ثقة مدشجاً،
الثقات حجيثاً مخسْل،
حرخىا .فسشيا :أف
سكغ
ُ
ُ
ُ
ال ُي ُ
ٌ
ُ
َ
ِ
الرساؿ(.")4
تزخهُ عم ُة
كال ُّ
عمساء الحجيث السيسا الستقجمػف مشيع يدترحبػف السعشى المغػؼ لمعمة
كسشجج فيسا يأتي أف
َ
ِ
ِ
القادحة
العمل الطاىخِة كالخفية،
يرجؽ عمى
السخض ،فيعجك َف العم َة إشلقاً عاماً
ُ
ف ك ُ
الحؼ ىػ الز ْع ُ
ِ
ِ
القادحة.
كغيخ
الخاص عشج السحجثيغ ،ك ِ
الحجيث عغ ِ
كىحا يدػُقشا إلى ٍ
العمة
العمة بالسعشى
أمخ ال بج مشو ،كىػ
ُ
ِّ َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
أنو
عشج ُى ْعَ ،ك َما
بالسعشى ِّ
العاـ َ
ُم ْػٍر ُم ِيسة؛ لف شبيع َة البحث تَْقتَزي َ
ذلظ ،سيسا ُ
ُ
يتعمق بكْمتَْيي َسا م ْغ أ ُ
يتحجث ع ِغ ِ
الس َحِّجِث ْي َغ.
العمة بالسعشى ِّ
العاـ َ
ُ َ
عشج ُ

( )1أؼ ُيكتب حجيثو للعتبار كنحػه ،كال ُيحتج بو مشفخداً .انطخ إلى ىجؼ الدارؼ)400/( :؛ لتخػ قػؿ أبي حاتع في
آخخ"ُ :يكتب حجيثو ،كال ُيحتج بو".
رٍاك َ
( )2ىجؼ الدارؼ.)388/( :

( )3السخجع الدابق.)390/( :
( )4الرشاد.)8 -6/( :
5

السبحث َّ
الثاني
اص عشج السحّجثيغ وما يتعَّمق بها مغ أمػر مه َّسة
العَّمة اصصَلحاً أو بالسعشى الخ ّ

ِِ
ِ
ِ
استعسل
صَم ِح ِو ،أك أنو
رَ
َ
استُ ْعس َل فيسا ُكض َع مغ أجمو ،فإنو يقاؿ :إنو عمى بابو أك ُم ْ
الذيء إذا ْ
ُ
ِِ
ِ
ِّ
مرصمح ِو،
ليذ عمى باِب ِو أك
الخاص ،أما إذا
بالسعشى
قاؿُ :
استعسل فيسا لع ُي ْ
إنو َ
ػضع مغ أجمو ،فإنو ُي ُ
َ
عادة يكػ ُف
أكسع مغ السعشى
المغػؼ؛ لنو -السعشى
استعسل بالسعشى العاـ ،أك بالسعشى
أك أنو
ُّ
المغػؼً -
ِّ
َ
َ
مشو.
ِ
االصصلحي كأعع ُ
ّ

()1
ِ
ِ
أكثخ مغ ِ
ِ
الستغ(،)2
كقػعيا في
تقع في الدشج َ
كإذا أُشمقت العم ُة  -لف "أؿ" فييا لمعيج  -التي ُ
عرخ الما ِـ ِ
ِ
ابغ
اشتيخ مغ
السحجثيغ ،الحؼ
عشج
فإنسا ُيخُاد بيا السعشى االصصلحي الخاص َ
َ
َ

الرلح(ت634ىػ) ،مغ خلؿ ما سصخه في كتابو الذييخ"معخفة أنػاع عمع الحجيث" ،حيث جعل ليا

ِ
تزسغ شخشي
"الثامغ َع َذ َخ" ،الحؼ
نػعاً خاصاً مغ النػ ِ
الدتيغ التي ذكخىا ،ىػ الشػعُ
َ
ُ
اع الخسدة ك َ
() 3
ِ
كتاب ِ
ِ
ابغ
اخترخ
عشج َم ْغ
بيانيسا ،كلعل
العمة أك ُرْك َش ْييا الم َح ْي ِغ سيػأتي ُ
أكثخ َ
الذخشيغ ات َ
َ
َ
زحا َ
اقي كالدي ِ
لح كالمامي ِغ الشػِكِؼ كال ِ
كغيخِىسا ،أك نطسو كالمامي ِغ ِ
ِ
اتزح
ػش ِي ،كسا
ص ْيِب ِي
العخ ِ
الر ِ
ُ
َْ
َْ
َ
َ ّ
ُ ّ
َ ّ
ّ ّ
ِ
عشج ِ
االصصلح.
حيث
ابغ
ِ
أكثخ ِم َغ الحاك ِع ِم ْغ ُ
يف العمة َ
تعخ ُ
ُ
الرلح َ
ِ
ِ
الثقات مغ الخك ِاة ،بل ربسا تمظ
بعس

ِ
ِّ
تبحث في ْأكىا ِـ
الخاص
العمل كالعم ُة بالسعشى
كعمع
ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
الدْف َي َان ْي ِغ ِ
بعس ِك ِ
كي ْح َيى
(ابغ ُع َي ْي َش َة كالثػرِّؼ)،
بار
تقع مغ
الحفاظَ ،ك ُّ
كمالظُ ،
كش ْع َب َةَ ،
الكىاـ التي قج ُ
ُ
الخػض ِ
ِ
ِ
ِ
صِ
فيو .أما
العمل ،كمكانتَو كخصػرتَو كصعػب َة
يبيغ أىسي َة عم ِع
الَق ّ
اف ،ك ِم ْد َع ٍخ ،كأمثال ِي ْع ،كىحا ُ
ِ
فييتع بأحػ ِ
ِ
ط(.)5
اؿ
التعجيل
عمع الجخِح ك
حيث العجال ُة كالزب ُ
ُّ
الخجاؿ ِم ْغ ُ
ُ
() 4

"لقيت
الس َعِّخَف ُة مغ استعساالتيا أنيا تكػف لمعيج ،أؼ لمذيء السعمػـ السعيػد الستعارؼ عميو ،كقػلظ:
ُ
( )1اللف كاللـ ُ
جل" ،كقبل دخػؿ أؿ التعخيف يكػف االسع نكخة ،قاؿ تعالى( :كسا أرسمشا إلى فخعػ َف رسػالً فعرى
َر ُجلً
ُ
فأكخمت الخ َ
فخعػ ُف
الخسػؿ) .سػرة السدمل اآليتاف 15ك .16انطخ إلى شخح ابغ عقيل.)178/1( :
َ
( )2انطخ إلى :تقخيب الشػكؼ مع تجريب الديػشي ،)253/1( :كالسقشع في عمػـ الحجيث.)213/( :

ئيذ كقبمتَ ُو.
( )3كلع يتزح الذخشاف في تعخيفو لمعمة كسغ جاء بعجه َ
كعج َ
جع ُو الخ َ
كتاب ُو مخ َ
( )4قاؿ الديػشي" :فائجة :ذكخ الحافع أبػ الحجاج السدؼ في الشخاؼ :أف الػىع تارة يكػف في الحفع ،كتارة يكػف في

القػؿ ،كتارة في الكتابة" .تجريب الخاكؼ.)304/1( :

( )5انطخ إلى :العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ 8/( :ك ،)104كالكذف الحثيث.)23/( :
6

ع الخ ِصيب الب ْغ ِ
جادؼ(ت364ىػ) يعج -في ِ ِ
ِ
قدع
كمغ
ذكخهُ أف الحاف َ َ ْ َ َ
الججيخ ُ
مبمغ عمسشاَ -
أكؿ مغ َ
()1
ٍ
العم َة إلىٍ :
تحت عشػ ِ
عمع
كجمية ،حيث قاؿ
خفية،
َ
اف "في أف السعخفة بالحجيث ليدت تمقيشاً كإنسا ىػ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذجيج،
الشطخ
بعج
ُي ْحِجثُ ُو للاُ في
ف عمييا إال َ
القمب"َ ... " :
فسغ الحاديث ما تَ ْخَفى عمتُ ُو ،فل ُي ْػَق ُ
ِ
ِ
السترل -إلى ِ
البعيج( .")2كيذيخ ِ -
ِ
ِ
ِّ
ِ
الخاص -بشقمِو
الخفية -بسعشاىا
الغامزة
العمة
بدشجِه
الدمغ
ز ِي
كم
ُ ُ
َُ ّ
ٍ
ِ
عمي ِ
بعيغ سش ًة"(.)3
السجيشي عشيا" :ربسا
بغ
ِ
لقػؿ ِ
أدركت عم َة حجيث َ
ُ
بعج أر َ
ّ
ّ
القادحة ِ -
ِ
ِ
العاـ
العمة بالسعشى
العمة الطاىخِة
البغجادؼ إلى
خصيب
ع ال
ِّ
ُّ
ذيخ الحاف ُ
َ
كبعج َ
ُ
ذلظ ُي ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
فيقػؿ" :كمشيا ما قج َكَفى
بحجيث مػضػٍع مثاالً عمى ذلظ،
الكؿ
الذخط
الختلؿ
ذكخهُ -آتياً
اللحق ُ
ُ
ِ
الس َؤِّدب ،نا()4أحسج بغ إسحاؽ
في ركايتو مؤكنتو ،كأباف في أكؿ حالو عمتَ ُو ،كسا أخبخني عمي بغ أحسج ُ
الش ِ
ِ
الع ْكمِ ٌّي ،نا عبج الجبار بغ عبجللا -شيخ لو
ياكْنج ُّؼ ،نا الحدغ بغ عبج الخحسغ ،نا ُم َدّبح بغ حاتع ُ
َ
قجيع كمغ يكثخ ركاية الحكايات عشو -قاؿ :قيل لذعبة :مغ أيغ تعمع أف الذيخ يكحب ،قاؿ :إذا ركػ
يكحب(.")5
أنو
عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص :-ال تأكمػا الَق ْخَع َة حتى تحبحػىا،
ُ
عمست ُ
ُ

كالعم ُة أياً كاف نػعيا  -خفي ًة أك جمي ًة  -إذا كانت قادح ًة ،فإنيا تُ ِ
الحجيث ،كتجعُم ُو
ف
َ
ْ
زع ُ
َ ُ
ِ
ِ
ذلظ.
بيغ
كليذ
ىشاؾ خ ٌ
َ
لؼ َ
َم ْخدكداً ال ُ
السحجثيغ َعَمى َ
َ
أؼ حك ٍع مغ الحكا ِـ عميوَ ،
بشاء ِّ
يسكغ ُ

اص أو اصصَلحاً(:)6
العَّمة بالسعشى الخ ّ

ِ
عمسشا -اْلَق ِ
مبمغ ِ
الحجيث
عمل
الماـ
اص َخِة ُمتَ َاب َعتُ ُوُ -ي َعُّج
في ِ
صش َ
ف َ
الحاكع (ت305ىػ) َ
أكؿ َم ْغ َ
ُ
ُ
()7
ٍّ
يغ ِم ْغ أنػا ِع ُعمػ ِـ
ع
الشػ
جعمو
حيث
،
في نػٍع
اص ِصلحاً
ُ
َ
الدابع كالعذخ َ
ُ
َ
خاص ،كَل َعم ُو ُ
أكؿ َم ْغ َعخَف ُو ْ
االثشيغ كالخسديغ( ،)8كذلظ في كتاِب ِو"معخ ِ
ِ
ِ
ِ
الحجيث".
فة ُعمػ ِـ
الحجيث
َ
َ

( )1في معخض حجيثو عغ العمة ،كأنيا عمع يخمقو للا تعالى في القمػب ،بعج شػؿ السسارسة العسمية لو ،كالتجخبة

الصػيمة ،بو ،كقج أتى تحت العشػاف بعجة أمثمة دليلً عمى ذلظ .انطخ إلى :الجامع لخلؽ الخاكؼ كآداب الدامع:

()399 -398/؛ لتخػ تمظ المثمة.

( )2السخجع الدابق كنفذ الرفحتيغ.
( )3السخجع الدابق.)399/( :
( )4أؼ حجثشا.

( )5الجامع لخلؽ الخاكؼ كآداب الدامع.)399/( :
( )6أؼ عمى بابيا ،أك بسعشاىا الخاص.

( )7انطخ إلى :السجخل إلى فيع عمع العمل.)6/( :

الكتاني أشار إلى أنيا خسدػف نػعاً( .انطخ إلى الخسالة السدتصخفة (.)214/
( )8في الصبعة التي رجعت إلييا؛ لف
َ َ
7

ِِ
ِ
ِ
غيخ
عمع بخأسو ُ
كقج قاؿ تحت عشػاف ذلظ الشػِع" :ىحا الشػعُ مشو معخف ُة عمل الحجيث ،كىػ ٌ
ِ ِ () 1
العمل مدتقل ِ
ِ
بحات ِو .كبعج ذلظ
عمع
أف
إلى
بحلظ
ذيخ
ي
كىػ
،
"
الج ْخِح كالت ْعجيل
ِ
َ
ٌ
ُ
ُ
الرحيح كالدقي ِع ك َ
َ
ٍ
ِ
ٍ
كحجيث
دخل؛ لنيا عم ٌة ضاىخةٌ،
بيغ أف
بثلثة
ُ
َ
أسصخ َ
لج ْخِح الخاكؼ فييا ٌ
ليذ َ
عمل مغ أكجو َ
الحجيث ُي ُ

بػؿ ،كال يبشى ِ
ٍ ِ
ط غيخ مْق ٍ
أؼ حك ٍع مغ
غيخ
عميو ُّ
ُْ َ
ّ
محتج ِبوْ ،
الخاكؼ السجخك ِح َج ْخحاً ُم َعيشاً ُ
بل ىػ ساق ٌ ُ َ
الحكا ِـ الذخ ِ
كعغ الخك ِاة بالَق ِ
ِ
ِّ
التعجيلِ ،
بػؿ
الج ْخِح ك
الخاص ال َي ْج ُخُميا
عية ،كأف العم َة بالسعشى
الكلـ :في َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العجالة.
ناحية
الزبطْ ،أك ِم ْغ
ناحية
اء ِم ْغ
أك ّ
الخد ،سػ ٌ
ِ
الفقيو
الحدغ
يذ أبػ
يقػؿ
ُ
ُ
الذيخ /إدر ُ
ُ

()2

ِ
مشطػمت ِو في عم ِع ِ
العمل بيحا الر َجِد:
في

العمػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػا عَلؿ عمػػػػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػػػػا ع

بحاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نه مع َّ
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع.

والحػػػػػػػػػػػػػػػػػاكع ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاف َّأوؿ

مػػػػػػػغ ع َّ
أصػػػػػػػػل(.)3
ػػػػػػػجِ عمسػػػػػػػػاً وفيػػػػػػػه َّ

ِ
تػجج في
العمل خفي ٌة ،كأنيا
ذيخ إلى أف
ُ
كلػ نطخنا في كل ِـ الما ِـ الحاك ِع كإليو لػججنا أنو ُي ُ
َ
()4
ِ
ِ
ِ
الحجيث ِ
تمظ العم ُة
ش ُخُق ُو
يج
الخك ِاة التي
أحاديث
الثقات ِم َغ ُّ
عت ُ
ْ
كجس ْ
تبيشت ُ
ػؿ ،كإذا تَع تخخ ُ
ُ
ُ
ضاىخىا الَقُب ُ
ِ
ِ
الحاديث إنسا يعتسج فيو عمى ِ
الخ ْبخِة
تعميل
الحجيث كعج ِـ َقبػلِ ِو ،كأف
الخفي ُة ،التي قج تكػف سبباً في َرِّد
ُ ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
حجيث
مجخل؛ فإف
لمج ْخِح فييا
عمل
السسارسة ك
ك
َ
ُ
التعسقُ ،
ٌ
ليذ َ
الحجيث مغ أكجو َ
حيث قاؿ" :كإنسا ُي ُ
السجخك ِح ساق ٌ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بحجيث لو عم ٌة فيخفى عمييع
الثقات أف يحجثػا
أحاديث
يكثخ في
ط كاه ،كعم ُة الحجيث ُ
غيخ(.")5
فيريخ
عمس ُو
الحجيث َم ْعمػالً ،كالحج ُة فيو عشجنا الحف ُ
ُ
الفيع كالسعخف ُة ال ُ
َ
ُ
عك ُ

ِ
ككأف الماـ الحاكع يذيخ إلى ِ
الغسػض كالخ ِ
ِ
عمييع
فاء -بقػلو..." :فيخفى
الكؿ -
العمة
شخط
ِ َ
ْ
َ
َ
ِ
الحجيث َم ْعمػالً ،"...أؼ فيو عم ٌة قادح ٌة
"...فيريخ
الذخط الثاني -الَق ْج ِح -بقػلو:
عمس ُو ،"...كإلى
ُ
َ
ُ
ٍ
تجعُم ُو َم ْخدكداً؛ لف العم َة تكػ ُف
حيشئح قادح ًة.

( )1معخفة عمػـ الحجيث.)112/( :
( )2عالع مغخبي معاصخ ،كلج في مجيشة فاس عاـ 1970ـ.
( )3شخح الشطع السصمػؿ.)11/( :
( )4كال يكػف ذلظ إال بتخخيجو.

( )5معخفة عمػـ الحجيث.)113-112( :
8

ِ
ِ
جامع كال
غيخ
يقػؿ
ٍ
يف ٌّ
الجكتػرَ /ىساـ َسع ْيج ُمتعقباً عمى تعخيف الما ِـ الحاك ِع بأنو تعخ ٌ
أكلي ُ
ُ
ُ
ِ ( )1
ِ
ِ
ندسي ُو َحّجاً بسا
يسكغ أف
عاـ لمعمة  ،كال
لمعمة" :كىحا مغ الحاك ِع محاكل ٌة أكلى
مانع
لتحجيج مفيػ ٍـ ٍّ
ٍ
ُ
َ
الحج مغ الزػ ِ
يحسُم ُو ُّ
ابط.
التعجيل ِ
ِ
ِ
فيو ،كىػ
لمج ْخِح ك
العمة عمى ما ال
ر ُخ
كسا ُيلح ُ
مجخل َ
َ
ع في كل ِـ الما ِـ الحاك ِع َق ْ
ِ
احتػت عمى ٍ
كتب ِ
لسشيج ِ
عمل َس َبُب َيا َج ْخُح الخِاكؼ(.")2
العمل التي
ف
ِ
ْ
ُمخال ٌ
قػؿ الما ِـ الحاك ِع ِ
ابغ ح ِج ٍخ متعقباً عمى ِ
ِ
الحكخ ،مبيشاً أف العم َة الطاىخَة ال
آنف
كيقػؿ الحاف ُ
ع ُ َ
ُ
الحجيث الحؼ ر ِ
اكيو
السشقصع مثلً َم ْعمػالً؛ كال
الحجيث
بشاء عمى قػلو" :فعمى ىحا ال يدسى
ُ
ُ
ُ
تُعج عم ًة ً
()3
ٍ
ضاىخ
ذلظ(َ ،)4م َع كػِن ِو
آؿ
إذا
ال
ػ
معم
يدسى
إنسا
ك
،
ً
ف َم ْعمػالً
زع ٌ
مجيػؿ أك ُم َ
أم ُخهُ إلى شيء مغ َ
ٌ
َ
ْ

ِ ِ
ذلظ(.")5
الدلمة م ْغ َ

ِ
العمة عمى ِ
كال نكػ ُف َق ْج ْأب َع ْجنا ُّ
قػؿ الحاك ِع
يف
ابغ
ِ
الش ْج َع َة إذا قمشا :إف َ
الرلح َق ْج َب َشى تعخ َ
فيو عَمى ٍ
اشمِع ِ
الحجيث الحؼ ُّ
ِآن ِ
تقجح في
عمة
الس َعم ُلُ :ى َػ
حيث َعخَفيا بقػلِ ِو:
ُ
ُ
ف الِّح ْك ِخُ ،
َ
ُ
َ
"فالحجيث ُ
()7
ِ
ِ
السشاد
الرلح تعخ َيفيا بقػلو" :كيتصخ ُؽ ذلظ إلى
ابغ
صحت ِوَ ،م َع أف
ِ
أتبع ُ
َ
ضاىخهُ الدلم ُة مشيا " ،ك َ
()6

()8
ِ
ط أك ُم ْشتدعٌ مغ كل ِـ الما ِـ
حيث
ط
ثقات،
ِ
الطاىخ " ،كىحا ٌم ْدتشب ٌ
الجامع شخك َ
الرحة مغ ُ
الحؼ رجاُل ُو ٌ
ُ
يف الما ِـ ِ
ٍ
ابغ الرل ِح
ابغ
الحاك ِع في معخ ِفت ِو .كلعل ىحا
جعل الحاف َ
ع َ
يقػؿ بعج أف ذكخ تعخ َ
حجخ ُ
َ

ِ
ِ
ِ
الرلح قج
ابغ
الحجيث( ،")9كىحا يعشي أف
السعمل" :كىحا تحخ ٌيخ لكل ِـ الحاك ِع في "عمػ ِـ
لمحجيث
الماـ َ
َ
َ
ِ
كضع ُخلص ًة لكل ِـ الما ِـ الحاكعِ.
بكلم ِو ىػ ،أؼ أنو
كعب َخ عشو
كلـ
الحاكع َ
َ
َ
َ
استػعب َ

( )1كلعل ىحا يؤيج ما أشخنا إليو ،أف الحاكع ُيعج أكؿ مغ حاكؿ أف يزع تعخيفاً اصصلحياً لمعمة بالسعشى الخاص.
( )2العمل في الحجيث.)17/( :
( )3لنيا عمل ضاىخة بالسعشى العاـ -كإف كانت قادحة ،-كليدت خفية بالسعشى الخاص.
( )4يعشي الغسػض كالخفاء بالسعشى الخاص لمعمة.
( )5الشكت عمى كتاب ابغ الرلح.)295/( :

( )6بيغ الجكتػر/عمي الرياح أف الحاكع قج أشار في كلمو عغ العمة إلى السعشى الخاص لمعمة ،حيث قاؿ " :كقج
أشار الحاكع في كتابو (معخفة عمػـ الحجيث) إلى ىحا السعشى"( .جيػد السحجثيغ في بياف عمل الحجيث.)8/( :
( )7معخفة أنػاع عمع الحجيث.)90/( :
( )8السخجع الدابق كالرفحة.

( )9الشكت عمى كتاب ابغ الرلح.)295/( :
9

ِ
كقج عقب الجكتػر /ىساـ سعيج عمى تعخ ِ
يف ِ
أكثخ مغ
ابغ
ِ
الرلح ،كأنو َ
حجد معشى العمة َ
َ َ
َّ
ضسغ تعخ ِيف ِو ،فقاؿ" :كجاءت عبارةُ أبي َع ْسخك ِ
ِ
أكثخ
بغ
الستغ
خل عم َة
ِ
َ
الحاك ِع ،إال أنو لع ُي ْج ْ
الرلح َ
ِ
يف ِ
الستغ التي ال
يف عم َة
الرلح]  ...كلع
ابغ
تحجيجاً مغ عبارِة الحاك ِع
ِ
يذسل ىحا التعخ ُ
[كذكخ تعخ َ
ْ
َ
تقل أىسي ًة عغ ِ
ِ
السشاد(.")1
عمة
ُّ
بعج الما ِـ ِ
ِ
ابغ
كمغ
جاء َ
الججيخ ُ
ذكخهُ أف كل َم ْغ َ
تعخ َيفو عمى تعخ ِ
يف الماـ ِ
ؼ
ابغ
ِ
لعمو َعخ َ
الرلح ،الحؼ ُ
ُ
َ

ِ
لمعمة ،كبشى
الرلح قمجهُ غالباً في تعخ ِيف ِو
َ
الحاكع بجاي ًة
الماـ
بشاء عمى ما َ
ذكخهُ
ُ
ُ
العم َة ً

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخصيب
الحافع
اشمع عمى تقدي ِع
الرلح قج
ابغ
السسكغ أف
الحجيث ،كمغ
العمة في
عغ
ِ
الماـ َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِِ
ِ
ِ
أشياء
اشمع عمى
فأفاد مشو ،أك
قدع العم َة مغ خللو إلى :خفية ،كجميةَ ،
َ
ِّ
َ
البغجادؼ -آنف الحكخ -الحؼ َ

الترشيف ك ِ
ِ
التأليف أف يصمع اللحقػ َف عمى ج ِ
الدابقيغ في
يػد
جخت في
العادة
ترل إليشا؛ لف
لع
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
السجاؿ ِ
ِ
ِ
اخترارىا ،أك تيحيِبيا،
بالضافة عمييا ،أك
نفد ِو ،إما:
خجمتيا في
مجالِيع ،ثع َيعسمػ َف عمى
التعميق أك التَش ِ
ِ
أك ِ
ِ
كيت عمييا ،أك تختيِبيا  ...إلخ مغ الغخ ِ
ِ
تخرريا ،كسا
مجاؿ
اض في
نطسيا ،أك
ْ

الذييخ" معخ ِ
ِ
ِ
بعج الما ِـ ِ
الرلح في كتاِب ِو
ابغ
فة أنػ ِ
ِ
صشع ُّ
جاء َ
اع عم ِع الحجيث" ،الحؼ َعُّج ْكهُ
َ
كل َم ْغ َ
ِ
ِ
اختلؼ أساليِبيع كشخ ِ
اختلؼ
قيع
عميو في مجالِ ِوَ ،م َع
سجة كمخجعاً رئيداً ليع ،كاشتغمػا
كع ً
َ
قبم ًة ُ
تشػٍع(.)2

ِ
ِ ِ
بعج الما ِـ ا ِ
تأصمت
بغ الرل ِح لو ،إال أف العم َة قج
ْ
جاء َ
كإف كشا قج مْمشا إلى تقميج ّ
كل َم ْغ َ
عشجىع أكثخ مسا عخَفيا بو؛ لنيع اشتخشػا فييا أف تكػ َف :خفي ًة ،قادح ًة ،كىحه دق ٌة أكثخ في التعخ ِ
يف
َ
ُ
َ
ُ
ِ
حيث يقػؿ بعج نقمو لتعخ ِ
يف ِ
ابغ الرل ِح
ِ
يذيخ إليو الجكتػر /ماىخ الفحل ُ
االصصلحي لمعمة ،كىحا ما ُ
ّ
ط فيو خفاء ِ
ِ
ِّ
الخاص" :ككل م ْغ جاء بعج الما ِـ ِ
العمة،
ابغ
لمعمة بالسعشى
ِ
الرلح كعخؼ السعل ،اشتخ َ
َ
َ
ِ
كالئسة :ال ِ
ِ
الفيس دمحم بغ دمحم ابغ عمي بغ فارس،
الديػشي ،كأبي
اقي ،ك
ككػنيا قادح ًة،
ِ
ص ْيِب ِي ،كالعخ ِ
َ
ّ
ّ
ّ ّ
كغيخِىع(.")3
يفاتيع ِ
كلحلظ نجج ىحا كاضحاً في تعخ ِ
ِّ
يقمج
(الخاص) ،ك
االصصلحي
لمعمة بالسعشى
ِ
اللحق مشيع ُ
ُ
ُ
ّ
الدابق غالباً:
َ

( )1العمل في الحجيث.)17/( :

( )2انطخ إلى الخسالة السدتصخفة.)215 -214/( :
( )3أثخ عمل الحجيث في اختلؼ الفقياء.)14 -13/( :
01

الشػكؼ(ت676ىػ) العم َة بقػلو" :عبارةٌ عغ ٍ
ٍ
قادحَ ،م َع أف
سبب
الماـ
ؼ
خفي ٍ
غامس ٍ
ُّ
فسثلًَ :عخ َ
ُ
ّ
الطاىخ الدلم ُة مشو(.")1
َ
ِ
ِ
ِ
تمخيز لسدائل كتاب ابغ الرلح
ع العخاقي(ت806ىػ) في ألفيتو  -كىي
كعخفيا الحاف ُ
ٌ
ك ِ
ِ
ٍ
شخحو ليحا
كخفاء أث َخ ْت (") 3كقاؿ في
سػض
أقدامو ( -) 2بقػلو" :كىي عبارةٌ عغ
أسباب َ
ش َخْتفييا ُغ ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
قجحت في
فأثخت فيو ،أؼ
الحجيث
أت عمى
البيت" :العم ُة عبارةٌ عغ
ْ
ْ
أسباب خفية غامزة شخ ْ
ِ
صحت ِو(.")4
ُّ ِ ِ
يقجح في
الحجيث
ص ْيِب ُّي (ت734ىػ)
كعخؼ
الماـ ال ِّ
َ
السعمل بقػلو" :ىػ الحؼ اشم َع فيو عمى ما ُ
َ
ُ
ِ
مشو(.")5
صحت ِو َم َع أف
ضاىخهُ الدلم ُة ُ
َ
ِ
ض ِ
كقاؿ قبل ذلظ معب اًخ عغ السعشى ِ
حجيث ِو عغ ِ
نفد ِو تقخيباً في م ْع ِخ ِ
عمل الحجيث" :كىي عبارةٌ
َ
قادحة ِ
ٍ
ٍ
أسباب ٍ
ٍ
فيو(.")6
غامزة
خفية
عغ
ٍ
ٍ
بغ السَمِّق ِغ (ت803ىػ) العم َة بقػلوِ :
"عبارةٌ َع ْغ أس ٍ
عمي ِ
غامزة،
خفية،
باب
بغ ِ
كعخؼ الحاف ُ
عسخ ُ
ع ُ
ْ
ُ
ّ
قادحة ِ
ٍ
فيو"(.)7
ِِ
ٍ
ٍ
مع أف
السعمل بأنو ىػ:
الحجيث
كعخؼ
ُ
َ
َ
"الحجيث الحؼ ُيصَم ُع عمى عمة قادحة ُ
تقجح في صحتوَ ،
َ
()8
ِ
ِ
الرحة ضاى اًخ ".
ط
السشاد
ضاىخهُ الدلم ُة مشيا ،كيتصخ ُؽ ذلظ إلى
ِ
الجامع شخك َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
أت عمى
اقي (ت806ىػ) العم َة بأنيا" :عبارةٌ عغ
كعخؼ الحاف ُ
ع العخ ُّ
أسباب خفية غامزة شخ ْ
ِ
ِ
ِ
صحت ِو(.")9
قجحت في
أؼ
الحجيث
ْ
ْ
فأثخت فيو ْ
اشمِع ِ
الحجيث السعمل بقػلو" :ىػ الحؼ ُّ
ٍ
الف ْي ِ
فيو عمى
فارس (ت847ىػ)
بغ
س
َ
كعخؼ أبػ َ
ُ
محسج ُ
َ
َ
ِ
مشو(.")10
صحت ِو َم َع أف
يقجح في
ضاىخهُ الدلم ُة ُ
ما ُ
َ
عشجىع عبارةٌ عغ ٍ
ٍ
قادح(.")11
خفي
ككسا عخؼ العم َة بقػلو" :العم ُة
غامس ٍ
سبب ٍ
ُْ
ّ

( )1تقخيب الشػكؼ.)252/1( :

( )2انطخ إلى فتح السغيث لمعخاقي.)5/( :
( )3ألفية الحجيث لمعخاقي ضسغ كتاب "فتح السغيث".)100/( :
( )4السخجع الدابق.)102/( :
( )5الخلصة.)70/( :

( )6السخجع الدابق كالرفحة.
( )7السقشع في عمػـ الحجيث.)212/( :
( )8السخجع الدابق كالرفحة.
( )9فتح السغيث لمعخاقي.)102/( :
( )10جػاىخ الصػؿ.)48/( :

( )11السخجع الدابق كالرفحة.
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خبخ
"فالسعمل أك
السعمل بقػلو:
الحجيث
خاكؼ (ت901ىػ)
ع الد ُّ
كعخؼ الحاف ُ
َ
السعمػؿ ٌ
ُ
ضاىخهُ
ُ
ُ
َ
ُّ ِ ِ
ِ
قادح(.")1
بعج
التفتير عمى ٍ
الدلم ُة اشم َع فيو َ
الرلح مع ز ٍ
الديػشي (ت999ىػ) في ِ
ِ
لكتاب ِ
يادة في
ابغ
ط ٌع
ع
ألفيت ِو  -كىي َن ْ
كعخفيا الحاف ُ
ُّ
ِ َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
الحجيث
التفاصيل -بقػلِ ِو" :كعم ُة
اع ك
النػ ِ
تقجح في صحتو َ
ٌ
أسباب َخَف ْت ُ
حيغ َكَف ْت َم َع كػنو ضاىخهُ
ٍ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
كبشاء عمى ىحا
سلمة تَِفي(،")2
بعج
تقجح في صحتو َ
ؼء فيو عم ٌة ُ
الدلم ْة َفْمُي َحّجد ُ
ً
الس َعل َم ْغ َق ْج َار َمو مار َ
االصصلحي ِ
التعخ ِ
شخشاف ِ
ِ
اثشاف(:)3
لمعمة يكػ ُف ليا
يف
ِ
ّ
فاء(.)4
الوؿ-
الغسػض ك َ
ُ
الخ ُ
الثاني -الَق ْج ُح( .)5كذلظ يكػف في سشج الحجيث أك متشو(.)6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كفدق ِو،
كغفمت ِو ،كتُ َي َسِت ِو،
ككحب الخاكؼ،
العمل الطاىخةُ الػاضح ُة الجمي ُة،
الكؿ:
بالذخط
فخخَج
ُ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صَم ُق
الصعغ في
الستغ ،أك
الدشج أك
كترحيف ِو في
(ع ْيشاً أك حاالً)،
عجالت ِو ،كسا تُ ْ
كسػء حفطو ،كجيالتو َ
ِ
ِ
كنحػ ذلظ(.)7
الحجيث السػضػِع ،كاالختلط ،كاالضصخاب،
عمى
يقػؿ الستاذ /مرصفى باحػ بيحا الرجد" :قج تكػف العمة جمية ،أؼ ضاىخة ال خفاء فييا ،كىحا

باعتبار غيخ السعشى االصصلحي...إذ العمة في االصصلح مخترة بالخفية .فسثاؿ العمة الجمية:

التعميل باالنقصاع الطاىخ ،كالتعميل بالرساؿ الطاىخ ،كالتعميل بالجيالة ،كالتعميل بزعف الخكاة

كالكحب( )8كالفدق( ،")9كسػء الحفع في الخاكؼ(.)10
ِ
ِ
ِ
ِ
بالذخط ِ
ِ
كاف السعشى
الثاني:
كخخَج
غيخ القادحة ،كاالختلؼ في لفع الحجيث إذا َ
العمل ُ
ُ
ِ
كمخسل الرحاِب ِي( ،) 12كاعتخ ِ
ِ
ِ
اؼ الس ْج ِرِج بسا أدرَج ،كما أ ُْد ِرَج في ِ
سبيل
الحجيث عمى
متغ
ُم ْت ِفقاً(،) 11
ُ
ّ
( )1فتح السغيث لمدخاكؼ.)276/1( :

( )2ألفية الديػشي ضسغ كتاب (مشيج ذكؼ الشطخ) .)76-75/( :

( )3انطخ إلى :عمل ابغ أبي حاتع الخازؼ بتحقيق فخيق مغ الباحثيغ ،)48-47/1( :كالعمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ:

( ،)20/كالكذف الحثيث .)6/( :كقػاعج العمل كقخائغ التخجيح)4/( :؛ لنو قاؿ" :فممعمة ركشاف" ،كلع يقل إنيسا شخشاف
كاآلخخيغ ،بغس الشطخ عغ السعشى االصصلحي لمذخط كالخكغ عشج الصػلييغ ،غيخ السخاديغ ىشا.

( )4أؼ غيخ ضاىخة كال كاضحة.

( )5أؼ أنيا تؤثخ في قبػؿ الحجيث ،كتجعمو غيخ محتج بو في بشاء الحكاـ عميو.
( )6انطخ إلى قػاعج العمل كقخائغ التخجيح.)4/( :

( )7انطخ بيحا الرجد إلى :فتح السغيث لمدخاكؼ ،)286/1( :كالكذف الحثيث ،)10/( :كرسالة الجكتػراه لسحسج بغ

تخكي التخكي .)42-39/1( :كفي السخجع الخيخ تفريل جيج لمسػضػع.
( )8الكحب كالفدق يكػناف في الخاكؼ.

( )9العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ.)244/( :
( )10انطخ إلى :السخجع الدابق.)20/( :

( )11انطخ إلى الحكاـ الػسصى.)68/1( :

( )12انطخ إلى :الفقيو كالستفقو ،)103/1( :كجامع التحريل.)48/( :
02

االختلؼ في اس ِع ِ
التفديخ ٍ
ِ
ِ
ِ
لمفع غخ ٍ
ِ
ِ
االختلؼ في الرحاِب ِي رِاكؼ
أحج
الحجيث ،أك
يب( ،)1ك
البياف ِأك
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ٍ
عشج الما ِـ ِ
ِ
حجخ
ابغ
أحج مخارِج الحجيث ،كركاية ُم ْجّلدي السختبة الكلى كالثانية َ
أحج ُىسا َ
كاف ُ
ثقتيغ َ
ِ
االختلؼ في ِ
ِ
ِ
إبجاؿ
اسس ِو أك
جيالت ِو ( ) 3أك
تجليد ُي ْع ( ،) 2كإبيا ِـ الرحاِب ِي أك
احتسل الئس ُة
الحيغ
َ
َ
َ
ّ
)
4
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اختلؼ الخك ِ
عشج رِاكؼ
الحدغ
الحجيث
بآخخ ،ك
ايتيغ في الخ ِ
فع كالػقف  ،كخفة الزبط قميلً َ
صحاب ٍّي َ
ِِ
ُخخػ ،ك ِ
ِ
يح الس َجّلِ ِ
بالدساع مغ شخ ٍ
كنحػىا(.)6
التفخد(،)5
ذ
ِ
يق أ ْ َ
لحاتو ،كترخ ِ ُ
ِّ
ِ
ِ
كلىسا.
الذخشيغ أك
ىحيغ
أحج
كال تُدسى العم ُة  -بالسعشى
الخاص -عم ًة بيحا السعشى إذا اختل ُ
ُ
حجيث لشقػؿ :إف ِ
فة ِ
كلرعػبة معخ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيو عم ًة ،لع
أؼ
الذخشيغ ،كمتى
ىحيغ
خلؿ
العمة مغ
َ
يتحققاف في ِّ
مػضػعيا إال ُفحػؿ السحجثيغ كجيابحتيع ،الحيغ غاصػا ِبح ٍ
ِ
ِ
رافة كميا ٍرة في ِ
الحجيث
بحخ
يتكمع في
َ
َ
َ
ُ
ُُ ْ
ْ
كعمػ ِم ِو.

ِ
ِ
ِ
الحجيث كأشخِفيا ك َأدِّقيا ،كإنسا
اع عمػ ِـ
الماـ
قاؿ
أجل أنػ ِ
ُّ
الديػشي(" :كىحا الشػعُ مغ أجّميا) أؼ ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
القميلِ ،
أحسج،
كابغ
يتكمع فيو إال
الثاقب) ،كليحا ْلع
أىل الحفع كالخب ِخة كالفي ِع
ِ
السجيشي ،ك َ
ُ
(يتسكغ ُ
ُ
مشو ُ
ْ
ّ
كيعقػب ِ
صِش ِي(.")7
بغ أبي شيب َة ،كأبي حات ٍع ،كأبي ُزْرَع َة ،كالجار ق
كالبخارِّؼ،
َ
َ ُْ ّ

( )1انطخ إلى :تجريب الخاكؼ ،)274/1( :كالشكت عمى كتاب ابغ الرلح.)349/( :
( )2انطخ إلى شبقات السجلديغ.)13/( :
( )3لف الرحابة كميع عجكؿ( .انطخ إلى التقييج كاليزاح63/( :ك.)64

(" )4لجػاز أف يكػف الرحابي -رضي للا عشو -يدشج الحجيث مخة كيخفعو إلى الشبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كيحكخه مخة أخخػ عمى
ِ
الػجييغ جسيعاً"( .الكفاية في عمع الخكاية (( ،)417/كانطخ أيزاً إلى
الحجيث عشو عمى
ع
سبيل الفتػػ كال يخفعوَ ،ف ُحِف َ
ُ
السرجر الدابق (.)424/
( )5انطخ إلى فتح البارؼ.)583/2( :

( )6انطخ إلى :العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ20/( :ك)244؛ لنو ذكخ بعس ما يخخج بكل الذخشيغ ،كأمثمة لمعمة
الجمية ،كالتقييج كاليزاح ،)63/( :كالشكت عمى كتاب ابغ الرلح ،)315 -314/( :كرسالة الجكتػراه لسحسج بغ
تخكي التخكي .)42-39/1( :كفي السخجع الخيخ تفريل جيج لمسػضػع.

( )7تجريب الخاكؼ .)251/1( :كىػ شخح مسدكج يجسع تقخيب الشػكؼ كتجريب الديػشي .كانطخ إلى :مجسػع الفتاكػ:

(19/18ك ،)42كالشكت عمى كتاب ابغ الرلح ،)295/( :كندىة الشطخ ،)46/( :كفتح السغيث لمدخاكؼ:
( ،)288/1كتػجيو الشطخ ،)598/2( :كالسقشع في عمػـ الحجيث.)212/( :
03

السبحث َّ
الثالث
َّ
اـ أو إشَلقاً
العمة بالسعشى الع ّ

()1

وما يتعَّمق بها مغ أمػر مه َّسة

تبحث في أكىا ِـ الخك ِاة ُكّمِ ِيع عسػماً(ِ - )2
الثقات
العاـ -كىي متغ البحث كجػىخه-
العم ُة بسعشاىا ِّ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
الزعفاء -في رك ِ
ِ
ِ
ِّ
الثقات.
بعس الخك ِاة
الخاص -عمى أكىا ِـ
كالعمة بالسعشى
ط-
ايات ِي ْع ،كال
ك
تقترخ فق ْ
ُ
شخشيغ -الغسػض كالخفاء ،كالقجحِ -
ِّ
ِ
الخاص ،كأنو إذا اختل كل
لمعمة بسعشاىا
ىشاؾ
كقج قمشا آنفاً :إف
َ
َ
َ
َ
ٍ
ِ
كأف تكػ َف العم ُة ضاىخًة قادح ًة،
ط
غيخ
قادحة ،أك اختل الذخ ُ
الكؿْ ،
الذخشيغْ ،
كأف تكػ َف العم ُة ضاىخًة َ
ُ
ٍ
ٍ
خخجت عغ
حيشئح قج
قادحة ،فإنيا
غيخ
أك اختل الذخ ُ
ْ
ط الثانيْ ،
كأف تكػ َف العم ُة غامز ًة خفي ًة َ
جل أف تدتعسل ِ
ٍ
االصصلحي الحؼ ك ِ
ٍ
ججيج
كمجاؿ
اصصلح
فيو ،إلى
الخسسي
استعسالِيا
ٍ
ِ
ِ
ض َع ْت مغ أ ِ ْ ُ
َ
ُ
ّ
ّ
نصاؽ ِ
ِ
ِّ
ِ
ندتصيع
الخاص؛ لنشا
العمة بالسعشى
عغ
االستعساؿ،
مشو في
ليذ بعيجاً أك خارجاً ْ
ُ
أكسع ُ
كلكشو َ
ُ
َ
()3
ِ
اؽ ِ
الج ْش ِ
أؿ" الست ْغخ ِ
ذ .
أف
ندسييا عم ًة بالسعشى ِّ
َ
العاـ  -التي تكػ ُف فييا " ْ ْ
العاـ أنيا :السباب َ ِ
امز ُة ِ
الجمِي ُة الِتي
عخؼ العم َة بسعشاىا
ِّ
َ
الغ َ
كمغ ىشا يسكششا أف ُن َ
الخفي ُة ِأك َ
َْ ُ
ِ
تَْقجح أك َال تَْقجح ِفي ِ
الحجيث أك َم ْتِش ِو.
صح ِة َس َشِج
َُ
َُ ْ
ِ
كبشاء ِ
ِ
ٍ
أكاف
صحة
يؤثخ َسْمباً في
الحجيث ُي َدسى ِعم ًة بالسعشى ِّ
عميو يكػ ُف ُّ
اء َ
كل شيء ُ
العاـ ،سػ ٌ
ً
َخ ِفّياً ْأـ َجِمّياًَ ،ق ِادحاً ْأـ َغ ْي َخ َق ِاد ٍح.
كالتعخيف الحؼ ارتزيشاه لمعمة بالسعشى العاـ بيحا الر َجِد قخيب مغ التعخيف الحؼ ذكخه
/عادؿ ُّ
الدَرِق ُّي ،حيث قاؿ خلؿ تعخيفو لمعمة اصصلحاً" :أما الدابقػف مغ السحجثيغ فإف العمة
الجكتػر
ٌ
ُ
)
4
(
ِ
ِ
الحِج ْي ِث َس َشجاً ْأك َم ْتشاًَ ،لْفطاً ْأك
عشجىع أعع مسا اشتيخ َب ْعُج  ،فييُ :ك ُّل َما أُث َخ َ -كَل ْػ َل ْع َيْق َج ْح -في َ
ض َي َخ ْأـ َخ ِفي(.")5
مع
شىَ ،
َ
َْ ً
صاح ِل ِ
استعساؿ َف ِ
ِ
السحجثيغ ِ -
أحسج ،كأبي
البخارِّؼ ،كالما ِـ
كابغ
أئسة
الستأمل في
ك
ِ
َ
َ
السجيشي ،ك ُ
ُ
ّ
العمل كتكمسػا ِ
ِ
ِ
حات ٍع ،كأبي ُزْرَع َة ،ك ِ
فيو،
صشفػا في عم ِع
كغيخِىع(-)6
قصشي،
ابغ أبي حات ٍع ،كالجار ِ
َ
الحيغ َ
ّ
فيو شخشا ِ
ي ِجج أنيع قج أشمقػا العم َة إشلقاً عاماً شاملً عمى :ما تػافخ ِ
ِّ
الخاص ،-كما
العمة  -بسعشاىا
َ ُ
َ
( )1أؼ عمى غيخ بابيا ،أك اصصلحيا.
( )2انطخ إلى :الجامع في العمل كالفػائج ،)29/( :كالكذف الحثيث.)24/( :
اف َلِفى ُخ ْد ٍخ) سػرة العرخ اآلية ( .2انطخ إلى
( )3كعلمتيا أف يرمح مػضعيا ُ
"ك ٌّل" ،نحػ قػلو تعالى( :إف ْ
الن َد َ
شخح ابغ عقيل.)178/1 :
( )4يعشي التعخيف الحؼ اشتيخ عشج متأخخؼ السحجثيغ ،السيسا مغ جاء بعج ابغ الرلح ،الحيغ ذكخكا لمعمة شخشيغ،

كسساىسا الجكتػر/عادؿ ركشيغ.

( )5قػاعج العمل كقخائغ التخجيح.)4/( :
( )6لف عمع العمل لع يتكمع فيو إال جيابحة السحجثيغ كفحػليع كسا ىػ معمػـ.
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لع يتػافخ ِ
ِ
العاـ -عمى ما
احج مغ
ذلظ فأشمقػىا -بسعشاىا ِّ
فيو إال شخ ٌ
طك ٌ
أكثخ مغ َ
ْ
الذخشيغ ،بل تػسعػا َ
()2
()1
أؼ ٍ
التخمحؼ ،
شخط مغ الذخشيغ ،حيث أشمقيا أبػ حات ٍع الخاز ُّؼ عمى الش ْد ِخ  ،ككحا
ُّ
لع يتػافخ فيو ُّ
كأشمقيا أبػ حاتع كأبػ زرعة ال اخزّي ِ
أشار
اف ( ) 3كغيخىسا في كتاب العمل البغ أبي حاتع عمى
أشياء َ
َ
الجكتػر /دمحم التخكي إلى أمثمة لكل كاحج مشيا ،كلكغ دكف إحرائيا جسيعاً ،كذلظ عمى الشحػ اآلتي:
ِ
ِ
العقائج ،كسا في حجيث َرْق ِع (.)1998
أحاديث
 -9ما ُي ْذ ِك ُل مغ
 -1الش ْد ُخ ،كسا في حجيث َرْق ِع ( )993ك(.)136

فقيي قج يكػ ُف غخيباً ،كسا في حجيث رقع ( ،)9197أك قج يحكخكف آراءىع الفقيية
ش ُيع لحك ٍع ٍ
 -4استشبا ُ
ّ
أثشاء بعس السدائل ،كذلظ بعج ذكخىع لعمل الحجيث ،كسا في حجيث رقع ( )913ك()9450
ك(ِ ،)9349
كغيخىا مغ الحاديث.

 -3إنيع قج يحكخك َف ما كقع في الحجيث مغ التر ِحي ِ
ف في ُكتُ ِب ِ
العمل ،كسا في حجيث رقع ()9439
ْ ْ
ك( )9639ك(.)1715
ِ
 -5كقج ُي ِعّمِ ْػ َف
يؤدِه كسا
الستغ اخترا اًر ُم ِخل
اخترخ
أحج رك ِات ِو
َ
ًّ ،أك ركاه بالسعشى فمع ّ
الحجيث؛ لف َ
َ
َ
ِ
حجيث رقع (.)354
غيخهُ مغ الخك ِاة ،كسا في
ركاه ُ
ِ
ِ
ِ
كتب ِ
 -6كقج يجخمػ َف في ِ
ابغ
العمل
كىل ىػ ُ
االستفياـ عغ أحج الخكاة الػ َ
ارديغ في السشادَ ،م ْغ ُى َػْ ،
ُ
َ
ٍ
ط ،كقج ال يكػف في الحجيث عم ٌة أصلً ،كسا في حجيث رقع ()195
ابغ فلفَ ،فَق ْ
فلف أك ُ

ك( )439ك( )313ك( )660ك( )694ك( )9908ك( )9966ك( )9160ك( )9359ك(.)9365
أك الدؤاؿ عغ ٍ
ِ
تعييغ مبي ٍع ،كسا في
ط ،كسا في حجيث رقع ( )9798ك( ،)1594أك في
ندبة فق ْ
َ
حجيث رقع (.)1730

أك في تدسية مغ كرد في السشاد بكشيتو ،كقج يكػف صحابياً ،كسا في حجيث رقع ()508

ك( )547ك( )704ك(.)891

( )1انطخ إلى :العمل البغ أبي حاتع حجيث رقع (114ك  .)246كىحا يجؿ عمى أف التخمحؼ لع يختز أك يشفخد  -كسا

ىػ مذيػر -بتدسية الشدخ عمة؛ لف أبا حاتع معاصخ لمتخمحؼ كتػفي في عاـ (277ىػ) ،بيشسا تػفي التخمحؼ عاـ
(279ىػ) ،بل ربسا أشمق أبػ حاتع عمى الشدخ أنو عمة قبل التخمحؼ ،وللا أعمع.
( )2انطخ إلى تقخيب الشػكؼ كتجريب الديػشي.)258/1( :

( )3كمعطع كتاب العمل البغ أبي حاتع  -الحؼ أخحنا مشو بعس الشساذج التصبيقية لمعمة بسعشاىا العاـ في ىحه الخسالة،
إنسا ىػ أسئمة كجييا لبيو ،أك لبي زرعة ،أك لكمييسا ،كإف كاف لبي حاتع نريب السج فييا( .انطخ إلى العمة

كأجشاسيا عشج السحجثيغ (.)261 -260/
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أك أف فلناً لع يدسع مغ فلف ،فقط كسا في حجيث رقع (.)1()948
 -7كسا يػردكف كثي اًخ مغ الحاديث التي تفخد بيا أصحابيا ،كال عمة ليا سػػ ذلظ ،كقج تكػف
صحيحة ،كسا في حجيث رقع (.)414

 -8كقج يحكخكف في أحاديث العمل أف حجيثاً ما أصح ما كرد في الباب ،كسا في حجيث رقع (،)94
كال يقرجكف غالباً أف أحاديث الباب صحيحة كىحا أصحيا لػ كانت أفعل التفزيل -كمسة
أصح -عمى بابيا ،بل يقرجكف أنيا كميا ضعيفة ،كىحا الحجيث أقميا ضعفاً ،كسا يرشع ذلظ
الماـ التخمحؼ (ت179ق) في :جامعو ،كعممو .أك يحكخكف أف ىحا الحجيث أصح مغ ذاؾ ،كسا
في حجيث رقع (.)103

شيء ،كسا في حجيث رقع ( )93ك()99
 -9كقج يحكخكف عكذ ذلظ ،كأنو لع يرح في الباب
ٌ
ك(.)909
أصل ،كسا في حجيث رقع ( )447ك(.)371
 -90أك أنو ليذ لو
ٌ
 -99أك مػضػع ،كسا في حجيث رقع (.)2()453

كقج يعمػف رٍاك بخٍاك آخخ أحفع مشو ،كسا في حجيث رقع ( )937ك(.)639

آخخ ،كسا في حجيث رقع (.)139
كسا قج يرححػف سشجيغ أحجىسا مديج بخٍاك عغ سشج َ
كسا يقػؿ الجكتػر /ماىخ الفحل بيحا الرجد" :كقج قست باستقخاء كتاب عمل ابغ أبي حاتع،
()3
ِ
ِ
ِ
مائتيغ
مجسػعيا عغ
العجد يد ُيج
الطاىخ( ،)4فػججتُيا كثيخَة
بالج ْخِح
ُعمت
كأشخت إلى الحاديث التي أ ْ
ُ
َ
()5
ٍ
كبيغ بعج ذلظ أف:
بعيغ حجيثاً" َ .
كسبعة كأر َ

باالنقصاع.
ُعمت
ِ
يغ حجيثاً قج أ ْ
سبع ًة كعذخ َ
ٍ
ِ
بزعف الخاكؼ.
ُعمت
بعيغ كمائ َة حجيث قج أ ْ
كثلث ًة كأر َ
بالجيالة(.)6
كثساني ًة
كستيغ حجيثاً قج أ ْ
َ
ُعمت َ
باالخِتلط.
ُعمت
كخسد َة
َ
ْ
أحاديث قج أ ْ
ُعمت بالت ْجلِ ْي ِ
ذ(.)7
كأربع َة
َ
أحاديث قج أ ْ

( )1يقػؿ الجكتػر دمحم التخكي في ص ( )38مغ رسالتو لمجكتػراه" :كلعل دخػؿ ما تقجـ في العمل؛ لسا كجج في بعس
الرػر مغ :اشتباه الثقة بالزعيف ،أك دفع ضعف السشاد الحؼ فيو مبيع بسعخفتو ،كنحػ ذلظ".

( )2انطخ إلى رسالة الجكتػراه لسحسج التخكي.)38-33/1( :
( )3كقج تكػف عمميا قادحة ،كقج تكػف غيخ قادحة.

( )4أؼ اختل في العمة الذخط الكؿ -الغسػض كالخفاء.-
( )5أثخ عمل الحجيث في اختلؼ الفقياء.)15/( :
( )6بجيالة العيغ ،أك جيالة الحاؿ.

( )7انطخ إلى أثخ عمل الحجيث في اختلؼ الفقياء.)16-15/( :
06

ٍ
فيكػ ُف
حجيث.
بعيغ كمائتي
مجسػعيا سبع ًة كأر َ
ُ
ِ
جامع ِو( ،)1مكخ ًار ما ذكخه في كتابو "أثخ عمل
كسا ذكخ ذلظ الجكتػر /ماىخ الفحل ذلظ أيزاً في

الحجيث في اختلؼ الفقياء".

ابغ الرلح يذيخ إلى أف السحجثيغ قج أشمقػا العم َة عمى ما ىػ
كلعل ىحا ىػ الحؼ جعل
الماـ َ
َ
ٍ
شيء مغ ذلظ ُيعج
أعع مغ معشاىا العاـ ،كأف كل
أكسع مغ معشاىا الخاص ،بل أشمقػىا عمى ما ىػ ُّ
ُ
عم ًة ،حيث قاؿ" :ثع اعمع أنو قج يصمق اسع العمة عمى غيخ ما ذكخناه مغ باقي السباب القادحة في
ِ
الحجيث السخ ِ
خجة لو مغ حاؿ الرحة إلى حاؿ الزع ِ
السانعة مغ العسل بو ،عمى ما ىػ مقتزى
ف
ُْ
ْ
)
2
(
بالكحب ،ك ِ
ِ
كس ْػِء
لفع العمة في الصل  ،كلحلظ تجج في كتب عمل الحجيث الكثيخ مغ الجخح:
َ
الغْفَمةُ ،
()3
ِ
ِ
الشدخ عم ًة(ِ )4م ْغ ِ
ِ
الحجيث(.")5
عمل
التخمحؼ
كسسى
الحفع،
مغ أنػ ِ
ُّ
َ
ذلظ ْ
كنحػ َ
اع الجخح َ ،
كقاؿ الماـ العخاقي في شخح ألفيتو مذي اًخ إلى إشلؽ العمة بالسعشى العاـ" :لسا تقجـ أف العمة
ِ
كالرساؿ ،كِف ْد ِق
ليدت خفي ًة(:)7
تكػف غامزة خفية( )6في الحجيث ،ذكخ أنيع ُيعمػ َف أيزاً بأمػر
ْ
الكحب ،ك ِ
ِ
ِ
ِ
كضعف ِو( ،)8كبسا ال يقجح أيزاً  ...كقج ُيعمػف
كسػء
الغفمة،
اع الجخِح مغ:
الخاكؼ،
الحجيث بأنػ ِ
َ
ِ
ِ
كتب ِ
مػجػد في ِ
الحجيث(.")9
عمل
الحفع ،كِف ْد ِق الخِاكؼ ،كذلظ
ٌ

( )1انطخ إلى الجامع في العمل كالفػائج.)30-28/( :
( )2يقرج معشاىا الخاص.
( )3كالثلثة كنحػىا تعج مغ العمل الطاىخة الجمية ،كإف كانت قادحة ،إال أنيا أشمقت بالسعشى العاـ؛ لنو اختل فييا
الذخط الكؿ -الغسػض كالخفاء -مغ شخشي العمة بالسعشى الخاص.

( )4كىحا إشلؽ لمعمة بسعشى أعع مغ السعشى العاـ؛ لنو ال يجخل في السعشى الخاص بكل شخشيو ،كسا ال يجخل في
السعشى العاـ الحؼ اختل فيو شخشا العمة أك أحجىسا .كىحا يجؿ عمى أف ابغ الرلح قج اشمع بجقة عمى ما سصخه

الدابقػف في كتبيع عغ العمة ،كإف كاف كلمو ىشا مختر اًخ ،إال أنو يجؿ عمى أنو كاف عارفاً بإشلقات العمة السختمفة

اختلؼ تشػع.

( ) 5معخفة أنػاع عمع الحجيث ،)93-92/( :كانطخ إلى الكذف الحثيث10/( :ك ،)12كالسقشع في عمػـ الحجيث:

(.)220/
( )6كىحا ىػ السعشى الخاص لمعمة الحؼ يجسع كل الذخشيغ.
( )7يقرج ضاىخة جمية كاضحة.
( )8كىي عمل ضاىخة.

( )9فتح السغيث لمعخاقي.)108 -107/( :
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كمسغ أشمق العم َة بالسعشى العاـ كسا أشمقيا أبػ حات ٍع كأبػ ُزْرَع َة ال اخزّي ِ
اف:
الحاكع (ت305ىػ) الحؼ ذكخ في كتابو "معخفة عمػـ الحجيث" عذخة أجشاس مغ العمل(،)1
الماـ
ُ
ُ

عمل الحجيث عمى عذ ِخة أجشاس ،كبقيت
أجشاس لع نحكخىا ،كإنسا جعمتيا مثاالً
ٌ
كقاؿ بعجىا" :فقج ذكخنا َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
أجل ىحه
معمػلة؛ لييتجؼ إلييا
لحاديث كثيخٍة
َ
الستبحخ في ىحا العمع ،فإف معخف َة عمل الحجيث مغ ّ
ُ
العمػـ(.")2
الجشاس العذخَة كذكخىا بأمثمتيا في تجريِب ِو( ،)3كقاؿ بعج ذلظ:
تمظ
الماـ
لخز
كقج
ُّ
الديػشي َ
َ
َ
ُ
() 4
ِ
ِ
ِ
تقجـ ،كإنسا ذكخناه تسخيشاً لمصالب،
"كما ذكخه
الحاكع مغ الجشاس يذسُم ُو القدساف السحكػراف فيسا َ
ُ
كإيزاحاً لسا تقجـ(.")5

كحلظ ذكخىا الذيخ /شاىخ الجدائخؼ (ت9448ىػ) ،لكشو عسل عسلً ميساً ،ىػ أنو عخؼ بالجشذ
ٍ
ِ
الجشذ الحؼ
يف
قبل إيخاد حجيثو ،حيث قاؿ ..." :كقج أحببت أف أذكخ ذلظ ُم ْػِرداً قبل كل مثاؿ تعخ َ
أكرد ذلظ السثاؿ لجمو؛ زيادة في اليزاح ،لسا في ىحا الشػع مغ الغسػض ( ،") 6كبعج ذلظ ذكخ

الجشاس العذخة كاحجاً كاحجاً(.)7

كقج نطع الذيخ دمحم محفػظ ِ
التّ ْخِم ِد ُّي
عذخ بيتاً
ُ
الجشاس العذخَة في أربع َة َ
َ
َ
ٍ
الديػشي في الحجيث؛ لف الديػشي لع يحكخ تمظ الجشاس ،كإنسا أشار إلى أنيا عذخةُ أجشاس في
()9
شخحيا ،مذي اًخ إلى أنو زادىا عمى ِ
ٍ
ِ
ٍ
التّخِم ِد ُّي عمى ِ
ألفية الديػشي.
بيت كاحج فقط  ،كعسل الذيخ ْ
الجشاس العذخَة ضسغ كتابو "العمة
كمغ الججيخ ذكخه أف الستاذ /مرصفى باحػ قج أكرد تمظ
َ
ُلفت في عم ِع ِ
ِ
ِ
العرخ الحجيث ،إف
العمل في
كأجشاسيا عشج السحجثيغ" ،الحؼ ُي َعُّج مغ
أفزل الكت ِب التي أ ْ
()10
يغ ِج ْشداً( )11بكل بخاعة كميارة كاقتجار؛ لف
لع ْ
زَميا  ،كزاد عمى ما ذكخه الحاكع خسد ًة كعذخ َ
يكغ أ ْف َ
()8

خلؿ شخحو للفية

( )1انطخ إلى معخفة عمػـ الحجيث)118 -113/( :؛ لتخػ تمظ الجشاس.
( )2السخجع الدابق.)119/( :
( )3انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)261 -258/1( :

( )4يعشي بالقدسيغ السحكػريغ :كقػع العمة في الدشج -كىػ الكثخ ،-ككقػعيا في الستغ .انطخ إلى تقخيب الشػكؼ مع
تجريب الديػشي.)253/1( :
( )5تجريب الخاكؼ.)262/1( :
( )6تػجيو الشطخ.)605/2( :

( )7انطخ إلى السخجع الدابق.)612 -606/2( :
( )8انطخ إلى مشيج ذكؼ الشطخ.)80 -77/( :
( )9انطخ إلى السخجع الدابق.)77/( :

( )10انطخ إلى العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ)287 -273/( :؛ لتخػ تمظ الجشاس مذخكحة مػضحة بأسمػب عمسي

شيب.

( )11انطخ إلى السخجع الدابق)453 -288/( :؛ لتخػ تمظ الجشاس الخسدة كالعذخيغ السديجة.
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ِ
فزل -بعج للا تعالى-
الجشاس العذخة ،كلْلستاذ مرصفى باحػ
كضع
ر ُب الد ْب ِق في
ِ
ٌ
الحاكع لو َق َ
في الد ِ
ِ
ِ
أىجاؼ
صشع ُو ُيعج ىجفاً رئيداً مغ
عرخ الما ِـ الحاك ِع إلى يػ ِمشا ىحا :كما
يادة عمييا مش ُح
َ
التأليف ِ
ِ
ِ
العمساء.
عشج
ِ
العمة بالسعشى الخاص ،كسا
تذتسل عمى
كالشاضخ إلى تمظ الجشاس العذخة كفييا يلحع أنيا
ُ
ِ
استعساؿ
كدأُْب ُي ْع ،في أنيع يتػسعػ َف في
تذتسل عمى العمة بالسعشى العاـ ،كىحا َد ْي َج ُف
الدابقيغ كعادتُ ُي ْع َ
َ
ِ
ِ
ِ
يغ التي زادىا الستاذ /مرصفى باحػ
العمة كتػضيفيا .ككحلظ الشاضخ إلى النػا ِع الخسدة كالعذخ َ
إشلؽ ِ
ِ
عرخ ِ
ِ
العمة عمى
الرلح في
ابغ
قبل
أكثخ عمى
ع
ِ
يلح ُ
نفد ُو ،كإف كشا ُ
َ
نخكد َ
َ
الدابقيغ َ
المخ َ

ِ
بعج
جسيع الخكاة؛ لف
عشج
القادح ،كعمى
كغيخ
القادح
ِ
الجمي ،مغ أنػ ِ
الخفي ك ِ
ِ
ِ
ِ
المخ استقخ َ
اع الػى ِع َ
َ
ّ
ّ
تعخ ِ
شخشيغ ر ِ
ِ
يف ِ
ئيديغ.
الرلح لمعمة ،كاشتسالِيا عمى
ابغ
ِ
كمشيع الحافع الخميل بغ عبجللا الخميمي (ت 336ىػ) ،حيث يقػؿ مذي اًخ إلى ذلظ في معخض

حجيثو عغ الحجيث الرحيح الحؼ تػجج فيو عمة" :فأما الحجيث الرحيح السعمػؿ :فالعمة تقع
ٍ
أنحاء َشتى ال يسكغ حرخىا( ،")1كسا يقػؿ عشج حجيثو عغ الرحيح الستفق عميو..." :
لْلحاديث مغ
كمالظ ٍ
ٍ
كإنسا يكػف كحلظ إذا كانت الخكاة إلى أف يبمغ إلى الدىخِّؼ
ثقات عجكالً ،فأما إذا كاف فييع
ضعيف فحاؾ الئس ُة يخككنو كيحكخكف عمتو( .")3كفي ذلظ إشارة إلى العمة
ضعيف( ،)2أك ُرِّك َب عمييع
ٌ
ٌ
ِ
الخفي(.)4
أشمق العم َة عمى
الماـ الخميمي مسغ
بسعشيييا الخاص كالعاـ ،كىحا يجؿ عمى أف
الطاىخ ك ِ
َ
َ
ّ

الماـ الخصيب البغجادؼ ،كىحه أمثمة مغ كتابو "الكفاية في عمع الخكاية":
كمشيع
ُ
الدساع مغ الزخ ِ
يخ
السثاؿ الوؿ -حيث يقػؿ" :كنخػ العم َة التي لجميا مشعػا صح َة
ِ

() 5

ِ
مالظ
المي()6؛ ىي جػاز الدخاؿ عمييسا ما ليذ مغ سساعيسا ،كىي العمة التي ذكخىا
البريخ
ك
ِ
ٌ
ّ

( )1الرشاد .)8/( :كذكخ حجيثيغ مثاليغ لعمة ضاىخة ،الكؿ :معزل ،كالعزاؿ انقصاع كاضح ال لبذ فيو كليذ

خفياً .الثاني :تفخد بو راكيو ،كالتفخد عمة ضاىخة كليدت خفية .انطخ إلى :السخجع الدابق)9 -8/( :؛ لتخؼ ىحيغ
السثاليغ .كانطخ إلى جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل)97 -96( :؛ لتخػ السثاؿ الكؿ مشيسا.

( )2ضعف الخاكؼ عمة ضاىخة قادحة ،كىػ مغ إشلؽ العمة بالسعشى العاـ؛ الختلؿ الذخط الثاني مغ شخشي العمة -

الغسػض كالخفاء.-
( )3الرشاد.)6/( :
( )4انطخ إلى شخح الشطع السصمػؿ.)31/( :
( )5الحؼ ال يخػ بكمتا عيشيو.

اءة كال الكتاب َة.
()6
ُّ
العامي الحؼ ال يعخؼ القخ َ
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[الماـ رحسو للا ت979ىػ] فيسغ لو كتب

() 1

كسساعو صحيح فييا ،غيخ أنو ال يحفع

() 2

ما

تزسشت(.")3
السثاؿ الثاني -حيث يقػؿ" :اختلؼ الخكايتيغ في الخفع كالػقف ال يؤثخ في الحجيث ضعفاً()4؛
لجػاز أف يكػف الرحابي [رضي للا عشو] يدشج الحجيث مخة كيخفعو إلى الشبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كيحكخه مخةً
()5
أُخخػ عمى ِ
ِ
الػجييغ جسيعاً(.")6
لحجيث عشو عمى
عا
سبيل الفتػػ كال يخفعو َ ،ف ُح ِف َ
ُ
يادة ِ
السثاؿ الثالث -أف الماـ الخصيب البغجادؼ كاف مسغ يخػ َقبػؿ ز ِ
الثقة الزابط
ُْ َ
بيا ،دكف ِ
فيقػؿ" :كيجؿ أيزاً عمى صحة ما
ع،
سائخ الخكاة؛ لف مغ حفع عشجه حج ٌة عمى مغ لع يحف ْ
ُ
()7

إذا انفخد

يدسع ُو الباقػ َف ،كىع يقػلػف :ما سسعشا كال حفطشا،
كحفطت ما لع
سسعت
العجؿ يقػؿ:
ذكخناه أف الثق َة
ُ
ُ
ْ
َ
ِِ
عمس ُو ِب ِو .كليحا السعشى
كليذ ذلظ تكحيباً لو ،كإنسا ىػ
ٌ
إخبار عغ عج ِـ عمسي ْع بسا عمسو ،كذلظ ال ُ
يسشع َ
ِ
ِ
الخبخ إذا انفخد بو دكنيع ،كلجمو أيزاً ُق ِ
ِ
بثبػت
بمت الديادةُ في
بػؿ
الذيادة إذا شيجكا جسيعاً
َ
َ
كجب َق ُ
َُْ
ِ
حق آخخ كبالبخ ِ
ِ
يذيج اآلخخك َف .كأما عم ُة مغ اعتل في ِ
تخؾ
اءة مشو كلع
الحق،
َ
كشيج ُ
ِّ
بعز ُي ْع بديادة ٍّ َ
ِ
يادة ِ
ِ
ِ
الثقة] ِ
َقبػلِيا [ز ِ
ببعج ذىاِبيا ِ
تقجـ ،كجػ َاز
عغ الجساعة ،كحفع الػاحج ليا ،فقج بيشا َ
فدادىا فيسا َ

ذلظ

()8

غيخ ٍ
مغ ِ
كجو(.")9

الشِبيمِ ُّي (ت589ق) الحؼ يذيخ إلى العمة بكل السعشييغ -
الحق
كمشيع
ُّ
الزدؼ ْ
الماـ ُ
عبج ِّ
ُ
ُ
الخاص كالعاـ -في كتابو "الحكاـ الػسصى" ..." :كإف كانت الديادة أك الحجيث الكامل بإسشاد ُم ْعَت ٍّل
( )1أؼ لو ضبط كتاب.

ٍ
صجر.
ط
( )2أؼ ليذ لجيو ضب ُ

( )3الكفاية في عمع الخكاية.)229/( :
( )4أؼ أنو عمة ،كلكشيا غيخ قادحة ،كىػ إشلؽ لمعمة بالسعشى العاـ.
( )5أؼ يحكخه مػقػفاً عميو.

( )6الكفاية في عمع الخكاية417/( :ك.)424

( )7كقج قاؿ تحت عشػاف "باب القػؿ في حكع خبخ العجؿ إذا انفخد بخكاية زيادة فيو لع يخكىا غيخه" مخجحاً قبػؿ زيادة

الثقة بعج ذكخ القػاؿ" :كالحؼ نختاره مغ ىحه القػاؿ ،أف الديادة مقبػلة عمى كل الػجػه كمعسػؿ بيا ،إذا كاف راكييا

عجالً حافطاً كمتقشاً ضابصاً" .الكفاية في عمع الخكاية.)425 -424/( :
( )8انطخ إلى السخجع الدابق.)427 -425/( :

( )9السخجع الدابق .)428 -427/( :كانطخ إلى السرجر نفدو)291/( :؛ لتخػ مثاالً رابعاً ،ك ()395/؛ لتخػ مثاالً
خامداً ،ك ()411/؛ لتخػ مثاالً سادساً ،ك ()432/؛ لتخػ مثاالً سابعاً ،لسغ أراد االستدادة.
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ِ
ِ ِ
ِ
تكغ فيو عم ٌة كاف
التصػيل أك
اتفق مغ
ذكخت عمتَ ُو،
االخترار ،كإف لع ْ
ُ
ُ
كنبيت عمييا ،ب َح َدب ما َ
الحجيث السعَت ِل ُكّمِ ِو  ...كبعس ِ
ِ
ِ
ِ
الحاديث
ىحه
اج
صحت ِو  ...كلع
سكػتي عشو دليلً عمى
أتعخض لخخ ِ
ْ
ُ
ُْ ّ
ِ
يق ك ٍ
ٍ
ٍ
كرد مغ شخ ٍ
آخخ ،أك
احج فحكختُ ُو مشيا  ...كربسا
ُ
السعتمة َ
أخحت حجيثاً مغ كتاب ،كتعميلً مغ كتاب َ
ِ
كلماً في ٍ
ِ
كيثبت
العمل ما
أذكخ مغ
ذلظ في
بعس السػ ِ
يػجب حكساً
ُ
رجل ،كقج ُ
بيشت َ
ُ
أكثخ ما ُ
اضع ،ك ُ
العسل ِب ِو إلى الخ ِ
االعتبار بخك ِ
غبة عشو ك ِ
ِ
ِ
ايت ِو ،مثل :القص ِع،
التخؾ لو ،أك إلى
الحجيث مغ
كي ْخ ِخُج
َ
َ
ُ
ض ْعفاًُ ،
ٍ ِ
ِ
التػقيف ،كضع ِ
ِ
ِ
ِ
االختلؼ،
االختلؼ
ف الخاكؼ ،ك
الرساؿ ،ك
ك
الكثيخ في السشاد ،كليذ ُّ
ُ
َ ْ
كل إسشاد ُيْفدُجهُ
كاف الحؼ
كاف الحؼ يخسُم ُو إماماً ،كال
كليذ
الرساؿ أيزاً عم ًة َ
التػقيف عم ٌة أخخػ ،إذا َ
عشج قػ ٍـ ،إذا َ
ُ
َ
َ

الجسيع(.)2(")1
عشج
ِ
ف الخاكؼ عم ٌة َ
ُيدشجهُ ثق ٌةَ ،
كض ْع ُ

ِ
دػغات ِ
كيقػؿ أيزاً مذي اًخ إلى العمة بكل السعشييغ في م ِ
تأليف ِو لكتابو ىحا،
عخض حجيثو عغ ُم
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ز ِ
كسق ْي َسيا،
سار إنو ..." :أخ َح
َ
مع كجػد مغ سبقو في ىحا الس ْ
كصح ْي َحيا َ
كسس ْي َشيا َ
الحاديث َغثيا َ
ِ
ِ
ٍ
اليديخ ،ك ِ
ِ
تخؾ
الذيء
شيء مغ عممِيا ،إال في
يتكمع في
بجسمتيا ،كلع
فأخخجيا
الشادر القميل ،كقج َ
َ
ْ
ِ
أحاديث
الكتب التي أخخَج حجيثَيا ،كإف كاف فييا
يخخجيا؛ إذ لع تكغ في تمظ
أحاديث في الحكا ِـ لع
ُ
َ
ْ
يدخ للاُ َ -عد َك
تخؾ قج
الػ ْى ِغ ،كتمظ
ُ
ُ
الحاديث التي َ
أخخجت مشيا ما َ
معتم ٌة فقج أخخَج أمثاَليا في َ
ِ
ِ
ِ
عت ِّل مسا أخخجتُ ُو
الس َ
َجل -بو ،كما كاف فيو عم ٌة فحكختُيا ،كسا ُ
فعمت في سائخ ما في الكتب مغ الحجيث ُ
لزعفيا(ِ ،)3
كقمة القائميغ بيا  ...كليذ االختلؼ في ِ
ِ
المفع
الحجيث
تػىغ
َ
َ
مشيا ،إال أف تكػ َف العم ُة ال ُ
ُ
ِ ()4
كاف السعشى متفقاً .")5(...
يقجح في الحجيث إذا َ
مسا ُ
العاـ ،عشج حجيثو عغ
ع الح َىِب ُّي (ت738ىػ) الحؼ أشار إلى العمة بالسعشى
ِّ
كمشيع الحاف ُ
ُ
()6
ٍ
ِ
خالف ُو
كي ُ
غيخ مؤث ٍخة ْ ،
"السزصخب كالسعمل" حيث قاؿْ :
يخكي ُو الث ْب ُت عمى كجوُ ،
بأف َ
"فإف كانت العم ُة َ
الثقة ال تع ُّل بخك ِ
بسعمػؿ(")7؛ لف ركاي َة الخاكؼ ِ
ٍ
اية الخاكؼ الز ِعي ِ
ٍ
ف.
فميذ
ْ
َُ
كاهَ ،
كمشيع الحافع الع ِ
لئ ُّي (ت769ىػ) ،حيث قاؿ في كتابو "جامع التحريل في أحكاـ
َ

السخاسيل" ..." :أما بعج :فإف للا -سبحانو -فزل ىحه المة بذخؼ السشاد ،كخريا باترالو دكف
( )1كالرساؿ كالػقف كضعف الخاكؼ عمل ضاىخة ،كىحا مغ إشلؽ العمة بالسعشى العاـ ،كإف كانت قادحة ،إال أف
الذخط الكؿ مغ شخشي العمة قج اختل.
( )2الحكاـ الػسصى.)67 -66/1( :

( )3أؼ أنيا عمة غيخ قادحة ،كىحا مغ إشلقيا بالسعشى العاـ.
( )4أؼ أنو عمة غيخ قادحة.
( )5الحكاـ الػسصى.)68/1( :
( )6أؼ غيخ قادحة.

( )7السػقطة في مرصمح الحجيث.)52/( :
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()1

 ...فباتراؿ الدشج عخؼ الرحيح مغ

مغ سمف مغ العباد  ...كشمب الػصػؿ إلى غػامس عممو
()2
ِ
قػؿ أف ٍ
كل ِ
ِ
تخؾ
اؾ أثي ٍع ،فمحلظ كاف
الرساؿ في الحجيث عم ًة ُي ُ
الدقيع ،كصاف للاُ ىحه الذخيع َة عغ ّ
ُ
ِ
الغخر ،كاالحتجاج السبشي عمى
عشو مغ
تػقف عغ
ِ
االحتجاج بو بدببيا؛ لسا في إبيا ِـ الخاكؼ ُ
كي ُ
بيا ُ

الخصخ(.")3

ابغ َح َج ٍخ(ت851ىػ) ،كىحه أمثمة مغ كتابو "الشكت عمى كتاب ابغ الرلح":
كمشيع الحاف ُ
ع ُ
ُ
ل:
السثاؿ الوؿ -حيث قاؿ متعقباً عمى ابغ الرلح في حج الرحيح أف ال يكػف شاذاً كال معم ً
"  ...لف مغ مدسى العمل ما ال يقجح  ...كأما العمل التي يعمل بيا كثيخ مغ السحجثيغ كال تكػف

قادحة فكثيخة ( ،) 4مشيا :أف يخكؼ العجؿ الزابط عغ تابعي مثلً عغ صحابي حجيثاً ،فيخكيو عجؿ
ٍ
مداك لو في عجالتو كضبصو كغيخ ذلظ مغ الرفات العمية عغ ذلظ التابعي بعيشو عغ
ضابط غيخه
صحابي آخخ ،فإف مثل ىحا يدسى عمة عشجىع؛ لػجػد االختلؼ عمى ذلظ التابعي في شيخو ،كلكشيا

غيخ قادحة؛ لجػاز أف يكػف التابعي سسعو مغ الرحابييغ معاً  ...فػصفو لمعمة بالقادح يخخج غيخ

القادح(.")6()5

السثاؿ الثاني -حيث قاؿ في االنتقادات التي كجييا بعس كبار السحجثيغ إلى بعس أحاديث

الرحيحيغ" :كالكلـ عمى ىحه االنتقادات مغ حيث التفريل مغ كجػه :مشيا ما ىػ مشجفع بالكمية،
كمشيا ما قج يشجفع.

فسشيا :الديادة التي تقع في بعس الحاديث إذا انفخد بيا ثقة مغ الثقات ،كلع يحكخىا مغ ىػ

مثمو أك أحفع مشو ،فاحتساؿ كػف ىحا الثقة غمط ضغ مجخد ،كغايتيا أنيا زيادة ثقة ،فميذ فييا مشافاة
لسا ركاه الحفع كالكثخ ،فيي مقبػلة.

الفة يجؿ عمى أف ىشاؾ عملً ضاىخة؛ لنو ذكخ ىشا العمل الخفي َة بسفيػ ِـ السػ ِ
( )1مفيػـ السخ ِ
افقة ،كإذا كانت ضاىخًة فيحا
َُ
ً
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
العاـِ.
ُ
يجؿ عمى استعساليا بالسعشى ّ
االنقصاع.
الرساؿ نػعٌ مغ
( )2أؼ عمة ضاىخة بالسعشى العاـ؛ لف
ِ
َ
( )3جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل.)22-21/( :
استعساؿ ِ
ٍ
الختلؿ ِ
ِ
ِ
قادحة ،كىحا مغ ِ
أحج
العمة بالسعشى العاـ؛
باب
غيخ
( )4يذيخ إلى أف العم َة قج تكػف خفي ًة ،كلكشيا ُ
شخشييا.
( )5كغيخ القادح قج يكػف ضاى اًخ جمياً ،كقج يكػف خفياً.
( )6الشكت عمى كتاب ابغ الرلح.)39/( :
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كمشيا الحجيث السخكؼ مغ حجيث تابعي مذيػر عغ صحابي سسع مشو ،فيعمل بكػنو ركػ عشو

السْقُب ِخِّؼ()1عغ أبي ىخيخة  -رضي للا عشو ،-كيخكػ عغ سعيج عغ
بػاسصة ،كالحؼ يخكػ عغ سعيج َ
أبيو( )2عغ أبي ىخيخة  -رضي للا عشو.-
كيمتحق بيحا ما يخكيو التابعي عغ صحابي ،فيخكؼ مغ ركايتو عغ صحابي آخخ؛ فإف ىحا

يكػف سسعو مشيسا( ،)3فيحجث بو تارة عغ ىحا ،كتارة عغ ىحا.")4(...

السثاؿ الثالث -يشقل عغ بعس السحجثيغ أف الحاديث السخكية ثلثة أنػاع :نػع اتفق العمساء
عمى صحتو ،كنػع اتفقػا عمى ضعفو ،كنػع اختمفػا في ثبػتو ىػ الحدغ ،فيقػؿ ..." :فبعزيع
صححو ،كبعزيع يزعفو؛ لعمة تطيخ لو بيا ،إما أف يكػف خفيت العمة عمى مغ صححو ،كإما أف
يكػف ال يخاىا معتبخة قادحة(.")5
السثاؿ الخابع -حيث يحكخ حج الحجيث الحدغ عشج بعس العمساء ،كيتعقب عميو بقػلو" :فميذ
يحدغ في حج الحدغ فزلً عغ أف يكػف أحدغ لكجو ... :ثالثيا :اشتخاط نفي العمة ال يرمح ىشا؛
لف الزعف في الخاكؼ عمة في الخبخ ،كاالنقصاع في السشاد عمة في الخبخ ،كعشعشة السجلذ عمة في
الخبخ ،كجيالة حاؿ الخاكؼ عمة في الخبخ.")6(...
السثاؿ الخامذ -حيث يتعقب عمى الحافع عبج الخحيع العخاقي (ت 806ىػ) في جدمو بقبػؿ
مخاسيل الرحابة

()7

دكف خلؼ

( )8

فيقػؿ" :قمت :في إشلؽ ىحا الشفي عغ السحجثيغ نطخ؛ لف أبا

ِؼ ،أبػ سعيج السجني ،ثقة ،ركػ عغ أبي ىخيخة  -رضي للا عشو -كغيخه،
السْقُبخِّ
( )1ىػ سعيج بغ أبي سعيجَ :ك ْيداف َ
مات في حجكد عاـ 120ىػ ،كقيل قبميا ،كقيل بعجىا .انطخ إلى تخجستو في :تيحيب التيحيب ،)329/3( :كتقخيب
التيحيب.)236/( :

ِؼ ،السجني ،مػلى أـ َش ِخيظ ،ثقة ثبت ،ركػ عغ عسخ كعمي كغيخىسا  -رضي للا
السْقُبخُّ
( )2ىػ َك ْي َد ُ
اف أبػ سعيج َ
عشيع ،-مات سشة 100ىػ .انطخ إلى :تيحيب التيحيب ،)597/6( :كتقخيب التيحيب.)463/( :
( )3أؼ مغ كل الرحابييغ.
( )4الشكت عمى كتاب ابغ الرلح.)118 -117/( :
( )5السخجع الدابق.)119/( :
( )6السخجع الدابق.)129/( :
( )7انطخ إلى التقييج كاليزاح.)68/( :
( )8في السدألة قػالف :الكؿ -إنيا مقبػلة ،كالعمة فييا ليدت قادحة ،كىػ رأؼ الجسيػر .الثاني -إنيا مخدكدة كسخاسيل
الس َحِّجِثيغ .انطخ إلى :الفقيو كالستفقو ،)103/1( :كجامع التحريل
غيخ الرحابة ،كالعمة فييا قادحة ،كىػ رأؼ بعس ُ
في أحكاـ السخاسيل ،)48/( :كتقخيب الشػكؼ مع تجريب الديػشي.)207/1( :
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الحدغ ابغ القصاف صاحب " بياف الػىع كاليياـ"مشيع ،كقج رد أحاديث مغ مخاسيل الرحابة -رضي
للا عشيع ،-ليدت ليا عمة إال ذلظ(.)2(")1
كيقػؿ الحافع ابغ حجخ في كتابو "الشكت عمى كتاب ابغ الرلح" متعقباً عمى كلـ ابغ

ِ
الرلح في أف السحجثيغ كثي اًخ ما يعممػف
بالسخسل" :أقػؿ :ليذ ىحا مغ قبيل السعمػؿ عمى
السػصػؿ
َ

السعمػؿ عمى اصصلحو مقيج بالخفاء ،كالرساؿ أك
اصصلحو -كإف كانت عم ًة في الجسمة-؛ إذ
ُ
االنقصاع ليدت عمتيا بخفية( .)4(")3كىحا أبمغ كلـ مغ محجث قجيخ كابغ حجخ يذيخ فيو برخاحة تامة
إلى :العمة بسعشاىا الخاص ،كالعمة بسعشاىا العاـ.
كسا يقػؿ متعقباً عمى ابغ الرلح في قػلو "ثع اعمع أنيع قج يصمقػف اسع العمة عمى غيخ ما

ذكخنا" :"...مخاده بحلظ أف ما حققو [ابغ الرلح] مغ تعخيف السعمػؿ ،قج يقع في كلميع ما يخالفو،
كشخيق التػفيق بيغ ما حققو السرشف

( )5

كبيغ ما كقع في كلميع( ،)6أف اسع العمة إذا أشمق عمى

حجيث ال يمدـ مشو أف يدسى الحجيث معمػالً؛ إذ السعمػؿ ما عمتو قادحة خفية [عمى اصصلحيا أك
بابيا] ،كالعمة أعع مغ أف تكػف قادحة أك غيخ قادحة ،خفية أك كاضحة(.)8(")7

( )1يعشي الرساؿ ،كىي عمة ،كلكشيا غيخ قادحة ،كعميو تكػف استعسمت بالسعشى العاـ لمعمة.

( )2الشكت عمى كتاب ابغ الرلح .)217/( :كمغ أراد االستدادة فميشطخ إلى السخجع الدابق:
(130/ك131ك132ك147ك 149ك152ك 153ك156ك 159ك208ك 216ك296ك299ك.)304
( )3بل عمتيا جمية ضاىخة كإف كانت قادحة ،كىحا استعساؿ لمعمة بالسعشى العاـ؛ الختلؿ الذخط الكؿ مغ شخشي العمة
الغسػض كالخفاء.-( )4الشكت عمى كتاب ابغ الرلح.)313/( :

( )5أف العمة يشبغي أف يتػفخ فييا :الغسػض كالخفاء ،كالقجح ،فتكػف عمى اصصلحيا.
( )6لعمو يعشي ما كقع في كلـ جيابحة السحجثيغ الحيغ تكمسػا في العمل ،كأنيع أشمقػا العمة عمى ما تػفخ فيو الذخشاف:
الخفاء كالقجح ،-كسا أشمقػىا عمى ما اختل فيو أحج الذخشيغ ،أك كلىسا.( )7لعل الحافع ابغ حجخ يذيخ ىشا إلى أف السحجثيغ سيسا القجامى مشيع قبل عرخ ابغ الرلح ،قج أشمقػا العمة
عمى :ما تػفخ فيو الذخشاف ،أك اختل كلىسا ،أك اختل أحجىسا ،بل يفيع مغ كلمو أنيع أشمقػا العمة عمى ما ىػ أكسع

مغ ذلظ ،مسا لع يػجج فيو أؼ شخط مغ الذخشيغ ،كسا بيشا ذلظ ،كىحا يجؿ عمى فيع ثاقب ،كاشلع كاسع في عمع
العمل ،كليذ غخيباً عمى الحافع ابغ حجخ ،الحؼ يعج مغ خاتسة الحفاظ ،بل صخح الديػشي -حدب اجتياده -عشجما
ِ
كخِت َع بو
الباب بعجهُ ،
تخجسو أنو خاتسة الحفاظ فقاؿ ..." :فقج انتفعت في الفغ بترانيفو ،كاستفجت مشو الكثيخ ،كقج ُغم َق ُ
الذأف" .شبقات الحفاظ.)553/( :
ىحا
ُ
( )8الشكت عمى كتاب ابغ الرلح.)328/( :
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كسا يقػؿ الحافع ... " :فسالظ [الماـ] ال يخػ االنقصاع في السشاد قادحاً( ،) 1فمحلظ يخخج
السخاسيل كالسشقصعات كالبلغات في أصل مػضػع كتابو ،كالبخارؼ يخػ أف االنقصاع عمة ( ،)2فل
يخخج ما ىحا سبيمو إال في غيخ أصل مػضػع كتابو كالتعميقات( )3كالتخاجع(.)5(")4

كيقػؿ أيزاً مبيشاً لساذا لع يتعخض الماـ الجارقصشي (ت485ىػ) إلى الحاديث السعمقة في

صحيح البخارؼ؛ لف مػضػع الرحيح ىػ الحاديث السدشجات ،كالسعمقات ليدت مدشجات... " :
فانتفى إيخاد السعمقات ،كبقي الكلـ فيسا ُعِّم َل ()6مغ الحاديث السدشجات(.")7
الماـ مدمساً قج عخض صحيحو كمو عمى أبي ُزْرَع َة
كيقػؿ أيزاً نقلً عغ غيخه مػضحاً أف
َ

أشار أف لو عم ًة
الخازِّؼ... " :
عخضت كتابي ىحا عمى أبي ُزْرَع َة الخازِّؼُّ ،
ُ
فكل ما َ
َ
ذلظ مباشخة يعقب الحافع مبيشاً أف البخارؼ كمدمساً قج أخخجا الحاديث التي ال عمة فييا أصلً ،أك
()8

تخكتُ ُو( .")9كبعج

تمظ التي فييا عمة غيخ قادحة في قبػؿ الحجيث كصحتو ،فيقػؿ" :فإذا ُعخؼ كتقخر أنيسا ال يخخجاف

مغ الحجيث إال ما ال عمة لو ،أك لو عمة إال أنيا غيخ مؤثخة

()10

عشجىسا(.")11

( )1أؼ ال يخاه عمة تقجح في صحة الحجيث ،كىحا مغ إشلؽ العمة بالسعشى العاـ.

( )2أؼ يخاه عمة تقجح في صحة الحجيث ،كىحا مغ إشلؽ العمة بالسعشى الخاص.

كيعدػ الحجيث إلى َم ْغ فػؽ السححكؼ ،أك
( )3يعشي في الحاديث السعمقة ،التي ُححؼ مغ مبجأ إسشادىا رٍاك أك أكثخ ُ
ُححؼ السشاد كمو مغ أكلو ،كسا استعسمو بعزيع( .انطخ إلى :تقخيب الشػكؼ مع تجريب الديػشي.)219/1 :
( )4يقرج تخاجع أبػاب صحيح الماـ البخارؼ ،التي صشعيا بشفدو.
( )5ىجؼ الدارؼ.)10/( :

( )6أؼ بقي الكلـ فيسا أعمو الجارقصشي مغ أحاديث صحيح البخارؼ بأؼ عمة ،سػاء أكانت بالسعشى الخاص ،أـ

"عمل" تذسل العمل كميا ،كالشاضخ إلى كفي ما عممو الجارقصشي مغ أحاديث الرحيح يجرؾ ذلظ
بالسعشى العاـ؛ لف كمسة ُ
تساماً .كمغ أراد الفائجة كالتأكج فميشطخ إلى ىجؼ الدارؼ)383-346/( :؛ ليخػ الحاديث التي أعميا الجارقصشي كغيخه
مغ الشقاد مغ صحيح البخارؼ ،كأنيع أشاركا إلى عمل بالسعشى الخاص ،كإلى أخخػ بالسعشى العاـ ،كإجابات الحافع ابغ
حجخ عشيا.

( )7ىجؼ الدارؼ.)346/( :
( )8أياً كاف نػعيا؛ لنيع أشمقػىا عمى العمة بسعشيييا الخاص كالعاـ ،كعمى غيخ ذلظ.
( )9ىجؼ الدارؼ.)347/( :

( )10أؼ غيخ قادحة في صحة الحجيث.
( )11ىجؼ الدارؼ.)347/( :
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كيقػؿ أيزاً ... " :كربسا عمل بعس الشقاد أحاديث ادعى فييا االنقصاع () 1؛ لكػنيا غيخ

مدسػعة ...فالتعميل بجسيع ذلظ مغ أجل مجخد االختلؼ

() 2

غيخ قادح؛ إذ ال يمدـ مغ مجخد

االختلؼ اضصخاب يػجب الزعف(.")3
ِ
ع محسج بغ ِ
ِ
ِ
"السقاصج
مثاليغ مغ كتاِب ِو
اؾ
عبج
كمشيع الحاف ُ
ُ ُ
الخحسغ الد َخ ِاك ُّؼ (ت901ىػ)َ ،ك َى َ
الح َد َش ِة":
َ
ِ
ِ
الترشيف في الحاديث السذتي ِخة ،لع يتكمسػا كلماً شافياً بسا
الكؿ-حيث يبيغ أف مغ سبقو في
ٍ
يديل عمل الحاديث التي ذكخاىا في كتابييسا ،فيقػؿ... " :كال مْقِجـ عمى تَ ْش ِق ْي ٍ
إف
ز لستقج ٍـ أك جفاء ،ك ْ
ُ ٌ
ِ
ِ
خمل ،كال تكمع بسا يتزح ِب ِو زكاؿ ِ
لع يدمع كلمو ِم ْغ ٍ
العمل()4؛ تَ ُّأدباً َم َع الئسة كالدْرَكذ ِي [ت 793ق]
ُُ
ُ
ُ
ْ ْ
َ
ّ
()5
ك ِ
ابغ تَْي ِسي َة [ت718ىػ] ".
اتب عشج ُّ ِ
ٍ
ٍ ِ
اؿ" ،كأن ُو
ف ُج ْدءاً في مختبة عالية م َغ السخ ِ َ
الثاني-يذيخ إلى أنو أل َ
الرػِفية تُ َدسى ْ
"الب َج َ
بيغ ِ
ككحا ِمغ السخُفػِع ِمسا أ ْفخدتُو ك ِ
فيو ِ
اضحاً َبِّيشاً ُم َعملً ،في ُج ْدٍء َسس ْيتُ ُو
العَم َل عام ًة،
فيقػؿَ ... " :
َ َ
ّ َْ ُ
َ َْ
ُ
اؿ(.")6
َ"ن ْ
آلؿ ِفي َ
الب ْج ْ
الكل ِـ َعَمى َ
ط َع ال ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
لمعمة ،كفي عجة
العاـ
لمعمة بالسعشى
العمساء
استعساؿ
الشساذج مغ
كبعج ،فيحه بعس
الخاص ك ِّ
ِ
القادحة ،ك ِ
ِ
ِ
ِ
الخفية ِ
قبل ِ
ٍ
غيخ
الخفية
بالعمل:
الحاديث
كبعجهُ ،كأنيع قج أعمػا
الرلح
ابغ
ِ
َ
َ
عرػر َ
ِ
القادحة ،ك ِ
ِ
ِ
الخفية ِ
أشياء
ذلظ فأشمقػا العم َة عمى
القادحة ،كالطاىخِة
أكثخ مغ َ
غيخ القادحة ،بل تػسعػا َ
َ
خارجة عغ ذلظ ِ
ٍ
كمو كسا َبيشا ساِبقاً.
َ
ميع نقمو الجكتػر /ماىخ الفحل عغ أستاذه كمذخفو عمى رسالة الساجدتيخ الجكتػر/
كلـ ٌّ
كثَع ٌ
ِّ
الخاص ،كمتى ُيصمقػنيا بالسعشى
صمق السحجثػ َف العم َة بالسعشى
ىاشع جسيل ،يبيغ فيو
الخيخ متى ُي ُ
ُ

الجكتػر /ماىخ" :كفي حػار مع أستاذؼ العلمة الجكتػر/ىاشع جسيل قج تشبيت إلى
يقػؿ
ِّ
العاـُ ،
ُ
حيث ُ
أمخ آخخ ،كىػ :أف السحجثيغ إذا تكمسػا عغ العمة باعتبار أف خمػ الحجيث مشيا يعج قيجاً ال بج مشو
لتعخيف الحجيث الرحيح ،فإنيع في ىحه الحالة يصمقػف العمة كيخيجكف بيا السعشى االصصلحي

( )1كاالنقصاع عمة ضاىخة كاضحة ،كإف كانت قادحة.
( )2يقرج ما تختمف الخكاة فيو بتغييخ رجاؿ بعس السشاد ،كقج بيغ الحافع كيفية العسل في مثل ىحه الحالة بالجسع
كنحػه؛ مغ أجل إزالة تمظ العمة ،كأف ذلظ يعج عمة ،إال أنيا غيخ قادحة .انطخ إلى ىجؼ الدارؼ:

(347/ك348ك351ك)387؛ لف فييا أمثمة عمى العمة غيخ القادحة ،كىػ استعساؿ لمعمة بالسعشى العاـ.
( )3السخجع الدابق.)347/( :
( )4الخفية كالجمية.
( )5السقاصج الحدشة.)3/( :

( )6السخجع الدابق .)10/( :كمغ أراد االستدادة في مجاؿ إشلقو العمة بالسعشى العاـ ،فميشطخ في الرفحات التالية
إلى نساذج مغ ذلظ الشلؽ 12ك14ك16ك19ك22ك24ك25ك26ك.29
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الخاص ،كىػ :الدبب الخفي القادح .كإذا تكمسػا في نقج الحجيث بذكل عاـ ،فإنيع في ىحه الحالة
يصمقػف العمة كيخيجكف بيا الدبب الحؼ يعل الحجيث بو ،سػاء أكاف خفياً ،أـ ضاى اًخ ،قادحاً ،أـ غيخ

قادح(.")1
ٍ

كمع تقجيخنا ليحا الخأؼ الحؼ فيو نػع مغ االجتياد كإعساؿ لمعقل ،إال أنو يتشافى مع ما ىػ

ِّ
ِ
الخاص
بالسعشييغ
السحجثيغ ،كاستعسمػا فييا العم َة
مػجػد
ٌ
مدصػر في كتب العمل التي صشفيا جيابحةُ
َ
ٌ
العاـ ،كعمى غيخِىسا مسا ال يشجرج تحت اس ِع ِ
العمة ِ
ِ
السعشييغ.
بأحج
ك ِّ
ُ َ
ٍ
الشلؽ يرح أف يكػف
حيشئح ،فإف ىحا
أما حجيثو عغ نقج الحجيث بذكل عاـ كإشلقيع لمعمة
َ
قبل.
تعخيفاً لمعمة بالسعشى العاـ الحؼ ارتزيشاه مغ ُ
عاني (ت9981ىػ) فقج ذكخ تعخيف ِ
ِّ
الخاص ،-كبعج
العمة اصصلحاً -بالسعشى
أما
الماـ الر َش ِ ُّ
َ
ُ
ِ
ِ
العمة بالسعشى ِ -
غيخ
تصمق عمى
لمعمة ،كأنيا قج
أغمبي
يف
ٌّ
يف االصصلحي تعخ ٌ
ذلظ بيغ أف التعخ َ
ُ
ِ
فإنو سيأتي ( ) 2أنيع ُيعمػ َف
بأشياء
االصصلحي -أحياناً ،فقاؿ:
ِ
َ
"ككاف ىحا تعخيفاً أغمبياً لمعمة ،كإال ُ
َ
ّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ضاى ٍخة ِ
الحجيث(.")3
صحة
يؤثخ في
غيخ خفية كال غامزةُ ،
كيعمػ َف بسا ال ُ
ِ
أنيع قج ُيعمػ َف
(الحجيث
الحجيث
بأشياء ضاى ٍخة(" :كقج ُيعمػ َف) أؼ أئس ُة
َ
كقاؿ بعج ذلظ ُمذي اًخ إلى ْ
َ
ِ
ِ
ِ
مػجػد في ِ
ِ
العمل) ،كقج
كتب
كذلظ
كضعف ِو،
كفدق الخاكؼ،
كالرساؿ،
ليدت غامز ًة:
بأشياء
ٌ
ْ
َ
َ
()5
)
4
(
ِ
أغمبي ".
أنو
ٌّ
يف لمعمة [اصصلحاً] ُ
قجمشا لظ أف التعخ َ
ِ
خاكؼ
القػؿ بحلظ ،كأف التعميل بالعمل الطاىخة قميل،
الماـ الرشعاني إلى
كقج سبق
الماـ الد ُّ
َ
ُ
الدخاكؼ" :كلكغ ذلظ مشيع بالشدبة لمحؼ
كأف التعميل بالعمل الخفية ىػ الكثخ ،حيث قاؿ
ُّ

قبمو()6قميل(.")7

كلدشا مع ىحا الخأؼ؛ لف الشاضخ إلى كتب العمل كفييا ،يخػ أف السحجثيغ سيسا الستقجمػف مشيع،

قج أعمػا بأمػر ضاىخة قادحة ،كضاىخة غيخ قادحة ،كسا أعمػا بأمػر خفية قادحة ،كبأمػر خفية غيخ

قادحة ،بل كججناىع قج أعمػا بعس الحاديث التي يػجج فييا شيء يثيخ الذظ ،أك تكػف مبيسة،
كتحتاج إلى بياف كتػضيح ،أما أف يقاؿ :إف التعميل بالسعشى االصصلحي لمعمة ىػ الغالب في

( )1أثخ عمل الحجيث في اختلؼ الفقياء .)17/( :كقج بيغ أف لحلظ نطائخ عشج السحجثيغ في صفحتي17( :ك)18
فميشطخ إلييسا مغ أراد الفائجة كاالستدادة.

( )2في صفحة )28( :مغ الجدء الثاني.
( )3تػضيح الفكار.)22/2( :
( )4في صفحة )22( :مغ الجدء الثاني.
( )5تػضيح الفكار.)28/2( :
( )6يعشي العمل الخفية.

( )7فتح السغيث لمدخاكؼ.)287/2( :
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التعميل ،فيحا يتشافى مع ما ىػ مػجػد حقيقة في كتب كبار السحجثيغ الحيغ صشفػا في عمع العمل،
كمدجػا بيغ كمتا العمتيغ دكف تغميب لحجاىسا عمى الخخػ ،أما إذا قمشا :إف العمة بالسعشى
االصصلحي ىي الصل في التعميل كعسجتو؛ لسا فييا مغ الغسػض كالخفاء ،كأنيا تحتاج إلى

معمػمات كقجرات كميارات عالية مدبقة كاشلع عسيق كاسع بديط مدتفيس الكتذافيا كتخخيجيا،

كىب للاُ لو تمظ السمكات ،كىع
كتمظ لع تتػفخ في السذتغميغ في الحجيث كعمػمو كميع ،بل في مغ َ
بعس ىؤالء السحجثيغ ،لكاف لشا ذلظ ،كأف العمة إذا أشمقت ،فإنيا تشرخؼ إلى العمة السعيػدة بالسعشى

أؿ فييا لمعيج ،كسا سبق بيانو في السبحث الثاني.
االصصلحي؛ لف ْ
بيشسا بيغ فخيق الباحثيغ الحيغ حققػا عمل ابغ أبي حاتع أف استعساؿ العمة بالسعشى الخاص

أفزل كأجػد ،كذلظ بعج استقخار االصصلح عميو بعج عرخ ابغ الرلح ،حيث قالػا" :غيخ أف
استعساليا في الخفية أجػد بعج أف استقخ االصصلح عمى ذلظ ،عشج كثيخ مغ أىل الحجيث بعج ابغ
الرلح(.")1
كفي ىحا الكلـ نطخ؛ لف تعخيف العمة بالسعشى الخاص قج استقخ أكثخ بعج ابغ الرلح ،إال

أف استعسالو لع يكغ أجػد مغ ذؼ قبل؛ لف مغ قبل ابغ الرلح ال سيسا مغ صشفػا في العمل ،قج
ِّ
الخاص ،إال أنيع تػسعػا في استعساليا فأشمقػىا عمى السعشى
َقعجكا كأصمػا الستعسالِيا بيحا السعشى
ِ
ض ِع مثلً ،كالستأخخكف بعج ابغ
الػ ْ
العاـ ،بل تػسعػا َ
أكثخ فأشمقػىا عمى غيخ السعشييغ كالش ْد ِخ ك َ
ِ
الصل فييا ،كبيشػا أف مغ أصل
بذخشيو؛ باعتباره
الرلح قرخكا إشلَقيا عمى السعشى الخاص
َ
لمعمة مغ جيابحة السحجثيغ كاشتيخكا بحلظ قج أشمقػىا عمى :السعشى الخاص ،كالسعشى العاـ ،عمى حج
سػاء دكف تسييد أك تفخيق ،كسا أشمقػىا عمى غيخىسا ،كمغ ىشا رجح ىحا الفخيق جػاز إشلؽ العمة
عمى كل قادح في سشج الحجيث أك متشو ،فقالػا قبل الشز السحكػر آنفاً" :كعميو فالحؼ يطيخ جػاز

اء كاف ضاى اًخ أك خفياً ،في الدشج أك في الستغ"(.)2
إشلؽ اسع العمة عمى كل قادح في الحجيث ،سػ ٌ

( )1عمل ابغ أبي حاتع بتحقيق فخيق مغ العمساء.)52/1( :
( )2السخجع الدابق الجدء كالرفحة.
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الخابع
السبحث َّ
اـ
خَلصة القػؿ في إشَل ؽ العَّمة بالسعشييغ الخ ّ
اص والع ّ

السيسة نقػؿ كباهللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التػفيق :إف استعساؿ العمة بالسعشى الخاص
القزية
لصة في َىِحِه
الخ
كلبياف ُ
ُ
ُ
الستقجميغ مغ
الغالب لمعمة عشج
تعساؿ
َ
ُ
أك االصصلحي كبالسعشى العاـ غيخ االصصلحي ،ىػ االس ُ
ِ
ِ
التػسع
الشلؽ مغ باب
السعشييغ عمى الدػاء( ،)1ككاف ىحا
جيابحة السحجثيغ ،الحيغ أشمقػىا عمى كل
ِ
ُ
تخكيدِىع أكثخ عمى ِ
العمة بالسعشى الخاص؛ لنيا خفي ٌة قادح ٌة ،كىحا ال يتأتى لؼ
في االستعساؿَ ،م َع
ِ ْ َ
بالحجيث أف يتعخؼ ِ
ِ
م ٍ
ِِِ
ٍِ
مشيع أْل َس ِعّياً ،كلحلظ نجج
ذتغل
إليو ،كإنسا ىػ ٌّ
َ
خاص بفحػلي ْع كفصاحمي ْع كمغ كاف ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
الخفية
بالعمل
القادحة
كغيخ
العمل الطاىخَة
أف ىؤالء قج انفخدكا بالترشيف في عمع العمل ،كألحقػا
َ
َ
بكل ميا ٍرة كح ٍ
ِ
ِ
رافة كا ْق ٍ
تجار،
القادحة؛ تػسعاً كتََفُّشاً مشيع في ىحا الباب
ِّ
َ
السيع الحؼ خاضػا غسارهُ ّ َ
ِ
ِ
كغاصػا في ِِ
العمل
الخفية القادحة ،ممحقيغ بيا
العمل
المجي العسيق؛ مغ أجل التقاط ُد َرِر
بحخه
ِ
َ
ّ
السحجثيغ معخفتُ ُو؛ لنو ال يحتاج إلى ميارات كقجرات ككسائل
يسكغ لغيخىع مغ
بالسعشى العاـ ،الحؼ
َ
ُ
لسعخفتو كالبحث عشو ،كسا ىي الحاؿ في العمة بالسعشى الخاص ،بل ازداد ذلكع التػسع ،المخ الحؼ

جعميع يصمقػف العمة عمى غيخ كل السعشييغ ،مسا لع يتػفخ فيو أؼ شخط مغ شخشي العمة أصلً ،كىحا
كتب ِ
لمسترفح في ِ
العمل.
أمخ َب َج ِى ٌّي
ِ
ٌ
كلسا جاء الماـ ابغ الرلح ككضع مقجمتو الذييخة في عمػـ الحجيث ،بيغ في حجيثو عغ العمة

االصصلحي
الثامغ َع َذ َخ" أف العمة إذا أُشمقت فإنسا ُيخُاد بيا السعشى
في "الشػِع
ُّ
الخاص لمعمة؛ حفطاً
ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
العسالقة مغ السحجثيغ الحيغ كىب للا -عد ك جل -ليع ميار ِ
الحجيث عغ العمة الخفية
ات
أكلئظ
لسكانة
َ
َ
َ َ ُ َ َ َ
ْ

القادحة ،بالضافة إلى الحجيث عغ العمة بالسعشى العاـ الحؼ يسكغ لمسحجثيغ اآلخخيغ معخفتيا؛ لنيا
ال تحتاج إلى الخبخات كالسيارات كاالشلع العسيق في الحجيث كعمػمو كالعمة بالسعشى الخاص ،كبعج

ذلظ بيغ ابغ الرلح أف العمة قج تصمق عمى غيخ معشاىا االصصلحي السعيػد السخاد عشج الشلؽ.

ِ
ِ
عرخ ابغ الرلح؛ لف كتابو كاف عسجتَ ُي ْع
أغمب مغ جاء بعج
المخ عشج
كقج تأص َل ىحا
ُ
ِ
ِّ
الخاص ال بج أف تكػ َف خفي ًة غامز ًة قادح ًة ،كإال
أكثخ مشو أف العم َة بالسعشى
ئيذ ،فبيشػا َ
كمخج َع ُي ُع الخ َ
الس َعمى عمى العمة بالسعشى العاـ ،كما عمت مشدلة
اكتدبت ىحه السكان َة العالي َة ككاف ليا
لسا
ْ
ُ
القجح ُ
ٍ
ِ
ِ
اجتياد في تخخ ِ
ِ
بعس
أحاديث
يجيا مغ
مجاليا ،كاجتيجكا أيسا
الدابقيغ مغ السحجثيغ الحيغ َب َخعػا في
ِ
ِ
الثقات مغ السحجثيغ ،الحيغ يكػف ضاىخ أحاديثيع القبػؿ ،ثع يْم ِيع للا -تعالى -بعس ىؤ ِ
الجيابحة
الء
َ
ُ
ُ ُ ُ
َ
ُ
ِ
عرخ ِ
ِ
ِ
ابغ الرلح.
قبل
عمع
َ
الستقجميغ َ
كيػفُق ُو إلى اكتذافيا كإبخازىا ،كلحلظ كانت بيحا السعشى َ
ر ُخكىا عمى السعشى الخاص لياَ ،م َع
أما العم ُة بالسعشى الخاص
عمع الستأخخيغ ،الحيغ َق َ
فيي ُ
َ
ِ
الحاؿ في االستعساؿ عشج الستقجميغ؛
صمق عمى السعشى العاـ ،كغيخه ،كسا كانت
الشارة إلى أنيا قج تُ ُ
ُ
( )1انطخ إلى الكذف الحثيث ،)10/( :كالعمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ.)270/( :
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ِ
ِ
التأصيل
يعػد الفزل هلل -عد ك جل -ثع ليع في
إب اخ اًز مشيع لجكر أكلئظ الجيابحة مغ السحجثيغ ،كأنو ُ
لمعمة ،ال سيسا العمة بالسعشى الخاص؛ لنيا الصل في التعميل ،كالعمة بالسعشى العاـ تابعة ليا ،كلكغ
مع السدج بيشيسا كعجـ الفرل أك التسييد بيشيسا كسا ىي الحاؿ عشج متأخخؼ السحجثيغ ،سيسا مغ جاء

الذيخ أبػ
بعج ابغ الرلح ،الحيغ بيشػا أف التعميل بالخفاء كالقجح ىػ الصل في التعميل( .)1كقج قاؿ
ُ
ِ
ذلظ بقػلِ ِو:
الحدغ الفقيو في مشطػمتو بيحا الرجد مبيشاً َ
نػعػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تزػػػػػػػػػػػػػػػػػعفاف با ّتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ
فعَّمػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػجيث فػػػػػػػػػػػي ا شػػػػػػػػػػػَلؽ
ػػػػػػػػػػػع الخفػػػػػػػػػػػػي عسػػػػػػػػػػػػجة ا عػػػػػػػػػػػػَلؿ
ثػ َّ

نػػػػػػػػػػػػػع جمػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػه ا عزػػػػػػػػػػػػاؿ

( )2

ِ
بعج الما ِـ ِ
حاز مغ
عمع
ابغ
ِ
العمل ما احتل ىحه السكان َة كال َ
جاء َ
كحلظ َ
الرلح أف َ
بيغ َم ْغ َ
السحجثيغ ىحه السشدل َة الخفيع َة إال بحلظ ،مع عجـ إىساؿ التعميل بغيخ القادح كالطاىخ،
صشفػا فيو مغ
َ
الحؼ كاف مػجػداً عشج الستقجميغ جشباً إلى جشب مع التعميل بالخفي القادح ،ككحا التعميل بسا خخج عغ
"الفزل
نصاؽ كل الشػعيغ مغ التعميل كسا سبق بيانو .ككأف لداف حاؿ متأخخؼ السحجثيغ يقػؿ:
ُ

ِ
العرػر الحىبي َة
كانت تُ َعُّج
افق( ،")3مع الشارة مشيع إلى أف أزمشة الستقجميغ
ْ
َ
العجؿ ُى َػ السػ ُ
لمدابق ،ك ُ
ِ
لمترشيف في عمع العمل ،كغيخه مغ عمػـ الحجيث الخخػ.

( )1يقػؿ الجكتػر ماىخ الفحل في كتابو "الجامع في العمل كالفػائج" (" : )29/كال شظ أف العلؿ بالعمة الخفية القادحة
ىػ الصل في العلؿ كعسجتو".

( )2شخح الشطع السصمػؿ.)12/( :
( )3السقاصج الحدشة.)3/( :
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السبحث الخامذ
الدابقػف في استعساؿ العَّمة وتػضيفها؟
هل ضَّيق َّالَلحقػف مغ السحّجثيغ ما و َّسعه َّ

ِ
ِ
السيع :إنيع لع ُي َ ِ
العمة عمى
رُجكا َح ْج َخ
نقػؿ في الجابة عغ ىحا الدؤاؿ
ِّ
ْ
زّيُق ْػا كاسعاً ،كلع َيْق ُ
ِّ
أشياء ُى ْع،
الدابقيغ
السحجثيغ
الفزل إلى أىمِ ِو ،كأف ال َي ْب َخ ُدػا
أف َي ْش ُدُبػا
معشاىا
الخاص ،كإنسا أرادكا ْ
َ
َ
َ
َ

ِ
ِ
ِ
العمل ،كأن ُي ْع إنسا
الترشيف في عم ِع
مجاؿ
ر َب الد ْب ِق في
ز َل
ك ِم ْغ ُىشا َبيُشػا َف ْ
َ
الدابقيغ ،كأف ْ
ليع َق َ
صيتيع ،كتػاتخ خبخىع ،ما ذلظ إال لنيع أصُمػا كَقعجكا كأسدػا ِ
ِ
ِ
بالب ِ
لمعمة بالسعشى
شافَ ،
إلييع َ
َ ُ ُْ
كذاع ْ ُ ُ ْ
أُش ْي َخ ْ
ُ

ِ
الخاص بذخشييا ِ -
ِ
ِّ
ِ
بأحاديث
تختز
التعميل ،كأنيا
الصل في
السشصمق ك
باعتبارىا
الخفاء كالقج ِح،-
ُّ
َ
َ
ٍ
ٍ
كجػد ٍ
ِ
عمة أك ٍ
ِ
يجركيا إال مغ كىبو للا
بػؿ ،مع
الثقات التي ُي ْػِى ُع
الخك ِاة
عمل خفية قادحة ال ُ
ُ
ضاىخىا الَق ُ
سبحانو كتعالى -فيساً ثاقباً كاشلعاً نػعياً كاسعاً ،كال يتأتى ذلظ إال لسغ َمغ للا -تعالى -عميو بيحاالغػص ك ِ
ِ
العمل كإخخ ِ
ِ
اجيا؛ مغ
البحث عغ تمظ
يغ السي ِخة في
الفزل العطيع مغ ِعْم َي ِة
السحجثيغ السسيد َ
َ
السلمي الر ِ
بعة()1دكف
يع
ِ
أجل أف يحافطػا عمى الصل الثاني -الدشة السصيخة -مغ أصػؿ التذخ ِ
ّ
()2
ز ٍ
يادة عمييا؛ حتى ال نجخل في الذخيعة َ ِ
ِ
الجقيق في
اف
عمع
العمل ىػ السيد ُ
ُ
الغخاء ما َ
َ
ليذ مشيا ؛ لف َ
ِ
ِ
ِ
َق ِ
لمتعميل
العاـ ك
التشبيو عمى أف
الحاديث أك َرِّدىاَ .م َع
بػؿ
التعميل بالسعشى ِّ
التعميل بغيخه قج جاء تََبعاً
َ
َ
ِ
ِ
ِ
مغ ِ
االستعساؿ ،ك ِ
ِّ
الذيء عمى ِ
صمِ َح
إشلؽ
التػسع في
باب
بالسعشى
ِ
اص ُ
الخاصْ ،
غيخ ما ُكض َع ُ
لو أك ْ
ِ
ِ
ٍ
العمساء
نجج
كلحلظ
كاف عمى باِب ِو،
عمع الحجيث ،كلحلظ ُ
عميو أك َ
َ
ُ
َ
نطائخ في كثيخ مغ العمػ ِـ كمشيا ُ

استُ ْع ِس َل عمى
َ
الدابقيغ ُيكخرك َف فيسا ْ
ما ك ِ
ض َع لو عبارَة :ىحا عمى باِب ِو.
ُ

حقيق ًة ،كالعم ُة بالسعشى العاـ كغيخىا

ضع لو عبارة :ىحا عمى ِ ِ ِ
ِ
ِ
استُ ْع ِس َل عمى
َ
غيخ ما ُك َ
غيخ بابو ،كفيسا ْ
استُ ْع ِسَم ْت عمى باِبيا
كبشاء عميو تكػف العم ُة بالسعشى الخاص قج ْ
ً
غيخ باِبيا مغ ِ
قج استعسميا السحجثػ َف عمى ِ
التػسع السجازِّؼ
باب
ِ

ِ
ِ
السدمسيغ ،كالتي
جسيػر
عشج
ياسَ ،كِىي الدل ُة الربع ُة
يع ،ك ُّ
آف َ
الستفق عمييا َ
َ
(َ )1كِى َي :الُقخ ُ
الدش ُة ،ك ْ
ُ
الجساعُ ،كالق ُ
الكخ ُ
َ
ِ
ِ
الشداء ( ( : )59يا أَي ِ
ِ
شك ْع ۖ َفِإف
يجس ُع َيا قػُل ُو تَعاَلى في سػرِة
ػؿ َكأُكلِي ْال َْم ِخ ِم ُ
ُّيا الح َ
يعػا َّللاَ َكأَش ُ
آمُشػا أَش ُ
يعػا الخُس َ
َ َ
يغ َ
َ
َٰ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل) .انطخ إلى :عمع
َح َد ُغ تَ ْأ ِك ً
تََش َاز ْعتُ ْع في َش ْيء َف ُخُّدكهُ ِإَلى َّللا َكالخُسػؿ ِإف ُكشتُ ْع تُ ْؤ ِمُشػ َف ِباَّلل َكاْلَي ْػ ِـ ْاآلخ ِخ ۚ َذل َظ َخ ْيٌخ َكأ ْ
أصػؿ الفقو لعبجالػىاب خلؼ.)21/( :
( )2كفي السقابل ال يشبغي أف نتشصع في نقج السانيج ،كنعسل عمى تزعيف أحاديث مقبػلة اعتسجىا السحجثػف كالفقياء
كن ْح ِد ُغ الطغ
كبشػا عمييا أحكاماً فقيية كغيخىا مشح مئات الدشيغ ،كسا صشع كيرشع بعس السعاصخيغ الحيغ يجتيجكف ُ
ِب ِي ْع ،كيحخمػف السدمسيغ مغ أجخىا كالتقخب بيا إلى للا -سبحانو كتعالى ،-كبحلظ الرشيع ال يجرؼ أحجىع أنو يشقز
مغ السرجر الثاني لمتذخيع؛ لف الجيغ السلمي كامل ،ال يقبل الديادة؛ لنيا بجعة فيو ،فكحلظ ال يقبل الشقراف مشو؛

لنو بجعة أشخ مغ الديادة لخفائو كغسػضو ،كالعمة بالسعشى االصصلحي الخاص عشج السحجثيغ.
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ِ
ِ
االستعساؿ ،أك مغ ِ
المغػؼ
االصصلحي الستقج ِـ عميو
الكسع ِم َغ السعشى
االسترحاب لمسعشى
باب
في
ِ
ِ
ِّ
ّ
مشو في ٍ
نطائخ َعِج ْي َجةٌ فييا.
كثيخ ِم َغ العمػ ِـ ،كلو
حيث
مغ ُ
سائغ ٌ
الدمغ ،كىحا ٌ
ُ
مانع ُ
ُ
جائد ال َ
كمسغ ماؿ إلى أف ىحا االستعساؿ ِم ْغ ِ
أف
باب
ِ
التػسع الستا ُذ /مرصفى باحػَ ،
بعج ْ
قاؿ َ
حيث َ
َ
ْ َ
)
1
(
ِ
ِ
ِ ِ
كاف ْأك َجمِّياً:
صَم ُق َعَمى ُك ِّل ٍ
اص ِصلحاً ،كأنيا َق ْج تُ ْ
قادح في صحة الحجيث َخفّياً َ
ذكخ تعخ َ
َ
يف العمة ْ
ِ
"كىحا االستعساؿ إنسا ُىػ ِم ْغ ِ
عمع
ط ،ك
باب
المغػؼ ِّ
ِ
التػسع فق ْ
العاـ ،كإال فسا َ
ِّ
استعساؿ المفع بسعشاهُ
ُ
ُ
َ
حاز ُ
العمل ِ
ِ
ِ
بخفاء ِ
ِ
ىحِه ُّ
كح ِطي بالتقجي ِع كالت ْب ِجْي ِل دك َف ِ
يبحث فييا
العمل التي
الحجيث ،إال
سائخ عمػ ِـ
الذيخة،
ُ
ْ ََ َ َ
ِ
كدقتيا(.")2

ِ ِ
ِ
خاكؼ
ذلظَ ،قِج ا ْقتََب ُدػا كمس َة
كم ْغ َنحا َن ْح َػهُ في َ
التػسع م ْغ قػؿ الد ِّ
كلعل الستا َذ /مرصفى باحػ َ
ِ
ِ
صمِق اسع ِ
ِ
في م ْع ِخ ِ
العمة بالسعشى
إشلؽ
حجيث ِو عغ
ض
ِّ
العم ِة تَ َػ ُّسعاً
العاـُ ،
حيث َ
َ
قاؿَ ... " :م ْغ ُي ْ ُ ْ َ
( )3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عرخ ْاب ِغ
بعج
أف ُيَقّم َج اللحُق ْػ َف الدابق ْي َغ ،سيسا َ
لنو َج َخت العادةُ في ُعمػ ِـ الحجيث غالباً ْ
" ...؛ ُ
لح.
الر ِ

ِّ
السحجثيغ.
عشج
االصصلحي
العمل الخفي َة القادح َة ،أك العم َة بالسعشى
يقرج
()1
الخاص َ
ُ
َ
َ
ِّ
( )2العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ21/( :ك.)23
( )3فتح السغيث لمدخاكؼ.)287/2( :
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السبحث الدادس
الخازّييغ
تخاجع ابغ أبي حاتع وأبيه وأبي زرعة َّ

ِمغ السعمػ ِـ أف للا -عد ك جل -أَعخؼ السع ِار ِ
ش ِ
الزسائخ تُ َعُّج
لؽ ،كأف:
ؼ عمى ال ْ
َ
َ
َْ ُ َ َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
أعخؼ مغ َ ِ ِ
ش ِب
الستكم ِع
السخا َ
السخا َ
ش ِبَ ،
الع َخبِ ِّيَ ،
ُ
السعارؼ في الش ْح ِػ َ
كضس ْي َخ ُ
ضس ْيخ ُ
كضس ْي َخ ُ
كل ك ٍ
غائب .كمغ ىشا نقػؿ :إف ىؤ ِ
ضسيخ ال ِ
ِ
ِ
الستَكم ِع ،الحؼ ىػ
احج
مغ
الء الثلث َة ُي َعُّج ُّ
ْ
مشيع كزسيخ ُ
ِ
سبحان ُو َك تَعاَلىَ -كَكفَق ُي ْع
لنيع ِم ْغ َجياِب َح ِة السحجثيغ الحيغ أْل َي َس ُي ُع للاُ -
السعارؼ في الش ْح ِػ؛
أعخؼ
َ
ُ
ْ
كمسكغ َليع في الحِجي ِث عغ عمعِ ا ِ
ص في بح ِِخه الُم ِج ِي الد ِ
الغ ْػ ِ
بالضاَف ِة إلى َك ْػِن ِي ْع مغ
اخ ِخ،
لعَم ِل ك َ
َ
َ ْ
َْ
َ ََ َ ُْ
ّّ
ِ
بار العَم ِ
ِ
ِ
اآلفاؽ ،ال ِسيسا ما
اشتُ ِي ُخكا في
بيغ
ساء،
السدمسيغ ،ك ْانتَ َذ َخ ْت عمػميع ك ْ
الحيغ َ
َ
ذاع ص ْيتُ ُي ْع َ
َ
ك ِ ُ
ِ
(عمل ِ
أش َي ِخىا كأ ْكثَ ِخىا ْانِتذا اًر،
كتاب
يتعمق بعمع عمل الحجيث ،الحؼ ُي َعُّج
ابغ أبي حات ٍع الخِازِّؼ) مغ ْ
ُ
صج ٍؽ فييع .كلسا كانػا في ِ
اآلخ ِخيغ ،كجعل َليع لِد ِ
فيؤ ِ
الء مسغ تَخؾ للا -تَعاَلى -عمييع في ِ
ىحه
اف ْ
َْ ََ َ ُْ َ َ
ْ ََ ُ
ْ ّ
ْ
ٍ
ٍ
لة الخ ِ
السكانة كتمظ السشد ِ
ِ
ِ
يغ مغ
فيعة،
ْ
شاؾ حاج ٌة إلى تخجست ِي ْع ببداشة كاستفاضة؛ لف الكثيخ َ
فميدت ُى َ
َ
الباحثيغ كالجارسيغ قج تخجسػىع تَخ ِ ِ ٍ
باخِت ٍ
رار ُم ِف ْيٍج؛ تَ ْح ِك َخًة لمقارغ
أيت أف
أتخجسيع ْ
اج َع كافيات .كمغ ُىشا ر ُ
َ
َ
ْ َ
ْ
كسخاجاً لمقارغ السبتجغِ ،
بادئاً بأبي حات ٍع ،كمثَِشياً بأبي زرع َةِ ،
الس ْشتَ ِييِ ،
كخاتساً ِ
كذلظ
بابغ أبي حاتعٍ؛
ُّ
َ
ُْ َ
ُ
الكتاب ،ىحا ،كباهللِ
ذاط ُك ِل ك ٍ
حدب ن ِ
احج مشيع كجيجه في عم ِع ِ
ِ
ِّ
داخل
العاـ-
العَم ِل ِب َش ْػ َع ْييا -
الخاص ك ِّ
ََ َ َ
ّ
َ
ْ ُ َُْ
الس َجُد.
التػفيقُ ،
كمشو َ
ُ
الع ْػ ُف ك َ
ِ
صال َب- :
زس ُغ َى َحا اْل َس ْب َح ُث ثَ َلثَ َة َم َ
َكَيتَ َ
أعخؼ
َ
أعخؼ
ُ

السصمب ال َّوؿ

الخازّي
تخجسة مػجدة لبي حاتع َّ
اسسه وندبه و شيته:

طِم ُّي
ىػ الماـ العالع ،الجيبح الشاقج ،الحافع الكبيخ شيخ السحجثيغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر اْل َح ْش َ
أحج العلـ ،أبػ حاتع الخِاز ُّؼ(.)1
مػلجِ:

ٍ
ٍ
كمائة"(.)2
كتدعيغ
خسذ
ُ"كلِ َج سش َة
َ

( )1انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)349/1( :كتاريخ بغجاد ،)414/2( :كتحكخة الحفاظ.)112/2( :
( )2تحكخة الحفاظ ،)112/2( :كالػافي بالػفيات.)128/2( :
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شيػخه وتَلميحِ:

ى
َص َس ِع ُّي ،كأبا ُن َع ْيع ،كخمق كثيخ
ر ِار ُّؼ ،ك ْال ْ
رو عغ :عبيجللا بغ مػسى ،ودمحم بغ عبجللا ْال ْن َ
غيخ ىؤالء.
روى عشه :يػنذ بغ عبجالعمى ،كأبػ داكد ،كالشد ِائ ُّي ،كأبػ عػانة ِْ
ال ْسَف َخِائ ِيشي ،كآخخكف كثخ(.)1
َ

مكانته وثشاء العمساء عميه:

قاؿ أبػ يعمى الخميمي" :الماـ الستفق عميو ،بالحجاز ،كالذاـ ،كمرخ ،كالعخاؽ ،كالجبل،

كخخاساف بل مجافعة... ،سسعت ججؼ ،كأبي ودمحم بغ إسحاؽ الكيداني ،كغيخىع قالػا :سسعشا عمي بغ
إبخاىيع بغ سمسة القصاف أبا الحدغ يقػؿ :ما رأيت مثل أبي حاتع الخازؼ ال بالعخاؽ ،كال باليسغ ،كال

بالحجاز ،فقمشا لو :قج رأيت إسساعيل القاضي ،كإبخاىيع الحخبي ،كغيخىسا مغ عمساء العخاؽ ،فقاؿ :ما
رأيت أجسع مغ أبي حاتع كال أفزل مشو  ،...كقاؿ حجاج بغ شاعخ يقػؿ :ما بالسذخؽ مثل أبي

زرعة ،كأبي حاتع  ،...كقاؿ الخبيع بغ سميساف صاحب الذافعي :لع نمق مثل أبي زرعة ،كأبي حاتع
مسغ كرد عميشا مغ العمساء(.")2

كنقل الخصيب البغجادؼ عغ أحسج بغ َسَم َس َة الحافع قػلو" :ما رأيت بعج دمحم بغ يحيى أحفع
ر ِار ُّؼ القاضي قػلو" :ما رأيت
لمحجيث كال أعمع بسعانيو مغ أبي حاتع" ،كعغ مػسى بغ إسحاؽ ْال ْن َ

أحفع مغ أبي حاتع" ،كعغ الشدائي قػلو" :ثقة" ،كعغ أبي ُن َعيع الحافع قػلو" :إماـ في الحفع" ،كعغ
ىبةللا بغ الحدغ الص َب ِخ ُّؼ" :كاف إماماً عالساً بالحجيث حافطاً لو ،متقشاً متثبتاً(.")3
وفاته:

تػفي في مجيشة الخِّؼ ،في شيخ شعباف ،سشة مائتيغ كسبع كسبعيغ كلو اثشتاف كثسانػف سشة،
فخحسو للا رحسة كاسعة(.)4
السصمب َّ
الثاني
الخازّي
تخجسة مػجدة لبي زرعة َّ
اسسه وندبه و شيته:

ىػ الماـ سيج الحفاظ عبيجللا بغ عبجالكخيع بغ يديج بغ فخكخ اْلُق َخِش ُّي ،محجث الخِّؼ ،أبػ زرعة الخِاز ُّؼ.

( )1انطخ إلى :تاريخ بغجاد ،)414/2( :كتحكخة الحفاظ.)112/2( :
( )2الرشاد.)683-682/2( :
( )3تاريخ بغجاد.)414/2( :

( )4انطخ إلى :تاريخ بغجاد ،)414/2( :كتحكخة الحفاظ.)113/2( :
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مػلجِ:

كلِج بعج ني ٍ
ِ
ِ
مائتيغ(.)1
كقيل :سش َة
ف
َُ َ َ
كمائتيغَ ،

شيػخه وتَلميحِ:

ِ
ِ
ى
ِ ِ
الػليج
اىيع ،كأِبي
ير ُة ْب ُغ ُعْق َب َة،
كمدمع ُ
رو عغَ :خلد ْبغ َي ْح َيى ،كأبا ُن َع ْيعَ ،كَقب َ
بغ إبخ َ
ُ
غيخ ىؤ ِ
كثيخ ِ
كخمق ٍ
ٍ
الء.
الص َيالِ ِد ِي،
ّ
ِ
ٍ
أحسج ِ
كثيخ
بغ حشبل،
بغ
بغ
ابغ َك َارَة ،كأبػ حات ٍع،
ِ
َ
الحجاجُ ،
كعبجللا ُ
كمدمع ُ
روى عشهُ :
كخمق ٌ
ٌ
ُ
ِم ْشأ ْقخِان ِو ِ
كغيخِى ْع(.)2
مكانته وثشاء العمساء عميه:
قاؿ ابغ حباف" :كاف أحج أئسة الجنيا في الحجيث مع الجيغ كالػرع كالسػاضبة عمى الحفع

كالسحاكخة ...

()3

".

كقاؿ الخصيب البغجادؼ" :كاف إماماً ربانياً ،متقشاً ،حافطاً ،مكث اًخ صادقاً" ،كنقل عغ دمحم بغ

إسحاؽ الراغاني قػلو في حجيث ذكخه مغ حجيث الكػفة" :ىحا أفادنيو أبػ زرعة عبيجللا بغ عبج

الكخيع .فقاؿ لو بعس مغ حزخ :يا أبا بكخ أبػ زرعة مغ أكلئظ الحفاظ الحيغ رأيتيع ،كذكخ جساعة

مغ الحفاظ ،مشيع الفلس ،فقاؿ أبػ زرعة أعلىع ،لنو جسع الحفع مع التقػػ كالػرع" ،كعغ أبي حاتع

الخازؼ قػلو" :حجثشي أبػ ُزْرَع َة عبيج للا بغ عبج الكخيع بغ يديج القخشي ،كما خمف بعجه مثمو عمساً
كفيساً ،كصيان ًة كصجقاً ،كىحا ما ال يختاب فيو ،كال أعمع مغ السذخؽ كالسغخب مغ كاف يفيع مثل ىحا
ٍ
ِ
بدبيل(.")4
المخ
الذأف مثمو ،كلقج كاف مغ ىحا
وفاته:

ِ
ِ
ِ
بع كستػ َف سش ًة،
بع
الحجة ،سش َة
مجيشة الخِّؼ ،في شيخ ذؼ
تُُػِّفي في
مائتيغ كأر ِ
َ
كستيغ كلو أر ٌ
َ
()5
فخحس ُو للاُ رحس ًة كاسع ًة .
َ

( )1انطخ إلى :تاريخ بغجاد ،)33/12( :كسيخ أعلـ الشبلء.)65/13( :
( )2انطخ إلى :تاريخ بغجاد ،)33/12( :كسيخ أعلـ الشبلء.)66/13( :
( )3الثقات البغ حباف.)407/8( :
( )4تاريخ بغجاد.)33/12( :

( )5انطخ إلى :تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع ،)580/2( :كتاريخ بغجاد.)33/12( :
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السصمب َّ
الثالث
الخازّي
تخجسة مػجدة البغ أبي حاتع َّ
اسسه وندبه و شيته:

ِ
ِ
شيخ السل ِـ ِ
ِ
ِ
ِ
الخحسغ ِ
ِ
محسج
الكبيخ أبي حات ٍع
الحافع
ابغ
عبج
الحافع
ابغ الما ِـ
ىػ
الشاقج ِ
الماـ ُ
ُ
ٍ
محسج الت ِس ِ
بغ إدر َ ِ
ِ
طمِ ُّي الخِاز ُّؼ(.)1
الس ْشِح ِر ،أبػ
يس ُّي اْل َح ْش َ
يذ بغ ُ

مػلجِ:
ِ
إح َجػ ك ْأرَب ِع ْي َغ(.)2
ُكلِ َج سش َة ْأرَب ِع ْي َغ
كقيل :سش َة ْ
كمائتيغَ ،
شيػخه وتَلميحِ:

ِ
غيخ ىؤ ِ
ِ
ِِ ِ
ى
كثيخ ِ
كخمق ٍ
ابغ ك َارَة ،ك ِ
ِ
ٍ
الء
الحدغ ْب ِغ َع َخَف َة،
رو عغ :أب ْيو -أبي َحات ٍع ،-كأبي ُزْرَع َة ،ك َ
بالذا ِـ ِ
كغيخىا.
ِ ِ
ِ
َص َب َي ِان ُّي ،كعمي
روى عشه :الحديغ بغ عمي التسيس ُّي ،كيػسف اْل َس َي َانج ُّيَ ،
كحسج بغ عبجللا ْال ْ
بغ عبجالعديد بغ َم ْخَد ٍؾ ،كآخخكف كثخ(.)3

مكانته وثشاء العمساء عميه:
لقج كاف البغ أبي حات ٍع مكان ٌة عمسي ٌة مخمػق ٌة عالي ٌة ،كمشدل ٌة رفيع ٌة سامي ٌة ،كىػ بحخ مغ بحػر
جسع ٍ
كبيخ مشيع إليو،
غبار بيغ العمساء كالػالة كالقزاة كغيخىع ،حتى كاف مخد
ٍ
العمع ال ُيذق لو ٌ
يدتذيخكنو كيدألػنو في كثيخ مغ القزايا ،ككانػا يخجعػف إلى رأيو كيأخحكف بو ،كأكبخ مثاؿ عمى
ٍ
ببغجاد
صاعج
ذلظ :ما نقمو الماـ الخصيب البغجادؼ عغ أبي عبجللا الدْعَف َخِان ُّي ،حيث قاؿ" :ركػ ابغ
َ
ع ،فخخج عميو أصحاب ابغ صاعج
في أيامو حجيثاً أخصأ في إسشاده ،فأنكخ عميو ابغ ُعْق َج َة الحاف ُ
عقجة ،فقاؿ الػزيخ :مغ ندأؿ كنخجع إليو ،فقاؿ ابغ
بغ
كارتفعػا إلى الػزيخ ِ
َ
عمي بغ عيدى ،كحبذ َ
ّ
أبي حاتع ،قاؿ فكتب إليو الػزيخ يدألو عغ ذلظ ،فشطخ كتأمل ،فإذا الحجيث عمى ما قاؿ ابغ عقجة

()4
شأن ُو " .كقج عمق عبجالخحسغ السعمسي عمى القرة مذيجاً
تفع ُ
فكتب إليو بحلظ ،فأشمق َ
ابغ ُعْق َج َة كار َ

( )1انطخ إلى تحكخة الحفاظ.)34/3( :
( )2انطخ إلى سيخ أعلـ الشبلء.)263/13( :
( )3انطخ إلى تاريخ السلـ.)533/7( :
( )4تاريخ بغجاد.)147/6( :
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بسكانة ابغ أبي حاتع فقاؿ" :كقج كاف في ذاؾ العرخ جساعة مغ كبار الحافع ببغجاد كما قخب مشيا،

فمع يقع االختيار إال عمى ابغ حاتع مع بعج بمجه" الجخح كالتعجيل(.")1
عان ُّي" :مغ كبار الئسة ،صشف الت ِ
قاؿ الماـ الدس ِ
ف الكثيخة ،مشيا كتاب الجخح كالتعجيل،
ران ْي َ
َ َ
ْ
َ
()2
كثػاب العساؿ ،كغيخىسا ،سسع جساع ًة مغ شيػخ البخارؼ كمدمع ".

عمع أبيو ،كأبي زرعة ،ككاف بح اًخ في العمػـ كمعخفة الخجاؿ
كقاؿ الماـ أبػ يعمى الخميمي" :أخح َ
كالحجيث الرحيح مغ الدقيع ،كلو مغ الترانيف ما ىػ أشيخ مغ أف يػصف في الفقو ،كالتػاريخ،

جاؿ(.")3
كاختلؼ الرحابة ،كالتابعيغ ،كعمساء المرار ،ككاف زاىجاً ُي َعُّج مغ ْ
الب ْ
كقج عمق الحافع الحىبي عمى قػؿ الماـ الخميمي ُم ِذيجاً بعمػ مختبة ابغ أبي حاتع كمكانتو فقاؿ:
ِ
السشيفة في الحفع ،ككتابو في التفديخ عجةُ ُمجمجات ،كلو
"كتابو في الجخح كالتعجيل َيْقزي لو بالختبة ُ
ِ
الج ْي ِسي ِة يجؿ عمى إمامِت ِو(.")4
مرشف كبيخ في ّ
الخد عمى َ

كقاؿ الحافع الحىبي (ت738ق)" :الحافع الثبت ابغ الحافع الثبت  ،...ككاف مسغ جسع ُعُمػ
اية كمعخ ِ
الخك ِ
الج ْخح كالتعجيل ،كالتفديخ الكبيخ ،ككتاب العمل (.")5
فة َ
الف ِّغ ،كلو الكتب الشافعة ككتاب َ
الكتّ ِاني
ككتاب ابغ أبي حاتع في العمل كتاب عطيع قيع في مجالو ،حيث قاؿ عشو الماـ دمحم
َ ُ
(ت9435ق) في معخض حجيثو عغ كتب العمل" :كمشا كتب في العمل ،أؼ عمل الحاديث  ...كالبغ
ٍ
مجمج ضخ ٍع مخ ٍ
تب عمى البػاب( .")6كقاؿ الستاذ /مرصفى باحػ عشج حجيثو عغ
أبي حاتع ،كىػ في

كتابو ،كانو ذكخ فيو العمل الخفية كالطاىخة" :كىػ مصبػع متجاكؿ ،مختب عمى البػاب الفقيية :الصيارة،
عطيع الشفع ،إال أف مرشفو ذكخ فيو العمل :الخفية ،كالجمية ،فيػ
ثع الرلة ،كىكحا ،كىػ كتاب جميل ً
ٍ
خاص بالعمل الخفية كسا يطغ(.")7
غيخ

وفاته:

()8
ِ
مجيشة الخِّؼ ،في ِ
فخحس ُو
،
بزع كثسانػ َف سش ًة
يغ كثلثسائ ٍة ،كلو
تُػفي في
شيخ ُم َحخٍـ ،سش َة ٍ
سبع كعذخ َ
ٌ
َ
للا رحس ًة كاسع ًة.
ُ

( )1مقجمة الجخح كالتعجيل.)7/1( :
( )2النداب لمدسعاني.)286/4( :
( )3الرشاد.)683/2( :

( )4تحكخة الحفاظ.)34/3( :
( )5ميداف االعتجاؿ.)588-587/2( :
( )6الخسالة السدتصخفة.)148/( :

( )7العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ.)260/( :
( )8انطخ إلى :تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع ،)658/2( :كالرشاد ،)683/2( :كسيخ أعلـ الشبلء.)269/13( :
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الفرل َّ
الثاني
مبحثيغ ِ
ِ
اثشيغ- :
كيتكػ ُف ِم ْغ

ِ
الرساؿ كتَخ ِجيح الرس ِ
ِ
لإلع َل ِؿ ِبتَ َع ُار ِ
اؿ.
ص ِل َم َع
 السبحث َّ
الوؿ -ثَلثَ ُة َن َساذ َج ْ
ض اْل َػ ْ
َ ْ ُْ َْ
ف مع الخْف ِع كتَخ ِجيح اْلػْق ِ
ِ
ِ ِ
 السبحث َّ
إلع َل ِؿ ِبتَ َع ُار ِ
ف.
الثاني -ثَلثَ ُة َن َساذ َج ل ْ
ض اْل َػْق َ َ
َ ْ ُْ َ
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السبحث ال َّوؿ
ثَلثة نساذج لإلعَل ؿ بتعارض الػصل

()1

()2

مع ا رساؿ

وتخجيح ا رساؿ

الوؿ:
ال نسػذج َّ
ابغ أبي حات ٍع ( َرِح َس ُو للاُ )" :س لت أبي عغ حجيث رواِ دحيع ،عغ عبجللا
قاؿ ُ
َ -9م ْدأَل ٌة (َ -)14
الرا غ ،عغ ابغ أبي ذ ب ،عغ عقبة بغ عبجالخحسغ بغ أبي معسخ ،عغ مح َّسج بغ
ابغ نافع َّ
ذ
عبجالخحسغ بغ ثػباف ،عغ جابخ بغ عبجللا ،عغ
الشبي -صَّمى للا عميه وسَّمع -قاؿ" :مغ م َّ
ّ
ذكخِ ،فميتػ َّض " قاؿ أبي :هحا خص ؛ الشاس يخوونه عغ ابغ ثػباف ،عغ الشبي -صَّمى للا عميه
ّ
وسمع -مخسَلً؛ ال يحكخوف جاب اًخ(.")4
()3

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب الصيارة 64 ،باب الػضػء مغ مذ الحكخ ( ،)961/9حجيثِ
الج َم ْذ ِق ِي ،عغ عبجللا بغ
رقع ،380مغ شخيق َم ْعغ بغ عيدى ،كمغ شخيق عبجالخحسغ بغ إبخاىيع ّ
ّ
نافع ،كلىسا عغ ابغ أبي ِذ ْئ ٍب ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
 أخخجو الذ ِاف ِعي في "الـ" ( ،)43/9مغ شخيق عبجللا بغ نافع كابغ أبي ُف َج ْيظ ،كلىسا عغ ابغأبي ِذ ْئ ٍب ،بو ،مخسلً ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
 أخخجو الص َح ِاك ُّؼ في "شخح معاني اآلثار" ( ،)73/9مغ شخيق أبي َب ْك َخَة عغ أبي عامخ اْل َعَقِج ِّؼعغ ابغ أبي ِذ ْئ ٍب ،بو ،مخسلً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ ()5
ٍِ ِ
ٍ
بغ إبخاىيع ِ
ِ
الج َم ْذ ِق ُّي(.)6
بغ
عبج
عسخك اْلُق َخِش ُّي اْل ُع ْث َسان ُّي  ،أبػ َسع ْيج ّ
ُ -9
الخحسغ ُ
َ
قاؿ اْل ِع ْجمِ ُّي" :ثقة( ،")7كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة( ،")8كذكخه ابغ حباف في الثقات(،)9

( )1السترل :ما اترل إسشاده مخفػعاً إلى الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -أك مػقػفاً عمى الرحابي( .انطخ إلى تقخيب الشػكؼ ضسغ
تجريب الخاكؼ.)183/1 :
( )2السخسل :ما ركاه التابعي دكف ذكخ الرحابي( .انطخ إلى السخجع الدابق.)195/1 :

(َ )3مذ :أؼ مددت الذيء أمدو مداً ،إذا لسدتو بيجؾ( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)329/4 :
( )4عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)19/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصيارة.
( )5اْل ُع ْث َس ِاني :بزع العيغ السيسمة كسكػف الثاء السشقػشة بثلث كفتح السيع كسكػف اللف كفي آخخىا الشػف ،ىحه
ّ
الء ،أك اتباعاً كىػاء كأىل الذاـ قجيساً( .النداب
ك
أك
،
ا
ندب
إما
عشو
للا
رضي
عفاف
بغ
عثساف
الشدبة إلى
ً
ً
لمدسعاني.)234/9 :
( )6انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)495/16( :
( )7معخفة الثقات لمعجمي.)71/2( :
( )8الجخح كالتعجيل.)212/5( :
( )9الثقات البغ حباف.)381/8( :

ِ
يب اْل َب ْغ َج ِاد ُّؼ عغ الش َد ِائ ِي قػلو" :ثقة" ،كعغ أبي سعيج بغ يػنذ قػلو" :ثقة ثبت(،")1
كنقل :اْل َخص ُ
ّ
ٍ
ِ
ابغ ٍ
بعيغ(.)2
مائتيغ
مات سش َة
حجخ :ثق ٌة حاف ٌ
كقاؿ الحاف ُ
ع ٌ
متقغَ ،
كخسذ كأر َ
ع ُ
َ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
()4
ِ
ِ
بغ َن ِاف ٍع الر ُ(ِ )3
الىع ،أبػ ُم َحسٍج اْل َس َجِن ُّي(.)5
ُ -1
عبجللا ُ
ائغ اْلُق َخش ُّي ،اْل َس ْخ ُدكم ُّي  ،مػ ْ
()6
قاؿ أحسج بغ حشبل" :لع يكغ يحدغ ِ
كي ْش َك ُخ( )7ككتابو
ؼ ِحْف َ
الب َخ ِار ُّؼ"ُ :ي ْع َخ ُ
ط ُو ُ
الحجيث " ،قاؿ ُ
َ
أصح ( ،") 8كقاؿ اْلعجمِ ُّي" :ثقة ( ،") 9كنقل أبػ زرعة سؤاؿ البخذعي لو فقاؿ" :ذكخت أصحاب مالظ،
فحكخت َعبج للا بغ نافع الرائغ ،فكمح كجيو(- ")10أؼ كشاية عغ كػنو مجخكحاً عشجه ،-كنقل ابغ أبي
ط ُو كتَُش ِك ُخ ،ككتابو أصح( ،")11كنقل :ابغ أبي
ؼ ِحْف َ
حاتع عغ أبيو قػلو" :ليذ بالحافع ،ىػ ليغ تَ ْع ِخ ُ

حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أبػ زرعة قػلو" :ال بأس بو" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو:

"لع يكغ صاحب حجيث ،كقاؿ مخة :ليذ بحاؾ في الحجيث( ،")12كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ:

"ككاف صحيح الكتاب ،كإذا حجث مغ حفطو ربسا أخصأ( ،")13كنقل البخقاني عغ الجارقصشي قػلو"ُ :يعتبخ
بو( ،")14كنقل اْل ِس ِّد ُّؼ عغ الش َد ِائ ِي قػلو" :ليذ بو بأس ،كقاؿ مخة :ثقة( .")15كقاؿ اْل َخمِيمِ ُّي :لع يخضػا
ّ
حفطو كىػ ثقة ،أثشى عميو الذ ِاف ِعي كركػ عشو حجيثيغ أك ثلثة( ،)16كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة،

صحيح الكتاب في حفطو ليغ ،مات سشة ست كمائتيغ(.)17
ِ
الكتاب ِفي ِحْف ِط ِو لِ ْي ٌغ.
صحيح
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة
ُ

( )1تاريخ بغجاد.)549/11( :
( )2تقخيب التيحيب.)335/( :
ِ
( )3صػغَ :أؼ ِ
ِ
كضعو
َؼ َ
كصػاغُ ،
صائغ َ
كصاغَ َك َل ًما :أ ْ
كيَق ُ
الحْميُ .يَق ُ
صاغَ ش ْع اًخَ ،
اؿ َ
صائغ َ
رػغَُ ،ف ُي َػ َ
صاغَ َي ُ
اؿ َ
َ
َُ
كرتبو( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)61/3 :
( )4اْل َس ْخ ُدك ِمي :بفتح السيع كسكػف الخاء السعجسة كضع الداؼ كفي آخخىا السيع ،ىحه الشدبة إلى قبيمتيغ ،إحجاىسا
ّ
تشدب إلى مخدكـ بغ عسخك ،كالخخػ إلى مخدكـ قخير( .النداب لمدسعاني.)136/12 :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)208/16( :
( )6سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج.)226/1( :
الغػرؼ :كىػ مغ ألفاظ الجخح ،كيترل بحجيث الخاكؼ ال بذخرو ،يعشي :أنو يأتي مخة بالحاديث
( )7قاؿ الستاذ سيج َ
السعخكفة ،كمخة بالحاديث السشكخة يتفخد بخكايتيا ما ال يعخؼ عغ غيخه ،أؼ أنو لع يكغ يتقغ حجيثو( .انطخ إلى معجع
ألفاظ الجخح كالتعجيل.)79/( :
( )8التاريخ الكبيخ.)213/5( :
( )9معخفة الثقات لمعجمي.)63/2( :
( )10سؤاالت البخذعي لبي زرعة الخازؼ.)441/( :
( )11الجخح كالتعجيل.)184/5( :
( )12السخجع الدابق الجدء كالرفحة.
( )13الثقات البغ حباف.)348/8( :
( )14سؤاالت البخقاني لمجارقصشي.)40/( :
( )15تيحيب الكساؿ.)211/16( :
( )16انطخ إلى الرشاد.)227/1( :
( )17انطخ إلى تقخيب التيحيب.)326/( :
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بغ أبي ِذ ْئ ٍب اَْلُقخِش ُّي اْلع ِ
الح ِار ِث ِ
 -4م َحسُج ْب ُغ َع ْبِجالخ ْحس ِغ ْب ِغ اْلس ِغ َيخَة ِ
ام ِخ ُّؼ(.)2()1
َ
َ
بغ َ
ُ
َ
ُ
( )4
()3
ِ
ِ
قاؿ ْابغ اْل َسجيش ِي" :ثقة " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة " ،كذكخه ابغ
ّ
حباف في الثقات( .)5كنقل اْل َخ ِصيب اْل َب ْغ َج ِاد ُّؼ عغ أحسج بغ َح ْشَبل قػلو" :ثقة(،")6
كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة مائة كثساف كخسديغ ،كقيل :سشة تدع(.)7

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
ُ -3عْقب ُة ْب ُغ َع ْبِجالخ ْحس ِغ ِ
السائة(.)9
بعج
بغ أبي َم ْع َس ٍخ اْل ِح َج ِاز ُّؼ(،)8
مات َ
مجيػؿَ ،
ٌ
َ
ٍ
ذلظ في م ْع ِخ ِ
ض
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ لع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
بياف َ
ٌ
ْ
َ
الحجيث عغ ِ
ِ
ِ
العمة الُكلى مغ ِ
الحجيث.
عمل ىحا
ام ِخ ُّؼ ،أبػ ِ
 -5محسج بغ ِ
بغ ثَػباف اَْلُقخِش ُّي اْلع ِ
ِ
عبجللاِ اْل َس َجِن ُّي( ،)10قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ
عبج
َُ ُ ُ
َ
الخحسغ ِ ْ َ َ َ
()12
الحجيث( ،")11كقاؿ يعقػب بغ سفياف :ثقة يقػـ حجيثو مقاـ الحجة  ،كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو
قػلو" :ال ُيدأؿ عشو" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة( ،")13كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)14كقاؿ" :مغ ثقات
أىل السجيشة كمتقشييع( ،")15كقاؿ الحىبي :ثقة( ،")16كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات بعج السائة(.)17
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

( )1اْلع ِ
لؤػ كفييع كثخة ،كالثاني
امخُّ
ِؼ :بفتح العيغ السيسمة كفي آخخىا الخاء ،ىحه الشدبة إلى ثلثة رجاؿ ،مشيع عامخ بغ ّ
َ
مشدػب إلى عامخ بغ صعرعة ،كالثالث مشدػب إلى عامخ بغ عجؼ بغ تجيب( .انطخ إلى النداب لمدسعاني:
.)152-151/9
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)630/25( :
( )3سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي.)115/( :
( )4الجخح كالتعجيل.)314/7( :
( )5الثقات البغ حباف.)390/7( :
( )6تاريخ بغجاد.)515/3( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)493/( :
ِؼ :ىحه الشدبة إلى الحجاز كىي مكة كما يتعمق بيا إلى السجيشة يقاؿ ليا الحجاز( .النداب لمدسعاني:
( )8اْل ِح َجازُّ
.)67/4
( ) 9انطخ إلى :التاريخ الكبيخ ( ،)436-435/6كالجخح كالتعجيل ( ،)314/6كتيحيب الكساؿ (،)209-208/20
كالكاشف ( ،)29/2كميداف االعتجاؿ ( ،)86/3كتقخيب التيحيب (.)395/
( )10انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)597-596/25( :
( )11الصبقات الكبخػ.)283/5( :
( )12السعخفة كالتاريخ.)466/2( :
( )13الجخح كالتعجيل.)312/7( :
( )14الثقات البغ حباف.)369/5( :
( )15مذاىيخ عمساء المرار.)127/( :
( )16تاريخ السلـ.)1165/2( :
( )17انطخ إلى تقخيب التيحيب.)492/( :
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()1
ِ
َ -6جاِب ُخ ْب ُغ َع ْبِجَّللاِ ْب ِغ َع ْس ِخك ْب ِغ َا ِ
ص َحاِب ٍي،
ر ِار ُّؼ ،ثُع الدَم ُّ
ص َحاب ٌّي ْاب ُغ َ
سي َ ،
حخ ِـ بغ َس َػ َاد ْال ْن َ
ّ
ِ
كتدعيغ(.)2
بع
بعج
غدكة،
تدع عذخَة
ابغ أر ٍ
كمات بالسجيشة َ
َ
ً
َ
الدبعيغ ،كىػ ُ
َ
غ اد َ

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عَّمتاف:
العمة الولى:

جيالة عقبة بغ عبجالخحسغ -كىي عمة ضاىخة قادحة ،-حيث تفخد بالخكاية عشو ابغ أبي ِذ ْئ ٍب،

() 4
() 3
الب َخ ِار ُّؼ :عقبة بغ
كلع يحكخه إال ابغ حباف في ثقاتو  ،قاؿ أحسج بغ َح ْشَبل" :ال أدرؼ " ،كقاؿ ُ
عبجالخحسغ ركػ عغ ابغ ثَ ْػَباف ،كعشو ابغ أبي ِذ ْئ ٍب مخسلً عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -في مذ الحكخ ،كال يرح
خبخه( ،)5كقاؿ ابغ عبجالبخ :عقبة ىحا ليذ مذيػ اًر بحسل العمع( ،)6كقاؿ الح َىِب ُّي" :ال يعخؼ( .")7كقاؿ
ابغ حجخ" :مجيػؿ( ،")8كنقل ابغ حجخ عغ ْابغ اْل َسِج ِيش ِي قػلو" :شيخ مجيػؿ(.")9
ّ
العمة الثانية:

الرساؿ السػجػد في سشج الحجيث -كىػ عمة ضاىخة قادحة-؛ لف أكثخ الحيغ أخخجػا الحجيث
رككه معلً بالرساؿ كلع يحكخكا الرحابي جاب اًخ -رضي للا عشو .-قاؿ الماـ الذ ِاف ِعي" :سسعت غيخ
كاحج مغ الحفاظ يخكيو كلع يحكخ فيو جاب اًخ( ،")10كنقل أبػ داكد عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ىحا مغ ابغ
نافع؛ كاف ال يحدغ الحجيث" ،ثع قاؿ متعقباً" :عغ جابخ ،يعشي :جابخ َكِى َع ،كأف الحجيث عغ دمحم بغ
عبج الخحسغ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -مخسل(.")11

بياف أف الحجيث الحؼ ركاه عبجللا بغ نافع الرائغ مترلً قج كىع
قمت :يخيج أحسج بغ حشبل َ
ِ
بالرساؿ ،كأف
كأخصأ فيو كىػ ال يحدغ الحجيث كليذ ىػ الرػاب ،كأف الرػاب ركاية الحجيث ُم َعلً
حيج الحؼ بيغ أف ابغ نافع ىػ الحؼ زاد جاب اًخ في إسشاد
ىحا القػؿ انفخد بو
أحسج بغ حشبل؛ لنو الػ ُ
ُ

الحجيث كىساً مشو ،أما غيخه الحيغ أشاركا إلى عمة الحجيث ،فمع يبيشػا أف الػىع كقع مغ ابغ نافع.

( )1الدَمسي :بفتح الديغ السيسمة كسكػف اللـ ،ىحه الشدبة إلى الجج ،كىػ كاف مغ آبائو كأججاده َسَمع( .النداب
ّ
لمدسعاني.)179/7 :
( )2انطخ إلى :االستيعاب ،)220-219/1( :كالصابة ،)547-546/1( :ك تقخيب التيحيب.)136/( :
( )3الثقات البغ حباف .)244/6( :كابغ حباف يػثق السجيػؿ بذخشيغ ،الكؿ :أف يكػف كل مغ شيخو كالخاكؼ عشو
ثقة ،كالثاني :أال يأتي بستغ مشكخ( .انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)108/1 :
( )4العمل كمعخفة الخجاؿ لحسج بغ حشبل.)88/2( :
( )5انطخ إلى التاريخ الكبيخ.)436/6( :
( )6انطخ إلى التسييج.)193/17( :
( )7ميداف االعتجاؿ.)86/3( :
( )8تقخيب التيحيب.)395/( :
( )9تيحيب التيحيب.)245/7( :
( )10الـ لمذافعي.)34/1( :
( )11مدائل الماـ أحسج لبي داكد.)433/( :
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الب َخ ِار ُّؼ" :ركػ عقبة بغ عبج الخحسغ عغ ابغ ثَ ْػَباف كعشو ابغ أبي ِذ ْئ ٍب مخسل عغ الشبي
كقاؿ ُ
مذ الحكخ ،كقاؿ بعزيع :عغ جابخ -رضي للا عشو ،-كال يرح ،أرػ أخا عبجللا
 ملسو هيلع هللا ىلص  -في ّر ِارِّؼ كزيجاً( ،")1كقاؿ الص َح ِاك ُّؼ" :ىحا الحجيث كل مغ ركاه عغ ابغ أبي ِذ ْئ ٍب مغ الحفاظ ،يقصعو
ْال َْن َ
كيػقفو عمى دمحم بغ عبج الخحسغ( ،")2كقاؿ ابغ شاىيغ" :ىحا حجيث غخيب( ،")3كنقل ابغ عبجالبخ عغ
ابغ معيغ قػلو" :ىػ غيخ صحيح (- ") 4يقرج بحلظ السشاد السترل ،-كقاؿ الدشجؼ" :في إسشاده

مقاؿ(.")5

قمت :كإف ما ذىب إليو العمساء كسا تقجـ يؤيج ما قالو أبػ حاتع الخازؼ عغ الحجيث :إنو مخسل،

كيخجح ركاية الحجيث السعمة بالرساؿ عمى السخكية بالسشاد السترل ،الحؼ يعج حدب كلمو معلً
بالسشاد السخسل.

وقمت :أما العمة الثانية فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الكلى فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى ا سشاد:
ِ
بغ ِ
ِ
ِ
ِ
لجيالة عقب َة ِ
كلإلرساؿ.
الخحسغ،
عبج
ضعيف؛
الحجيث
إسشاد ىحا
ُ
ٌ
ال نسػذج َّ
الثاني:

ابغ أِبي حات ٍع" :وس لت أبي عغ حجيث رواِ شاذاف ،عغ أبي بكخ بغ عَّياش،
قاؿ ُ
 -1مدأل ٌة (َ -)13
عغ عبجالسمظ ،عغ عصاء ،عغ صفػاف بغ يعمى ،عغ أبيه ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع -قاؿ:
ّ
"إ َّف للا حيي( )6ستيخ( )7فإذا اغتدل أحجكع ،فميدتتخ" قمت لبي :وقج رأيت عغ أحسج بغ يػنذ؛ عغ
أبي بكخ ،عغ عبجالسمظ ،عغ عصاء ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع ،-مخسل .قمت لبي :هحا
ّ
َّ
السترل محفػظ ،قاؿ :ليذ بحاؾ(.")8
 أخخجػػو أبػػػ داكد فػػي سػػششو ،كتػػاب الحسػػاـ9 ،بػػاب الشيػػي عػػغ الت َعػ ِّػخؼ ( ،)30-49/3حػػجيث رقػػع ،3091مػغ شخيػػق زىيػخ ،عػػغ عبػػجالسمظ بػغ أبػػي سػميساف ،بػػو ،كلػػع يػحكخ صػػفػاف بػغ يعمػػى ،جػػدء
مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب الحساـ9 ،باب الشيي عغ الت َع ِّخؼ ( ،)30/3حجيث رقع  ،3094مغ شخيقالسػد بغ عامخ ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

التاريخ الكبيخ.)436/6( :
شخح معاني اآلثار.)74/1( :
ناسخ الحجيث كمشدػخو البغ شاىيغ.)101/( :
التسييج.)192/17( :
حاشية الدشجؼ عمى سشغ ابغ ماجو.)76/1( :
حِي ٌّي :أَؼ َكِثيخ الح ِ
ياء( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)53/2 :
ْ ُ َ
َ
سِتيخَ :ف ِعيل ِبسعشى َف ِ
َؼ ِم ْغ َشأنو كإرادتَ ِو ُح ُّب الدتخ كالرػف( .السخجع الدابق.)341/2 :
أ
ل:
اع
َ َْ
َ ٌ
ْ
عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)19/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصيارة.
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 أخخجو الش َد ِائي في سششو ،كتاب الغدل كالتيسع7 ،باب االستتار عشج االغتداؿ ( ،)66/حجيث رقعّ
 ،308مغ شخيق زىيخ ،عغ عبجالسمظ ،بو ،كلع يحكخ صفػاف بغ يعمى ،جدء مغ حجيث متقارب
اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب الغدل كالتيسع7 ،باب االستتار عشج االغتداؿ ( ،)66/حجيث رقع ،309مغ شخيق السػد بغ عامخ ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)113/3مغ شخيق السػد بغ عامخ ،بو ،متقارب اللفاظ.دراسة رجاؿ ا سشاد:
ام ٍخ َشا َذاف( ،)1أَبػ عبِجالخحس ٍغ الذ ِ
ْ -9الَسػد بغ ع ِ
ام ُّي(.)2
َ
ْ َُ ُْ َ
ُ َْ ْ َ
()4
()3
قاؿ ابغ سعج" :صالح الحجيث " ،كقاؿ يحيى بغ معيغ" :ال بأس بو " ،كنقل :ابغ أبي حاتع

عغ أبيو قػلو" :صجكؽ صالح" ،كعغ عمى بغ السجيشي قػلو" :ثقة( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات(،)6
كنقل الخصيب البغجادؼ عغ َح ْشَب ِل بغ إسحاؽ()7قػلو" :سسعت أبا عبج للا( )8يقػؿ" :أسػد بغ عامخ
ثقة ،قمت :ثقة ،قاؿ :كزاد( ،")9كقاؿ الحىبي" :الماـ الحافع الرجكؽ( ،")10كقاؿ مخة" :ثقة"( ،)11كقاؿ

الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات في أكؿ سشة ثساف كمائتيغ(.")12
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
 -1أَُبػ َب ْك ٍخ ْب ُغ َعي ٍ
اش ِ
بغ َسالِ ٍع َال َْسِج ُّؼ( )13اَْل ُكػِف ُّي(.)14

(َ )1شا َذاف :بفتح الذيغ السعجسة كالحاؿ السعجسة بيغ اللفيغ كفي آخخىا الشػف ،ىحه الشدبة لبعس الججاد السشتدب
إليو( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)5-4/8 :
( )2تيحيب الكساؿ.)226/3( :
( )3الصبقات الكبخػ.)242/4( :
( )4تاريخ ابغ معيغ.)130/( :
( )5الجخح كالتعجيل.)294/2( :
( )6الثقات البغ حباف.)130/8( :
( )7حشبل بغ إسحاؽ بغ حشبل بغ ىلؿ بغ أسج ،الحافع الثقة ،أبػ عمي الذيباني ،ابغ عع الماـ أحسج كتمسيحه( .انطخ
إلى تحكخة الحفاظ.)133/2 :
( )8يعشي :أحسج بغ َح ْشَبل.
( )9تاريخ بغجاد.)495/7( :
( )10سيخ أعلـ الشبلء.)287/8( :
( )11تاريخ السلـ.)62/14( :
( )12تقخيب التيحيب.)111/( :
َس ِج ّؼ :بفتح اليسدة كسكػف الديغ السيسمة كبعجىا الجاؿ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى الزد فيبجلػف الديغ مغ
(َ )13ال ْ
الداؼ ،كالسذيػر بيحه الشدبة عبج للا بغ مالظ بغ القذب كيعخؼ بابغ بحيشة السجؼ( .انطخ إلى النداب لمدسعاني:
.)213/1
( )14تيحيب الكساؿ.)129/33( :
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قػػاؿ ابػػغ سػػعج" :كػػاف ثقػػة صػػجكقاً عارفػاً بالحػػجيث كالعمػػع إال أنػػو كثيػػخ الغمػػط( ،")1كقػػاؿ يحيػػى بػػغ
معػػيغ" :أبػػػ بكػػخ بػػغ عيػػاش رجػػل صػػجكؽ كلكش ػػو لػػيذ بسدػػتقيع الحػػجيث( ،")2كقػػاؿ عثسػػاف بػػغ س ػػعيج
الػجارِم ُّي" :قمػػت ليحيػػى بػػغ معػػيغ :الحدػغ بػػغ َعيػػاش أخػػػ أبػػي بكػػخ بػغ َعيػػاش كيػػف حجيثػػو فقػػاؿ :ثقػػة،

قمػػت :ىػػػ أحػػب ِإليػػظ أك أبػػػ بكػػخ ،فقػػاؿ :ىػػػ ثقػػة كأبػػػ بكػػخ ثقػػة( ،")3كقػػاؿ أحسػػج بػػغ َح ْشَبػ ٍػل" :ثقػػة كربسػػا
()6
()5
َغمِط( ،")4كقاؿ ِ
"سػئل
الع ْج ُّ
مي" :ثقة " ،كنقل ْاآل ُج ِخ ُّؼ عغ أبي َ
داكد قػلو" :ثق ٌة " ،كقاؿ ابػغ أبػي حػات ٍعُ :
أبػػي عػػغ شػخيظ كأبػػي بكػػخ بػػغ َعيػػاش أييسػػا أحفػػع؟ قػػاؿ ىسػػا فػػي الحفػػع سػػاء ،غيػػخ أف أبػػا بكػػخ أصػػح
ػي ،قػػاؿ :أبػػػ بكػػخ أكثػػق مشػػو
كتابػاً" ،كقػػاؿ أيزػاً قمػػت لبػػي" :أبػػػ بكػػخ بػػغ َعيػػاش كعبػػجللا بػػغ ِب ْذػ ٍػخ الخِقػ ُّ
كأحفع" .كنقل :عغ الحدػغ بػغ عيدػى قػلػو" :ذكػخ ابػغ السبػارؾ أبػا بكػخ بػغ َعيػاش فػأثشى عميػو" ،كعػغ
أحسج بغ َح ْشَبل قػلو" :صجكؽ ثقة( ،")7كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقػاؿ :كػاف أبػػ بكػخ بػغ عيػاش مػغ
الحفاظ الستقشيغ ،ككاف يحيى القصاف كعمي بغ السجيشي يديئاف الخأؼ فيو؛ كذلػظ أنػو لسػا كبػخ سػشو سػاء

حفطو فكاف ييع إذا ركػ كالخصأ كالػىع شيئاف ال يشفظ عشيسا البذػخ فمػػ كثػخ خصػؤه حتػى كػاف الغالػب

عمى صػابو ال يدتحق مجانبة ركاياتو فأما عشج الػىع ييع أك الخصأ يخصئ ال يدػتحق تػخؾ حجيثػو بعػج
تقػػجـ عجالتػػو كصػػحة سػػساعو( ،)8كنقػػل :اْل َخ ِصيػػب اْل َب ْغػ َػج ِاد ُّؼ عػػغ يحيػػى بػػغ معػػيغ قػلػػو" :ضػػعيف" ،كعػػغ
يحيى بغ سعيج قػلو" :لػ كاف أبػ بكخ بغ َعياش بيغ يجؼ ما سػألتو عػغ شػيء" ،كعػغ أحسػج بػغ َح ْشَبػل
أنو سئل" :أييسا أحب إليظ ،إسخائيل أك أبػ بكخ بغ َعياش ،فقاؿ :إسخائيل ،قمت :لِ َع ،قاؿ :لف أبا بكخ
كثيخ الخصأ ججاً ،قمت :كاف في كتبو خصأ؟ قاؿ :ال ،كػاف إذا حػجث مػغ حفطػو" ،كعػغ يعقػػب بػغ أبػي
شػػيبة قػلػػو" :ثقػػة ،صػػجكؽ" ،كعػػغ أبػػي ُن َعػػيع قػلػػو" :لػػع يكػػغ مػػغ شػػيػخشا أكثػػخ غمص ػاً مػػغ أبػػي بكػػخ بػػغ
َعياش" ،كعغ إبخاىيع بغ ىاشع قػلو" :سسعت بذخ بغ الحارث كذكخ السحجثيغ كالفقياء ،فقاؿ :مشيع أبػ

بكخ بغ َعيػاش ،قػاؿ جػجؼ :كأبػػ بكػخ بػغ َعيػاش شػيخ قػجيع( ،)9كقػاؿ الػحىبي" :أحػج العػلـ( ،")10كقػاؿ
الحػػافع ابػػغ حجػػخ :ثقػػة عابػػج ،إال أنػػو لسػػا كبػػخ سػػاء حفطػػو ككتابػػو صػػحيح ،مػػات سػػشة أربػػع كتدػػعيغ
كمائة(.)11

ط صج ِِره كب ِقي ضب ُ ِ ِ
ص ِح ْيحاً.
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ ،إال أنو لسا كبخ ساء ضب
ط كتابو َ
ُ َ َ َُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
( )1الصبقات الكبخػ.)386/6( :
( )2تاريخ بغ معيغ.)69/1( :
( )3السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)101/( :
( )4العمل كمعخفة الخجاؿ لحسج بغ َح ْشَبل.)480/2( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)388/2( :
ِؼ لبي داكد.)151/( :
( )6سؤاالت ْاآل ُجخّ
( )7الجخح كالتعجيل.)350-349/9( :
( )8انطخ إلى الثقات البغ حباف.)669-668/7( :
( )9تاريخ بغجاد.)542/16( :
( )10الكاشف.)412/2( :
( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)624/( :
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ِِ
اس ُس ُو َم ْي َد َخةُ اْل َع ْخَزِم ُّي(.)2()1
َ -4ع ْبُجاْل َسمظ ْب ُغ أَِبي ُسَم ْي َس َ
افَ ،ك ْ
قاؿ ابغ ٍ
سعج" :كاف ثق ًة مأمػناً ثبتاً( ،")3كقاؿ أحسج بغ حشبػل" :ثقػة" ،كقػاؿ مػخة" :مػغ الحفػاظ(،")4
ُ

كقػػاؿ العجمػػي" :ثقػػة ثبػػت( ،")5كنقػػل أبػػػ داكد عػػغ ُس ػْف َياف الثػ ْػػرِّؼ قػلػػو" :السي ػداف( ،")6كقػػاؿ يعقػػػب بػػغ
سػػفياف" :ثقػػة مػػتقغ فقيػػو" ،كقػػاؿ م ػخةَ" :فػ َػدِار ٌّؼ ِمػ ْػغ أ َْنَف ِدػ ِػي ْع ِثَق ػ ٌة( ،")7كقػػاؿ التخمػػحؼ" :عبػػج السمػػظ ىػػػ ثقػػة
مػػأمػف عشػػج أىػػل الحػػجيث ،ال نعمػػع أحػػجاً تكمػػع فيػػو غيػػخ شػػعبة( ،")8كنقػػل أبػػػ زرعػػة عػػغ أحسػػج كيحيػػى

قػليسػػا" :ثقػػة( ،")9كنقػػل :ابػػغ أبػػي حػػاتع عػػغ أحسػػج بػػغ حشبػػل قػلػػو :مػػغ الحفػػاظ ،كعػػغ يحيػػى بػػغ معػػيغ

قػلػػو :ثقػػة ،كقػػاؿ م ػخة :ضػػعيف ،كعػػغ أبػػي زرعػػة قػلػػو :ال بػػأس بػػو( ،)10كذك ػخه ابػػغ حبػػاف فػػي الثقػػات،
كقاؿ :ربسا أخصأ ،ككاف عبج السمظ مغ خيار أىل الكػفة كحفاضيع كالغالب عمى مغ يحفع كيحجث مغ
حفطػػو أف ييػػع كلػػيذ مػػغ النرػػاؼ تػػخؾ حػػجيث شػػيخ ثبػػت صػػحت عجالتػػو بأكىػػاـ ييػػع فػػي ركايتػػو كلػػػ

سمكشا ىحا السدمظ لمدمشا تخؾ حجيث الدىػخؼ كابػغ جػخيج كالثػػرؼ كشػعبة لنيػع أىػل حفػع كإتقػاف ككػانػا
يحػجثػف مػغ حفطيػػع كلػع يكػنػػا معرػػميغ حتػػى ال ييسػػا فػػي الخكايػات بػػل االحتيػاط كالكلػػى فػي مثػػل

ىحا قبػؿ ما يخكػ الثبت مغ الخكايػات كتػخؾ مػا صػح أنػو كىػع فييػا مػا لػع يفحػر ذلػظ مشػو حتػى يغمػب
()11
ِ
ِ
اف الث ْػػرِّؼ قػلػو:
يب اْل َب ْغ َجاد ُّؼ عغ ُسْف َي َ
عمى صػابو فاف كاف كحلظ استحق التخؾ حيشئح  ،كنقل :اْل َخص ُ
عسار السػ ِ
ٍ
صمِ ِي قػلو" :ثقة حجة" ،كعغ أمية ابغ خالج( )12أنو قاؿ" :قمػت لذػعبة:
"ثقة متقغ" ،كعغ ابغ
َْ َ ْ ّ
ما لظ ال تحجث عغ عبج السمظ بغ أبي سميساف ،قاؿ :تخكت حجيثو .قمت :تحجث عغ دمحم بػغ عبيػج للا
اْل َع ْخَزِم ِي كتجع عبج السمظ ،كقج كاف حدغ الحػجيث ،قػاؿ :مػغ حدػشيا فػخرت( ،")13كنقػل اْل ِس ِّػد ُّؼ عػغ ابػغ
ّ
السبػػارؾ قػلػػو" :ميػداف" ،كعػػغ يحيػػى ابػػغ معػػيغ قػلػو" :ثقػػة صػػجكؽ( ،")14كعػػغ الشدػػائي قػلػػو" :ثقػػة(،")15
كجّبانة َع ْخَزَـ
( )1اْل َع ْخَزِم ُّي :بفتح العيغ السيسمة كسكػف الخاء كفتح الداؼ ،ىحه الشدبة إلى َع ْخَزَـ ،كلعمو بصغ مغ ف ادرةَ ،
بالكػفة معخكفة ،كلعل ىحه القبيمة ندلت بيا فشدب السػضع إلييع( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)271/9 :
( )2تيحيب الكساؿ.)323-322/18( :
( )3الصبقات الكبخػ.)337/6( :
( )4العمل كمعخفة الخجل ،)409/1( :كالسخجع الدابق.)534/1( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)103/2( :
ِؼ لبي داكد ،)199/( :كالسيداف :كىي مغ ألفاظ التػثيق أك التعجيل الشادرة( .انطخ إلى :السحجث
( )6سؤاالت ْاآل ُجخُّ
الفاصل بيغ الخاكؼ كالػاعي ،)395/( :كشخح ألفاظ التعجيل كالتػثيق الشادرة.)62/( :
( )7السعخفة كالتاريخ ،)95-94/3( :كالسخجع الدابق.)652/2( :
( )8سشغ التخمحؼ.)643/3( :
( )9تاريخ أبي زرعة ِ
الج َم ْذِقي.)460/( :
ّ
( )10انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)368-367/5( :
( )11انطخ الثقات البغ حباف)98-97/7( :
رخُّؼ ،أخػ ُى ْجبة كىػ الكبيخ ،صجكؽ ،مات سشة مائتيغ أك
( )12أمية بغ خالج بغ السػد الَق ْي ُّ
دي ،أبػ عبج للا ا َلب ْ
إحجػ( .انطخ إلى تقخيب التيحيب.)114/( :
( )13تاريخ بغجاد.)132/12( :
( )14تيحيب الكساؿ.)325/18( :
( )15السخجع الدابق.)328/18( :
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كقاؿ الػحىبي" :ثقػة تكمػع فيػو شػعبة بحػجيث الذػفعة( ،")1كقػاؿ مػخة" :أحػج الحفػاظ( ،")2كنقػل :مغمصػاؼ بػغ

قميج عغ الدسعاني قػلو" :ثقة يخصئ في بعس الحجيث" ،كعغ السػؤتسغ الدػاجي قػلػو" :صػجكؽ ،ركػ

عشػػو يحيػػى بػػغ سػػعيج القصػػاف جػػدءاً ضػػخساً حػػجثشاه ُب ْشػ َػج ٌار عشػػو ،ككػػاف شػػعبة يزػػعفو كالثػػػرؼ( .")3كقػػاؿ
ٍ
ٍ
ابغ ٍ
كمائة(.)4
بعيغ
مات سش َة
ىاـ
الحاف ُ
َ
خسذ كأر َ
ع ُ
حجخ :صجك ٌؽ ُ
لو ْأك ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْج ِِره.
كلو
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة إذا َحج َث م ْغ َ
ض ْبط كتاِبوُ ،
ٌ
أكىاـ إذا َحج َث م ْغ ضبط َ
اس ُس ُو أ َْسَم ُع اَْلُق َخِش ُّي ،أبػ ُم َحسٍج اْل َس ِّك ُّي(.)5
اء ْب ُغ أَِبي َرَب ٍ
َ -3ع َ
اح ،ك ْ
صُ
قاؿ ابغ ٍ
ِ
ِ
الحجيث ( ،) 6كقاؿ
كثيخ
سسعت
سعج:
ُ
َ ُ
َ
بعس أىل العم ِع قالػا :كاف ثقة فقيياً عالساً َ
()8
()7
العجمي :ثقة  ،كنقل :ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أبي زرعة قػلو :ثقة ،
كذكخه ابغ حباف في الثقات ( ،)9كقاؿ الحىبي" :أحج العلـ( ،") 10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة فقيو

فاضل لكشو كثيخ الرساؿ ،قيل :إنو تغيخ بأخخة كلع يكثخ ذلظ مشو ،مات سشة أربع عذخة كمائة عمى

السذيػر(.)11

ِ
ِ
الحجيث.
عشج الكل ِـ َع ْغ ِعم ِة
ذلظ َ
كسيأتي ُ
بياف َ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ُ
كثيخ الرساؿَ ،
ِ
ُمي َة الت ِس ْي ِس ُّي()12اْل َس ِّك ُّي(.)13
صْف َػ ُ
اف ْب ُغ َي ْعَمى بغ أ َ
َ -5

ذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)14كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات بعج السائة(.)15

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ ِ
ِ
ف ُق َخْي ٍ
بغ أبي ُع َب ْي َج َة ِ
بغ أُمي َة ِ
ُم ُو،
بغ ُم ْش َي َة َكِى َي أ ُّ
قاؿَ :ي ْعَمى ُ
بغ َىسا ٍـ التس ْيس ُّيَ ،حم ْي ُ
رُ ،
كي ُ
َ -6ي ْعَمى ُ َ
بعيغ(.)16
صحاِب ٌّي
مات سش َة ِب ْ
مذيػرَ ،
ز ٍع كأر َ
ٌ
َ

( )1مغ تكمع فيو كىػ مػثق.)125/( :
( )2تاريخ السلـ.)918/3( :
( )3إكساؿ تيحيب الكساؿ.)315-314/8( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)363/( :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)69/20( :
( )6الصبقات الكبخػ.)20/6( :
( )7معخفة الثقات لمعجمي.)135/2( :
( )8الجخح كالتعجيل.)331/6( :
( )9الثقات البغ حباف.)198/5( :
( )10الكاشف.)21/2( :
( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)391/( :
( )12الت ِس ِ
يسي :بفتح التاء السشقػشة باثشتيغ مغ فػقيا كالياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا بيغ السيسيغ السكدػرتيغ ،ىحه
الشدبة إلى تسيع ،كالسشتدب إلييا جساعة مغ الرحابة كالتابعيغ كإلى زمانشا ىحا( .النداب لمدسعاني.)76/3 :
( )13انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)218/13( :
( )14الثقات البغ حباف.)379/4( :
( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)277/( :
( )16انطخ إلى :االستيعاب ،)1587-1585/4( :كالصابة ،)539-538/6( :كتقخيب التيحيب.،)609/( :
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بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عَّمتاف:
العمة الولى:

الرساؿ السػجػد في سشج الحجيث -عجـ سساع عصاء مغ يعمى ،-كىػ عمة ضاىخة قادحة .كقج

ذىب إلى القػؿ بيحه العمة جسع مغ العمساء مؤيجيغ ما ذىب إليو أبػ حاتع ،حيث قاؿ الماـ أحسج
ِ
صْف َػاف بغ يعمى(.")1
"م َجاىج لع يدسع مغ يعمى بغ أُميةَ ،عصاء يحجث َعغ َ
بيحا الرجدُ :
قمت :إف ىحا ترخيح مغ الماـ أحسج بعجـ سساع مجاىج مغ يعمى بغ أمية كىػ قخيغ لعصاء،
ككاف حخيراً عمى سساع الحاديث مغ الرحابة -رضي للا عشيع أجسعيغ ،-كقػلو :إف عصاء
ش ِة ابشو صفػاف ،فيفيع مغ ذلظ بسفيػـ السخالفة أنو ال سساعَ لعصاء مغ يعمى
يحجث عغ يعمى ِب َػسا َ
كسا لع يدسع مشو مجاىج ،كأف ركايتو عشو مخسمة ،كىحا ىػ الخاجح في سشج ىحا الحجيث عمى خلؼ

السعيػد.

كذىب أبػ داكد في ىحا الحجيث ،بعج أف أكرده بإسشاديغ :السشاد الكؿ :مغ شخيق زىيخ عغ
عبج السمظ بغ أبي سميساف اْل َع ْخَزِم ُّي عغ عصاء ،عغ يعمى ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -كذكخ متغ الحجيث،

كالسشاد الثاني :مغ شخيق السػد بغ عامخ ،عغ أبي بكخ بغ عياش ،عغ عبج السمظ ابغ أبي

سميساف ،عغ عصاء ،عغ صفػاف بغ يعمى ،عغ أبيو عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كلع يحكخ متشو ،كقاؿ :بيحا

الحجيث ،إلى القػؿ :الكؿ أتع( .)2كىػ يعشي بحلظ أف السشاد الكؿ أتع مغ السشاد الثاني.

أصح سشجاً ،كإف كانت الخكاي ُة الُكلى مخسم ًة -
قجـ عمى الثاني ك ُّ
قمت :الحجيث الحؼ ركاه لفطاًُ ،م ٌ
كىي عمة ضاىخة عمى السعشى العاـ ،-كالثانية مترمة؛ لف زىيخ بغ معاكية ثقة ثبت( ،)3كىػ في

الحفع مقجـ عمى أبي بكخ بغ عياش ،كمخالفتو إياه إنسا تجؿ عمى سػء حفطو ،كأف السشاد الكؿ

السعل بالرساؿ مغ شخيق زىيخ ،عغ عبجالسمظ ،عغ عصاء ،عغ يعمى ،مقجـ عمى السشاد الثاني،
كىػ السحفػظ.

كقج نقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة حيشسا سئل عغ ىحا الحجيث بشفذ الستغ كالسشاد قػلو:

"لع يرشع فيو أبػ بكخ بغ عياش شيئاً ،ككاف أبػ بكخ في حفطو شيء؛ كالحجيث حجيث الحؼ ركاه
زىيخ ،كأسباط بغ دمحم ،عغ عبج السمظ ،عغ عصاء ،عغ يعمى بغ أمية ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص.")4(-
بياف أف الحجيث الحؼ ركاه أبػ بكخ بغ عياش مترلً قج أخصأ فيو كربسا
قمت :يخيج أبػ ُزْرَع َة َ
ِ
بالرساؿ ،كلع
كىع كليذ ىػ الرػاب عمى الرحيح ،كأف الرػاب ركاية الحجيث مغ شخيقو اْل ُس َع ِّل

()1
()2
()3
()4

العمل كمعخفة الخجاؿ لحسج بغ َح ْشَبل.)346/1( :
انطخ إلى سشغ أبي داكد.)40-39/4( :
انطخ إلى تقخيب التيحيب.)218/( :
عمل الحجيث البغ أبي حاتع.)265-264/6( :
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يرشع فيو شيئاً لبياف عمتو كإزالتيا أك لتقػية الحجيث كتعزيجه ،سػػ أنو سمظ الجادة -أؼ ركاية
عصاء عغ صفػاف عغ يعمى -كالتي ىي مذيػرة ثابتة في غيخ ىحا الحجيث(.)1
كذىب إلى ذلظ البييقي أيزاً ،في ىحا الحجيث ،كقاؿ بعج أف ركاه مغ شخيق أبي بكخ بغ
عياش عغ عبج السمظ بغ أبي سميساف عغ عصاء عغ صفػاف بغ يعمى عغ أبيو :كركاه زىيخ بغ

معاكية ،عغ عبج السمظ فداد فيو" :يحب الحياء كالدتخ" ،إال أنو أرسمو فمع يحكخ في إسشاده صفػاف بغ
يعمى( .)2كذكخ اْل ِس ِّد ّؼ في تخجسة عصاء أثشاء ذكخ شيػخو ،كيعمى بغ أمية إف كاف محفػضاً ،كالرحيح
ٍ
حشبل قػلو" :ىحا حجيث
أف بيشيسا صفػاف بغ يعمى بغ أمية( ،)3كنقل مغمصاؼ بغ قميج عغ أحسج بغ

مشكخ" ،كعغ الجارقصشي قػلو" :أنا أُنكخه؛ لنيع رككه عغ عصاء مخسلً ،ككصمو أسػد" ،كقاؿ ابغ رجب:
"كقج قيل إف في إسشاده انقصاعاً ،ككصمو بعس الثقات ،كأنكخ كصمو أحسج كأبػ زرعة(.")4
قمت :يخيج البييقي كالجارقصشي كالسدؼ كابغ رجب بياف أف الرحيح كالرػاب السدمع بو ىػ

ركاية عصاء عغ صفػاف عغ يعمى الثابتة في غيخ ىحا الحجيث كسا تقجـ آنفاً ،كأما ركاية عصاء عغ
يعمى دكف كساشة فيي مخسمة ،أؼ مشقصعة حيث عج العمساء الستقجمػف أؼ انقصاع في سشج الحجيث

إرساالً كمشيع أبػ حاتع الخازؼ ( ،) 5كىي الخكاية الخاجحة في ىحا الحجيث عمى خلؼ السعيػد .أما
الماـ أحسج فقج أعمو بالشكارة.

العمة الثانية:

بغ َعي ٍ
كجػد رٍاك صجك ٍؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :أبػ ِ
اش َال َْسِج ُّؼ ،كمغ السعمػـ في عمع
بكخ ُ
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)6

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ِ
ِ
بغ أبي ربا ٍح ،كَي ْعَمى ِ
عصاء ِ
بغ
بيغ
الحجيث
ُ
ٌ
ضعيف ِبيحا السشاد؛ لف عمتَ ُو القادح َة االنقصاعُ َ
َ
ُمي َة.
أَ

( )1انطخ إلى صحيح البخارؼ ،)89/3( :حجيث رقع ،2265كانطخ إلى صحيح مدمع ،)836/2( :حجيث رقع.1180
( )2شعب اليساف.)211/10( :
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)72/20( :
( )4فتح البارؼ البغ رجب.)334/1( :
( ) 5انطخ إلى الكفاية في عمع الخكاية ،)21/( :معخفة أنػاع عمع الحجيث ،)52/( :كصحيح مدمع بذخح الشػكؼ:
( ،)30/1كالخلصة في أصػؿ الحجيث ،)66/( :كالشكت عمى كتاب ابغ الرلح ،)199/( :كفتح السغيث لمدخاكؼ:
( ،)173-172/1كألفية الديػشي بذخح الستاذ أحسج شاكخ.)27/( :
( )6انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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ال نسػذج َّ
الثالث
ابغ أِبي حات ٍع" :وس لت أبي عغ حجيث رواِ إسساعيل بغ عَّياش ،عغ ابغ
قاؿ ُ
 -4مدأل ٌة (َ -)57
جخيج ،عغ عبجللا بغ أبي مميكة ،عغ عا ذة ،عغ رسػؿ للا -صمى للا عميه وسمع -قاؿ" :إذا

قاء أحجكع في صَل ته ،أو رعف ،أو قمذ( ،)1فميتػ َّض  ،وليبغ عمى ما صَّمى ،ما لع يتكَّمع" .قاؿ أبي:

هحا خص ؛ إَّنسا يخوونه عغ ابغ جخيج ،عغ أبيه ،عغ ابغ أبي مميكة ،عغ َّ
الشبي -صَّمى للا عميه
ّ
وسمع -مخسَلً؛ والحجيث هحا(.")2
 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب إقامة الرلة كالدشة فييا9479 ،باب ما جاء في البشاء عمىالرلة ( ،)486-485/9حجيث رقع  ،9119مغ شخيق إسساعيل بغ َعي ٍ
اش ،بو ،جدء مغ حجيث
مختمف اللفاظ.
الب ْي َي ِق ُّي في سششو ،باب تخؾ الػضػء مغ خخكج الجـ مغ غيخ مخخج ( ،)111/9حجيث
 أخخجو َِ ِ
يل ْب ُغ َعي ٍ
اش ،بو ،متقارب اللفاظ.
رقع ،669مغ شخيق إ ْس َساع ُ

 ككحلظ أخخجو ،في باب تخؾ الػضػء مغ خخكج الجـ مغ غيخ مخخج ( ،)111/9حجيث رقع،670مغ أكثخ مغ شخيق عغ أبي عاصع كعغ دمحم بغ عبجللا النرارؼ كعغ عبجالخزاؽ -عغ جساعة

مغ الحفاظ -كميع عغ ابغ ُج َخْي ٍج ،عغ أبيو ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-مخسلً ،جدء مغ حجيث مختمف
اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ،في باب مغ قاؿ يبشي مغ سبقو الحجث عمى ما مزى ( ،)461/1حجيثِ ِ
يل ْب ُغ َعي ٍ
اش ،عغ ابغ ُج َخْي ٍج ،عغ أبيو ،كعغ عبج للا بغ أبي
رقع ،4481مغ شخيق إ ْس َساع ُ
ُمَم ْي َك َة ،عغ عائذة -رضي للا عشيا ،-عغ الشبي -للا ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
 ككحلظ أخخجو ،في باب مغ قاؿ يبشي مغ سبقو الحجث عمى ما مزى ( ،)461/1حجيثرقع ،4484مغ شخيق إسساعيل بغ َعي ٍ
اش ،عغ بغ ُج َخْي ٍج ،عغ أبيو ،عغ عائذة -رضي للا
عشيا ،-عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

ِ
ِ
(َ )1قَم َذِ َ :
القيء.
الج ْػؼ ِملء الفعِ ،أَك دكنو كليذ ِبقيء ،فِإف عاد فيػ
يل ِب ُّ
الد ُكػ ِفَ :ما َخخج م َغ َ
القَمذ بالت ْح ِخيظَ ،كِق َ
ْ َ ْ ُ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ
(انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)100/4 :
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)31/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصيارة.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:
ِ ِ
بغ سَمي ٍع اْلع ْش ِد ُّي( ،)1أبػ ع ْتب َة اْل ِحس ِ
بغ َعي ِ
ر ُّي(.)2
يل ُ
ُ َُ
اش ِ ُ ْ َ
 -9إ ْسساع ُ
ْ
ابغ َم ِع ْي ٍغ" :ثقة إذا حجث عغ ثقة(- ")3يعشي بحلظ ثقات الذامييغ ،-كقاؿ ابغ معيغ" :أ َْرُجػ
قاؿ ُ
()4
ِ
ِ
َص َحابو
أَف َال يكػف ِبو َبأْس " ،كقاؿ ابغ السجيشي" :إسساعيل بغ َعياشَ :ك َ
يسا ركػ َعغ أ ْ
اف يػثق ف َ
ِِ
ف( ،")5كقاؿ أبػ داكد :قمت لحسج" :إسساعيل بغ
ض ْع ٌ
أىل الذاـ َفأَما َما ركػ َعغ غيخ أىل الذاـ َففيو َ
َعياش أك َب ِقية ،قاؿ :ما أقخبيسا" ،كقاؿ" :سألت أحسج عغ إسساعيل بغ َعياش ،فقاؿ :ما حجث عغ
مذايخيع ،قمت :الذامييغ ،قاؿ :نعع ،فأما حجيث غيخىع عشجه مشاكيخ( ،")6كقاؿ البخارؼ" :ما ركػ عغ
الذامييغ فيػ أصح( ،")7كقاؿ يعقػب بغ سفياف" :تكمع قػـ في إسساعيل ،كإسساعيل ثقة عجؿ ،أعمع

الشاس بحجيث الذاـ كال يجفعو دافع كأكثخ ما تكمسػا ،قالػا :يغخب عغ ثقات السجنييغ كالسكييغ(،")8

كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ىػ ليغ يكتب حجيثو ال أعمع أحجا كف عشو إال أبػ إسحاؽ

اْلَف َدِار ُّؼ" ،كعغ أبػ زرعة قػلو " :صجكؽ إال أنو غمط في حجيث الحجازييغ ،كالعخاقييغ" ،كعغ إبخاىيع

ابغ مػسى أنو سئل" :إسساعيل بغ عياش كيف ىػ في الحجيث؟ قاؿ حدغ الخزاب" ،كعغ يديج بغ
ىاركف قػلو" :ما رأيت شامياً كال عخاقياً أحفع مغ إسساعيل بغ عياش( ،")9كنقل :اْل َخ ِصيب اْل َب ْغ َج ِاد ُّؼ
عغ الشد ِائ ِي قػلو" :ضعيف" ،كعغ عبج الخحسغ بغ يػسف بغ ِخ َخ ٍ
اش قػلو" :ضعيف الحجيث(،")10
َ ّ
() 11
كقاؿ الحىبي" :صجكؽ في حجيث أىل الذاـ مزصخب ججاً في حجيث أىل الحجاز " ،كنقل ابغ
حجخ عغ الشدائي قػلو" :صالح في حجيث أىل الذاـ( ،")12كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ في ركايتو
ط في غيخىع ،مات سشة مائة كإحجػ أك اثشتيغ كثسانيغ كلو بزع كسبعػف سشة(.)13
عغ أىل بمجه ُم َخِّم ٌ
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ إ َذا حج َث عغ أى ِل بَمِجِه -الذ ِ
أى ِل
امِّي ْي َغَ ،-ك ُم َخّمِ ٌ
ط إ َذا َرَكػ َع ْغ َغ ْي ِخ ْ
َْ ْ َ
َ
َبَمِجِه -اْل ِح َج ِازّي ِْي َغ َكاْل ِع َخِاقِّي ْي َغ َك َغ ْي ِخِى ْع.-
( )1اْل َع ْش ِد ُّي :بفتح العيغ السيسمة كسكػف الشػف كفي آخخىا سيغ ميسمة ،ىحه الشدبة إلى عشذ ،كىػ َع ْش ٌذ بغ مالظ بغ
أ َُد ِد بغ زيج( .النداب لمدسعاني.)395/9 :
( )2تيحيب الكساؿ.)163/3( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)80/1( :
( )4السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)69/( :
( )5سؤاالت ابغ أبي شيبة لعمي بغ السجيشي.)161/( :
( )6سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج بغ حشبل.)264/( :
( )7التاريخ الكبيخ.)370/1( :
( )8السعخفة كالتاريخ.)424/2( :
( )9الجخح كالتعجيل.)192-191/2( :
( )10تاريخ بغجاد.)186/7( :
( )11السغشي في الزعفاء.)85/1( :
( )12تيحيب التيحيب.)325/1( :
( )13انطخ إلى تقخيب التيحيب.)109/( :
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ليج كأبػ خ ٍ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
الج اْل ُس ِّك ُّي(.)1
الػ َ ُ َ
َ -1ع ْبُجاْل َسمظ ْب ُغ َع ْبجاْل َعدْيد ْبغ ُج َخْي ٍج اْلُق َخش ُّي ْال َُمػ ُّؼُ ،أبػ َ
قاؿ ابغ سعج" :ككاف ثقةً كثيخ الحجيث ججاً( ،")2كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")3كنقل :ابغ أبي حاتع عغ

أبيو قػلو" :صالح الحجيث" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ابغ جخيج ثبت صحيح الحجيث لع يحجث

بذيء إال أتقشو" ،كعغ يحيى بغ معيغ أنو سئل "ابغ جخيج أحب إليظ أك عبج السمظ بغ أبي سميساف؟

"بخ( )4مغ الئسة( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات كقاؿ:
فقاؿ كلىسا ثقتاف" ،كعغ أبي زرعة قػلوٍ :
"كاف يجلذ ( ،") 6كنقل ابغ شاىيغ عغ عثساف بغ أبي شيبة قػلو"ِ :ثَقة حجة ( ،") 7كنقل :الخصيب
البغجادؼ عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة في كل ما ركػ عشو :مغ الكتاب" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو:
"مغ أكعية العمع" ،كعغ ْاب ِغ ِخ َخ ٍ
اش قػلو" :كاف صجكقاً" ،كعغ يحيى بغ سعيج القصاف قػلو " :كشا ندسي

كتب ابغ جخيج كتب المانة ،كإف لع يحجثظ ابغ جخيج مغ كتابو لع تشتفع بو" ،كعغ مالظ بغ أنذ
ليل( ،")8كعغ يديج بغ ُزري ٍع قػلو" :صاحب غثاء( ،")9كعغ أحسج بغ ِ ِ
قػلو" :حاشب ٍ
ر ِخ ُّؼ
َْ
صال ٍح اْلس ْ
َ
كعغ أحسج بغ حشبل قػلو" :إذا قاؿ ابغ
قػلو" :إذا أخبخ الخبخ فيػ جيج ،كإذا لع يخبخ فل يعبأ بو"َ ،

ُج َخْيج "قاؿ فلف""َ ،كَقاؿ فلف" "كأخبخت" جاء بسشاكيخ ،كإذا قاؿ" :أخبخني" "كسسعت" فحدبظ بو(،")10
كقاؿ الحىبي" :أحج العلـ عغ مجاىج كعصاء كابغ أبي ُمَم ْي َك َة( ،")11كنقل ابغ حجخ عغ يحيى بغ
سعيج القصاف قػلو" :ضعيف( ،")12كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة فقيو فاضل ككاف يجلذ كيخسل(،)13
كذكخه في السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ ،كقاؿ :فقيو الحجاز مذيػر بالعمع كالثبت كثيخ الحجيث

كصفو الشدائي كغيخه بالتجليذ ،كنقل عغ الجارقصشي قػلو :شخ التجليذ تجليذ ابغ جخيج فإنو قبيح

( )1تيحيب الكساؿ.)339-338/18( :
( )2الصبقات الكبخػ.)38/6( :
( )3معخفة الثقات لمعجمي.)103/2( :
ِ ِ
اؿ ِع ْش َج اْل َس ْج ِح ك ِّ
ضى ِبالذي ِء( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)101/1 :
الخ َ
(َ )4ب ٍخ :ى َي َكم َس ٌة تَُق ُ
ْ
( )5الجخح كالتعجيل.)358-357/5( :
( )6الثقات البغ حباف.)93/7( :
( )7تاريخ أسساء الثقات.)158/( :
ٍ
كلمو كحاشب الميل ال ُيبرخ ما يجسع في َحْبمو
()8
السخِّمط في كلمو كأمخهّ ،
ُ
لنو ال َي َتَفّقج َ
حاشب َلْيل :تقاؿ لمخجل ُ
كجيج( .انطخ إلى العيغ .)174/3 :كلعميا مغ ألفاظ الجخح الشادرة عشج السحجثيغ.
مغ ردؼء ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صيع( .انطخ إلى
كسَق َ
الػ َسخ َك َغ ْي ِِخه ،كىي تقاؿ ْ
لر َ
ذاؿ الشاس َ
يء َف ْػ َؽ الدْيل مسا َي ْحسمو م َغ الدَبج ك َ
( )9الغثاءَ :ما َيج ُ
الشياية في غخيب الحجيث كالثخ .)343/3 :كلعميا مغ اللفاظ الشادرة في الجخح عشج السحجثيغ.
( )10تاريخ بغجاد.)142/12( :
( )11الكاشف.)666/1( :
( )12تيحيب التيحيب.)406/6( :
( )13انطخ تقخيب التيحيب.)363/( :
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التجليذ ال يجلذ إال فيسا سسعو مغ مجخكح( ،)1كلع يثبت أنو أرسل عغ ابغ أبي مميكة( ،)2مات سشة

تدع كأربعيغ كمائة(.)3

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ُم َجّلِ ٌذ ،يقبل حجيثو إذا حجث مغ ضبط كتابو ،كال يقبل حجيثو إذا حجث
فزعيف.
متابع ،كإال
صخَح بالدساع؛ لنو إذا لع يرخح بحلظ فإنو يحتاج إلى
ٍ
ٌ
مغ ضبط صجره إال إذا َ
َ -4ع ْبُجَّللاِ ْب ُغ ُع َب ْيِجَّللاِ ِ ِ
ىيخ التس ْي ِس ُّي( )4اْل َس َجِن ُّي( ،)5قاؿ العجمي:
اسع أِبي ُمَم ْي َك َة ز ٌ
بغ أبي ُمَم ْي َك َةُ ،ي ُ
قاؿُ :
"ثقة( ،")6كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو كأبي زرعة قػليسا" :ثقة( ،")7كذكخه ابغ حباف في الثقات(،)8
ٍ
حجخ :ثق ٌة
كقاؿ الحىبي" :إماماً فقيياً حجة فريحاً ُمَفػىاً ُمتََفِّقاً عمى ثقتو( ،")9كقاؿ الحافع ابغ
ٍ
كمائة(.)10
سبع عذخَة
فقيوَ ،
ٌ
مات سش َة َ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
ُميا ُّأـ ركماف بشت ع ِ
َ -3ع ِائ َذ ُة ِب ْش ُت أَِبي َب ْك ٍخ الرِج ِ
أفقو
ام ٍخُّ ،أـ
الشداء ُم ْ
يق ،كأ ُّ
صمقاً
َ
السؤمشيغُ ،
ُ َ َ ُ َ
ِ
كأفزل أزك ِ ِ
كخسديغ عمى الرحي ِح(.)11
سبع
ماتت سش َة ٍ
صمى للاُ َعَم ْيو َك َسم َعْ ،-
َ
ُ
اج الشب ِّي َ -
بياف عمل الحجيث:

الحجيث فيه أربع عمل:

العمة الولى:

ركاية إسساعيل بغ عياش ،عغ ابغ جخيج كىػ حجازؼ -مكي .-كىحه الخكاية ضعيفة؛ لف
ط إذا ركػ عغ غيخ أىل بمجه -الحجازييغ كالعخاقييغ كغيخىع ،)12(-حيث ركػ
إسساعيل بغ عياش ُم َخِم ٌ
ىحا الحجيث مػصػالً كمخسلً ،كىي عمة ضاىخة قادحة ،كسأعسل عمى بياف ىحه العمة عشج الحجيث عغ

العمة الخابعة مغ عمل ىحا الحجيث.
العمة الثانية:

( )1تعخيف أىل التقجيذ.)41/( :
( )2انطخ إلى السخاسيل البغ أبي حاتع ،)133/( :كانطخ إلى جامع التحريل.)229/( :
( )3تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع.)350/1( :
( )4الت ْي ِس ُّي :بفتح التاء السشقػشة مغ فػؽ بشقصتيغ كفتح الياء السشقػشة مغ تحت بشقصتيغ كالسيع بعجىا بتحخيظ الحخفيغ
الكليغ ،كىحه الشدبة إلى تيع ،كىػ بصغ مغ غافق مسغ كاف بسرخ( .النداب لمدسعاني.)120/3 :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)256/15( :
( )6معخفة الثقات لمعجمي.)62/2( :
( )7الجخح كالتعجيل.)100/5( :
( )8الثقات البغ حباف.)2/5( :
( )9تحكخة الحفاظ.)78/1( :
( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)312/( :
( )11انطخ إلى الصابة ،)235-231/8( :كانطخ إلى تقخيب التيحيب.)750/( :
( )12انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ ،)80/1( :كانطخ إلى سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي ،)161/( :كانطخ إلى
سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج.)264/( :
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كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :إسساعيل بغ َعي ٍ
اش اْل َع ْش ِد ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)1

العمة الثالثة:

عشعش ُة ِ
يج ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ السختبة الثالثة مغ
ابغ ُجخ ٍ
مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو النتفت عمة
تجليدو( ،)2كىي عمة ضاىخة قادحة.
العمة الخابعة:

الرساؿ السػجػد في سشج الحجيث ،كقج تكمع العمساء في ذلظ مخجحيغ الخكاية السعمة بالرساؿ

اء كاف الرساؿ مغ شخيق
عمى الخكاية السترمة مػافقيغ قػؿ الماـ أبي حاتع في ىحا الحجيث .كسػ ٌ
ابغ جخيج عغ أبيو مخسلً كسا قاؿ أشار إليو الجارقصشي كالبييقي( )3كغيخىسا مغ العمساء ،أك مغ شخيق
ابغ جخيج عغ أبيو عغ ابغ أبي مميكة مخسلً ،حيث تفخد بيحا القػؿ بالرساؿ أبػ حاتع كأبػ زرعة(.)4
كنقل ابغ عجؼ عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ىكحا ركاه ابغ عياش ،إنسا ركاه ابغ جخيج فقاؿ :عغ

أبي ،كإنسا ىػ عغ أبيو ،كلع يدسعو مغ أبيو( ،)5كليذ فيو عائذة ،كال الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،"-ثع أكرد الحجيث
عغ ابغ عياش عغ ابغ جخيج عغ أبيو عغ عائذة عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كقاؿ" :كعبج العديد بغ جخيج

أنكخ عميو ىحا الحجيث ،كىحا غيخ محفػظ عغ ابغ جخيج إنسا يخكؼ عشو إسساعيل بغ عياش ،كابغ

عياش إذا ركػ عغ أىل الحجاز كأىل العخاؽ فإف حجيثو عشيع ضعيف ،كإذا ركػ عغ أىل الذاـ فيػ

أصمح(.")6

قمت :يخيج أحسج بغ حشبل بياف أف ىحه ركاية إسساعيل بغ عياش كأنو لع يرشع شيئاً ،كأف الػىع
كالخصأ كقع مغ ابغ جخيج حيث ركاه عغ أبيو مترلً ،كالرػاب أنو عغ أبيو مخسلً ،كغايتو تخجيح

ركاية الحجيث معلً بالرساؿ كليذ مترلً .كىحا يػافق مخاد ابغ عجؼ في بياف أف ىحا الحجيث مشكخ
في ركاية عبجالعديد بغ جخيج عغ عائذة؛ لنو ال سساع لو مغ عائذة كسا قاؿ العجمي( ،)7كابغ أبي
حاتع نقلً عغ أحسج بغ حشبل ( ،) 8كابغ حباف ( ،) 9كالبخقاني نقلً عغ الجارقصشي ( ،) 1كأف الرحيح

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
انطخ إلى شبقات السجلديغ.)41/( :
انطخ إلى :االستيعاب ،)1885-1881/4( :كسشغ الجارقصشي ،)283-280/1( :كسشغ البييقي.)222/1( :
انطخ إلى عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)31/1( :كانطخ إلى السخجع الدابق.)179/1( :
كالرػاب ( لع يدشجه عغ أبيو) ،انطخ إلى ذخيخة الحفاظ.)2345/4( :
انطخ إلى الكامل في الزعفاء.)507-505/6( :
انطخ إلى معخفة الثقات لمعجمي.)95/2( :
انطخ إلى السخاسيل البغ أبي حاتع.)131/( :
انطخ إلى الثقات البغ حباف.)114/7( :
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السحفػظ ركاية الحجيث معلً بالرساؿ كليذ مترلً ،كالحجيث السترل الحؼ أكرده ابغ عجؼ بإسشاده
ليذ ىػ السحفػظ؛ لف إسساعيل بغ عياش سيء الحفع ،كثيخ الغمط فيسا يخكيو عغ غيخ الذامييغ -
أؼ عغ الحجازييغ كالعخاقييغ كغيخىع -كقج أشخت إلى ذلظ في بياف العمة الكلى مغ عمل ىحا

الحجيث ،كإف ما قالو ابغ عجؼ كأحسج بغ حشبل يػافق ما قالو ابغ حدـ :بعج ذكخ الحجيث مغ شخيق
إسساعيل ،عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو ،كعغ ابغ أبي مميكة ،عغ عائذة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص" :-كىحاف
الثخاف ساقصاف؛ لف كالج ابغ جخيج ال صحبة لو فيػ مشقصع ،كاآلخخ مغ ركاية إسساعيل بغ عياش

كىػ ساقط ،ال سيسا فيسا ركؼ عغ الحجازييغ(.")2

كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو بعج سؤالو عغ ىحا الحجيث بشفذ الستغ كالسشاد قػلو

"ىحا خصأ ،الرحيح عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو ،عغ ابغ أبي مميكة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -مخسل(.")3

كقاؿ الجارقصشي :بعج ذكخه الخكايات عغ إسساعيل بغ عياش " :كأصحاب بغ جخيج الحفاظ ،عشو

يخككنو ،عغ بغ جخيج ،عغ أبيو مخسلً" ،ثع قاـ بإيخاد ركايات الحفاظ عغ ابغ جخيج كأجسعػا في
الخكاية عشو قػليع :عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو ،قاؿ :قاؿ رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص.)4(-
كنقل الجارقصشي عغ دمحم بغ يحيى الحىمي قػلو" :ىحا ىػ الرحيح عغ بغ جخيج كىػ مخسل

كأما حجيث ابغ جخيج عغ بغ أبي مميكة عغ عائذة الحؼ يخكيو إسساعيل بغ عياش فميذ بذيء(.")5

كقاؿ الجارقصشي في العملَ" :ف َخَكاهُ إسساعيل بغ عياش ،عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو ،كعغ ابغ أبي
مميكة ،عغ عائذة ،كعغ عصاء بغ عجلف ،عغ ابغ أبي مميكة ،عغ عائذة؛ كخالفو أصحاب ابغ

جخيج ،مشيع :حجاج ،كعثساف بغ عسخ ،ودمحم بغ عبج للا النرارؼ ،كعبج الػىاب بغ عصاء ،رككه،
عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو مخسلً ،كلع يحكخكا ابغ أبي مميكة ،كىػ الرػاب(.")6
كنقل :البييقي عغ أبػ أحسج -ابغ عجؼ الجخجاني -قػلو" :ىحا الحجيث ركاه ابغ عياش مخة

ىكحا كمخة قاؿ :عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو ،عغ عائذة ،ككلىسا غيخ محفػظ" ،كعغ أبي شالب أحسج

ابغ حسيج قػلو" :سسعت أحسج بغ حشبل ،يقػؿ :إسساعيل بغ عياش ما ركػ عغ الذامييغ صحيح ،كما
ركػ عغ أىل الحجاز فميذ برحيح" ،كعغ الذافعي قػلو" :في حجيث ابغ جخيج ،عغ أبيو ليدت ىحه
الخكاية بثابتة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص(.")7

"كقاؿ البييقي :كركاه جساعة عغ إسساعيل بغ عياش ،عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو ،عغ الشبي -

ملسو هيلع هللا ىلص -مخسلً كعشو ،عغ ابغ جخيج ،عغ ابغ أبي مميكة عغ عائذة مػصػالً"،
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انطخ إلى سؤاالت البخقاني لمجارقصشي.)44/( :
السحمى باآلثار.)237/1( :
عمل الحجيث البغ أبي حاتع.)179/1( :
انطخ إلى سشغ الجارقصشي.)155-153/1( :
السخجع الدابق.)155/1( :
عمل الجارقصشي.)361/14( :
الدشغ الكبخػ.)222/1( :
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كقاؿ مخة" :كىحا الحجيث أحج ما أنكخ عمى إسساعيل بغ عياش ،كالسحفػظ ما ركاه الجساعة،

عغ ابغ جخيج ،عغ أبيو ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -مخسلً(.")1

أف ىحا الحجيث مخسل( .")2كنقل الحافع بغ حجخ عغ أحسج بغ
"الرحيح َ
كقاؿ ابغ عبج اليادؼَ :
حشبل قػلو" :صػابو مخسل( ،")3كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :حجيث ضعيف" ،كعغ أبي حاتع قػلو:

"ركاية إسساعيل خصأ(.")4

قمت :يخيج أبػ زرعة كالجارقصشي كالحىمي كالبييقي كغيخىع مغ العمساء بياف أف ىحا الحجيث

معمػؿ بالرساؿ ،مغ شخيق ابغ عياش عغ ابغ جخيج عغ ابغ أبي مميكة عغ عائذة -رضي للا
ط إذا ركػ عغ
كم َخمِ ٌ
عشيا -عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -كليذ ىػ الرػاب؛ لف إسساعيل بغ عياش ضعيف ُ
غيخ أىل بمجه -الحجازييغ كالعخاقييغ كغيخىع ،-كىحا أمخ مدمع بو عشج العمساء كقج أشخت إلي ذلظ في
بياف العمة الكلى مغ عمل ىحا الحجيث ،كتفخد كخالف في ركاية الحجيث لجسع مغ الحفاظ الحيغ رككا

الحجيث عغ ابغ جخيج ،حيث ركاه مخسلً كمترلً ،كركاه ىؤالء الحفاظ مخسلً كىع أعمع كأحفع كأعخؼ
في الخكاية عغ ابغ جخيج مغ ابغ عياش الستحالة تػاشئيع كاتفاقيع عمى ذلظ ،كىحا الدبب لع يذخ
إليو ابغ عجؼ كال أحسج بغ حشبل ،كقج أعمػا ىحه الخكاية السترمة بالخكاية السخسمة ،كقالػا :إف الرحيح

ركاية الحجيث السعمة بالرساؿ كىػ السحفػظ.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
بغ َعّي ٍ
إسساعيل ِ
اقييغ ضعيف ٌة،
السشاد؛ لف ركاي َة
ضعيف ِبيحا
الحجيث
ُ
ٌ
ييغ كالعخ َ
اش َع ِغ الحجاز َ
َ
الصبقة ا ِ
ِ
بالدساع،
كلع يرخْح
لثالثة
مجلذ ِم َغ
يج
جاءت ركايتُ ُو
كىشا
ِ
ابغ جخ ٍ
ْ
َ
عشيع ،كلف َ
ُ
ٌ
كعشعغ ْ
ْ
السػجػد في ِ
ِ
ِ
ِ
الحجيث.
سشج
كلإلرساؿ

( )1السخجع الدابق.)362/2( :
( )2تشقيح التحقيق.)285/1( :

( )3تيحيب التيحيب.)325/1( :
( )4تمخيز الحبيخ.)654/1( :
56

السبحث َّ
الثاني
ثَلثة نساذج لإلعَلؿ بتعارض الػقف

()1

()2

الخفع
مع َّ

وتخجيح الػقف

الوؿ:
ال نسػذج َّ
 -3مدأل ٌة (" -)519وسئل أبػ زرعة عغ حجيث رواِ مح َّسج بغ سعيج بغ الصبهاني ،عغ شخيظ،
عغ هذاـ بغ عخوة ،عغ أبيه ،قاؿ :قشت رسػؿ للا -صَّمى للا عميه وسمع -حيغ فخغ مغ الدػرة
الرَلة قاؿَّ :
"إنسا قشت بكع؛ لتجعػا للا ،ولتد لػِ حػا جكع" ،قاؿ أبػ زرعة:
في الفجخ ،فم َّسا قزى َّ
هحا قػؿ عخوة ،وليذ بسخفػع(.")3

 -أخخجو الصبخؼ في تيحيب اآلثار-مدشج ابغ عباس ،-باب مغ قاؿ ذلظ أك فعمو مغ الدمف

( ،)465/9حجيث رقع ،644مغ شخيق أنذ بغ عياض ،عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو ،مػقػفاً،
مختمف اللفاظ.

 أخخجو الصبخاني في السعجع الكسط ،باب السيع مغ اسسو دمحم ( ،)998/7حجيث رقع ،7017مغشخيق شخيظ ،عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو ،عغ عائذة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-متقارب اللفاظ.

 أخخجو الجارقصشي في الفخاد55 ،باب أشخاؼ الغخائب ( ،)913/9حجيث رقع  ،385مغ شخيقعبجالغفار بغ القاسع ،عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو ،عغ الدبيخ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-متقارب

اللفاظ.

 أخخجو ابغ عداكخ في تاريخو ،باب راشج بغ دمحم بغ عقيل بغ جشغ بغ شاىخ (،)361/97حجيث رقع ،1910مغ شخيق شخيظ ،بو ،مخسلً ،متقارب اللفاظ.

 ركاه دمحم بغ نرخ في مخترخ قياـ الميل كقياـ رمزاف ككتاب الػتخ41 ،باب ما يجعى بو فيقشػت الػتخ ( ،)419/عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو ،مخسلً ،كلع يحكخ إسشاده إلى ىذاـ ،متقارب

اللفاظ.

( )1السػقػؼ :ىػ السخكؼ عغ الرحابة -رضي للا عشيع -قػالً ليع أك فعلً أك تقخي اًخ مترلً كاف إسشاده أك مشقصعاً.
(انطخ إلى تقخيب الشػكؼ ضسغ تجريب الخاكؼ.)184/1 :
( )2السخفػع :ما أضيف إلى الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -خاصة قػالً كاف أك فعلً أك تقخي اًخ( .انطخ إلى السخجع الدابق-183/1 :
.)184
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)182-181/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرلة.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:

 -9م َحسُج ْب ُغ س ِع ِيج ِ
َص َب َي ِان ُّي(.)2()1
بغ ُس ْمي َس َ
اف اَْل ُكػِف ُّيُ ،أبػ َج ْعَف ِخ ْب ُغ ْال ْ
َ
ُ
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :كاف حافطاً يحجث مغ حفطو كال يقبل التمقيغ كال يق أخ مغ كتب

الشاس كلع أر بالكػفة أتقغ حفطاً مشو( ،")3كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)4كنقل :السدؼ عغ يعقػب بغ

أبي َش ْي َبة قػلو" :متقغ( ،")5كعغ الش َدائي قػلو" :ثقة( ،")6كنقل ابغ حجخ عغ ابغ عجؼ قػلو" :ثقة"،
كعغ أبي حاتع قػلو" :ثبت( ،")7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت( ،)8مات سشة عذخيغ كمائتيغ(.)9
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
َ -1ش ِخيظ بغ عبِجَّللاِ الشخ ِع ُّي( ،)10أبػ ِ
عبجللاِ اَْل ُكػِف ُّي اْلَق ِ
اضي(.)11
َ
ُ ْ ُ َْ
ُ
()12
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة مأمػناً كثيخ الحجيث ،ككاف يغمط كثي اًخ " ،كقاؿ الجػزجاني" :سيء
الحفع مزصخب الحجيث مائل( ،")13كقاؿ العجمي" :ثقة ككاف حدغ الحجيث( ،")14كقاؿ التخمحؼ" :كثيخ

الغمط كالػىع( ،")15كنقل العقيمي عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :كاف عاقلً صجكقاً محجثاً ،قجيع الدساع مغ
أبي إسحاؽ( ،")16كعغ أبي زرعة قػلو" :صاحب كىع( ،")17كنقل :ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ

قػلو" :ثقة ،مغ يدأؿ عشو ،كعغ أبي حاتع قػلو :صجكؽ كقج كاف لو أغاليط ،كعغ أبي زرعة قػلو :قاؿ
َصَب َي ِان ُّي :بكدخ اللف أك فتحيا كسكػف الراد السيسمة كفتح الباء السػحجة كالياء كفي آخخىا الشػف بعج اللف،
(ْ )1ال ْ
ىحه الشدبة إلى أشيخ بمجة بالجباؿ( .النداب لمدسعاني.)284/1 :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)272/25( :
( )3الجخح كالتعجيل.)265/7( :

( )4الثقات البغ حباف.)63/9( :
( )5كفي خلصة الخدرجي :ثقة متقغ (.)338/
( )6تيحيب الكساؿ.)274/25( :
( )7تيحيب التيحيب.)189-188/9( :
( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)480/( :

( )9انطخ إلى تاريخ أصبياف.)145/2( :
( )10الش ِ
خع ُّي :بفتح الشػف كالخاء السعجسة بعجىا العيغ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى الشخع ،كىي قبيمة مغ العخب ندلت
الكػفة( .النداب لمدسعاني.)62/13 :

( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)463-462/12( :
( )12الصبقات الكبخػ.)356/6( :
( )13أحػاؿ الخجاؿ.)150/( :
( )14معخفة الثقات لمعجمي.)453/1( :
( )15عمل التخمحؼ الكبيخ.)69/( :

( )16الزعفاء الكبيخ لمعقيمي.)193/2( :
( )17السخجع الدابق.)434/3( :
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كاف كثيخ الحجيث صاحب كىع ،يغمط أحياناً ،فقاؿ لو فزل الرائغ :أف شخيكاً حجث بػاسط بأحاديث

بػاشيل ،فقاؿ أبػ زرعة :ال تقل :بػاشيل ،كعغ عبج الجبار بغ دمحم الخصابي قػلو :قمت ليحيى بغ

سعيج :يقػلػف إنسا خمط شخيظ بآخخة ،فقاؿ :ما زاؿ مخمصاً( ،)1كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ:
"ككاف في آخخ أمخه يخصئ فيسا يخكؼ تغيخ عميو حفطو فدساع الستقجميغ عشو الحيغ سسعػا مشو بػاسط

ليذ فيو تخميط مثل يديج بغ ىاركف كإسحاؽ الزرؽ كسساع الستأخخيغ عشو بالكػفة فيو أكىاـ

كثيخة( ،")2كقاؿ مخة" :كاف مغ الفقياء كالسحكػريغ مغ العمساء الحيغ كاضبػا عمى العمع ككقفػا أنفديع
عميو ،ككاف ييع في الحاييغ إذا حجث مغ غيخ كتابو"( ،)3كقاؿ ابغ عجؼ" :كلذخيظ حجيث كثيخ مغ

السقصػع كالسدشج كأصشاؼ ،كإنسا ذكخت مغ حجيثو كأخباره شخفاً كفي بعس ما لع أتكمع عمى حجيثو مسا
أمميت بعس النكار كالغالب عمى حجيثو الرحة كاالستػاء كالحؼ يقع في حجيثو مغ الشكخة إنسا أتي

فيو مغ سػء حفطو ال أنو يتعسج في الحجيث شيئاً مسا يدتحق أف يشدب فيو إلى شيء مغ

الزعف( ،")4كنقل :عغ يحيى بغ معيغ قػلو :مغ أنفديع ،كقاؿ مخة :ثقة إال أنو كاف ال يتقغ كيغمط،

كقاؿ مخة :صجكؽ ثقة ،إال أنو إذا خالف فغيخه أحب إليشا مشو ،كعغ سعيج القصاف قػلو :رأيت تخميصاً

في أصػؿ سعيج ،كعغ يحيى بغ سعيج قػلو :قجـ شخيظ مكة ،فقيل لي :لػ أتيتو ،فقمت :لػ كاف بيغ

يجؼ ما سألتو عغ شيء ،كضعف حجيثو ججاً( ،)5كنقل الخصيب البغجادؼ عغ يحيى بغ معيغ قػلو:
حيشسا سئل يحيى بغ سعيج القصاف عغ شخيظ ،قاؿ :لع يكغ شخيظ عشج يحيى بذيء ،كىػ ثقة ثقة،

كعغ أبي داكد قػلو :ثقة ،كعغ أبي حاتع قػلو :ال يحتج بحجيثو ،كعغ يعقػب بغ سفياف قػلو :ثقة

صجكؽ ،صحيح الكتاب ،ردؼء الحفع مزصخبو ،كعغ صالح جدرة قػلو :شخيظ صجكؽ ،كلسا كلي
القزاء اضصخب حفطو ،كقمسا يحتاج إليو في الحجيث الحؼ يحتج بو ،كعغ ابغ السجيشي قػلو :كاف

عد اًخ في الحجيث ( ،) 6كنقل ابغ الجػزؼ عغ الجارقصشي قػلو" :ليذ بالقػؼ فيسا يشفخد بو ( ،) 7كقاؿ
الحىبي" :صجكؽ" ،كنقل :عغ الشدائي قػلو" :ليذ بو بأس" كعغ أبي حاتع قػلو" :ال يقػـ مقاـ الحجة
في حجيثو بعس الغمط( ،")8كقاؿ مخة" :الحافع الرادؽ ،أحج الئسة( ،")9كقاؿ الحىبي :أحج الئسة

( )1انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)367/4( :
( )2الثقات البغ حباف.)444/6( :
( )3مذاىيخ عمساء المرار.)269/( :

( )4الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)35/5( :
( )5انطخ إلى السخجع الدابق.)15-10/5( :
( )6انطخ إلى تاريخ بغجاد.)384/10( :

( )7الزعفاء كالستخككػف البغ الجػزؼ.)39/2( :
( )8السغشي في الزعفاء.)297/1( :
( )9ميداف االعتجاؿ.)270/2( :
59

العلـ ،ككاف حدغ الحجيث إماماً فقيياً كمحجثاً مكث اًخ ليذ ىػ في التقاف كحساد بغ زيج .كقج
استذيج بو البخارؼ كخخج لو مدمع متابع ًة( ،)1كنقل مغمصاؼ بغ قميج عغ الحىمي قػلو" :كاف نبيلً"،
كعغ أبي إسحاؽ الحخبي قػلو" :كاف ثقة" ،كعغ العجمي قػلو" :صجكؽ ثقة صحيح القزاء ،كمغ سسع

مشو قجيساً فحجيثو صحيح ،كمغ سسع مشو بعج ما كلي القزاء ففي سساعو بعس االختلط لف الخح
عشو كاف شجيجاً لع يكغ يسكغ مغ نفدو" ،كعغ صالح جدرة قػلو" :صجكؽ ،كلسا كلي القزاء اضصخب
حفطو كقل" ،كعغ ابغ القصاف قػلو" :جسمة أمخه أنو صجكؽ كلي القزاء فتغيخ محفػضو" ،كعغ الحاكع

قػلو" :أحج أركاف الفقو كالحجيث ،كاختمفػا في ثقتو" ،كقاؿ مخة" :ليذ بالستيغ" ،كعغ أبػ دمحم الشبيمي
قػلو" :ال يحتج بو كيجلذ ( ،")2كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ يخصئ كثي اًخ تغيخ حفطو مشح كلي
القزاء بالكػفة ،ككاف عادالً فاضلً عابجاً شجيجاً عمى أىل البجع ( ،) 3كذكخه في السختبة الثانية مغ

مخاتب السجلديغ كىػ مسغ احتسل العمساء تجليديع( ،)4مات سشة سبع أك ثساف كسبعيغ كمائة(.)5
طو بعج ِ
ؽ
ط ِبأَ َخ َخٍة ،كمغ سسع مشو قبل
تػليت ِو
القزاء ،ثع اختم َ
ساء حف ُ ُ
َ
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌ َ
تػليتو القزاء بالكػفة فدساعو صحيح ،كمغ سسع مشو بعجه ففيو اختلط ،كالخكاة الحيغ نز العمساء
بغ ُد َك ْي ٍغ ،كيديج بغ
عمى سساعيع مشو قبل االختلط ىع :أبػ إسحاؽ الزرؽ ،كأبػ ُن َعيع
الفزل ُ
ُ
ھاركف ،كعباد بغ العػاـ ،كحجاج ،كسمسة بغ تساـ ،ودمحم بغ إسحاؽ كىسا مغ شيػخو ،كككيع(.)6
ِ
ِ
ِ -4ى َذاـ ْب ُغ ُع ْخكَة ْب ِغ ُّ
الدَب ْي ِخ ِ
الس ْشِح ِر ،اْل َس َجِن ُّي(.)7
بغ َ
َ
العػا ِـ اْلُق َخش ُّي َال َْسج ُّؼُ ،أبػ ُ
ُ
()9
()8
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثق ًة ثبتاً كثيخ الحجيث حجة " ،كقاؿ العجمي" :ثقة " ،كنقل ابغ أبي حاتع

()10
عغ أبيو قػلو" :ثقة إماـ في الحجيث " ،كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف حافطاً متقشاً كرعاً

فاضلً( ،")11كنقل :الخصيب البغجادؼ عغ يعقػب بغ أبي شيبة قػلو :ثبت ثقة ،لع يشكخ عميو شيء إال

بعج ما صار إلى العخاؽ ،فإنو انبدط في الخكاية ،فأنكخ ذلظ عميو أىل بمجه ،كالحؼ نخػ أف ىذاماً

يتديل لىل العخاؽ ،أنو كاف ال يحجث عغ أبيو إال بسا سسعو مشو ،فكاف تديمو أف أرسل عغ أبيو مسا
( )1انطخ إلى تحكخة الحفاظ.)170/1( :

( )2إكساؿ تيحيب الكساؿ.)248-245/6( :
( )3انطخ تقخيب التيحيب.)266/( :
( )4انطخ إلى شبقات السجلديغ.)33/( :
( )5انطخ إلى تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع.)403/1( :

( )6انطخ إلى مخكيات شخيظ القاضي في الكتب الدتة.)31/( :
( )7تيحيب الكساؿ.)233-232/30( :
( )8الصبقات الكبخػ.)375/5( :
( )9معخفة الثقات لمعجمي.)332/2( :
( )10الجخح كالتعجيل.)64/9( :

( )11الثقات البغ حباف.)502/5( :
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كاف يدسعو مغ غيخ أبيو ،عغ أبيو ،كعغ ابغ خخاش قػلو :ىذاـ بغ عخكة كاف مالظ ال يخضاه ،ككاف

ىذاـ صجكقاً تجخل أخباره في الرحيح ،كبمغو أف مالكاً نقع عميو لحجيثو لىل العخاؽ ،كعغ كىيب بغ

خالج قػلو :قجـ عميشا ىذاـ بغ عخكة ،فكاف فيشا مثل الحدغ ،كابغ سيخيغ( ،)1كقاؿ الحىبي" :أحج الئسة
العلـ( ،")2كقاؿ مخة :الماـ ،الثقة ،شيخ السلـ ،كالخجل حجة مصمقاً ،كال عبخة بسا قالو الحافع أبػ

الحدغ بغ القصاف مغ أنو اختمط كتغيخ ،فإف الحافع قج يتغيخ حفطو إذا كبخ ،كتشقز حجة ذىشو،
فميذ ىػ في شيخػختو كيػ في شبيبتو ،كما ثع أحج بسعرػـ مغ الديػ كالشدياف ،كما ىحا التغيخ

بزار أصلً ،كإنسا الحؼ يزخ االختلط ،كىذاـ فمع يختمط قط ،ىحا أمخ مقصػع بو ،كحجيثو محتج بو

()3
يج" :كاف حافطاً متقشاً ،كرعاً فاضلً( ،")4كقاؿ
اؼ بغ ُقَم ٍ
في السػشأ ،كالرحاح ،كالدشغ  ،كقاؿ ُم َغْم َ
ص ُ
الحافع ابغ حجخ :ثقة فقيو ربسا دلذ ( ،)5كذكخه في السختبة الكلى مغ مخاتب السجلديغ كىػ مسغ

احتسل العمساء تجليديع( ،)6مات سشة خسذ أك ست كأربعيغ كمائة(.)7
ش ُو َكال تَ ْجِل ْي ُد ُو كإرسالو.
اختَ َل ُ
ز ُّخ ْ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ،كال َي ُ
ُ -3ع ْخكةُ ْب ُغ ُّ
الدَب ْي ِخ ْب ِغ اْل َعػا ِـ ْب ِغ ُخ َػْيمِ َج َال َْسِج ُّؼ ،أَُبػ َع ْبِجَّللاِ اْل َس َجِن ُّي(.)8
َ

قاؿ ابغ سعج" :كاف ثق ًة كثيخ الحجيث فقيياً عالساً مأمػناً ثبتاً" ،كنقل عغ ابغ شياب قػلو" :كشت
إذا حجثشي عخكة ثع حجثتشي عسخة يرجؽ عشجؼ حجيث عخكة ،فمسا تبحختيسا إذا عخكة بحخ ال

ُي ْش َدؼ( ،")10()9كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")11كعغ أبػ زرعة قاؿ :لقيت أربعة مغ قخير ،كميع بحػر كذكخه
مشيع( ،)12كنقل ابغ أبي حاتع عغ ابغ شياب قػلو :كاف بح اًخ ال ي َكِجره ِ
الجالء ( ،)13كعغ سفياف بغ
ُ ّ
( )1تاريخ بغجاد.)56/16( :

( )2تاريخ السلـ.)1001/3( :

( )3انطخ إلى سيخ أعلـ الشبلء.)36/6( :
( )4إكساؿ تيحيب الكساؿ.)149/12( :

( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)573/( :

( )6انطخ إلى شبقات السجلديغ.)26/( :

( )7انطخ إلى تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع.)340/1( :
( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)12-11/20( :

( ) 9كمتا الجسمتيغ قاليسا الماـ الدىخؼ في مجح حفع عخكة بغ الدبيخ ،كدقة ضبصو ،كغ ادرة عمسو .كقج بيغ

الجكتػر/سعجؼ الياشسي أف الدىخؼ أراد سعة عمسو ال تػثيقو( .انطخ إلى شخح ألفاظ التعجيل كالتػثيق الشادرة-135/( :

.)136

( )10الصبقات الكبخػ.)138-137/5( :
( )11معخفة الثقات لمعجمي.)133/2( :

( )12انطخ إلى تاريخ أبي زرعة.)407/( :

( )13كىحه العبارة قاليا أيزاً الماـ الدىخؼ في حق عخكة ،مخيجاً بيا ما أراد بالكلى التي سبق بيانيا( .انطخ إلى شخح
ألفاظ التعجيل كالتػثيق الشادرة.)136-135/( :
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عييشة قػلو :كاف أعمع الشاس بحجيث عائذة ثلثة كذكخه مشيع ،كعغ أبػ الدناد قاؿ كاف فقياء أىل

السجيشة أربعة كذكخه مشيع ( ،) 1كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف مغ أفاضل أىل السجيشة

كعمسائيع ( ،") 2كقاؿ الحىبي :الماـ ،عالع السجيشة ،الفقيو ،أحج الفقياء الدبعة ( ،) 3كقاؿ الحافع ابغ

حجخ :ثقة فقيو مذيػر( ،)4مات سشة اثشتيغ كتدعيغ(.)5
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
بياف عمل الحجيث:

الحجيث فيه عمتاف:

العمة الولى:

قج نقل ابغ أبي حاتع سؤاؿ الشاس لبي زرعة في ىحا الحجيث كقج أشاركا إلى أنو مخفػع كقج
أعمو أبػ زرعة بالػقف ،كىي عمة ضاىخة قادحة؛ كسبب ذلظ اختلفيع في ركاية الحجيث كسا باف ذلظ

في تخخيج شخقو ،كلع أقف عمى مغ أخخج الخكاية مغ شخيق دمحم بغ سعيج بغ الصبياني ،فالحجيث

أخخجو ابغ عداكخ في "تاريخ دمذق" ،مغ شخيق شخيظ ،عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو ،مخسلً.
كأخخجو دمحم بغ نرخ في "مخترخ قياـ الميل" ،مغ شخيق ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو ،مخسلً ،كلع يحكخ

إسشاده إلى ىذاـ .كأخخجو الصبخاني في "السعجع الكسط" ،مغ شخيق شخيظ ،عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ

فػعا .كأخخجو الصبخؼ في "تيحيب اآلثار" -مدشج ابغ عباس ،-مغ شخيق أنذ
أبيو ،عغ عائذة ،مخ ً
بغ عياض ،عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو ،مػقػفاً.
قمت :كمسا سبق قج تبيغ اختلؼ العمساء في تخخيج ركاية الحجيث عغ ىذاـ بغ عخكة ،حيث

ركاه شخيظ ،عغ ىذاـ بغ عخكة عغ أبيو ،مخسلً ،كركاه شخيظ -مخة ،-عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو،

عغ عائذة ،مخفػعاً ،كخالفو في الخكاية أنذ بغ عياض ،فخكاه عغ ىذاـ بغ عخكة ،عغ أبيو -عخكة،-
مػقػفاً ،كركاه شخيظ مخفػعاً كمخسلً ،كىػ مسا تقجـ في خلصة الحكع عميو صجكؽ ساء حفطو بعج
تػليتو القزاء ،ثع اختمط بآخخة ،كأنذ بغ عياض ثقة( ،)6كىػ في الزبط كالحفع مقجـ عمى شخيظ،
كمخالفتو لو إنسا تجؿ عمى اضصخابو كسػء حفطو ،كىحا يخجح صحة ما ذىب إليو أبػ ُزْرَع َة بأف

( )1انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)396/6( :
( )2الثقات البغ حباف.)195/5( :
( )3انطخ إلى سيخ أعلـ الشبلء.)421/4( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)389/( :

( )5انطخ إلى تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع.)221/1( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)115/( :
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السحفػظ الخاجح عمى الرحيح مغ الخكايات ىي السعمة بالػقف عمى الخكاية السخفػعة كالخكاية السعمة

بالرساؿ.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػَ :ش ِخيظ بغ ِ
عبجللاِ الش ِ
خع ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
ُ ُ
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)1
يذخ إلييا.
قمت :أما العم ُة الُكلى ْ
أشار إلييا أبػ حات ٍع ،كأما العم ُة الثاني ُة فمع ْ
فقج َ

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

الحجيث حدغ؛ لف شخيظ بغ ِ
ِ
بغ الد ِ
عخكة ِ
بيخ -
مػقػؼ َعَمى
عبجللاِ صجك ٌؽ ،إال أن ُو
إسشاد َىحا
ٌََ
َ
ُ
ٌ
َ َ
()2
"إسشادهُ َح َد ٌغ ".
الي ْيثَ ِس ُّي:
ُ
قاؿ َ
عشيساَ .-
رضي للاُ ُ
َ

ال نسػذج َّ
الثاني:

 -5مدأل ٌة (" -)538وس لت أبي عغ حجيث رواِ أبػ داود َّ
الصيالدي ،عغ مح َّسج بغ ثابت ،عغ
أف رسػؿ للا -صَّمى للا عميه وسمع -اف يقارب بيغ الخصى
أبيه ،عغ أنذ ،عغ زيج بغ ثابتَّ :
إلى السدجج ،وقاؿَّ :
"إنسا فعمته لتكثخ خصاي إلى السدجج" فدسعت أبي يقػؿ :روى هحا الحجيث
الزحَّاؾ بغ نبخاس ،و َّ
جساعة عغ ثابت البشاني ،فمع يػ ّصمه أحج إَّال َّ
الزحَّاؾ لّيغ الحجيث ،وهػ ذا
ّ
()3
الرحيح مػقػؼ ".
يتابعه مح َّسج بغ ثابت ،ومح َّسج أي ًزا ليذ بقػ ّي؛ و َّ
 أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ ،باب أنذ بغ مالظ عغ زيج بغ ثابت ( ،)997/5حجيثرقع ،3796مغ شخيق الدخؼ بغ يحيى ،عغ ثابت البشاني ،بو ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث مختمف
اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في باب أنذ بغ مالظ عغ زيج بغ ثابت ( ،)998/5حجيث رقع ،3799مغ شخيقالزحاؾ بغ نبخاس ،عغ ثابت البشاني ،بو ،مخفػعاً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في باب أنذ بغ مالظ عغ زيج بغ ثابت ( ،)998/5حجيث رقع ،3800مغ شخيقأبي داكد الصيالدي ،عغ دمحم بغ ثابت ،بو ،مخفػعاً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

( )1انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :

( )2مجسع الدكائج كمشبع الفػائج.)138/2( :
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)191/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرلة.
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 -أخخجو ابغ عجؼ في كتابو الكامل في ضعفاء الخجاؿ ( ،)954/5مغ شخيق الزحاؾ بغ نبخاس،

عغ ثابت البشاني ،بو ،مخفػعاً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
الب ْي َي ِق ُّي في شعب اليساف ،باب فرل في الرمػات الخسذ في الجساعة (،)434/3
 أخخجو َحجيث رقع ،1608مغ شخيق أبي داكد ،عغ دمحم بغ ثابت ،بو ،مخفػعاً ،متقارب اللفاظ.
 ككحلظ أخخجو في باب فرل في الرمػات الخسذ في الجساعة ( ،)434/3حجيث رقع،1608مغ شخيق الزحاؾ بغ نبخاس ،عغ ثابت البشاني ،بو ،مخفػعاً ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو العقيمي في الزعفاء الكبيخ ( ،)199/1حجيث رقع ،760مغ شخيق الزحاؾ بغ نبخاس،عغ ثابت ،بو ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في الزعفاء الكبيخ ( ،)199/1حجيث رقع ،760مغ شخيق حساد بغ سمسة ،عغثابت ،بو ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

-

أخخجو عبجالخزاؽ في مرشفو ،كتاب الرلة979 ،باب السذي إلى السداجج ( ،)189/1حجيث

-

أخخجو ابغ أبي شيبة في مرشفو ،كتاب صلة التصػع كالمامة989 ،باب مغ كخه (،)949/1

رقع ،4308مغ شخيق جعفخ بغ سميساف ،عغ ثابت ،بو ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

حجيث رقع ،7399مغ شخيق حسيج الصػيل ،عغ ثابت ،بو ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث مختمف

اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:
ِ ِ ()1
ِ
ع(.)2
ر ِخ ُّؼ الحاف ُ
ُ -9سَم ْي َس ُ
اف ْب ُغ َد ُاكَد ْب ِغ َ
الج ُارْكدُ ،أبػ َد ُاكَد الص َيالد ُّي اْل َب ْ
قاؿ ابغ سعج" :كثيخ الحجيث ثقة كربسا غمط ( ،") 3كقاؿ يحيى بغ معيغ :صجكؽ ( ،) 4كقاؿ

العجمي" :ثقة ككاف كثيخ الحفع( ،")5كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :محجث صجكؽ كاف كثيخ

الخصأ( ،")6كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)7كقاؿ ابغ عجؼ :ثقة ،متيقع ثبت ،كنقل :عغ عسخك بغ عمي
قػلو" :ثقة" ،كعغ إبخاىيع بغ سعيج الجػىخؼ قػلو" :أخصأ أَُبػ داكد الصيالدي ِفي ألف حجيث" ،كعغ دمحم
بغ السشياؿ الزخيخ قػلو" :قمت لبي داكد صاحب الصيالدة يػماً سسعت مغ ابغ عػف شيئاً ،قاؿ :ال

( )1الصَيالِ ِد ُّي :بفتح الصاء السيسمة كالياء التحتانية كفي آخخىا سيغ ميسمة ،ىحه الشدبة إلى الصيالدة ،كىي التي يكػف
فػؽ العسامة( .النداب لمدسعاني.)113/9 :
( )2تيحيب الكساؿ.)401/11( :
( )3الصبقات الكبخػ.)118/7( :
( )4انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)64/( :
( )5معخفة الثقات.)427/1( :

( )6الجخح كالتعجيل.)113/4( :
( )7الثقات البغ حباف.)275/8( :
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فتخكتو سشة ككشت أتيسو بذيء قبل ذلظ حتى ندي ما قاؿ فمسا كاف سشة قمت لو يا أبا داكد سسعت

مغ بغ عػف شيئاً ،قاؿ :نعع قمت كع قاؿ عذخكف حجيثاً كنيف قمت عجىا عمي فعجىا كميا فإذا ىي

أحاديث يديج ما خل كاحج لو لع أعخفو( ،")1كقاؿ الخصيب البغجادؼ :ككاف حافطاً مكث اًخ ،ثق ًة ثبتاً ،كنقل:
عغ الشعساف بغ عبج الدلـ قػلو :ثقة مأمػف ،كعغ عبج الخحسغ بغ ميجؼ قػلو :أصجؽ الشاس ،كعغ
أحسج بغ حشبل أنو سئل ،الييثع بغ خارجة أحب إليظ ،أـ أبػ عبيجة الحجاد ،قاؿ :أبػ داكد أحفطيسا،

كعغ ابغ السجيشي قػلو :ما رأيت أحجاً أحفع مغ أبي داكد الصيالدي ،كعغ عسخك بغ عمي الفلس
قػلو :ما رأيت في السحجثيغ أحفع مغ أبي داكد الصيالدي( ،)2كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة مغ

أصجؽ الشاس ليجة" ،كعغ ككيع قػلو" :أَُبػ داكد جبل العمع( ،")3كقاؿ الحىبي" :أحج الئسة العلـ(،")4
كقاؿ مخة" :الحافع الكبيخ( ،")5كقاؿ مخة :الحافع أحج العلـ ،ثقة أخصأ في أحاديث( ،)6كنقل مغمصاؼ
بغ قميج عغ داكد الػاسصي قػلو" :ثقة" ،كعغ ابغ القصاف قػلو" :كالحؼ يقاؿ في أكىامو إنسا ىػ قائل

في أحاديث كثيخ محفػضة كىػ ثقة ال شظ فيو" ،كعغ ابغ خمفػف قػلو" :كاف مغ الحفاظ الكبار(،")7
كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة حافع غمط في أحاديث ،مات سشة أربع كمائتيغ(.)8

ع ربسا غمط.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة حاف ٌ
ِ ()9
ٍِ
ر ِخ ُّؼ(.)10
ُ -1م َحسُج ْب ُغ ثَابت ْب ِغ أ َْسَم َع اْلُب َشان ُّي اْل َب ْ
قاؿ ابغ معيغ :ليذ بذيء ( ،) 11كقاؿ مخة" :صالح الحجيث ( ،") 12كقاؿ البخارؼ" :برخؼ فيو
نطخ( ،")13كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")14كقاؿ يعقػب بغ سفياف" :ضعيف( ،")15كنقل العقيمي عغ أبي داكد

( )1الكامل في ضعفاء الخجاؿ276/4( :ك.)278
( )2انطخ إلى تاريخ بغجاد.)32/10( :

( )3تيحيب الكساؿ.)407-406/11( :
( )4تحكخة الحفاظ.)257/1( :

( )5سيخ أعلـ الشبلء.)378/9( :

( )6انطخ إلى ميداف االعتجاؿ.)203/2( :
( )7إكساؿ تيحيب الكساؿ.)54-52/6( :

( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)250/( :
( ) 9اْلُبَش ِان ُّي :بزع الباء السشقػشة مغ تحتيا بشقصة كالشػف السفتػحة فيحه الشدبة إلى بشانة( .النداب لمدسعاني:
.)230-229/2
( )10تيحيب الكساؿ.)547/24( :

( )11انطخ إلى تاريخ بغ معيغ.)112/4( :
( )12السخجع الدابق.)276/4( :
( )13التاريخ الكبيخ.)50/1( :

( )14معخفة الثقات.)233/2( :

( )15السعخفة كالتاريخ.)127/2( :
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قػلو" :ضعيف( ،")1كنقل ابغ أبي حاتع عغ ابغ معيغ قػلو" :ليذ بقػؼ" ،كعغ عفاف قػلو" :ضعيف

الحجيث" ،كعغ أبي حاتع قػلو" :يكتب حجيثو كال يحتج بو مشكخ الحجيث" ،كعغ أبي زرعة قػلو:

"ليغ( ،")2كنقل ابغ عجؼ عغ الشدائي قػلو" :ضعيف( ،")3كقاؿ أبػ عبجللا الحاكع" :ليذ بو بأس(،")4
كنقل الدمسي عغ الجارقصشي قػلو" :ضعيف( ،")5كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ضعيف مات بعج السائة(.)6

ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
ٍ
ِ
ِ
ر ِخ ُّؼ(.)7
 -4ثَاب ُت ْب ُغ أ َْسَم َع اْلُب َشان ُّيُ ،أبػ ُم َحسج اْل َب ْ
قاؿ ابغ سعج :مغ أنفديع ،ثقة في الحجيث مأمػف ( ،)8كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة ( ،") 9كقاؿ

العجمي" :ثقة ،رجل صالح( ،")10كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو :ثبت في الحجيث مغ
الثقات السأمػنيغ صحيح الحجيث ،كعغ ابغ معيغ قػلو :ثقة ،كعغ أبي حاتع قػلو :ثقة صجكؽ ،كأثبت

أصحاب أنذ الدىخؼ ثع قتادة ثع ثابت البشاني( ،)11كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)12كقاؿ ابغ عجؼ:
صجكؽ كأحاديثو أحاديث صالحة مدتقيسة إذا ركػ عشو ثقة كلو حجيث كثيخ ،كىػ مغ ثقات السدمسيغ

كما كقع في حجيثو مغ الشكخة فميذ ذاؾ مشو إنسا ىػ مغ الخاكؼ عشو لنو قج ركػ عشو جساعة ضعفاء

كمجيػليغ ،كإنسا ىػ في نفدو إذا ركػ عسغ ىػ فػقو مغ مذايخو فيػ مدتقيع الحجيث ثقة( ،")13كقاؿ

الحىبي" :الماـ الحجة القجكة( ،")14كقاؿ مخة" :كاف رأساً في العمع كالعسل( ،")15كقاؿ الحافع ابغ حجخ:
يغ(.)16
ثقة عابج ،مات سشة مائة
ٍ
كبزع كعذخ َ

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

( )1الزعفاء الكبيخ.)39/4( :

( )2الجخح كالتعجيل.)217/7( :

( )3الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)313/7( :
( )4سؤاالت الدجدؼ لمحاكع.)405/( :

( )5سؤاالت الدمسي لمجارقصشي.)276/( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)470/( :
( )7تيحيب الكساؿ.)342/4( :

( )8انطخ إلى الصبقات الكبخػ.)174-173/7( :
( )9العمل كمعخفة الخجاؿ.)95/3( :
( )10معخفة الثقات.)259/1( :

( )11انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)449/2( :
( )12الثقات البغ حباف.)89/4( :

( )13الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)308/2( :
( )14تحكخة الحفاظ.)94/1( :
( )15الكاشف.)281/1( :

( )16انطخ إلى تقخيب التيحيب.)132/( :
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()1
ِ ِ
ز ِخ ِ
 -3أ ََن ُذ ْب ُغ مالِ ِظ ِ
صمى للاُ َعَم ْي ِو
ر ِار ُّؼ اْل َخ ْدَرِج ُّي
بغ الش ْ
ض ْس َ
بغ َ
خادـ رسػؿ للا َ -
ز َع ْال ْن َ
َ
ُ
مذيػرُ ،ي ْك َشى أبا حسدَة ،كلقبو ذك الذنيغ ،مات سشة اثشتيغ كقيل
سشيغ،
عذخ
خجمو
َك َسم َع-
َ
ُ
ٌ
َ

جاكز السائ َة(.)2
ثلث كتدعيغ ،كقج َ
اؾ ب ِغ زيٍج ْالنر ِار ُّؼ الشج ِار ُّؼ( ،)3أبػ س ِعيٍج ،كأبػ ِ
ِ
ِ
ِ
صحابي
الخحسغ،
عبج
ٌّ
َ -5زْيُج ْب ُغ ثَاِبت ْب ِغ الزح ْ َ ْ
ُ َ ْ َُ
َْ
ٍ
ٍ
ثساف
خسذ أك
قاؿ َم ْد ُخْك ٌؽ :كاف مغ الخاسخيغ في العمع ،مات سشة
ٌ
مذيػر َكتَ َب اْل َػ ْح َيَ ،
()4
الخسديغ .
بعج
كقيل َ
َ
كأر َ
بعيغَ ،
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة الولى:

قج أشار ابغ أبي حاتع إلى أف ىحا الحجيث مغ ىحه الصخيق مخفػع كقج أعمو أبػ حاتع بالػقف،
كىي عمة ضاىخة قادحة؛ كسبب ذلظ اختلفيع في ركاية الحجيث كسا باف ذلظ في تخخيج شخقو،

فالحجيث أخخجو الصبخاني في "السعجع الكبيخ" بخقع(3799ك ،)3800كابغ عجؼ في "الكامل"

( ،)954/5كالبييقي في "شعب اليساف" بخقع( ،)1608كالعقيمي في "الزعفاء" بخقع( )760كميع مغ
شخيق الزحاؾ بغ نبخاس ،ودمحم بغ ثابت ،كلىسا عغ ثابت ،بو ،مخفػعاً .كأخخجو الصبخاني في
"السعجع الكبيخ" بخقع( )3796مغ شخيق الدخؼ بغ يحيى ،كالعقيمي في "الزعفاء" بخقع( )760مغ
شخيق حساد بغ سمسة ،كعبج الخزاؽ في "السرشف" بخقع( )4308مغ شخيق جعفخ بغ سميساف ،كابغ

أبي شيبة في "السرشف" بخقع( )7399مغ شخيق حسيج الصػيل- ،جسع مغ الثقات -كميع عغ ثابت،

بو ،مػقػًفا.

ٍ
البشاني ،حيث ركاه
قمت :كمسا سبق تبيغ اختلؼ العمساء في تخخيج ركاية الحجيث عغ ثابت ُ

دمحم بغ ثابت -ابشو ،-كالزحاؾ بغ نبخاس ،كلىسا عغ ثابت ،بو ،مخفػعاً .كخالفيع في ركايتو -جسع
مغ الثقات ،-حساد بغ سمسة كىػ ثقة ( ،) 5كالدخؼ بغ يحيى كىػ ثقة ( ،) 6كجعفخ بغ سميساف كىػ

( )1اْل َخ ْدَرِج ُّي :بفتح الخاء السعجسة كسكػف ال ادؼ كفتح الخاء كفي آخخىا الجيع ،ىحه الشدبة إلى الخدرج كىػ بصغ مغ
النرار( .النداب لمدسعاني.)119/5 :
( )2انطخ إلى :االستيعاب ،)111-109/1( :كالصابة ،)278-275/1( :كتقخيب التيحيب.)115/( :

ِؼ :بفتح الشػف كتذجيج الجيع كفي آخخىا الخاء ،ىحه الشدبة إلى ثلثة أشياء :أحجىا إلى بصغ مغ الخدرج،
( )3الشجارُّ

كالثاني إلى محمة بالكػفة يقاؿ ليا بشػ الشجار ،كالثالث إلى محىب شائفة مغ السعتدلة يقاؿ ليع الشجارية( .النداب

لمدسعاني.)35/13 :

( )4انطخ إلى :االستيعاب ،)540-537/2( :كالصابة ،)493-490/2( :كتقخيب التيحيب.)222/( :
( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)178/( :
( )6انطخ إلى السخجع الدابق.)230/( :

67

صجكؽ( ،)1كحسيج الصػيل كىػ ثقة مجلذ( ،)2كميع عغ ثابت ،بو ،مػقػفاً .كالػجو الثاني أرجح مغ
الػجو الكؿ؛ لنو قج تقجـ في خلصة الحكع عمى دمحم بغ ثابت أنو ضعيف ،كقج تابعو الزحاؾ بغ

نبخاس كىػ ليغ الحجيث -ضعيف ،)3(-كىؤالء الثقات في الحفع كالزبط كالتقاف مقجمػف عمى دمحم بغ

ِ
ضعيفاف ،كالستحالة تػاشئيع كاتفاقيع عمى كقف الحجيث ،كمخالفتيسا لجسع
ثابت كالزحاؾ؛ لنيسا

مغ الثقات إنسا يجؿ عمى كىسيسا كاضصخابيسا كسػء حفطيسا ،كيؤيج ىحا قػؿ أبي جعفخ العقيمي:

الزحاؾ بغ نبخاس عغ ثابت برخؼ في حجيثو كىع( ،)4كىحا يؤيج كيخجح صحة ما ذىب إليو أبػ حاتع
مغ ترحيح الخكاية السعمة بالػقف كتخجيحيا عمى الخكاية السخفػعة كىػ السحفػظ ،ككافقو في ذلظ جسع

مغ العمساء ترخيحاً كتعخيزاً ،قاؿ أبػ جعفخ العقيمي" :حجيث حساد أكلى( ،")5قمت :لف السشاد مغ
شخيق دمحم بغ ثابت -مخفػعاً -ضعيف ،كمغ شخيق حساد -مػقػفاً -صحيح مػقػؼ ،كقاؿ أبػ نعيع

الصبياني :بعج أف أكرد ىحا الحجيث بشفذ الستغ كالسشاد :كركاه عسخك بغ عمي ،عغ أبي داكد ،كركاه
الدخؼ بغ يحيى ،عغ ثابت ،كلع يخفعو ،كثع أكرد الحجيث مغ شخيق الدخؼ بغ يحيى ،عغ ثابت ،بو،

مػقػفاً ،كقاؿ :كركاه الزحاؾ بغ نبخاس ،عغ ثابت ،بو ،مخفػعاً مثمو(.)6
ِ
بغ عمي ثقة( ،)7كقج تابع يػنذ بغ حبيب كىػ ثقة( )8في
عسخك َ
كمْقرُجهُ في ذلظ أف َ
قمتَ :
الخكاية عغ أبي داكد الصيالدي في ىحا الحجيث بشفذ السشاد كلكغ ىحا السشاد ضعيف؛ لف دمحم بغ
ثابت متفق عمى تزعيفو كسا تقجـ ،كالحجيث حجيث الحؼ ركاه الدخؼ بغ يحيى ،عغ ثابت ،بو ،كلع

يخفعو -مػقػفاً ،-كىحا الثخ عمى الرحيح الخاجح بسجسػع شخقو إسشاده صحيح؛ لف رجالو ثقات،
كيؤيج ىحا ما قالو الييثسي ..." :كركاه مػقػًفا عمى زيج بغ ثابت ،كرجالو رجاؿ الرحيح( ،")9كىػ مقجـ
عمى ما ركاه الزحاؾ أيزاً؛ لنو ليغ الحجيث كسا تقجـ ،كيؤيج ىحا ما قالو الحافع ابغ حجخ:

الزحاؾ ضعيف الحفع ،كالسحفػظ في ىحا مػقػؼ عمى زيج بغ ثابت -رضي للا عشو.)10(-

العمة الثانية:

كجػد رٍاك ضعيف في إسشاد الحجيث ،ىػ دمحم بغ ثابت اْلُب َش ِان ُّي ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.

( )1انطخ إلى تقخيب التيحيب.)140/( :
( )2انطخ إلى السخجع الدابق.)181/( :
( )3انطخ إلى السخجع الدابق.)280/( :
( )4انطخ إلى الزعفاء الكبيخ.)219/2( :
( )5السخجع الدابق الجدء كالرفحة.

( )6انطخ إلى معخفة الرحابة ،)1157/3( :حجيث رقع2919كحجيث رقع.2920
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)424/( :
( )8انطخ إلى الثقات البغ حباف.)290/9( :

( )9مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ،)32/2( :حجيث رقع.2092
( )10انطخ إلى السصالب العالية.)336/4( :
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فمع ُي ِذ ْخ إلييا.
أما العم ُة الُكلى ْ
فقج َ
أشار إلييا أبػ حات ٍع ،ك ّ
قمتّ :
أما العم ُة الثاني ُة ْ
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

الحجيث ضعيف؛ لف محسج بغ ٍ
ِ
مػقػؼ َعَمى ز ِيج ِ
بغ
ضعيف ،إال أن ُو
ثابت اْلُب َش ِاني
إسشاد َىحا
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
َُ َ َ
ٍ
ِ
عشو.-
ثابت َ -رض َي للاُ ُ

ال نسػذج َّ
الثالث:

 -6مدأل ٌة (" -)797وس لت أبا زرعة عغ حجيث رواِ يحيى بغ يساف ،عغ سفياف ،عغ عبيجللا،
"أف َّ
الشب َّي -صَّمى للا عميه وسمع -اشتخى هجيه مغ قجيج( ،")1قاؿ :إَّنسا
عغ نافع ،عغ ابغ عسخَّ :
هػ :عغ ابغ عسخ ،مػقػؼ ،والػهع مغ يحيى بغ يساف(.")2

 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الحج77 ،باب شػاؼ القارف ( ،)409/حجيث رقع ،9630عغالميث ،عغ نافع ،عغ ابغ عسخ ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
 ككحلظ أخخجو في كتاب الحج906 ،باب مغ اشتخػ اليجؼ مغ الصخيق ( ،)490/حجيثرقع ،9694مغ شخيق أيػب عغ نافع ،عغ ابغ عسخ ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 -أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب الحج16 ،باب بياف جػاز التحمل بالحرار كجػاز القخآف

( ،)635/حجيث رقع ،9140مغ شخيق يحيى القصاف ،عغ عبيجللا ،عغ نافع ،عغ ابغ عسخ،
مػقػفاً ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو التخمحؼ في سششو ،كتاب الحج68 ،باب ( ،)131/4حجيث رقع ،907مغ شخيق يحيى بغيساف ،بو ،مخفػعاً ،بمفطو.

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب السشاسظ99 ،باب اليجؼ يداؽ مغ دكف السيقات (،)9045/1حجيث رقع ،4901مغ شخيق يحيى بغ يساف ،بو ،مخفػعاً ،بمفطو.

 أخخجو أحسج بغ حشبل في مدشجه ( ،)48/1عغ يحيى بغ يساف ،بو ،مخفػعاً ،جدء مغ حجيثمتقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:
َ -9ي ْح َيى ْب ُغ َيس ٍ
اف اْل َع َجمِ ُّي( ،)3أَُبػ َزَك ِخيا اْل ُك ْػِف ُّي(.)4
َ
(" )1كىػ مػضع بيغ مكة كالسجيشة"( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)22/4 :
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)271/1( :باب عمل أخبار ركيت في مشاسظ الحج.
( )3اْل َع َجمِ ُّي :بفتح العيغ السيسمة كالجيع -ىحه الشدبة السذيػرة بكدخ العيغ كسكػف الجيع إلى بشى عجل( .النداب
لمدسعاني.)238/9 :
( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)55/32( :
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قاؿ يحيى بغ معيغ :ليذ بو بأس ،صجكؽ ،ليذ ىػ بحاؾ القػػ( ،)1كنقل :ابغ الجشيج عغ

يحيى بغ معيغ قػلو :ليذ بثبت ،لع يكغ يبالي أؼ شيء حجث ،كاف يتػىع الحجيث( ،)2كقاؿ العجمي:
"كاف ثقة جائد الحجيث متعبجاً معخكفاً بالحجيث صجكقاً إال أنو ُفمِ َج () 3بآخخه فتغيخ حفطو ( ،") 4كقاؿ
الشدائي" :ليذ بالقػؼ( ،")5كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو :ثقة ،كعغ أحسج بغ حشبل

قػلو :يزصخب في بعس حجيثو ،كعغ دمحم بغ عبجللا بغ نسيخ قػلو :كأف حجيثو خياؿ ،كعغ أبيو -
أبي حاتع -قػلو :مزصخب الحجيث ،في حجيثو بعس الرشعة ،كمحمو الرجؽ( ،)6كذكخه ابغ حباف في

()7
اف صجكقاً كثيخ
الثقات ،كقاؿ" :ربسا أخصأ " ،كنقل :الخصيب البغجادؼ عغ يعقػب ْبغ َش ْي َبة قػلوَ :ك َ
الحجيث ،كإنسا أنكخ َعَم ْي ِو أصحابشا كثخة الغمط ،كليذ بحجة إذا خػلف ،كىػ مغ متقجمي أصحاب
سفياف ِفي الكثخة عشو ،كعغ زكخيا ْبغ يحيى الداجي قػلو :ضعفو أحسج ْبغ حشبل( ،)8كقاؿ الحىبي:
"صجكؽ ُفمِ َج فداء حفطو( ،")9قاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ يخصئ كثي اًخ كقج تغيخ ،مات سشة تدع

كثسانيغ كمائة(.)10

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ ُي ْخ ِصئُ َكِث ْي اًخ.
 -1سْفياف بغ س ِعيِج ب ِغ مدخك ٍؽ اَلثػِر ُّؼ أَبػ ِ
عبجللاِ اَْل ُك ْػِف ُّي(.)11
ُ
ْ
ُ َ ُ ُْ َ ْ ْ َُْْ
()12
قػػاؿ العجمػػي :ثقػػة ثبػػت فػػي الحػػجيث  ،كنقػػل ابػػغ أبػػي حػػاتع عػػغ يحيػػى بػػغ معػػيغ قػلػػو :أميػػخ
السؤمشيغ في الحجيث ،كقػاؿ مػخة :ثقػة ،كعػغ أبيػو -أبػي حػاتع -قػلػو :فقيػو حػافع ازىػج إمػاـ أىػل العػخاؽ

كأتقغ أصحاب أبي إسحاؽ ،كعغ أبي زرعة قػلو :أثبت أصحاب أبي إسحاؽ الثػػرؼ كشػعبة كإسػخائيل،
ككاف أحفع مغ شعبة في إسشاد الحجيث كفي متشو ،كعغ سفياف بغ عييشة قػلػو :مػا بػالعخاؽ أحػج يحفػع

الحػػجيث إال سػػفياف الثػػػرؼ ،كعػػغ ابػػغ السبػػارؾ قػلػػو :مػػا أريػػت مثػػل سػػفياف ،كعػػغ ابػػغ الحكػػع بػػغ بذػػيخ
قػلو :ما سسعت بعج التابعيغ بسثل سفياف ،كعغ يحيى بغ سػعيج قػلػو :مػا أريػت أحػجاً أحفػع مػغ سػفياف
( )1انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)68/1( :
( )2انطخ إلى سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)438-437/( :
ِ
الب َجف( .انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)469/3 :
اء َم ْع ُخ ٌ
كؼ ُي ْخخي َب ْع َ
س َ
(ُ )3ى َػ َد ٌ
( )4انطخ إلى معخفة الثقات لمعجمي.)360/2( :
( )5الزعفاء كالستخككػف.)108/( :

( )6انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)199/9( :
( )7الثقات البغ حباف.)255/9( :

( )8انطخ إلى تاريخ بغجاد.)183/16( :
( )9الكاشف.)379/2( :
( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)598/( :

( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)155-154/11( :
( )12انطخ إلى معخفة الثقات لمعجمي.)407/1( :
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الثػػرؼ ،كعػغ عبػجالخحسغ ابػغ ميػجؼ قػلػو :أئسػة الشػاس فػي زمػانيع أربعػة كعػج مػشيع سػفياف بالكػفػة(،)1
كذكػ ػخه اب ػػغ حب ػػاف ف ػػي الثق ػػات ،كق ػػاؿ :ك ػػاف م ػػغ س ػػادات أى ػػل زمان ػػو حفطػ ػاً كاتقانػ ػاً( ،)2كق ػػاؿ الخصي ػػب

البغجادؼ" :كاف إماماً مغ أئسة السدمسيغ كعمساً مغ أعلـ الجيغ ،مجسعاً َعَمى أمانتو بحيث يدتغشي َع ْغ
تدكيتو مع التقاف كالحفع ،كالسعخفة كالزػبط ،كالػػرع كالدىػج( ،")3كنقػل :السػدؼ عػغ شػعبة ،كسػفياف ا ْبػغ
ُع َي ْي َشة ،كأَُبػ عاصع الشبيل ،قػليع :أميخ السؤمشيغ في الحػجيث( ،)4كقػاؿ الػحىبي" :الحجػة الثبػت( ،")5قػاؿ
الحافع ابغ حجخ :ثقة حافع حجة مغ رؤكس الصبقة الدابعة ،ككاف ربسا دلذ مات سشة إحجػ كستيغ

كمائة( ،)6كذكخه في السختبة الثانية مغ مخاتب السجلديغ كىػ مسغ ال يزخ تجليديع(.)7
ع حج ٌةَ ،ب ْل َب ْحٌخ ِم ْغ ُب ُح ْػِر اْل ِعْم ِع َكاْل ِحْف ِع.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة حاف ٌ
ِ
بغ َحْف ِ
ز ِ
عسخ ِ
بيجللاِ ِ
اف اْل َس َجِن ُّي(.)8
ُ -4ع ُ
بغ َعاص ٍع اْلُق َخِش ُّي اْل َع َج ِك ُّؼ اْل ُع َس ِخ ُّؼ ،أبػ ُع ْث َس َ
بغ َ
قاؿ العجمي" :ثقة ثبت( ،")9كنقل ابغ أبػي حػاتع عػغ أبيػو كأبػي زرعػة قػلييسػا" :ثقػة" ،كعػغ يحيػى

ابػػغ معػػيغ قػلػػو" :مػػغ الثقػػات( ،")10كذكػخه ابػػغ حبػػاف فػػي الثقػػات ،كقػػاؿ :ككػػاف مػػغ سػػادات أىػػل السجيشػػة
ػادة كش ػخفاً كحفط ػاً كإتقان ػاً( ،)11كنقػػل السػػدؼ عػػغ الشدػػائي قػلػػو" :ثقػػة
كأش ػخاؼ ق ػخير فز ػلً كعمس ػاً كعبػ ً
ثبػػت( ،")12كقػػاؿ الػػحىبي :ثقػػة حجػػة( ،)13كقػػاؿ الحػػافع ابػػغ حجػػخ :ثقػػة ثبػػت ،مػػات سػػشة مائػػة كبزػػع
كأربعيغ(.)14

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
ِ ِ
ِ
الخص ِ
اب ،أَُبػ َع ِبجَّللاِ اْل َس َجِن ُّي(.)15
َ -3ناف ٌع َم ْػَلى َع ْبجَّللا ْب ِغ ُع َس َخ ْب ِغ َ
( )1الجخح كالتعجيل.)225-223/4( :
( )2انطخ إلى الثقات البغ حباف.)402-401/6( :
( )3تاريخ بغجاد.)219/10( :
( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)164/11( :
( )5ميداف االعتجاؿ.)169/2( :

( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)244/( :
( )7انطخ إلى شبقات السجلديغ.)32/( :
( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)124/19( :
( )9معخفة الثقات لمعجمي.)112/2( :
( )10الجخح كالتعجيل.)327/5( :

( )11انطخ إلى الثقات البغ حباف.)149/7( :
( )12تيحيب الكساؿ.)128/19( :
( )13انطخ إلى تاريخ السلـ.)922/3( :
( )14انطخ إلى تقخيب التيحيب.)373/( :

( )15انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)298/29( :
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قاؿ ابػغ سػعج" :كػاف ثقػة كثيػخ الحػجيث( ،")1كقػاؿ يحيػى بػغ معػيغ :ثقػة( ،)2كنقػل أحسػج بػغ حشبػل

عغ ابغ ُع َي ْي َشة قػلو :أؼ حجيث أكثق مػغ حػجيث نػافع( ،)3كقػاؿ العجمػي" :ثقػة( ،")4كذكػخه ابػغ حبػاف فػي
الثقػػات( ،)5كنقػػل السػػدؼ عػػغ ابػػغ خػخاش قػلػػو :ثقػػة ،نبيػػل ،كعػػغ الشدػػائي قػلػػو :ثقػػة( ،)6قػػاؿ الحػػافع ابػػغ

حجخ :ثقة ثبت فقيو مذيػر ،مات سشة سبع عذخه كمائة أك بعج ذلظ(.)7

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
ِ
الخحسغ ،كلِػػج بعػػج السبعػ ِ
الخصػ ِ
ػث بيدػ ٍ
ػيخ
ػي اْل َعػ َػج ِك ُّؼ ،أبػػػ عبػ ِػج
ػاب بػ ِػغ ُنَفْيػ ٍػل اَْلُق َخِشػ ُّ
َ -5ع ْبػ ُػجَّللا ْبػ ُػغ ُع َسػ َػخ بػ ِػغ َ
ِ ُ َ َ
كاستُر ِغخ يػـ أ ٍ
بع عذخَة سش ًة ،كىػ أحج السكثخيغ مغ الرػحابة كالعبادلػة ككػاف مػغ
ُحج كىػ ُ
ْ ْ َ َ ُ
ابغ أر َ
()8
أشج الشاس اتباعاً لْلثخ ،مات سشة ثلث كسبعيغ في آخخىا أك أكؿ التي تمييا .
بياف عمل الحجيث:

الحجيث فيه عمتاف:
العمة الولى:

قج أشار ابغ أبي حاتع إلى أف ىحا الحجيث مػغ ىػحه الصخيػق مخفػػع كقػج أعمػو أبػػ زرعػة بػالػقف،

كىػػي عمػػة ضػػاىخة قادحػػة؛ كسػػبب ذلػػظ اخػػتلفيع فػػي ركايػػة الحػػجيث كسػػا بػػاف ذلػػظ فػػي تخ ػخيج شخقػػو،

فالحجيث أخخجو البخارؼ في -صحيحو -بخقع( 9630ك ،)9694كمدمع فػي -صػحيحو -بػخقع()9140
كلىسا مغ شخيق نافع ،عغ ابغ عسخ ،بو ،مػقػًفا ،كأخخجو التخمػحؼ فػي -جامعػو -بػخقع( ،)907كابػغ
ماجو في -سششو -بخقع( ،)4901كأحسج في -مدشجه )48/1( -كميػع مػغ شخيػق يحيػى بػغ اليسػاف ،بػو،

مخفػعاً.
قمت :كإف ما ذىب إليو البخارؼ كمدمع كالتخمحؼ ليؤيج كيخجح صحة ما ذىب إليو أبػ زرعػة فػي
تػػخجيح الخكايػػة السعمػػة بػػالػقف عمػػى الخكايػػة السخفػعػػة ،كىػػػ السحفػػػظ ،حيػػث قػػاؿ التخمػػحؼ بعػػج إي ػخاده
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اليس ِ
ِ
افَ ،كُرِك َؼ
"ى َحا َحِج ٌ
الحجيث مخفػعاًَ :
يث َغ ِخ ٌ
يب َال َن ْعخُف ُو م ْغ َحجيث الث ْػرِّؼ ،إال م ْغ َحجيث َي ْح َيى ْبغ َ َ
ٍ
ِ
ػح(- ،")9أؼ أف الرػحيح الػخاجح مػقػػؼ عمػى
َص ُّ
َع ْغ َن ِاف ٍع ،أَف ْاب َغ ُع َس َخ ْ
اشتَ َخػ َى ْج َي ُو م ْػغ ُق َج ْيػجَ ،ك َىػ َحا أ َ
( )1الصبقات الكبخػ.)343/5( :
( )2انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)150/( :
( )3انطخ إلى العمل كمعخفة الخجاؿ.)147/2( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)310/2( :
( )5الثقات البغ حباف.)467/5( :
( )6انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)304/29( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)559/( :

( )8انطخ إلى :االستيعاب ،)958-950/3( :كالصابة ،)161-155/4( :كتقخيب التيحيب.)315/( :
( )9سشغ التخمحؼ.)242/3( :
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ابغ عسخ -رضي للا عشيسا ،-كيعزج كيقػؼ ما ذىب إليو أبػ زرعة أيزاً في قػلو :إف الػىع كالخصػأ

في إسشاد الحجيث -أؼ رفعو -مغ يحيى بغ اليساف ،كىػ ما ذىب إليو بعػس العمسػاء حيػث قػاؿ يحيػى

ابػػغ معػػيغ :ربسػػا عارضػػت بأحاديػػث يحيػػى بػػغ يسػػاف أحاديػػث الشػػاس فسػػا خػػالف فييػػا الشػػاس ض ػخبت
عميػػو( ،)1كنقػػل ابػػغ الجشيػػج عػػغ ككيػػع قػلػػو :ىػػحه الحاديػػث التػػي يحػػجث بيػػا يحيػػى بػػغ يسػػاف ليدػػت مػػغ

أحاديػػث سػػفياف( ،)2كنقػػل الخصيػػب البغػػجادؼ عػػغ أحسػػج بػػغ حشبػػل قػلػػو :حػػجث َعػػغ الثػػػرؼ بعجائػػب ال
أدرؼ لػػع يػػدؿ ىكػػحا أك تغيػػخ حػػيغ لقيشػػاه أك لػػع يػػدؿ الخصػػأ ِفػػي كتبػػو ،كركػ مػػغ التفدػػيخ َعػػغ الثػػػرؼ
عجائب(.)3

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ يخصئ كثي اًخ في إسشاد الحجيث ،ىػ يحيى بغ اليساف ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.
ُ
فمع ُي ِذ ْخ إلييا.
أما العم ُة الُكلى ْ
فقج َ
أشار إلييا أبػ ُزْرَع َة ،ك ّ
قمتّ :
أما العم ُة الثاني ُة ْ

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

الحجيث ضعيف؛ لف ِ
ِ
ِ
ِ
اليساف صجك ٌؽ ُيخصئُ َكِثي اًخ،
بغ
فيو
إسشاد َىحا
ُ
ٌ
عمتيغ ،الُكلى :لف َي ْح َيى َ
مػقػؼ عمى ِ
أخخجو البخار ُّؼ
كمدمع في
الحجيث
عسخ -رضي للاُ َع ْش ُي َسا .-ك
ابغ
أنو
ُ
ٌ
ُ
كالثاني ُةُ :
َ
ٌ
َ
ِ ِ
ِ
يق َي ْح َيى ِ
عسخ -رضي للاُ َع ْش ُيساِ ،-م ْغ ِ
صحيح مػقػفاً عمى ِ
غيخ شخ ِ
اليساف،
بغ
كىػ
ٌ
ابغ َ
صح ْي َح ْيي َسا َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِخْيقو.
َعل أبػ حات ٍع
إسشاد الحجيث م ْغ َ
َ
الحؼ أ َ

( )1انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)319/3( :

( )2انطخ إلى سؤاالت ابغ الجشيج البغ معيغ.)438-437/( :
( )3انطخ إلى تاريخ بغجاد.)183/16( :
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الفرل َّ
الثالث
كيتكػف ِمغ أر ِ
مباحث- :
بعة
َ
ُ ْ






ِ
لإلع ِ
ِ
ِ
فع.
فع
بتعارض
لؿ
السبحث الوؿ -أ ُْن ُس
كتخجيح الخ ِ
الػقف َم َع الخ ِ
ػذجاف ْ
ُ
فع كتخجيح ِ
لإلع ِ
ِ
أحج ِى َسا عمى
لؿ
نساذج
السبحث الثاني -ثلث ُة
فع َم َع الخ ِ
بتعارض الخ ِ
ْ
ُ
َ
ِ
اآلخخ.
ِ
ِ
ِ
عشو.-
تابعي
بإبجاؿ
لإلعلؿ
ػذج
برحابي َ -رض َي للاُ ُ
السبحث الثالث -أ ُْن ُس ٌ
ٍّ
ٍّ
ِ
ِ
بالشدخ.
لإلعلؿ
ػذجاف
السبحث الخابع -أ ُْن ُس
ِ
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السبحث ال َّوؿ
الخفع
الخفع وتخجيح َّ
أنسػذجاف لإلعَل ؿ بتعارض الػقف مع َّ
الوؿ:
ال نسػذج َّ
 -7مدأل ٌة (" -)797وس لت أبي عغ حجيث رواِ شعيب بغ إسحاؽ ،عغ الوزاعي ،عغ يحيى ،عغ
ّ
أبي سمسة ،عغ أبي هخيخة  -مػقػؼ" :-مغ صاـ رمزاف إيساناً واحتداباً" .قاؿ أبي :يخووف هحا

الحجيث مغ حجيث الوزاعي مخفػعاً(.")1
ّ
 أخخجو الشدائي في الدشغ الكبخػ ،كتاب االعتكاؼ 13 ،باب ثػاب مغ قاـ رمزاف إيساناًكاحتداباً ( ،)303/4حجيث رقع  ،4300مغ شخيق الكزاعي ،عغ يحيى بغ أبي كثيخ ،عغ أبي

سمسة ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث بمفطو.

 ككحلظ أخخجو في كتاب االعتكاؼ 13 ،باب ثػاب مغ قاـ رمزاف إيساناً كاحتداباً (،)303/4حجيث رقع  ،4309مغ شخيق أبي عسخك -الكزاعي ،-عغ يحيى ،عغ أبي سمسة ،عغ أبي

ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث بمفطو.

 -ككحلظ أخخجو في كتاب االعتكاؼ 13 ،باب ثػاب مغ قاـ رمزاف إيساناً كاحتداباً (،)303/4

حجيث رقع  ،4301مغ شخيق الكزاعي ،عغ يحيى ،عغ أبي سمسة ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -

ملسو هيلع هللا ىلص ،-بمفطو.
 -أخخجو أبػ

أبي سمسة،

 -أخخجو أبػ

أبي سمسة،

يعمى في مدشجه ( ،)493/90حجث رقع  ،5997مغ شخيق الَكز ِ
اع ِي ،عغ يحيى ،عغ
ْ َْ ّ
عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث بمفطو.
عػانة في مدشجه ( ،)967/1حجيث رقع  ،1693مغ شخيق الَكز ِ
اع ِي ،عغ يحيى ،عغ
ْ َْ ّ
عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-بمفطو.

 أخخجو الصػسي في مخترخ الحكاـ ،كتاب الرياـ357 ،باب ما جاء ال تتقجمػا الذيخبرػـ( ،)409/4حجيث رقع ،617مغ شخيق الَكز ِ
اع ِي ،عغ يحيى بغ أبي كثيخ ،عغ أبي سمسة،
ْ َْ ّ
عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-بمفطو.
 أخخجو ابغ عبج البخ في التسييج ( ،)904/7مغ شخيق الَكز ِاع ِي ،عغ يحيى ،عغ أبي سمسة ،عغ
ْ َْ ّ
أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-بمفطو.

( )1عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)245/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:

ٍ ِ
ُ -9شعيب بغ ِإسحاؽ ِ ِ
الج َم ْذ ِق ُّي(.)1
بغ َع ْبجالخ ْح َس ِغ اْلُق َخِش ُّي ْال َُم ِػ ُّؼُ ،أبػ ُم َحسج ّ
َْ ُ ْ ُ ْ َ َ
( )4
)
3
(
)
2
(
"ما أرػ ِب ِو َبأْساً "،
قاؿ ابغ سعج" :ثقة " ،كقاؿ ابغ معيغ" :ثقة " ،كقاؿ أحسج بغ حشبلَ :
كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ثقة ،ما أصح حجيثو كأكثقو" ،كعغ أبيو -أبي حاتع-

قػلو" :صجكؽ( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة رمي بالرجاء ،مات
سشة تدع كثسانيغ كمائتيغ(.)7

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
بغ أِبي عس ِخٍك ْالَكز ِ
َ -1ع ْبُجالخ ْحس ِغ ْب ِغ َعس ٍ
خك ِ
الفقيو(.)9
اع ُّي( ،)8أَُبػ َع ْس ِخٍك
َْ
ُ
َْ
ْ
َ
()11
()10
قاؿ يحيى بغ معيغ :ثقة  ،كقاؿ العجمي" :ثقة " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ عبجالخحسغ بغ

ميجؼ قػلو" :ما كاف بالذاـ أحج أعمع بالدشة مغ الكزاعي( ،")12كقاؿ مخة" :الئسة في الحجيث أربعة:

الكزاعي ،كمالظ ،كسفياف الثػرؼ ،كحساد بغ زيج( ،")13كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)14كقاؿ السدؼ:
"إماـ أىل الذاـ في زمانو في الحجيث كالفقو( ،")15كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة جميل ،مات سشة سبع

كخسديغ كمائة(.)16

( )1انطخ تيحيب الكساؿ.)501/12( :
( )2الصبقات الكبخػ.)327/7( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)411/4( :

( )4العمل كمعخفة الخجاؿ.)477/2( :
( )5الجخح كالتعجيل.)341/4( :
( )6الثقات البغ حباف.)439/6( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)266/( :
( )8الَكز ِ
اع ِي :بفتح اللف كسكػف الػاك كفتح الداؼ في آخخىا العيغ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى الكزاع ،كىي قخػ متفخقة
ْ َْ ّ
فيسا أضغ بالذاـ فجسعت ،كقيل ليا الكزاع ،كقيل إنيا قخية تمي باب دمذق يقاؿ ليا الكزاع ،كىػ الرحيح( .النداب
لمدسعاني.)387/1 :
( )9انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)308-307/17( :
( )10انطخ تاريخ ابغ معيغ.)45/( :

( )11معخفة الثقات لمعجمي.)83/2( :
( )12الجخح كالتعجيل.)184/1( :
( )13السخجع الدابق.)276/5( :
( )14الثقات البغ حباف.)62/7( :
( )15تيحيب الكساؿ.)308/17( :

( )16انطخ تقخيب التيحيب.)347/( :
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خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة إماـ ِ
أىل الذا ِـ ِفي َزَم ِان ِو.
ُ
ِ ()3()2
ِ ()1
ِ
ر ٍخ اْل َي َسام ُّي .
َ -4ي ْح َيى ْب ُغ أَِبي َكث ْي ٍخ الصائ ُّي َ ،م ْػ ُ
الى ْع أَُبػ َن ْ
قاؿ أحسج بغ حشبل" :أثبت مغ الشاسِ ،إنسا يعج َي ْعِشي م َع ُّ
الدْى ِخ ّؼ َكيحيى بغ سعيج( ،")4كقاؿ مخة:
َ
َ
( )6
ِ
ْمػف( ،")5كقاؿ العجمي" :ثقة حدغ الحجيث " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو " :إماـ ال
"ثَقة َمأ ُ
يحجث إال عغ ثقة( ،")7كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)8كقاؿ الحىبي" :أحج العلـ عغ جابخ كأنذ
مخسلً كأبي سمسة( ،")9كقاؿ الحافع ابغ حجخ" :ثقة ثبت لكشو يجلذ كيخسل( ،")10كذكخه ابغ حجخ في

السختبة الثانية مغ مخاتب السجلديغ فل يزخ تجليدو( ،)11كلع يثبت أف يعقػب أرسل عغ أبي سمسة(،)12

مات سشة تدع كعذخيغ كمائة(.)13

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ٍ ُّ (ِ ِ )14
 -3أَُبػ سَمس َة ْب ُغ َع ْبِج الخ ْحس ِغ ِ
عبجللاِ،
اس ُس ُو ُ
بغ َع ْػؼ ،الدْى ِخ ُّؼ اْل َس َجن ُّي ،قْي َلْ :
َ
َ َ
()17
ِ ()16
العجمي" :ثقة "،
كثيخ الحجيث " ،كقاؿ
ُّ
قاؿ ابغ سعج" :ككاف ثقة فقيياً َ

إسساعيل(.)15
َكِقْي َل:
ُ
ابغ أبي حات ٍع
كنقل ُ

ِ
شيئ( .النداب
( ) 1الصائ ُّي :بفتح الصاء السيسمة كفي آخخىا الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا ،ىحه الشدبة إلى ِّ
لمدسعاني.)21/9 :
( )2اْليس ِ
ام ُّي :بفتح الياء السعجسة بشقصتيغ مغ تحتيا كالسيسيغ بيشيسا اللف ،ىحه الشدبة إلى اليسامة ،كىي بمجة مغ بلد
ََ
العػالي مذيػرة( .النداب لمدسعاني .)522/13
( )3تيحيب الكساؿ.)505-504/31( :
( )4العمل كمعخفة الخجاؿ.)494/2( :

( )5سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج.)324/( :
( )6معخفة الثقات لمعجمي.)357/2( :
( )7الجخح كالتعجيل.)142/9( :
( )8الثقات البغ حباف.)591/7( :
( )9الكاشف.)374-373/2( :
( )10تقخيب التيحيب.)596/( :

( )11انطخ إلى تعخيف أىل التقجيذ.)36/( :
( )12انطخ إلى السخاسيل لبي داكد ،)107 ،156 ،169 ،243 ،322 ،326/( :كانطخ إلى السخاسيل البغ أبي
حاتع ،)244-240( :كانطخ إلى جامع التحريل.)299/( :
( )13انطخ إلى تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع.)303/1( :

(ُّ )14
لؤؼ كىي مغ
الدْىخُّ
ِؼ :بزع الداؼ كسكػف الياء ككدخ الخاء ،ىحه الشدبة إلى زىخة بغ كلب بغ مخة بغ كعب بغ ّ
قخير( .النداب لمدسعاني.)350/6 ،
( )15انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)371-370/33( :
( )16الصبقات الكبخػ.)120/5( :

( )17معخفة الثقات لمعجمي.)405/2( :
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()1
حباف في الثقات( ،)2كقاؿ الحىبي" :كاف إماماً حجة،
ابغ َ
إماـ " ،كذكخه َ
عغ أبي ُزْرَع َة قػلو" :ثق ٌة ٌ
كاسع العمع( ،")3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة مكثخ ،مات سشة أربع كتدعيغ أك أربع كمائة(.)4
ِ
ككاف َب ْح اًخ ِم ْغ ُب ُح ْػِر اْل ِعْمعِ.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ُم ْكثٌخَ ،
()5
ِ
احب رسػ ِؿ للاِ -صمى للا ِ
الرحابة كحف ِ
ِ
عميو كسمعِ ،-م ْغ ِ
ِ
اض ِي ْع،
أجل ِء
َُ
ُ
ص ُ َُْ
َ
 -5أَُبػ ُى َخْي َخَة الج ْكس ُّي َ ،
َ

اختمف في اسسو كاسع أبيو عمى كثيخ مغ القػاؿ ،مات سشة سبع ،كقيل :سشة ثساف ،كقيل :تدع

كخسديغ ،كىػ ابغ ثساف كسبعيغ سشة(.)6
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة الولى:

قج أشار ابغ أبي حاتع إلى أف ىحا الحجيث مغ ىحه الصخيق معمػؿ بالػقف ،كىي عمة ضاىخة
قادحة؛ لف الحجيث السػقػؼ عمى الرحابي إذا كاف سشجه صحيحاً أك حدشاً إلى ذلظ الرحابي ،فإنو
ال يعج حجة ،كبالتالي ال يسكغ بشاء أؼ حكع شخعي عميو.

قمت :كال يعمع سبب ذكخه ذلظ ،لخبسا اختمط عميو المخ أك كىع في ذلظ؛ حيث كردت أحاديث
()7

أخخػ في االستعاذة

ركيت عغ أبي سمسة ،عغ أبي ىخيخة -رضي للا عشو -مػقػفة ،كأحاديث أخخػ

قخيبة في معشاىا مغ معشي حجيث ابغ أبي حاتع في فزل الرياـ كرخرة الفصار لمرائع( ،)8حيث

ركيت عغ أبي سمسة عغ أبيو مػقػفة ،ككاف الرػاب فييا ركايتيا عغ أبي سمسة ،عغ أبي ىخيخة

مخفػعة( ،)9فػجو ابغ أبي حاتع الدؤاؿ لبيو -أبي حاتع -ذاك اًخ لو ىحا الحجيث الحؼ أعمو بالػقف فبيغ
لو أف الرػاب ركايتو مخفػعاً ،ككافق قػؿ أبي حاتع كلً مغ الشدائي كأبي يعمى كأبي عػانة ك ُّ
الص ِ
ػس ِي
ََ
ّ
كابغ عبج البخ كسا كرد ذلظ في تخخيج ىحا الحجيث ،حيث رككا الحجيث مغ ىحا الػجو مترلً ،كلع
( )1الجخح كالتعجيل.)94/5( :

( )2الثقات البغ حباف.)1/5( :
( )3تاريخ السلـ.)1198/2( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)645/( :

( ) 5الج ْكِس ُّي :بفتح الجاؿ السيسمة كسكػف الػاك ككدخ الديغ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى دكس( .النداب لمدسعاني:
.)402/5
( )6انطخ إلى :االستيعاب ،)1772-1768/4( :كالصابة ،)362-348/7( :كتقخيب التيحيب.)680/( :
( )7انطخ إلى مدشج أحسج.)481/7( :
( )8انطخ إلى سشغ ابغ ماجو ،)532/1( :حجيث رقع ،1666كانطخ إلى مدشج أحسج ،)199-198/3( :كانطخ إلى
السدشج لمذاشي.)274/1( :

( )9انطخ إلى نرب الخاية.)463-462/2( :
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يذخ أحج مغ العمساء إلى ىحه العمة مغ ىحه الصخيق في ىحا الحجيث غيخ ابغ أبي حاتع ،كإف ما ذىب

العمساء إليو ليؤيج ما قالو أبػ حاتع الخازؼ في تخجيح الخكاية السخفػعة عمى الخكاية السعمة بالػقف.
كبحلظ تكػف عمة الػقف الطاىخة القادحة قج زالت بالخكايات الستعجدة السخفػعة إلى الشبي

-ملسو هيلع هللا ىلص.-

العمة الثانية:
تجليذ يحيى بغ أبي كثيخ ،كىي عمة ضاىخة غيخ قادحة؛ لنو مغ السختبة الثانية الحيغ احتسل
الئسة تجليديع.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ثقات.
الحجيث
إسشاد َىحا
صحيح؛ لف ركاتَ ُو ٌ
ُ
ٌ
ال نسػذج َّ
الثاني:
 -8مدأل ٌة (" -)1166وس لت أبي عغ حجيث رواِ ح َّساد بغ زيج ،عغ يػنذ وأيػب ،عغ مح َّسج،
()1

عغ أبي هخيخة ،قاؿ" :إ َّف السَل كة تمعغ

أحجكع إذا أشار إلى أخيه بحجيجة" ،قاؿ أبي :فخواِ ح َّساد

ابغ سمسة ،عغ أيػب ويػنذ ،عغ مح َّسج ،عغ أبي هخيخة ،عغ َّ
الشبي  -صَّمى للا عميه وسمع.-
ّ
الرحيح ،مػقػؼ أو مدشج ،قاؿ :السدشج أصح(.")2
قمت لبي :ف يهسا َّ
 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب البخ كالرمة45 ،باب الشيي عغ الشارة بالدلح إلى مدمع( ،)9390/حجيث رقع ( ،)1696مغ شخيق سفياف بغ عييشة عغ أيػب ،بو ،مترلً ،جدء مغ
حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب البخ كالرمة45 ،باب الشيي عغ الشارة بالدلح إلى مدمع (،)9390/حجيث رقع ( ،)1696مغ شخيق أبي بكخ بغ أبي شيبة ،عغ يديج بغ ىاركف ،عغ ابغ عػف ،عغ

دمحم بغ سيخيغ ،بو ،مترلً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو التخمحؼ في سششو ،كتاب الفتغ3 ،باب ما جاء في إشارة السدمع إلى أخيو بالدلحٍِ
الحح ِاء ،عغ دمحم بغ سيخيغ ،بو ،مترلً ،جدء مغ
( ،)364/3حجيث رقع  ،1961مغ شخيق َخالج َ
حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)156/1مغ شخيق يديج بغ ىاركف ،عغ ابغ عػف ،عغ محسج ،بو،مترلً ،جدء مغ حجيث بمفطو.

البعاد ِم َغ َّللاِ"( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)255/4( :
( )1أؼ"الص ْخد ك ْ
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)257/2( :باب عمل أخبار ركيت في الدب كالصب.
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 ككحلظ أخخجو ( ،)505/1مغ شخيق يديج بغ ىاركف ،عغ ابغ عػف ،عغ محسج ،بو ،مترلً،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو الشدائي في الدشغ الكبخػ ،كتاب السلئكة ( ،)318/90حجيث رقع ( ،)99934مغ شخيقسفياف بغ عييشة ،عغ أيػب ،بو ،مترلً ،جدء مغ حجيث بمفطو.

 ككحلظ أخخجو في كتاب السلئكة ( ،)318/90حجيث رقع ( ،)99933مغ شخيق يديج بغ ىاركف،عغ عبج للا بغ عػف ،عغ دمحم بغ سيخيغ ،بو ،مترلً ،جدء مغ حجيث بمفطو.

 ككحلظ أخخجو في كتاب السلئكة ( ،)318/90حجيث رقع ( ،)99935مغ شخيق يديج بغ ىاركف،عغ ابغ عػف ،كىذاـ بغ حداف ،كلىسا عغ ابغ سيخيغ ،بو ،مترلً ،جدء مغ حجيث بمفطو.
 ككحلظ أخخجو في كتاب السلئكة ( ،)318/90حجيث رقع ( ،)99936مغ شخيق ابغ عػف ،عغابغ سيخيغ ،بو ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب السلئكة ( ،)318/90حجيث رقع ( ،)99936مغ شخيق حساد بغ زيج،عغ أيػب ،كيػنذ بغ عبيج ،كلىسا عغ دمحم بغ سيخيغ ،بو ،مػقػفاً ،جدء مغ حجيث بمفطو.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ ()2
()1
 -9حساد بغ زيِج ِ ِ
ِ
ر ِخ ُّؼ(.)3
بغ د ْرَى ٍع ال َْزِد ُّؼ اْل َج ْي َ
َ ُ ْ ُ َْ
إس َساعْي َل اْل َب ْ
زس ُّي  ،أَُبػ ْ
()4
مسة " ،كنقل ابغ الجشيج عغ يحيى بغ
قاؿ يحيى بغ معيغَ :
"حساد بغ زيج أثبت مغ َحساد بغ َس َ

معيغ قػلو :حيشسا سئل "عغ حساد بغ سمسة أحب إليظ أك حساد بغ زيج ،فقاؿ" :حساد بغ زيج أحفع،
كحساد بغ سمسة ثقة( ،")5كقاؿ العجمي :ثقة ثبت( ،)6كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)7قاؿ أبػ داكد" :الثقة

الثبت( ،")8كنقل :ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :حساد بغ زيج أثبت مغ عبج الػارث كابغ
عمية كعبج الػىاب الثقفي كابغ عييشة" ،كقاؿ مخة" :ليذ أحج في أيػب أثبت مغ حساد بغ زيج" ،كعغ

أبي زرعة قػلو" :حساد بغ زيج أثبت مغ حساد بغ سمسة بكثيخ ،أصح حجيثاً كأتقغ" ،كقاؿ مخة" :تخكف
حساد بغ زيج دكف شعبة في الحجيث" ،كعغ يديج بغ زريع قػلو :حيشسا سئل" :ما تقػؿ في حساد بغ زيج
( )1ال َْزِد ُّؼ :ىحه الشدبة إلى أزد ششػءة بفتح اللف كسكػف الداؼ ككدخ الجاؿ السيسمة( .النداب لمدسعاني.)180/1 :
ز ِس ُّي :بفتح الجيع كالزاد السشقػشة كسكػف الياء ،ىحه الشدبة إلى الجياضسة كىي محمة بالبرخة( .النداب
( )2اْل َج ْي َ
لمدسعاني.)436-435/3 :
( )3تيحيب الكساؿ.)239/7( :

( )4تاريخ ابغ معيغ.)240/4( :
( )5سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)316/( :
( )6انطخ إلى معخفة الثقات لمعجمي.)319/1( :
( )7الثقات البغ حباف.)218-217/6( :

( )8مقجمة سؤاالت أبي عبيج اآلجخؼ لبي داكد الدجدتاني.)68/( :
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كحساد بغ سمسة أييسا أثبت في الحجيث ،قاؿ :حساد بغ زيج" ،كعغ ككيع قػلو" :قيل لو حساد بغ زيج

كاف أحفع ،أك حساد بغ سمسة؟ فقاؿ :حساد بغ زيج ،ما كشا نذبيو إال بسدعخ" ،كعغ يحيى بغ يحيى

الش ْيد ُاب ِ
ػر ُّؼ قػلو" :ما رأيت أحجاً مغ الذيػخ أحفع مغ حساد بغ زيج( ،")1كقاؿ الحىبي" :العلمة الحافع،
َ
()2
الثبت محجث الػقت " ،كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت فقيو ،قيل إنو كاف ضخي اًخ كلعمو ش أخ عميو؛
لنو صح أنو كاف يكتب ،مات سشة تدع كسبعيغ كمائة(.)3

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
ِ ()4
ٍ
 -1يػنذ بغ عبيِج ِ ِ
ر ِخ ُّؼ(.)5
ُ ُ ُ ْ ُ ُ َْ
بغ د َيش ٍار اْل َع ْبج ُّؼ  ،أَُبػ ُع َب ْيج اْل َب ْ
()6
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث " ،كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو -أبي حاتع ،-كأحسج بغ
حشبل ،كيحيى بغ معيغ قػليع" :ثقة( ،")7كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ :كاف مغ سادات أىل زمانو

عمساً كفزلً كحفطاً كإتقاناً كسش ًة( ،)8كقاؿ الحىبي :ثقة فقيو محجث مقخغ مغ العقلء الشبلء( ،)9كقاؿ
أسا ِفي العمع كالعسل( ،")10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت فاضل
مخة" :كاف ثقة ثبتًا حاف ً
طا كرًعا ر ً
كرع ،مات سشة تدع كثلثيغ كمائة(.)11
ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ

( )1انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)139-138/3( :
( )2سيخ أعلـ الشبلء.)113/7( :

( )3انطخ تقخيب التيحيب.)178/( :
( )4اْل َع ْب ِج ُّؼ :بفتح العيغ كسكػف الباء السشقػشة بػاحجة كفي آخخىا الجاؿ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى عبج القيذ في ربيعة
بغ ندار( .النداب لمدسعاني.)190/9 :
( )5انطخ تيحيب الكساؿ.)517/32( :
( )6الصبقات الكبخػ.)192/7( :
( )7الجخح كالتعجيل.)242/9( :
( )8انطخ إلى الثقات البغ حباف.)647/7( :
( )9انطخ إلى الكاشف.)403/2( :
( )10تاريخ السلـ.)573/8( :

( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)613/( :
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ِ ِ ()1
ِ ِ
ر ِخ ُّؼ(.)2
يس َة َك ْي َد ُ
 -4أَي ُ
اف الد ْخت َيان ُّي  ،أَُبػ َب ْك ٍخ اْل َب ْ
ُّػب ْب ُغ أَبي تَس َ
قاؿ ابغ سعج :كاف ثق ًة ثبتاً في الحجيث جامعاً عجالً كرعاً كثيخ العمع حجة( ،)3كقاؿ يحيى بغ

معيغ" :كاف ثقة صالحاً صجكقاً( ،")4كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة ال يدأؿ عغ مثمو" ،كعغ
ابغ السجيشي قػلو" :ثبت ،كليذ في القػـ مثل أيػب" ،كعغ ابغ معيغ قػلو" :ثقة كىػ أثبت مغ ابغ
عػف كإذا اختمف أيػب كابغ عػف في الحجيث فأيػب أثبت مشو" ،كعغ دمحم بغ سيخيغ قػلو" :الثبت

الثبت" ،كعغ شعبة قػلو" :حجثشا أيػب سيج الفقياء( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كقاؿ الحىبي:
"إلى أيػب اْلسشتَيى ِفي التثَب ِ
ُّت( ،")7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت حجة مغ كبار الفقياء العباد،
ُْ َ
()8
مات سشة إحجػ كثلثيغ كمائة .
ثبت حج ٌة.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
ِ
يغ ْال ْنر ِار ُّؼ ،أَُبػ َب ْك ِخ ُ ِ
ر ِخ ُّؼ(.)9
ُ -3م َحسُج ْب ُغ س ْي ِخ َ
بغ أبي َع ْس َخَة اْل َب ْ
َ
كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")10كنقل :ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أحسج بغ

حشبل قػلو" :مغ الثقات" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :برخؼ ثقة( ،")11كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ:

"كاف فقيياً فاضلً حافطاً متقشاً( ،")12كقاؿ الحىبي " :الماـ ،شيخ السلـ( ،")13كقاؿ الحافع ابغ حجخ:
ثقة ثبت عابج كبيخ القجر ،كاف ال يخػ الخكاية بالسعشى ،مات سشة عذخ كمائة(.)14

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

( )1الد ْخِتَي ِان ُّي :بفتح الديغ السيسمة كسكػف الخاء السعجسة بػاحجة ككدخ التاء السشقػشة باثشتيغ مغ فػقيا [كفتح الياء
السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا في آخخىا الشػف ،ىحه الشدبة إلى عسل الدختياف كبيعيا ،كىي الجمػد الزأنية ليدت بأدـ.
(النداب لمدسعاني.)96/7 :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)457/3( :
( )3انطخ إلى الصبقات الكبخػ.)183/7( :
( )4تاريخ ابغ معيغ.)98/1( :

( )5الجخح كالتعجيل.)256-255/2( :
( )6الثقات البغ حباف.)53/6( :
( )7تاريخ السلـ.)383/8( :
( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)117/( :
( )9تيحيب الكساؿ.)345/25( :

( )10معخفة الثقات لمعجمي.)240/2( :
( )11الجخح كالتعجيل.)281/7( :
( )12الثقات البغ حباف.)349-348/5( :
( )13سيخ أعلـ الشبلء.)606/4( :

( )14انطخ إلى تقخيب التيحيب.)483/( :
82

 -5أَُبػ ُى َخْي َخَة الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797
بياف عمة الحجيث:
قج أشار ابغ أبي حاتع إلى أف ىحا الحجيث معمػؿ بالػقف ،كىي عمة ضاىخة قادحة ،حتى لػ

كاف الحجيث صحيحاً أك حدشاً ما داـ مػقػفاً عمى الرحابي؛ كسبب ذلظ ركاية بعس الخكاة لو مػقػفاً
عمى أبي ىخيخة -رضي للا عشو -فيي إعلؿ لمخكاية السخفػعة ،كالعكذ صحيح ،كىحا الخلؼ في

إسشاد ركاية الحجيث أك كقفيا قج باف جمياً في تخخيج شخقو ،كىحا ما ذىب إليو مدمع في ركاية الحجيث

مغ شخيق سفياف بغ عييشة عغ أيػب كدؿ داللة كاضحة عمى أف أيػب ركاه مخفػعاً ،كسا ركاه
()1
ٍِ
الحح ِاء ،عغ ابغ سيخيغ قاؿ :ىحا حجيث
مػقػفاً  .كالتخمحؼ بعج ركاية الحجيث مخفػعاً مغ شخيق َخالج َ
ٍِ
الحح ِاء ،كركاه أيػب ،عغ دمحم بغ سيخيغ،
حدغ صحيح غخيب مغ ىحا الػجو يدتغخب مغ حجيث َخالج َ
عغ أبي ىخيخة ،نحػه ،كلع يخفعو -مػقػفاً ،)2(-كأحسج بعج ركاية الحجيث مغ شخيق يديج بغ ىاركف،

عغ ابغ عػف ،عغ ابغ سيخيغ ،عغ أبي ىخيخة ،مخفػعاً قاؿ :كلع يخفعو ابغ أبي عجؼ ،يقرج بحلظ أنو
ركاه عغ ابغ عػف ،عغ ابغ سيخيغ ،عغ أبي ىخيخة ،مػقػفاً( ،)3كىػ ما أشار إليو الجارقصشي في قػلو:
اختمف عشيسا في رفعو ،فخفعو النرارؼ كيديج ابغ
"يخكيو ابغ عػف ،كىذاـ ،عغ ابغ سيخيغ ،ك ُ
ىاركف ،عغ ابغ عػف ،كرفعو أيزاً عباد عغ ىذاـ ،كرفعو محبػب بغ الحدغ ،عغ خالج ،كرفعو
مصخ الػراؽ كالكزاعي عغ ابغ سيخيغ .ككقفو ابغ أبي عجؼ ،عغ ابغ عػف ،كمكي ،عغ ىذاـ ابغ

جسيعا عغ ابغ سيخيغ .كالشبو بالرػاب
أيزا يػنذ بغ عبيج ،كسمسة بغ عمقسة،
حداف .ككقفو ً
ً
السدشج .كىػ الرحيح( ،")4كنقل :الحافع ابغ حجخ تخجيح التخمحؼ لمخكاية السدشجة حيث أكرد أصل

الحجيث مخفػعاً ثع أتبعو بالخكاية السػقػفة ،كترحيح أبي حاتع لمخكاية السدشجة(.)5
قمت :كإف ما ذىب إليو العمساء ليؤيج قػؿ أبي حاتع في تخجيح الخكاية السدشجة عمى الخكاية

السعمة بالػقف ،كىػ السحفػظ ،كيعزج كيقػؼ ما ذىب إليو أبػ حاتع أيزاً ،ما نقمو الخصيب البغجادؼ
عغ دمحم بغ سيخيغ حيث قاؿ" :كل شيء حجثت عغ أبي ىخيخة فيػ مخفػع( .")6كيذيج لحلظ أيزاً ما
نقمو الحافع ابغ حجخ عغ ابغ القصاف أنو قاؿ " :إف الخفع يتخجح بأمخ آخخ كىػ تجػيد أف يكػف
الػاقف قرخ في حفطو أك شظ في رفعو ( ،") 7كإف السعيػد كالسدمع بو عغ حساد بغ زيج كقفو

( )1انطخ إلى صحيح مدمع ،)1410/( :حجيث رقع.2616

( )2نطخ إلى سشغ التخمحؼ ،)463/4( :حجيث رقع .2162
( )3انطخ إلى مدشج أحسج.)256/2( :
( )4عمل الجارقصشي.)39/10( :

( )5انطخ إلى فتح البارؼ البغ حجخ.)25/13( :
( )6الكفاية في عمع الخكاية.)418/( :

( )7الشكت عمى كتاب ابغ الرلح البغ حجخ.)157/1( :
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لمسخفػعات؛ لنو كثيخ الذظ كلع يكغ صاحب كتاب فكاف يتحخػ المخ في ذلظ تحخياً شجيجاً ،كدليمو
ما نقمو الحافع ابغ حجخ عغ يعقػب بغ شيبة قاؿ" :حساد بغ زيج أثبت مغ ابغ سمسة ،ككل ثقة ،غيخ

أف ابغ زيج معخكؼ بأنو يقرخ في السانيج ،كيػقف السخفػع ككثيخ الذظ بتػقيو ،ككاف جميلً لع يكغ
لو كتاب يخجع إليو فكاف أحياناً يحكخ فيخفع الحجيث كأحياناً يياب الحجيث كال يخفعو( .")1كبحلظ تكػف
عمة الػقف الطاىخة القادحة قج زالت بالخكايات الستعجدة السخفػعة إلى الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كبسا تقجـ آنفاً مغ

القخائغ السخجحة لمخفع.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ِ
قات.
الحجيث
إسشاد َى َحا
صحيح ،لف ِرجاَل ُو ث ٌ
ُ
ٌ
قمت :كإف ما ذكختو ىشا مغ تخجيح السخفػع عمى السػقػؼ ،كمغ خلؼ في إسشاد ركاية الحجيثيغ
أك كقفيا فيسا ذىب إليو العمساء ،سػاء أكاف ترخيحاً أـ تعخيزاً ،فالسخالفة ىشا ال تعج تعميلً لمحجيثيغ
يخداف بو ،كال تزعيفاً ليسا كسا قاؿ الخصيب البغجادؼ؛ لجػاز أف يكػف الرحابي يدشج الحجيث مخة
كيخفعو إلى الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كيحكخه مخة أخخػ عمى سبيل الفتػػ كال يخفعو ،فيحفع الحجيث عشو عمى

الػجييغ جسيعاً()2؛ كلف مخالفة الثقات ىشا ليدت عمى إشلقيا()3؛ كلف الخفع يعج زيادة مغ الثقات -
مسغ يقبل تفخد الػاحج مشيع -كسا قاؿ ابغ الرلح ،فيي مقبػلة عشج العمساء( ،)4كىي ليدت مغ قبيل
ما يقاؿ بالخأؼ كال مجاؿ للجتياد فيو؛ لف السػقػؼ ىشا

() 5

مخفػع حكساً( .) 6إذاً الخلؼ في رفع

الحجيث أك كقفو ىشا كفي نطائخه يعج عمة ،إال أنيا ليدت قادحة -أؼ ليدت عمى اصصلحيا ،-كىحا

مغ إشلقات العمة بالسعشى العاـ(.)7

( )1تيحيب التيحيب.)11/3( :
( )2انطخ إلى الكفاية في عمع الخكاية.)417/( :

( )3انطخ إلى معخفة أنػاع عمع الحجيث البغ الرلح.)178/( :
( )4انطخ إلى السخجع الدابق.)177 ،155/( :
( )5كالػقف في ىحه الحالة كنحػىا يعج عمة ،إال أنيا عمة غيخ قادحة.
( ) 6انطخ إلى نخبة الفكخ في مرصمح أىل الثخ ،)724/4( :كانطخ إلى ندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ:

(.)134/

( )7الشكت عمى كتاب ابغ الرلح البغ حجخ.)115/1( :
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السبحث َّ
الثاني
الخفع وتخجيح أحجهسا عمى اآلخخ
الخفع مع َّ
ثَل ثة نساذج لإلعَل ؿ بتعارض َّ
الوؿ:
ال نسػذج َّ
 -9مدأل ٌة (" -)359وس لت أبي عغ حجيث رواِ مح َّسج بغ ب َّكار ،عغ سعيج بغ بذيخ ،عغ قتادة،
"أف َّ
الشب َّي -صَّمى للا عميه وسمع -حَّجثهع ذات ليمة عغ
عغ أبي ح َّداف ،عغ عبجللا بغ عسخوَّ :
بشي إس اخ يل ،فمع يقع فيها إَّال إلى عطع

()1

صَلة" ،قاؿ أبي :يخوي هحا الحجيث أبػ هَل ؿ ،عغ قتادة،

عغ أبي ح َّداف ،عغ عسخاف بغ حريغ ،عغ َّ
الشبي -صَّمى للا عميه وسمع .-وحجيث عبجللا بغ
ّ
عسخو أشبه؛ َّ
لنه قج تابعه هذاـ َّ
الجستػا ي وعسخو بغ الحارث(.")2
 أخخجو أبػ داكد في سششو ،كتاب العمع99 ،باب الحجيث عغ بشي إسخائيل ( ،)411/4حجيثرقع ،4664مغ شخيق ىذاـ الجستػائي ،عغ قتادة ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)347/3مغ شخيق أبي ىلؿ ،عغ قتادة ،عغ أبي حداف ،عغ عسخافابغ حريغ ،بو ،متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)347/3مغ شخيق ىذاـ الجستػائي ،عغ قتادة ،بو ،جدء مغ حجيث متقارباللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)333/3مغ شخيق أبي ىلؿ ،عغ قتادة ،عغ أبي حداف ،عغ عسخاف بغحريغ ،بو ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو البدار في مدشجه ( ،)67/9حجيث رقع ،4596مغ شخيق أبي ىلؿ ،عغ قتادة ،عغ أبيحداف ،عغ عسخاف بغ حريغ ،بو ،متقارب اللفاظ.

قمت :كلع أقف عمى متابعة عسخك بغ الحارث لدعيج بغ بذيخ عغ قتادة ،كال عمى ركاية سعيج

ابغ بذيخ عغ قتادة في غيخ عمل ابغ أبي حاتع ،كذلظ فيسا تػفخ لجؼ مغ مرادر حجيثية.
دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ ِ ()3
ِ ِ ِ
الجم ْذ ِق ُّي الَق ِ
ِ ِ ِ ٍ
اضي(.)4
ُ -9م َحسُج ْب ُغ َبكار ْبغ ب َلؿ اْل َعامم ُّي  ،أبػ عبجللا ّ َ

ِ
يز ِة"( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)260/3( :
"ع ْ
ط ُع الذيء[ :أؼ] أ ْكَب ُخهَ ،كأَن ُو أرَاد َال يُقػـ ِإال ِإَلى اْلَف ِخ َ
(ُ )1
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)160/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرلة.
( )3اْلع ِ
اممِ ُّي :بفتح العيغ السيسمة كالسيع السكدػرة بيشيسا اللف كفي آخخىا اللـ ،ىحه الشدبة إلى عاممة ،كىػ مغ
َ
العساليق( .النداب لمدسعاني.)164/9 :
( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)524-523/24( :
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نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ( ،")1كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)2كقاؿ الحىبي:

"صجكؽ( ،")3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ،مات سشة ست عذخة كمائتيغ(.)4

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
يخ ال َْزِد ُّؼ ،مػالىع أبػ ِ
الخحسغ ،أك أبػ سَمس َة الذ ِ
ِ
 -1س ِع ُيج ْب ُغ َب ِذ ٍ
ام ُّي(.)5
عبج
َْ ُْ ُ
ْ ُ َ َ
َ
() 6
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ليذ بذيء " ،كنقل عغ عثساف بغ سعيج قػلو" :سسعت دحيساً يػثق

سعيج بغ بذيخ( ،")7كقاؿ ابغ السجيشي" :كاف ضعيفاً( ،")8كنقل يعقػب بغ سفياف عغ أبي مديخ قػلو:
ِ
كى َػ ضعيف مشكخ الحجيث( ،")9كقاؿ أبػ داكد" :ضعيف الحجيث(،")10
"لع يكغ في جشجنا أحفع مشوُ ،
كنقل أبػ زرعة عغ عبج الخحسغ بغ إبخاىيع -دحيع -قػلو" :يػثقػنو ،كاف حافطاً" ،كعغ شعبة قػلو:
"صجكؽ المداف( ،")11كقاؿ الشدائي" :ضعيف( ،")12كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو -أبي حاتع -كأبي

زرعة قػلييسا :محمو الرجؽ عشجنا ،كعغ سفياف بغ عييشة قػلو" :كاف حافطاً ،كعغ أبي زرعة قػلو:
كرأيتو مػضعاً عشج أَِبي مديخ لمحجيث ،كعغ أحسج بغ حشبل أنو كاف يزعف أمخه ،كعغ ابغ نسيخ
قػلو :مشكخ الحجيث ،ليذ بذيء ،ليذ بقػؼ الحجيث ،يخكؼ عغ قتادة السشكخات( ،)13كقاؿ ابغ شاىيغ:

() 14
"ى َػ ثقة ،لع يكغ قجرياً ( ،") 15كقاؿ
"ثقة مأمػف " ،كنقل السدؼ عغ دحيع :كاف مذيختشا يقػلػفُ :
()16
"صالِ ٌح،
الحىبي" :الماـ ،السحجث ،الرجكؽ ،الحافع " ،كنقل نػر الجيغ الييثسي عغ البدار قػلوَ :

( )1الجخح كالتعجيل.)212/7( :

( )2الثقات البغ حباف.)60/9( :
( )3الكاشف.)159/2( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)469/( :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)348/10( :
( )6تاريخ ابغ معيغ.)94/4( :

( )7السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)50/( :
( )8سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي.)157/( :
( )9السعخفة كالتاريخ.)124/2( :

( )10سؤاالت اآلجخؼ لبي داكد.)252/( :
( )11تاريخ أبي زرعة.)400/( :

( )12الزعفاء كالستخككػف.)52/( :
( )13انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)7-6/4( :
( )14تاريخ أسساء الثقات البغ شاىيغ.)97/( :
( )15تيحيب الكساؿ.)353/10( :

( )16سيخ أعلـ الشبلء.)304/7( :
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ليذ بو بأْس ،حدغ اْلحِج ِ
يث( ،)1كقاؿ مخة" :ال يحتج بسا انفخد بو( ،")2كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ضعيف،
َ ٌ ََُ َ
مات سشة ثساف أك تدع كستيغ كمائة(.)3
ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
()4
ِ
ِ
َ -4قتَ َادةُ ْب ُغ ِد َعام َة ِ
ر ِخ ُّؼ(.)5
بغ َقتَ َاد َة الدُجكس ُّي أَُبػ اْل َخصاب اْل َب ْ
َ
()7
()6
قاؿ ابػغ سػعج" :كػاف ثقػ ًة مأمػنػاً حجػة فػي الحػجيث " ،كقػاؿ العجمػي" :ثقػة " ،كنقػل يعقػػب بػغ
سػػفياف عػػغ الذػػعبي قػلػػو" :قيػػل لػػو :ىػػل أريػػت قتػػادة .قػػاؿ :نعػػع ،رأيتػػو كحاشػػب ليػػل( ،")8كنقػػل ابػػغ أبػػي
حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو" :أحفع أىػل البرػخة ال يدػسع شػيئاً إال

حفطو" ،كعػغ سػعيج بػغ السدػيب قػلػو" :مػا أتػاني ع اخقػي أحفػع مػغ قتػادة" ،كعػغ يحيػى بػغ سػعيج قػلػو:

"قتػػادة حػػافع كػػاف إذا سػػسع الذػػيء عمقػػو( ،")9كذكػخه ابػػغ حبػػاف فػػي الثقػػات ،كقػػاؿ" :كػػاف مػػغ حفػػاظ أىػػل

()10
كع ْسخك بػغ شػعيب ال يغػث عمييسػا
زمانو " ،كنقل السدؼ عغ أبي َع ْسخك ْبغ العلء قػلو" :كاف قتادةَ ،
شػػيء يأخػػحاف عػػغ كػػل أحػػج( ،")11كقػػاؿ الػػحىبي" :الحػػافع أحػػج الئسػػة العػػلـ( ،")12كقػػاؿ الحػػافع ابػػغ

حجػػخ :ثقػػة ثبػػت ،مػػات سػػشة بزػػع عذ ػخة كمائػػة( ،)13كذك ػخه الحػػافع ابػػغ حجػػخ فػػي السختبػػة الثالثػػة مػػغ
مخاتب السجلديغ(.)14

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صػػخُحػا
خَلصػػة القػػػؿ فيػػه :ثقػ ٌة حػػاف ٌ
ع مػ ٌ
ػجلذ مػ َػغ السختبػػة الثالثػػة الػػح ْي َغ ال ُيقبػ ُػل َحػػج ْيثُ ُي ْع إال إ َذا َ
اع.
ِبالد َس ِ

( )1كذف الستار.)41/4( :
( )2السخجع الدابق.)267/1( :
( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)234/( :

( )4الد ُج ِ
كس ُّي :بزع الجاؿ السيسمة كالػاك بيغ الديشيغ السيسمتيغ أكالىسا مفتػحة ،ىحه الشدبة إلى جساعة قبائل ،مشيا
سجكس بغ شيباف( .النداب لمدسعاني.)102/7 :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)351/8( :
( )6الصبقات الكبخػ.)171/7( :
( )7معخفة الثقات.)215/2( :
( )8السعخفة كالتاريخ.)277/2( :

( )9الجخح كالتعجيل.)135-133/7( :
( )10الثقات البغ حباف.)322-321/5( :
( )11تيحيب الكساؿ.)510/23( :
( )12تاريخ السلـ.)301/3( :

( )13انطخ إلى تقخيب التيحيب.)453/( :
( )14انطخ إلى شبقات السجلديغ.)43/( :
87

اف ْالَعخج ْالَحخد اْلبر ِخ ُّؼ مذيػر ِب ُكشيِت ِو ،كاسسو مدمِع بغ ِ
 -3أَُبػ َحد ٍ
عبجللاِ(.)1
ٌ َْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ُ
َْ ُ ْ َُ َ ْ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")2كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أحسج بغ حشبل

قػلو" :مدتقيع الحجيث أك مقارب الحجيث" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ال بأس بو( ،")3كذكخه ابغ حباف في

الثقات( ،)4كقاؿ الحىبي" :ثقة( ،")5كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ رمي بخأؼ الخػارج قتل سشة ثلثيغ
كمائة(.)6

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
ِ
اص ب ِغ ك ِائ ِل ب ِغ ى ِ
اش ٍع ُّ
بغ َعس ِخِك ْب ِغ اْل َع ِ
الق َخِش ُّي الد ْي ِس ُّيُ ،أبػ ُم َحسٍجَ ،كِقْي َلُ :أبػ
-5
ْ َ
َع ْبُجَّللا ُ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخحسغ ،أحج الدابقيغ الس ُكثخ ِ
ِ
الفقياء ،مات في ذؼ الحجة ليالي
أحج العبادلة
عبج
يغ م َغ الرحابة ،ك ُ
ُ
َ ُ َ
الحخة عمى الصح بالصائف عمى الخاجح(.)7
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه خسذ عمل:

العمة الولى:

كجػد راكييغ صجكقيغ في إسشاد الحجيث ،كىسا :دمحم بغ بكار اْلع ِ
اممِ ُّي ،كأبػ حداف العخج ،كمغ
َ

السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع
الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ

غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)8
العمة الثانية:
كجػد رٍاك ضعيف الحجيث في إسشاد الحجيث ،ىػ سعيج بغ بذيخ ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.

العمة الثالثة:

بغ ِدعامة الدج ِ
عشعشة َقتادة ِ
كس ِي ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ
َ ََ ُ ّ
السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو
النتفت عمة تجليدو( ،)9كىي عمة ضاىخة قادحة.

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)242/33( :
( )2معخفة الثقات.)394/2( :
( )3الجخح كالتعجيل.)201/8( :

( )4الثقات البغ حباف.)393/5( :
( )5الكاشف.)418/2( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)632/( :
( )7انطخ إلى :االستيعاب ،)956/3( :كالصابة ،)167-165/4( :كتقخيب التيحيب.)315/( :
( )8انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :

( )9انطخ إلى شبقات السجلديغ.)43/( :
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العمة الخابعة:
إف ابغ أبي حاتع قج سأؿ أباه عغ ىحا الحجيث ،فأشار أبػ حاتع إلى أف بعس الشاس يخككنو مغ

شخيق أبي ىلؿ ،عغ قتادة ،بخلؼ ما ىػ مػجػد في إسشاد ابغ أبي حاتع حيث ركاه مغ شخيق سعيج
ابغ بذيخ ،عغ قتادة ،كقج أعل أبػ حاتع السشاد الثاني بالسشاد الكؿ -كىي عمة ضاىخة قادحة ،-أؼ
السشاد الحؼ لع يتابع فيو أبػ ىلؿ بالسشاد الحؼ تػبع فيو سعيج بغ بذيخ ،مع أف سعيج بغ بذيخ

ضعيف كسا تقجـ ،كأبػ ىلؿ صجكؽ فيو ليغ( ،)1فيكػف أحدغ حاالً مغ سعيج .كمغ القخائغ السخجحة

لسا ذىب إليو أبػ حاتع أف ىذاماً الجستػائي ثقة ثبت( ،)2كقج تابع سعيج بغ بذيخ ،كىػ كسا شيج لو

العمساء بأنو أثبت أصحاب َقتَادة ،كأف أبا ىلؿ مزصخب في ركايتو عغ قتادة ،حيث نقل ابغ أبي
حاتع عغ أبي زرعة قػلو :ىذاـ الجستػائي أثبت أصحاب قتادة( ،)3كعغ أحسج بغ حشبل قػلو :أبػ

ىلؿ قج احتسل الشاس حجيثو إال أنو يخالف في حجيث قتادة ،كىػ مزصخب الحجيث عغ قتادة(.)4

كنقل ابغ حباف عغ أبي الػليج الصيالدي قػلو" :أبػ ىلؿ في قتادة لع يكغ بالساىخ فييا( .")5كمغ

القخائغ السخجحة لسا ذىب إليو أبػ حاتع أيزاً ،قػؿ البدار" :كىحا الحجيث ال نعمع يخكػ عغ الشبي -

ملسو هيلع هللا ىلص -إال بخكاية عسخاف بغ حريغ كعبج للا بغ عسخك ،كاختمف في إسشاده عغ قتادة ،فقاؿ أبػ ىلؿ:
عغ قتادة ،عغ أبي حداف ،عغ عسخاف بغ حريغ ،كقاؿ معاذ بغ ىذاـ :عغ أبيو ،عغ قتادة ،عغ

أبي حداف ،عغ عبج للا بغ عسخك ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كىذاـ أحفع مغ أبي ىلؿ( .")6كقػؿ ابغ عجؼ

بعج أف ركػ الحجيث مغ شخيق أبي ىلؿ" :كركػ ىحا الحجيث عسخك بغ الحارث ،عغ قتادة ،عغ أبي

حداف ،عغ عبج للا بغ مدعػد ،بجؿ عسخاف بغ حريغ( .")7كقػؿ الخصيب البغجادؼ بعج أف ركاه مغ
ِ
ِ
ِ
شخيق ىذاـ الجستػائي" :كى َحا ِف ِ
َعَم ُع( .")8كقػؿ الحافع ابغ
َص ُّح م ْغ ِرَك َاية أَِبي ى َل ٍؿَ ،وَّللاُ أ ْ
ََ
يسا ق َ
يل أ َ
َ
حجخ بعج أف ذكخ ركاية أبي ىلؿ" :ركاه غيخه عغ قتادة ،عغ أبي حداف ،عغ عبج للا بغ عسخك،
كىػ أشبو(.")9

( )1انطخ إلى تقخيب التيحيب.)481/( :
( )2انطخ إلى السخجع الدابق.)573/( :
( )3انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)61/9( :

( )4انطخ إلى السخجع الدابق.)273/7( :
( )5كتاب السجخكحيغ.)283/2( :
( )6مدشج البدار.)67/9( :
( )7الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)442/7( :

( )8الجامع لخلؽ الخاكؼ كآداب الدامع.)116/2( :
( )9إتحاؼ السيخة.)56/12( :
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العمة الخامدة:
ىي االختلؼ في اسع الرحابي ،حيث أعل أبػ حاتع الحجيث بػىع أبي ىلؿ كاضصخابو؛ لنو
ِ
الحر ِ
يغ -رضي للا عشو ،-بجالً مغ الرحابي عبجللا بغ عسخك بغ العاص
ذكخ الرحابي ع ْسخ َ
اف ْب َغ ُ َ
رضي للا عشيسا ،-كىحا يجخل ضسغ التعميل بالستابعات.قمت :أما العمة الخابعة فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الخامدة فمع يذخ إلييا صخاحة ،بل

عخض بيا تعخيزاً ،كأما العمة الكلى كالثانية كالثالثة فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ِ
بغ ٍ
الثالثة ِم ْغ مخاتب
مجلذ ِم َغ السختبة
ضعيف؛ لف
الحجيث
إسشاد َىحا
َ
ُ
بذيخ ض ٌ
ٌ
سعيج َ
عيف ،كقتادةُ ٌ
بالدساع.
كلع يرخْح
ِ
السجلديغْ ،
َ
كقج َع ْش َع َغ ْ

ال نسػذج َّ
الثاني:
 -11مدأل ٌة (" -)519وسئل أبػ زرعة عغ حجيث رواِ الحكع بغ بذيخ ،عغ عسخو بغ قيذ
السَل ي ،عغ عاصع بغ أبي َّ
الشجػد ،عغ أبي رزيغ ،عغ أبي هخيخة ،قاؿ :أ َّخخ رسػؿ للا -صَّمى
ّ
للا عميه وسمع -العذاء اآلخخة ذات ليمة ح َّتى ذهب ثمث َّ
الميل أو قخيب ،ث َّع خخج عميشا والشاس قميل،

أف رجَلً دعا َّ
الشاس إلى عخؽ( )1أو مخماتيغ( - )2قاؿ أبػ زرعة:
يجا ،ث َّع قاؿ" :لػ َّ
فغزب غزًبا شج ً
مرَلة ،لقج هسست أف أبعث رجاالً ،ث َّع أتخَّمل دور قػـ
سهسيغ -لجابػِ ،وهع يدسعػف الّشجاء ل َّ
الرَلة ،ف ضخمها ب َّ
حساد بغ سمسة وزيجبغ أبي أنيدة،
اليذهج أهمها َّ
الشار" .وروى هحا الحجيث َّ
فقاال :عغ عاصع ،عغ أبي صالح ،عغ أبي هخيخة ،عغ الشبي -صَّمى للا عميه وسمع ،-فقاؿ أبػ
ّ
()3
زرعة :الحجيث حجيث ح َّساد وزيج بغ أبي أنيدة ،وتابعهسا عمى ذلظ أبػ بكخ بغ عَّياش ".

 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الذاف43 ،باب فزل صلة العذاء في الجساعة (،)940/حجيث رقع  ،657مغ شخيق العسر ،عغ أبي صالح ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -صمى للا عميو

كسمع ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

طع المحع( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)220/3 :
الع ْ
الع ْخؽ ِب ُّ
طع ِإ َذا أُخح َع ْش ُو ُم ْع َ
الد ُكػ ِفَ :
(َ )1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صى
َف ُي ْع َ
َؼ َل ْػ ُدعى ِإَلى أ ْ
( ) 2اْلس ْخَماةُ ِباْل َك ْد ِخ :الديع الرغ ُيخ الحؼ ُيتَعمع ِبو الخمىَ ،ك ُى َػ ْ
الد َيا ِـ ك ْأدناىا :أ ْ
أحَقخ ّ
ِ ِِ ِ
الدياـ لس َخع ِْ
ِؼ قػلوَ :ك َى َحا
ال َج َاب َة كىحا مخاد أبي زرعة في الحجيث .كنقل :ابغ الثيخ عغ الدَم ْخ َذخُّ
ْ
َس ْي َسيغ م ْغ َىحه ّ
ليذ بػجيو ،كيج َفعو قػلو ِفي ِ ِ
الخخػَ" :ل ْػ ُد ِعى ِإَلى ِم ْخَماتَْي ِغ أ َْك َع ْخؽ" ،أؼ يقرج بحلظ التفديخ السذيػر
الخَك َاية ْ
ّ
َْ ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
حخؼ ال أدرػ ما كجيوِ ،إال أَن ُو َى َك َحا ُيَفد ُخ
باْلس ْخَماة كىي :ض ُ
يل َما َب ْي َغ ضْمَف ْيياَ ،كعغ أَُبػ ُعَب ْيج قػلوَ :ى َحا ْ
مف الذاةَ .كِق َ
ِب َسا َب ْي َغ ِضْمَفى الذاةُ ،يخيج ِب ِو َحَق َارتو( .انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)270-269/2 :
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)185-184/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرلة.
91

 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب السداجج كمػاضع الرلة39 ،باب كخاىية تأخيخ الرلة عغ كقتياالسختار ،كما يفعمو السأمػـ إذا أخخىا الماـ ( ،)417/حجيث رقع  ،659مغ شخيق العسر ،عغ
أبي صالح ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)477/1مغ شخيق أبي بكخ بغ عياش ،عغ عاصع ،عغ أبي صالح ،عغأبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)396/1مغ شخيق حساد بغ سمسة ،عغ عاصع ،عغ أبي صالح ،عغ أبي ىخيخة،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)516-515/1مغ شخيق أبي بكخ بغ عياش ،عغ عاصع ،عغ أبي صالح ،عغأبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)547/1مغ شخيق شيباف ،عغ عاصع ،عغ أبي صالح ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبيملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ. أخخجو الصبخاني في السعجع الكسط ،باب السيع مغ اسسو دمحم ( ،)981/7حجيث رقع ،7119مغشخيق الحكع بغ بذيخ ،بو ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
دراسة رجاؿ ا سشاد:

يخ ب ِغ سْمساف الشيِج ُّؼ( ،)1أبػ محسِج بغ أِبي إس ِ
ِ
ساعْي َل اَْل ُكػِف ُّي(.)2
ُ ُ َ ُْ
 -9اْل َح َك ُع ْب ُغ َبذ ِ ْ َ َ َ ْ
ْ
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ( ،")3كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)4كقاؿ الحىبي:

"صجكؽ( ،")5كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ،مات بعج السائة(.)6
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
ذ اْلس َلِئ ُّي( ،)7أبػ ِ
َ -1عس ُخك ْب ُغ َق ْي ٍ
عبجللاِ اَْل ُكػِف ُّي(.)8
ُ
ْ
ُ
( ) 1الش ْي ِج ُّؼ :بفتح الشػف كسكػف الياء كفي آخخىا الجاؿ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى بشي نيج( .النداب لمدسعاني

.)216/13

( )2تيحيب الكساؿ.)89/7( :
( )3الجخح كالتعجيل.)114/3( :

( )4الثقات البغ حباف.)194/8( :
( )5الكاشف.)343/1( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)174/( :
( )7اْل ُس َلِئ ُّي :بزع السيع ،ىحه الشدبة إلى السلء كالسلءة ،كىػ السخط اّلحؼ تدتخ بو السخأة إذا خخجت( .النداب
لمدسعاني .)510/12
( )8تيحيب الكساؿ.)200/22( :
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قػػاؿ أحسػػج بػػغ حشبػػل" :ثقػػة" ،كنقػػل عػػغ سػػفياف الثػػػرؼ قػلػػو" :إذا ذكػػخ عسػػخك بػػغ قػػيذ أفػػتغ فيػػو،
فأثشي( ،")1كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")2كقاؿ يعقػب بغ سفياف" :ثقة( ،")3كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعػة
قػلػو" :ثقػة مػأمػف" ،كعػػغ أبيػو -أبػي حػاتع ،-كيحيػػى بػغ معػيغ قػلييسػا" :ثقػػة( ،")4كذكػخه ابػغ حبػاف فػػي
الثقػػات ،كقػػاؿ" :مػػغ ثقػػات أىػػل الكػفػػة كمتقشػػييع( ،")5كنقػػل الخصيػػب البغػػجادؼ عػػغ سػػفياف الثػػػرؼ قػلػػو:
"ثقػة( ،")6كنقػػل السػػدؼ عػػغ الشدػػائي قػلػػو" :ثقػػة( ،")7كقػاؿ الػػحىبي" :الحػػافع( ،")8كقػػاؿ مغمصػػاؼ بػػغ قمػػيج:
كثقػػو ابػػغ نسيػػخ ،كأحسػػج بػػغ صػػالح ،كالتخمػػحؼ ،كابػػغ خػخاش ،كزاد التخمػػحؼ :حػػافع( ،)9كقػػاؿ الحػػافع ابػػغ
حجخ :ثقة متقغ عابج ،مات سشة بزع كأربعيغ كمائة(.)10
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
ِ
غ(.)11
َ -4عاص ُع ْب ُغ َب ْي َجَل َةَ ،ك ُى َػ ْاب ُغ أِبي الش ُج ْػِد َال َْسج ُّؼَ ،م ْػَال ُى ُع اَْل ُك ْػِف ُّي أَُبػ َب ْك ٍخ اْل ُسْق ِخ ُ
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة ،إال أنو كاف كثيخ الخصأ في حجيثو( ،")12كقاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة ال

بأس بو" ،كقاؿ مخة" :عاصع بغ بيجلة أثبت مغ عاصع الحػؿ( ،")13قاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة رجل

صالح َخ ْي ُخ ثقة( ،")14كسئل أحسج بغ حشبل" :عغ عبج السمظ بغ عسيخ كعاصع بغ أبي الشجػد فقاؿ
عاصع أقل اختلؼ عشجؼ مغ عبج السمظ بغ عسيخ عبج السمظ أكثخ اختلفاً كقجـ عاصساً عمى عبج

السمظ" ،كنقل عغ شعبة أنو كاف" :يختار العسر عمى عاصع بغ أبي الشجػد( ،")15كسئل احسج بغ

( )1العمل كمعخفة الخجل.)126/3( :
( )2معخفة الثقات لمعجمي.)182/2( :
( )3السعخفة كالتاريخ.)94/3( :
( )4الجخح كالتعجيل.)255-254/6( :

( )5الثقات البغ حباف.)222-221/7( :
( )6تاريخ بغجاد.)60/14( :

( )7تيحيب الكساؿ.)201/22( :

( )8سيخ أعلـ الشبلء.)250/6( :

( )9انطخ إلى إكساؿ تيحيب الكساؿ.)249/10( :
( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)426/( :
( )11تيحيب الكساؿ.)473/13( :
( )12الصبقات الكبخػ.)317/6( :

( )13مغ كلـ أبي زكخيا يحيى بغ معيغ في الخجاؿ.)65-64/( :
( )14العمل كمعخفة الخجاؿ.)420/1( :
( )15السخجع الدابق.)54/3( :
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حشبل" :عغ حساد كعاصع ،فقاؿ :عاصع أحب إليشا عاصع صاحب قخآف كحساد صاحب فقو( ،")1كقاؿ
أحسج بغ حشبل" :شيخ ثقة( ،")2كقاؿ العجمي" :كاف ثقة في الحجيث( ،")3كقاؿ يعقػب بغ سفياف" :في

حجيثو اضصخاب ،كىػ ثقة( ،")4كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو :ىػ صالح ،كعغ أبي زرعة قػلو:

ثقة ،كَذ َك َخه ابغ أبي حاتع لبيو فقاؿ :ليذ محمو ىحا أف يقاؿ ىػ ثقة؛ كقج تكمع فيو ابغ ُعمية فقاؿ كأف
كل مغ كاف اسسو عاصساً سيئ الحفع ،كذكخ أبػ حاتع لو عاصع بغ أبي الشجػد فقاؿ :محمو عشجؼ
محل الرجؽ صالح الحجيث كلع يكغ بحاؾ الحافع( ،)5كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كنقل البخقاني

عغ الجارقصشي قػلو" :في حفطو شيء ( ،") 7كقاؿ ابغ عداكخ :صاحب القخاءة السعخكفة في حجيثو

اضصخاب كىػ ثقة ،كنقل :عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ليذ بالقػؼ في الحجيث( ،")8كعغ ابغ خخاش

قػلو" :في حجيثو نكخة" ،كعغ أبي جعفخ العقيمي قػلو" :لع يكغ فيو إال سػء الحفع( ،")9كنقل السدؼ عغ
الشدائي قػلو" :ليذ بو بأس( ،")10كقاؿ الحىبي" :ثبت في القخاءة ،كىػ في الحجيث دكف الثبت صجكؽ

()11
ييع " ،كنقل مغمصاؼ بغ قميج عغ أحسج بغ عسخك البدار قػلو" :لع يكغ بالحافع كال نعمع أف أحجاً
تخؾ حجيثو عمى ذلظ كىػ مذيػر" ،كعغ كتاب السشتجيمي 12قػلو" :أىل البرخة يقػلػف ىػ ابغ بيجلة

ككاف صاحب سشة ثقة في الحجيث( ،")13كحدغ حجيثو الييثسي( ،)14كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ لو

أكىاـ ،حجة في القخاءة كحجيثو في الرحيحيغ مقخكف ،مات سشة ثساف كعذخيغ كمائة(.)15
ِ ِ
اء ِة.
صُج ْك ٌؽ َل ُو ْأك ٌ
خَلصة القػؿ فيهَ :
ىاـُ ،حج ٌة في اْلق َخ َ
( )1السخجع الدابق.)121/3( :

( )2سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج.)293/( :
( )3معخفة الثقات لمعجمي.)6/2( :
( )4السعخفة كالتاريخ.)197/3( :

( )5انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)341/6( :
( )6الثقات البغ حباف.)256/7( :

( )7سؤاالت البخقاني لمجارقصشي.)49/( :
( )8تاريخ دمذق220/25( :ك224ك.)228
( )9السخجع الدابق.)239/25( :
( )10تيحيب الكساؿ.)478/13( :
( )11ميداف العتجاؿ.)357/2( :

ػنذ الر َج ِفي النجلدي السشتجيمي ،أبػ عسخ ،لو كتاب التاريخ الكبيخ في السحجثيغ،
 12أ ْحسج بغ سعيج بغ حدـ بغ ُي ُ
مائة( .انطخ إلى الػافي بالػفيات.)240/6 :
مات سشة خسذ َكثَ َلث َ
( )13إكساؿ تيحيب الكساؿ.)100/7( :

( )14انطخ إلى مجسع الدكائج كمشبع الفػائج.)134/8( :
( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)285/( :
93

ػد ْب ُغ مالِ ٍظ ،أَُبػ َرِز ٍ
يغ َال َْسِج ُّؼ اَْل ُكػِف ُّي(.)1
َ -3م ْد ُع ُ
َ
()2
قاؿ أحسج بغ حشبل" :كاف رجلً صالحاً " ،كنقل البخارؼ عغ يحيى القصاف قػلو" :كاف عالساً

فيساً( ،")3كقاؿ العجمي" :كػفي ثقة( ،")4كقاؿ يعقػب بغ سفياف" :ثقة كػفي( ،")5كذكخه ابغ حباف في

الثقات ،كقاؿ" :صاحب أبي ىخيخة مغ متقشي أىل الكػفة( ،")6كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو:
"اسسو مدعػد ،كػفي ثقة( ،")7كقاؿ الحىبي" :ثقة( ،")8كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة فاضل ،مات سشة
خسذ كثسانيغ(.)9

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ ِ
ِ
تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797
 -5أَُبػ ُى َخْي َخَة الج ْكس ُّيَ ،
صحاب ٌّي َجمْي ٌلَ ،
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:

العمة الولى:

قج نقل ابغ أبي حاتع سؤاؿ الشاس لبي زرعة في ىحا الحجيث ،مذيخيغ إلى أنو مخفػع ،كقج أعمو

أبػ زرعة بالذحكذ مغ ىحه الصخيق ،كىي عمة ضاىخة قادحة؛ كسبب ذلظ اختلفيع في الخكاية عغ
عاصع بغ أبي الشجػد ،كقج باف ذلظ في تخخيج شخؽ الحجيث ،حيث تفخد بخكايتو مغ ىحه الصخيق

عسخك بغ قيذ -كىػ ثقة كسا تقجـ ،-عغ عاصع ،عغ أبي َرِزْيغ ،عغ أبي ىخيخة ،كركاه جسع مغ
الثقات عغ عاصع ،عغ أبي صالح ،عغ أبي ىخيخة ،قاؿ البدار" :ىحا الحجيث ركاه عاصع ،كركاه عشو

حساد كأبػ بكخ بغ عياش ،كحساد أحدغ لو سياق ًة( ،")10كقاؿ الصبخاني " :لع َي ْخِك ىحا الحجيث عغ
عاصع ،عغ أبي رزيغ إال عسخك بغ قيذ ،تفخد بو :الحكع بغ بذيخ .كركاه الشاس عغ ع ِ
اص ٍعَ ،ع ْغ
َْ َ
()11
ِ
اختمِف عشو:
صالِ ٍح ،عغ أبي ىخيخة...
" ،كقاؿ الجارقصشي" :يخكيو عاصع بغ أبي الشجػد ،ك ُ
أَبي َ
( )1انطخ تيحيب الكساؿ.)477/27( :

( )2العمل كمعخفة الخجاؿ.)240/1( :
( )3التاريخ الكبيخ.)423/7( :

( )4معخفة الثقات لمعجمي.)276/2( :
( )5السعخفة كالتاريخ.)151/3( :

( )6الثقات البغ حباف.)441/5( :
( )7الجخح كالتعجيل.)283/8( :
( )8الكاشف.)257/2( :
( )9انطخ إلى تقخيب التيحيب.)528/( :
( )10مدشج البدار.)7/16( :

( )11السعجع الكسط.)182/7( :
94

ِ
ِ
ِ
صالِ ٍحَ ،ع ْغ أبي
فخكاه أبػ بكخ بغ عياش ،كحساد بغ شعيبَ ،كَزْيُج ْب ُغ أَبي أ َُن ْي َد َةَ ،ع ْغ َعاص ٍعَ ،ع ْغ أَبي َ
ىخيخة ،كخالفيع عسخك بغ قيذ السلئي ،ركاه عغ عاصعَ ،ع ْغ أَِبي َرِز ٍ
يغَ ،ع ْغ أَِبي ىخيخة ،كلعل
ُ
عاصسا حفطو مشيسا(.")1
ً
قمت :إف ما ذىب إليو البدار كالصبخاني كالجارقصشي كغيخىع مغ العمساء في بياف اختلؼ
السلئي ،كمخالفتو في
الخكايات عغ عاصع بغ أبي الشجػد ،كذلظ في قػليع بتفخد عسخك بغ قيذ ُ

ركايتو عغ عاصعَ ،ع ْغ أَِبي َرِز ٍ
يغَ ،ع ْغ أَِبي ىخيخة ،لجسع مغ الثقات في ركايتيع عغ عاصع ،عغ أبي
صالح ،عغ أبي ىخيخة ،ليجؿ داللة صخيحة عمى أف إحجػ الخكايتيغ معمػلة شاذة ،كىحا يؤيج ما دؿ

عميو قػؿ أبي زرعة :إف الحجيث حجيث فلف كفلف -أؼ أف الخكاية الخخػ معمػلة ،-كيؤيج كحلظ

أيزاً صحة ما ذىب إليو أبػ زرعة في تخجيح إحجػ الخكايتيغ عمى الخخػ ،حيث رجح الخكاية
السخفػعة مغ شخيق حساد -كىػ ثقة( ،-)2كزيج -كىػ ثقة( ،-)3كأبي بكخ -كىػ ثقة( ،-)4كشيباف -كىػ
كىػ ثقة( ،-)5كميع عغ عاصع ،عغ أبي ىخيخة ،عمى الخكاية السخفػعة الخخػ مغ شخيق عسخك بغ

قيذ ،عغ عاصع ،عغ أبي رزيغ ،عغ أبي ىخيخة ،كإف لع يذخ أؼ مغ العمساء ترخيحاً بحلظ ،إذاً
فالرحيح الخاجح السحفػظ ىي الصخيق الثانية التي ركاىا جسع مغ الثقات عغ عاصع ،عغ أبي

صالح ،عغ أبي ىخيخة؛ لف عسخك بغ قيذ -كىػ ثقة كسا تقجـ -قج انفخد بالخكاية كخالف جسعاً مغ
الثقات فخكايتو شاذة معمػلة ،كلف عاصع بغ أبي الشجػد قج تػبع مغ ىحه الصخيق بالعسر ،كىحه

الستابعة قج أخخجيا البخارؼ كمدمع في تخخيج شخؽ ىحا الحجيث.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :الحكع بغ بذيخ الش ْيِج ُّؼ ،كمغ السعمػـ في عمع

السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)6

العمة الثالثة:

كجػد رٍاك صجكؽ لو أكىاـ في إسشاد الحجيث ،ىػ عاصع بغ أبي الشج ِ
ػد َال َْسِج ُّؼ ،كىحه عمة
ُ
قادحة ضاىخة.
( )1عمل الجارقصشي.)190/8( :
( )2انطخ إلى تقخيب التيحيب.)178/( :
( )3انطخ إلى السخجع الدابق.)222/( :
( )4انطخ إلى السخجع الدابق.)624/( :
( )5انطخ إلى السخجع الدابق.)269/( :
( )6انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ زرعة ،كأما العمة الثانية كالثالثة فمع يذخ إلييسا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
بغ أبي الشج ِ
عسخك ِ
أكىاـ .إال أف ركاي َة ِ
بغ
لو
ضعيف؛ لف
الحجيث
إسشاد َىحا
ُ
ٌ
عاصع َ
ػد صجك ٌؽ ُ
ُ
ٌ
َ
ِ
ٍ
لنو ثق ٌة
انفخد بيا َع ْغ عاص ٍع ،عغ أبي َرِزْي ٍغَ ،ع ْغ أبي ىخيخَة ،معم ٌة
خالف جسعاً
قيذ التي َ
َ
بالذحكذ؛ ُ
الثقات في رك ِ
ِ
ِ
الحجيث.
اية
ِم َغ

ال نسػذج َّ
الثالث:
الخبيع بغ شارؽ ،عغ عكخمة بغ
 -99مدأل ٌة (" -)709وس لت أبي عغ حجيث رواِ عسخو بغ َّ
الشجػد ،عغ أبي صالح ذكػاف ،عغ أبي هخيخة ،عغ َّ
إبخاهيع ،عغ عاصع بغ أبي َّ
الشبي -صَّمى للا
ّ
عميه وسمع" :-أوصاني خميمي بثَلث خراؿ لدت بتار ه َّغ في سفخ ،وال في حزخ أوصاني برَلة

الزحى وصػـ ثَل ثة َّأياـ مغ ّل شهخ ،وال أناـ َّإال عمى وتخ( ،")1قاؿ أبي :هحا خص  ،إَّنسا هػ ما
رواِ شيباف ،عغ عاصع ،عغ السػد بغ هَل ؿ ،عغ أبي هخيخة ،عغ َّ
الشبي -صَّمى للا عميه وسمع،-
ّ
الرحيح(.")2
وهػ َّ
 أخخجو الشدائي في سششو ،كتاب الرياـ68 ،باب صػـ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -بأبي ىػ كأمي ،كذكخاختلؼ الشاقميغ في ذلظ ( ،)103/3حجيث رقع ،1469مغ شخيق أبي عػانة -الػضاح ،-عغ

عاصع بغ بيجلة ،عغ رجل ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ

حجيث مختمف اللفاظ.

 -ككحلظ أخخجو في كتاب الرياـ79 ،باب صػـ ثلثة أياـ مغ الذيخ ( ،)198/3حجيث

رقع ،1305مغ شخيق أبي حسدة ،عغ عاصع ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -

ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب الرياـ79 ،باب صػـ ثلثة أياـ مغ الذيخ ( ،)398/3حجيثرقع ،1306مغ شخيق أبي معاكية -شيباف ،-عغ عاصع ،عغ رجل ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ

أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب الرياـ79 ،باب صػـ ثلثة أياـ مغ الذيخ ( ،)398/3حجيثرقع ،1307مغ شخيق أبي معاكية -شيباف ،-عغ عاصع ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة،
عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

( )1أؼ يرمي الػتخ قبل أف يشاـ.
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)243/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
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 أخخجو ابغ عجؼ في الكامل في ضعفاء الخجاؿ ( ،)113/7مغ شخيق كامل أبي العلء ،عغ أبيصالح ،بو ،بمفطو.

 أخخجو الجارقصشي في أشخاؼ الغخائب كالفخاد ( ،)953/5مغ شخيق عكخمة بغ إبخاىيع ،بو ،جدءمغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو البدار في مدشجه ( ،)87/97حجيث رقع ،9616مغ شخيق شيباف ،عغ عاصع بغ بيجلة،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)449/1مغ شخيق شيباف ،عغ عاصع ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغأبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
دراسة رجاؿ ا سشاد:
شار ٍ
ِؽ اْل ِي َللِ ُّيُ ،أبػ َحْف ٍ
يع ِ
ز اَْل ُكػِف ُّي(.)1
َ -9ع ْس ُخك ْب ُغ الخبِ ِ
بغ َ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")2كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ( ")3الجخح كالتعجيل ،كذكخه ابغ

حباف في الثقات ( ،) 4كقاؿ الجارقصشي" :ثقة ( ،") 5قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة تدع عذخة
كمائتيغ(.)6

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
صمِ ُّي ،أَبػ ِ
ِ ِ
عبجللاِ َق ِ
اىيع ْال َْزِد ُّؼ اْلسػ ِ
ِ ِ
اضي الخِّؼ(.)7
ُ
َْ
 -1ع ْكخَم ُة ْب ُغ إ ْب َخ َ
قاؿ ابغ معيغ" :ضعيف( ،")8كقاؿ مخة" :ليذ بذيء( ،")9كقاؿ أبػ داكد" :ليذ بذيء( ،")10كقاؿ
يعقػب بغ سفياف" :ضعيف( ،")11كقاؿ مخة" :مشكخ الحجيث( ،")12كقاؿ البدار" :ليغ الحجيث( ،")13كقاؿ

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)23/22( :
( )2معخفة الثقات لمعجمي.)175/2( :
( )3الجخح كالتعجيل.)233/6( :

( )4الثقات البغ حباف.)485/8( :

( )5سؤاالت الحاكع لمجارقصشي.)251/( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)421/( :

( )7انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)11/7( :كالزعفاء الكبيخ ،)377/3( :كلداف السيداف.)182-181/4( :
( )8تاريخ ابغ معيغ.)71/1( :

( )9السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)148/( :

( )10سؤاالت اآلجخؼ لبي داكد.)252/( :
( )11السعخفة كالتاريخ.)122/2( :
( )12السخجع الدابق.)61/3( :
( )13مدشج البدار.)344/3( :
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الشدائي" :ضعيف( ،")1كقاؿ العقيمي" :يخالف في حجيثو ،كفي حفطو اضصخاب( ،")2كقاؿ ابغ حباف:
"كاف مسغ يقمب الخبار ،كيخفع السخاسيل ،ال يجػز االحتجاج بو( ،")3كقاؿ أبػ أحسج الحاكع" :ليذ

بالقػؼ( ،")4كقاؿ ابغ شاىيغ" :ليذ بذيء(.")5

ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
ِ
ابغ أبي الشج ِ
ػد ،صجكؽ لو أكىاـ ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)519
َ -4عاص ُع ْب ُغ َب ْي َجَل َة ،كىػ ُ
ُ
()6
َ -3ذ ْكػاف أَبػ ِ
ات()7اْل َس َجِن ُّي(.)8
اف الدي ُ
صال ٍح الدس ُ
َ ُ ُ َ

قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث( ،")9كقاؿ ابغ معيغ :ثقة( ،)10كقاؿ أحسج بغ حشبل" :مغ أجمة

الشاس كأكثقيع( ،")11كقاؿ مخة" :ثقة ثقة( ،")12كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")13كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو:
"صالح الحجيث يحتج بحجيثو" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة مدتقيع الحجيث( ،")14كذكخه ابغ حباف في

الثقات( ،)15كقاؿ الحىبي" :مغ الئسة الثقات( ،")16كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت ،مات سشة إحجػ
كمائة(.)17

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

 -5أَُبػ ُى َخْي َخَة الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797

( )1الزعفاء كالستخككػف لمشدائي.)85/( :
( )2الزعفاء الكبيخ.)377/3( :

( )3السجخكحػف البغ حباف.)188/1( :
( )4السامي كالكشى.)323/5( :

( )5تاريخ أسساء الزعفاء كالكحابيغ.)150/( :

( )6الدس ِ
اف :بفتح الديغ السيسمة كتذجيج السيع كفي آخخىا الشػف ،ىحه الشدبة إلى بيع الدسغ( .النداب لمدسعاني:

.)208/7
ات :بفتح الداؼ كتذجيج الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا كفي آخخىا التاء السشقػشة باثشتيغ مغ فػقيا ،ىحه
( )7الدي ُ
الشدبة إلى بيع الديت كىػ نػع مغ الدىاف يكػف أكثخىا بالذاـ ،ككحلظ إلى جمبو كنقمو مغ بمج إلى بمج.
( )8تيحيب الكساؿ.)513/8( :

( )9الصبقات الكبخػ.)231/5( :
( )10انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)245/( :
( )11انطخ إلى العمل كمعخفة الخجاؿ.)19/2( :
( )12السخجع الدابق.)161/3( :
( )13معخفة الثقات.)345/1( :
( )14الجخح كالتعجيل.)451/3( :
( )15الثقات البغ حباف.)221/4( :
( )16الكاشف.)386/1( :

( )17انطخ إلى تقخيب التيحيب.)203/( :
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بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:

العمة الولى:

قج نقل ابغ أبي حاتع سؤاؿ الشاس لبيو -أبي حاتع -في ىحا الحجيث كقج أشاركا إلى أنو مخفػع

كقج أشار أبػ حاتع إلى أنو معمػؿ بالشكارة مغ ىحه الصخيق ،كىي عمة ضاىخة قادحة؛ كسبب ذلظ

اختلفيع في الخكاية عغ عاصع بغ أبي الشجػد ،كقج باف ذلظ في تخخيج شخؽ ىحا الحجيث ،حيث تفخد
بخكايتو مغ ىحه الصخيق عكخمة بغ إبخاىيع ،عغ عاصع ،عغ أبي صالح ،عغ أبي ىخيخة ،كركاه أبػ

حسدة الدكخؼ كشيباف ،كلىسا عغ عاصع ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة ،كركاه أبػ عػانة -
كضاح اليذكخؼ ،-عغ عاصع بغ بيجلة ،عغ رجل ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة ،قاؿ البدار:

"كال نعمع ركػ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة -رضي للا عشو ،-إال ىحا الحجيث(.")1

قمت :كمقرجه في ذلظ أف ركاية السػد بغ ىلؿ ثابتة مذيػرة معمػمة عشج العمساء كىحا أمخ

مدمع بو؛ لنو لع يخكؼ عغ أبي ىخيخة إال ىحا الحجيث فأصبح معخكفاً بو ،كقاؿ الجارقصشي في-
ِ
ِ
اص ِع ،عشو ،كخالفو أبػ حسدة الدكخؼ ،فخكاه عغ ع ِ
اىيع ،عغ ع ِ
اص ِع
َْ َ
الشخاؼ" :-تفخد بو ع ْك ِخَم َة ْب ِغ ِإ ْب َخ َ َ ْ َ
اب ِغ بي َجَل َة ،ع ْغ الَسػِد ب ِغ ِى ٍ
لؿَ ،ع ْغ أَِبي ىخيخة( ،")2كقاؿ الجارقصشي في -العمل" :-يخكيو عاصع بغ
َ
َْ ْ
ْ َْ
أبي الشجػد ،كاختمف عشو؛ فخكاه أبػ حسدة الدكخؼ كشيباف بغ عبج الخحسغ ،عغ ع ِ
اص ٍعَ ،ع ِغ ال َْس َػِد
َْ َ
ِ
اب ِغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة .كركؼ عغ أبي عػانة ،عغ عاصع ،عغ رجل ،ع ِغ الَسػِد ب ِغ ى ٍ
لؿَ ،ع ْغ
َ
َْ ْ
ْ
أبي ىخيخة ،كركؼ عغ أبي عػانة ،عغ عاصع ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة ،كقػؿ أبي حسدة
كشيباف أشبو بالرػاب(.")3

قمت :إف ما ذىب إليو البدار كالجارقصشي كغيخىسا مغ العمساء في بياف اختلؼ الخكايات عغ

عاصع بغ أبي الشجػد ،كذلظ في قػليع بتفخد عكخمة بغ إبخاىيع كمخالفتو ،في ركايتو عغ عاصعَ ،ع ْغ
كتفخد أبي عػانة كمخالفتو ،في ركايتو عغ عاصع ،عغ رجل ،عغ السػد
أبي صالحَ ،ع ْغ أَِبي ىخيخة،
ُ
ابغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة -ركاية عاصع عغ السػد بػساشة ،-كمخالفة كمتا الصخيقتيغ لخكاية الحجيث
مغ شخيق أبي حسدة الدكخؼ ،كمغ شخيق شيباف ،كلىسا عغ عاصع ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي
ىخيخة -ركاية عاصع عغ السػد مباشخة كدكف كساشة ،-ليجؿ داللة صخيحة عمى أف الخكاية مغ
شخيق عكخمة بغ إبخاىيع معمػلة مشكخة ،كالخكاية مغ شخيق أبي عػانة معمػلة شاذة؛ لف عكخمة بغ
إبخاىيع ضعيف كسا تقجـ ،كلف أبا عػانة ثقة في حفطو شيء ككاف أمياً يدتعيغ بإنداف ليكتب لو كما
( )1مدشج البدار.)87/17( :

( )2أشخاؼ الغخائب كالفخاد.)357/5( :
( )3عمل الجارقصشي.)313/10( :
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()3

يؤمغ عميو ذلظ مغ الػقػع في الػىع كالخصأ( ،)1كقج خالفا أبا حسدة الدكخؼ( ،)2كشيباف

كىسا ثقتاف

مذيػد ليسا بالحفع كالزبط كالتقاف كمقجماف في ركايتييسا عمى ركاية أبي عػانة .كما تقجـ مغ
القخائغ كأقػاؿ العمساء يؤيج صحة ما ذىب إليو أبػ حاتع بأف ركاية عكخمة بغ إبخاىيع ليدت ىي

السحفػضة مغ ىحه الصخيق -معمػلة ،-كبأف الخكاية السحفػضة عمى الخاجح الرحيح ىي ركاية أبي

حسدة الدكخؼ كشيباف ،كلىسا عغ عاصع ،عغ السػد بغ ىلؿ ،عغ أبي ىخيخة.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك ضعيف في إسشاد الحجيث ،ىػ عكخمة بغ إبخاىيع ْال َْزِد ُّؼ ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.

العمة الثالثة:

كجػد رٍاك صجكؽ لو أكىاـ في إسشاد الحجيث ،ىػ عاصع بغ أبي الشج ِ
ػد ،كىحه عمة قادحة
ُ
ضاىخة.
قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية كالثالثة فمع يذخ إلييسا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
بغ أِبي الشج ِ
ػد صجك ٌؽ
ضعيف ،كلف
اىيع
الحجيث
إسشاد َىحا
ُ
ٌ
ٌ
عاصع َ
ضعيف؛ لف عكخم َة َ
ُ
َ
بغ إبخ َ
أكىاـ.
لو
ُ
ٌ

( )1انطخ إلى تخجستو في تاريخ بغجاد.)638/15( :

( )2انطخ إلى تخجستو في السخجع الدابق.)432/4( :
( )3انطخ إلى تخجستو في السخجع الدابق.)374/10( :
011

السبحث َّ
الثالث
()1

أنسػذج لإلعَل ؿ بإبجاؿ تابعي
ّ

برحابي -رضي للا عشه-
ّ

 -12مدأل ٌة (" -)1749وس لت أبي عغ حجيث رواِ ح َّساد بغ زيج ،عغ مجالج ،عغ قيذ بغ أبي
حازـ ،عغ الرشابحي ،قاؿ :قاؿ رسػؿ للا -صَّمى للا عميه وسمع" :-أنا فخشكع( )2عمى الحػض،
ّ
ار يزخب بعزكع رقاب بعس" ،قاؿ أبي :إَّنسا هػ :عغ
وإّني مكاثخ بكع المع؛ فَل تخجعػا بعجي َّف ًا
الرشابح بغ العدخ ،وله صحبة ،والرشابحي ليدت له صحبة(.")3
 -أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب الفتغ5 ،باب ال تخجعػا بعجؼ كفا اًر يزخب بعزكع رقاب بعس

( ،)9400/1حجيث رقع ،4933مػغ شخيػق إسػساعيل بػغ أبػي خالػج ،عػغ قػيذ بػغ أبػي حػازـ ،بػو،
جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)459/3مغ شخيق حساد بغ زيج ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ. ككػػحلظ أخخجػػو ( ،)459/3مػػغ شخيػػق عبػػاد بػػغ عبػػاد ،عػػغ مجالػػج بػػغ سػػعيج ،بػػو ،جػػدء مػػغ حػػجيثمتقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)459/3مغ شخيق مغ شخيق إسساعيل بػغ أبػي خالػج ،عػغ قػيذ بػغ أبػي حػازـ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أبػ يعمى في مدشجه ( ،)94/4حجيث رقع ،9351مغ شخيق عباد بغ عبػاد ،عػغ مجالػج بػغسعيج ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

ػي ( ،)78/8حػ ػػجيث
 أخخجػ ػػو الصب اخنػ ػػي فػ ػػي السعجػ ػػع الكبيػ ػػخ ،بػ ػػاب َُّح َس ِدػ ػ ُّ
صػ ػ َػشاِب ُح بػ ػػغ ْال ْ
َع َدػ ػ ِػخ ْال ْ
رقع ،7393مغ شخيق حساد بغ زيج ،بو ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
دراسة رجاؿ ا سشاد:

 -9حساد بغ زيٍج ِ ِ
ز ِس ُّي ،ثقة ثبت ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)1166
بغ د ْرَى ٍع ال َْزِد ُّؼ اْل َج ْي َ
َ ُ ْ ُ َْ
ُ -1م َجالُِج ْب ُغ َس ِع ِيج ْب ِغ ُع َس ْي ِخ اْل َي َس َج ِان ُّي(ُ ،)4أبػ َع ْس ِخٍك اْل ُك ْػِف ُّي(.)5

( )1التابعي :مغ لقي الرحابي مدمساً كمات عمى إسلمو .انطخ إلى :فتح السغيث لمعخاقي ،)365/( :كفتح السغيث
لمدخاكؼ ،)145/4( :كتقخيب الشػكؼ ضسغ تجريب الخاكؼ.)234/2( :
َؼ ُمتََقِّج ُم ُك ْع ِإَل ْي ِو( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)434/3 :
( )2أ ْ
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)410/2( :باب عمل أخبار ركيت في المخاء كالفتغ.
( ) 4اْل َي َس َج ِان ُّي :بفتح الياء كسكػف السيع كفتح الجاؿ السيسمة ،ىي مشدػبة إلى ىسجاف ،كىي قبيمة مغ اليسغ ندلت
الكػفة( .النداب لمدسعاني.)419/13 :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)219/27( :
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قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")1كقاؿ مخة :ال يحتج بحجيثو( ،)2كقيل لحسج بغ حشبل :تحتج بو،

فتكمع بكلـ ليغ ( ،) 3كقاؿ العجمي" :جائد الحجيث حدغ الحجيث ( ،") 4كذكخه الشدائي في الزعفاء

()5
كالستخككيغ ،كقاؿ" :ضعيف " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو :ليذ بذيء يخفع حجيثاً

كثي اًخ ال يخفعو الشاس ،كقج احتسمو الشاس ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو :مجالج ضعيف كاىي الحجيث،
كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو :ال يحتج بحجيثو ،كليذ بقػؼ الحجيث ،كعغ يحيى بغ سعيج القصاف قػلو:
ضعيف ،في نفدي مشو شيء ،كعغ عبجالخحسغ بغ ميجؼ يقػؿ :حجيث مجالج عشج الحجاث يحيى بغ
سعيج كأبى أسامة ليذ بذيء ،كلكغ حجيث شعبة كحساد بغ زيج كىذيع كىؤالء القجماء ،قاؿ :أبػ دمحم
يعشي أنو تغيخ حفطو في آخخ عسخه( ،)6كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ" :ككاف ردؼء الحفع

يقمب السانيج كيخفع السخاسيل ال يجػز االحتجاج بو( ،")7كقاؿ الجارقصشي" :ليذ بقػؼ( ،")8كنقل السدؼ

عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،")9كقاؿ الحىبي" :صالح الحجيث( ،")10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ليذ بالقػؼ

كقج تغيخ في آخخ عسخه ،مات سشة مائة كأربع كأربعيغ(.)11
ِِ
ِ
ِ
عشو أصحُّ.
قبل اختلشو ْ
تغيخ ِبأ َ
َخ َ ٍخة ،كركاي ُة القجماء ُ
كقج َ
خَلصة القػؿ فيه :ضعيف الحجيث َ
َ -4قيذ ب ِغ أَِبي ح ِازٍـ اْلبجمِ ُّي( )12أَبػ ِ
عبجللاِ اْل ُكػِف ُّي(.)13
ُْ ْ
َْ
ُ
َ
()14
قاؿ العجمي" :ثقة " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو :ثقة ،كعغ إسساعيل بغ
أبي خالج قػلو :ثقة( ،)15كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)16كنقل الخصيب البغجادؼ عغ يحيى بغ معيغ

( )1تاريخ ابغ معيغ.)269/3( :
( )2السخجع الدابق.)59/4( :

( )3انطخ إلى العمل كمعخفة الخجاؿ.)49/( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)264/2( :
( )5الزعفاء كالستخككػف.)95/( :

( )6انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)362-361/8( :
( )7كتاب السجخكحيغ.)10/3( :

( )8الزعفاء كالستخككػف.)134/3( :
( )9تيحيب الكساؿ.)223/27( :
( )10السغشي في الزعفاء لمحىبي.)542/2( :

( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)520/( :
( )12اْلَب ْجمِ ُّي :بفتح الباء السشقػشة بػاحجة كالجيع ،ىحه الشدبة إلى قبيمة بجيمة( .النداب لمدسعاني.)91/2 :
( )13انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)11-10/24( :
( )14معخفة الثقات لمعجمي.)220/2( :

( )15انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)102/7( :
( )16الثقات البغ حباف.)307/5( :
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قػلو" :قيذ بغ أبي حازـ أكثق مغ الدىخؼ ،كمغ الدائب بغ يديج( ،")1كنقل ابغ عداكخ عغ يعقػب بغ
شيبة قػلو :متقغ الخكاية( ،)2كقاؿ الحىبي" :ثقة حجة( ،")3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة مخزخـ ،مات
بعج التدعيغ أك قبميا كقج جاز السائة كتغيخ(.)4

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ ()6
الر َشاِب ِح ُّي(.)7
َ -3ع ْبُجالخ ْح َس ِغ ْب ُغ ُع َدْيَم َة اْل ُس َخِاد ُّؼ( )5أَُبػ
عبجللاِ ُّ
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة قميل الحجيث ( ،") 8كقاؿ العجمي" :ثقة ( ،") 9كذكخه ابغ حباف في
كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة مغ كبار التابعيغ( ،)11مات سشة بزع كثسانيغ(.)12

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ ()13
ِ
أىل الك ِ
الرحابةَ ،ك َم ْغ
ػفة ِم َغ
كىػ
ُّ -5
معجكد في ِ ُ
ٌ
الر َشاِب ُح ْب ُغ ْال ْ
َح َسد ُّي ُ ،
َع َد ِخ ْال ْ
ص ْح َب ٌةَ ،
لو ُ
ِ
فقج َكِى َع(.)14
فيو
ُّ
الرشابحي ْ

( )1تاريخ بغجاد.)450/12( :
( )2انطخ إلى تاريخ دمذق.)462/49( :
( )3ميداف العتجاؿ.)392/3( :

( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)456/( :
ِ
ِ
ِ
اسسو يحابخ بغ َمالظ( .المباب في
زع اْل ِسيع َكفتح الخاء َكبعج ْاللف َداؿ ُم ْيسَمة َىحه ِّ
( )5اْل ُس َخاد ُّؼِ :ب َ
الش ْدَبة إَلى ُم َخاد ك ْ
تيحيب النداب.)188/3 :
الشدبة ِإَلى صشابح بغ ز ِ
ِ ِ
ِ
زع الراد َكفتح ُّ
اىخ.
َ
الشػف َكبعج ْاللف َباء ُم َػ َ
( )6الرَشاِبح ُّيِ :ب َ
ػرة ثع حاءَ ،ىحه ّ ْ َ
حجة َم ْك ُد َ
(المباب في تيحيب النداب.)247/2 :
( )7انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)283-282/17( :
( )8الصبقات الكبخػ.)353/7( :
( )9معخفة الثقات لمعجمي.)82/2( :
( )10الثقات البغ حباف.)74/5( :

( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)346/( :
( )12انطخ إلى الػافي بالػفيات.)109/18( :
َح َس ِد ُّي :بفتح اللف كسكػف الحاء السيسمة كفتح السيع كفي آخخىا الديغ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى أحسذ كىي
(ْ )13ال ْ
شائفة مغ بجيمة ندلػا الكػفة( .النداب لمدسعاني.)125/1 :
( )14انطخ إلى :االستيعاب ،)470/2( :كالصابة ،)231-230/4( :كتقخيب التيحيب.)278/( :
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بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:

العمة الولى:

ىي إبجاؿ الرحابي -الرشابح بغ العدخ -بالتابعي عبجالخحسغ بغ عدمية -الرشابحي ،-كسا

أشار إلى ذلظ أبػ حاتع عشجما سألو ابشو عغ عمة الحجيث ،فبيغ أبػ حاتع أف راكؼ الحجيث الحقيقي
ىػ الرحابي -الرشابح -كليذ التابعي -الرشابحي ،-كىي عمة قادحة ضاىخة ،إال أف أبا حاتع قج

أزاليا بسعخفة الخاكؼ الرحيح الحؼ تحسل الحجيث عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص .-كقج أيجه في ذلظ بعس العمساء،
فقاؿ يحيى بغ معيغ :حيشسا قيل لو قيذ عغ الرشابحي ،ما اسسو ،قاؿ :الرشابحي بغ العدخ ،كقاؿ

مخة :الرشابحي خصأ زعسػا أف اسسو الرشابح بغ العدخ ،كالرشابحي اآلخخ الحؼ ُي ْخَكػ عشو عبج
()1
اختمف في
الخحسغ بغ عديمة ىػ الحؼ َي ْخِكؼ عشو أىل السجيشة ليدت لو صحبة  ،كقاؿ البخارؼ :ك ُ
صحابي الحجيث فقيل :الرشابح ،كقيل :الرشابحي ،كالرحيح :الرشابح ( ،) 2كنقل التخمحؼ عغ

الر َشاِب ُح ْب ُغ
البخارؼ بعج سؤالو عغ حجيث كقج أشكل عميو معخفة الرحابي ،فبيغ ذلظ ،كقاؿُّ :
ِ
ْالَعد ِخ ْال ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
صمى للاُ
صمى للاُ َعَم ْيو َك َسم َع ،-فدألتوَ :ك ْع َرَكػ َعغ الشب ِّي َ
صاح ُب الشب ِّي َ -
َح َسد ُّي ىػ َ
َْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يث
صمى للاُ َعَم ْي ِو َك َسم َعِ" :-إِّني ُم َك ِاثٌخ ِب ُك ُع ْال َُم َع"َ ،ك َحِج ٌ
َعَم ْيو َك َسم َعَ ،ق َ
اؿَ :حجيثَْيغَ ،حجيثُ ُو َعغ الشب ِّي َ -
آخ ُخ( .)3قمت :كمقرج البخارؼ في ىحا يجؿ عمى أف ركاية الرحابي الرشابح بغ العدخ عغ الشبي
َ
-ملسو هيلع هللا ىلص -قميمة معمػمة مذيػرة عشج العمساء.

َح َس ِد ُّي صحابي ،كمغ قاؿ فيو الرشابحي فقج
كقاؿ الحافع ابغ حجخُّ :
الر َشاِب ُح بغ ْال ْ
َع َد ِخ ْال ْ
كىع( .)4كمغ القخائغ السخجحة أيزاً لسا ذىب إليو أبػ حاتع أف الرشابحي ليذ صحابياً كسا ىػ الثابت

عشو ،كأف قيذ بغ أبي حازـ يخكؼ عغ الرحابي -الرشابح -فقط ،كىػ أمخ معمػـ عشج العمساء كليذ

لو سساع مغ الرشابحي( ،)5كمسا يؤيج ذلظ أف الماـ مدمساً قج ذكخه ضسغ الرحابة الحيغ لع يخك عغ
كل كاحج مشيع إال كاحج مغ مذيػر التابعيغ( ،)6كسا أيج ذلظ :ابغ ماكػال بقػلو :أما الرشابح -بغيخ

ياء -فيػ الرشابح بغ العدخ الحسدي ،سسع الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-ركػ عشو قيذ بغ أبي حازـ ،كأما

الرشابحي -بديادة ياء -فيػ أبػ عبج للا عبج الخحسغ بغ عديمة الرشابحي ( ،) 7كيحيى بغ معيغ
( )1انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)153-152/2( :

( )2انطخ إلى التاريخ الكبيخ ،)327/4( :كانطخ إلى التاريخ الكسط.)168/1( :
( )3انطخ إلى العمل الكبيخ لمتخمحؼ.)21/( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)278/( :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)283/17( :

( )6انطخ إلى السشفخدات كالػحجاف لإلماـ مدمع17/( :ك.)27
( )7انطخ إلى الكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في السساء كالكشى كالنداب البغ ماكػال.)199/5( :
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بقػلو :الرشابحي :عبج الخحسغ بغ عديمة ،قجـ بعج كفاة الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -ليدت لو صحبة( .)1ككحلظ يؤيجه
ما نقمو ابغ أبي حاتع عغ عبج الخحسغ بغ عديمة الرشابحي قػلو :سبقشي رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -بدت لياؿ
تػفي كأنا باْل ُج ْحَف ِة(.)2
قمت :كسبب الػىع في الحجيث ىػ ركاية بعس العمساء الحيغ أخخجػا الحجيث مخة عغ

الرشابحي بإضافة ياء الشدبة ،كبعزيع رككه عغ الرشابح دكف ياء الشدبة ،فيطيخ كيتبيغ مغ ىحا
َح َس ِد ُّي ك
خلؼ بيغ العمساء في إشلؽ الشدبة الرحيحة عمى الرحابي كىػ ُّ
الر َشاِب ُح بغ ْال ْ
َع َد ِخ ْال ْ
الر َشاِب ِح ُّي ،فكل مشيسا يصمق عميو صشابح كصشابحي مسا أدػ إلى
بيغ التابعي عبج الخحسغ بغ عديمة ُّ
كقػع إشكاؿ في الحجيث كىػ عجـ معخفة مغ راكؼ الحجيث الحقيقي؛ لنو قج جاءت الخكايات -كسا

تقجـ في تخخيج الحجيث -مغ شخيق قيذ بغ أبي حازـ بعزيا عغ الرشابح كىػ ابغ العدخ،
ٍ
ٍ
حيشئح مخسلً؛
حيشئح مخفػعاً ،كبعزيا عغ الرشابحي ،تابعي ،فيكػف حجيثو
صحابي ،فيكػف الحجيث
لنو مطشة أف يكػف قج أسقط صحابياً ،كأرسل الحجيث .كقج تقجـ ذكخ أقػاؿ العمساء التي تبيغ مغ
خلليا الشدبة الرحيحة لكل مغ الرحابي -الرشابح -الحؼ ىػ الخاكؼ الحقيقي لمحجيث ،كليذ

التابعي -الرشابحي ،-كقج تع إزالة الشكاؿ في ذلظ كسا تقجـ.
العمة الثانية:

كجػد رٍاك صالح الحجيث في إسشاد الحجيث ،ىػ مجالج بغ سعيج ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.

قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ِ
ِ
الحجيث.
بغ َس ِع ْيٍج ضعيف
الحجيث
إسشاد َىحا
ُ
ٌ
ضعيف؛ لف ُم َج ْال َج َ

( )1انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)38/3( :
( )2انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)262/5( :
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الخابع
السبحث َّ
أنسػذجاف لإلعَل ؿ ب َّ
الشدخ

()1

ال نسػذج ال َّوؿ:
 -94مدأل ٌة (" -)993وسسعت أبي وذ خ الحاديث السخوَّية في :الساء مغ الساء .حجيث هذاـ بغ
عخوة ،عغ أبيه ،عغ أبي أيػب ،عغ أبي بغ عب ،عغ َّ
الشبي -صَّمى للا عميه وسمع .-وحجيث
ّ
ّ
َّ
ي
َّ
شعبة ،عغ الحكع ،عغ أبي صالح ،عغ أبي سعيج الخجرّ  ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع-؛ في:
ّ
()2
الساء مغ الساء .فقاؿ :هػ مشدػخ؛ ندخه حجيث سهل بغ سعج ،عغ أبي بغ عب ".
ّ
 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الغدل19 ،باب غدل ما يريب مغ رشػبة فخج السخأة( ،)69/حجيث رقع ،194مغ شخيق مدجد ،عغ يحيى ،عغ ىذاـ بغ عخكة ،بو ،مشدػخاً ،جدء
مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب الحيس19 ،باب إنسا الساء مغ الساء ( ،)989/حجيث رقع،436مغ شخيق حساد ،كمغ شخيق أبي معاكية ،كمغ شخيق شعبة ،كميع عغ ىذاـ بغ عخكة ،بو،

مشدػخاً ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

()3

 -أخخجو أبػ داكد في سششو ،كتاب الصيارة89 ،باب في الكداؿ

( ،)55/9حجيث رقع ،193مغ

شخيق أحسج بغ صالح ،عغ ابغ كىب ،عغ عسخك ،عغ ابغ شياب ،عغ سيل بغ سعج ،عغ أبي

ابغ كعب ،مخفػعاً -ناسخاً ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب الصيارة89 ،باب في الكداؿ ( ،)55/9حجيث رقع ،195مغ شخيق دمحمبغ ميخاف ،عغ مبذخ الحمبي ،عغ دمحم أبي غداف ،عغ أبي حازـ ،عغ سيل بغ سعج ،عغ أبي

بغ كعب ،مخفػعاً -ناسخاً ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو الجارمي في سششو ،كتاب الصيارة73 ،باب الساء مغ الساء ( ،)589/9حجيث رقع ،787مغشخيق دمحم بغ ميخاف ،عغ مبذخ الحمبي ،عغ دمحم أبي غداف ،عغ أبي حازـ ،عغ سيل ابغ

سعج ،عغ أبي بغ كعب ،مخفػعاً -ناسخاً ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

ِ
ٍ
متأخخ"( .تقخيب الشػكؼ ضسغ تجريب الخاكؼ.)190/2 :
مشو
مشو ُمتََقّج َماً بحك ٍع ُ
"رفع الذارِع ُح ْكساً ُ
( )1الشدخُ :
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)49/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصيارة.
ِ
صار َذا َك َد ٍل( ".الشياية في غخيب الحجيث كالثخ:
جامع ثُع ْأد َركو ُفتُػر َفَم ْع ُي ْشدؿَ .ك َم ْعَشاهُ َ
(" )3أَ ْك َدل الخ ُجل[ :أؼ] إ َذا َ
.)174/4
016

 أخخجو ابغ حباف في صحيحو ،كتاب الصيارة 5 ،باب الغدل ( ،)337/4حجيث رقع ،9974مغشخيق ابغ سفياف ،عغ حباف بغ مػسى ،عغ عبجللا ،عغ يػنذ بغ يديج ،عغ الدىخؼ ،عغ سيل

ابغ سعج ،عغ أبي بغ كعب ،مخفػعاً -ناسخاً ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
دراسة رجاؿ ا سشاد:
عخكة ،ثقة ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)519
بغ
-9
َ
ىذاـ ُ
ُ
بغ الد ِ
بيخ ،ثقة ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)519
 -1عخكةُ ُ
ِ
َ -4خالُِج ْب ُغ َزْيِج ْب ِغ ُكَم ْي ِب ْب ِغ ثَ ْعَم َب َة ْال ْنر ِار ُّؼ ،أَُبػ أَي ُّْػ َب الشج ِار ُّؼِ ،م ْغ ِ
شيج بج اًر كندؿ
كبار الرحابة َ
َ
صمى للاُ َعَم ْي ِو َك َسم َع -حيغ قجـ السجيشة عميو ،مات غازياً الخكـ سشة خسديغ كقيل
الشبي َ -
بعجىا(.)1

ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
سيج القخِاءَ ،كُي ْك َشى أبا
ر ِار ُّؼ اْل َخ ْدَرِج ُّي ،أَُبػ اْل ُس ْشح ِرُ ،
 -3أ َُب ُّي ْب ُغ َك ْعب ْبغ َق ْيذ ْبغ ُع َب ْيج ْبغ َزْيج ْال ْن َ
زلء الرحا ِ
ِ
ُّ
بة ،اختمف في سشة مػتو اختلفاً كثي اًخ قيل سشة تدع عذخة،
الصَفْي ِل أيزاً ،مغ ُف

كقيل سشة اثشتيغ كثلثيغ كقيل غيخ ذلظ(.)2

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

السشاد ال عم َة ِ
ِ
فيو
صحيح ِب َيحا
الحجيث
ُ
ٌ
ِ
ثقات .إال أف مزسػ َف ِ
الحجيث مشدػٌخَ ،ك َىحا
متغ
ٌ

ال نسػذج َّ
الثاني:
-93

ِ
ِّ
لمعمة؛ لف رجاَل ُو
الخاص-
االصصلحي -
بالسعشى
ِ
ّ
العاـِ -
إشلؽ بالسعشى ِ
لمعمة.
غيخ
االصصلحي ِّ -
ِ
ٌ
ّ

مدأل ٌة (" -)136وسسعت أبي يقػؿ :حجيث ابغ مدعػد في َّ
لف في حجيث
التصبيق مشدػخ؛ َّ

الشبي
أف
ابغ إدريذ عغ عاصع بغ ميب ،عغ عبج الخحسغ بغ السػد ،عغ عمقسة ،عغ عبج للاَّ :
َّ
ملسو هيلع هللا ىلص -شَّبق( ،)3ث َّع أخبخ سعج ،فقاؿ :صجؽ أخي ،قج َّشا نفعل ،ث َّع أمخنا بهحا؛ يعشي :بػضع اليجيغعمى الخكبتيغ(.")4

 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الذاف998 ،باب كضع الكف عمى الخكب في الخكػع( ،)951/حجيث رقع ،790مغ شخيق أبي الػليج ،عغ شعبة ،عغ أبي يعفػر ،عغ مرعب بغ
سعج ،عغ أبيو ،مخفػعاً ،متقارب اللفاظ.
( )1انطخ إلى :االستيعاب ،)426-424/2( :كالصابة ،)201-199/2( :كتقخيب التيحيب.)188/( :
( )2انطخ إلى :االستيعاب ،)70-65/1( :كالصابة ،)183-180/1( :كتقخيب التيحيب.)96/( :
( )3الحجيث كالثخ.)114/3 :

( )4عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)91/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرلة.
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 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب السداجج كمػاضع الرلة5 ،باب الشجب إلى كضع اليجؼ عمىالخكب في الخكػع كندخ التصبيق ( ،)179/حجيث رقع ،543مغ شخيق العسر ،كمغ شخيق

مشرػر بغ السعتسخ ،كلىسا عغ إبخاىيع عغ السػد كعمقسة ،كلىسا عغ ابغ مدعػد ،مخفػعاً -

مشدػخ ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب السداجج كمػاضع الرلة5 ،باب الشجب إلى كضع اليجؼ عمى الخكبفي الخكػع كندخ التصبيق ( ،)179/حجيث رقع ،545مغ شخيق قتيبة بغ سعيج كأبػ كامل

الجحجرؼ ،كلىسا عغ أبي عػانة ،عغ أبي يعفػر ،عغ مرعب بغ سعج ،عغ أبيو ،مخفػعاً،
متقارب اللفاظ.

 أخخجو أبػ داكد في سششو ،كتاب الرلة995 ،باب ( ،)999/9حجيث رقع ،737مغ شخيقعثساف بغ أبي شيبة ،عغ ابغ إدريذ ،بو ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو الشدائي في سششو ،كتاب التصبيق9 ،باب التصبيق ( ،)959/حجيث رقع 9044مغ شخيقنػح بغ حبيب ،عغ ابغ إدريذ ،بو ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه( ،)399-398/9مغ شخيق يحيى بغ آدـ ،عغ ابغ إدريذ ،بو ،متقارباللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

ٍ
ِ
ِ ِ
الخ ِ
محسج اَْل ُكػِف ُّي(.)2
حسغ ْال َْكِد ُّؼ( ،)1أبػ
يذ ْب ِغ َي ِديج ْب ِغ َع ْبج َ
َ -9ع ْبُجَّللا ْب ُغ إ ْد ِر َ
ِ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")3كسئلِ ْ :
اؿ ِك َل ُى َسا ثقتاف ِإال
"ابغ إ ْد ِريذ أحب إَل ْيظ أَك بغ نسيخ َفَق َ
أَف ابغ ِإ ْد ِريذ أرفع َك ُى َػ ِثَقة ِفي كل َشيء ( ،") 4كقاؿ العجمي" :ثقة ثبت ( ،") 5كذكخه ابغ حباف في
ْ
() 7
الثقات( ،)6كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة" ،كعغ ابغ السجيشي قػلو" :مغ الثقات " ،كنقل
الخصيب البغجادؼ عغ جعفخ الفخيابي قػلو" :كسألتو ،يعشي دمحم بغ عبج للا بغ نسيخ ،عغ عبج للا بغ

إدريذ ،كحفز ،يعشي ابغ غياث ،فقاؿ كاف حفز أكثخ حجيثاً ،كلكغ ابغ إدريذ ما خخج عشو فإنو

(ْ )1ال َْكِد ُّؼ :بفتح اللف كسكػف الػاك كفي آخخىا الجاؿ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى أكد بغ صعب بغ سعج العذيخة مغ

مشحج ( .النداب .)385/1

( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)294-293/14( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)370/3( :
( )4السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)52/( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)21/2( :
( )6الثقات البغ حباف.)59/7( :
( )7الجخح كالتعجيل.)9/5( :
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فيو أثبت كأتقغ ،فقمت :فالدشة ،أليذ عبج للا آخح في الدشة ،فقاؿ :ما أقخبيسا في الدشة( ،")1كنقل

"ما رأيت بالكػفة أفزل مغ ْابغ
السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة ثبت" ،كعغ اْل َح َدغ ْبغ عخفة قػلوَ :
إدريذ( ،")2كقاؿ الحىبي " :الماـ ،الحافع ،السقخغ ،القجكة ،شيخ السلـ( ،")3كقاؿ الحافع ابغ حجخ:
ثقة فقيو عابج ،مات سشة مائة كاثشتيغ كتدعيغ(.)4

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
ٍ ِ ِ ِ ِ
الس ْجُشػ ِف اْل ِج ْخِم ُّي( )5اَْل ُكػِف ُّي(.)6
َ -1عاص ُع ْب ُغ ُكَم ْيب ْبغ ش َياب ْبغ َ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة مأمػف( ،")7كقاؿ العجمي" :ثقة( ،)8كنقل اآلجخؼ عغ أبي داكد قػلو:
"كاف أفزل أىل الكػفة( ،")9كقاؿ يعقػب بغ سفياف" :ثقة( ،")10كنقل أبػ جعفخ العقيمي عغ الحدغ بغ

عبيجللا قػلو" :لعاصع بغ كميب الجخمي :إنظ شيخ قج ذىب عقمظ ،فقاؿ :أما أنا ربع مغ عقمي ما عمع

أنظ خذبي ،")12(11كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ال بأس بحجيثو" ،كعغ أبيو -أبي

حاتع -قػلو" :صالح( ،")13كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)14كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة(،")15
كنقل الحىبي عغ ابغ السجيشي قػلو" :ال يحتج بسا انفخد بو( ،")16قاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ رمي

بالرجاء ،مات سشة بزع كثلثيغ كمائة(.)17
( )1الجخح كالتعجيل :الجخح كالتعجيل.)69/11( :
( )2تيحيب الكساؿ297/14( :ك.)299
( )3سيخ أعلـ الشبلء.)42/9( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)295/( :

( )5اْل ِج ْخِم ُّي :بفتح الجيع كسكػف الخاء السيسمة ،ىحه الشدبة إلى جخـ كىي قبيمة مغ اليسغ( .النداب لمدسعاني
.)251/3
( )6تيحيب الكساؿ.)537/13( :
( )7مغ كلـ أبي زكخيا يحيى بغ معيغ في الخجاؿ.)46/( :
( )8معخفة الثقات لمعجمي.)9/2( :

( )9سؤاالت اآلجخؼ لبي داكد الدجدتاني.)167/( :
( )10السعخفة كالتاريخ.)95/3( :

ِ
يعة
الش ْدَبة ِإَلى الخذبية كىع َ
ش ِائَفة مغ ِّ
حجة َ -ىحه ِّ
" 11الخذبيِ :بَف ْتح اْل َخاء كالذيغ السعجستيغ َكِفي آخخَىا اْلَباء اْل ُس َػ َ
الذ َ
يَقاؿ لكل ك ِ
احج ِم ْش ُيع خذبي"( .المباب في تيحيب النداب.)444/1( :
ُ
َ
( )12الزعفاء الكبيخ.)334/3( :
( )13الجخح كالتعجيل.)350/6( :
( )14الثقات البغ حباف.)256/7( :
( )15تيحيب الكساؿ.)538/13( :
( )16ميداف العتجاؿ.)356/2( :

( )17انطخ تقخيب التيحيب.)286/( :
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خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة رمي بالرجاء.
َ -4ع ْبُجالخ ْحس ِغ ْب ُغ ْالَسػِد ْب ِغ َي ِد ِيج ْب ِغ َق ْي ٍ
ذ الش َخ ِع ُّي(.)1
َْ
َ
()3
()2
قاؿ العجمي" :ثقة في الحجيث " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة " ،كذكخه

ابغ حباف في الثقات( ،)4كنقل :السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة" ،كعغ ابغ خخاش قػلو" :ثقة مغ خيار

الشاس( ،")5كقاؿ الحىبي" :كاف فقيياً عابجاً ثق ًة فاضلً( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة تدع
كتدعيغ(.)7
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
بغ ِ
بغ َق ْي ِ
ذ ِ
عبجللاِ الش َخ ِع ُّي اَْل ُكػِف ُّي(.)8
َ -3عْمَق َس ُة ُ
نقل يحيى بغ معيغ عغ عثساف الجارمي قػلو :ثقة كعمقسة أعمع الشاس بعبجللا( ،)9كنقل يعقػب

بغ سفياف عغ عمقسة قػلو" :ما حفطت كأنا شاب ككأني أنطخ إليو في قخشاس أك رقعة( ،")10كنقل:

ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل كيحيى بغ معيغ قػلييسا" :ثقة" ،كعغ أبي حاتع قػلو" :أبصغ الشاس

()12
()11
بعبجللا ابغ مدعػد عمقسة " ،كذكخه ابغ حباف في الثقات  ،كقاؿ الحىبي" :كاف فقيياً إماماً بارعاً
()13

شيب الرػت بالقخآف ثبتاً فيسا يشقل...
الدتيغ كقيل بعج الدبعيغ(.)14

" ،كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت فقيو عابج ،مات بعج

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ

( )1تيحيب الكساؿ.)530/16( :
( )2معخفة الثقات لمعجمي.)72/2( :
( )3الجخح كالتعجيل.)209/5( :
( )4الثقات البغ حباف.)78/5( :
( )5تيحيب الكساؿ.)532/16( :
( )6تاريخ السلـ.)412/6( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)336/( :
( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)301-300/20( :
( )9انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)149/( :
( )10السعخفة كالتاريخ.)302/20( :
( )11الجخح كالتعجيل.)404/6( :
( )12الثقات البغ حباف.)208/5( :
( )13تحكخة الحفاظ.)39/1( :

( )14انطخ إلى تقخيب التيحيب.)397/( :
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يب اْلي َحلِ ُّي( )1أبػ ِ
ِ ِ
ػد ْب ِغ َغ ِافل ْب ِغ حِب ٍ
َ -5ع ْبُج َّللاِ ْب ُغ مدع ِ
يف َبِشي ُزْى َخَة ،مغ الدابقيغ
عبج
الخحسغَ ،حم ُ
َ
َْ ُ
ُ
الكليغ كمغ كبار العمساء مغ الرحابة مشاقبو جسة كأمخه عسخ عمى الكػفة ،كمات سشة اثشتيغ
كثلثيغ أك في التي بعجىا بالسجيشة(.)2

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
الحجيث صحيح بيحا السشاد ال عمة فيو بالسعشى االصصلحي -الخاص -لمعمة؛ لف رجالو

ثقات .إال أف مزسػف متغ الحجيث مشدػخ ،كىحا إشلؽ بالسعشى غيخ االصصلحي -العاـ -لمعمة.
بياف عمة الحجيثيغ:

قمت :كالحجيثاف السحكػراف ال عمة فييسا بالسعشى االصصلحي -الخاص -لمعمة ،الحؼ يتكػف

مغ شخشيغ رئيديغ كسا ىي الحاؿ عشج ابغ الرلح كمغ جاء بعجه ،كالذخشاف ىسا :الغسػض
كالخفاء ،كالقجح .كحلظ لع تصمق العمة عمييسا الختلؿ أحج الذخشيغ آنفي الحكخ ،فل ىي عمة ضاىخة

قادحة ،كال غامزة خفية غيخ قادحة ،كال ضاىخة غيخ قادحة .كإنسا أشمقت العمة عمييسا بالسعشى غيخ
االصصلحي -العاـ -لمعمة ،الحؼ يشجرج تحتو كل ما اختل فيو أحج شخشي العمة أك كلىسا ،أك غيخ

ذلظ مسا ذكخه مرشفػ العمل في كتبيع ،ال سيسا الحيغ سبقػا ابغ الرلح ،كصشفػا كتباً خاصة بالعمل،
حيث نجج أنيع قج جسعػا فييا الحاديث التي فييا عمل بالسعشى الخاص أك االصصلحي أك عمى بابيا

أك ما أشمقت عميو ،كالتي فييا عمل بالسعشى العاـ أك غيخ االصصلحي أك عمى غيخ بابيا أك غيخ ما

أشمقت عميو ،كعمى رأس ىؤالء أبػ حاتع ،الحؼ تػسع في إشلؽ العمة ،حيث أشمقيا عمى بابيا ،كعمى
غيخ بابيا .كمغ إشلقاتو لمعمة بالسعشى العاـ ،أنو سسى ندخ الحجيثيغ الستقجميغ عمة ،كلكشيا عمة
بالسعشى العاـ في كل الحجيثيغ؛ لف العمة فييسا ىي عجـ العسل بسزسػنيسا أك محتػاىسا ،حيث نجج

في الحجيث الكؿ مغ الحجيثيغ آنفي الحكخ ،أف الخجل في أكؿ السلـ كاف إذا جامع زكجو كلع يشدؿ
مشو السشي ،فل غدل عمييسا ،فشدخ بأنو إذا تع اليلج كالتقى ختاف الخجل بختاف السخأة ،فقج كجب

الغدل عمييسا أندؿ أك لع يشدؿ .كنجج في الحجيث الثاني أف السرمي كاف في أكؿ المخ يجسع بيغ

أصابع يجيو كيجعميسا بيغ ركبتيو في الخكػع كالتذيج ،فشدخ بأف يجعل يجيو عمى ركبتيو في الخكػع،

كعمى فخحيو في التذيج.

( )1اْل ُي َحلِ ُّي :بزع الياء كفتح الحاؿ السعجسة ،ىحه الشدبة إلى ىحيل ،كىي قبيمة ،يقاؿ ليا ىحيل بغ مجركة ،...تفخقت
في البلد( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)391/13 :
( )2انطخ إلى :االستيعاب ،)994-987/3( :كالصابة ،)201-198/4( :كتقخيب التيحيب.)323/( :
000

كىحا يجؿ عمى أف الماـ التخمحؼ لع يكغ الػحيج -كسا ىػ مذيػر -الحؼ أشمق العمة عمى

الشدخ ،كىػ إشلؽ بالسعشى العاـ لمعمة؛ لف الماـ أبا حاتع الخازؼ مغ معاصخؼ الماـ التخمحؼ ،كقج
أشمق العمة عمى الشدخ في حجيثيغ سألو عشيسا ابشو.
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الفرل الخابع
ِ
مباحث- :
ثلثة
كيتكػ ُف ِم ْغ
َ

لؿ بخٍاك مبي ٍع أك أكثخ في ِ
ِ
لإلع ِ
ِ
الحجيث.
سشج
 السبحث الوؿ -أ ُْن ُس
ػذجاف ْ
ُْ َ ْ َ
ِ
ِ
لإلع ِ
عشيع.-
صحابي
بإبجاؿ
لؿ
 السبحث الثاني -ثلث ُة
نساذج ْ
َ
برحابي َ
آخخ َ -رض َي للاُ
ْ
ٍّ
ٍّ
ِ
 السبحث َّ
لإلع ِ
آخخ.
لؿ بخٍاك ْلع
الثالث -ثلثةُ
نساذج ْ
ْ
َ
يدسع م ْغ رٍاك َ

الوؿ
السبحث َّ
أنسػذجاف لإلعَلؿ بخاو مبهع

()1

أو أكثخ في سشج الحجيث

ال نسػذج الوؿ:
-95

مدأل ٌة (" -)9903وس لت أبي عغ حجيث رواِ يحيى الق َّ
صاف ،عغ سميساف بغ السغيخة ،عغ

الشبي -
حسيج بغ هَلؿ ،عغ أبي بخزة ،عغ رجل مغ السهاجخيغ اف يعجبشي تػاضعه؛ قاؿ :سسعت
َّ
ملسو هيلع هللا ىلص -يقػؿ" :تػبػا إلى للا واستغفخوِ؛ فإّني أتػب إلى للا ع َّد وج َّل وأستغفخِ في اليػـ مئة مَّخة" ،قاؿ

إف هحا الخجل هػ الغخ السدني ،وله صحبة(.")2
أبي :يقاؿَّ :

 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب الحكخ كالجعاء كالتػبة كاالستغفار ( ،)9339/حجيث رقع،1701مغ شخيق عسخك بغ مخة ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث

متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب الحكخ كالجعاء كالتػبة كاالستغفار ( ،)9339/حجيث رقع ،1701مغشخيق ثابت البشاني ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب

اللفاظ.

 أخخجو أبػ داكد في سششو ،كتاب الرلة16 ،باب في االستغفار ( ،)85-83/1حجيث رقع،9595مغ شخيق ثابت البشاني ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي-ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث

مختمف اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)199/3مغ شخيق عسخك بغ مخة ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 -كك ػػحلظ أخخج ػػو ( ،)160/3م ػػغ شخي ػػق ثاب ػػت البش ػػاني ،ع ػػغ أب ػػي ب ػػخدة ،ع ػػغ الغ ػػخ ،ع ػػغ الشب ػػي-ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)169-160/3مغ شخيق يػنذ ،عغ حسيج بغ ىلؿ ،بو ،جدء مغ حجيثمتقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو ( ،)169/3مغ شخيق أيػب الدختياني ،عغ حسيج بغ ىلؿ ،بو ،جدء مغ حجيثمتقارب اللفاظ.

( )1السبيع :ىػ مغ لع يدع فيو الخاكؼ رجلً أك امخأة في الحجيث كفي السشاد( .انطخ إلى شخح السشطػمة البيقػنية مع

حػاشي الذيخ عصية الجيػرؼ.)47/( :

( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)137/2( :باب عمل أخبار ركيت في الدىج.
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 أخخجو الشدائي في الدشغ الكبخػ ،كتاب عسل اليػـ كالميمة959 ،باب ذكخ االختلؼ عمى أبيبخدة ( ،)968/9حجيث رقع ،90105مغ شخيق السعتسخ بغ سميساف ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب

اللفاظ.
 ككحلظ أخخجو في كتاب عسل اليػـ كالميمة959 ،باب ذكخ االختلؼ عمى أبي بخدة (،)967/9حجيث رقع ،90104مغ شخيق ثابت البشاني ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي -صمى

للا عميو كسمع ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

-

ككحلظ أخخجو في كتاب عسل اليػـ كالميمة959 ،باب ذكخ االختلؼ عمى أبي بخدة (،)968/9

حجيث رقع ،90103مغ شخيق ثابت البشاني ،عغ أبي بخدة ،بو ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ999 ،باب الغخ السدني ( ،)409/9حجيث رقع ،885مغشخيق عفاف بغ مدمع ،عغ سميساف بغ السغيخة ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في 999باب الغخ السدني ( ،)409/9حجيث رقع ،886مغ شخيق أيػبالدختياني ،عغ حسيج بغ ىلؿ ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في 999باب الغخ السدني ( ،)401/9حجيث رقع ،887مغ شخيق يػنذ بغ عبيج،عغ حسيج بغ ىلؿ ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -جدء مغ حجيث مختمف

اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

ٍِ
ِ ِ
َ -9ي ْح َيى ْب ُغ س ِع ِيج ِ
ر ِخ ُّؼ(.)1
بغ َف ُّخك ٍخ الَقص ُ
اف التسيس ُّي ،أبػ َسعيج اْل َب ْ
َ
()2
قاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة " ،كقاؿ مخة" :ما رأيشا مثل يحيى بغ سعيج في ىحا الذأف -يعشي في

الحجيث ،")3(-كقاؿ يحيى بغ معيغ :ثقة( ،)4كقاؿ العجمي" :ثقة نقي الحجيث( ،")5كنقل ابغ أبي حاتع

عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :إليو السشتيى في التثبت بالبرخة" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو" :حافع ثقة"،

كعغ أبي زرعة قػلو" :مغ الثقات ،الحافع( ،")6كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ " :كاف مغ سادات
أىل زمانو حفطاً ،...كىػ الحؼ ميج لىل العخاؽ رسع الحجيث كأمعغ في البحث عغ الشقل كتخؾ

( )1تيحيب الكساؿ.)330-329/31( :
( )2العمل كمعخفة الخجاؿ.)452/3( :
( )3السخجع الدابق.)383/1( :
( )4انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)64/( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)353/2( :

( )6الجخح كالتعجيل.)151-150/9( :
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الزعفاء ،كمشو تعمع عمع الحجيث أحسج بغ حشبل كيحيى بغ معيغ كعمي بغ السجيشي كسائخ
شيػخشا( ،")1كقاؿ الحىبي :الحافع الكبيخ ،ككاف رأساً في العمع كالعسل(،)2

كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة متقغ حافع إماـ قجكة ،مات سشة ثساف كتدعيغ كمائة(.)3

متقغ.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
ِ ()4
ٍِ
ِ ِ
ر ِخ ُّؼ(.)5
ُ -1سَم ْي َس ُ
اف ْب ُغ اْل ُسغ َيخة اْلَق ْيد ُّي ُ ،أبػ َسعيج اْل َب ْ
نقل ابغ الجشيج عغ يحيى بغ معيغ قػلو حيشسا سئل" :أيسا أحب إليظ في ثابت :سميساف بغ
السغيخة أك حساد بغ سمسة ،قاؿ :كلىسا ثقة ثبت ،كحساد بغ سمسة أعخؼ بحجيث ثابت مغ سميساف،
كسميساف ثقة( ،")6كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")7كنقل ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ثبت ثبت"،

كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ السعمى ابغ مشرػر قػلو" :سألت ابغ ُعمية عغ حفاظ أىل
البرخة فحكخ سميساف بغ السغيخة" ،كعغ شعبة قػلو" :سيج أىل البرخة ( ،") 8كذكخه ابغ حباف في

الثقات( ،)9كقاؿ الحىبي" :الماـ الحافع الثبت( ،")10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثقة ،أخخج لو البخارؼ
مقخكناً كتعميقاً ،مات سشة خسذ كستيغ كمائة(.)11
ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
()12
ِ ٍ
ِ
ر ِخ ُّؼ(.)13
ر ٍخ اْل َب ْ
ُ -4ح َس ْيُج ْب ُغ ى َلؿ اْل َع َجك ُّؼ أبػ َن ْ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة ،ال يدأؿ عغ مثل ىؤالء( ،")14كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")15كنقل ابغ أبي
حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة" ،كعغ أبػ ىلؿ الخ ِاسِب ُّي قػلو" :ما كاف بالبرخة أحج أعمع مغ حسيج بغ ىلؿ

( )1الثقات البغ حباف.)611/7( :
( )2انطخ إلى الكاشف.)366/2( :
( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)591/( :
( ) 4اْلَق ْي ِد ُّي :بفتح القاؼ كسكػف الياء ككدخ الديغ ،ىحه الشدبة إلى جساعة اسسيع قيذ( .النداب لمدسعاني:
.)538/10
( )5تيحيب الكساؿ.)69/12( :
( )6سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)316/( :
( )7معخفة الثقات لمعجمي.)431/1( :
( )8الجخح كالتعجيل.)145/4( :
( )9الثقات البغ حباف.)390/6( :
( )10تحكخة الحفاظ.)162/1( :
( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)254/( :
( )12اْل َع َج ِك ُّؼ :بفتح العيغ كالجاؿ السيسمتيغ ،ىحه الشدبة إلى خسدة رجاؿ ،مشيع عجؼ بغ كعب ،جج أميخ السؤمشيغ
عسخ بغ الخصاب رضى للا عشو ،كرىصو كعذيختو كأكالده( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)251/9 :
( )13انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)403/7( :
( )14سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)338/( :
( )15معخفة الثقات لمعجمي.)325/1( :
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ما استثشى الحدغ كال دمحم بغ سيخيغ( ،")1كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)2كقاؿ ابغ عجؼ" :لو أحاديث

كثيخة كقج حجث عشو الشاس كالئسة كأحاديثو مدتقيسة كالحؼ حكاه يحيى القصاف أف دمحم بغ سيخيغ ال

يخضاه ال أدرؼ ما كجيو فمعمو كاف ال يخضاه في معشى آخخ ليذ الحجيث كأما في الحجيث فإنو ال

بأس بو كبخكاياتو ( ،") 3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة عالع تػقف فيو ابغ سيخيغ لجخػلو في عسل

الدمصاف ،مات بعج السائة(.)4

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
بكشيت ِو ،أسمع قبل الفتح ،كغ اد سبع غدك ٍ
صحابي مذيػر ِ
ات،
زَم ُة ْب ُغ ُع َب ْيٍج ،أبػ َب ْخَزَة ْال َْسَم ِس ُّي(،)5
ٌّ
َ -3ن ْ
ٌ
َ
ثع ندؿ البرخة كغ اد خخاساف ،كمات بيا بعج ِ
ٍ
الرحيح(.)6
كستيغ عمى
خسذ
سشة
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ ()8
()7
صحابي
بيش ُي َسا،
كيقاؿ :اْل ُج َيش ُّي ،
كيقاؿْ :اب ُغ َي َد ٍار اْل ُس َدِن ُّي ،
َغ ُّخ ْب ُغ َع ْبِجللاِ،
ٌّ
ْ -5ال َ
كمشيع َم ْغ َفخ َؽ َ
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
َص ُّح(.)9
م َغ السياجخ َ
يغَ ،
قاؿ البخار ُّؼ :اْل ُس َدن ُّي أ َ
بياف عمة الحجيث:
البياـ السػجػد في سشج الحجيث -كىي عمة ضاىخة قادحة-؛ كسبب ذلظ اختلفيع في ركاية

الحجيث كل حدب شخشو ،كسا باف ذلظ في تخخيج شخقو عغ الغخ السدني ،ككركده في بعس
الخكايات مدسيا ،كفي بعزيا مبيساً ،كاختلفيع في صحبتو لمشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كلع أقف عمى مغ أخخج

الخكاية مغ شخيق يحيى القصاف التي أكردىا ابغ أبي حاتع في العمل ،فالحجيث أخخجو الشدائي في -

الدشغ الكبخػ -بخقع( )90105مغ شخيق السعتسخ بغ سميساف ،كأخخجو الصبخاني في -السعجع الكبيخ-
بخقع( )885مغ شخيق عفاف بغ مدمع ،كلىسا عغ سميساف بغ السغيخة ،بو .كأخخجو أحسج في مدشجه

( ،)169/3كالصبخاني في السعجع الكبيخ بخقع( ،)886كلىسا مغ شخيق أيػب الدختياني ،عغ حسيج
بغ ىلؿ ،بو .كأخخجو مدمع في صحيحو بخقع( ،)1701كأحسج في مدشجه ( ،)199/3كلىسا مغ
( )1الجخح كالتعجيل.)231-230/3( :
( )2الثقات البغ حباف.)147/4( :

( )3الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)81/3( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)182/( :
(ْ )5ال َْسَم ِس ُّي :بفتح اللف كسكػف الديغ السيسمة كفتح اللـ ككدخ السيع ،ىحه الشدبة إلى أسمع بغ أفرى بغ حارثة بغ
عسخك  6كىسا إخػاف خداعة( .النداب لمدسعاني.)238/1 :
( )6انطخ إلى الصابة ،)343-341/6( :كانطخ إلى تقخيب التيحيب.)563/( :

( )7اْل ُس َ ِدن ُّي :بزع السيع كفتح الداؼ كفي آخخىا الشػف ،ىحه الشدبة إلى مديشة بغ أد( .النداب لمدسعاني.)226/12 :
( )8اْل ُج َيِش ُّي :بزع الجيع كفتح الياء ككدخ الشػف في آخخىا ،ىحه الشدبة إلى جييشة كىي قبيمة مغ قزاعة( .النداب

لمدسعاني.)439/3 :

( )9انطخ إلى :الصابة ،)249-247/1( :كتقخيب التيحيب.)114/( :
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شخيق عسخك بغ مخة ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص .-كأخخجو مدمع في صحيحو

بخقع( ،)5701كأبػ داكد في سششو بخقع( ،)9595كأحسج في مدشجه ( ،)160/3كالشدائي في الدشغ

الكبخػ بخقع( ،)90104كميع مغ شخيق ثابت البشاني ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي -

ملسو هيلع هللا ىلص .-كأخخجو الشدائي في الدشغ الكبخػ بخقع( )90103مغ شخيق ثابت البشاني ،عغ أبي بخدة ،بو.

كأخخجو أحسج في مدشجه ( )169-160/3مغ شخيق يػنذ بغ عبيج ،عغ حسيج بغ ىلؿ ،بو،
كالصبخاني في السعجع الكبيخ بخقع( )887مغ شخيق يػنذ ،عغ حسيج بغ ىلؿ ،عغ أبي بخدة ،عغ

الغخ السدني ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص.-

قمت :كإف ما ذىب إليو العمساء في بياف اختلؼ الخكايات عغ الغخ السدني يؤيج كيػخجح صػحة

ما ذىب إليو أبػ حاتع فػي بيػاف أف الػخاكؼ السػبيع ىػػ الغػخ السدنػي ،كيذػيج كيجػدـ بسػا ذىػب إليػو أبػػ

حػػاتع كسػػا بػػاف ذلػػظ فػػي تخ ػخيج شػػخؽ الحػػجيث ،ركايػػة يػػػنذ بػػغ عبيػػج -كىػػػ ثقػػة ثبػػت( -)1حيػػث ركػ

الحجيث ،عغ حسيج بغ ىلؿ ،بو ،كقػج ذكػخ الرػحابي مػخة مدػسياً كمػخة مبيسػاً ،كركايػة ثابػت البشػاني -
كىػ ثقة( ،-)2كقج تابع حسيج بغ ىلؿ ،حيث ركػ الحجيث عغ أبي بػخدة ،بػو ،كقػج ذكػخ الرػحابي مػخة
مدػسياً كمػخة مبيسػاً ،كركايتيسػا صػػحيحة عشػػج الصب اخنػػي فػي السعجػػع الكبيػػخ فػجؿ ذلػػظ عمػػى أف الرػػحابي
السػػبيع ىػػػ الغػػخ السدنػػي ،كيذػػيج لػػحلظ أيزػاً إثبػػات الحػػافع ابػػغ حجػػخ كتأكيػػجه بػػأف الػخاكؼ السػػبيع ىػػػ

الغػػخ السدنػػي ،كقػػاؿ :كقػػج كقػػع لشػػا مػػغ كجػػو آخػػخ تدػػسية ىػػحا السيػػاجخؼ ،كقػػج جػػدـ بػػحلظ بعػػج إي ػخاده
()3
ؽ
الس ِغيػ َػخةُ ْبػ ُػغ أَِبػػي
الحػػجيث مػػغ شػػخ صػػحيحة  ،قػػاؿ أبػػػ جعفػػخ العقيمػػي بعػػج ذكػػخ الحػػجيث مػػغ شخيػػق ُ
اْل ُح ِّخ :أخخجو ثابت كعسخك بغ مخة ،عغ أبي بخدة ،عغ الغخ السدني ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كىحا أكلى(.)4
كقػػاؿ الػػجارقصشي بعػػج ذكػخه لصػػخؽ الحػػجيث :كىػػػ أشػػبييسا بالرػػاب ،قػػػؿ مػػغ قػػاؿ عػػغ الغػػخ( .)5كقػػاؿ

الحاكع بعج ذكخه الحجيث مغ شخيق ثابت كمغ شخيق عسخك :كىػ الرحيح السحفػظ(.)6

قمت :كإف ما ذكختو مغ أقػاؿ العمساء كإف كاف مقرجىع تخجيح ركايات الحجيث عمى بعزيا

آخخ كىػ السخاد السبتغى في بياف أف الخاكؼ السبيع ىػ
كبياف صحيحيا مغ ضعيفيا ،فإف ىشاؾ مقرجاً َ
الغخ السدني ،كأف ركايتو مذيػرة معمػمة عشجىع.

( )1انطخ إلى تقخيب التيحيب.)613/( :
( )2انطخ إلى السخجع الدابق.)132/( :
( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب ،)739/( :كانطخ إلى المالي السصمقة.)257-256/( :
( )4انطخ إلى الزعفاء الكبيخ.)174/4( :
( )5عمل الجارقصشي.)216/7( :

( )6معخفة عمػـ الحجيث.)115/( :
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كأما قػؿ أبي حاتع :إف لو صحب ًة ،فيفيع مغ ذلظ بسفيػـ السخالفة أف ىشاؾ خلفاً بيغ العمساء
() 3
في صحبتو لمشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كقج أثبتيا أبػ حاتع كأيجه فيسا ذىب إليو مدمع( )1كأبػ داكد( )2كالشدائي
كأحسج

ملسو هيلع هللا ىلص.-

()4

ِ
الشبي -
في ركايتيع عغ الغخ السدني ،حيث قالػا :ككاف لو صحب ٌة ،أك كاف مغ
أصحاب ِ
ّ

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
الحجيث صحيح بيحا السشاد؛ لف ركاتو ثقات ،أما إبياـ الرحابي فل يزخ كسخاسيل

الرحابة؛ لف الرحابة كميع عجكؿ باالتفاؽ ،مع كػف البياـ في السانيج التي أبيع فييا يدسى عمة؛

إال أنيا عمة غيخ قادحة ،كىي عمة بالسعشى العاـ ،كقج زالت ببياف اسسو في أسانيج أخخػ كسا سبق في
الب َخ ِار ُّؼ عغ اْل ُح َس ْيِج ُّؼ قاؿ :إذا
تخخيج الحجيث .كالحؼ يجؿ عمى أف إبياـ الرحابي ال يزخ ما ركاه ُ
صح السشاد عغ الثقات إلى رجل مغ الرحابة فيػ حجة ،كإف لع ُي َدع ذلظ الخجل ،كقاؿ الثخـ :قمت
لحسج بغ حشبل :إذا قاؿ رجل مغ التابعيغ :حجثشي رجل مغ الرحابة ،كلع يدسو ،فالحجيث صحيح،

قاؿ :نعع(.)5

ال نسػذج َّ
الثاني:
 -96مدأل ٌة (" -)9905وس لت أبي عغ حجيث رواِ شعبة ،عغ أبي َّ
شيئ،
التَّياح ،عغ رجل مغ ّ
عغ أبيه ،عغ ابغ مدعػد؛ قاؿ" :نهى رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -عغ َّ
التبقخ( )6في الهل والساؿ" ،قاؿ أبي:
هحا الخجل هػ السغيخة بغ سعج بغ الخخـ(.")7

 أخخجو البخارؼ في التاريخ الكبيخ ( ،)53/3حجيث رقع ،9945مغ شخيق سفياف الثػرؼ ،عغالعسر ،عغ شسخ بغ عصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي
-ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

( )1انطخ إلى صحيح مدمع.)1449/( :
( )2انطخ إلى سشغ أبي داكد.)84/2( :

( )3انطخ إلى سشغ الشدائي.)169/9( :
( )4انطخ إلى مدشج أحسج.)211/4( :
( )5انطخ إلى فتح السغيث لمدخاكؼ ،)191/1( :كانطخ إلى تجريب الخاكؼ.)222/1( :
( )6التَبُّق ُخ :أؼ الكثخة كالدعة( .انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)144/1 :
( )7عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)137/2( :باب عمل أخبار ركيت في الدىج.
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 أخخجو التخمحؼ في سششو ،كتاب أبػاب الدىج10 ،باب مشو ( ،)565/3حجيث رقع ،1418مغشخيق سفياف الثػرؼ ،عغ العسر ،عغ شسخ بغ عصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو عغ ابغ

مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو أحسج بغ حشبل في مدشجه ( ،)477/9مغ شخيق سفياف بغ عييشة ،عغ العسر ،عغ شسخبغ عصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث

مختمف اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في مدشجه ( ،)316/9مغ شخيق أبػ معاكية ،عغ العسر ،عغ شسخ بغ عصية،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف

اللفاظ.

 -ككحلظ أخخجو في مدشجه ( ،)349/9مغ شخيق الحجاج بغ دمحم ،عغ شعبة ،بو ،بمفطو.

 ككحلظ أخخجو في مدشجه ( ،)334/9مغ شخيق سفياف الثػرؼ ،عغ العسر ،عغ شسخ بغعصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث

مختمف اللفاظ.

 أخخجو الصيالدي في مدشجه ( ،)197/9حجيث رقع ،477مغ شخيق قيذ بغ الخبيع ،عغ شسخ بغعصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث

مختمف اللفاظ.

 أخخجو الصيالدي في مدشجه ( ،)197/9حجيث رقع ،478مغ شخيق شعبة ،عغ العسر ،عغشِّي ٍئ ،بو ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
ِش ْس ُخ ْب ُغ َع ِصي َة ،عغ رجل مغ َ
ِ
صْم ًحا كسششيا كأحكاميا4 ،باب ِش َخِاء
 أخخجو القاسع بغ سلـ في المػاؿ ،كتاب ُفتُػ ِح ْال ََرض َيغ ُ
ِ ِ
الم ِ
ِ
ِ
اج ( ،)907/حجيث رقع ،119مغ شخيق
ض َخ َخ ٍ
ييا أ ْ
صي َخَىا أ َْر َ
اـ ف َ
َىَم َيا َك َ
أ َْرض اْل َع ْش َػة التي أََقخ ْ َ ُ
الحجاج بغ دمحم ،عغ شعبة ،بو ،بمفطو.
 أخخجو الذاشي في مدشجه ( ،)139/1حجيث رقع ،899مغ شخيق قيذ بغ الخبيع ،عغ شسخ بغعصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث

مختمف اللفاظ.

ز ُخ ْب ُغ ُش َسْيل كعسخك
 أخخجو الذاشي في مدشجه ( ،)139/1حجيث رقع891ك ،894مغ شخيق الش ْابغ مخزكؽ ،عغ شعبة ،عغ العسر ،عغ شسخ بغ عصية ،عغ رجل مغ شيئ ،بو ،جدء مغ
حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو الذاشي في مدشجه ( ،)133/1حجيث رقع ،895مغ شخيق الحجاج بغ دمحم ،عغ شعبة،بو ،بمفطو.
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 أخخجو الحاكع في مدتجركو ،كتاب الدب4 ،باب كتاب الخقاؽ ( ،)458/3حجيث رقع ،7990مغٍ
عامخ اْل َعَقِج ِّؼ ،عغ شعب َة ،عغ العسر ،عغ شسخ بغ عصية ،عغ السغيخة بغ سعج بغ
شخيق أبي
الخخـ ،عغ أبيو ،عغ عبج للا بغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
دراسة رجاؿ ا سشاد:

()1
الػ ِاس ِص ُّي(.)3()2
ُ -9ش ْع َب ُة ْب ُغ اْل َحج ِ
اج ْب ِغ اَْل َػْرِد اْل َعتَ ِك ُّي  ،أَُبػ ِب ْد َ
صا ٍـ َ
قاؿ ابغ سعج" :ككاف ثقة مأمػناً ثبتاً صاحب حجيث حجة( ،")4كقاؿ أحسج بغ حشبل" :كاف شعبة

أمة كحجة في ىحا الذأف -يعشي في الخجاؿ كبرخه بالحجيث كتثبتو كتشقيو لمخجاؿ ،")5(-كقاؿ العجمي:
ثقة في الحجيث ككاف يخصئ في بعس السساء ،كقاؿ مخة :ثبت نقي الحجيث كاف يخصئ في أسساء

الخجاؿ قميلً( ،)6كنقل ابغ أبي حاتع عغ سفياف الثػرؼ قػلو" :أميخ السؤمشيغ في الحجيث" ،كعغ يعقػب

ابغ إسحاؽ" :حجثشي الزخع عغ الزخاـ شعبة الخيخ أبػ بدصاـ" ،كعغ أبي حاتع قػلو" :ثقة" ،كعغ
أبي قتيبة قػلو :قجمت الكػفة فقاؿ لي سفياف" :ما فعل أستاذنا شعبة" ،كعغ حساد بغ سمسة" :إف أردت
الحجيث فالدـ شعبة" ،كسألت يحيى بغ سعيج أيسا كاف أحفع لْلحاديث الصػاؿ شعبة أك سفياف؟ فقاؿ:
كاف شعبة أمخ فييا" ،كعغ يديج بغ زريع قػلو" :لع أر في الحجيث أصجؽ مغ شعبة" ،كعغ حساد بغ

زيج قػلو" :إذا خالفشي شعبة في شيء تخكتو لنو يكخر ما أبالي مغ خالفشي إذا كافقشي شعبة لف شعبة
كاف ال يخضى أف يدسع الحجيث مخة" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو" :كاف غمط شعبة في أسساء

الخجاؿ ( ،")7كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف مغ سادات أىل زمانو حفطاً كإتقاناً( ،")8كقاؿ

الحىبي" :الحافع الكبيخ عالع أىل البرخة في زمانو ،بل أميخ السؤمشيغ في الحجيث( ،")9كقاؿ الحافع

( )1اْل َعتَ ِك ُّي :بفتح العيغ السيسمة كالتاء السشقػشة بشقصتيغ مغ فػؽ ككدخ الكاؼ ،ىحه الشدبة إلى العتيظ ،كىػ بصغ مغ
الزد( .النداب لمدسعاني.)227/9 :
الػ ِاس ِص ُّي :بكدخ الديغ كالصاء السيسمتيغ ،ىحه الشدبة إلى خسدة مػاضع :مشيا كاسط العخاؽ ككاسط الخقة ككاسط
(َ )2
نػقاف( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)259/13 :
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)479/12( :
( )4الصبقات الكبخػ.)207/7( :

( )5العمل كمعخفة الخجاؿ.)539/2( :
( )6انطخ إلى معخفة الثقات لمعجمي.)456/1( :
( )7الجخح كالتعجيل.)370-369/4( :
( )8الثقات البغ حباف.)446/6( :
( )9تاريخ السلـ.)71/4( :
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ابغ حجخ :ثقة حافع متقغ ،كىػ أكؿ مغ فتر بالعخاؽ عغ الخجاؿ كذب عغ الدشة ككاف عابجاً ،مات
سشة مائة كستيغ(.)1

ِ
ِ
الزبط ك ِ
التقاف.
الحفع ك
عَ ،ب ْل َب ْحٌخ ِم ْغ ُب ُح ْػِر
متقغ حاف ٌ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
()2
َ -1ي ِد ُيج ْب ُغ ُح َس ْيٍج ُّ
ر ِخ ُّؼ(.)3
الز َب ِع ُّي  ،أَُبػ التي ِ
اح اْل َب ْ

قاؿ ابغ سعج" :ثقة( ،")4كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ثبت ثقة( ،")5كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")6كنقل ابغ أبي

حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أبػ زرعة قػلو" :ثقة" ،كعغ أبػ حاتع قػلو" :صالح" ،كعغ

ابغ السجيشي" :معخكؼ( ،")7كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)8كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة(،")9
كقاؿ الحىبي" :ثقة( ،")10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت ،مات سشة مائة كثساف كعذخيغ(.)11

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
ِ
َخ َخِـ الص ِائ ُّي(.)13()12
 -4اْل ُس ِغ َيخةُ ْب ُغ َس ْعج ْب ِغ ْال ْ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")14كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)15كقاؿ الحىبي" :ثقة( ،")16كقاؿ الحافع
ابغ حجخ :مقبػؿ ،مات بعج السائة(.)17

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

( )1انطخ إلى تقخيب التيحيب.)266/( :
(ُّ ) 2
الزَب ِع ُّي :بزع الزاد السعجسة كفتح الباء السشقػشة بػاحجة كفي آخخىا العيغ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى بشى
ضبيعة ( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)376/8 :
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)109/32( :
( )4الصبقات الكبخػ.)177/7( :

( )5العمل كمعخفة الخجاؿ.)546/1( :

( )6معخفة الثقات لمعجمي.)361/2( :
( )7الجخح كالتعجيل.)256/9( :

( )8الثقات البغ حباف.)534/5( :
( )9تيحيب الكساؿ.)111/32( :
( )10الكاشف.)381/2( :

( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)600/( :
ِ
شيئ( .النداب
( ) 12الصائ ُّي :بفتح الصاء السيسمة كفي آخخىا الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا ،ىحه الشدبة إلى ِّ
لمدسعاني.)21/9 :
( )13تيحيب الكساؿ.)365/28( :

( )14معخفة الثقات لمعجمي.)292/2( :
( )15الثقات البغ حباف.)463/7( :
( )16الكاشف.)285/2( :

( )17انطخ إلى تقخيب التيحيب.)543/( :
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ِ ِ ()1
تابعي(.)2
اب أنو
َخ َخِـ الص ِائ ُّي اَْل ُكػِف ُّي
ٌّ
َ -3س ْعُج ْب ُغ ْال ْ
ٌ
مختمف في صحبتو  ،كالرػ ُ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")3كذكخه ابغ حباف في الثقات(.)4

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
ِ
مدعػد ِ
بغ َغ ِاف ٍل اْل ُي َحلِ ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)136
بغ
ُ -5
عبجللا ُ
بياف عمة الحجيث:
البياـ السػجػد في سشج الحجيث -كىي عمة بالسعشى العاـ-؛ كسبب ذلظ اختلفيع في ركاية
الحجيث كل حدب شخشو ،كسا باف ذلظ في تخخيج شخقو ،التي كرد إسشاده في بعس الخكايات مدسيا،

كفي بعزيا مبيساً ،حيث أخخجو أحسج بغ حشبل ( )349/9كالذاشي بخقع( )895في مدشجييسا،
كالقاسع بغ سلـ في المػاؿ بخقع( ،)119كميع مغ شخيق شعبة ،عغ أَِبي التياح ،بو -مبيساً،-

كأخخجو الصيالدي بخقع( )478كالذاشي بخقع( )899في مدشجييسا ،كالحاكع في مدتجركو بخقع(،)7990
شِّي ٍئ ،بو -مبيساً ،-كأخخجو
كميع مغ شخيق شعبة ،عغ العسر ،عغ ِش ْس ُخ ْب ُغ َع ِصي َة ،عغ رجل مغ َ
البخارؼ بخقع( )9945كالتخمحؼ بخقع( )1418كأحسج بغ حشبل( )334/9مغ شخيق سفياف الثػرؼ،
كأخخجو أحسج بغ حشبل ( )316/9مغ شخيق دمحم بغ خازـ ،كأخخجو أحسج بغ حشبل ( )477/9مغ

شخيق سفياف بغ عييشة- ،جسع مغ الثقات -كميع عغ العسر ،عغ شسخ بغ عصية ،عغ السغيخة بغ
سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص.-

قمت :إف ما ذىب إليو العمساء في بياف اختلؼ الخكايات يجدـ كيؤيج كيخجح صحة ما ذىب إليو

أبػ حاتع في بياف كإيزاح أف الخاكييغ السبيسيغ ىسا السغيخة بغ سعج بغ الخخـ كأبػه سعج بغ الخخـ،
كمغ القخائغ السخجحة لحلظ حيشسا أخخج الذاشي الحجيث مغ شخيق شعبة ،عغ أبي التياح ،عغ رجل

مغ شيئ ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-نقل عغ شعبة قػلو :قاؿ أبػ حسدة :سسعت الصائي

يحجث بيحا عغ أبيو ،عغ عبج للا بغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص .")5(-قمت :كأنو أراد بحلظ ترحيح
السشاد الكؿ -أؼ أنو عغ رجل مغ شيئ عغ أبيو -كتخجيح السشاد الثاني عميو ،ثع أكرد السشاد

كاملً مغ شخيق الحجاج بغ دمحم ،عغ شعبة ،بو ،كلع يحكخ في ىحا السشاد مغ ىػ الصائي -أؼ أراد
فقط بياف السشاد الرحيح ،-ثع قاـ ببياف الخاكييغ السبيسيغ في إسشاد آخخ حيث أكرده مغ شخيق أبي

عػانة ،عغ مغيخة ،كمغ شخيق سفياف الثػرؼ ،عغ العسر -بإسشاد صحيح ،-كلىسا عغ شسخ بغ
( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)247/10( :
( )2انطخ إلى تقخيب التيحيب.)230/( :
( )3معخفة الثقات لمعجمي.)389/1( :
( )4الثقات البغ حباف.)150/3( :

( )5انطخ إلى مدشج الذاشي.)242/2( :
023

عصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-ك كسا فعل الصيالدي في
مدشجه حيث قجـ السشاد السدسى رجالو كرجحو مغ شخيق قيذ بغ الخبيع ،عغ شسخ بغ عصية ،عغ

السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-عمى غيخه مغ السانيج كىحا السشاد مغ

غيخ شخيق شعبة ،ثع أكرد إسشاديغ مغ شخيق شعبة مبيسيغ .كمغ القخائغ الجالة عمى ذلظ في إزالة

البياـ كتخجيح قػؿ أبي حاتع أيزاً ما ركاه الثػرؼ كابغ عييشة ودمحم بغ خازـ -كىػ مغ أحفع الشاس

لحجيث العسر(- ،-)1جسع مغ الثقات -عغ العسر -كىػ أعمع الشاس بقػؿ عبجللا بغ مدعػد(،-)2
عغ شسخ بغ عصية ،عغ السغيخة بغ سعج ،عغ أبيو ،عغ ابغ مدعػد ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كخالفػا في

ركايتيع لخكاية شعبة عغ العسر حيث رككه مدسياً كركاه مبيساً كقج تابع العسر قيذ بغ الخبيع

فخكاه كسا ركاه العسر مدسياً ،كركاية ىؤالء الثقات أجػد مغ ركاية شعبة كمقجمة عمييا؛ لنو معيػد

عشيع الحفع كالزبط كالتقاف كىحا أمخ معمػـ ،كقج عيج عغ شعبة خصؤه في بعس أسساء الخجاؿ(،)3

كيذيج ليحا ما ذىب إليو الحافع ابغ حجخ في تعجيل السشفعة في قػلو" :كقج ركػ الستغ غيخ شعبة
َعس ِ
رَ ،ع ْغ َش ْسخ ْب ِغ َع ِصي َة ،عغ السغيخة بغ
فجػد السشاد ،أخخجو أحسج ً
أيزا كالتخمحؼ مغ ركاية ال ْ َ
سعج بغ الخدـ ،عغ أبيو ،عغ عبج للا ،فحكخ الحجيث ،كلفطو" :ال تتخحكا الزيعة فتخغبػا في الجنيا"،
كعمى ىحا فابغ الخدـ في ركاية شعبة ُى َػ اْل ُس ِغ َيخةُ بغ سعج بغ الخدـ ،ندب إلى ججه ،كأبػه عمى ىحا:
السشاد -
ىػ سعج بغ الخدـ ،كيحتسل أف يكػف السخُاد بأبيو أباهُ العمى كىػ الخدـ( .")4قمت :فجػدكا
َ
أؼ رككه مغ شخؽ مقجمة عمى شخيق شعبة مدمدمة بخكاة ثقات ،-كمخالفة لو ،حيث ركاه مبيساً ،كرككه

مدسياً.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
بغ ِ
ِ
سعج ِ
ثقات .أما عم ُة إبيا ِـ السغي ِخة ِ
بغ الخخِـ كأبيو
الحجيث
ُ
صحيح بيحا السشاد؛ لف ركاتو ٌ
ٌ
ِ
ِ
ِ
سعج ِ
أسانيج أُخخػ.
بتدسيت ِيسا في
الت
فقج ز ْ
بغ الخدِـ في ركاية شعب َةْ ،
َ

( )1انطخ إلى تقخيب التيحيب.)475( :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)85/12( :

( )3انطخ إلى معخفة الثقات لمعجمي ،)456/1( :كانطخ إلى الجخح كالتعجيل.)370-369/4( :
( )4تعجيل السشفعة.)443-442/2( :
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السبحث َّ
الثاني
()1

ثَلثة نساذج لإلعَلؿ بإبجاؿ صحابي
ّ

برحابي آخخ -رضي للا عشهع-
ّ

ال نسػذج الوؿ:
-97

مدأل ٌة (" -)9404وس لت أبي عغ حجيث حجَّثشا أحسج بغ سشاف ،عغ يديج بغ هاروف ،عغ

دعػدي ،عغ قتادة ،عغ زرارة بغ أوفى ،عغ عسخاف بغ حريغ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ" :إ َّف للا
الس
ّ
ّ
تجاوز ل َّمتي ع َّسا حَّجثت به أنفدها ،ما لع تكَّمع به ،أو تعسل به" ،فقاؿ له :هحا خص ؛ إَّنسا هػ:
زرارة ،عغ أبي هخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص.")2(-
ّ
 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب العتق6 ،باب الخصأ كالشدياف في العتاقة كالصلؽ كنحػه( ،)358/حجيث رقع  ،1518مغ شخيق ِم ْد َع ٍخ ،عغ قتادة ،عغ ز اررة بغ أكفى ،عغ أبي ىخيخة،
عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
 ككحلظ أخخجو في كتاب الصلؽ99 ،باب الصلؽ في الغلؽ ،كالسكخه ،كالدكخاف كالسجشػفكأمخىسا ( ،)999/حجيث رقع  ،5169مغ شخيق ىذاـ ،عغ قتادة ،عغ ز اررة بغ أكفى ،عغ أبي

ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب اليساف58 ،باب تجاكز للا عغ حجيث الشفذ كالخػاشخ بالقمبما لع تدتقخ ( ،)78/حجيث رقع ،917مغ شخيق أبي عػانة ،عغ قتادة ،عغ ز اررة بغ أكفى ،عغ

أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب اليساف58 ،باب تجاكز للا عغ حجيث الشفذ كالخػاشخ بالقمب ما لعتدتقخ ( ،)78/حجيث رقع ،917مغ شخيق سعيج بغ أبي عخكبة ،عغ قتادة ،عغ ز اررة بغ أكفى،
عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ عجؼ في كتابو الكامل في الزعفاء596 ،باب خالج بغ عبج الخحسغ الخخاسانيالسخدكمي ( ،)367/4مغ شخيق خالج بغ عبج الخحسغ الخخاساني ،عغ السدعػدؼ ،بو ،متقارب
اللفاظ.

( )1الرحابي" :مغ لقي الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -مدمساً كمات عمى إسلمو"( .تجريب الخاكؼ.)209/2 :
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)433/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصلؽ.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:

اف ب ِغ أ ِ
ِ
ِ ِ
الػ ِاس ِص ُّي(.)1
اف ،أَُبػ َج ْعَف ٍخ الَقص ُ
اف اْلَقص ُ
َسج ْب ِغ حب َ
 -9أ ْ
اف َ
َح َسُج ْب ُغ س َش ْ َ
كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)2كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :كاف ثقة صجكقاً( ،")3كنقل

حسدة الجخجاني عغ الجارقصشي قػلو" :ثقة( ،")4كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة" ،كعغ ابغ أبي حاتع

قػلو" :إماـ أىل زمانو( ،")5كقاؿ الحىبي" :الحافع الحجة( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة حافع ،مات
سشة تدع كخسديغ كمائتيغ كقيل قبميا(.)7

ع.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة حاف ٌ
ٍ
بغ زاذاف ُّ ِ
بغ َى ُارك َف ِ
الػ ِاس ِص ُّي(.)8
َ
َ -1يد ُيج ُ
الىع أبػ خالج َ
الدَمس ُّي ،مػ ْ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")9كقاؿ العجمي" :ثقة ثبت في الحجيث( ،")10كنقل ابغ أبي حاتع عغ
أحسج بغ حشبل قػلو" :كاف حافطاً متقشاً لمحجيث" ،كعغ ابغ السجيشي قػلو" :مغ الثقات" ،كعغ أبيو -أبػ
حاتع -قػلو" :ثقة إماـ صجكؽ في الحجيث ال يدأؿ عغ مثمو( ،")11كذكخه ابغ حباف في الثقات(،)12

كنقل السدؼ عغ أبي بكخ ابغ أبي شيبة قػلو" :ما رأيت أتقغ حفطاً مغ يديج ْبغ ىاركف( ،")13كقاؿ
الحافع ابغ حجخ :ثقة متقغ عابج ،مات سشة ست كمائتيغ(.)14

ع.
متقغ حاف ٌ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
 -4عبجالخحس ِغ بغ عبِجللاِ ب ِغ ع ْتب َة ِ ِ ِ
ػد اَْل ُكػِف ُّي السدع ِ
بغ مدع ٍ
ػد ُّؼ(.)15
َ ُْ ْ َ ُ َ ْ
ْ َُ
َْ ُ
بغ َع ْبجللا ِ َ ْ ُ

( )1تيحيب الكساؿ.)34/1( :
( )2الثقات البغ حباف.)33/8( :
( )3الجخح كالتعجيل.)53/2( :
( )4سؤاالت حسدة لمجارقصشي.)194/( :
( )5تيحيب الكساؿ.)323/1( :
( )6تحكخة الحفاظ.)80/2( :

( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)80/( :
( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)366/11( :
( )9تاريخ ابغ معيغ.)104/1( :

( )10معخفة الثقات لمعجمي.)368/2( :
( )11الجخح كالتعجيل.)295/9( :
( )12الثقات البغ حباف.)632/7( :
( )13تيحيب الكساؿ.)267/32( :

( )14انطخ إلى تقخيب التيحيب.)606/( :
( )15تيحيب الكساؿ.)210/6( :
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قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث إال أنو اختمط في آخخ عسخه ،كركاية الستقجميغ عشو

صحيحة( ،")1قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")2كقاؿ أحسج بغ حشبل" :سسعت أبي يقػؿ سساع ككيع مغ
السدعػدؼ بالكػفة قجيساً كأبػ نعيع أيزاً كإنسا اختمط السدعػدؼ ببغجاد كمغ سسع مشو بالبرخة كالكػفة

فدساعو جيج( ،")3كقاؿ مخة" :صالح الحجيث ،كمغ أخح عشو أكؿ فيػ صالح الخح( ،")4كقاؿ العجمي:

"ثقة إال أنو تغيخ بأخخة كمغ سسع مشو قجيساً فيػ أصمح( ،")5كقاؿ أبػ جعفخ العقيمي" :تغيخ في آخخ
عسخه ،في حجيثو اضصخاب( ،")6كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي داكد قػلو" :قاؿ رجل لذعبة :تخكػ عغ
السدعػدؼ ،قاؿ :ما شأنو ،قاؿ ىػ مع ىؤالء ،قاؿ :ىػ صجكؽ اذىب فأسسع مشو .فمسا قجـ شعبة
بغجاد أتى بكتب السدعػدؼ فدسع مشو" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ثقة" ،كعغ ابغ نسيخ قػلو" :كاف

ثقة ،فمسا كاف بأخخه اختمط ،سسع مشو عبج الخحسغ بغ ميجؼ كيديج بغ ىاركف أحاديث مختمصة ،كما

ركػ عشو الذيػخ فيػ مدتقيع" ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :صالح" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو:
"تغيخ بأخخة قبل مػتو( ،")7كنقل الخصيب البغجادؼ عغ أبي بكخ الثخـ قػلو" :سسعت أبا عبج للا يدأؿ
عغ أبي عسيذ ،كالسدعػدؼ عبج الخحسغ ،أييسا أحب إليظ ،قاؿ :كلىسا ثقة ،السدعػدؼ عبج الخحسغ

أكثخىسا حجيثاً" ،كعغ عثساف بغ سعيج قػلو" :ثقة" ،كعغ عمي بغ السجيشي قػلو" :ثقة( ،")8كنقل السدؼ
عغ الشدائي قػلو" :ليذ بو بأس( ،")9كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ اختمط قبل مػتو كضابصو أف

مغ سسع مشو ببغجاد فبعج االختلط ،مات سشة مائة كستيغ ،كقيل سشة خسذ كستيغ(.)10
ِ
ط ُو ِبأَ َخ َخٍة ِ
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ
لكبخ ِسِّش ِو ،فسغ سسع مشو قبل
مدتقيع
ط حف ُ
الحجيث ،اختم َ
ُ
ِ
ِ
بالكػفة
ط ،كما َحج َث
ص ُو ما َحج َث
االختلط فحجيثُ ُو
ببغجاد فسختم ٌ
فزعيف ،كضاب ُ
َ
مدتقيع ،كما َ
ٌ
بعجهُ
ٌ

صحيح.
فسدتقيع
ٌ
ٌ

( )1الصبقات الكبخػ.)346/6( :
( )2مغ كلـ أبي زكخيا يحيى بغ معيغ في الخجاؿ.)54/( :
( )3العمل كمعخفة الخجاؿ.)325/1( :
( )4الجامع في العمل كمعخفة الخجاؿ لحسج بغ حشبل.)204/( :
( )5معخفة الثقات.)445/2( :

( )6الزعفاء الكبيخ.)336/2( :
( )7الجخح كالتعجيل.)251/5( :
( )8تاريخ بغجاد.)480/11( :

( )9تيحيب الكساؿ.)226/17( :
( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)344/( :
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َ -3قتَ َادةُ ْب ُغ ِد َعام َة الدُج ِ
كس ُّي ،ثقة حافع مجلذ ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)359
َ
ِ ()2
()1
ِ
ٍِ
ِ
ر ِخ ُّؼ الَقاضي .
ُ -5زَرَارةُ ْب ُغ أ َْكَفى اْل َعام ِخ ُّؼ اْل َح َخش ُّي  ،أبػ َحاجب اْل َب ْ
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة لو أحاديث( ،")3كقاؿ العجمي" :ثقة رجل صالح( ،")4كنقل ابغ أبي حاتع

عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو:

"ثقة( ،")7قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة عابج ،مات سشة ثلث كتدعيغ(.)8

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
ف اْلخد ِ
ِ
ِ
زلء
اع ُّي( ،)9أبػ ُن َج ْيٍج ،أسمع عاـ خيبخ ،ككاف مغ ُف
ر ْي ِغ ْب ِغ ُع َب ْيج ْب ِغ َخَم ٍ ُ َ
 -6ع ْس َخ ُ
اف ْب ُغ ُح َ
الرحابة كفقيائيعُ ،كلِي القزاء بالكػفة ،مات سشة اثشتيغ كخسديغ بالبرخة(.)10
َ
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

إبجاؿ الرحابي أبي ىخيخة بعسخاف بغ حريغ -رضي للا عشيسا ،-كسا باف ذلظ في تخخيج

الحجيث؛ فالحجيث ركاه مغ ىحا الصخيق ابغ عجؼ في كتابو -الكامل في الزعفاء ،)367/4(-مغ
شخيق خالج بغ عبج الخحسغ الخخاساني ،عغ السدعػدؼ ،عغ قتادة ،عغ ز اررة بغ أكفى ،عغ عسخاف بغ
حريغ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كركاه البخارؼ في "صحيحو" بخقع(1518ك )5169مغ شخيق ِم ْد َع ٍخ كىذا ٍـ،
كمدمع في "صحيحو" بخقع( )917مغ شخيق سعيج بغ أبي عخكبة كأبي عػانة ،كميع عغ قتادة ،عغ
ز اررة بغ أكفى ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص.-

( )1اْل َح َخِش ُّي :بفتح الحاء السيسمة كالخاء كفي آخخىا الذيغ السعجسة ،ىحه الشدبة إلى بشى الحخير بغ كعب بغ ربيعة،
كأكثخىع ندلػا البرخة ،كمشيا تفخقت إلى البلد( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)121/4 :
( )2تيحيب الكساؿ.)322/3( :

( )3الصبقات الكبخػ.)110/7( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)370/1( :
( )5الجخح كالتعجيل.)603/3( :

( )6الثقات البغ حباف.)266/4( :
( )7تيحيب الكساؿ.)341/9( :
( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)215/( :
( )9اْلخ َد ِ
اع ُّي :بزع الخاء السعجسة كفتح الداؼ كفي آخخىا العيغ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى خداعة( .النداب لمدسعاني:
ُ
.)116/5
( )10انطخ إلى :االستيعاب ،)1208/3( :كالصابة ،)586-584/4( :كتقخيب التيحيب.)429/( :
028

قمت :كإف ما ذىب إليو العمساء في تخخيج الحجيث ليؤيج كيجدـ برحة ما ذىب إليو أبػ حاتع
أف أبا ىخيخة قج استبجؿ بعسخاف بغ حريغ -رضي للا عشيسا ،-كيذيج لحلظ تفخد السدعػدؼ كمخالفتو

لجسع مغ الثقات حيث ركاه عغ قتادة ،عغ ز اررة بغ أكفى ،عغ عسخاف بغ حريغ ،عغ الشبي -صمى
للا عميو كسمع ،-كرككه عغ قتادة ،عغ ز اررة بغ أكفى ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كىؤالء

الثقات مقجمػف في حفطيع كضبصيع كإتقانيع عمى السدعػدؼ؛ لف حفطو اختمط بأخخة لكبخ سشو،
كأصبح ضابصو ما حجث بالكػفة فسدتقيع صحيح ،كما حجث بغيخىا فسختمط كسا تقجـ ،كىحا ما ذىب

إليو كل مغ ابغ عجؼ بعج ركايتو الحجيث مغ شخيق خالج بغ عبج الخحسغ الخخاساني ،عغ السدعػدؼ،

بو ،قاؿ" :كىحا قاؿ فيو خالج بغ عبج الخحسغ ىكحا ،كالتخميط عشجؼ مغ السدعػدؼ( ،")1كالجارقصشي بعج

ذكخ الخلؼ في الحجيث مغ شخؽ كثيخة بيغ ضعفيا كاضصخابيا صحح ركايتو كرجحيا مغ شخيق
قتادة ،عغ ز اررة ،عغ أبي ىخيخة ،مخفػعاً(.)2

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :عبجالخحسغ بغ عبجللا السدع ِ
ػد ُّؼ ،كمغ السعمػـ في
َْ ُ

عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو

تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)3

قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

الخحسغ بغ ِ
ِ
ِ
عبجللاِ -السدعػدؼ -صجك ٌؽ
الحجيث.
مدتقيع
عبج
الحجيث
إسشاد ىحا
ٌ
حدغ؛ لف َ
ُ
ِ َ
ُ
الحجيث أخخجو البخارؼ كمدمع مغ شخيق قتادة بالعشعشة كحلظ كسا تقجـ آنفاً في تخخيج الحجيث؛
ك
ُ
لكػنيا عمى شخشيسا ،كمغ أخخجا لو مغ السجلديغ في صحيحييسا أك أحجىسا ،فسحسػؿ عمى الدساع

لمسجلذ مغ جية أخخػ( ،)4كبحلظ تكػف عمة تجليذ قتادة قج زالت ،كأصبحت غيخ قادحة.

( )1انطخ إلى الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)467/3( :
( )2انطخ إلى عمل الجارقصشي.)317/8( :
( )3انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :

( )4انطخ إلى تقخيب الشػكؼ مع تجريب الخاكؼ .)230/1( :كقج تبيغ بالبحث كالتحخؼ لبعس العمساء أف ىحا المخ

ليذ عمى إشلقو؛ لنو ثبت لجييع أف البخارؼ كمدمساً قج أخخجا أحاديث لسجلديغ مغ الصبقتيغ الثالثة كالخابعة بالعشعشة،
مع عجـ كجػد شخيق أخخػ فييا ترخيح بالدساع ،إال أف البخارؼ كمدمساً كأمثاليسا كانػا يشتقػف ما صح مغ أحاديث
السجلديغ ،كىحا ضششا بيؤالء الفحػؿ مغ العمساء.
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ال نسػذج َّ
الثاني:
 -98مدأل ٌة (" -)9535وسئل عغ حجيث رواِ ابغ حسيج ،عغ عمي بغ مجاهج ،عغ مح َّسج بغ
ّ
إسحاؽ ،عغ ابغ أبي نجيح ،عغ مجاهج ،عغ ابغ عَّباس؛ قاؿ" :نهى رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -عغ لحػـ
الجَلَّ لة
-

-

-

-

-

()1

وألبانها" ،قاؿ أبػ زرعة :هحا خص ؛ إَّنسا هػ :عغ ابغ عسخ(.")2

أخخجو أبػ داكد في سششو ،كتاب الشعسة11 ،باب الشيي عغ أكل الجللة كألبانيا (،)459/4
حجيث رقع ،4785مغ شخيق عبجة ،عغ دمحم بغ إسحاؽ ،عغ ابغ أبي نجيح ،عغ مجاىج ،عغ
ابغ عسخ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
أخخجو التخمحؼ في سششو ،كتاب الشعسة13 ،باب ما جاء في أكل لحػـ الجللة كألبانيا
( ،)170/3حجيث رقع ،9813مغ شخيق عبجة ،عغ دمحم بغ إسحاؽ ،عغ ابغ أبي نجيح ،عغ
مجاىج ،عغ ابغ عسخ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب الحبائح99 ،باب الشيي عغ لحػـ الجللة ( ،)9063/1حجيث
رقع ،4989مغ شخيق أبي زائجة ،عغ دمحم بغ إسحاؽ ،عغ ابغ أبي نجيح ،عغ مجاىج ،عغ ابغ
عسخ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-بمفطو.
أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ ،باب العيغ مغ مجاىج عغ ابغ عسخ ( ،)308/91حجيث
رقع ،94506مغ شخيق عمي بغ مديخ ،عغ دمحم بغ إسحاؽ ،عغ ابغ أبي نجيح ،عغ مجاىج،
عغ ابغ عسخ ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
أخخجو الحاكع في مدتجركو ،كتاب البيػع6 ،باب حجيث ابغ عسخ( ،)30/1حجيث رقع ،1138مغ
شخيق عيدى بغ يػنذ ،عغ دمحم بغ إسحاؽ ،عغ ابغ أبي نجيح ،عغ مجاىج ،عغ ابغ عسخ،
عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:
اف الت ِس ِ
 -9م َحس ُج ْب ُغ ُحس ْيِج ْب ِغ َحي ٍ
يس ُّي ،أَُبػ َع ْبِجَّللاِ الخِاز ُّؼ(.)4()3
َ
ُ
()6
()5
قاؿ البخارؼ" :فيو نطخ " ،كَقاؿ الجػزجاني" :ردغ السحىب غيخ ثقة " ،كنقل ابغ أبي حاتع
عغ يحيى بغ معيغ قػلو :ثقة ليذ بو بأس ،كىحه الحاديث التي يحجث بيا ليذ ىػ مغ قبمو إنسا ىػ

( )1الجللة مغ الحيػاف :التي تأكل ِ
ِ
صتيا( .انطخ
اجتمتيا ،فيي جالة كجللة :إذا التََق َ
الجم َة ،ك َ
ََ
العح َرة؛ يقاؿَ :جمت الجاب ُة َ
َ
َ
إلى الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)434/4 :
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)23/2( :باب عمل أخبار ركيت في الشعسة.

ِؼ :بفتح الخاء كالداؼ السكدػرة بعج اللف ،ىحه الشدبة إلى الخؼ ،كىي بمجة كبيخة مغ بلد الجيمع بيغ قػمذ
( )3الخازُّ

كالجباؿ كألحقػا الداؼ في الشدبة تخفيفاً( .النداب لمدسعاني.)33/6 :
( )4تيحيب الكساؿ.)98-97/25( :
( )5التاريخ الكبيخ.)69/1( :
( )6أحػاؿ الخجاؿ.)350/( :

031

مغ قبل الذيػخ الحؼ يحجث بو عشيع( ،)1كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ :كاف يشفخد عغ الثقات

بالشياء السقمػبات ،كنقل عغ أبي زرعة كابغ كارة قػليسا :كاف يكحب( ،)2كذكخه ابغ عجؼ في الزعفاء

كنقل عغ أبي زرعة قػلو" :ثقة( ،")3كنقل الخصيب البغجادؼ عغ جعفخ بغ أبي عثساف الصيالدي قػلو:

"ثقة" ،كعغ يعقػب بغ شيبة قػلو" :كثيخ السشاكيخ" ،كعغ الشدائي قػلو" :ليذ بثقة" ،كعغ إسحاؽ بغ
مشرػر قػلو" :أشيج عمى دمحم بغ حسيج ،كعبيج بغ إسحاؽ العصار ،بيغ يجؼ للا :أنيسا كحاباف" ،كعغ

صالح بغ دمحم السجؼ قػلو" :ما رأيت أحجا أححؽ بالكحب مغ رجميغ :سميساف ابغ الذا َذ ُكػِني ،ودمحم بغ

حسيج الخازؼ( ،")4كذكخه ابغ الجػزؼ في الزعفاء كالستخككيغ( ،)5كقاؿ الحىبي" :ىػ مغ بحػر العمع

لكشو غيخ معتسج يأتي بسشاكيخ كثيخة( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :حافع ضعيف ككاف ابغ معيغ حدغ

الخأؼ فيو ،مات سشة ثساف كأربعيغ كمائتيغ(.)7

ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
 -1عمِ ُّي بغ مج ِ
اىِج ْب ِغ ُم ْدِم ٍع اْل َك ُابمِ ُّي(.)9()8
َ ُْ ُ َ
قاؿ أحسج بغ حشبل" :ما أرػ بو بأساً( ،)10كقاؿ التخمحؼ" :ثقة( ،")11كذكخه العقيمي في الزعفاء

الكبيخ ،كنقل عغ أحسج بغ عمي قػلو" :سألت أبا غداف دمحم بغ عسخك عشو ،فقاؿ" :تخكتو ،كلع
الز َخْي ِ
يخضو( ،")12كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ ُّ
ذ

()13

إسحاؽ" ،كقاؿ مخة" :كحاب" ،كعغ دمحم بغ ميخاف الجساؿ

قػلو" :عمى بغ مجاىج لع يدسع مغ ابغ

()14

قػلو" :كحاب( ،")15كذكخه ابغ حباف في

( )1انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)232/7( :
( )2انطخ إلى السجخكحيغ البغ حباف.)304-303/2( :
( )3الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)530-529/7( :
( )4تاريخ بغجاد.)60/3( :
( )5الزعفاء كالستخككػف البغ الجػزؼ.)54/3( :
( )6تحكخة الحفاظ.)58/2( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)475/( :
( )8اْل َك ُابمِ ُّي :بفتح الكاؼ كضع الباء السػحجة ،ىحه الشدبة إلى كابل ،كىي ناحية معخكفة مغ بلد اليشج( .النداب
لمدسعاني.)1/11 :
( )9انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)117/21( :
( )10سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج.)360/( :
( )11سشغ التخمحؼ.)75/1( :
( )12الزعفاء الكبيخ.)252/3( :
الز َخْي ِ
( ) 13يحيى بغ ُّ
ذ بسعجسة ثع ميسمة مرغخ اْلَب َجمِ ُّي الخازؼ القاضي صجكؽ مغ التاسعة مات سشة ثلث
كمائتيغ( .انطخ إلى تقخيب التيحيب.)592/( :
( )14دمحم بغ ميخاف بكدخ أكلو كسكػف الياء الجساؿ بالجيع ،أبػ جعفخ الخازؼ ،ثقة حافع ،مات سشة تدع كثلثيغ
كمائتيغ أك في التي قبميا( .انطخ إلى تقخيب التيحيب.)509/( :
( )15الجخح كالتعجيل.)205/6( :
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الثقات( ،)1كنقل الخصيب البغجادؼ عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ما أرػ بو بأساً" ،كقاؿ مخة" :كاف يزع
الحجيث ككاف صشف كتاب "السغازؼ" فكاف يزع لكلمو إسشاداً( ،")2كذكخه ابغ الجػزؼ في الزعفاء
كالستخككيغ( ،)3كقاؿ الحىبي" :كحاب تخاه( ،")4كقاؿ الحافع ابغ حجخ :متخكؾ ،كليذ في شيػخ أحسج

أضعف مشو ،مات بعج الثسانيغ كمائة(.)5

متخكؾ.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ

اؽ ْب ِغ َي َد ٍار ،أبػ َب ْك ٍخ اْل ُسصمِِب ُّي(.)7()6
ُ -4م َحسُج ْب ُغ ِإ ْس َح َ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")8فاؿ ابغ معيغ" :ثقة ،كلكشو ليذ بحجة( ،")9كقاؿ ابغ السجيشي" :صالح

كسط( ،")10كنقل ابغ أبي حاتع عغ شعبة قػلو" :صجكؽ" ،كقاؿ مخة" :أميخ السحجثيغ" ،كعغ أبي زرعة

قػلو" :صجكؽ" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو" :يكتب حجيثو" ،كقاؿ مخة" :ليذ عشجؼ في الحجيث

بالقػػ ضعيف الحجيث" ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ليذ بحاؾ ىػ ضعيف" ،كعغ ىذاـ بغ عخكة:

"ذاؾ كحاب" ،كعغ مالظ قػلو" :دجاؿ مغ الججاجمة" ،كعغ "إبخاىيع بغ السشحر عغ ابغ عييشة قػلو :ما
يقػؿ أصحابظ في دمحم بغ إسحاؽ؟ قاؿ قمت يقػلػف أنو كحاب قاؿ ال تقل ذلظ"( ،)11كذكخه ابغ حباف

في الثقات( ،)12كقاؿ الخصيب البغجادؼ :قج ذكخ بعس العمساء أف مالكاً عابو جساعة مغ أىل العمع

في زمانو ،بإشلؽ لدانو في قػـ معخكفيغ بالرلح كالجيانة كالثقة كالمانة ،أما كلمو في ابغ إسحاؽ
فسذيػر غيخ خاؼ عمى أحج مغ أىل العمع بالحجيث ،كقج أمدظ بعس العمساء عغ االحتجاج بخكايات

ابغ إسحاؽ لسباب مشيا أنو كاف يتذيع ،كيشدب إلى القجر ،كيجلذ في حجيثو ،فأما الرجؽ فميذ

بسجفػع عشو ،كنقل عغ يحيى بغ معيغ قػلو :كاف حدغ الحجيث ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو :ىػ حدغ
( )1الثقات البغ حباف.)459/8( :
( )2تاريخ بغجاد.)592/13( :

( )3الزعفاء كالستخككػف البغ الجػزؼ.)198/2( :
( )4السغشي في الزعفاء لمحىبي.)456/2( :

( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)405/( :
( )6اْل ُسصمِِب ُّي :ىحه الشدبة إلى السصمب بغ عبج مشاؼ بغ قري ،كىػ بزع السيع كتذجيج الصاء السيسمة كفتحيا ككدخ
اللـ كالباء ،كالسشتدب إلي و جساعة مغ أكالده ،مشيع الماـ أبػ عبج للا دمحم بغ إدريذ( .النداب لمدسعاني:
.)316/12

( )7انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)406/24( :
( )8معخفة الثقات.)232/2( :
( )9تاريخ ابغ معيغ.)225/3( :
( )10سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي.)89/( :
( )11الجخح كالتعجيل.)194-192/7( :
( )12الثقات البغ حباف.)380/7( :
032

الحجيث( ،)1كعغ عمي بغ السجيشي قػلو" :حجيثو عشجؼ صحيح" ،كعغ الشدائي قػلو" :ليذ بالقػؼ(،")2
كقاؿ الحىبي" :كاف صجكقاً( ،")3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ يجلذ ،مات سشة خسديغ كمائة كيقاؿ
بعجىا( ،)4كذكخه في السختبة الخابعة مغ مخاتب السجلديغ ،كقاؿ :صجكؽ مذيػر بالتجليذ عغ الزعفاء
كالسجيػليغ كعغ شخ مشيع كصفو بحلظ أحسج كالجارقصشي كغيخىسا(.)5

كيخسل.
يجلذ
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ ُ
ُ
يحَ :ي َد ٍار اْل َس ِك ِي ،أبػ َي َد ٍار الثَق ِف ُّي(.)6
َ -3ع ْبُجَّللاُ ْب ُغ أَِبي َن ِج ٍ
ّ
قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث( ،")7قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")8كقاؿ ابغ السجيشي" :ثقة(،")9
كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")10كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو" :ثقة" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو:

"صالح الحجيث( ،")11كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)12كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،")13كقاؿ

الحىبي" :ثقة( ،")14كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة رمي بالقجر كربسا دلذ ،مات سشة مائة كإحجػ كثلثيغ
أك بعجىا( ،)15كذكخه في السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ ،كقاؿ :أكثخ عغ مجاىج ككاف يجلذ عشو
كصفو بحلظ الشدائي(.)16

يجلذ.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ُ
 -5مج ِ
اج اْل َس ْخ ُدك ِم ُّي(.)17
اىُج ْب ُغ َج ْب ٍخ اْل َس ِّك ُّيُ ،أبػ اْل َحج ِ
َُ
( )1انطخ إلى تاريخ بغجاد.)7/2( :
( )2السخجع الدابق.)22/2( :
( )3الكاشف.)156/2( :

( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)467/( :
( )5انطخ إلى شبقات السجلديغ.)51/( :
( )6انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)216-215/16( :
( )7الصبقات الكبخػ.)32/6( :

( )8تاريخ ابغ معيغ.)73/3( :
( )9سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي.)97/( :
( )10معخفة الثقات لمعجمي.)64/2( :
( )11الجخح كالتعجيل.)203/5( :
( )12الثقات البغ حباف.)5/7( :

( )13تيحيب الكساؿ.)217/16( :
( )14الكاشف.)603/1( :
( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)326/( :

( )16انطخ إلى شبقات السجلديغ.)39/( :
( )17انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)228/27( :
033

قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث( ،")1قاؿ العجمي" :ثقة( ،")2كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ

()3
معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة " ،كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :ككاف فقيياً عابجاً

كرعاً متقشاً( ،")4كقاؿ الحىبي" :أحج العلـ الثبات( ،")5كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة إماـ في التفديخ

كفي العمع ،مات سشة إحجػ أك اثشتيغ أك ثلث أك أربع كمائة(.)6

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
اش ٍع اْلُقخِش ُّي اْلي ِ
بغ ى ِ
ِ ِ
ِ
اش ِس ُّي ،أَُبػ اْل َعب ِ
َ -6ع ْبُجَّللاُ ْب ُغ َعب ِ
رسػؿ للاِ -
ابغ َع ِّع
اسُ ،
اس ْب ِغ َع ْبجاْل ُسصم ِب ِ َ
َ
َ
ِ
صمى للاُ َعَم ْي ِو َك َسم َع-
صمى للاُ َعَم ْيو َك َسم َعُ -كلج قبل اليجخة بثلث سشيغ كدعا لو رسػؿ للا َ -
َ
بالفيع في القخآف فكاف يدسى البحخ كالحبخ لدعة عمسو كقاؿ عسخ لػ أدرؾ ابغ عباس أسشانشا ما
عاشخه مشا أحج مات سشة ثساف كستيغ بالصائف ،كىػ أحج السكثخيغ مغ الرحابة كأحج العبادلة

مغ فقياء الرحابة -رضي للا عشيع.-

()7

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه سبع عمل:
العمة ال ولى:

كجػد رٍاك ضعيف في إسشاد الحجيث ،ىػ دمحم بغ حسيج الت ِس ِ
يس ُّي ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.
العمة الثانية:
كجػد رٍاك متخكؾ في إسشاد الحجيث ،ىػ عمي بغ مجاىج اْل َك ُابمِ ُّي ،كىحه عمة قادحة ضاىخة أيزاً.
العمة الثالثة:
عجـ سساع عمي بغ مجاىج اْل َك ُابِم ُّي مغ دمحم بغ إسحاؽ ،كسا نقل ذلظ ابغ أبي حاتع عغ يحيى
ابغ الزخيذ قػلو" :عمى بغ مجاىج لع يدسع مغ ابغ إسحاؽ( ،")8كىي عمة قادحة كحلظ.
العمة الخابعة:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :دمحم بغ إسحاؽ اْل ُسصمِِب ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

( )1الصبقات الكبخػ.)20/6( :
( )2معخفة الثقات لمعجمي.)265/2( :
( )3الجخح كالتعجيل.)319/8( :

( )4الثقات البغ حباف.)419/5( :
( )5ميداف العتجاؿ.)439/3( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)520/( :

( )7انطخ إلى :االستيعاب ،)939 -933/3( :كالصابة ،)131-121/4( :كتقخيب التيحيب.)309/( :
( )8الجخح كالتعجيل.)205/6( :
034

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)1

العمة الخامدة:

عشعشة دمحم بغ إسحاؽ ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ السختبة الخابعة

مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو النتفت عمة
تجليدو( ،)2كىي عمة ضاىخة قادحة.

العمة الدادسة:

يح الثَق ِف ِي ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ
عشعشة عبج للا بغ أبي َن ِج ٍ
ّ
السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو
النتفت عمة تجليدو( ،)3كىي عمة ضاىخة قادحة.

العمة الدابعة:

إبجاؿ الرحابي عبجللا بغ عسخ بعبجللا بغ عباس -رضي للا عشيع ،-كسا باف ذلظ في تخخيج

الحجيث مغ ىحا الصخيق ،حيث ركاه أبػ داكد في "سششو" بخقع( ،)4785كالتخمحؼ في "جامعو"
بخقع( )9813مغ شخيق عبجة ،كابغ ماجو في "سششو" بخقع( )4989مغ شخيق ابغ أبي زائجة ،كالصبخاني
في "الكبيخ" بخقع مغ شخيق عمي بغ مديخ ،كالحاكع في "السدتجرؾ" ( )43/1مغ شخيق عيدى بغ

يػنذ ،كميع عغ دمحم بغ إسحاؽ ،عغ ابغ أبي نجيح ،عغ مجاىج ،عغ ابغ عسخ ،عغ الشبي -صمى
للا عميو كسمع.-

قمت :إف ما ذىب إليو العمساء في تخخيج الحجيث ليؤيج ما ذىب إليو أبػ زرعة أف ابغ عسخ قج

استبجؿ بعبجللا بغ عباس -رضي للا عشيع ،-كىي العمة الخئيدة في الحجيث التي أشار إلييا أبػ
زرعة.

وقمت :أما العمة الدابعة فقج أشار إلييا أبػ زرعة ،كأما سائخ العمل سػاىا فمع يذخ إلييا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

عمي متخكؾ ،ومحسج بغ ح ٍ
ِ
ضعيف،
سيج
الحجيث
بغ ٍ
ُ
ٌ
ضعيف ِجّجاً بيحا السشاد؛ لف ُم َ
ٌ
ٌ
جاىج َ
َ َ ُ
ّ
ِ
ٍ
محسج ِ
إسحاؽ.
بغ
يدسع ِم ْغ
مجاىج ْلع
بغ
ِ
كللنقصاع؛ لف عمي َ
َ
ْ

( )1انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
( )2انطخ إلى شبقات السجلديغ.)39/( :
( )3انطخ إلى السخجع الدابق.)51/( :
035

ال نسػذج الثالث:
-19

حساد بغ سمسة ،عغ مح َّسج بغ
مدأل ٌة (" -)1999وس لت أبي وأبا زرعة عغ حجيث رواِ َّ

الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ" :ال تجخل السَل كة بي ًتا فيه صػرة وال
أف
عسخو ،عغ أبي سمسة ،عغ أبي هخيخةَّ :
َّ
حساد(.")1
كمب" ،قاال :هحا خص ؛ إَّنسا هػ :أبػ سمسة ،عغ عا ذة ،عغ
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص .-قاال :وهع فيه َّ
ّ
 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب المباس كالديشة16 ،باب تحخيع ترػيخ الحيػاف ،كتحخيع اتخاذ مافيو صػرة غيخ مستيشة بالفخش كنحػه ،كأف السلئكة -عمييع الدلـ -ال يجخمػف بيتاً فيو صػرة

كال كمب ( ،)9963/حجيث رقع ،1903مغ شخيق أبي حازـ ،عغ أبي سمسة ،عغ عائذة ،عغ
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب المباس33 ،باب الرػر في البيت ( ،)9103/1حجيثرقع ،4659مغ شخيق عمى بغ مديخ ،عغ دمحم بغ عسخك ،عغ أبي سمسة ،عغ عائذة ،عغ الشبي
-ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)934-931/6مغ شخيق يديج بغ ىاركف ،عغ دمحم بغ عسخك ،عغ أبيسمسة ،عغ عائذة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو الصحاكؼ في شخح معاني اآلثار ،كتاب البيػع91 ،باب ثسغ الكمب ( ،)53/3حجيثرقع ،5703مغ شخيق إسساعيل بغ جعفخ ،عغ دمحم بغ عسخك ،عغ أبي سمسة ،عغ عائذة ،عغ
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ
ر ِخ ُّؼُ ،أبػ َسَم َس َة(.)2
َ -9حس ُاد ْب ُغ َسَم َس َة ْب ِغ د َيش ٍار اْل َب ْ
قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث ،كربسا حجث بالحجيث السشكخ( ،")3كقاؿ العجمي" :ثقة رجل

صالح حدغ الحجيث( ،")4كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أحسج بغ حشبل

قػلو" :صالح( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كنقل السدؼ عغ أحسج بغ حشبل قػلو :ثقة( ،)7كقاؿ

( )1عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)237/2( :باب عمل أخبار ركيت في الدب كالصب.
( )2تيحيب الكساؿ.)253/7( :

( )3الصبقات الكبخػ.)208/7( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)319/1( :
( )5الجخح كالتعجيل.)142/3( :

( )6الثقات البغ حباف.)216/6( :
( )7انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)260/7( :
036

الحىبي" :ثقة صجكؽ يغمط ( ،") 1كنقل مغمصاؼ بغ قميج عغ ابغ القصاف قػلو" :أحج الثبات في
الحجيث" ،كعغ أبػ الفتح الزدؼ قػلو" :إماـ في الحجيث كفي الدشة صجكؽ حجة ،مغ ذكخه بذيء كإنو

يخيج شيشو ،كىػ مب أخ مشو" ،كعغ الداجي قػلو" :كاف رجلً حافطاً ثق ًة مأمػناً ال يصعغ عميو إال ضاؿ
مزل" ،كعغ أبػ إسحاؽ الحخبي قػلو" :كشا عشج عفاف فقاؿ لو رجل :حجثظ حساد ،قاؿ :كمغ حساد،

قاؿ :ابغ سمسة قاؿ :كيمظ ال تقػؿ أميخ السؤمشيغ" ،كعغ الشدائي قػلو" :ثقة" ،كقاؿ مخة "ليذ بو

()2
َخ َ ٍخة ،مات سشة سبع كستيغ كمائة(.)3
بأس " ،كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة عابج ،تغيخ حفطو ِبأ َ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ،إال أنو لسا كبخ سشو ساء حفطو فكاف ييع إذا ركػ .قاؿ ابغ حباف:

الخصأ كالػىع شيئاف ال يشفظ عشيسا البذخ ،كالغالب عمى مغ يحفع كيحجث مغ حفطو أف ييع كليذ

مغ النراؼ تخؾ حجيث رٍاك ثقة صحت عجالتو بأكىاـ ييع في ركايتو ،بل االحتياط كالكلى في مثل

ىحا قبػؿ ما يخكػ الثبت مغ الخكايات كتخؾ ما صح أنو كىع فييا ما لع يفحر ذلظ مشو حتى يغمب
ٍ
حيشئح(.)4
عمى صػابو ،فإف كاف كحلظ استحق التخؾ
 -1م َحسُج ْب ُغ َعس ِخك ْب ِغ َعْمَقس َة ْب ِغ كق ٍ
اص الم ْيِث ُّي اْل َس َجِن ُّي(.)5
ْ
َ
َ
ُ
() 6
زعفو بعس
اف يحيى بغ سعيج ُي
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة " ،كقاؿ ابغ السجيشي" :ثقة َكَك َ
ُ
زعف( ،")7كعغ إبخاىيع بغ يعقػب الجػزجاني قػلو " :ليذ بقػؼ الحجيث كيذتيى حجيثو( ،")8كنقل
ال ْ
ابغ أبي حاتع عغ إسحاؽ بغ مشرػر قػلو" :سئل يحيى بغ معيغ عغ دمحم بغ عسخك ودمحم بغ إسحاؽ

أييسا يقجـ ،قاؿ :دمحم بغ عسخك ،كعغ أبيو أبي حاتع قػلو" :صالح الحجيث يكتب حجيثو كىػ شيخ(،")9
كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف يخصئ( ،")10كقاؿ ابغ عجؼ" :أرجػا أنو ال بأس بو" ،كنقل عغ

يحيى القصاف قػلو" :رجل صالح ليذ بأحفع الشاس لمحجيث( ،")11كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة"،

كقاؿ مخة" :ليذ بو بأس( ،")12كنقل مغمصاؼ بغ قميج عغ ابغ السبارؾ قػلو" :لع يكغ بو بأس" ،كعغ
( )1الكاشف.)349/1( :
( )2إكساؿ تيحيب الكساؿ.)145-144/4( :
( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)178/( :

( )4انطخ إلى الثقات البغ حباف.)98-97/7( :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)213/26( :
( )6تاريخ ابغ معيغ.)107/1( :

( )7سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي.)94/( :
( )8أحػاؿ الخجاؿ.)243/( :
( )9الجخح كالتعجيل.)31/8( :
( )10الثقات البغ حباف.)377/7( :

( )11الكامل في ضعفاء الخجاؿ456/7( :ك.)458
( )12تيحيب الكساؿ.)217/26( :
037

يعقػب قػلو" :ىػ كسط كإلى الزعف ما ىػ( ،")1كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ لو أكىاـ ،مات سشة

مائة كخسذ كأربعيغ عمى الرحيح(.)2

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
 -4أَُبػ سَمس َة ْب ُغ َع ْبِج الخ ْحس ِغ ُّ
الدْى ِخ ُّؼ ،ثقة مكثخ ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797
َ
َ َ
 -3أبػ ىخيخَة الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

إبجاؿ الرحابية أـ السؤمشيغ عائذة بأبي ىخيخة -رضي للا عشيسا ،-كسا باف ذلظ في تخخيج

الحجيث مغ ىحه الصخيق ،حيث ركاه ابغ ماجو في "سششو" بخقع( )4659مغ شخيق عمي بغ مديخ،
كأحسج في "السدشج" ( )934-931/6مغ شخيق يديج بغ ىاركف ،كالصحاكؼ في "شخح معاني اآلثار"

( )53/3مغ شخيق إسساعيل بغ جعفخ ،كميع َع ْغ دمحم بغ َع ْسخكَ ،ع ِغ أبي سمسة ،عغ عائذة ،عغ
الشبي-ملسو هيلع هللا ىلص .-كأخخجو مدمع في "صحيحو" بخقع( )1903مغ شخيق أَِبي َح ِازٍـ ،عغ أبي سمسة ،عغ
عائذة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص.-

قمت :كإف ما ذىب إليو العمساء في تخخيج الحجيث ليؤيج كيجدـ صحة ما ذىب إليو أبػ حاتع

كأبػ زرعة أف أـ السؤمشيغ عائذة قج استبجلت بأبي ىخيخة -رضي للا عشيسا ،-كيذيج لحلظ تفخد حساد

ابغ سمسة كمخالفتو لجسع مغ الثقات حيث ركاه عغ دمحم بغ َع ْسخكَ ،ع ِغ أبي سمسة ،عغ أبي ىخيخة،
عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كرككه عغ دمحم بغ َع ْسخكَ ،ع ِغ أبي سمسة ،عغ عائذة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ كىؤالء
الثقات مقجمػف في الحفع كالزبط كالتقاف عمى حساد بغ سمسة ،كدليل ذلظ ما قالو ابغ سعج كسا تقجـ
في تخجستو" :ربسا حجث بالحجيث السشكخ" ،كالسقرػد بالسشكخ ىشا ليذ عمى اصصلحو السعيػد بل

التفخد مع السخالفة كسا ىػ مذيػر عشج بعس الستأخخيغ ،كيذيج لحلظ أيزاً متابعة أبي حازـ لسحسج

بغ عسخك في ركايتو عغ أبي سمسة ،كىحه الخكاية أخخجيا مدمع في صحيحو كسا تقجـ ،كيذيج لحلظ

أيزاً ما أشار إليو أبػ حاتع كأبػ زرعة مغ أف الخصأ كالػىع قج كقع مغ حساد بغ سمسة كقج ثبت أنو
لسا كبخ سشو ساء حفطو كسا تقجـ ،قمت :كقج يكػف مغ دمحم بغ عسخك؛ لنو كاف يحجث بالحجيث مخة

مغ رأيو عغ أبي سمسة كمخة أخخػ يدشجه إلى أبي سمسة عغ أبي ىخيخة فخبسا أخصأ أك كىع في ىحا
الحجيث فأبجؿ في ركايتو عغ أبي سمسة عغ عائذة بأبي ىخيخة -رضي للا عشيسا-؛ لنو معيػد عشو

إسشاده لبي ىخيخة ،كدليمو ما نقمو ابغ أبي حاتع عغ أبي بكخ بغ أبي خيثسة قػلو" :سئل يحيى بغ
( )1إكساؿ تيحيب الكساؿ.)301/10( :
( )2انطخ إلى تقخيب التيحيب.)499/( :
038

معيغ عغ دمحم بغ عسخك فقاؿ :ما زاؿ الشاس يتقػف حجيث .قيل لو كما عمة ذلظ؟ قاؿ :كاف دمحم بغ

عسخك يحجث مخة عغ أبي سمسة بالذيء رأيو ثع يحجث بو مخة أخخػ عغ أبي سمسة عغ أبي ىخيخة(.")1

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :دمحم بغ عسخك الم ْيِث ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)2

قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع كأبػ زرعة ،كأما العمة الثانية فمع يذي اخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ٍ
عسخك صجك ٌؽ.
بغ
حدغ؛ لف
إسشاد ىحا الحجيث ٌ
َ
ُ
محسج َ

( )1الجخح كالتعجيل.)31/8( :
( )2انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
039

السبحث َّ
الثالث
()1

ثَلثة نساذج لإلعَلؿ بخاو لع يدسع مغ راو آخخ
ال نسػذج الوؿ:

 -10مدأل ٌة (" -)943وسسعت أبي وذ خ حجي ًثا رواِ قخاد أبػ نػح ،عغ شعبة ،عغ إسساعيل بغ
مدمع ،عغ أبي الستػّ ل ،قاؿَّ :
تػض ابغ عسخ ،وبقي عمى بعس رجمه قصعة لع يربها الساء ،ف مخِ

رسػؿ للا -صمى للا عميه وسمع -أف يعيج الػضػء .فقاؿ أبي :أبػ الستػّ ل لع يدسع مغ ابغ عسخ،
وإسساعيل هحا ليذ به ب س(.")2

 أخخجو البييقي في الخلفيات ،كتاب الصيارة ( ،)359/9حجيث رقع ،161مغ شخيق قخاد أبػنػح ،بو ،جدء مغ حجيث بمفطو.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

السعخكؼ ِبُق َخٍاد(.)3
اف الزِّب ُّيُ ،أبػ ُنػ ٍح
َ -9ع ْبُج الخ ْح َس ِغ ْب ُغ َغ ْدَك َ
ُ
قاؿ ابغ سعج" :ثقة( ،")4كقاؿ يحيى بغ معيغ" :ليذ بو بأس( ،")5كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو

قػلو" :صجكؽ" ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :صالح ( ،") 6كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف
يخصئ( ،")7كنقل :الخصيب البغجادؼ عغ ابغ السجيشي ،ودمحم بغ عبج للا بغ نسيخ ،كيعقػب بغ أبي

شيبة قػليع :ثقة ،كعغ مجاىج بغ مػسى قػلو :كاف كيداً( ،)8كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة

سبع كثسانيغ كمائتيغ(.)9

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

( )1السشقصع" :ما لع يترل إسشاده عمى أؼ كجو كاف انقصاعو ،سػاء كاف الداقط مشو الرحابي أك غيخه"( .تقخيب

الشػكؼ ضسغ تجريب الخاكؼ.)208/1 :

( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)54/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصيارة.
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)335/17( :
( )4الصبقات الكبخػ.)242/7( :
( )5تاريخ ابغ معيغ.)192/( :
( )6الجخح كالتعجيل.)274/5( :
( )7الثقات البغ حباف.)375/8( :

( )8انطخ إلى تاريخ بغجاد.)528/11( :
( )9انطخ إلى تقخيب التيحيب.)348/( :
041

اج ْب ِغ اَْل َػْرِد اْل َعتَ ِك ُّي ،ثقة متقغ حافع ،بل بحخ مغ بحػر الحفع كالزبط كالتقاف،
الحج ِ
ُ -1ش ْع َب ُة ْب ُغ َ
تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)9905
ٍ
ِ
ِ ِ
سج اْلبر ِخ ُّؼ الَق ِ
ِ
اضي(.)1
 -4إ ْس َساع ُ
يل ْب ُغ ُم ْدم ٍع اْل َع ْبج ُّؼُ ،أبػ ُم َح َ ْ
قاؿ ابغ معيغ" :ثقة( ،")2كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ليذ بو بأس ،ثقة"،

كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو" :ثقة صالح" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة ( ،") 3كذكخه ابغ حباف في

الثقات( ،)4كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ")5تيحيب الكساؿ(،)997/4
كقاؿ الحىبي" :ثقة( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات بعج السائة(.)7

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
اج ُّي( )8اْلبر ِخ ُّؼ مذيػر ِ
ِ
اؤَد ،أَبػ اْلستَػِّك ِل الش ِ
بكشيت ِو(.)9
َ -3عم ُّي ْب ُغ َد ُاكَد ،كيقاؿُ :
ٌ
َْ
ابغ َد ُ ُ ُ َ
قاؿ يحيى بغ معيغ :ليذ بو بأس( ،)10كقاؿ ابغ السجيشي" :ثقة( ،")11كقاؿ العجمي" :ثقة(،")12
كنقل :ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة( ،")13كذكخه ابغ حباف

في الثقات ( ،) 14كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة ( ،") 15كقاؿ الحىبي" :كاف ثقة نبيلً مغ جمة

التابعيغ( ،")16كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة ثساف كمائة كقيل قبل ذلظ(.)17
( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)196/3( :
( )2تاريخ ابغ معيغ.)81/4( :
( )3الجخح كالتعجيل.)197/2( :
( )4الثقات البغ حباف.)37/6( :
( )5تيحيب الكساؿ.)197/3( :
( )6الكاشف.)250/1( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)110/( :

ِ
لؤؼ ،كنقل
( )8الشاج ُّي :بالشػف السذجدة كالجيع بعج اللف ،ىحه الشدبة إلى بشى ناجية ،كىع عجة كثيخ مغ بشى سامة بغ ّ
لؤؼ فشدبػا إلييا ،كعامتيع
الدسعاني عغ أبػ عمى الغداني قػلو :ناجية بشت جخـ بغ أباف أميع كانت تحت سامة بغ ّ

بالبرخة( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)5/13 :
( )9انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)425/20( :
( )10انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)253/4( :
( )11العمل البغ السجيشي.)69/( :

( )12معخفة الثقات لمعجمي.)423/2( :
( )13الجخح كالتعجيل.)185/6( :
( )14الثقات البغ حباف.)161/5( :
( )15تيحيب الكساؿ.)426/20( :
( )16تاريخ السلـ.)196/3( :

( )17انطخ إلى تقخيب التيحيب.)401/( :
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خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

 -5عبجللا بغ عسخ بغ الخصاب اَْلُق َخِش ُّي ،صحابي جميل ،تقجمت تخجستو في مدألة رقع(.)797

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

لعل ىشاؾ انقصاعاً بيغ شعبة بغ الحجاج كإسساعيل بغ مدمع ،كىي عمة ضاىخة قادحة؛ لنو لع
يخد أك يحكخ في تخجستيسا عشج البخارؼ كابغ أبي حاتع كالسدؼ كغيخىع مغ عمساء السحجثيغ بأف شعبة

قج سسع مغ إسساعيل كقج باف ذلظ في عجـ ذكخ شعبة فيسغ ركػ عغ إسساعيل -أؼ مغ تلميحه،)1(-
كعجـ ذكخ إسساعيل فيسغ ركػ عشو شعبة  -أؼ شيػخو ،)2(-كذلظ في تخجسة كل مشيسا.

العمة الثانية:

االنقصاع السػجػد أيزاً في سشج الحجيث -عجـ سساع عمي بغ داكد أبي الستػكل الش ِ
اج ُّي مغ
عبجللا بغ عسخ -رضي للا عشيسا ،--كىي عمة قادحة ضاىخة؛ لنو قج اختل أحج شخشي العمة -

الغسػض كالخفاء .-كقج ذىب إلى العلؿ بيحه العمة البييقي حيث قاؿ" :كىحا مشقصع( ،")3كىحا يؤيج
صحة ما ذىب إليو أبػ حاتع بأف أبا الستػكل لع يدسع مغ ابغ عسخ -رضي للا عشيسا.-

العمة الثالثة:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :إسساعيل بغ مدمع اْل َع ْبِج ُّؼ ،كمغ السعمػـ في عمع

السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)4
قمت :مغ السعمػـ أف أبا حاتع يعج مغ الستذجديغ في الجخح ،كمسغ ال يقبمػف إال حجيث الثقة فسا

كإسساعيل بغ مدمع
فػؽ ،أؼ العجؿ تاـ الزبط ،كال يقبل حجيث العجؿ الحؼ خف ضبصو قميلً
َ
اْل َع ْبِج ِّؼ ،كسا تع بيانو آنفاً .كأنا أميل إلى رأؼ الكثخية الحيغ قالػا :إف إسساعيل بغ مدمع ثقة.
قمت :أما العمة الكلى فمع يذخ إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية كالثالثة فقج أشار إلييسا.

( )1انطخ إلى :التاريخ الكبيخ ،)372/1( :كالجخح كالتعجيل ،)197/2( :كتيحيب الكساؿ.)197-196/3( :
( )2انطخ إلى :التاريخ الكبيخ ،)244/4( :كالجخح كالتعجيل ،)369/4( :كتيحيب الكساؿ.)480/12( :
( )3الخلفيات لمبييقي.)460/1( :

( )4انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ِ
بيغ شعب َة ِ
ِ
إسساعيل
بغ الحجا ِج ك
عمتيو
السشاد؛ لف
ضعيف بيحا
الحجيث
ُ
ٌ
القادحتيغ االنقصاعُ َ
َ
اج ِي ِ
داكد أِبي الس ِ
تػكل الش ِ
كعبجللاِ ِ
كبيغ َعمِ ِي ِ
ِ
عشيسا.-
بغ ُع َس َخ -
بغ مدم ٍع،
بغ َ
رضي للاُ ُ
ُ
ّ
َ ّ
َ

ال نسػذج َّ
الثاني:
-19

مدأل ٌة (" -)193وس لت أبي عغ حجيث رواِ الفزيل بغ سميساف ،عغ مح َّسج بغ زيج بغ

الخجل سا
مهاجخ بغ قشفح ،عغ مح َّسج بغ إبخاهيع؛ قاؿ :سسعت معاوية ،عغ
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إذا قاؿ َّ
ّ
يقػؿ السؤّذف  ،"...قاؿ أبي :فيه تخؾ رجل؛ محسج بغ إبخاهيع َّ
التيسي لع يدسع مغ معاوية(.")1
الس َش ِادؼ ( ،)913/حجيث
 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الذاف7 ،باب ما يقػؿ إذا سسع ُرقع ،691مغ شخيق دمحم بغ إبخاىيع ،عغ عيدى بغ شمحة ،عغ معاكية ،عغ الشبي -صمى للا
عميو كسمع ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو الجارمي في سششو ،كتاب الرلة90 ،باب ما يقاؿ في الذاف ( ،)989/9حجيثرقع ،9101مغ شخيق دمحم بغ إبخاىيع ،عغ عيدى بغ شمحة ،عغ معاكية ،عغ الشبي -صمى للا
عميو كسمع ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو أحسج بغ حشبل في مدشجه ( ،)99/3مغ شخيق دمحم بغ إبخاىيع ،عغ عيدى بغ شمحة ،عغمعاكية ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:
()2
اف ُّ
ر ِخ ُّؼ(.)3
الش َس ْي ِخ ُّؼ ُ ،أبػ ُسَم ْي َس َ
زْي ُل ْب ُغ ُسَم ْي َس َ
ُ -9ف َ
اف اْل َب ْ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :غيخ ثقة( ،")4كقاؿ مخة" :ليذ بذيء( ،")5كقاؿ الشدائي" :ليذ بالقػؼ(،")6

كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ليذ بالقػؼ يكتب حجيثو" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ليغ الحجيث،

( )1عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)80/1( :باب بياف عمل أخبار ركيت في الصيارة.

(ُّ )2
ِؼ :بزع الشػف كفتح السيع كسكػف الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا ،ىحه الشدبة إلى بشى نسيخ( .النداب
الش َس ْيخُّ
لمدسعاني.)185/13 :
( )3تيحيب الكساؿ.)271/23( :
( )4تاريخ ابغ معيغ.)296/4( :

( )5سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)469/( :
( )6الزعفاء كالستخككػف لمشدائي.)88/( :

043

ركػ عشو عمي بغ السجيشي ككاف مغ الستذجديغ( ،")1كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)2كقاؿ الحافع ابغ

حجخ :صجكؽ لو خصأ كثيخ ،مات سشة ثلث كثسانيغ كمائة كقيل غيخ ذلظ(.)3
ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
ُ -1م َحسُج ْب ُغ َزْيِج

ْب ِغ اْلسي ِ
اج ِخ ْب ِغ ُق ْشُفٍح اْلُق َخِش ُّي الت ْي ِس ُّي اْل َس َجِن ُّي(.)4
َُ

قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")5كقاؿ أحسج بغ حشبل" :شيخ ثقة( ،")6كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")7كنقل
ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو" :ثقة( ،")8كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)9كقاؿ الحىبي" :ثقة(،")10
كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات بعج السائة(.)11
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
اىيع ب ِغ اْلح ِار ِث اْلُقخِش ُّي التي ِس ُّي ،أبػ ِ
ِ
عبجللاِ اْل َس َجِن ُّي(.)12
ْ
ُ -4م َحسُج ْب ُغ ِإ ْب َخ َ ْ
ُ
َ
َ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")13كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة" ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو:
"ثقة( ،")14كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)15كقاؿ الحىبي" :الماـ الثقة( ،")16كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة
لو أفخاد ،مات سشة عذخيغ كمائة عمى الرحيح(.)17
( )1الجخح كالتعجيل.)73-72/7( :
( )2الثقات البغ جباف.)316/7( :

( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)447/( :
( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)230/25( :
( )5تاريخ ابغ معيغ.)197/( :
( )6العمل كمعخفة الخجاؿ.)493/2( :
( )7معخفة الثقات لمعجمي.)238/2( :
( )8الجخح كالتعجيل.)256/7( :

( )9الثقات البغ حباف.)364/5( :
( )10الكاشف.)172/2( :
( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)479/( :

( )12انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)302-301/24( :
( )13معخفة الثقات لمعجمي.)232/2( :
( )14الجخح كالتعجيل.)184/7( :
( )15الثقات البغ حباف.)381/5( :
( )16تحكخة الحفاظ.)93/1( :

( )17انطخ إلى تقخيب التيحيب.)465/( :
044

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
شْم َح َة ْب ِغ ُع َب ْيِجَّللاِ اْلُق َخِش ُّي الت ْي ِس ُّيُ ،أبػ ُم َحسٍج اْل َس َجِن ُّي(.)1
يدى ْب ُغ َ
 -3ع َ
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث( ،")2كقاؿ ابغ معيغ" :ثقة( ،")3كقاؿ العجمي" :ثقة(،")4

كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)5كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة

فاضل ،مات سشة مائة(.)7

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
 -5مع ِاكي ُة بغ أَِبي سْفياف ،صخخ بغ حخ ِب ب ِغ أُمي َة ْالُم ِػ ُّؼ( ،)8أبػ ِ
ِ
الخحسغ ،الخميف ُة ،صحابي
عبج
َُ َ ُْ
ُ
َ
ُ َ َ َ ُْ ُْ َْ ْ َ
()9
كمات في ٍ
الثسانيغ .
قارب
ككتب الػحي،
الفتح
قبل ِ
ستيغ ْ
َ
َ
رجب سش َة َ
كقج َ
َ
أسمع َ
َ
َ
بياف عمل الحجيث:

الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

االنقصاع السػجػد في سشج الحجيث؛ لف دمحم بغ إبخاىيع لع يدسع مغ معاكية كسا باف ذلظ في

تخخيج الحجيث مغ ىحه الصخيق .كىي عمة ضاىخة قادحة؛ لنو قج اختل أحج شخشي العمة -الغسػض

كالخفاء.-

قمت :كيدتشتج مسا تقجـ أف عمة الحجيث قج زالت بخكاية العمساء لو مترلً مغ شخيق دمحم بغ

إبخاىيع ،عغ عيدى بغ شمحة ،عغ معاكية ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كأف دمحم بغ إبخاىيع ال سساع لو -أؼ

ط ذلظ مغ
استُْشِب َ
مباشخة -مغ معاكية إال بػساشة -أؼ بيشيسا رجل -كإف لع يرخحػا بحلظ ،كإنسا ْ
ركايتيع لمحجيث؛ لنو لع يذخ إلى ىحه العمة غيخ ابغ أبي حاتع في سؤالو لبيو ،كقج صخح أبػ حاتع

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)615/22( :
( )2الصبقات الكبخػ.)125/5( :

( )3سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى ابغ معيغ.)389/( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)199/2( :
( )5الثقات البغ حباف.)212/5( :
( )6تيحيب الكساؿ.)616/22( :

( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)439/( :

(ْ )8ال َُم ِػ ُّؼ :بزع اللف كفتح السيع ككدخ الػاك ،ىحه الشدبة إلى أمية ،كالسذيػر بيحه الشدبة جسػع كثيخة ،مشيع بشػ
أمية بغ عبج شسذ بغ عبج مشاؼ ،كفييع كثخة مغ الخمفاء كالرحابة كالتابعيغ كأئسة السدمسيغ( .انطخ إلى النداب

لمدسعاني.)348/1 :

( )9انطخ إلى :االستيعاب ،)1422-1416/3( :كالصابة ،)122-120/6( :كتقخيب التيحيب.)537/( :
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بعجـ الدساع بقػلو :فيو تخؾ رجل -أؼ أف دمحم بغ إبخاىيع لع يدسع مغ معاكية -كأف بيشيسا رجلً كىػ

عيدى بغ شمحة كإف لع يذخ إليو ترخيحاً ،كىحا يؤيج كيثبت صحة ما ذىب إليو أبػ حاتع.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك ضعيف في إسشاد الحجيث ،ىػ فزيل بغ سميساف ُّ
الش َس ْي ِخ ُّؼ ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.
قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ضعيف.
سميساف
بغ
الحجيث
ُ
ٌ
ٌ
َ
زْي َل َ
ضعيف بيحا السشاد؛ لف ُف َ

ال نسػذج الثالث:
-11

مدأل ٌة (" -)719وس لت أبي عغ حجيث رواِ سعيج بغ بذيخ ،عغ قتادة ،عغ الحدغ ،عغ

أبي هخيخة ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع -قاؿ" :إذا صاـ أحجكع ،فَل يخفث( ،)1وال يجهل( ،)2فإف
ّ
ضمسه امخؤ أو شتسه ،فميقل :إّني صا ع" ،قاؿ أبي :هحا حجيث مخسل .يعشي :أ َّف الحدغ لع يدسع
مغ أبي هخيخة(.")3
 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الرػـ1 ،باب فزل الرػـ ( ،)434/حجيث رقع ،9893مغشخيق أَِبي ِّ ِ
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب
َع َخِجَ ،ع ْغ أبي ىخيخة ،عغ
ِ
الدَنادَ ،ع ِغ ال ْ
ّ
اللفاظ.

 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب الرياـ19 ،باب حفع المداف لمرائع ( ،)579/حجيثخقع،9959مغ شخيق أَِبي ِّ ِ
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-جدء مغ حجيث متقارب
َع َخِجَ ،ع ْغ أبي ىخيخة ،عغ ِ
الدَنادَ ،ع ِغ ال ْ
ّ
اللفاظ.
 أخخجو الصبخاني في مدشج الذامييغ ( ،)479/4حجيث رقع ،1387مغ شخيق أبي مخزكؽ ،عغقتادة ،بو ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.
دراسة رجاؿ ا سشاد:
 -9س ِع ُيج ْب ُغ َب ِذ ٍ
ضعيف ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)359
يخ ال َْزِد ُّؼ،
ٌ
َ
ِ
شبت ِب ِو اْل َس ْ أخَةُ ،فأما َما َيُقػلو َكَل ْع تَ ْدس ُعو
داءَ ،كأَن ُو َي َخػ الخَف َث ال ِحؼ َن َيى للاُ َع ْش ُو َما ُخ ِػ َ
الخْف ُثَ :ما ُركجع ِبو ِّ
(َ )1
الش ُ
داخل ِف ِ
ِ
ام أخَةٌ فغيخ ِ
ِ ِ
جل ِم َغ اْل َس ْأخَِة( .انطخ إلى
يو .كنقل ابغ الثيخ عغ ْال َْزَىخُّ
ُ
َْ
ِؼ قػلو :الخَف ُث َكم َس ٌة جامع ٌة ل ُك ّل َما ُي ِخيجهُ الخ ُ
الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)241/2 :

(َ )2ج ِي َل :أؼ مغ حسمو عمى شيء ليذ مغ خمقو فيغزبو فإنسا إثسو عمى مغ أحػجو إلى ذلظ(.الشياية في غخيب
الحجيث كالثخ.)322/1 :
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)246/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
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َ -1قتَ َادةُ ْب ُغ ِد َعام َة الدُج ِ
مجلذ ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)359
كس ُّي ،ثق ٌة حاف ٌ
ع ٌ
َ
()1
ٍ
ِ
دغ ْب ُغ َيد ٍار اْل َب ْ ِ
ر ِار ُّؼ .
 -4اْل َح ُ
رخ ُّؼُ ،أبػ َسعيج ْال ْن َ
َ

نقل ابغ سعج عغ بعس العمساء قػليع :كاف جامعاً عالساً عالياً رفيعاً فقيياً ثق ًة مأمػناً ،ككاف ما
أسشج مغ حجيثو كركػ عسغ سسع مشو فحدغ حجة كما أرسل مغ الحجيث فميذ بحجة ( ،) 2كعغ

السعتسخ بغ سميساف قػلو" :شيخ أىل البرخة( ،")3كعغ أنذ بغ مالظ قػلو :حيشسا سئل عغ مدألة،

فقاؿ :سمػا مػالنا الحدغ ،فإنو سسع كسسعشا ،فحفع كنديشا( ،)4كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")5كذكخه ابغ حباف
في الثقات( ،)6كقاؿ الحىبي :الماـ شيخ السلـ ،الحافع ،علمة مغ بحػر العمع( ،)7كقاؿ الحافع ابغ

حجخ :ثقة فقيو فاضل مذيػر ككاف يخسل كثي اًخ كيجلذ ،مات سشة عذخ كمائة( ،)8كذكخه في السختبة
الثانية مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يزخ تجلدييع إذا لع يرخحػا بالدساع(.)9
ِ
ِ
سسع
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة حاف ٌ
قبل حجيثُ ُو إذا َرَكػ ْ
عسغ َ
عَ ،ب ْل َب ْحٌخ م ْغ ُب ُح ْػِر العم ِع كالحفعُ ،ي ُ
ِ
ِ
ػبع.
مشو ،كما
قبل إال إذا تُ َ
أرسل م َغ الحجيث فل ُي ُ
َ
 -3أبػ ىخيخَة الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

االنقصاع السػجػد في سشج الحجيث -عجـ سساع الحدغ البرخؼ مغ أبي ىخيخة -رضي للا

عشو ،-كىي عمة قادحة ضاىخة؛ لنو قج اختل أحج شخشي العمة -الغسػض كالخفاء .-كقج ذىب إلى

القػؿ بيحه العمة جسع مغ العمساء ،قاؿ يحيى بغ معيغ حيشسا سئل" :الحدغ لقي أبا ىخيخة ،فقاؿ:

ال( .")10كذكخه ابغ أبي حاتع في كتاب السخاسيل ،كقاؿ :لع يدسع مغ أبي ىخيخة( ،)1كنقل عغ أبيو بعج

ذكخه الخكاة الحيغ سسع مشيع الحدغ البرخؼ كالحيغ لع يدسع مشيع قػلو :لع يدسع مغ أبي ىخيخة(.)2
( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)96-95/6( :
( )2انطخ إلى الصبقات الكبخػ.)115/7( :
( )3السخجع الدابق.)124/7( :
( )4انطخ إلى السخجع الدابق.)130/7( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)292/1( :
( )6الثقات البغ حباف.)122/4( :
( )7انطخ إلى تحكخة الحفاظ.)57/1( :
( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)160/( :

( )9انطخ إلى شبقات السجلديغ.)29/( :
( )10تاريخ ابغ معيغ.)99/( :
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كنقل الحافع ابغ حجخ عغ البدار قػلو :سسع الحدغ البرخؼ مغ جساعة كركػ عغ آخخيغ لع

يجركيع ككاف يتأكؿ فيقػؿ حجثشا كخصبشا يعشي قػمو الحيغ حجثػا كخصبػا بالبرخة ،ثع ذكخ أبػ ىخيخة

في الخكاة الحيغ لع يدسع مشيع( .)3كنقل العلئي عغ قتادة قػلو :إنسا أخح الحدغ عغ أبي ىخيخة ركاه
بغ عمية عغ سعيج عشو ،كقج خالفو الجسيػر في ذلظ فقاؿ أيػب كعمي بغ زيج كبيد بغ أسج لع يدسع

الحدغ مغ أبي ىخيخة كقاؿ يػنذ بغ عبيج ما رآه قط(.)4

قمت :كقج تبيغ مغ ذلظ أف الحدغ البرخؼ ال سساع لو -أؼ مباشخة -مغ أبي ىخيخة كسا تقجـ

مغ أقػاؿ العمساء عمى الخأؼ الخاجح؛ لف جل الحيغ أخخجػا ىحا الحجيث مغ شخؽ صحيحة عغ أبي

ىخيخة مخفػعاً أخخجػه مغ غيخ شخيق الحدغ البرخؼ ،فيفيع مغ ذلظ بسفيػـ السخالفة أف
شخيق الحدغ البرخؼ معمػؿ ،كإف لع يذيخكا إلى ذلظ صخاحة إنسا يفيع بسشصػؽ ركايتيع

لمحجيث ،كىحا يؤيج كيثبت صحة ما ذىب إليو أبػ حاتع مغ أف الحدغ البرخؼ ال سساع لو مغ أبي
ىخيخة -رضي للا عشو ،-كأف ركايتو عشو مخسمة -أؼ مشقصعة ،-حيث عج العمساء الستقجمػف أؼ

انقصاع في سشج الحجيث إرساالً كمشيع أبػ حاتع الخازؼ(.)5

العمة الثانية:

كجػد رٍاك ضعيف في إسشاد الحجيث ،ىػ سعيج بغ بذيخ ال َْزِد ُّؼ ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.

العمة الثالثة:

قتادة بغ ِدعامة الدج ِ
كس ِي ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ
عشعشة
َ
َ ََ ُ ّ
السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو
النتفت عمة تجليدو( ،)6كىي عمة ضاىخة قادحة.

قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية كالثالثة فمع يذخ إلييسا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ِ
الحدغ البرخِّؼ كأبي ىخيخَة -رضي
بيغ
الحجيث
إسشاد َىحا
ُ
ٌ
ضعيف؛ لف عمتَ ُو القادح َة االنقصاعُ َ
َ
ِ
كمدمع ِم ْغ ِ
بغ ٍ
غيخ شخ ِ
أخخجو البخار ُّؼ
ضعيف .كقج
بذيخ
بالضافة إلى أف
عشو،-
يق قتادةَ
َ
ٌ
سعيج َ
ُ
للاُ ُ
ٌ
ِ
الحدغ البرخِّؼ َع ْغ أبي ىخيخَة.
َع ِغ

( )1انطخ إلى السخاسيل البغ أبي حاتع.)34/( :
( )2انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)41/3( :
( )3انطخ إلى تيحيب التيحيب.)269/2( :
( )4انطخ إلى جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل لمعلئي.)164/( :
( )5انطخ إلى فتح السغيث لمدخاكؼ.)173-172/1( :
( )6انطخ إلى شبقات السجلديغ.)43/( :
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الفرل الخامذ
ِ
مباحث- :
ثلثة
كيتكػ ُف ِم ْغ
َ

مجيػؿ أك أكثخ في ِ
ِ
ٍ
ِ
الحجيث.
سشج
لإلعلؿ بخٍاك
نساذج
 السبحث الوؿ -أربع ُة
َ
ْ َ
بزعف رٍاك أك أكثخ في ِ
ِ
ِ
ِ
الحجيث.
سشج
لإلعلؿ
نساذج
 السبحث الثاني -ثلث ُة
َ
ْ َ
ِ
ِ
لإلع ِ
بالترحيف في ِ
ِ
الحجيث.
متغ
لؿ
 السبحث الثالث -أ ُْن ُس
ػذجاف ْ

السبحث ال َّوؿ
أربعة نساذج لإلعَل ؿ بخاو مجهػؿ

()1

أو أكثخ في سشج الحجيث

ال نسػذج الوؿ:
 -14مدأل ٌة (" -)74وس لت أبي عغ حجيث رواِ هذاـ بغ ع َّسار ،عغ البختخّي بغ عبيج ،عغ
أبيه ،عغ أبي هخيخة ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع -قاؿ" :إذا تػ َّض تع ،ف شخبػا أعيشكع مغ
ّ
الذيصاف" ،فقاؿ أبي :هحا حجيث مشكخ ،والبختخي
الساء ،وال تشفزػا أيجيكع مغ الساء؛ فإَّنها مخاوح َّ
ضعيف الحجيث ،وأبػِ مجهػؿ(.")2

 -أخخجو ابغ حباف في السجخكحيغ ( ،)104/9مغ شخيق ىذاـ بغ عسار ،بو ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو إسحاؽ بغ راىػيو في مدشجه ( ،)450/9حجيث رقع ،438مغ شخيق البختخؼ ،بو ،جدءمغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ عجؼ في الكامل في ضعفاء الخجاؿ ( ،)149/1مغ شخيق ىذاـ بغ عسار ،بو،متقارب اللفاظ.

 كركاه ابغ رجب في فتح البارؼ ،كتاب الغدل98 ،باب نفس اليجيغ مغ الغدل مغ الجشابة( ،)413/9مغ شخيق البختخؼ ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ -9ى َذاـ بغ عس ِار ب ِغ نري ٍخ ُّ ِ ِ
الج َم ْذ ِق ُّي اْل َخ ِص ْي ُب(.)3
الدَمس ُّي ّ
ُ ُْ َ
ْ َُْ
() 6
( )5
( )4
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة " ،كقاؿ العجمي" :ثقة صجكؽ " ،كذكخه ابغ حباف في الثقات ،

كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو :صجكؽ ،كلسا كبخ تغيخ ككمسا دفع إليو قخأه ككمسا لقغ تمقغ ،ككاف

( )1السجيػؿ نػعاف :الكؿ -مجيػؿ الحاؿ :كىػ مجيػؿ العجالة ضاى اًخ كباششاً ،أك مجيػؿ العجالة باششاً دكف الطاىخ؛
لف ضاىخه أنو عجؿ ،كىػ ما يعخؼ بالسدتػر .كمجيػؿ الحاؿ :ىػ مغ ركػ عشو اثشاف كلع يتكمع فيو أحج العمساء
السختريغ بجخح أك تعجيل .الثاني -مجيػؿ العيغ :كىػ مغ ركػ عشو رٍاك كاحج فقط ،كلع يتكمع فيو أحج بجخح كال

تعجيل .انطخ إلى( :مقجمة صحيح مدمع بذخح الشػكؼ( ،)28/1 :كتقخيب الشػكؼ ضسغ تجريب الخاكؼ316/1 :ك.)318
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)36/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصيارة.
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)242/30( :
( )4سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى ابغ معيغ.)397/( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)332/2( :
( )6الثقات البغ حباف.)233/9( :
051

قجيساً أصح ،كاف يق أخ مغ كتابو ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو :كيذ كيذ( ،)1كنقل السدؼ عغ عبجاف بغ

أحسج

() 2

قػلو" :ما كاف في الجنيا مثمو" ،كعغ الشدائي قػلو" :ال بأس بو" ،كعغ الجارقصشي قػلو:

"صجكؽ ،كبيخ السحل( ،")3كقاؿ الحىبي" :الحافع خصيب دمذق كعالسيا( ،")4قاؿ الحافع ابغ حجخ:
صجكؽ مقخغ كبخ فرار يتمقغ فحجيثو القجيع أصح ،مات سشة خسذ كأربعيغ كمائتيغ عمى

الرحيح(.)5

لكبخ ِسِش ِو ،ككاف قجيع ِ
حجيث ِو أصح.
تغيخ ِبأَ َخ َ ٍخة ِ ّ
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽَ ،
َ ُ
 -1اْلب ْختَ ِخ ُّؼ بغ عبيِج ب ِغ سْمساف الصاِب ِخ ُّي( )6اْل َكْمِب ُّي( )7الذ ِ
ام ُّي(.)8
ْ ُ ُ َْ ْ َ َ َ
َ
() 9
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ضعيف الحجيث ذاىب " ،كذكخه ابغ حباف في

السجخكحيغ ( ،) 10كقاؿ ابغ عجؼ :ركػ أحاديث عامتيا مشاكيخ ( ،) 11كقاؿ الجارقصشي" :ضعيف (،") 12
اب َس ِاقط( ،")13كقاؿ
كذكخه ابغ الجػزؼ في الزعفاء كالستخككيغ ،كنقل عغ أبي الفتح ْال َْزِد ِّؼ قػلوَ :
"كح ٌ
الحىبي" :متخكؾ( ،")14كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ضعيف متخكؾ ،مات بعج السائة(.)15
متخكؾ.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ

( )1انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)67-66/9( :

ِؼ اْل ُج َػالِ ِيق ُّي ،كاسسو :عبج للا ،فخفف ،ككاف أحج الحفاظ
َى َػازُّ
( )2عبجاف بغ أحسج بغ مػسى بغ زياد ،أبػ دمحم ْال ْ
الثبات ،مات سشة ثلثسائة كست( .انطخ إلى تاريخ السلـ.)104/7 :

( )3تيحيب الكساؿ.)248/30( :
( )4الكاشف.)337/2( :

( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)573/( :

ِ
شاِب ٌخ،
شَب ْخ ُت الذ ْي َء أَ ْ
ش ْب ًخاَ ،كأََنا َ
شُب ُخ ُو َ
اؿ َ
(َ ) 6
َص ٌل َكاحٌجَ ،ك ُى َػ الص ْب ُخ اْل َس ْع ُخ ُ
كؼُ ،يَق ُ
اء أ ْ
اء َكاْل َخ ُ
اء َكاْلَب ُ
شَب َخ :الص ُ
ش ْب ًخا َف ُد ِّسي ِب َحلِ َظ( .انطخ إلى معجع مقاييذ المغة
َكالذ ْي ُء َم ْ
شَب َخ َ
شاِب َخ ُةَ :لَق ُب َر ُج ٍل ِم َغ اْل َع َخ ِب ؛ ِلَن ُو َ
يخَ .ك َ
صُبػٌخ َك َ
شِب ٌ
َ
البغ فارس.)437/3 :
( )7اْل َكْمِب ُّي :ىحه الشدبة إلى قبائل ،مشيا :كمب اليسغ( .النداب لمدسعاني.)130/11 :
( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)24/4( :
( )9الجخح كالتعجيل.)427/2( :

( )10السجخكحػف البغ حباف.)203-202/1( :
( )11انطخ إلى الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)238/2( :
( )12سشغ الجارقصشي.)180/1( :

( )13الزعفاء كالستخككػف.)136/1( :

( )14السغشي في الزعفاء لمحىبي.)101/1( :
( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)120/( :
050

ِ
ِ
السائة(.)1
بعج
مات َ
اف الصاِبخ ُّيَ ،م ْج ُي ْػ ٌؿَ ،
ُ -4ع َب ْيُج ْب ُغ َسْم َس َ
ِ
ٍ
ِ
معخض
ذلظ في
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
بياف َ
ٌ
ْ
ِ
الحجيث عغ ِ
ِ
ِ
الثانية مغ ِ
الحجيث.
عمل ىحا
العمة
 -3أبػ ىخيخَة الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

الدَم ِس ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :ىذاـ بغ عسار ُّ
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)2

العمة الثانية:

كجػد رٍاك متخكؾ في إسشاد الحجيث ،ىػ اْل َب ْختَ ِخ ُّؼ بغ عبيج الصاِب ِخ ُّي ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.
العمة الثالثة:
جيالة ِ
عبيج ِ
سمساف الصاِب ِخ ِي ،حيث تفخد بالخكاية عشو ابشو اْل َب ْختَ ِخ ُّؼ بغ عبيج ،كنقل ابغ أبي
بغ
َ
ّ
حاتع عغ أبيو قػلو" :مجيػؿ( ،")3كقاؿ الجارقصشي" :مجيػؿ( ،")4كقاؿ الحىبي" :ال يعخؼ(،")5

كنقل السدؼ عغ يعقػب بغ أبي شيبة قػلو" :مجيػؿ( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ" :مجيػؿ(،")7

كىحه عمة قادحة ضاىخة.

قمت :كقج أشار أبػ حاتع إلى عمة أخخػ أف الحجيث مشكخ مغ شخيق اْل َب ْختَ ِخِّؼ بغ عبيج
الصاِب ِخ ِي ،كإلى ىحا ذىب بعس العمساء ،قاؿ ابغ حباف" :يخكؼ عغ أبيو عغ أبي ىخيخة ندخة فييا
ّ
()8
عجائب ال يحل االحتجاج بو إذا انفخد لسخالفتو الثبات في الخكايات مع عجـ تقجـ عجالتو ".
( ) 1انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)7/6( :كسشغ الجارقصشي ،)180/1( :كتيحيب الكساؿ ،)25/4( :كالسغشي في
الزعفاء لمحىبي ،)419/2( :كتقخيب التيحيب.)377/( :
( )2انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :

( )3الجخح كالتعجيل ،)7/6( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
( )4سشغ الجارقصشي.)180/1( :
( )5السغشي في الزعفاء.)419/2( :
( )6تيحيب الكساؿ.)25/4( :

( )7تقخيب التيحيب.)377/( :

( )8السجخكحػف البغ حباف.)203-202/1( :
052

كقاؿ ابغ عجؼ" :كركػ عغ أبيو ،عغ أبي ىخيخة ،عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -قجر عذخيغ حجيثاً ،عامتيا

مشاكيخ ،فييا :أشخبػا أعيشكع الساء(.")1

()2

كقاؿ الحىبي" :أُنكخ ما َركػ عغ أبيو عغ أبي ىخيخة  -مخفػعاً...
قمت :أما العمة الثانية كالثالثة فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الكلى فمع يذخ إلييا.
".

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

السشاد؛ لف اْلبختَ ِخؼ بغ ٍ
ِ
مجيػؿ.
سمساف
بغ
متخكؾ،
عبيج
ضعيف ِجّجاً بيحا
الحجيث
ُ
َْ
َ
ٌ
ٌ
َ
كعبيج َ
َ
ٌ

ال نسػذج َّ
الثاني:
 -13مدأل ٌة (" -)709وس لت أبي عغ حجيث رواِ مخواف الفداري ،عغ عمي بغ عبج العديد ،عغ
ّ
يديج بغ أبي يديج الجدرّي ،عغ السدػر ،عغ أبي هخيخة ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع -قاؿ:
ّ
()3
ف
الرياـ" ،قاؿ أبي :هؤالء مجهػلػ ".
"استعيشػا بالقيمػلة عمى القياـ ،وبالدحػر عمى ّ
 لع أجج مغ أخخجو مغ ىحه الصخيق عغ أبي ىخيخة -رضي للا عشو -سػػ ابغ أبي حاتع ،إال أنشيكججت أف لو شاىجاً يذيج لستشو مغ شخيق ابغ عباس -رضي للا عشيسا -كسأكتفي بحكخ بعس
ِ
ِ
الشالة؛ لف مجاره عمى زمعة بغ صالح كىػ
الحجيث خذي َة
شاىج
السرادر التي أخخجت
َ
ضعيف(.)4

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب الرياـ11 ،باب ما جاء في الدحػر( ،)530/9حجيثرقع ،9694مغ شخيق ابغ عباس -رضي للا عشيسا ،-جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ خديسة في صحيحو ،كتاب الرياـ59 ،باب المخ باالستعانة عمى الرػـ بالدحػرإف جاز االحتجاج بخبخ زمعة بغ صالح فإف في القمب مشو؛ لدػء حفطو ( ،)193/4حجيث

رقع ،9949مغ شخيق ابغ عباس أيزاً ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

( )1الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)239-238/2( :
( )2ميداف العتجاؿ.)299/1( :

( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)241/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)217/( :
053

دراسة رجاؿ ا سشاد:

الح ِار ِث اْلَف َدِار ُّؼ ،أَُبػ َع ْبِجَّللاِ اْل ُكػِف ُّي(.)1
َ -9م ْخَك ُ
اف ْب ُغ ُم َع ِاكَي َة ْب ِغ َ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")2كقاؿ العجمي" :ثقة ثبت كما حجث عغ الخجاؿ السجيػليغ فميذ

حجيثو بذيء( ،")3كنقل ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ثبت حافع" ،كعغ أبيو -أبي حاتع-

قػلو" :صجكؽ ال يجفع عغ صجؽ ،كتكثخ ركايتو عغ الذيػخ السجيػليغ" ،كعغ ابغ نسيخ قػلو" :كاف
يمتقط الذيػخ مغ الدكظ( ،")4كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)5كنقل الخصيب البغجادؼ عغ أحسج بغ

حشبل قػلو :ثقة ،ما كاف أحفطو ،كاف يحفع حجيثو ،كعغ يعقػب بغ أبي شيبة كالشدائي قػلييسا :ثقة،
كعغ ابغ السجيشي قػلو :ثقة فيسا ركػ عغ السعخكفيغ ،كضعيف فيسا ركػ عغ السجيػليغ( ،)6كقاؿ

الحىبي" :ثقة عالع صاحب حجيث( ،")7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة حافع ككاف يجلذ أسساء الذيػخ،
مات سشة ثلث كتدعيغ كمائة( ،)8كذكخه في السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ(.)9
ِ
أسساء الذيػ ِخ مغ السخ ِ
ِ
يقبل
الثالثة
تبة
مجلذ في
ع،
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ،حاف ٌ
َ
ٌ
الحيغ ال ُ
ِ
بالدساع كىحا في رك ِ
السجيػليغ ُّ
قبل.
الثقات ،كأما ركايتُ ُو عغ
ايت ِو عغ
حجيثُ ُي ْع إال إذا صخحػا
ِ
َ
فتخد كال تُ ُ
عمي بغ ِ
ِ
الػليج اْل ُكػِف ُّي الَق ِ
َ -1عمِ ُّي ْب ُغ ُغخ ٍ
عبج العد ِ
بغ
يد،
اضي،
اب اْلَف َدِار ُّؼُ ،أبػ
ُّ
كعمي ُ
كيقاؿُ :ى َػ ُّ ُ
َ
ُ
ِ ()10
أبي الػليج .

قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة ( ،") 11كقاؿ مخة" :ال بأس بو كاف شيخاً صالحاً ( ،") 12كقاؿ مخة:
"السدكيغ صجكؽ" ،كنقل عغ عثساف بغ أبي شيبة قػلو" :ليذ بقػؼ ( ،") 13كقاؿ أحسج بغ حشبل:
"سسعت مشو مجمداً كاحجاً ككاف يجلذ كما أراه إال كاف صجكقاً ( ،") 14كقاؿ إبخاىيع بغ يعقػب

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)403/27( :
( )2تاريخ ابغ معيغ.)202/( :
( )3معخفة الثقات لمعجمي.)270/2( :
( )4الجخح كالتعجيل.)273/8( :

( )5الثقات البغ حباف.)483/7( :
( )6انطخ إلى تاريخ بغجاد.)191/15( :
( )7ميداف العتجاؿ.)93/4( :
( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)526/( :

( )9انطخ إلى شبقات السجلديغ.)45/( :
( )10انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)90/21( :
( )11تاريخ ابغ معيغ.)269/3( :
( )12السخجع الدابق.)91/1( :

( )13السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)177/( :
( )14العمل كمعخفة الخجاؿ.)297/3( :
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الجػزجاني" :ساقط( ،")1كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو :ال بأس بو ،كحكى عغ يحيى بغ معيغ أنو
قاؿ ضمسو الشاس حيغ تكمسػا فيو ،كعغ ابغ نسيخ قػلو :كاف يعخفػنو بالدساع كلو أحاديث مشكخة ،كعغ

أبي زرعة قػلو :صجكؽ( ،)2كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ :كاف كثيخ الخصأ فيسا يخكؼ حتى
كجج السانيج السقمػبة في ركايتو كثي اًخ كالشياء السػضػعة التي يخكييا عغ الثقات؛ فبصل االحتجاج بو
كإف كافق الثقات السجبخ مغ الثمث ركاه عمي بغ غخاب ىحا( ،)3كنقل الخصيب البغجادؼ عغ الشدائي

قػلو :ليذ بو بأس ككاف يجلذ ،كعغ الجارقصشي قػلو :يعتبخ بو( ،)4كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ
ككاف يجلذ كيتذيع ،مات سشة أربع كثسانيغ كمائة( ،)5كذكخه في السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ(.)6

مجلذ.
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ ٌ
َ -4ي ِد ُيج ْب ُغ أَِبي َي ِد َيج اْل َج َدِر ُّؼَ ،م ْج ُي ْػ ٌؿ(.)7

ِ
ٍ
ِ
معخض
ذلظ في
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
بياف َ
ٌ
ْ
العمة الخ ِ
الحجيث ع ِغ ِ
ِ
ِ
ابعة ِم ْغ ِ
الحجيث.
عمل ىحا
َ
 -3اْل ِس ْد َػُرَ ،م ْج ُي ْػ ٌؿ(.)8
ِ
ٍ
ِ
معخض
ذلظ في
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
بياف َ
ٌ
ْ
ِ
الحجيث ع ِغ ِ
ِ
ِ
الخامدة ِم ْغ ِ
الحجيث.
عمل ىحا
العمة
َ
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بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ست عمل:
العمة ال ولى:

اف ِ
بغ معاكي َة اْلَف َدِارِّؼ ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ
عشعش ُة مخك َ
السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو
النتفت عمة تجليدو( ،)9كىي عمة ضاىخة قادحة.

( )1أحػاؿ الخجاؿ.)84/( :
( )2انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)200/6( :
( )3كتاب السجخكحيغ.)105/2( :

( )4انطخ إلى تاريخ بغجاد.)502/13( :
( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)404/( :
( )6انطخ إلى شبقات السجلديغ.)42/( :
( )7انطخ إلى عمل الحجيث البغ أبي حاتع.)241/1( :
( )8السخجع الدابق الجدء كالرفحة.

( )9انطخ إلى شبقات السجلديغ.)45/( :
055

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :عمي بغ غخاب اْلَف َدِار ُّؼ ،كمغ السعمػـ في عمع

السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)1

العمة الثالثة:
بغ غخ ٍ
عمي ِ
اب اْلَف َدِارِّؼ ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ السختبة
عشعشة ِ
ُ ّ
الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو النتفت
عمة تجليدو( .)2كىحا يؤيج ما ذىب إليو يحيى بغ معيغ حيث قاؿ :حيشسا سئل عغ حجيث مخكاف بغ

معاكية ،عغ عمي بغ أبي المػيج ،فقاؿ :ىحا عمي بغ غخاب ،وللا ما رأيت أحيل لمتجليذ مشو(.)3
العمة الخابعة:

جيال ُة يد َيج ْب ِغ أَِبي يد َيج اْل َج َدِرِّؼ ،حيث تفخد بالخكاية عشو مخكاف بغ معاكية اْلَف َدِار ُّؼ ،كقج تفخد
أبػ حاتع في الحكع بجيالتو ،كحدبشا قػؿ أبي حاتع ،كىحه عمة قادحة ضاىخة(.)4

العمة الخامدة:
جيال ُة ِ
الس ْد َػِر ،حيث تفخد بالخكاية عشو يد ُيج ْب ُغ أَِبي يد َيج اْل َج َدِر ُّؼ ،كقج تفخد أبػ حاتع في الحكع
بجيالتو ،كحدبشا قػؿ أبي حاتع ،كىحه عمة قادحة ضاىخة(.)5
العمة الدادسة:

تجليذ مخكاف بغ معاكية بقمبو اسع عمي بغ غخاب لعمي بغ العديد كسا ىػ مذيػر عشو بأنو

يجلذ تجليذ الذيػخ ،كقج تقجـ ذلظ في تخجستو؛ حتى ال يعخفو الشاس؛ قاصجاً تعسية أمخه( ،)6كىحا يؤيج
ما ذىب إليو ابغ أبي حاتع حيث قاؿ" :عمى بغ غخاب أبػ الحدغ اْلَف َدِار ُّؼ اْل ُكػِف ُّي ككاف مخكاف بغ

معاكية قمب اسسو فقاؿ عمى بغ عبج العديد( .")7ىحا ،كقج زالت تمظ العمة ببياف االسع الرحيح لمخاكؼ.

( )1انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
( )2انطخ إلى شبقات السجلديغ.)42/( :
( )3انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ ،)533/3( :كانطخ إلى :تيحيب الكساؿ.)408/27( :
( )4انطخ إلى عمل الحجيث البغ أبي حاتع.)241/1( :
( )5انطخ إلى السخجع الدابق الجدء كالرفحة.

( )6انطخ إلى تقخيب الشػكؼ مع تجريب الخاكؼ.)228/1( :
( )7الجخح كالتعجيل.)200/6( :
056

قمت :أما العمتاف الخابعة كالخامدة فقج أشار إلييسا أبػ حاتع ،كأما العمة الكلى كالثانية كالثالثة
كالدادسة فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ِ
ِ
بغ غخ ٍ
ِ
الثالثة
الصبقة
مجلداف مغ
اب
بغ معاكي َة
الحجيث
إسشاد ىحا
ُ
ٌ
كعمي َ
اف َ
ضعيف؛ لف مخك َ
َ
الف .كىحا يؤيج ما ذىب ِ
ِ
ِ ِ
الس ْدػَر مجيػ ِ
ِ
إليو أبػ
كلع يرخحا
ِ
ُ
َ
بالدساع ،كلف يد َيج ْبغ أَبي يد َيج اْل َج َدرؼ ك َ
حات ٍع في قػلِ ِو" :ىؤ ِ
الء مجيػلػ َف".

ال نسػذج الثالث:
 -15مدأل ٌة (" -)9161وس لت أبي عغ حجيث رواِ ابغ أبي فجيظ ،عغ يحيى بغ أبي خالج ،عغ
()1
ابغ أبي سعج ،عغ أبيه ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع -أَّنه قاؿ" :إّني ل كخِ الس أخة السخهاء
ّ
الدمتاء( ،)2فقالت عا ذة :ب بي أنت وأ ّمي! َّإني لسسع مشظ الكَلـ .فقاؿ :أنا أعخب العخب وال فخخ،
َّ
الدمتاءَّ :التي ال خزاب في يجيها( ،")3قاؿ
أ َّما الس أخة السخهاء :ف َّالتي ال حل في عيشيها ،وأ َّما الس أخة َّ
أبي :يحيى بغ أبي خالج مجهػؿ ،وابغ أبي سعج مثمه؛ وهػ حجيث ضعيف(.")4

 أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ99 ،باب مغ يكشى أبا سعج أبػ سعج الخيخ النرارؼ( ،)406/11حجيث رقع ،775مغ شخيق ابغ أبي فجيظ ،بو ،جدء مغ الحجيث مختمف اللفاظ.

 كأخخجو أبػ نعيع في حمية الكلياء كشبقات الصفياء ( ،)498/90مغ شخيق يحيى بغ أبي خالج،بو ،جدء مغ الحجيث مختمف اللفاظ.

ٍ
ِ
ر ِارِّؼ ( ،)1909/5حجيث رقع،6819
 ككحلظ أخخجو في معخفة الرحابة90 ،باب أَبي َس ْعج ْال َْن َمغ شخيق ابغ أبي فجيظ ،بو ،جدء مغ الحجيث مختمف اللفاظ.

( )1السخىاءِ :ىي السخأة الِتي َال تَ ْكتَ ِحل .كالسخه :مخ ِ
الك ْح ِل( .انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث
الع ْي ِغ لتَ ْخؾ ُ
ََُ ََ ٌ
ض في َ
ُ
َْ َ ُ َ
كالثخ.)321/4 :
( )2الدْمتَاء :أؼ الِتي َال تَ ْختَ ِ
زب.كسَمتَت ِ
حتو كألَق ْتو(.انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث
الخزاَب َع ْغ َي ِجىا ِإ َذا َم َد ْ
َ
ُ
كالثخ.)387/2 :
( )3كقج ذكخ ابغ أبي حاتع نز الحجيث كاملً في الجخح كالتعجيل ،فقاؿ" :أبػ سعج النرارؼ ركػ عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص:-
ِ
ِ
ِ
الس ْخىاء ،كالسخَأة الدْمتاء"( .الجخح
ائب م َغ الحنب َك َس ْغ ال َ
جـ تػب ٌة ،كالت ُ
ذنب َل ُوَ ،كم ْش َظ مغ أعتبظ ،ك ّإني لكخهُ السخَأة َ
الش ُ
كالتعجيل.)378/9 :
( )4عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)419/1( :باب عمل أخبار ركيت في الشكاح.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ
إسساعيل ِ
إسساعيل اْل َس َجِن ُّي(.)2
الجيمِ ُّي(ُ ،)1أبػ
بغ
بغ ُم ْدمِ ِع ْب ِغ أَِبي ُف َج ْي ٍظ ّ
ُ -9م َحس ُج ُ
َ
َ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")3كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :ربسا أخصأ( ،")4كنقل السدؼ

عغ الشدائي قػلو" :ليذ بو بأس( ،")5كقاؿ الحىبي" :صجكؽ( ،")6قاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ،مات

سشة مائتيغ عمى الرحيح(.)7

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
َ -1ي ْح َيى ْب ُغ أَِبي َخالٍِجَ ،م ْج ُي ْػ ٌؿ(.)8

ِ
ٍ
ِ
معخض
ذلظ في
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
بياف َ
ٌ
ْ
الحجيث ع ِغ ِ
ِ
ِ
العمة الُكلى ِم ْغ ِ
الحجيث.
عمل ىحا
َ
ٍ
ِ
ر ِار ُّؼ الدْرِق ُّي(َ ،)9م ْج ُي ْػ ٌؿ(.)10
ْ -4اب ُغ أَبي َس ْعج ال َْن َ
ِ
ٍ
ِ
معخض
ذلظ في
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
بياف َ
ٌ
ْ
ِ
الحجيث ع ِغ ِ
ِ
ِ
الثانية ِم ْغ ِ
الحجيث.
عمل ىحا
العمة
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
جميل(.)11
يلْ :اب ُغ َك ْى ٍب،
ٌّ
صحابي ٌ
يلْ :اب ُغ أَبي َك ْىبَ ،كِق َ
ر ِار ُّؼ الدْرِق ُّي ،ق َ
 -3أَُبػ َس ْعج ال َْن َ

(ِ ) 1
الجيمِ ُّي :بكدخ الجاؿ السيسمة كسكػف الياء آخخ الحخكؼ ،ىحه الشدبة إلى بشى الجيل بغ ىجاد بغ زيج مشاة بغ
ّ
الحجخ ،مغ الزد( .النداب لمدسعاني.)449/5 :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)485/24( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)157/3( :

( )4الثقات البغ حباف.)42/9( :
( )5تيحيب الكساؿ.)488/24( :
( )6الكاشف.)158/2( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)468/( :

( )8انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)140/9( :كميداف العتجاؿ ،)592/4( :كلداف السيداف.)252/6( :

( )9الدْرِق ُّي :بفتح الداؼ كسكػف الخاء كفي آخخىا القاؼ ،ىحه الشدبة إلى قخية مغ قخػ مخك يقاؿ ليا زرؽ( .النداب
لمدسعاني.)284/6 :
( )10انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)321/9( :كلداف السيداف.)143/7( :

( ) 11انطخ إلى :معخفة الرحابة لبي نعيع ،)2909/5( :كاالستيعاب ،)1669/4( :كأسج الغابة،)133/6( :

كالصابة.)146/7( :
058

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

ِ
الجيمِ ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :دمحم بغ إسساعيل ّ

السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)1

العمة الثانية:

جيالة يحيى بغ أبي خالج ،حيث تفخد بالخكاية عشو ابغ أبي فجيظ ،نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو

قػلو" :مجيػؿ( ،")2كقاؿ الحىبي" :مجيػؿ( ،")3كقاؿ الحافع ابغ حجخ" :مجيػؿ( ،")4كىحه عمة قادحة
ضاىخة.

العمة الثالثة:

ٍ
ِ
ر ِارِّؼ الدْرِق ِي ،حيث تفخد بالخكاية عشو يحيى بغ أبي خالج ،نقل ابغ
جيال ُة ابغ أبى َس ْعج ال َْن َ
ّ
أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :مجيػؿ( ،")5كقاؿ الحافع ابغ حجخ" :ال يعخؼ( ،")6كىحه عمة قادحة ضاىخة.
قمت :أما العمة الثانية كالثالثة فقج أشار إلييسا أبػ حاتع ،كأما العمة الكلى فمع يذخ إلييا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ٍ
ِ
ابغ أبي س ْعٍج مجيػ ِ
الف.
الحجيث
ُ
ٌ
بغ أبي خالج ك َ
ضعيف بيحا السشاد؛ لف َي ْح َيى َ
َ

( )1انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
( )2الجخح كالتعجيل.)140/9( :
( )3ميداف االعتجاؿ.)592/4( :
( )4لداف السيداف.)252/6( :

( )5الجخح كالتعجيل.)321/9( :
( )6لداف السيداف.)143/7( :
059

ال نسػذج الخابع:
-16

مدأل ٌة (" -)9648وس لت أبي عغ حجيث حجَّثشا أبػ سعيج الشج ،عغ السغيخة بغ جسيل بغ

أثيخ الكشج ّي ،عغ سميساف بغ عمي بغ عبج للا بغ عَّباس ،عغ أبيه ،عغ جّجِ ،عغ الشبي -صمى
ّ
ّ
للا عميه وسمع -قاؿ" :الػالء( )1ليذ بستح ّػؿ وال مشتقل" ،قاؿ أبي :هحا حجيث مشكخ ،ومغيخة
مجهػؿ(.")2

 أخخجو البدار في مدشجه ( ،)305/99حجيث رقع ،5135مغ شخيق أبي سعيج الشػج ،بػو ،متقػارباللفاظ.

 أخخجو أبػ بذخ الجكالبي في الكشى كالسساء ( ،)799/1حجيث رقع ،9139مغ شخيق أبي سعيجالشج ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أبػ جعفخ العقيمي في كتابو الزعفاء الكبيخ9756 ،باب مغيخة بغ جسيل ( ،)989/3مغشخيق أبي سعيج الشج ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ97 ،باب عمي بغ عبجللا بغ عباس عغ أبيو (،)188/90حجيث رقع ،90683مغ شخيق أبي سعيج الشج ،بو ،متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

()3
ِ
ِِ ِ
َش ُّج اَْل ُكػِف ُّي(.)4
ر ْي ٍغ اْل ِك ْشِج ُّؼ ُأبػ َس ِع ْيٍج ْال َ
َ -9ع ْبُجَّللا ْب ُغ َسعيج ْبغ ُح َ
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :كػفي ثقة صجكؽ" ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ليذ بو بأس،

كلكغ يخكػ عغ قػـ ضعفاء ( ،") 5كذكخه ابغ حياف في الثقات ( ،) 6كنقل السدؼ عغ أبي حاتع قػلو:
"الشج إماـ أىل زمانو" ،كعغ الشدائي قػلو" :صجكؽ" ،كقاؿ مخة" :ليذ بو بأس" ،كعغ دمحم بغ أحسج

ِ
مات اْل ُس ْع َت ُق َكِرثَ ُو ُم ْعِتُقو ،أ َْك َكَرثَ ُة ُم ْعِتِقو ،كانت العخب تبيعو كتيبو فشيي عشو ،لف
كىػ ِإ َذا َ
(َ )1كَال :يعشي كالء الع ْتقُ ،
الػالء كالشدب ،فل يدكؿ بالزالة( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)227/5( :
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)51/2( :باب عمل أخبار ركيت في الفخائس.
( )3اْل ِك ْش ِج ُّؼ :بزع الكاؼ كسكػف الشػف ككدخ الجاؿ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى كشجػ ،كىي قخية مغ قخػ سسخقشج.

(النداب لمدسعاني.)161/11 :
( )4تيحيب الكساؿ.)27/15( :
( )5الجخح كالتعجيل.)73/5( :

( )6الثقات البغ حباف.)365/8( :
061

الذصػؼ قػلو" :ما رأيت أحفع مشو ( ،") 1قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة سبع كخسديغ
كمائتيغ(.)2

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
بغ أَِثي ٍخ اْل ِكشِج ُّؼُ ،كػِف ٌّي ،مجيػؿ ،ال تُعَمع سش ُة ِ
 -1م ِغيخةُ ُ ِ ِ
كفات ِو(.)3
ْ
ْ ُ ََ
بغ َجسْيل ِ ْ
َ ْ ُْ ٌ
ُ َْ
ِ
ٍ
ِ
معخض
ذلظ في
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
بياف َ
ٌ
ْ
الحجيث ع ِغ ِ
ِ
ِ
العمة الُكلى ِم ْغ ِ
الحجيث.
عمل ىحا
َ
ِ ِ
اس اْلُقخِش ُّي اْلي ِ
ِ
اش ِس ُّي(.)4
ُ -4سَم ْي َس ُ
اف ْب ُغ َعم ِّي ْب ِغ َع ْبجَّللا ْب ِغ َعب ٍ َ
َ
ذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)5كقاؿ الحافع ابغ حجخ :مقبػؿ ،مات سشة مائة كاثشتيغ كأربعيغ(.)6

خَلصة القػؿ فيه :ليغ الحجيث.
ِ
اس اْلُقخِش ُّي اْلي ِ
ِ
اش ِس ُّي ُأبػ ُم َحسٍج(.)7
َ -3عم ُّي ْب ُغ َع ْبُجَّللا ْب ِغ َعب ٍ َ
َ
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة قميل الحجيث( ،")8كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")9كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي

زرعة قػلو" :ثقة( ،")10كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)11كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة عابج ،مات سشة
ثساني عذخة كمائة عمى الرحيح(.)12

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
صمِ ِب اْلُقخِش ُّي اْلي ِ
َ -5ع ْبُجَّللاِ ْب ُغ َعب ِ
اس ِ
جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة
صحابي
اش ِس ُّي،
بغ َع ْبِجاْل ُس َ
ٌّ
ٌ
َ
َ
رقع(.)9535
( )1تيحيب الكساؿ.)30-29/15( :
( )2انطخ إلى تقخيب التيحيب.)305/( :
( )3انطخ إلى :مدشج البدار ،)405/11( :كالزعفاء الكبيخ ،)477/5( :كالجخح كالتعجيل ،)219/8( :كمجسع الدكائج
كمشبع الفػائج ،)231/4( :كفتح البارؼ ،)44/12( :كلداف السيداف.)75/6( :
( )4اْلي ِ
اش ِس ُّي :بفتح الياء بعجىا اللف كفي آخخىا الذيغ السعجسة بعجىا السيع ،ىحه الشدبة إلى ىاشع بغ عبج مشاؼ،
َ
بي ملسو هيلع هللا ىلص ندبة إلى ىاشع ،ككل عمػؼ كعباسي فيػ ىاشسي ،كإنسا سسى ىاشساً ليذسو الثخ َيج كاسسو عسخك.
كقيل لمش
ّ ِّ
(النداب لمدسعاني.)379/13 :
( )5الثقات البغ حباف.)381/6( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)253/( :
( )7تيحيب الكساؿ.)35/21( :

( )8الصبقات الكبخػ.)240/5( :
( )9معخفة الثقات لمعجمي.)156/2( :
( )10الجخح كالتعجيل.)192/6( :

( )11الثقات البغ حباف.)160/5( :
( )12انطخ إلى تقخيب التيحيب.)403/( :
060

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

ٍ
جيال ُة مغيخَة ِ
َش ُّج اَْل ُكػِف ُّي ،قاؿ البدار:
بغ
جسيل اْل ِك ْشِج ِّؼ ،حيث تفخد بالخكاية عشو أبػ سعيج ْال َ
"ليذ بسعخكؼ في الحجيث( ،")1كقاؿ أبػ جعفخ العقيمي" :مشكخ الحجيث( ،")2كنقل ابغ أبي حاتع عغ

أبيو قػلو" :مجيػؿ( ،")3كقاؿ الييثسي" :ضعيف( ،")4كقاؿ الحافع ابغ حجخ" :مجيػؿ( ،")5كنقل عغ
عبج الحق قػلو :مجيػؿ كأقخه عميو ابغ القصاف( ،)6كىحه عمة قادحة ضاىخة.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك ليغ الحجيث في إسشاد الحجيث ،ىػ سميساف بغ عمي اْلي ِ
اش ِس ُّي ،كىحه عمة قادحة
َ

ضاىخة.

العمة الثالثة:

ٍ
تفخد مغيخَة ِ
جسيل اْل ِك ْشِج ِّؼ بتحسل ركاية
بغ
ىي الشكارة -كىي عمة ضاىخة قادحة ،-كالسخاد بيا ىشا ُ
الحجيث كسا تقجـ آنفاً في تخخيج الحجيث ،كإلى ىحا ذىب بعس العمساء ،كالبدار حيث قاؿ" :كىحا

الحجيث ال نعمسو يخكػ عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -بيحا المفع إال مغ ىحا الػجو بيحا السشاد ،كالسغيخة بغ جسيل
ليذ بسعخكؼ في الحجيث( .")7كأبػ جعفخ العقيمي الحؼ قاؿ" :مغيخة بغ جسيل كػفي ،عغ سميساف بغ

عمي ،مشكخ الحجيث" ،ثع ركػ لو ىحا الحجيث ،كقاؿ" :كال يعخؼ إال بو( .")8كىحا يؤيج ما ذىب إليو أبػ
حاتع حيشسا قاؿ" :ىحا حجيث مشكخ".

قمت :أما العمة الكلى كالثالثة فقج أشار إلييسا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ِ
ٍ
لجيالة مغيخَة ِ
تاب ْع.
عمي
بغ
السشاد؛
ضعيف بيحا
الحجيث
جسيل ،كلف سميساف بغ ٍ
ُ
ٌ
ٌ
كلع ُي َ
مقبػؿ ْ
َ َ ّ

( )1مدشج البدار.)405/11( :
( )2الزعفاء الكبيخ.)477/5( :
( )3الجخح كالتعجيل.)219/8( :

( )4مجسع الدكائج كمشبع الفػائج.)231/4( :
( )5فتح البارؼ.)44/12( :
( )6لداف السيداف.)75/6( :

( )7مدشج البدار.)405/11( :
( )8الزعفاء الكبيخ.)181/4( :
062

السبحث َّ
الثاني
ثَلثة نساذج لإلعَلؿ بزعف راو أو أكثخ في سشج الحجيث
ال نسػذج الوؿ:
-17

مدأل ٌة (" -)959وسئل أبػ زرعة عغ حجيث رواِ السحاربي ،عغ م َّ
صخح بغ يديج ،عغ

عبيجللا ابغ زحخ ،عغ عمي بغ يديج ،عغ القاسع ،عغ أبي أمامة ،عغ الشبي -صمى للا عميه
ّ
ّ
()2
()1
َّ
َّ
وسمع ،-قاؿ" :ويل لألعقاب مغ الشار" ،فقاؿ أبػ زرعة :مصخح ضعيف الحجيث ".

 أخخجو الصبخؼ في تفديخه -جامع البياف في تأكيل القخآف ،-كتاب تفديخ سػرة السائجة باب تفديخاآلية الدادسة ( ،)74/90حجيث رقع ،99515مغ شخيق السحاربي ،بو ،جدء مغ حجيث بمفطو.

دراسة رجاؿ ا سشاد:
 -9عبجالخحسغ بغ دمحم بغ زياد اْل ُس َح ِاربِ ُّي ،أبػ دمحم اَْل ُكػِف ُّي(.)3
قاؿ العجمي" :ال بأس بو( ،")4كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أبيو -

أبي حاتع -قػلو " :صجكؽ إذا حجث عغ الثقات كيخكػ عغ السجيػليغ أحاديث مشكخة فيفدج حجيثو
بخكايتو عغ السجيػليغ( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو :ثقة ،كقاؿ

مخة :ليذ بو بأس( ،)7كقاؿ الحىبي" :ثقة ُي َغ ِّخ ُب( ،")8كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ال بأس بو ككاف يجلذ
قالو أحسج ،مات سشة خسذ كتدعيغ كمائة( ،)9كذكخه في السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ(.)10

خَلصة القػؿ فيه :صجكؽ مجلذ مغ السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع

إال إذا صخحػا بالدساع.
احب ِ
ِ
َف َي ْتخؾ َعِقَب ْيو َغ ْي َخ م ْغدػَليغ ِفي اْلػ ُ ِ
اؿ َذلِ َظِ ،لَن ُي ْع
(ُ )1ى َػ أ ْ
ؼ اْل ُس َ
ز َ
العقبَ ،ف َح َح َ
ص َ َ
اؼَ .كإِن َسا َق َ
ضػء ،كقيل :أرَاد َ
ُ
َ ُ
ػء .كيَق ِ ِ ِ
َك ُانػا َال يدتَْقرػف َغدل ِ ِ
كعْقب( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)268/3 :
أرجميع في اْل ُػ ُ
اؿ فيوَ :عق ٌب َ
ْ َ ُ
ض ِ َُ ُ
َْ ُ
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)58/1( :باب عمل أخبار ركيت في الصيارة.
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)386/17( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)86/2( :
( )5الجخح كالتعجيل.)282/5( :

( )6الثقات البغ حباف.)92/7( :
( )7انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)389/17( :
( )8الكاشف.)642/1( :

( )9انطخ إلى تقخيب التيحيب.)349/( :
( )10شبقات السجلديغ.)40/( :
063

ُ -1مص ِخُح ْب ُغ َي ِد َيج ْال َْسِج ُّؼ اْل ِك َش ِان ُّي(ُ ،)1أبػ اْل ُس َيم ِب اَْل ُكػِف ُّي(.)2
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ليذ بذيء( ،")3كقاؿ مخة" :ليذ بثقة( ،")4كقاؿ الشدائي" :ضعيف(،")5

كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ليذ بالقػػ ،ىػ ضعيف الحجيث ،يخكػ أحاديث ابغ زحخ عغ

عمى بغ يديج فل أدرػ مغ عمى بغ يديج أك مشو" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ضعيف الحجيث( ،")6كقاؿ

الحىبي" :ضعيف( ،")7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ضعيف ،مات بعج السائة(.)8

ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
()9
ِ
الىع ِْ
ِ
ٍ
ال ْف ِخ ِيق ُّي(.)10
ُ -4عبيجللا ْب ُغ َز ْحخ الز ْسخ ُّؼ َ ،م ْػ ُ ُ
سأؿ عثساف الجارمي يحيى بغ معيغ عشو ،فقاؿ" :كل حجيثو عشجؼ ضعيف ،قمت :عغ عمي بغ
يديج كغيخه ،فقاؿ :نعع ( ،") 11كقاؿ مخة :ليذ حجيثو بذيء ( ،) 12كقاؿ العجمي" :يكتب حجيثو كليذ

بالقػؼ( ،")13كنقل التخمحؼ عغ البخارؼ قػلو :ثقة( ،)14كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو :ال بأس
بو صجكؽ ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو :ضعيف ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو :ليغ الحجيث ،كعغ ابغ

السجيشي قػلو :مشكخ الحجيث( ،)15كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ" :مشكخ الحجيث ججاً يخكؼ
السػضػعات عغ الثبات ،كإذا ركػ عغ عمي بغ يديج أتى بالصامات ،كإذا اجتسع في إسشاد خبخ

عبيجللا بغ زحخ كعمي بغ يديج كالقاسع أبػ عبج الخحسغ ال يكػف متغ ذلظ الخبخ إال مسا عسمت أيجييع

( )1اْل ِكَش ِان ُّي :بكدخ الكاؼ كفتح الشػف ككدخ الشػف الثانية ،ىحه الشدبة إلى عجة مغ القبائل ،مشيا أبػ قخصافة ،جشجرة
بغ خيذة بغ نفيخ الكشاني( .النداب لمدسعاني.)151/11 :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)60/28( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)355/3( :
( )4تاريخ ابغ معيغ.)426/4( :

( )5الزعفاء كالستخككػف.)97/( :
( )6الجخح كالتعجيل.)409/8( :
( )7الكاشف.)269/2( :

( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)534/( :

ِؼ :بفتح الزاد السعجسة كسكػف السيع ككدخ الخاء ،ىحه الشدبة إلى ضسخة ،كىع بشػ ضسخة رىط عسخك بغ
( )9الز ْسخُّ
أمية الزسخّؼ صاحب رسػؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص( .النداب لمدسعاني.)396/8 :
( )10انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)36/19( :
( )11تاريخ ابغ معيغ.)174/( :
( )12السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)449/3( :
( )13معخفة الثقات لمعجمي.)109/2( :

( )14انطخ إلى العمل الكبيخ لمتخمحؼ.)189/( :
( )15انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)315/5( :
064

فل يحل االحتجاج بيحه الرحيفة بل التشكب عغ ركاية عبيجللا بغ زحخ عمى الحػاؿ أكلى( ،")1كنقل

الدمسي عغ الجارقصشي قػلو" :ضعيف( ،")2كنقل السدؼ عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ثقة" ،كعغ الشدائي

قػلو" :ليذ بو بأس" ،كعغ الخصيب البغجادؼ قػلو" :كاف رجلً صالحاً كفي حجيثو ليغ" ( ،) 3كقاؿ
الحىبي" :جائد الحجيث( ،")4كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ يخصئ ،مات بعج السائة(.)5

ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
 -3عِم ُّي بغ يديج ب ِغ أَِبي ِى َل ٍؿ الَْلي ِان ُّي ( ،) 6كيقاؿ :اْل ِي َللِ ُّي ،أبػ ِ
عبج ِ
ِ
الحدغ،
كيقاؿُ :أبػ
السمظ،
َ
ُ َ ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ِ ()7
ِ
ِ
الج َم ْذق ُّي .
الذام ُّي ّ
قاؿ البخارؼ" :مشكخ الحجيث ( ،") 8كقاؿ التخمحؼ" :يزعف ِفي الحِج ِ
يث ( ،") 9كقاؿ الشدائي:
َُ ُ
َ
"متخكؾ الحجيث( ،")10كنقل ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو :ضعيف ،كعغ أبيو -أبي حاتع-

قػلو :ضعيف الحجيث حجيثو مشكخ ،كعغ أبي زرعة قػلو :ليذ بقػؼ ( ،) 11كذكخه ابغ حباف في
السجخكحيغ ،كقاؿ" :مشكخ الحجيث ججاً( ،")12كقاؿ ابغ عجؼ" :كلعمي بغ يديج أحاديث كندخ غيخ ما

ذكخت كيخكؼ عشو يحيى بغ أيػب بغ أبي مخيع كلو غيخ ىحه الشدخة ،كىػ في نفدو صالح إال أف

يخكؼ عشو ضعيف فيؤتى مغ قبل ذلظ الزعيف( ،")13كنقل السدؼ عغ يحيى بغ معيغ قػلو :ضعيف،

كقاؿ مخة :عمي بغ يديج عغ القاسع عغ أبي أمامة ىي ضعاؼ كميا ،كقاؿ مخة :أحاديث عبيج للا بغ

زحخ كعمي بغ يديج عغ القاسع عغ أبي أمامة مخفػعة ضعيفة ،كعغ يعقػب بغ شيبة قػلو :كاىي

الحجيث ،كثيخ السشكخات ،كعغ أبي الفتح الزدؼ ،كأبي الحدغ الجارقصشي ،كأبي بكخ البخقاني ،قػليع:

( )1كتاب السجخكحيغ.)63-62/2( :
( )2سؤاالت الدمسي لمجارقصشي.)208/( :
( )3تيحيب الكساؿ.)39-38/19( :
( )4تاريخ السلـ.)691/3( :

( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)371/( :
( )6الَْل َي ِان ُّي :بفتح اللف كسكػف اللـ كفتح الياء كفي آخخىا الشػف ،ىحه الشدبة إلى ألياف بغ مالظ أخي ىسجاف بغ
مالظ( .النداب لمدسعاني.)342-341/1 :
( )7انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)178/21( :
( )8التاريخ الكبيخ.)301/6( :
( )9سشغ التخمحؼ.)345/5( :

( )10الزعفاء كالستخككػف.)77/( :
( )11انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)209/6( :
( )12كتاب السجخكحيغ.)110/2( :

( )13الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)306/6( :
065

متخكؾ ،كعغ الحاكع أبػ أحسج قػلو :ذاىب الحجيث( ،)1كقاؿ الحىبي" :صالح الحجيث( ،")2كقاؿ الحافع

ابغ حجخ :ضعيف ،مات سشة بزع عذخة كمائة(.)3

ضعيف.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
ام ُّي ،أبػ ِ
ِ
سغ الذ ِ
ِ
الخحسغ ِّ ِ
ِ ِ
ِ
الخ ْح ِ
ام َة(.)4
عبج
ُ
 -5الَقاس ُع ْب ُغ َعبج َ
صاح ُب أبي أُ َم َ
الج َم ْذق ُّي َ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :القاسع أبػ عبج الخحسغ ثقة إذا ركػ عشو الثقات أرسمػا ما رفع ىؤالء(،")5

كقاؿ العجمي" :ثقة يكتب حجيثو كليذ بالقػؼ( ،")6كقاؿ يعقػب بغ سفياف" :ثقة( ،")7كقاؿ التخمحؼ:

"ثقة( ،")8كنقل أبػ جعفخ العقيمي عغ أحسج بغ حشبل قػلو :يخكؼ عمى بغ يديج ىحا عشو عجائب ،كتكمع

فييا ،كقاؿ :ما أرػ ىحا إال مغ قبل القاسع( ،)9كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ" :كاف مسغ يخكؼ
عغ أصحاب رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -السعزلت كيأتي عغ الثقات بالشياء السقمػبات حي يدبق إلى القبػؿ

أنو كاف الستعسج ليا( ،")10كنقل السدؼ عغ يعقػب بغ شيبة قػلو :ثقة ،كعغ أبي حاتع قػلو :حجيث

الثقات عشو مدتقيع ،ال بأس بو ،كإنسا يشكخ عشو الزعفاء ،كعغ اْل َغلِب ِي قػلو :مشكخ الحجيث( ،)11كقاؿ
ّ
()13
الحىبي" :صجكؽ( ،")12كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ُي ِ
غخب كثي اًخ ،مات سشة اثشتي عذخة كمائة .
ِ
ِ
عشو.
عشو
ُ
شكخ حجيثُ ُو في ركاية الزعفاء ُ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة إذا َركػ ُ
الثقاتُ ،
كي ُ
 -6صج ُّؼ بغ عج َلف ب ِغ كى ٍب ،أبػ أُمام َة اْلب ِ
كمات بيا سش َة
الذاـ،
سكغ
صحابي
اىمِ ُّي(،)14
ٌّ
َ
مذيػر َ
ُ َ ُْ َ ْ َ ْ َ ْ
ٌ
ُ َ َ َ
َ
كثسانيغ(.)15
ِس ٍّت
َ

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ179/21( :ك.)182
( )2ميداف العتجاؿ.)162/3( :

( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)406/( :

( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)384-383/23( :

( )5سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)396/( :
( )6معخفة الثقات لمعجمي.)212/2( :
( )7السعخفة كالتاريخ.)375/3( :
( )8سشغ التخمحؼ.)575/4( :

( )9انطخ إلي الزعفاء الكبيخ لمعقيمي.)476/3( :
( )10كتاب السجخكحيغ.)212-211/2( :

( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)389/23( :
( )12الكاشف.)129/2( :

( )13انطخ إلى تقخيب التيحيب.)450/( :
ِ
ِِ
ر َخ( .النداب
( )14اْلَباىم ُّي :بفتح الباء السشقػشة بػاحجة ككدخ الياء كاللـ ،ىحه الشدبة إلى باىم َة ،كىي َباىَم ُة ْب ُغ أ ْ
َع َ
لمدسعاني.)70/2 :
( )15انطخ إلى :االستيعاب ،)736/2( :كالصابة ،)341-339/3( :كتقخيب التيحيب.)276/( :
066

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػ :عبج الخحسغ بغ دمحم اْل ُس َح ِاربِ ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع

السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)1

العمة الثانية:

ٍ
عشعش ُة ِ
الخحسغ ِ
ِ
محسج اْل ُس َح ِاربِ ِي ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ
بغ
عبج
ّ
السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو
النتفت عمة تجليدو( ،)2كىي عمة ضاىخة قادحة.

العمة الثالثة:

كجػد ثلثة ركاة ضعفاء في إسشاد الحجيث ،كىع مصخح بغ يديج ،كعبيج للا بغ زحخ ،كعمي بغ

يديج ،كىحه عم ٌل قادح ٌة ضاىخةٌ.
العمة الخابعة:

ركاية عمي بغ زيج عغ القاسع بغ عبجالخحسغ كىػ ضعيف الحجيث ،ككسا تقجـ بأف القاسع بغ
عبجالخحسغ يشكخ حجيثو في ركاية الزعفاء عشو ،كسا بيغ ذلظ بعس العمساء في تخجستو كسا تقجـ آنفاً،

كىي عمة ضاىخة قادحة.

قمت :أما العمة الثانية -كىي أف ُمص ِخح كعبيجللا كعمي ضعفاء -فقج أشار أبػ حاتع فقط إلى أف
مصخح بغ يديج ضعيف ،كلع يذخ إلى ضعف الخاكييغ اآلخخيغ ،كأما العمة الكلى كالثالثة فمع يذخ

إلييسا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ضعيف ججاً؛ لف :مصخح بغ يديج ،كعبيجللا بغ زحخ ،كعمي بغ يديج،
الحجيث
إسشاد ىحا
ُ
ٌ
بغ ِ
ِ
ِ
الزعفاء َع ِغ القاس ِع ِ
الخحسغ مشكخةٌ.
عبج
ضعفاء ،كلف ركاي َة
ُ

( )1انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
( )2انطخ إلى شبقات السجلديغ.)49/( :
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ال نسػذج َّ
الثاني:
-18

مدأل ٌة (" -)757وسسعت أبي َّ
الدسح،
وحجثشا عغ حخممة ،عغ ابغ وهب ،عغ عبج للا بغ َّ

َّللا
عغ عسخ بغ الربح ،عغ مقاتل ،عغ عسخو بغ شعيب ،عغ أبيه ،عغ جّجِ؛ قاؿ" :رأيت رسػؿ َّ
صمى للا عميه وسمع -في َّالدفخ صا ساً ومفص اًخ ،ورأيته يرّمي حافياً ومشتعَلً ،ورأيته يذخب قاعجاً
()1
الدسح ليذ بقػ ّي ،وهػ
وقا ساً ،ورأيته يشفتل عغ يسيشه وعغ شساله" ،فدسعت أبي يقػؿ :ابغ َّ
مخوزي ،ومقاتل هػ عشجي :مقاتل بغ سميساف(.")2

 أخخجو أبػ داكد في سششو ،كتاب الرلة89 ،باب الرلة في الشعل ( ،)976/9حجيث رقع،654مغ شخيق حديغ السعمع ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو التخمحؼ في سششو ،كتاب الشخبة91 ،باب ما جاء في الخخرة في الذخب قائساً( ،)409/3حجيث رقع ،9884مغ شخيق حديغ السعمع ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدء مغ
حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب إقامة الرلة كالدشة فييا44 ،باب االنرخاؼ مغ الرلة( ،)400/9حجيث رقع ،949مغ شخيق حديغ السعمع ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدء مغ حجيث
متقارب اللفاظ.

 ككحلظ أخخجو في كتاب إقامة الرلة كالدشة فييا66 ،باب الرلة في الشعاؿ ( ،)400/9حجيثرقع ،9048مغ شخيق حديغ السعمع ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)973/1مغ شخيق حديغ السعمع ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدء مغحجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)978/1مغ شخيق مصخ الػراؽ ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدء مغحجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)990/1مغ شخيق حجاج بغ أرشأة ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدءمغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو عبجالخزاؽ في مرشفو ،كتاب الرلة96 ،باب الرلة في الشعميغ ( ،)487/9حجيثرقع ،9591مغ شخيق مقاتل ،عغ عسخك بغ شعيب ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

ؼ ،أك يمتفت إلى السأمػنيغ( .انطخ إلى لداف العخب.)514/11 :
ر َخ َ
صلتو :أَؼ ْان َ
(ْ )1انَفَتل ُف َل ٌف َع ْغ َ
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)256/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:
ز التُّ ِجيِب ُّي( )1اْل ِ
بغ َي ْح َيى ْب ِغ َح ْخمَم َةُ ،أبػ َحْف ٍ
ر ِخ ُّؼ
الذافعي(.)2
صاحب
س
ِ
َ -9ح ْخَمَم ُة ُ
ُ
ْ
َ
ّ
قاؿ يحيى بغ معيغ :كاف شيخاً بسرخ ،ككاف أعمع الشاس بابغ كىب( ،)3كنقل ابغ أبي حاتع عغ

()4
ذتو الكثيخ ،فمع
أبيو قػلو" :يكتب حجيثو كال يحتج بو " ،كقاؿ ابغ عجؼ :كقج تبح ُ
خت حجيث حخممة كفتّ ُ
كىب عشجىع كيكػف حجيثو كّمو عشجه،
زعف مغ أجمو.
ابغ ْ
كرجل تََػ َارػ ُ
أجج في حجيثو ما يجب أف ُي َ
ٌ
ٍ
ببعيج أف ُيغخب عمى غيخه ،كنقل عغ عبجللا بغ دمحم اْلَف ْخَىا َذ ِان ُّي ( ) 5قػلو" :ضعيف ( ،") 6كقاؿ
فميذ
الحىبي" :صجكؽ مغ أكعية العمع ( ،") 7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ،مات سشة ثلث أك أربع

كأربعيغ كمائتيغ(.)8

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
()9
ٍ ِ
ِ
عبجللاِ ُ ِ
ِ
ر ِخ ُّؼ
الفقيو(.)10
ُ -1
ُ
بغ َك ْىب ْب ِغ ُم ْدم ٍع اْلُق َخش ُّي ُ ،أبػ ُم َحسج اْلس ْ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")11كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")12كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة

قػلو" :ثقة" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو" :صالح الحجيث صجكؽ" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو" :صحيح
الحجيث يفرل الدساع مغ العخض كالحجيث مغ الحجيث ،ما أصح حجيثو كأثبتو( ،)13كذكخه ابغ حباف

( )1التُّ ِجيِب ُّي :بزع التاء السعجسة بشقصتيغ مغ فػؽ ككدخ الجيع كسكػف الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحت في آخخىا باء
مشقػشة بػاحجة ،ىحه الشدبة إلى تجيب كىي قبيمة( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)20-19/3 :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)58/5( :
( )3انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)477/4( :
( )4الجخح كالتعجيل.)274/3( :
ِ
سيار أبػ دمحم اْلَف ْخَىا َذ ِان ُّي كيقاؿ اْلَف ْخِىَي ِان ُّي
( )5اْلَف ْخَىا َذان ُّي :أضشيا مغ قخػ ندا بخخاساف ،يشدب إلييا عبج للا بغ دمحم بغ ّ
الش َد ِائ ُّي( .انطخ إلى معجع البمجاف.)258/4 :
( )6انطخ إلى الكامل في ضعفاء الخجاؿ404/3( :ك.)409
( )7الكاشف.)317/1( :
( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)156/( :

( )9اْلُق َخِش ُّي :بزع القاؼ كفتح الخاء كفي آخخىا الذيغ السعجسة ،ىحه الشدبة إلى قخير ،كفييع كثخة عمى اختلؼ
قبائميع( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)369/10 :
( )10انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)277/16( :
( )11تاريخ ابغ معيغ.)412/4( :

( )12معخفة الثقات لمعجمي.)65/2( :
( )13الجخح كالتعجيل.)190-189/5( :
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في الثقات( ،)1كقاؿ ابغ عجؼ" :مغ أجمة الشاس كمغ ثقاتيع( ،")2كقاؿ الحىبي" :أحج الثبات ،كالئسة

العلـ( ،")3قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة حافع عابج ،مات سشة سبع كتدعيغ كمائة(.)4

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
ِ
ِ
ِ
بغ الد ْس ِح التُّ ِجيِب ُّي(.)5
عبج
اج،
كيقاؿُ :
ُ -4
الخحسغ ُ
لو َدر ٌ
يقاؿ ُ
ُ
ر ِخ ُّؼُ ،
عبجللا ْب ُغ الد ْس ِح اْلُق َخش ُّي اْلس ْ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة" ،كنقل عغ عثساف الجارمي قػلو" :ليذ بحاؾ ،صجكؽ( ،")6كذكخه ابغ
حباف في الثقات( ،)7قاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة( ،")8كقاؿ مخة :حجيثو مشكخ( ،)9كقاؿ الشدائي" :ليذ

بالقػؼ( ،")10كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :في حجيثو صشعة-أؼ ضعف ،)11(-كقاؿ ابغ عجؼ
()12
زَمظ الخازؼ قػلو :حيشسا
أرجػ أف سائخ أحاديثو ،غيخ التي أنكخت عميو ،ال بأس بيا  ،كنقل عغ َف ْ
زَمظ ما ىػ بثقة ،كال كخامة لو ،كعغ الشدائي
ذكخ لو قػؿ يحيى بغ معيغ في دراج أنو ثقة ،فقاؿ َف ْ

قػلو" :مشكخ الحجيث ( ،") 13قاؿ الجارقصشي" :ضعيف ( ،") 14كنقل البخقاني عغ الجارقصشي قػلو:
"متخكؾ( ،")15كقاؿ الحافع ابغ حجخ" :صجكؽ في حجيثو عغ أبي الييثع ضعف( ،")16مات سشة اثشتيغ
كثسانيغ كمائة(.)17

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.

( )1الثقات البغ حباف.)346/8( :
( )2الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)241/5( :
( )3ميداف العتجاؿ.)521/2( :

( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)328/( :
( )5انطخ إلى مذاىيخ عمساء المرار.)300/( :
( )6تاريخ ابغ معيغ.)107/( :
( )7الثقات البغ حباف.)114/5( :
( )8العمل كمعخفة الخجاؿ.)82/( :

( )9انطخ إلى السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)116/3( :
( )10الزعفاء كالستخككػف.)39/( :
( )11الجخح كالتعجيل.)442/3( :

( )12انطخ إلى الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)16/4( :
( )13السخجع الدابق.)11-10/4( :
( )14سؤاالت الحاكع لمجارقصشي.)170/( :
( )15سؤاالت البخقاني لمجارقصشي.)29/( :
( )16تقخيب التيحيب.)201/( :

( )17انطخ إلى السعخفة كالتاريخ.)173/1( :
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ص ْب ِح
ُ -3ع َس ُخ ْب ُغ ُ
نقل ابغ أبي

()1
ِ ِ
ِ
ِ
اس ِان ُّي(.)2
ْبغ ُع َس َخ التسيس ُّي اْل َع َجك ُّؼ ،أَُبػ ُن َع ْي ٍع اْل ُخ َخ َ
حاتع عغ أبيو قػلو" :مشكخ الحجيث( ،")3كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ:

"كاف مسغ يزع الحجيث عمى الثقات( ،")4كنقل البخقاني عغ الجارقصشي قػلو" :متخكؾ( ،")5كقاؿ ابغ

القيدخاني :يزع الحجيث ( ،) 6كقاؿ ابغ الجػزؼ" :كىػ مسغ يزع الحجيث ( ،") 7كنقل عغ أَُبػ اْلَف ْتح
ْال َْزِد ُّؼَ :كحاب أ َِشخ ( ،)8كقاؿ ابغ كثيخ" :متخكؾ كحاب متيع بالػضع( ،") 9كقاؿ الحافع ابغ حجخ:
اى ْػَي ْو ،مات بعج السائة(.")10
"متخكؾ كحبو ُ
ابغ َر ُ
متخكؾ.
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
ِ
 -5مَق ِات ُل ْب ُغ س ْميس َ ِ ِ ٍ
اس ِان ُّيُ ،أبػ اْل َح َد ِغ اْلَبْم ِخ ُّي(.)11
اف ْبغ َبذيخ ال َْزد ُّؼ اْل ُخ َخ َ
ُ َ
ُ
() 12
قاؿ ابغ سعج " :أصحاب الحجيث يتقػف حجيثو كيشكخكنو " ،كقاؿ يحيى بغ معيغ" :ليذ
بذيء( ،")13كقاؿ البخارؼ" :ال شيء البتة( ،")14كقاؿ العجمي" :متخكؾ الحجيث( ،")15كنقل أبػ جعفخ

العقيمي عغ البخارؼ قػلو" :ذاىب" ،كقاؿ مخة" :سكتػا عشو( ،")16كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو:
متخكؾ الحجيث ،كعغ ككيع قػلو :كاف كحاباً( ،)17كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ :كاف يكحب

في الحجيث( ،)18كنقل :الخصيب البغجادؼ عغ ابغ عسار السػصمي قػلو" :ال شيء" ،كعغ أحسج بغ
اس ِان ُّي :بزع الخاء السعجسة كفتح الخاء كالديغ السيسمتيغ كفي آخخىا الشػف ،ىحه الشدبة إلى خخاساف كىي بلد
( )1اْل ُخ َخ َ
كبيخة ،كىػ اسع مخكب بالعجسية كمعشاه بالعخبية مػضع شمػع الذسذ( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)70/5 :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)396/21( :
( )3الجخح كالتعجيل.)117/6( :

( )4السجخكحػف البغ حباف.)88/2( :
( )5سؤاالت البخقاني لمجارقصشي.)29/( :
( )6انطخ إلى تحكخة الحفاظ البغ القيدخاني.)293/( :
( )7السػضػعات البغ الجػزؼ.)52/1( :
( )8انطخ إلى السخجع الدابق.)231/1( :
( )9البجاية كالشياية.)275/2( :

( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)414/( :
( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)434/28( :
( )12الصبقات الكبخػ.)263/7( :

( )13تاريخ ابغ معيغ.)373/4( :
( )14التاريخ الكبيخ.)14/8( :
( )15معخفة الثقات لمعجمي.)295/2( :
( )16الزعفاء الكبيخ.)238/4( :

( )17انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)355-354/8( :
( )18انطخ إلى السجخكحيغ البغ حباف.)14/3( :
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سيار قػلو" :متخكؾ الحجيث" ،كعغ أبي داكد قػلو" :تخكػا حجيثو" ،كعغ عسخك بغ عمى قػلو" :كحاب

متخكؾ الحجيث" ،كعغ زكخيا الداجي قػلو" :كاف كحاباً متخكؾ الحجيث( ،")1كنقل السدؼ عغ الشدائي

قػلو" :كحاب ( ،")2كقاؿ الحىبي :متخكؾ( ،)3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :كحبػه كىجخكه كرمى بالتجديع،
مات سشة خسديغ كمائة(.)4

ِ
الحجيث.
متخكؾ
خَلصة القػؿ فيه:
ُ
بغ ِ
بغ اْل َع ِ
بغ َع ْس ِخك ِ
عبجللاِ ِ
بغ م َحسِج ِ
بغ ُش َع ْي ِب ِ
اص اْلُق َخِش ُّي(.)5
َ -6ع ْس ُخك ُ
ُ
قاؿ يحيى بغ معيغ :إذا حجث عسخك بغ شعيب عغ أبيو عغ ججه فيػ كتاب كمغ ىشا جاء
ضعفو ،كإذا حجث عغ الثقات فيػ ثقة( ،)6كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")7كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو أبي
حاتع قػلو" :ليذ بقػؼ يكتب حجيثو ،كما ركػ عغ الثقات فيحاكخ بو" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة في
نفدو إنسا تكمع فيو بدبب كتاب عشجه" ،كعغ أحسج بغ حشبل" :ربسا احتججشا بو" ،كعغ سفياف بغ عييشة

قػلو" :كاف عسخك بغ شعيب إنسا يحجث عغ أبيو عغ ججه ككاف حجيثو عشج الشاس فيو شيء" ،كعغ
يحيى بغ سعيج القصاف قػلو" :ك ٍاه" ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ليذ بحاؾ" ،كقاؿ مخة" :يكتب

حجيثو( ،")8كنقل ابغ عداكخ عغ صالح جدرة قػلو :ثقة كلكغ أحاديثو ال أعمع كيف ىي( ،)9كنقل السدؼ
عغ الشدائي قػلو" :ثقة" ،كقاؿ مخة" :ليذ بو بأس" ،كعغ أحسج بغ سعيج الجارمي" :ثقة" ،كعغ يحيى
بغ سعيج قػلو" :إذا ركػ عشو الثقات فيػ ثقة يحتج بو( ،")10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ،مات

سشة ثساني عذخة كمائة(.)11

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
بغ ِ
بغ اْل َع ِ
بغ َع ْس ِخك ِ
عبجللاِ ِ
بغ م َحسِج ِ
اص اْلُق َخِش ُّي(.)12
ُ -7ش َع ْي ُب ُ ُ

( )1تاريخ بغجاد.)207/15( :
( )2تيحيب الكساؿ.)449/28( :

( )3انطخ إلى الكاشف.)290/2( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)545/( :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)64/22( :
( )6انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)462/4( :
( )7معخفة الثقات لمعجمي.)177/2( :

( )8الجخح كالتعجيل.)239-238/6( :
( )9انطخ إلى تاريخ دمذق.)86/46( :
( )10تيحيب الكساؿ68/22( :ك.)72

( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)423/( :
( )12انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)534/12( :
072

ذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)1كقاؿ الحىبي" :صجكؽ( ،")2كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ثبت

سساعو مغ ججه ،مات بعج السائة(.)3

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
اص ُّ
الع ِ
َ -8ع ْبُجللاِ ْب ُغ َع ْس ِخك ِ
جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)359
الق َخِش ُّي الد ْي ِس ُّي،
ٌّ
صحابي ٌ
بغ َ
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

كجػد رٍاك متخكؾ الحجيث في إسشاد الحجيث ،ىػ عسخ بغ الربح الت ِس ِ
يس ُّي ،كىحه عمة قادحة
ضاىخة.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك متخكؾ الحجيث في إسشاد الحجيث ،ىػ مقاتل بغ سميساف ال َْزِد ُّؼ ،كىحه عمة قادحة

ضاىخة.

قمت :كمغ الججيخ ذكخه أف العمة في كل الخاكييغ أشج مغ العمة في الخاكؼ الحؼ أعل بو أبػ

حاتع الحجيث ،كالجليل أنو قاؿ في عسخ بغ الربح :إنو مشكخ الحجيث ،كفي مقاتل بغ سميساف :إنو

متخكؾ الحجيث ،كىسا عمتاف ضاىختاف قادحتاف كأشج مغ عمة عبجللا بغ الدسح الحؼ قاؿ فيو :إنو ليذ
بقػؼ.

العمة الثالثة:
كجػد أربعة ركاة صجكقيغ ،كىع :حخممة بغ يحيى ،كعبجللا بغ الدسح ،كعسخك بغ شعيب،

كشعيب بغ دمحم ،كمغ السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط

ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء

أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)4

قمت :أما العمة الكلى كالثانية فمع يذخ إلييسا أبػ حاتع ،كأما الثالثة فمع يذخ مغ الخكاة الربعة

الرجكقيغ إال إلى عبجللا بغ الدسح.

( )1الثقات البغ حباف.)437/6( :
( )2الكاشف.)488/1( :

( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)267/( :
( )4انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ِ
الحجيث.
الر ْب ِح متخككا
سميساف
بغ
السشاد؛ لف
ضعيف ججاً بيحا
الحجيث
بغ ُّ
ُ
ٌ
كعسخ َ
َ
مقاتل َ
َ
َ

ال نسػذج الثالث:
محسج بغ داب السجيشي؛ قاؿَّ :
حجثشا
 -19مدأل ٌة (" -)1898وسئل أبػ زرعة عغ حجيث رواِ
َّ
الشبي -صمى للا عميه
أف
صفػاف ابغ سميع ،عغ عبج الخحسغ بغ أبي سعيج ،عغ أبي سعيجَّ :
َّ
الجيغ؛ ألجسه
وسمع -قاؿ" :مغ تع عم ًسا م َّسا يشفع للا به في أمخ ّ
قاؿ أبػ زرعة :محسج هحا ضعيف الحجيث؛ اف يكحب(.")2

()1

للا يػـ القيامة بمجاـ مغ نار"،

 أخخجو ابغ ماجو في السقجمة13 ،باب مغ سئل عغ عمع فكتسو ( ،)97/9حجيث رقع ،165مغشخيق دمحم بغ داب ،بو ،جدء مغ حجيث بمفطو.

ِ
ِ
ِ ِ
صمى َّللاُ َعَم ْي ِو َك َسم َع
 أخخجو أبػ عػانة في مدتخخجو (9 ،)31/9باب ذ ْك ُخ اْل َس ْأثُػر َعغ الخُسػؿ َِ
ِِ
ِ
لؼ كِإ ِ ِ
ِ
االخِت ِ
َخ َب ِِ
يغ ِم ْغ ُخَمَف ِائ ِو ،حجيث
اره عجدت ْ
ِم ْغ أ ْ
لـ ِبُم ُدك ِـ ُسشتو َك ُسشة اْل َس ْيجِّي َ
َ َ
يرائو َعَم ْيو الد ُ
رقع ،96مغ شخيق دمحم بغ داب ،بو ،بمفطو.
دراسة رجاؿ ا سشاد:

 -9محس ُج ْب ُغ َد ٍ
اب اْل َسِج ِيش ُّي(.)3
َُ
()4
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو" :ضعيف الحجيث ،كاف يكحب " ،كقاؿ الحىبي :ضعيف

الحجيث ،كنقل عغ ابغ حباف قػلو :كحاب( ،)5كنقل السدؼ عغ خمف الحسخ قػلو :ابغ داب يزع
الحجيث بالسجيشة( ،)6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :كحبو أبػ زرعة ،مات بعج السائة(.)7
ِ
ككاف َي ْكِح ُب.
خَلصة القػؿ فيه:
ضعيف الحجيثَ ،
ُ
 -1صْفػاف بغ سَمي ٍع اْلسجِن ُّي ،أبػ ِ
عبجللاِ اْلُق َخِش ُّيُّ ،
الدْى ِخ ُّؼ(.)8
ََ
ُ
َ َ ُ ُْ ُ

ِ
ِ
ِ
كيتَعيغ َعَم ْي ِوَ ،كسغ َي َخػ رُجلً
بسغ أَْل َجع َنْف َد ُو ِبم َجاـٍَ .كاْل ُس َخُاد ِباْلعْم ِع َما َيْم َدُمو تَ ْعميسو َ
"الس ْسدظ َع ِغ اْل َك َل ِـ َمسث ٌل َ
( )1أؼ ُ
ِ
ِ
يث َع ْيج ِب ِْ
اء ُم ْد َتْفِتياً ِفي َح َل ٍؿ أ َْك
َح ِج َ
ال ْس َل ِـ َكَال ُي ْحدغ الر َل َة َكَق ْج َح َ
ػؿ :عّمسػني َك ْي َ
زخ كْقتُياَ ،فَيُق ُ
ف أُصّميَ ،كَك َس َغ َج َ
ِِ
ِ
ِ
استَحق اْل َػ ِع َيج"( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)234/4 :
َح َاخـٍَ ،فِإن ُو َيْمدـ في َى َحا َكأ َْمثَالو تَ ْع ِخ ُ
يف اْل َج َػابَ ،ك َم ْغ َمَشعو ْ
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)438/2( :باب عمل أخبار ركيت في العمع.
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)172/25( :
( )4الجخح كالتعجيل.)250/7( :
( )5انطخ إلى ميداف العتجاؿ.)540/3( :
( )6انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)172/25( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)477/( :

( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)184/13( :
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قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث ( ،")1قاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة ( ،") 2كنقل البخارؼ عغ

سفياف بغ عييشة قػلو" :ثقة( ،")3كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")4كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة(،")5
كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو :ثقة ،كعغ يعقػب بغ شيبة قػلو :ثقة

ثبت( ،)7كقاؿ الحىبي" :ثقة حجة( ،")8كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة مائة كاثشتيغ كثلثيغ(.)9

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
()10
ِ
ٍ
ِ ِ
الخحسغ ُ ِ ِ
ِ
ر ِار ُّؼ(.)11
عبج
ُ -4
بغ سعج بغ مالظ بغ سشاف اْل َخ ْدَرج ٌّي ْال ْن َ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")12كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)13كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة(،")14
كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة اثشتي عذخة كمائة(.)15

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
بكشيت ِو ،لو ك ِ
بغ عب ٍيج ْالنر ِار ُّؼ ،أَبػ س ِعيٍج اْلخج ِر ُّؼ ،مذيػر ِ
بغ ِس َش ِ
 -3س ْعُج ْب ُغ مالِ ِظ ِ
لبيو صحبةٌ
ُ َ ْ ُْ
ُ
ٌ
اف ِ ُ َ
َْ
َ
َ
كاسترغخ بأحج ثع شيج ما بعجىا كركػ الكثيخ ،مات بالسجيشة سشة ثلث أك أربع أك خسذ كستيغ
كقيل سشة أربع كسبعيغ(.)16

( )1الصبقات الكبخػ.)417/5( :
( )2العمل كمعخفة الخجاؿ.)494/2( :
( )3التاريخ الكبيخ.)308/4( :

( )4معخفة الثقات لمعجمي.)467/1( :
( )5الجخح كالتعجيل.)424/4( :
( )6الثقات البغ حباف.)468/6( :
( )7انطخ إلى تيحيب الكامل.)187/13( :
( )8الكاشف.)503/1( :

( )9انطخ إلى تقخيب التيحيب.)276/( :

( )10اْل َخ ْدَرِج ٌّي :بفتح الخاء السعجسة كسكػف الداؼ كفتح الخاء كفي آخخىا الجيع ،ىحه الشدبة إلى الخدرج كىػ بصغ مغ
النرار( .النداب لمدسعاني.)119/5 :
( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)134/17( :
( )12معخفة الثقات لمعجمي.)78/2( :
( )13الثقات البغ حباف.)77/5( :
( )14تيحيب الكساؿ.)135/17( :

( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)341/( :
( )16انطخ إلى :االستيعاب ،)602/2( :كالصابة ،)67-65/3( :كتقخيب التيحيب.)232/( :
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بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

كجػد رٍاك ضعيف الحجيث ،ككاف يكحب في إسشاد الحجيث ،كىػ دمحم بغ ٍ
داب اْل َسِج ِيش ُّي ،كىحه عمة

قادحة ضاىخة.

العمة الثانية:

انفخاد دمحم بغ داب بيحا السشاد ،كىي عمة ضاىخة قادحة؛ لف دمحم بغ داب ضعيف الحجيث ،كال
يقبل تفخده ،كمجار ىحا السشاد عميو .كنقل ابغ القيدخاني عغ الجارقصشي قػلو" :تفخد ِب ِو محسُج بغ َد ٍ
اب،
َُ
عغ صْفػاف بغ سميع ،كتفخد ِب ِو عبج للا بغ ع ِ
اصع اْل َحس ِان ُّيَ ،عغ ُم َحسج بغ َداب(.")1
َ
َ
َ َ َ
ُ
قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ زرعة ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
بغ ٍ
الحجيث ،ككاف يكحب.
ضعيف
داب اْل َسِج ِيشي
إسشاد ىحا الحجيث ضعيف ججاً؛ لف
َ
محسج َ
ُ
اف
(صْفػ َ
كمغ الججيخ ذكخه أف أبا زرعة قج ضعف دمحم بغ داب ىشا مع أنو صخح بالدساع عغ شيخو َ

ا ْب َغ ُسَمي ٍع) ،كىحا إف دؿ عمى شيء فإنسا يجؿ عمى عسق فيع أبي زرعة لعمع العمل؛ لنو لع يغتخ
بترخيح دمحم بالدساع عغ صفػاف الحؼ تحسل عشو الحجيث؛ لف دمحماً كاف يكحب ،كمغ كحبو ترخيحو
بالدساع ىشا ،بخلؼ السجلذ الحؼ ال يكحب ،كإذا لع يتحسل الحجيث عغ شيخو ،فإنو يأتي بعبارة تػىع

الدساع كال تقتزيو ،كأف يقػؿ :عغ ،أك أف ،أك قاؿ ،كنحػ ذلظ.

( )1أشخاؼ الغخائب كالفخاد.)72/5( :
076

السبحث َّ
الثالث
()1

أنسػذجاف لإلعَلؿ ب َّ
الترحيف

في متغ الحجيث

ال نسػذج الوؿ:
 -40مدأل ٌة (" -)9639وسئل أبػ زرعة عغ حجيث رواِ قبيرة ،عغ َّ
الثػرّي ،عغ زيج بغ أسمع،
َّللا -صمى للا عميه
عغ عياض بغ عبجللا ،عغ أبي سعيج ،قاؿ" :كَّشا نػّرثه عمى عهج رسػؿ َّ
وسمع-؛ يعشي :الجَّج" .فقاؿ أبػ زرعة :هحا خص  ،أخص فيه قبيرة ،إنسا هػ :كشا نؤّدي صجقة الفصخ
َّللا -صمى للا عميه وسمع.")2(-
عمى عهج رسػؿ َّ

 أخخجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الدكاة74 ،باب صجقة الفصخ صاع مغ شعيخ (،)179/"كشا ن ْ ِ
اعا ِم ْغ َش ِع ٍ
يخ".
حجيث رقع ،9505عغ قبيرة ،بو ،بمفعُ ُ :
ص ً
صع ُع الر َجَق َة َ
 أخخجو الصحاكؼ في شخح معاني اآلثار ،كتاب الدكاة9 ،باب مقجار صجقة الفصخ ( ،)39/1حجيث"كشا نع ِصي َزَكاة اْل ِف ْ ِ
اعا
َ
زَ
ص ِخ م ْغ َرَم َ
ص ً
رقع ،4901عغ عمي بغ شيبة ،عغ قبيرة ،بو ،بمفعْ ُ ُ :
اف َ
شعا ٍـ أَك صاعا ِمغ تَس ٍخ ،أَك ص ِ
ِ
ٍِ
اعا ِم ْغ أ َِق ٍط".
ص ً
م ْغ َ َ ْ َ ً ْ ْ ْ َ ً
اعا م ْغ َشعيخ ،أ َْك َ
 -أخخجو البييقي في الدشغ الكبخػ ،كتاب الدكاة93 ،باب ما يجػز إخخاجو ليل البادية في زكاة

الفصخ مغ القط كغيخه ( ،)190/3حجيث رقع ،7719مغ شخيق دمحم بغ عبجالػىاب ،عغ قبيرة،
ِ
ِ
ِ
اة اْل ِف ْ ِ
اعا
اعا ِم ْغ َ
بو ،بمفعُ :
"كشا ُن ْعصي َزَك َ
ص ً
ص ً
ش َعا ٍـ أ َْك َ
صمى للاُ َعَم ْيو َك َسم َعَ -
صخ َزَم َغ الشب ِّي َ -
ِ
ِ ٍ
اعا ِم ْغ أ َِق ٍط".
ص ً
م ْغ َشعيخ أ َْك َ
 أخخجو ابغ أبي شيبة في مرشفو ،كتاب الفخائس33 ،باب ِفي اْل َجِّج ما لو كما جاء فيو عغ الشبيملسو هيلع هللا ىلص كغيخه ( ،)159/6حجيث رقع ،49196عغ قبيرة ،بو ،بمفطو.
 أخخجو ابغ عداكخ في تاريخ دمذق3938 ،باب عمي بغ عبجللا بغ الحدغ ( ،)96/34عغ أبػحاتع الخازؼ كجعفخ بغ دمحم بغ شاكخ ،عغ قبيرة ،بو ،بمفطو.

 أخخجو البدار في كذف الستار ،كتاب الفخائس3 ،باب في أـ كأخت كجج ( ،)931/1حجيثرقع ،9487عغ دمحم بغ عسخ بغ ىياج ،عغ قبيرة ،بو ،بمفطو.

( )1السرح ُ ِ
ؼ  :ما غيخ فيو الشقط أك الذكل .كىحا تعخيف الستقجميغ ،مسغ سبق الحافع ابغ حجخ ،أما
الس َحخ ُ
ف أك ُ
َُ
الحافع ففخؽ بيشيسا ،حيث قاؿ" :إف كانت السخالفة بتغييخ حخؼ أك حخكؼ مع بقاء صػرة الخط في الدياؽ ،فإف كاف
ذلظ بالشدبة إلى الشقط فالسرحف ،كإف كاف بالشدبة إلى الذكل فالسحخؼ"( .ندىة الشطخ شخح نخبة الفكخ،)47/( :

(كانطخ إلى تقخيب الشػكؼ ضسغ تجريب الخاكؼ.)195-193/2 :

( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)52/2( :باب عمل أخبار ركيت في الفخائس.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:

الدػ ِائ ُّي( ،)1أبػ ع ِ
ِ
ِ
بغ م َحسِج ِ
بغ ُعْق َب َة ِ
ام ٍخ اْل ُكػِف ُّي(.)2
بغ ُس َفي َ
ير ُة ُ
ُ َ
اف ّ َ
ُ
َ -9قب َ
()3
ِ
ير َة
قاؿ يحيى بغ معيغ" :قبيرة ليذ بحجة في سفياف " ،قاؿ أحسج بغ حشبل :حيشسا َذ َك َخ َقب َ
ِ
ير ُة أثبت مشو ججاً يعشي في حجيث سفياف ،أبػ ححيفة شبو ال شيء ،كقج كتبت
كأبا ححيف َة فقاؿَ" :قب َ

عشيسا جسيعاً( ،")4كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)6كقاؿ أبػ داكد :كاف قبيرة ال
يحفع ،ثع حفع بعج( ،)7كنقل :ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو " :ثقة إال في حجيث الثػرؼ ليذ
بحلظ القػػ" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو" :سألت أبى عغ قبيرة كأبى ححيفة ،فقاؿ :قبيرة أحمى

عشجؼ كىػ صجكؽ لع أر أحجاً مغ السحجثيغ يأتي بالحجيث عمى لفع كاحج ال يغيخه سػػ قبيرة بغ

عقبة كعمى بغ الجعج كأبى نعيع في الثػرؼ" ،كعغ أبي زرعة قػلو :حيشسا سئل عغ قبيرة كأبى نعيع،

فقاؿ" :كاف قبيرة أفزل الخجميغ كأبػ نعيع أتقغ الخجميغ( ،")8كنقل الخصيب البغجادؼ عغ حشبل بغ
إسحاؽ قػلو :سألت يحيى بغ آدـ عغ قرة قبيرة في سفياف ،فقاؿ :كاف كثيخ الغمط ،قمت لو :فغيخ

ىحا؟ قاؿ :كاف صغي اًخ ال يزبط ،قمت لو :فغيخ سفياف ،قاؿ :كاف قبيرة رجلً صالحاً ثقة ،ال بأس
بو(َ ،)9كَقاؿ ِإ ْس َحاؽ ْبغ سيارَ :ما رأيت مغ الذيػخ أحفع مغ قبيرة ْبغ عقبة ،كعغ ابغ خخاش قػلو:
صجكؽَ ،كَقاؿ صالح ْبغ ُم َحسج :كاف رجلً صالحاً إال أنيع تكمسػا في سساعو مغ سفياف( ،)10كنقل
السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ليذ بو بأس( ،")11كقاؿ الحىبي" :حافع عابج( ،")12كقاؿ الحافع ابغ حجخ:
صجكؽ ربسا خالف ،مات سشة خسذ عذخة كمائتيغ عمى الرحيح(.)13

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.

ِ
الد َػ ِائ ُّي :بزع الديغ كالػاك كفي آخخىا الياء آخخ الحخكؼ ىحه الشدبة إلى بشى سػاءة بغ عامخ بغ صعرعة.
(ّ )1
(النداب لمدسعاني.)288/7 :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)481/23( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)114/1( :

( )4العمل كمعخفة الخجاؿ.)386/1( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)214/2( :
( )6الثقات البغ حباف.)21/9( :

( )7انطخ إلى سؤاالت أبي عبيج اآلجخؼ لبي داكد.)206/( :
( )8الجخح كالتعجيل.)127-126/7( :
( )9انطخ إلى تاريخ بغجاد.)48/23( :
( )10انطخ إلى السخجع الدابق.)493/14( :
( )11تيحيب الكساؿ.)487/23( :
( )12الكاشف.)133/2( :

( )13انطخ إلى تقخيب التيحيب.)453/( :
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اف ْب ُغ َس ِع ْيِج ْب ِغ َم ْد ُخْك ٍؽ اَلث ْػِر ُّؼ ،ثقة حافع حجة ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797
ُ -1سْف َي ُ
 -4زيج بغ أَسَمع اَْلُقخِش ُّي اْلعج ِك ُّؼ مػلى عسخ ،أبػ ِ
عبجللاِ كأبػ أسام َة اْل َس َجِن ُّي(.)1
ُ ََ
َ ُْ ْ ُ ْ َ َ
ََ َ
()3
()2
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث " ،قاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ

أبيو قػلو" :ثقة" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة" ،كعغ عبيجللا بغ عسخ قػلو" :ما أعمع بو بأساً( ،")4كذكخه

ابغ حباف في الثقات( ،)5كنقل ابغ عداكخ عغ يعقػب بغ شيبة قػلو" :ثقة مغ أىل الفقو كالعمع" ،كعغ

ابغ خخاش قػلو" :صجكؽ ثقة( ،")6كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،")7كقاؿ الحىبي" :ثقة حجة(،")8

قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة عالع ككاف يخسل ،مات سشة ست كثلثيغ كمائة( .)9كركايتو عغ أبي سعيج

مباشخة مخسمة كقج زالت ىحه العمة؛ لنو لع يثبت إرسالو في ىحا الحجيث عغ أبي سعيج الخجرؼ لف

بيشيسا عياض بغ عبجللا(.)10

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
بغ أَِبي سخٍح اَْلُقخِش ُّي اْلع ِ
بغ س ْعِج ِ
اض ْب ُغ َع ْبِجَّللاِ ِ
ام ِخ ُّؼ اْل َس ِّك ُّي(.)11
 -3ع َي ُ
َْ
َ
َ
َ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")12كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة( ،")13كذكخه ابغ حباف
في الثقات( ،)14كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،")15كقاؿ الحىبي" :ثقة حجة( ،")16كقاؿ الحافع

ابغ حجخ :ثقة ،مات عمى رأس السائة(.)17
( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)12/10( :
( )2الصبقات الكبخػ.)413/5( :
( )3العمل كمعخفة الخجاؿ.)409/1( :
( )4الجخح كالتعجيل.)555/3( :

( )5الثقات البغ حباف.)246/4( :
( )6تاريخ دمذق.)282/19( :
( )7تيحيب الكساؿ.)17/10( :
( )8ميداف العتجاؿ.)98/2( :

( )9انطخ إلى تقخيب التيحيب.)222/( :
( ) 10انطخ إلى السخاسيل البغ أبي حاتع ،)224/64( :كانطخ إلى جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل لمعلئي:
(.)178/
( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)567/22( :
( )12معخفة الثقات لمعجمي.)198/2( :
( )13الجخح كالتعجيل.)408/6( :
( )14الثقات البغ حباف.)264/5( :
( )15تيحيب الكساؿ.)569/22( :
( )16تاريخ السلـ.)134/3( :

( )17انطخ إلى تقخيب التيحيب.)437/( :
079

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ٍِ
ر ِار ُّؼ ،أبػ سعيج اْل ُخ ْج ِر ُّؼ ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)1898
َ -5س ْعُج ْب ُغ َمالظ ْال ْن َ
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

الترحيف السػجػد في متغ الحجيث ،كىي عمة مغ عمل الستغ ،كىي عمة ضاىخة قادحة قبل
ٍ
حيشئح .كعمة الترحيف في الحجيث السحكػر
بيانيا ،أما بعج بيانيا بتخخيج الحجيث ،فإف العمة تدكؿ
كسا أشار أبػ زرعة إلييا عشج سؤالو عغ الحجيث ،كأيجه في ذلظ الماـ مدمع حيث قاؿ" :ىحا خبخ

صحف فيو قبير ُة ،كإنسا كاف الحجيث بيحا السشاد عغ عياض قاؿ :كشا نؤديو عمى عيج رسػؿ للا -
ملسو هيلع هللا ىلص ،-يعشي :في الصعاـ كغيخه في زكاة الفصخ .فمع يقخ قخاءتو ،فقمب قػلو ،إلى أف قاؿ :يػرثو .ثع قمب
لو معشى ،فقاؿ :يعشي :الجج( .")1كسا أيجه في ذلظ البدار أيزاً ،الحؼ نقل عشو نػرالجيغ الييثسي قػلو:
"ال نعمسو بيحا المفع إال مغ ىحا الػجو ،عغ أبي سعيج ،كأحدب أف قبيرة أخصأ في لفطو ،كإنسا كاف

عشجؼ :كشا نؤديو ،يعشي :زكاة الفصخ ،كلع يتابع قبيرة عمى ىحا غيخه ( .")2كقج ُركؼ الحجيث عغ
قبيرة عمى الرػاب الرحيح -غيخ السرحف -البخارؼ في "صحيحو" بخقع( ،)9505كالصحاكؼ في

"شخح معاني اآلثار" بخقع ( ،)4901كالبييقي في "الدشغ الكبخػ" بخقع( ،)7719كميع عغ قبيرة ،بو،
ِ () 3
اعا ِم ْغ َش ِع ٍ
"كشا
"كشا ُن ْ
يخ" ،ك عشج الصحاكؼ بمفعُ :
كالحجيث عشج البخارؼ بمفعُ :
ص ً
صع ُع الر َجَق َة َ
شعا ٍـ أَك صاعا ِمغ تَس ٍخ ،أَك ص ِ
ص ِخ ِمغ رمزاف ص ِ
نع ِصي َزَك ِ
ِ ٍ
اعا
َ
ص ً
ْ َ ً
اة اْلف ْ ْ َ َ َ َ َ ً
ُْ
اعا م ْغ َ َ ْ َ ً ْ ْ
اعا م ْغ َشعيخ ،أ َْك َ
ِ
ِ
ِ
اة اْل ِف ْ ِ
اعا ِم ْغ
ِم ْغ أ َِق ٍط" .كعشج البييقي بمفعُ :
""كشا ُن ْعصي َزَك َ
ص ً
صمى للاُ َعَم ْيو َك َسم َعَ -
صخ َزَم َغ الشب ِّي َ -
شعا ٍـ أَك ص ِ
ٍِ
اعا ِم ْغ أ َِق ٍط".
ص ً
ََ ْ َ ً
اعا م ْغ َشعيخ أ َْك َ
العمة الثانية:
ِ
ِ
ٍ
الد َػ ِائ ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
ير ُة بغ عقبة ّ
كجػد راك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػَ :قب َ
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)4
قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ زرعة ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.

( )1التسييد لإلماـ مدمع.)190/( :
( )2كذف الستار عغ زكائج البدار.)12/2( :
( )3أؼ نؤدؼ.

( )4انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ِ
ِ
ِ
ترحيف قبير َة فقج
الد َػ ِائي صجك ٌؽ .أما عم ُة
الحجيث
إسشاد ىحا
ٌ
ُ
ير َة َ
بغ عقب َة ّ
حدغ؛ لف َقب َ
ِ
ِ
الحجيث عمى الرػ ِ
ِِ
ِ
اب ،كالما ِـ البخارِّؼ
كغيخه،
أخخجت
السرادر التي
الحجيث مغ
بعج تخخي ِج
َ
ز ْ
الت َ
يج.
سبق في التخخ ِ
كسا َ
ال نسػذج َّ
الثاني:
 -49مدأل ٌة (" -)1715وسسعت أبا زرعة يقػؿ :حجَّثشا الشفيمي بحجيث زهيخ ،عغ السػد بغ
قرة َّ
فمسا بمغ :فإَّنه يختع عميه بدّيئ
قيذ ،عغ ثعمبة بغ عباد ،عغ سسخة بغ جشجب؛ في َّ
الججَّاؿَّ ،
عسمه" .قاؿ الشفيمي :صحَّف أحسج بغ يػنذ في هحا الحجيث ،فقاؿ :بذيء؛ وإَّنسا هػ :بدّيئ عسمه.

قاؿ أبػ زرعة :وفخح بسا أخص أحسج بغ يػنذ فخ ًحا شجيجاً(.")1
 أخخجو أبػ داكد في سششو ،كتاب الرلة ،تفخيع أبػاب الجسعة4 ،جساع أبػاب صلة االستدقاءكتفخيعيا3 ،باب مغ قاؿ أربع ركعات ( ،)408/9حجيث رقع ،9983عغ أحسج بغ يػنذ ،عغ

زىيخ ،بو مختر اًخ ،جدء مغ حجيث مختمف اللفاظ.

 أخخجو الشدائي في سششو ،كتاب الكدػؼ95 ،باب نػع آخخ مغ صلة الكدػؼ ( ،)119/حجيثرقع ،9386مغ شخيق الحديغ بغ عياش ،عغ زىيخ ،بو مختر اًخ ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)96/5عغ أبي كامل ،عغ زىيخ ،بو مصػالً ،بمفع" :بذيء مغ عسمو"،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:
ِ
بغ َعمِ ِي ِ
بغ م َحسِج ِ
بغ ُنَفْي ٍلُ ،أبػ َج ْعَف ٍخ ُّ
الشَفْيمِ ُّي( )2اْل َحخِان ُّي(.)4()3
ُ -9
عبجللا ُ ُ
ّ
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :الثقة السأمػف" ،كعشو أيزاً قػلو" :سسعت يحيى بغ معيغ
يثشي عمى الشفيمي( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف متقشاً يحفع( ،")6كقاؿ الجارقصشي" :ثقة

( )1عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)406/2( :باب عمل أخبار ركيت في المخاء كالفتغ.
(ُّ )2
الشَفْيمِ ُّي :بزع الشػف كفتح الفاء كسكػف الياء السشقػشة بشقصتيغ مغ تحتيا ،ىحه الشدبة إلى الجج العمى( .النداب
لمدسعاني.)160/13 :
( )3اْل َحخِان ُّي :حخاف بمجة مغ الجديخة كاف بيا كمشيا جساعة مغ الفزلء كالعمساء في كل فغ كىي مغ ديار ربيعة كليا
تاريخ عسمو أبػ عخكبة الحديغ بغ أبى معذخ الحخاني الحافع ذكخ فيو جساعة كثيخة مغ أىل الجديخة سساه تاريخ
الجدرييغ كحخاف بصغ مغ ىسجاف( .انطخ إلى النداب لمدسعاني.)107/4 :

( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)88/16( :
( )5الجخح كالتعجيل.)159/5( :

( )6الثقات البغ حباف.)357-356/8( :
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مأمػف محتج بو( ،")1كنقل :السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو :حيشسا "ذكخ أبا

َج ْعَفخ الشفيمي فأثشى عميو" ،كعغ أبي داكد قػلو" :أشيج َعَمى أني لع أر أحفع مغ الشفيمي( ،")2كقاؿ
الحافع ابغ حجخ :ثقة حافع ،مات سشة أربع كثلثيغ كمائتيغ(.)3
ع.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة حاف ٌ
ُ -1زَى ْي ُخ ْب ُغ ُم َع ِاكَي َة ْب ِغ ُح َج ْي ٍج ،أَُبػ َخ ْيثَ َس َة اْل َج ْع ِف ُّي( )4اَْل ُكػِف ُّي(.)5
قاؿ يحيى بغ معيغ :ثبت( ،)6كقاؿ مخة :ثقة مأمػف( ،)7قاؿ العجمي" :ثقة ثبت مأمػف( ،")8كنقل

ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ أيػب قػلو :زىيخ أحفع مغ عذخيغ مثل شعبة ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو:

زىيخ فيسا ركػ عغ السذايخ ثبت بخ بخ ،كفي حجيثو عغ أبى إسحاؽ ليغ ،سسع مشو بأخخة ،كقاؿ مخة:
مغ معادف العمع ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو :ثقة ،كعغ أبي زرعة قػلو :ثقة ،إال أنو سسع مغ أبى

إسحاؽ بعج االختلط ( ،) 9كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف حافطاً متقشاً ( ،") 10كقاؿ ابغ
ػيو" :كاف حافطاً متقشاً( ،") 11كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة ثبت ( ،") 12كقاؿ الحىبي" :ثقة
َم ْش ُج َ
حجة( ،")13قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت إال أف سساعو عغ أبي إسحاؽ بأخخة ،مات سشة اثشتيغ أك
ثلث أك أربع كسبعيغ كمائة(.)14

إسحاؽ الدِب ْي ِع ِي ففي ِو
سسعو ِم ْغ أِبي
السذايخ ،إال ما
ثبت فيسا َركػ عغ
ِ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
َ
ُ
ّ
ِ
ِ
االختلط.
بعج
ٌ
مشو ِبأَ َخ َ ٍخة َ
ليغ؛ لنو َسس َع ُ

( )1سؤاالت الحاكع لمجارقصشي.)232/( :
( )2تيحيب الكساؿ.)91-90/16( :
( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)321/( :
( )4اْل َج ْعِف ُّي :بزع الجيع كسكػف العيغ السيسمة كفي آخخىا الفاء ،ىحه الشدبة إلى القبيمة كىي جعفي بغ سعج العذيخة
كىػ مغ مححج( .النداب لمدسعاني.)291-290/3 :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)421-420/9( :
( )6انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)564/3( :
( )7انطخ إلى مغ كلـ أبي زكخيا يحيى بغ معيغ في الخجاؿ.)79/( :
( )8معخفة الثقات لمعجمي.)372/1( :

( )9انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)589-588/3( :
( )10الثقات البغ حباف.)337/6( :
( )11رجاؿ صحيح مدمع.)224/1( :
( )12تيحيب الكساؿ.)425/9( :
( )13الكاشف.)408/1( :

( )14انطخ إلى تقخيب التيحيب.)218/( :
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ْ -4الَسػُد ْب ُغ َق ْي ٍ
كيقاؿ :اْل َب َجِم ُّي اَْل ُكػِف ُّي(.)1
ذ اْل َع ْبِج ُّؼ،
ُ
َْ
()3
()2
قاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة " ،كقاؿ العجمي" :ثقة حدغ الحجيث " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو

قػلو" :ثقة" ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ ابغ السجيشي قػلو" :ركػ عغ عذخة مجيػليغ ال

يعخفػف( ،")4كذكخه ابغ حباف في الثقات ( ،)5كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،") 6كقاؿ الحىبي:

"ثقة( ،")7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات بعج السائة(.)8

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
()9
ِ
ٍ ِ
السائة(.)10
بعج
مات َ
ر ِخ ُّؼ َ ،م ْج ُي ْػ ٌؿَ ،
 -3ثَ ْعَم َب ُة ْب ُغ َعباد اْل َع ْبج ُّؼ اَْل َب ْ
ِ
ٍ
تعجيل .كسيأتي بياف ذلظ في معخض
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
ٌ
ْ
الحجيث عغ العمة الثانية مغ عمل ىحا الحجيث.
النرار ،مختمف في ِ
 -5سسخةُ ب ُغ ج ْش َج ِب ب ِغ ِى ٍ
ِ
مذيػر لو
صحابي
كشيت ِو،
حميف
لؿ اْلَف َدِار ُّؼ،
ٌّ
ٌ
ُ
ْ
ٌ
َ َُ ْ ُ
()11
مات بالبر ِخة سش َة ٍ
كخسديغ .
ثساف
ُ
أحاديثَ ،
َ

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

الترحيف السػجػد في متغ الحجيث ،كىي عمة مغ عمل الستغ ،كىي عمة ضاىخة قادحة قبل
ٍ
حيشئح .كعمة الترحيف في الحجيث السحكػر
بيانيا ،أما بعج بيانيا بتخخيج الحجيث ،فإف العمة تدكؿ
كسا أشار أبػ زرعة إلييا عشج ركايتو لمحجيث ،كأيجه في ذلظ ُّ
الشَفيمي بقػلو :صحف أحسج بغ يػنذ في

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)229/3( :
( )2العمل كمعخفة الخجاؿ.)302/( :

( )3معخفة الثقات لمعجمي.)228/1( :
( )4الجخح كالتعجيل.)292/2( :
( )5الثقات البغ حباف.)32/4( :
( )6تيحيب الكساؿ.)230/3( :
( )7الكاشف.)251/1( :

( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)111/( :
( )9انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)395/4( :
( )10انطخ إلى :معخفة الثقات لمعجمي ،)260/1( :الثقات البغ حباف ،)98/4( :كحاشية تيحيب الكساؿ-395/4( :

 ،)396كتقخيب التيحيب.)134/( :

( )11انطخ إلى :االستيعاب ،)655-653/2( :كالصابة ،)150/3( :كتقخيب التيحيب.)256/( :
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اؿِ" :ب َذي ٍء"َ ،كإِن َسا ُى َػِ" :ب َدِّيئ َع َسمِ ِو( ،")1كقج أخخج ركاية أحسج بغ يػنذ ،أبػ داكد في
ىحا الحجيثَ ،فَق َ
ْ
سششو ،حيث أكرد الحجيث مختر اًخ كلع يحكخ مػضع الترحيف( ،)2كلعل الماـ أحسج بغ حشبل أراد في
أثشاء ركايتو لمحجيث حيشسا ذكخ المفع السرحف كىػ" :بذيء مغ عسمو" ،ثع نقل عغ حدغ الشيب
المفع غيخ السرحف في ركايتو عغ زىيخ كلع أقف عمييا كىػ" :بديئ مغ عسمو( ،")3ترحيح ىحه

الخكاية كإزالة عمتيا كىحا يؤيج صحة ما ذىب إليو أبػ زرعة في ىحا الحجيث.

العمة الثانية:

ِ
ٍ
جيال ُة ثعمب َة ِ
ر ِخِّؼ ،كىي عمة ضاىخة قادحة ،حيث تفخد بالخكاية عشو السػد
بغ عباد اْل َع ْبج ِّؼ اَْل َب ْ
ابغ قيذ ،قاؿ العجمي" :مجيػؿ( ،")4كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)5كنقل السدؼ عغ ابغ السجيشي كابغ
حدـ كابغ القصاف قػليع :مجيػؿ( ،)6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :مقبػؿ(.)7

قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ زرعة ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
ٍ
ِ
ِ
ر ِخؼ
ترحيف
مجيػؿ .أما عم ُة
الحجيث
ُ
ٌ
ضعيف بيحا السشاد؛ لف ثعمب َة َ
ٌ
بغ عباد اْل َع ْبجؼ اَْل َب ْ
ِ
بغ يػنذ في ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أحسج ِ
الحجيث
أخخجت
السرادر التي
الحجيث مغ
يج
بعج تخخ ِ
َ
غيخ ىحه الخكاية فقج ز ْ
الت َ
َ
َ
بغ ٍ
عمى الرػ ِ
حشبل ِِ
أحسج ِ
يج.
سبق في التخخ ِ
اب ،كالما ِـ َ
كغيخه ،كسا َ

( )1انطخ إلى عمل الحجيث البغ أبي حاتع.)406/2( :
( )2انطخ إلى سشغ أبي داكد.)308/1( :

( )3انطخ إلى مدشج أحسج بغ حشبل.)16/5( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)260/1( :
( )5الثقات البغ حباف.)98/4( :

( )6انطخ إلى حاشية تيحيب الكساؿ.)396-395/4( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)134/( :
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ِ
مباحث- :
خسدة
كيتكػ ُف ِم ْغ
َ

 السبحث
 السبحث

 السبحث
 السبحث
 السبحث

الدادس
الفرل َّ

ِ
لإلع ِ
الحجيث.
بػضع
لؿ
الوؿ -ثلث ُة
ِ
نساذج ْ
َ
ضي للا عشو -في ِ
لؿ بد ِ
ِ
ِ
لإلع ِ
الحجيث.
سشج
يادة
ػذج ْ
صحابي َ -ر َ ُ ُ
الثاني -أ ُْن ُس ٌ
ٍّ
ِ
لإلع ِ
ِ
باالختلط.
لؿ
الثالث -أ ُْن ُس
ػذجاف ْ
لإلع ِ
ِ
ِ
بالتجليذ.
لؿ
الخابع -أ ُْن ُس
ػذجاف ْ
ِ
لإلع ِ
الدشج ال ُي ْك َشى.
لؿ بأف رٍاك في
ػذج ْ
الخامذ -أُ ْن ُس ٌ

السبحث ال َّوؿ
()1

ثَلثة نساذج لإلعَلؿ بػضع

الحجيث

ال نسػذج الوؿ:
-41

مدأل ٌة (" -)1551وس لت أبي عغ حجيث رواِ داود ابغ رشيج ،عغ بقَّية ،عغ معاوية بغ

الدناد ،عغ العخج ،عغ أبي هخيخة ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع -قاؿ" :مغ
يحيى ،عغ أبي ّ
ّ
حَّجث بحجيث ،فعصذ عشجِ ،فهػ حق" ،قاؿ أبي :هحا حجيث حب(.")2
 -أخخجو أبػ يعمى في مدشجه ( ،)143/99حجيث رقع ،6451عغ داكد بغ رشيج ،بو ،بمفطو.

 أخخجو ابغ عجؼ في كتابو الكامل في الزعفاء9886 ،باب معاكية بغ يحيى أبي مصيعالشخابمدي ( ،)939/8مغ شخيق داكد بغ رشيج ،بو ،بمفطو.

 أخخجو الصبخاني في السعجع الكسط ،باب السيع مغ اسسو دمحم ( ،)496/6حجيث رقع ،6509مغشخيق عبجة بغ عبج الخحيع السخكزؼ ،عغ بقية بغ الػليج ،بو ،بمفطو.

 أخخجو ابغ الجػزؼ في كتابو -السػضػعات ،-كتاب الدب ( ،)77/4مغ شخيق حاجب بغالػليج ،عغ بقية بغ الػليج ،بو ،متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

ٍ
ِِ
ز ِل اْل َخ َػ ِارْزِم ُّيَ ،س َك َغ َب ْغ َج َاد(.)3
الى ْع أَُبػ َ
الف ْ
َ -9د ُاكُد ْب ُغ َرِشيج اْل َياشس ُّيَ ،م ْػ ُ
قاؿ ابغ سعج" :ثقة كثيخ الحجيث( ،")4كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ( ،")5كذكخه ابغ

حباف في الثقات( ،)6كنقل الدمسي عغ الجارقصشي قػلو" :ثقة نبيل( ،")7كنقل الخصيب البغجادؼ عغ

ِ ِِ ِ
ِ ِ
كاف إال ُمَبيشاً"( .تقخيب الشػكؼ
أؼ
معشى َ
رُش ْػعُ َك َشُّخ الزع ْيفَ ،كتَ ْح ُخُـ ِرَك َايتُ ُو َم َع اْلعْم ِع بو في ِّ
الس ْخَتَم ُق اْل َس ْ
(" )1ىػ ُ
ً
ضسغ تجريب الخاكؼ.)274/1 :
( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)342/2( :باب عمل أخبار ركيت في الدب كالصب.
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)388/8( :
( )4الصبقات الكبخػ.)250/7( :
( )5الجخح كالتعجيل.)412/3( :

( )6الثقات البغ حباف.)236/8( :
( )7سؤاالت الدمسي لمجارقصشي.)166/( :
086

صالح جدرة قػلو :كاف َي ْح َيى ْبغ َم ِعيغ يػثقو( ،)1كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة تدع كثلثيغ
كمائتيغ(.)2

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
بغ ص ِائِج ِ
َ -1ب ِقي ُة ْب ُغ اْلػلِ ِيج ِ
بغ َك ْع ٍب اْل َك َل ِع ُّي(ُ ،)3أبػ ُي ْح ِس َج اْل ُس َيت ِس ُّي(.)5()4
َ
َ
()6
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة في ركايتو عغ الثقات ،ككاف ضعيف الخكاية عغ غيخ الثقات " ،كقاؿ

العجمي" :ثقة ما ركػ عغ السعخكفيغ كما ركػ عغ السجيػليغ فميذ بذيء( ،")7كنقل ابغ أبي حاتع
عغ أبيو قػلو :يكتب حجيث بقية كال يحتج بو كىػ أحب إلى مغ إسساعيل بغ عياش ،كعغ أحسج بغ

حشبل قػلو :حيشسا سئل أبي عغ بقية كإسساعيل بغ عياش فقاؿ :بقية أحب إلى فإذا حجث عغ قػـ
ليدػا بسعخكفيغ فل تقبمػه ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلو :إذا حجث عغ الثقات مثل صفػاف بغ عسخك
كغيخه فأما إذا حجث عغ أكلئظ السجيػليغ فل ،كإذا كشى كلع يدع اسع الخجل فميذ يداكؼ شيئاً ،كقاؿ

مخة :صالح الحجيث ،كعغ أبي زرعة قػلو :بقية أحب إلى مغ إسساعيل بغ عياش ،ما لبقية عيب إال

كثخة ركايتو عغ السجيػليغ ،فأما الرجؽ فل يؤتى مغ الرجؽ كإذا حجث عغ الثقات فيػ ثقة( ،)8كذكخه
() 9
"حجثََشا
ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ" :مغ أنفديع " ،كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو :إذا قاؿَ :

َخ َب َخَنا" ،فيػ ثقة .كإذا قاؿَ :ع ْغ فلف" فل يؤخح عشو ،لنو ال يجرػ عسغ أخحه ،كعغ ابغ عجؼ قػلو:
كأ ْ
يخالف ِفي بعس ركاياتو الثقات ،كإذا ركػ عغ أىل الذاـ ،فيػ ثبت ،كإذا ركػ عغ غيخىع خمط ،كإذا

ركػ عغ السجيػليغ ،فالعيجة مشيع ال مشو ( ،) 10كقاؿ الحافع بغ حجخ :صجكؽ كثيخ التجليذ عغ

( )1تاريخ بغجاد.)338/9( :
( )2انطخ إلى تقخيب التيحيب.)198/( :
( )3اْل َك َل ِع ُّي :بفتح الكاؼ كفي آخخىا العيغ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى قبيمة يقاؿ ليا كلع ندلت الذاـ ،كأكثخىع ندلت

حسز( .النداب لمدسعاني.)186/11 :
( )4اْل ُسَيت ِس ُّي :بفتح السيع كسكػف الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا كبعجىا التاء السشقػشة باثشتيغ مغ فػقيا كفي آخخىا
السيع ،ىحه الشدبة إلى ميتع ،كىي بصػف مغ قبائل شتى( .النداب لمدسعاني.)517/12 :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)192/4( :
( )6الصبقات الكبخػ.)326/7( :
( )7معخفة الثقات لمعجمي.)250/1( :
( )8انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)435/2( :
( )9كتاب السجخكحيغ.)200/1( :

( )10انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)198/4( :
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الزعفاء ،مات سشة سبع كتدعيغ كمائة( ،)1كذكخه في السختبة الخابعة مغ مخاتب السجلديغ ،كقاؿ :كاف
كثيخ التجليذ عغ الزعفاء كالسجيػليغ(.)2

تبة الخ ِ
خَلصة القػؿ فيه :صجكؽ مجلذ مغ السخ ِ
يقبل حجيثُ ُيع إال إذا صخحػا
ابعة
ٌ
َ
ٌ
الحيغ ال ُ
ِ
بالدساع ،كىحا في رك ِ
ِ
الستخككيغ ُّ
قبل.
الزعفاء ك
الثقات ،كأما ركايتُ ُو عغ
ايت ِو عغ
ِ
َ
فتخد كال تُ ُ
ام ُّي أَبػ م ِصي ٍع ْالَ ْ ِ (ِ )3
 -4مع ِاكي ُة بغ يحيى الذ ِ
الج َم ْذ ِق ُّي(.)4
ش َخُابُمد ُّي ّ
ُ ُ ْ
َُ َ ُْ َ َْ
()6
()5
قاؿ يحيى بغ معيغ :ضعيف ليذ بذيء  ،كقاؿ مخة :صالح ليذ بحاؾ القػؼ  ،كنقل ابغ
أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو" :ثقة" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو" :صجكؽ مدتقيع الحجيث( ،")7كقاؿ

ابغ عجؼ :كفي بعس ركاياتو ما ال يتابع عميو( ،)8كنقل السدؼ عغ أبي عمي الشيدابػرؼ الحافع قػلو:
ثقة ،كعغ يحيى بغ معيغ ،كدحيع ،كأبػ داكد كالش َدائي قػليع :ليذ بو بأس ،كعغ صالح جدرة قػلو:
صحيح الحجيث ،كعغ أبي القاسع البغػؼ كأبػ الحدغ الجارقصشي قػلييسا :ضعيف( ،)9كقاؿ الحافع ابغ
حجخ :صجكؽ لو أكىاـ كغمط مغ خمصو بالحؼ قبمو ،فقج قاؿ ابغ معيغ كأبػ حاتع كغيخىسا الص َخُابُم ِد ُّي
أقػػ مغ الرجفي كعكذ الجارقصشي ،مات بعج السائة(.)10
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
 -3عبجَّللاِ بغ َذ ْكػاف اْلُقخِش ُّي ،أبػ ِ
ِ
السعخكؼ بأبي ا ِّلدَن ِاد(.)11
الخحسغ اْل َس َجِن ُّي
عبج
ُ
ُ
َ ُْ ْ ُ َ َ َ
()14
()13
()12
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة " ،كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة " ،كقاؿ العجمي" :ثقة " ،كنقل ابػغ أبػي

حاتع عغ سفياف قػلو :أميخ السؤمشيغ في الحجيث ،كعػغ أبيػو -أبػي حػاتع -قػلػو :ثقػة صػالح الحػجيث،

( )1انطخ إلي تقخيب التيحيب.)126/( :

( )2انطخ إلى شبقات السجلديغ.)49/( :
ش َخُابُم ِد ُّي :بفتح اللف كسكػف الصاء كفتح الخاء كضع الباء السشقػشة بػاحجة كاللـ كفي آخخىا الديغ السيسمة،
(ْ )3الَ ْ
ىحه الشدبة إلى أشخابمذ ،كىحا االسع لبمجتيغ كبيختيغ :إحجاىسا عمى ساحل الذاـ مسا يمي دمذق ،كالخخػ مغ بلد
السغخب ،كقج يدقط اللف عغ التي بالذاـ( .النداب لمدسعاني.)299-298/1 :

( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)224/28( :

( )5انطخ إلى كتاب مغ كلـ أبي زكخيا يحيى بغ معيغ في الخجاؿ.)112/( :
( )6انطخ إلى سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى ابغ معيغ.)424/( :
( )7الجخح كالتعجيل.)384/8( :

( )8انطخ إلى الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)143/8( :
( )9انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)226-225/28( :
( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)539/( :

( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)476/14( :
( )12تاريخ ابغ معيغ.)118/1( :

( )13العمل كمعخفة الخجاؿ.)482/2( :
( )14معخفة الثقات لمعجمي.)26/2( :
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كىػ مسػغ تقػػـ بػو الحجػة إذا ركػ عشػو الثقػات( ،)1كذكػخه ابػغ حبػاف فػي الثقػات( ،)2كقػاؿ الػحىبي" :ثقػة

ثبت( ،")3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة فقيو ،مات سشة مائة كثلثيغ كقيل بعجىا(.)4

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
داكد اْلس َجِن ُّي م ْػَلى َربِيع َة ِ
ِ
الحارث(.)5
بغ
عبج
ُ -5
بغ ُى ْخُم َد ْال ْ
الخحسغ ُ
َ
َع َخِج ،أبػ َ َ
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث( ،")6كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")7كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي

زرعة قػلو" :ثقة( ،")8كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)9كنقل السدؼ عغ ابغ السجيشي ،كابغ خخاش قػلييسا:
ثقة( ،)10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت عالع مات سشة سبع عذخة كمائة(.)11

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
 -6أبػ ىخيخَة الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

كىي الىع؛ لنيا أـ العمل في ىحا الحجيث كىي -كسا قاؿ أبػ حاتع -أنو حجيث مكحكب

-مػضػع -عمى الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كأيجه في ذلظ بعس العمساء الحيغ أخخجػا الحجيث حيث قاؿ الصبخاني:

"لع يخك ىحا الحجيث عغ أبي الدناد إال معاكية بغ يحيى ،تفخد بو بقية ،كال يخكػ عغ رسػؿ للا -

ملسو هيلع هللا ىلص ،-إال بيحا السشاد( ،")12كقاؿ البييقي" :كىػ مشكخ عغ أبي الدناد( ،")13كقاؿ ابغ الجػزؼ" :ىحا

( )1انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)49/5( :
( )2الثقات البغ حباف.)6/7( :
( )3الكاشف.)549/1( :

( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)302/( :

( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)468-467/17( :
( )6الصبقات الكبخػ.)216/5( :

( )7معخفة الثقات لمعجمي.)89/2( :
( )8الجخح كالتعجيل.)297/5( :

( )9الثقات البغ حباف.)107/5( :

( )10انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)471-470/17( :
( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)352/( :
( )12السعجع الكسط.)316/6( :

( )13شعب اليساف.)509/11( :
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حجيث باشل ،تفخد بو معاكية بغ يحيى( ،")1كىحه العمة تعج قسة ىخـ العمل القادحة ،بالضافة إلى أنيا
عمة ضاىخة ،كلسا اختل أحج شخشييا -الغسػض كالخفاء -أدرجت ضسغ السعشى العاـ لمعمة.

العمة الثانية:

عشعشة بقية بغ الػليج ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ السختبة الخابعة

مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو النتفت عمة
تجليدو( ،)2كىي عمة ضاىخة قادحة.

العمة الثالثة:

كجػد راكييغ صجكقيغ في إسشاد الحجيث ،كىسا :معاكية بغ يحيى الذ ِ
ام ُّي ،كبقية بغ الػليج ،كمغ
السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع
الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ
غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)3
قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية كالثالثة فمع يذخ إلييسا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
قاؿ أبػ حات ٍع الخاز ُّؼ.
ُ
الحجيث مػضػعٌ بيحا السشاد َكسا َ

ال نسػذج َّ
الثاني:
محسج بغ السر َّفى ،عغ بقَّية ،عغ ابغ
 -44مدأل ٌة (" -)1664وس لت أبي عغ حجيث رواِ
َّ
جخيج ،عغ عصاء ،عغ أبي َّ
الجرداء ،قاؿ" :رآني الشبي -صمى للا عميه وسمع -وأنا أمذي أماـ أبي

بكخ ،فقاؿ :لع تسذي أماـ مغ هػ خيخ مشظ؟ إ َّف أبا بكخ خيخ مغ شمعت عميه َّ
الذسذ أو غخبت"،

محسج بغ الفزل ،عغ
قاؿ أبي :هحا حجيث مػضػع ،سسع بقَّية هحا الحجيث مغ هذاـ َّ
الخازّي ،عغ َّ
محسج بغ الفزل بغ عصَّية متخوؾ الحجيث(.")4
ابغ جخيج ،فتخؾ االثشيغ مغ الػسط ،قاؿ أبيَّ :

 أخخجو ابغ أبي عاصع في كتاب الدشة ،باب ما ذكخ مغ فزائل أبي بكخ -رضي للا عشو-( ،)576/1حجيث رقع ،9113عغ دمحم بغ السرفى ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ عداكخ في تاريخو ،باب إبخاىيع بغ الخزخ بغ زكخيا ( ،)497/6حجيث رقع،9567مغ شخيق دمحم بغ السرفى ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

( )1السػضػعات البغ الجػزؼ.)77/3( :
( )2انطخ إلى شبقات السجلديغ.)49/( :
( )3انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
( )4عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)384/2( :باب عمل أخبار ركيت في الفزائل.
091

 ككحلظ أخخجو في باب عبجللا كيقاؿ عتيق بغ عثساف بغ قحافة ( ،)109/40مغ شخيق دمحم ابغالفزل ،عغ ابغ جخيج ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

بغ بيُمػؿ اَْلُقخِش ُّي ،أبػ ِ
عبجللاِ اْل ِحس ِ
ِ
ع(.)1
ر ُّي
الحاف ُ
ُ -9م َحس ُج ُ
ُ
رفى ِ َ ْ َ َ
ْ
بغ اْل ُس َ
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ ( ،") 2كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :كاف
()3
صالِح جدرة قػلو" :كاف
يخصئ " ،كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :صالح" ،كقاؿ مخة" :صجكؽ" ،كعغ َ
مخمصاً ،كأرجػ أف يكػف صادقاً ،كقج حجث بأحاديث مشاكيخ( ،")4كقاؿ الحىبي" :ثقة ُي َغ ِّخ ُب( ،")5كنقل
مغمصاؼ بغ قميج عغ مدمسة بغ قاسع ،كأبػ عمي الجياني ،قػلييسا :ثقة مذيػر( ،)6كقاؿ الحافع ابغ

حجخ :صجكؽ لو أكىاـ ككاف يجلذ ،مات سشة ست كأربعيغ كمائتيغ( ،)7كذكخه في السختبة الثالثة مغ
مخاتب السجلديغ ،كنقل عغ أبي زرعة قػلو :أنو كاف يجلذ تجليذ تدػية(.)8

مجلذ.
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ ٌ
ِ
بغ ِ
ص ِائج بغ َكعب اْل َك َل ِع ُّي ،صجك ٌؽ ُم َجلِّ ٌذ ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)1551
َ -1بقي ُة ُ َ
الػليج بغ َ
ِ ِ
ِ
ِ
الد ْبِت ُّي(.)10()9
اـ ُ
بغ ُع َبيجللا الخِاز ُّؼّ ،
 -4ى َذ ُ

قاؿ العجمي" :ضعيف( ،")11كنقل أبػ زرعة عغ أبي بكخ العيغ قػلو :سألت أحسج بغ َحشبل،
أكتب عغ ِىذاـ بغ ُع َبيجللا ،فقاؿ :ال ،كال كخامة( ،)12كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ(،")13
كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ :ككاف ييع في الخكايات كيخصئ إذا ركػ عغ الثبات فمسا كثخ
( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)425/26( :
( )2الجخح كالتعجيل.)104/8( :
( )3الثقات البغ حباف.)101-100/9( :
( )4تيحيب الكساؿ.)469-468/26( :
( )5الكاشف.)222/2( :

( )6انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)361/10( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)507/( :
( )8انطخ إلى شبقات السجلديغ.)45/( :
ِ
الد ْبِت ُّي :بفتح الديغ السيسمة كسكػف الباء السشقػشة بػاحجة كفي آخخىا التاء السشقػشة باثشتيغ مغ فػقيا ،ىحه الشدبة
(ّ )9
إلى الدبت كىػ أكؿ يػـ مغ السبػع ،كسبتة مجيشة مغ بلد السغخب مغ بلد العجكة عمى ساحل البحخ( .النداب
لمدسعاني.)52/7 :
( )10انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)67/9( :
( )11معخفة الثقات لمعجمي.)331/2( :

( )12سؤاالت البخذعي لبي زرعة الخازؼ.)473/( :
( )13الجخح كالتعجيل.)67/9( :
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مخالفتو الثبات بصل االحتجاج بو( ،)1كقاؿ الحىبي :كقج ليشػه في الحجيث ،كنقل عغ أبي حاتع قػلو:

ما رأيت أحجاً في بمجنا أعطع قج اًر كال أجل قج اًر مغ ىذاـ بغ عبيج للا بالخؼ ،مات سشة إحجػ كعذخيغ
كمائتيغ(.)2

ِ
الحجيث.
خَلصة القػؿ فيهَ :لِّي ُغ
 -3محسج بغ اْلَف ِ ِ ِ
اس ِان ُّي اْل َس ْخَكِز ُّؼ( ،)3أَُبػ َع ِبجَّللاِ اْل ُكػِّف ُّي(.)4
ْ
ُ َ ُ ُْ
زل ْبغ َعصي َة اْل ُخ َخ َ
()5
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ليذ بذيء" ،كقاؿ مخة" :ضعيف " ،كقاؿ أحسج بغ حشبل" :ليذ بذيء
حجيثو حجيث أىل الكحب( ،")6كقاؿ الشدائي" :متخكؾ الحجيث( ،")7كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة

قػلو :ضعيف ،كعغ يحيى بغ الز ِخيذ قػلو :كحاب ،كعغ إسحاؽ بغ سميساف قػلو :حيشسا سئل عغ
حجيث دمحم بغ الفزل :تدألػني عغ حجيث الكحابيغ ،كعغ عسخك بغ عمى قػلو :متخكؾ الحجيث

كحاب ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو :ذاىب الحجيث تخؾ حجيثو( ،)8كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ،
كقاؿ" :كاف مسغ يخكؼ السػضػعات عغ الثبات ال يحل كتابة حجيثو إال عمى سبيل االعتبار(،")9

كقاؿ الجارقصشي" :ضعيف( ،")10كنقل الخصيب البغجادؼ عغ ابغ السجيشي قػلو :ركػ عجائب ،كضعفو،

كعغ ابغ خخاش قػلو :متخكؾ الحجيث( ،)11كقاؿ الحافع ابغ حجخ :كحبػه ،مات سشة ثسانيغ كمائة(.)12
ِ
الحجيث.
متخكؾ
خَلصة القػؿ فيه:
ُ
السمظ بغ ِ
 -5عبج ِ
يد ِ
عبجالعد ِ
بغ ُج َخْي ٍج ،ثق ٌة ُم َجّلِ ٌذ ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)57
ُ
ُ
باح ،ثقة ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)13
-6
بغ أبي ر ٍ
عصاء ُ
ُ

( )1انطخ إلى الثقات البغ حباف.)90/3( :
( )2انطخ إلى تحكخة الحفاظ.)284/1( :

ِؼ :بفتح السيع كالػاك بيشيسا الخاء الداكشة كفي آخخىا الداؼ ،ىحه الشدبة إلى مخك الذاىجاف ،كإنسا قيل لو
( )3اْل َس ْخَكزُّ

الذاه جاف يعشى الذاه جانى مػضع السمػؾ كمدتقخىع ،خخج مشيا جساعة كثيخة قجيساً كحجيثاً مغ أىل العمع كالحجيث.
(النداب لمدسعاني.)207/12 :
( )4انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)281-280/26( :
( )5تاريخ ابغ معيغ355/4( :ك.)358
( )6العمل كمعخفة الخجاؿ.)549/2( :
( )7الزعفاء كالستخككػف.)93/( :

( )8انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)57/8( :
( )9كتاب السجخكحيغ.)278/2( :

( )10الزعفاء كالستخككػف.)131/3( :

( )11انطخ إلى تاريخ بغجاد.)248/4( :
( )12انطخ إلى تقخيب التيحيب.)502/( :
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داء ،مختمف في اس ِع ِ
ِ
ذ ب ِغ َز ٍيج ْال ْنر ِارِؼ ،أبػ الجر ِ
ِ
بكشيت ِو،
فسذيػر
أبيو كأما ىػ
ُ ٌ
ُ -7ع َػْيس ُخ ْب ُغ َق ْي ِ ْ
ٌ
ْ
َ ّ
جميل ،أكؿ مذاىجه أُحج ،ككاف عابجاً ،مات في أكاخخ
كقيل :اسسو عامخ كعػيسخ لقب،
ٌّ
صحابي ٌ
عثساف ،كقيل عاش بعج ذلظ(.)1
خلفة
َ
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثساف عمل:
العمة ال ولى:

كىي الىع؛ لنيا أـ العمل في ىحا الحجيث كىي -كسا قاؿ أبػ حاتع -أنو مػضػع مكحكب عمى
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كىي عمة تعج قسة ىخـ العمل القادحة ،بالضافة إلى أنيا عمة ضاىخة ،كلسا اختل أحج

شخشييا -الغسػض كالخفاء -أدرجت ضسغ السعشى العاـ لمعمة.

العمة الثانية:

ٍ
رفى عمى إسقاط راكييغ ضعيفيغ ،كىسا:
كلعل ىشاؾ
َ
تجليذ تدػية ،حيث عسل دمحم بغ اْل ُس َ
ِ
ِىذاـ بغ عبيِجللاِ الخِاز ُّؼ -كىػ َلِيغ الحِج ِ
ِ
الحجيث ،-بيغ ثقتيغ
متخكؾ
الفزل -كىػ
بغ
يث،-
ُ
ومحسج ُ
ُ
ُ ُ ُ َْ
ُّ َ
()2
السمظ بغ ِ
ِ
ِ
ِ
يد ِ
عبج العد ِ
بغ ُج َخْي ٍج  ،كقج أشار أبػ ُزْرَع َة
كعبج
أحجىسا
الػليجُ ،
لقي ُ
ُ
اآلخخ ،كىساَ :بقي ُة ُ
َ
بغ َ
()3

ما ذىب

رفى أنو كاف يجلذ تجليذ تدػية ،كىحا لعمو يؤيج ما ذىبت إليو بخلؼ
إلى أف دمحم بغ اْل ُس َ
كأشار إليو أبػ حاتع في الحجيث مغ أف بقية قج سسع ىحا الحجيث مغ ىذاـ الخازؼ عغ محسج بغ

ِ
الػسط -أؼ أسقصيسا.-
اْلَف ْ
زلَ ،عغ ابغ جخيج ،كبقية ىػ الحؼ تَ َخ َؾ االثشيغ مغ َ
العمة الثالثة:

رفى بغ بيمػؿ
كجػد راكييغ صجكقيغ في إسشاد الحجيث ،كىسا :بقية بغ الػليج ،ودمحم بغ اْل ُس َ
اَْلُق َخِش ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج
أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت
قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)4

( )1انطخ إلى :االستيعاب ،)1230-1227/3( :كالصابة ،)623-621/4( :كتقخيب التيحيب.)434/( :
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)193/4( :
( )3انطخ إلى شبقات السجلديغ.)45/( :
( )4انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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العمة الخابعة:

بغ بيُم ٍ
ِ ِ
ػؿ اَْلُق َخِش ِي ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ
رفى ِ َ ْ
عشعشة محسج بغ اْل ُس َ
ّ
حجخ مغ السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو
لػ صخح بو النتفت عمة تجليدو(.)1

العمة الخامدة:

ركاية بقية بغ الػليج عغ ىذاـ بغ عبيجللا كىػ ليغ الحجيث ،كباتفاؽ العمساء كسا تقجـ أف ركاية

بقية بغ الػليج عغ الزعفاء كالستخككيغ مخدكدة كال تقبل.

العمة الدادسة:

عشعشة بقية بغ الػليج ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ السختبة الخابعة

مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو النتفت عمة
تجليدو(.)2

العمة الدابعة:

كجػد رٍاك ليغ الحجيث في إسشاد الحجيث ،ىػ ىذاـ بغ عبيجللا الخِاز ُّؼ ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.

العمة الثامشة:

كجػد رٍاك متخكؾ في إسشاد الحجيث ،ىػ دمحم بغ الفزل بغ عصية ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.

قمت :أما العمة الكلى كالثانية كالثامشة فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما سائخ العمل فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
قاؿ أبػ حات ٍع الخاز ُّؼ.
ُ
الحجيث مػضػعٌ بيحا السشاد َكسا َ

( )1انطخ إلى شبقات السجلديغ.)45/( :
( )2انطخ إلى السخجع الدابق.)49/( :
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ال نسػذج الثالث:
الجمذقي ،عغ
 -43مدأل ٌة (" -)1678وس لت أبي عغ حجيث رواِ العَّباس بغ الػليج بغ صبح ّ
سميساف بغ عبجالخحسغ بغ شخحبيل ،عغ بذخ بغ عػف ،عغ ب َّكار بغ تسيع ،عغ مكحػؿ ،عغ أبي
لسا آخى بيغ َّ
الشاس ،آخى بيشه وبيغ عمي" ،فقاؿ
أمامةَّ :
أف رسػؿ للا -صمى للا عميه وسمعَّ -
ّ
أبي :هحا حجيث حب ،وبذخ َّ
وبكار مجهػالف( .")1عمل الحجيث(.)489/1في الفزائل
 أخخجو الصبخاني في السعجع الكبيخ ،باب مكحػؿ الذامي ،عغ أبي أمامة ( ،)917/8حجيثرقع ،7577عغ الحدغ بغ جخيخ ،عغ سميساف بغ عبج الخحسغ ،بو ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ عداكخ في تاريخ دمذق863 ،باب أيػب بغ مجرؾ بغ العلء ( ،)999/90مغ شخيقدمحم بغ ىاركف ،عغ سميساف بغ عبج الخحسغ ،بو ،متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ
ِ
ِِ ِ
الج ِم ْذ ِق ُّي(.)2
ز ِل ّ
ص ْب ٍح اْل َخل ُؿ الدَمس ُّيُ ،أبػ اْلَف ْ
َ -9عب ُ
اس ْب ُغ اْل َػليج ْبغ ُ
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :شيخ( ،")3كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :مدتقيع المخ

()4
اف عالساً بالخجاؿ ،عالساً بالخبار ،ال
في الحجيث " ،كنقل السدؼ عغ أبي داكد قػلو :كتبت َع ْش ُوَ ،ك َ
أحجث َع ْش ُو( ،)5كقاؿ الحىبي" :صػيمح( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ ،مات سشة ثساف كأربعيغ

كمائتيغ(.)7

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
ِ
الج ِم ْذ ِق ُّي ،ابغ ِ
الخحسغ ِ ِ
ِ ِ
ِ
شخحبيل(.)8
بشت
بغ َع ِبج
ُّػب ّ
ُ
اف ُ
ميس ُ
بغ ع ْي َدى التسيس ُّيُ ،أبػ أَي َ
َ
ُ -1س َ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ليذ بو بأس ( ،") 9كقاؿ العجمي" :ثقة ( ،") 10كقاؿ أبػ داكد" :ثقة

()11
اف يحػؿ ،فإف كقع فيو شيء فسغ الشقل،
يخصئ " ،كقاؿ يعقػب بغ سفياف :صحيح الكتاب إال أنو َك َ

( )1عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)389/2( :باب عمل أخبار ركيت في الفزائل.
( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)252/14( :
( )3الجخح كالتعجيل.)215/6( :

( )4الثقات البغ حباف.)512/8( :

( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)254/14( :
( )6الكاشف.)536/1( :

( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)294/( :

( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)26/12( :

( )9سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)423/( :
( )10معخفة الثقات لمعجمي.)430/1( :

( )11سؤاالت اآلجخؼ لبي داكد.)368/( :
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كسَم ْيساف ثقة( ،)1كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ مدتقيع الحجيث ،كلكشو أركػ الشاس عغ
ُ
( )2
الزعفاء كالسجيػليغ ،ككاف عشجؼ في حج :لػ أف رجلً كضع لو حجيثاً لع يفيع ككاف ال يسيد "،
كنقل أبػ جعفخ العقيمي عغ يحيى بغ معيغ قػلو :ليذ بالسدكيغ بأس إذا حجث عغ السعخكفيغ(،)3

كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ :يعتبخ حجيثو إذا ركػ عغ الثقات السذاىيخ فأما ركايتو عغ

الزعفاء كالسجاىيل ففييا مشاكيخ كثيخة ال اعتبار بيا كإنسا يقع الدبخ في الخبار كاالعتبار باآلثار

بخكاية العجكؿ كالثقات دكف الزعفاء كالسجاىيل( ،)4كنقل الحاكع أبػ عبجللا عغ الجارقصشي قػلو :ثقة،

قمت أليذ عشجه مشاكيخ ،قاؿ :يحجث بيا عغ قػـ ضعفاء فأما ىػ فيػ ثقة( ،)5كنقل السدؼ عغ صالح

جدرة قػلو :ال بأس بو كلكشو يحجث َع ِغ الزعفاء ،كعغ الش َدائي قػلو :صجكؽ( ،)6كقاؿ الحىبي" :ثقة
لكشو مكثخ عغ الزعفاء ( ،") 7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ يخصئ ،مات سشة مائتيغ كثلث
كثلثيغ(.)8

ِ
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ
الحجيث ،كمشكخ الحجيث إذا ركػ عغ الزعفاء.
حدغ
ُ
ِ -4ب ْذ ُخ ْب ُغ َع َػ ٍف اْلُق َخِش ُّي اْل َج ْػَب ِخ ُّؼ(َ ،)10()9م ْج ُي ْػ ٌؿ(.)11
ِ
ٍ
بياف ذلظ في معخض
أحج بجخٍح كال
مجيػؿ ْلع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
تعجيل .كسيأتي ُ
ٌ
ْ
الحجيث عغ العمة الثالثة مغ عمل ىحا الحجيث.
ِ ِ
 -3بكار بغ تَ ِسي ٍع ،أبػ ِ
الج ِم ْذ ِق ُّي(َ ،)12م ْج ُي ْػ ٌؿ(.)13
عبج
الخحسغ ّ
َ ُ ُْ
ُ
ِ
ٍ
تعجيل .كسيأتي بياف ذلظ في معخض
أحج بجخٍح كال
مجيػؿْ .لع
خَلصة القػؿ فيه:
يتكمع فيو ٌ
ٌ
ْ
الحجيث عغ العمة الخابعة مغ عمل ىحا الحجيث.

( )1انطخ إلى السعخفة كالتاريخ.)406/2( :
( )2الجخح كالتعجيل.)129/4( :

( )3الزعفاء الكبيخ.)132/2( :

( )4انطخ إلى الثقات البغ حباف.)278/8( :
( )5سؤاالت الحاكع لمجارقصشي.)217/( :

( )6انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)30/12( :
( )7الكاشف.)462/1( :

( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)253/( :

ِؼ :بفتح الجيع كسكػف الػاك كفتح الباء السشقػشة بػاحجة كفي آخخىا الخاء ،ىحه الشدبة إلى قخية مغ قخػ
( )9اْل َج ْػَبخُّ
دمذق يقاؿ ليا جػبخ( .النداب لمدسعاني.)379/3 :
( )10انطخ إلى تاريخ دمذق.)245/10( :

( )11انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)362/2( :ككتاب السجخكحيغ.)190/1( :
( )12انطخ إلى تاريخ دمذق.)362/10( :

( )13انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)408/2( :كميداف العتجاؿ ،)430/1( :كلداف السيداف.)42/2( :
096

ِ ِ ِ
ِ
الج ِم ْذ ِق ُّي(.)1
َ -5م ْك ُح ْػ ٌؿ الذام ُّي ،أَُبػ عبجللا ّ
قاؿ العجمي" :ثقة( ،")2كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو :ما أعمع بالذاـ أفقو مغ مكحػؿ ،كعغ

الدىخؼ قػلو :العمساء أربعة مشيع مكحػؿ بالذاـ( ،)3كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)4كقاؿ الحافع ابغ

حجخ :ثقة فقيو كثيخ الرساؿ مذيػر ،مات سشة بزع عذخة كمائة(.)5
ِ
الرساؿ ،كسيأتي بياف ذلظ عشج الكلـ عغ عمة الحجيث.
كثيخ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ُ
 -6صج ُّؼ بغ عج َلف ،أبػ أُمام َة اْلب ِ
جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)959
اىمِ ُّي،
ٌّ
صحابي ٌ
ُ َ ُْ َ ْ َ ُ َ َ َ
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه خسذ عمل:
العمة ال ولى:

كىي الىع؛ لنيا أـ العمل في ىحا الحجيث كىي كسا قاؿ أبػ حاتع :إنو حجيث مكحكب-

مػضػع -عمى الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كأيجه في ذلظ ابغ حباف حيث قاؿ :ركػ عغ بكار بغ تسيع عغ مكحػؿ
عغ كاثمة ندخة فييا ستسائة حجيث كميا مػضػعة ال يجػز االحتجاج بو بحاؿ مشيا( ،)6كىحه العمة تعج

قسة ىخـ العمل القادحة ،بالضافة إلى أنيا عمة ضاىخة ،كلسا اختل أحج شخشييا -الغسػض كالخفاء-
أدرجت ضسغ السعشى العاـ لمعمة.

العمة الثانية:

كجػد راكييغ صجكقيغ في إسشاد الحجيث ،كىسا :عباس بغ الػليج ،كسميساف بغ عبج الخحسغ،

كمغ السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع

الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ
غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)7

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)464/28( :
( )2معخفة الثقات لمعجمي.)295/2( :

( )3انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)407/8( :
( )4الثقات البغ حباف.)446/5( :
( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)545/( :

( )6انطخ إلى كتاب السجخكحيغ.)190/1( :
( )7انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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العمة الثالثة:

بذخ ِ
جيال ُة ِ
بغ عػ ٍف اْلُق َخِش ِي ،حيث تفخد بالخكاية عشو سميساف بغ عبج الخحسغ بغ عيدى ،كنقل
ّ
ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :مجيػؿ( ،")1كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ( ،) 3( )2كىحه عمة قادحة

ضاىخة.

العمة الخابعة:

ِ
بكار ِ
جيال ُة ِ
الج ِم ْذ ِق ِي ،حيث تفخد بالخكاية عشو بذخ بغ عػف ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ
بغ تسي ٍع ّ
ّ
أبيو قػلو" :مجيػؿ( ،")4كقاؿ الحىبي" :مجيػؿ( ،")5كقاؿ الحافع ابغ حجخ" :مجيػؿ( ،")6كىحه عمة

قادحة ضاىخة.

العمة الخامدة:

ام ُّي مغ أبي أمامة اْلب ِ
الرساؿ السػجػد في سشج الحجيث -عجـ سساع مكحػؿ الذ ِ
اىمِ ُّي ،-كقج
َ
أشار إلى ىحه العمة ابغ أبي حاتع حيث ذكخ مكحػؿ في السخاسيل ،كنقل عغ أبيو قػلو :مكحػؿ لع يخ

أبا أمامة ،كعغ أبيو قػلو أيزاً :سألت أبا مديخ ىل سسع مكحػؿ مغ أحج مغ أصحاب الشبي -صمى
للا عميو كسمع ،-قاؿ :ما صح عشجنا إال أنذ بغ مالظ ،قمت :كاثمة فأنكخه(.)7

قمت :أما العمة الكلى كالثالثة كالخابعة فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية كالخامدة فمع

يذخ إلييسا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
قاؿ أبػ حات ٍع الخاز ُّؼ.
ُ
الحجيث مػضػعٌ بيحا السشاد َكسا َ

( )1الجخح كالتعجيل.)362/2( :
( )2كتاب السجخكحيغ.)190/1( :

( )3كمشيجو في السجيػؿ إذا اختل أحج الذخشيغ ،الكؿ :أف يكػف كل مغ شيخو كالخاكؼ عشو ثقة ،كالثاني :أال يأتي
بستغ مشكخ ،فإنو يحكخه في كتاب السجخكحيغ ،كال يحكخه في كتاب الثقات.
( )4الجخح كالتعجيل.)408/2( :
( )5ميداف االعتجاؿ.)340/1( :
( )6لداف السيداف.)42/2( :

( )7انطخ إلى السخاسيل البغ أبي حاتع.)213-211/( :
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السبحث َّ
الثاني

أنسػذج لإلعَلؿ بديادة صحابي -رضي للا عشه -في سشج الحجيث
ّ

عمي بغ الحديغ بغ الجشيج( ،)1و أرى في
 -45مدأل ٌة (" -)1808أخبخنا أبػ مح َّسج قاؿ :وسسعت َّ
كتابي حجيثاً عغ مح َّسج بغ عػؼ الحسري ،عغ حيػة بغ شخيح ،عغ بقَّية ،عغ معاوية بغ يحيى
ّ
َّ
الرجفي ،عغ مح َّسج بغ عجَلف ،عغ العخج ،عغ أبي هخيخة ،عغ عسخ بغ الخصاب قاؿ :قاؿ رسػؿ
َّ ّ
َّللا -صمى للا عميه وسمع" :-السؤمغ القػي أفزل مغ السؤمغ َّ
الزعيف ،و ل في خيخ ،احخص
َّ
عمى ما يشفعظ ،وال تعجد ،فإف غمبظ شيء فقل :قجر للا وما شاء صشع ،وإَّياؾ و"لػ(")2؛ فإ َّف َّ
الم َّػ

يفتح عسل َّ
الذيصاف" ،فدسعت ابغ الجشيج  -حافع حجيث مالظ والدهخّي -يقػؿ :إَّنسا يخويه الشاس:
عغ أبي هخيخة ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع ،-بَل "عسخ(.")3
ّ
 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب القجر8 ،باب في المخ بالقػة كتخؾ العجد ،كاالستعانة باهلل،كتفػيس السقاديخ هلل ( ،)9341/حجيث رقع ،1663مغ شخيق عبجللا بغ إدريذ ،عغ ربيعة بغ
عثساف ،عغ دمحم بغ يحيى بغ حباف ،عغ العخج ،بو ،دكف زيادة عسخ بغ الخصاب -رضي للا

عشو -في سشجه ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،في السقجمة90 ،باب في القجر ( ،)19/9حجيث رقع ،79مغ شخيقعبجللا بغ إدريذ ،عغ ربيعة بغ عثساف ،عغ دمحم بغ يحيى بغ حباف ،عغ العخج ،بو ،دكف
زيادة عسخ بغ الخصاب -رضي للا عشو -في سشجه ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب الدىج93 ،باب التػكل كاليقيغ ( ،)9495/1حجيث رقع،3967مغ شخيق سفياف بغ عييشة ،عغ ابغ عجلف ،بو ،دكف زيادة عسخ بغ الخصاب -رضي للا عشو-
في سشجه ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

 أخخجو أبػ نعيع في الحمية ( ،)196/90مغ شخيق سفياف بغ عييشة ،عغ ابغ عجلف ،عغ أبيو،عغ أبي ىخيخة ،بو ،دكف زيادة عسخ بغ الخصاب -رضي للا عشو -في سشجه ،متقارب اللفاظ.
يع َة ْب ِغ
 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)466/1مغ شخيق عبجللا بغ السبارؾ ،عغ بغ عجلفَ ،ع ْغ َربِ َافَ ،ع ْغ العخج ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.
ُع ْث َس َ
افَ ،ع ْغ
يع َة ْب ِغ ُع ْث َس َ
 ككحلظ أخخجو ( ،)470/1مغ عبجللا بغ السبارؾ ،عغ بغ عجلفَ ،ع ْغ َربِ َالعخج ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

( )1عمي بغ الحديغ بغ الجشيج الخازؼ ،أبػ الحدغ ...،كتبشا عشو ،كىػ صجكؽ ثقة( .الجخح كالتعجيل .)179/6 :كىحا
يجؿ عمى أف عمي بغ الحديغ كاف مغ شيػخ ابغ أبي حاتع كمغ السعاصخيغ لو.
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
االعتخاض َعمَى
الستَ ِّ
سشي؛ لف َذل َظ م َغ ْ
الستُُشّجـ َعَمى اْلَفائتَ :ل ْػ َك َ
اف َك َحا َلُقْم ُت كَف َعْم ُتَ .كَك َحل َظ َق ْػ ُؿ ُ
(ُ )2ي ِخ ُيج بحلظ َقػؿ ُ
ال ْقجار( .انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث كالثخ.)280/4 :
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)435-434/2( :باب عمل الخبار السخكية في الَق َجر.
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 أخخجو الحسيجؼ في مدشجه ( ،)167/1حجيث رقع ،9937مغ شخيق سفياف بغ عييشة ،عغ ابغعجلف ،عغ رجل مغ آؿ ربيعة ،عغ العخج ،بو ،دكف زيادة عسخ بغ الخصاب -رضي للا
عشو -في سشجه ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ.

دراسة رجاؿ ا سشاد:
ِ
ِ ِ
 -9محسج بغ عػ ِ
ؼ ِ
ع(.)1
الح ِاف ُ
بغ ُسْف َي َ
اف الصائ ُّيُ ،أبػ َج ْعَف ٍخ اْلح ْسر ُّي َ
ُ َ ُ ُ َْ
()2
ذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :ككاف صاحب حجيث يحفع " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو
قػلو" :صجكؽ( ،")3كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،")4كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة حافع ،مات
سشة اثشتيغ أك ثلث كسبعيغ كمائتيغ(.)5

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
اس اْل ِحس ِ
العب ِ
بغ ُش َخْي ِح ِ
ر ُّي(.)6
بغ يد َيج اْل َح ْ
َ -1ح ْي َػةُ ُ
ز َخِم ُّيُ ،أبػ َ
ْ
قاؿ يحيى بغ معيغ :ثقة( ،)7كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة صجكؽ( ،")8كذكخه ابغ حباف
في الثقات( ،)9كنقل السدؼ عغ يعقػب ابغ أبي شيبة قػلو" :ثقة( ،")10كقاؿ الحىبي" :الحافع الثقة(،")11
كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة أربع كعذخيغ كمائتيغ(.)12

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
 -4بقي ُة بغ الػليج بغ صائج اْل َك َل ِع ُّي ،صجك ٌؽ ُم َجّلِ ٌذ ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)1551
ِ ِ
الج َم ْذ ِق ُّي(.)13
ُ -3م َع ِاكَي ُة بغ َي ْح َيى الر َج ِف ُّي ،أبػ ركح الذام ُّي ّ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ال شيء( ،")14كقاؿ الشدائي" :متخكؾ الحجيث( ،")15كنقل ابغ أبي حاتع
عغ أبيو قػلو :ضعيف الحجيث في حجيثة إنكار ،كعغ أبي زرعة قػلو :ليذ بقػػ ،أحاديثو كميا

( )1انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)237-236/26( :
( )2الثقات البغ حباف.)143/9( :
( )3الجخح كالتعجيل.)53/8( :
( )4تيحيب الكساؿ.)239/26( :
( )5انطخ إلى تقخيب التيحيب.)500/( :

( )6انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)482/7( :
( )7انطخ إلى سؤاالت ابغ الجشيج ليحيى بغ معيغ.)327/( :
( )8الجخح كالتعجيل.)307/3( :
( )9الثقات البغ حباف.)217/8( :
( )10تيحيب الكساؿ.)484/7( :
( )11تحكخة الحفاظ.)11/2( :
( )12انطخ إلى تقخيب التيحيب.)185/( :
( )13انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)221/28( :
( )14تاريخ ابغ معيغ.)203/( :

( )15الزعفاء كالستخككػف.)96/( :
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مقمػبة ،ما حجث بالخؼ ،كالحؼ حجث بالذاـ أحدغ حاالً( ،)1كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ:
"مشكخ الحجيث ججاً ،كاف يذتخؼ الكتب كيحجث بيا ثع تغيخ حفطو ( ،") 2كقاؿ إبخاىيع بغ يعقػب

الجػزجاني :كاىي الحجيث ( ،) 3كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ضعيف كما حجث بالذاـ أحدغ مسا حجث
بالخؼ ،مات بعج السائة(.)4
أحدغ حاالً ِمسا َحج َث ِبالخِّؼ.
ضعيف ،كما َحج َث بالذا ِـ
خَلصة القػؿ فيه:
ٌ
ُ
 -5محسج بغ عج َلف اْلُقخِش ُّي ،أبػ ِ
عبجللاِ اْل َس َجِن ُّي(.)5
ُ
ُ َ ُ ُْ َ ْ َ َ
()7
()6
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث " ،كقاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة " ،كقاؿ أحسج بغ حشبل:

ثقة( ،)8كنقل عغ ابغ عييشة قػلو" :ثقة( ،)9كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")10كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو كأبي
زرعة قػلييسا :ثقة( ،)11كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)12كنقل السدؼ عغ يعقػب بغ أبي شيبة كالشدائي
قػلييسا :ثقة ،كعغ أبي زرعة قػلو :صجكؽ كسط( ،)13كقاؿ الحىبي :صجكؽ( ،)14كقاؿ الحافع ابغ
حجخ :صجكؽ إال أنو اختمصت عميو أحاديث أبي ىخيخة ،مات سشة مائة كثساف كأربعيغ(.)15

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ،في غيخ مغ تكمع في ركايتو عشيع ،كفي ركاية الثقات عشو قبل
االختلط كبعجه ،كصجكؽ فيسغ تكمع في ركايتو عشيع ،كفي أحاديثو نطخ كل حدب بياف حاليا بعج

اختلشو؛ لف مشيا الرحيح كمشيا السشقصع(.)16
()17
ِ
اف ِ
اف اْل َس َجِن ُّي(.)18
يع َة اْلُق َخِش ُّي الت ْيس ُّي اْل ُي َج ْي ِخ ُّؼ ُ ،أبػ ُع ْث َس َ
يع ُة ْب ُغ ُع ْث َس َ
بغ َربِ َ
َ -6ربِ َ

( )1انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)384/8( :
( )2كتاب السجخكحيغ.)3/3( :
( )3انطخ إلى أحػاؿ الخجاؿ.)287/( :
( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)538/( :
( )5انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)101/26( :
( )6الصبقات الكبخػ.)431/5( :
( )7تاريخ ابغ معيغ.)195/3( :
( )8انطخ إلى العمل كمعخفة الخجاؿ.)19/2( :
( )9السخجع الدابق.)198/1( :
( )10معخفة الثقات لمعجمي.)247/2( :
( )11انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)50/8( :
( )12الثقات البغ حباف.)386/7( :
( )13انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)106/26( :
( )14انطخ إلى ميداف االعتجاؿ.)644/3( :
( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)496/( :
( )16انطخ إلى الثقات البغ حباف.)387/7( :
ِؼ :بزع الياء كالجاؿ السيسمة السفتػحة بعجىا الياء الداكشة آخخ الحخكؼ كفي آخخىا الخاء ،ىحه الشدبة إلى
( )17اْل ُي َج ْيخُّ
ىجيخ ،كىػ اسع لجج السشكجر بغ عبج للا بغ اليجيخ التيسي القخشي اليجيخؼ( .النداب لمدسعاني.)390/13 :
( )18انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)132/9( :
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قاؿ ابغ سعج" :كاف ثق ًة ثبتاً قميل الحجيث( ،")1كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو:
"ثقة" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ىػ إلى الرجؽ ما ىػ ،كليذ بحاؾ القػؼ" ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو:

()3
()2
"ىػ مشكخ الحجيث يكتب حجيثو " ،كذكخه ابغ حباف في الثقات  ،كقاؿ ابغ شاىيغ" :ككاف ثقة ثبتاً
قميل الحجيث( ،")4كقاؿ أبػ عبجللا الحاكع" :مغ ثقات أىل السجيشة مسغ يجسع حجيثو( ،")5كنقل السدؼ

عغ الشدائي قػلو" :ليذ بو بأس( ،")6كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ لو أكىاـ ،مات سشة مائة كأربع

كخسديغ(.)7

ِ
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ
الحجيث.
حدغ
ُ
اف ب ِغ مش ِقٍح ْالنر ِار ُّؼ الشج ِار ُّؼ اْلس ِازِن ُّي ،أبػ ِ
عبجللاِ اْل َس َجِن ُّي(.)8
ُ -7م َحس ُج ْب ُغ َي ْح َيى ْب ِغ َحب ِ ْ ُ ْ
ُ
َ
َْ
قاؿ ابغ سعج" :ككاف ثقة كثيخ الحجيث( ،")9كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")10كنقل ابغ أبي حاتع عغ

أبيو ،كعغ يحيى بغ معيغ قػلييسا :ثقة( ،)11كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)12كنقل السدؼ عغ الشدائي

قػلو" :ثقة( ،")13كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة فقيو ،مات سشة مائة كإحجػ كعذخيغ(.)14
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

 -8عبجالخحسغ بغ ىخمد العخج ،ثقة ثبت ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع (.)1551

 -9أبػ ىخيخَة عبجالخحسغ بغ صخخ الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع (.)797
ُ -90عسخ ْب ُغ اْل َخص ِ
أميخ
اب ْب ِغ ُنَفْي ِل ْب ِغ َع ْبِج اْل ُعدػ ْب ِغ ِرَي ٍ
يقاؿ ُ
لو :الفارك ُؽُ ،
اح الُق َخِش ُّي َ
َُ
الع َج ِك ُّؼُ ،
ِ
الحجة سش َة ٍ
السشاقب ،استذيج في ِذؼ ِ
ِ
ثلث ِ
عذخ
يغ ككِّلي الخلف َة
مذيػر َج ُّع
السؤمشيغ
َ
كع ْذخ َ
َ
ٌ
َ
َ
()15
َ ِ
رفاً .
سشيغ كن ْ

( )1الصبقات الكبخػ.)448/5( :
( )2الجخح كالتعجيل.)477/3( :
( )3الثقات البغ حباف.)301/6( :
( )4تاريخ أسساء الثقات.)86/( :
( )5سؤاالت الدجدؼ لمحاكع.)169/( :
( )6تيحيب الكساؿ.)133/9( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)207/( :
( )8انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)606-605/26( :
( )9الصبقات الكبخػ.)339/5( :
( )10معخفة الثقات لمعجمي.)256/2( :
( )11انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)123/8( :
( )12الثقات البغ حباف.)376/5( :
( )13تيحيب الكساؿ.)607/26( :
( )14انطخ إلى تقخيب التيحيب.)512/( :
( )15انطخ إلى الصابة ،)486-484/4( :كانطخ إلى تقخيب التيحيب.)412/( :
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بياف عمل الحجيث:

الحجيث فيه ست عمل:
العمة ال ولى:

ىي التي كانت مػجػدة في الحجيث الحؼ نحغ برجده ضسغ كتاب ابغ أبي حاتع ،كقج أشار
الج َش ْيِج ،كىي أف عسخ بغ الخصاب -رضي للا عشو -مديج في سشج الحجيث،
إلييا ُّ
عمي ُ
بغ اْل ُح َد ْي ِغ ْب ِغ ُ
كىي عمة ضاىخة غيخ قادحة .كقج أزاليا حيشسا بيغ أف السحفػظ السذيػر في جسيع شخؽ ىحا الحجيث
أنو يخكػ عغ أبي ىخيخة دكف عسخ بغ الخصاب -رضي للا عشيسا ،-كليذ يخكػ عغ كمييسا
مجتسعيغ ،كأف الحؼ تحسمو عغ الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -ىػ أبػ ىخيخة كحجه -رضي للا عشو ،-كأيجه في ىحا

جسيع مغ أخخجػا ىحا الحجيث كسا تقجـ في تخخيجو ،ككحلظ أشار ابغ الجشيج إلى ذلظ في قػلو :الشاس

يخككنو عغ أبي ىخيخة -رضي للا عشو.-

العمة الثانية:

ركاية بقية بغ الػليج عغ معاكية بغ يحيى كىػ ضعيف الحجيث ،كباتفاؽ العمساء كسا تقجـ أف
ركاية بقية بغ الػليج عغ الزعفاء كالستخككيغ مخدكدة كال تقبل ،كىي عمة ضاىخة قادحة.

العمة الثالثة:

كجػد رٍاك ضعيف في إسشاد الحجيث ،ىػ معاكية بغ يحيى الر َج ِف ُّي ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.
ُ
العمة الخابعة:
عشعشة بقية بغ الػليج ،كعجـ ترخيحو بالدساع حيث عجه الحافع ابغ حجخ مغ السختبة الخابعة

مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع؛ لنو لػ صخح بو النتفت عمة
تجليدو( ،)1كىي عمة ضاىخة قادحة.

العمة الخامدة:

كجػد ثلثة ركاة صجكقيغ ،كىع :بقية بغ الػليج ،ودمحم بغ عجلف ،كربيعة بغ عثساف ،كمغ

السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع

الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ

غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)2
العمة الدادسة:

كىي عمة العزاؿ في الحجيث ،كىي عمة ضاىخة قادحة؛ لف دمحم بغ عجلف قج أسقط راككيغ

متتالييغ بيشو كبيغ العخج ،كدلذ الحجيث عغ العخج ،كىي عمة خفية قادحة ،حيث ركاه عشو

بالعشعشة ،كىي صيغة تحتسل الدساع كال تقتزيو .كقج ذكخ الحافع العلئي دمحم بغ عجلف ضسغ
( )1انطخ إلى شبقات السجلديغ.)49/( :
( )2انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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أسساء السجلديغ ،كقاؿ عشجما تخجع لو كأشار إلى حجيثو ىحا" :كذكخ غيخ ابغ أبي حاتع أيزاً أنو كاف
يجلذ( ،")1مذي اًخ إلى أنو دلذ في ىحا الحجيث ،كمسا يؤيج ما ذىب إليو ابغ أبي حاتع أف دمحم بغ
عجلف قج دلذ الحجيث ،كأف الصل في ركايتو عمى الرحيح الخاجح أف يخكػ الحجيث مغ شخيق

ابغ عجلف ،عغ ربيعة بغ عثساف ،عغ دمحم بغ يحيى بغ حباف ،عغ العخج ،قياساً عمى ركاية عبجللا

أصح
بغ إدريذ كسا سيأتي ،الحؼ شيج لو العمساء بزبط سشج الحجيث كإتقانو كتجػيجه ،كأف شخيقو
ُّ

شخؽ ىحا الحجيث ،حيث قاؿ الصحاكؼ ما معشاه :فػقفشا بحلظ عمى أف دمحم بغ عجلف إنسا حجث بو

تجليدا مشو بو عشو ،كأنو إنسا كاف أخحه مغ ربيعة بغ عثساف عشو ،ثع تأممشا حجيث ربيعة،
عغ العخج
ً
عغ العخِج ىل ىػ سساعو إياه مشو ،أك عمى التجليذ بو عشو .ثع أخخج الصحاكؼ الحجيث مغ شخيق
عبج للا بغ إدريذ ،كىحه الخكاية التي أخخجيا مدمع كابغ ماجو كغيخىسا كسا تقجـ في تخخيج الحجيث،

ثع قاؿ أيزاً ما مؤداه :فػقفشا بحلظ عمى أف أصل ىحا الحجيث في إسشاده إنسا ىػ عغ ابغ عجلف،
عغ ربيعة بغ عثساف ،عغ دمحم بغ يحيى بغ حباف ،عغ العخج( .)2كقاؿ الجارقصشي بسا معشاه حيشسا

سئل عغ ىحا الحجيث :يخكيو دمحم بغ عجلف ،كاختمف عشو :فخكاه ابغ عييشة ،عغ ابغ عجلف ،عغ
العخج ،عغ أبي ىخيخة .قاؿ ذلظ نعيع بغ يعقػب عشو .كخالفو الحسيجؼ ،فخكاه عشو عغ ابغ عجلف،
عغ رجل مغ آؿ أبي ربيعة ،عغ العخج ،عغ أبي ىخيخة .كركاه ابغ السبارؾ ،عغ ابغ عجلف ،عغ

ربيعة ،عغ العخج ،عغ أبي ىخيخة ،كىػ ربيعة بغ عثساف .كركاه عبج للا بغ إدريذ ،فزبط إسشاده
كجػده ،ركاه عغ ربيعة بغ عثساف ،عغ دمحم بغ يحيى بغ حباف ،عغ العخج ،عغ أبي ىخيخة ،كىػ

الرحيح( .)3كقاؿ الحافع العلئي مذي اًخ إلى الصخيق الرحيح" :ركاه عبجللا بغ إدريذ ،عغ ربيعة بغ
()4

عثساف ،عغ دمحم بغ يحيى بغ حباف ،عغ العخج ...

" .كقج بيغ الحافع ابغ حجخ االختلؼ في

أصح شخؽ ىحا الحجيث،
ركايات ىحا الحجيث ،ثع ذكخ ركاية عبج للا بغ إدريذ ،كقاؿ" :كىحه الصخيق
ُّ
كقج أخخجيا مدمع مغ شخيق عبجللا بغ إدريذ أيزاً ،كاقترخ عمييا ،كلع يخخج بقية الصخؽ مغ أجل

االختلؼ عمى ابغ عجلف في سشجه(.")5

قمت :كقج زالت ىحه العمة ببياف الخاككيغ السدقصيغ مغ إسشاد الحجيث ،بسا ذكخ آنفاً مغ أقػاؿ

العمساء.

وقمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا ابغ الجشيج كبيشيا البغ أبي حاتع ،كأما العمة الثانية

كالثالثة كالخابعة كالخامدة كالدادسة فمع يذخ إلييا ال ىػ كال غيخه.
()1
()2
()3
()4
()5

جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل 104/( :ك.)109
انطخ إلى شخح مذكل اآلثار.)237-236/1( :
انطخ إلى عمل الجارقصشي.)302/10( :
جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل.)109/( :
فتح البارؼ.)228-227/13( :
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الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ضعيف؛ لف معاكي َة
الحجيث
إسشاد ىحا
ُ
ٌ
تبة الخ ِ
بالدساع ،كىػ مجلذ مغ السخ ِ
ابعة
يرخْح
ِ
ٌ
ِ
الػليج عغ
بغ
صخحػا
ِ
بالدساع ،كلف ركاي َة بقي َة َ
عغ معاكي َة ِ
ضعيف.
بغ َيحيى كىػ
ٌ

ِ
عشعغ كلع
الػليج
بغ
بغ يحيى
ٌ
َ
ضعيف ،كلف بقي َة َ
َ
يقبل حجيثُ ُي ْع إال إذا
مغ مخاتب
َ
السجلديغ ،الحيغ ال ُ
ِ
تقبل ،كقج َركػ ىشا
الزعفاء ك
َ
الستخككيغ مخدكدةٌ كال ُ
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السبحث َّ
الثالث

()1

أنسػذجاف لإلعَلؿ باالختَلط
ال نسػذج الوؿ:

 -46مدأل ٌة (" -)668وس لت أبي عغ حجيث رواِ شخيظ ،عغ عاصع الحػؿ ،عغ َّ
الذعبي ،عغ
ّ
الشبي -صمى للا عميه وسمع -احتجع وهػ صا ع محخـ" ،فقاؿ :هحا خص  ،أخص فيه
"أف
ابغ عباسَّ :
َّ
شخيظ ،وروى جساعة هحا الحجيث ،ولع يحكخوا :صا ساً محخماً ،إَّنسا قالػا :احتجع وأعصى الحجَّاـ

أجخَِّ .
فحجث شخيظ هحا الحجيث مغ حفطه ب خخة ،وقج اف ساء حفطه ،فغمط فيه(.")2

 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب السداقاة 99 ،باب حل أجخة الحجامة ( ،)859/حجيثرقع ،9577مغ شخيق عبجالخزاؽ ،عغ معسخ ،عغ عاصع ،بو ،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ،

دكف زيادة" :صائع محخـ".

 أخخجو أحسج في مدشجه ( ،)465/9مغ شخيق مغ شخيق عبجالخزاؽ ،عغ معسخ ،عغ عاصع ،بو،جدء مغ حجيث متقارب اللفاظ ،دكف زيادة" :صائع محخـ".

الج ْعفي ،عغ الذعبي ،بو،
 ككحلظ أخخجو ( ،)496/9مغ شخيق حجاج ،عغ شخيظ ،عغ جابخ ُجدء مغ حجيث متقارب اللفاظ ،دكف زيادة" :صائع محخـ".
 أخخجو الصبخاني فػي السعجػع الكبيػخ ،بػاب العػيغ ركايػة الذػعبي عػغ ابػغ عبػاس ( ،)99/91حػجيثرقع ،91566مغ شخيق شخيظ ،بو ،بمفطو.

دراسة رجاؿ ا سشاد:

َ -9ش ِخيظ بغ ِ
عبجللاِ الش ِ
خع ُّي ،صجكؽ ساء حفطو بعج تػليتو القزاء ،ثع اختمط بآخخة ،تقجـ تخجستو
ُ ُ
في مدألة رقع(.)519
اصع بغ سميساف الَحػؿ ،أبػ ِ
ِ
ِ
ر ِخ ُّؼ(.)3
عبج
َ -1ع ُ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ
الخحسغ اْل َب ْ

( )1كقج يكػف السخاد ىشا االختلط بالسعشى االصصلحي عشج السحجثيغ ،الحؼ يعشي "فداد العقل كعجـ انتطاـ القػاؿ

كالفعاؿ ،إما بخخؼ ،أك ضخر ،أك مخض ،أك عخض مغ مػت ابغ" ،كنحػ ذلظ( .فتح السغيث لمدخاكؼ.)366/4 :

كقج يكػف السخاد بالتخميط السعشى غيخ االصصلحي ،الحؼ يخاد بو الػىع كالغمط الكثيخيغ أك الذجيجيغ ،كالحؼ يعشي
اضصخاباً في الزبط ،مع صحة عقل مغ كصف بسثل ذلظ ،كىحا إشلؽ لمتخميط بسعشاه العاـ -غيخ االصصلحي.-
(انطخ إلى االغتباط بسغ رمي مغ الخكاة باالختلط.)170/( :

( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)230/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)486-485/132( :
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قاؿ ابغ سعج" :كاف ثق ًة كثيخ الحجيث( ،")1كقاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")2كقاؿ مخة :كاف يحيى
بغ سعيج القصاف يدتزعف عاصساً( ،)3كعغ ابغ السجيشي قػلو" :ثقة( ،")4كقاؿ أحسج بغ حشبل" :شيخ

ثقة"( ،)5كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")6كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو :ثقة ،كعغ ابغ السجيشي قػلو:

ثبت ،كعغ أبيو أبي حاتع قػلو :صالح الحجيث ،كعغ سفياف الثػرؼ قػلو :حفاظ البرخة ثلثة فحكخىع،
ككاف عاصع أحفطيع ،كعغ يحيى بغ سعيج القصاف قػلو :لع يكغ بالحافع( ،)7كذكخه ابغ حباف في

الثقات ،كقاؿ" :كاف يحيى القصاف قميل السيل إليو( ،")8كقاؿ الحىبي" :كاف حافطاً مكث اًخ كفي حفطو
شيء ال يزخ ( ،") 9كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة لع يتكمع فيو إال القصاف؛ فكأنو بدبب دخػلو في

الػالية ،مات بعج سشة مائة كأربعيغ(.)10

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
احيل ،كقيل :ابغ ِ
ِ
ِ
عبجللاِ ِ
ذلظ ،الذ ْعِب ُّيُ ،أبػ َع ْس ِخٍك
احيل،
ُ
َ -4عام ُخ ُ
غيخ َ
كقيلُ :
َ
بغ شخ َ
َ
بغ ُش َخ َ
الك ْػِف ُّي(.)11
ُ

كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ معيغ قػلو" :ثقة" ،كعغ أبي زرعة قػلو" :ثقة" ،كعغ مكحػؿ

()13
()12
قػلو" :ما رأيت أحجاً أفقو مغ الذعبي " ،كذكخه ابغ حباف في الثقات  ،كقاؿ الحىبي" :كاف إماماً

حافطاً فقيياً متفششاً ثبتاً متقشاً ( ،") 14كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة مذيػر فقيو فاضل ،مات بعج

السائة(.)15

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
( )1الصبقات الكبخػ.)190/7( :
( )2تاريخ ابغ معيغ.)161/( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)500/3( :
( )4سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي.)145/( :
( )5سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج.)371/( :
( )6معخفة الثقات لمعجمي.)8/2( :

( )7انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)344-343/6( :
( )8الثقات البغ حباف.)238-237/5( :
( )9تحكخة الحفاظ.)113/1( :

( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)285/( :
( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)28/14( :
( )12الجخح كالتعجيل.)324-323/6( :
( )13الثقات البغ حباف.)185/5( :
( )14تحكخة الحفاظ.)63/1( :

( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)287/( :
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 -3عبجللا بغ عباس بغ عبجالسصمب ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)9535
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه عمتاف:
العمة ال ولى:

ىي سػء حفع َشخيظ كاختلشو ِ
بآخ َخة كسا أشار إلييا أبػ حاتع ،كقج ركيت عشو الديادة في متغ
الحجيث -صائع محخـ -بعج اختلشو كسا أخخجو الماـ الصبخاني ،كقج خالف فييا جساع ًة مسغ رككا
ىحا الحجيث دكف ىحه الديادة كسا تقجـ آنفاً؛ لف كل مغ سسع ىحا الحجيث قبل االختلط لع يحكخ ىحه
الذعبي ،بو ،دكف الديادة السحكػرة ،قبل اختلشو ،فتكػف
الج ْعفي ،عغ َ
الديادة ،كلعل ركايتو عغ جابخ ُ
أحسج قج
قخيشة عمى كىسو كغمصو كسا قاؿ أبػ حاتع ،كمسا يؤيج ما ذىب إليو أبػ حاتع أف
الماـ مدمساً ك َ
َ
أخخجا الحجيث دكف تمظ الديادة.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ في إسشاد الحجيث ،كىػَ :ش ِخيظ بغ عبجللا الش ِ
خع ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع
ُ
السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج

عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً
لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)1
قمت :أما العمة الكلى فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
متش ِو؛ لف َش ِخيظ بغ ِ
ىحِه الد ِ
الحجيث حدغ دكف ِ
يادة في ِ
ِ
عبجللاِ الش ِ
خعي صجك ٌؽ ،كلف
إسشاد ىحا
ٌ َ
ُ
َ َ
ِ
ِ
م ْغ أخخج ُو مغ الحفاظ كالما ِـ مدم ٍع ِِ
تمظ الديادة.
كغيخه قج أخخجػهُ دك َف َ
َ
َ

( )1انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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ال نسػذج َّ
الثاني:
 -47مدأل ٌة (" -)9901وسسعت أبي قاؿ :كاف بصخسػس شيخ يقاؿ له :محسج بغ يديج السمسي،
و اف قج تب حجيثاً ثي اًخ جّجاً ،ث َّع خَّمط بعج ،فخأيت يػماً في تبهَّ :
حجثشا دمحم بغ عبج للا بغ نسيخ،
عغ أبيه ،عغ إسساعيل بغ سسيع ،عغ مدمع البصيغ ،عغ سعيج بغ جبيخ ،عغ ابغ عَّباس ،عغ

الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ" :مغ س َّسع س َّسع للا به ،ومغ راءى راءى للا به( .")1قاؿ أبي :ف وقفته عشه ،فقمت
ّ
له :ليذ هحا مغ حجيث ابغ نسيخ ،وابغ نسيخ لع يدسع مغ إسساعيل بغ سسيع شيئاً فبقي الخجل.

أف إنداناً ذاكخِ،
وقمت له :هحا مغ حجيث حفز بغ غياث .فقمت لبي :ما تػهَّست ،قاؿ :ضششت َّ
فدخقه مشه و تبه ،أس ؿ للا الدَلمة(.")2

 أخخجو مدمع في صحيحو ،كتاب الدىج كالخقائق5 ،باب مغ أشخؾ في عسمو غيخ للا (،)9593/حجيث رقع ،1986عغ عسخ بغ حفز بغ غياث ،عغ أبيو ،عغ إسساعيل بشدسيع ،بو ،بمفطو.
دراسة رجاؿ ا سشاد:
بغ َي ِد َيج اْلسدتَسمِ ُّيُ ،أبػ َب ْك ٍخ الص ْخس ِ
ػس ُّي(.)4()3
ُ -9م َحس ُج ُ
ُْ ْ
ُ
ط بعج ،رأيت يػماً في
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :كاف قج كتب حجيثاً كثي اًخ ججاً ،ثع َخم َ
كتبو( ،")5كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :ربسا أخصأ( ،")6كقاؿ ابغ عجؼ" :يدخؽ الحجيث كيديج فييا
كيزع( ،")7كقاؿ الخصيب البغجادؼ" :متخكؾ الحجيث( ،")8كذكخه الحىبي في الزعفاء ،كقاؿ" :كضع في

فزل أبي حشيفة( ،")9كذكخه بخىاف الجيغ الحشبمي فيسغ رمي بػضع الحجيث( ،)10مات بعج السائتيغ.
خَلصة القػؿ فيه :ضعيف رِمي بدخ ِ
ِ
ِ
ككضع ِو.
الحجيث
قة
ٌ ُ َ

ِ
ِ
( )1أؼ أراد بحلظ أَف مغ يْفعل ِفعلً ِ ِ ِ
طيخ ِإَلى
كي ْ
الدخ ثُع ُي ْ
َ
حسج َعَم ْيو َفِإف للاَ ُي َد ّسع ِبو ُ
طيخه َلي ْد َسعو الشاس ُ
َْ َ
صالحاً في ّ
كي َ
ْ َ
ِ
الش ِ
كي َخْكه( .انطخ إلى الشياية في غخيب الحجيث كالثخ:
اس َغ َخضوَ ،كأَف َع َسمو َل ْع ُ
الشاس َ
َؼ َلي ْد َس َعو ُ
را ،كقيل :أ ْ
يكغ َخال ً

.)402/2

( )2عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)136/2( :باب عمل أخبار ركيت في الدىج.

( ) 3الص ْخس ِ
ػس ُّي :بفتح الصاء كالخاء السيسمتيغ كالػاك بيغ الديشيغ السيسمتيغ الكلى مزسػمة كالثانية مكدػرة ،ىحه
ُ
الشدبة إلى شخسػس ،كىي مغ بلد الثغخ بالذاـ"( .النداب لمدسعاني.)65/9 :

( )4ميداف العتجاؿ.)66/4( :

( )5الجخح كالتعجيل.)129/8( :
( )6الثقات البغ حباف.)115/9( :
( )7الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)539/7( :
( )8تاريخ بغجاد.)103/3( :

( )9السغشي في الزعفاء لمحىبي.)643/2( :
( )10الكذف الحثيث عسغ رمي بػضع الحجيث.)253/( :
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يخ اْليسج ِان ُّي( )1اْلخخِاف ُّي ،أبػ ِ
 -1محسج بغ ِ
ِ
عبجللاِ ِ
ع(.)2
عبج
الح ِاف ُ
بغ ُن َس ٍ َ َ
َُ ُ ُ
ُ
الخحسغ اْل ُكػِف ُّي َ
َُ
قاؿ العجمي" :ثقة كيعج مغ أصحاب الحجيث( ،")3كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :ثقة يحتج
بحجيثو" ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو" :درة العخاؽ" ،كعغ ابغ الجشيج قػلو" :ما رأيت مثمو بالكػفة كاف

رجلً قج جسع العمع كالفيع كالدشة كالدىج( ،")4كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :ككاف مغ الحفاظ
الستقشيغ كأىل الػرع في الجيغ ( ،") 5كقاؿ الخميمي" :ثقة ( ،") 6كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة

مأمػف( ")7تيحيب الكساؿ ،كقاؿ الحىبي :الحافع الثبت أحج العلـ( ،)8كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة
حافع فاضل ،مات سشة مائتيغ كأربع كثلثيغ(.)9

متقغ.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة حاف ٌ
ع ٌ
َ -4ع ْبُجللاِ ْب ُغ ُنس ٍ
يخ اْل َيس َج ِان ُّي اْل ُخ َخِاف ُّيُ ،أبػ ِى َذا ٍـ اْل ُكػِف ُّي(.)10
َ
()12
()11
قاؿ يحيى بغ معيغ :ثقة  ،كقاؿ العجمي" :ثقة صالح الحجيث " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ
أبيو قػلو :مدتقيع المخ( ،)13كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)14كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة صاحب
حجيث مغ أىل الدشة ،مات سشة تدع كتدعيغ كمائة(.)15

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ
بغ ُس َس ْي ٍع اْل َح َش ِف ُّيُ ،أبػ ُم َحسٍج اْل ُكػِف ُّيَ ،بياعُ الداِب ِخ ُّؼ(.)17()16
ِ -3إ ْس َساعْي ُل ُ
( ) 1اْل َيس َج ِان ُّي :بفتح الياء كسكػف السيع كفتح الجاؿ السيسمة ،ىي مشدػبة إلى ىسجاف ،كىي قبيمة مغ اليسغ ندلت

الكػفة"( .النداب لمدسعاني.)419/13 :

( )2انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)566/25( :
( )3معخفة الثقات لمعجمي.)243/2( :
( )4الجخح كالتعجيل.)307/7( :

( )5الثقات البغ حباف.)85/9( :
( )6الرشاد لمخميمي.)577/2( :

( )7تيحيب الكساؿ.)569/25( :

( )8انطخ إلى تحكخة الحفاظ.)21/2( :

( )9انطخ إلى تقخيب التيحيب.)490/( :
( )10تيحيب الكساؿ.)225/16( :

( )11انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)52/( :
( )12معخفة الثقات لمعجمي.)64/2( :

( )13انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)186/5( :
( )14الثقات البغ حباف.)60/7( :

( )15انطخ إلى تقخيب التيحيب.)327/( :
ِؼ :بفتح الديغ السيسمة بعجىا اللف ثع الباء السػحجة كفي آخخىا الخاء ،ىحه الشدبة إلى نػع مغ الثياب يقاؿ
( )16الداِبخُّ

ليا الدابخؼ( .النداب لمدسعاني.)4-3/7 :
( )17تيحيب الكساؿ.)107/3( :
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قاؿ ابغ سعج" :ثقة"( ،)1كقاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")2كقاؿ أحسج بغ حشبل" :صالح( ،")3كقاؿ

مخة" :ليذ بو بأس( ،")4كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")5كنقل ابغ أبي حاتع عغ يحيى بغ سعيج القصاف قػلو:
"لع يكغ بو بأس في الحجيث" ،كعغ أبيو -أبي حاتع قػلو" :صجكؽ صالح( ،")6كذكخه ابغ حباف في

الثقات( ،)7كقاؿ ابغ عجؼ" :حدغ الحجيث ،يعد حجيثو ،كىػ عشجؼ ال بأس بو( ،")8كنقل السدؼ عغ
الشدائي قػلو" :ليذ بو بأس( ،")9كقاؿ الحىبي" :ثقة( ،")10كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ تكمع فيو
لبجعة الخػارج ،مات بعج السائة(.)11

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
عبجللاِ اْلب ِصيغ ،أبػ ِ
 -5مدمِع بغ ِعسخاف ،كيقاؿ :ابغ أِبي ِعسخاف ،كيقاؿ :ابغ أبي ِ
عبجللاِ اْل ُكػِف ُّي(.)12
ُ ُ
ْ َ
ُ ُ
ُ ْ ُ ُ َْ َ
َ ُ ُ
()13
نقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو -أبي حاتع ،-كيحيى بغ معيغ ،كأحسج بغ حشبل ،قػليع" :ثقة "،

كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)14كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ثقة( ،")15كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة،

مات بعج السائة(.)16

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

( )1الصبقات الكبخػ.)334/6( :

( )2تاريخ ابغ معيغ.)105/1( :
( )3العمل كمعخفة الخجاؿ.)501/2( :
( )4السخجع الدابق بخكاية أخخػ.)61/( :
( )5معخفة الثقات لمعجمي.)225/1( :
( )6الجخح كالتعجيل.)172/2( :

( )7الثقات البغ حباف.)31/6( :
( )8الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)465/1( :
( )9تيحيب الكساؿ.)109/3( :
( )10الكاشف.)246/1( :

( )11انطخ إلى تقخيب التيحيب.)108/( :
( )12تيحيب الكساؿ.)526/27( :
( )13الجخح كالتعجيل.)191/8( :
( )14الثقات البغ حباف.)446/7( :
( )15تيحيب الكساؿ.)528/27( :

( )16انطخ إلى تقخيب التيحيب.)530/( :
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بغ ِى َذا ٍـ ْالَسِج ُّؼ اْلػالِِب ُّي( ،)1مػالىع ،أبػ محسٍج ،كيقاؿ :أبػ ِ
ِ
يخ ِ
بغ ُج َب ِ
عبجللاِ اْل ُكػِف ُّي(.)2
َ -6سع ُيج ُ
ُ ُ
َْ ُْ ُ ُ َ
ْ
َ
قاؿ ابغ معيغ :ثقة( ،)3كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")4كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبي زرعة قػلو" :ثقة(،")5

كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :ككاف فقيياً عابجاً كرعاً فاضلً( ،")6كنقل السدؼ عغ الصبخؼ قػلو:

"ثقة ،إماـ حجة عمى السدمسيغ ( ،") 7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت فقيو ،مات سشة خسذ
كتدعيغ(.)8

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ

 -7عبجللا بغ عباس بغ عبجالسصمب ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)9535

بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

كجػد رٍاك ضعيف رمي بدخقة الحجيث ككضعو في إسشاد الحجيث ،كىػ دمحم بغ يديج اْل ُس ْدتَ ْسمِ ُّي،

كىحه عمة قادحة ضاىخة.

العمة الثانية:

كجػد رٍاك صجكؽ عشج أبي حاتع في إسشاد الحجيث ،كىػ :إسساعيل بغ ُس َس ْي ٍع اْل َح َش ِف ُّي ،كمغ
السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج أبي حاتع
الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت قادحة أـ

غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)9
العمة الثالثة:

ِ ِ
يل ْب ِغ ُس َسيع،-
االنقصاع السػجػد في سشج الحجيث -عجـ سساع عبج للا بغ ُن َسيخ ،مغ إ ْس َساع َ
كىي عمة قادحة ضاىخة؛ لنو قج اختل أحج شخشي العمة -الغسػض كالخفاء ،-كمسا يؤيج ما ذىب إليو

( )1اْل َػالِِب ُّي :بفتح الػاك ككدخ اللـ كالباء السشقػشة بػاحجة ،ىحه الشدبة إلى كالبة ،كىي حي مغ بشى أسج( .النداب
لمدسعاني.)274/13 :
( )2انطخ عمى تيحيب الكساؿ.)358/10( :
( )3انطخ إلى تاريخ ابغ معيغ.)117/( :
( )4معخفة الثقات لمعجمي.)395/1( :
( )5الجخح كالتعجيل.)10/4( :
( )6الثقات البغ حباف.)275/4( :
( )7تيحيب الكساؿ.)376/10( :

( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)234/( :
( )9انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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أبػ حاتع في عمة عجـ الدساع أنو لع يخد أك يحكخ في تخجستيسا عشج ابغ أبي حاتع كابغ حباف كالسدؼ

كغيخىع مغ عمساء السحجثيغ أف عبجللا بغ نسيخ قج سسع مغ إسساعيل بغ ُسسيع ،كقج باف ذلظ جمياً في
عجـ ذكخ عبجللا بغ نسيخ فيسغ ركػ عغ إسساعيل بغ ُسسيع -أؼ مغ تلميحه ،) 1( -كعجـ ذكخ

إسساعيل بغ ُسسيع فيسغ ركػ عشو عبجللا بغ نسيخ  -أؼ شيػخو ،)2(-كذلظ في تخجسة كل مشيسا،
كإنسا الحؼ ذكخ مغ تلميح إسساعيل بغ ُسسيع ىػ حفز بغ ِغياث -الثقة ،)3(-كىػ الحؼ أخخج ركايتو
الماـ مدمع في صحيحو ،كىي كحلظ تؤيج ما ذىب إليو أبػ حاتع كسا تقجـ آنفاً.
قمت :أما العمة الكلى كالثالثة فقج أشار إلييسا أبػ حاتع ،كأما العمة الثانية فمع يذخ إلييا.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:

الحجيث ضعيف ججاً؛ لف محسج بغ يديج اْلسدتسمِي ضعيف رِمي بدخ ِ
ِ
ِ
الحجيث
قة
إسشاد ىحا
ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُّ
ُ
ٌ
ٌ ُ َ
ِ
ِ
الحجيث مسا سخَق ُو مغ ِِ
بغ ٍ
نسيخ
ككضع ِو ،كلعل ىحا
َ
ذلظ أبػ حات ٍع ،كلف َ
عبجللا َ
أشار إلى َ
غيخه ،كسا َ
إسساعيل ِ
بغ ُس َس ْي ٍع.
ليذ لو سساعٌ مغ
َ
َ

( )1انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)171/2( :كالثقات البغ حباف ،)32-31/6( :كتيحيب الكساؿ.)108/3( :

( )2انطخ إلى :الجخح كالتعجيل ،)186/5( :كالثقات البغ حباف ،)61-60/7( :كتيحيب الكساؿ.)226/16( :
( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)173/( :
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الخابع
السبحث َّ

()1

أنسػذجاف لإلعَل ؿ ب َّ
التجليذ
ال نسػذج الوؿ:
-48

الخبيع ،عغ هذاـ بغ ح َّداف ،عغ
مدأل ٌة (" -)1175وس لت أبي عغ حجيث رواِ زياد بغ َّ
()2

محسج بغ السشكجر ،عغ جابخ؛ قاؿ :قاؿ رسػؿ للا -صمى للا عميه وسمع" :-عميكع با ثسج
َّ

عش ج

الشػـ ،فإَّنه يجمي البرخ ،ويشبت َّ
َّ
محسج إال
الذعخ" ،قاؿ أبي :هحا حجيث مشكخ ،لع يخوِ عغ
َّ

ولعل هذاـ بغ ح َّداف أخحِ مغ إسساعيل بغ مدمع؛ فإنه اف
الزعفاء :إسساعيل بغ مدمع ونحػِ،
َّ
يجّلذ(.")3

 أخخجو ابغ ماجو في سششو ،كتاب الصب15 ،باب الكحل بالثسج ( ،)9956/1حجيث رقع،4396مغ شخيق إسساعيل بغ مدمع ،عغ دمحم بغ السشكجر ،بو ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو ابغ عجؼ في كتابو الكامل في ضعفاء الخجاؿ ( ،)934/3مغ شخيق زياد بغ الخبيع ،بو،جدء مغ حجيث بمفطو.

 ككحلظ أخخجو في كتابو الكامل في ضعفاء الخجاؿ ( ،)495/3مغ شخيق سلـ بغ أبي خبدة ،عغدمحم بغ السشكجر ،بو ،متقارب اللفاظ.

 أخخجو الصبخؼ في تيحيب اآلثار-مدشج ابغ عباس ،-باب ذكخ ما لع يسس ذكخه مغ حجيث عباداؽ ،عغ دمحم بغ السشكجر ،بو،
بغ مشرػر ( ،)374/9حجيث رقع ،738مغ شخيق ُم َحسُج ْب ُغ ِإ ْس َح َ
متقارب اللفاظ.
 ككحلظ أخخجو في تيحيب اآلثار-مدشج ابغ عباس ،-باب ذكخ ما لع يسس ذكخه مغ حجيث عبادبغ مشرػر ( ،)385/9حجيث رقع ،766مغ شخيق َق َدَع ُة ْب ُغ ُس َػْيٍج ،عغ دمحم بغ السشكجر ،بو ،جدء
مغ حجيث متقارب اللفاظ.
 أخخجو الصبخاني في السعجع الكسط ،باب السيع مغ اسسو دمحم ( ،)989/6حجيث رقع ،6959مغشخيق سميساف بغ خالج ،عغ دمحم بغ السشكجر ،بو ،متقارب اللفاظ.

 -أخخجو الصبخاني في السعجع الكسط ،باب السيع مغ اسسو دمحم ( ،)959/6حجيث رقع ،6056مغ

شخيق زياد بغ الخبيع ،عغ ىذاـ بغ حداف ،عغ إسساعيل بغ مدمع ،عغ دمحم بغ السشكجر ،بو،

متقارب اللفاظ.

الجَل ِ
ذ -كىػ
( )1التجليذ :ىػ ما لع ِّ
يدع فيو الخاكؼ مغ حجثو كأكىع سساعو لمحجيث مسغ لع يحجثو بو .كىػ مذتق مغ َ
اختلط الطلـ ،-سسي بحلظ الشتخاكيسا في الخفاء( .انطخ إلى شخح السشطػمة البيقػنية مع حاشية الجيػرؼ.)59/( :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الك ْحل( .الشياية في غخيب الحجيث كالثخ:
ض ْخ ٌب ِم َغ ُ
رخَ :
(ُ )2ى َػ باْل َك ْد ِخ َكاْل َسّج :ال ْثسجَ ،كِق َ
يل ُى َػ باْلَف ْت ِح َكاْل َسّج كالَق ْ
.)290/1
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)260/2( :باب عمل أخبار ركيت في الدب كالصب.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:

ِ ِ ()1
ٍ
ر ِخ ُّؼ(.)2
الخبِ ِ
ِ -9زَي ُاد ْب ُغ َ
يع اْل َي ْحسج ُّؼ ُ ،أبػ َخ َجاش اْل َب ْ
قاؿ أحسج بغ حشبل" :ثقة( ،")3كنقل ابغ أبي حاتع عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :شيخ برخؼ ليذ

بو بأس مغ الذيػخ الثقات ( ،") 4كذكخه ابغ حباف في الثقات ( ،) 5كقاؿ ابغ عجؼ" :ال أرػ بأحاديثو

بأساً( ،")6كنقل السدؼ عغ إسحاؽ بغ أبي إسخائيل قػلو :كاف مغ ثقات البرخييغ ،كعغ أبي داكد قػلو:
ثقة( ،)7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ،مات سشة مائة كخسذ كثسانيغ(.)8

خَلصة القػؿ فيه :ثقة.
()9
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
بغ َح ْد ٍ
ر ِخ ُّؼ(.)10
اـ ُ
اف ال َْزد ُّؼ اْلُق ْخُدكس ُّي ُ ،أبػ عبجللا اْل َب ْ
 -1ى َذ ُ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة( ،")11كقاؿ العجمي" :ثقة حدغ الحجيث"( ،)12كنقل ابغ أبي حاتع عغ
ابغ السجيشي قػلو :ثبت ،كعغ أبيو -أبي حاتع -قػلو :صجكؽ يكتب حجيثو( ،)13كذكخه ابغ حباف في

الثقات( ،)14كقاؿ الحىبي" :ثقة ،إماـ كبيخ الذأف"( ،)15كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة مغ أثبت الشاس في
ابغ سيخيغ كفي ركايتو عغ الحدغ كعصاء مقاؿ لنو قيل كاف يخسل عشيسا مغ الدادسة مات سشة

( )1اْلَي ْح ِس ِج ُّؼ :بفتح الياء السشقػشة بشقصتيغ كسكػف الحاء السيسمة كفتح السيع ككدخ الجاؿ السيسمة ،ىحه الشدبة إلى

يحسج ،كضشي أنو بصغ مغ الزد( .النداب لمدسعاني.)484/13 :
( )2تيحيب الكساؿ.)458/9( :

( )3العمل كمعخفة الخجاؿ.)478/2( :
( )4الجخح كالتعجيل.)531/3( :
( )5الثقات البغ حباف.)325/6( :
( )6الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)144/4( :
( )7انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)460/9( :
( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)219/( :

( )9اْلُق ْخُد ِ
كس ُّي :بزع القاؼ كسكػف الخاء كضع الجاؿ السيسمتيغ كالديغ السيسمة في آخخىا بعج الػاك ،ىحه الشدبة إلى
درب القخاديذ بالبرخة ،كباب الفخاديذ بالفاء بجمذق .كالقخاديذ بصغ مغ الزد ندلػا محمة بالبرخة فشدبت السحمة
إلييع( .النداب لمدسعاني.)368/10 :

( )10انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)181/30( :
( )11تاريخ ابغ معيغ.)223/( :
( )12معخفة الثقات لمعجمي.)328/2( :
( )13انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)56-55/9( :
( )14الثقات البغ حباف.)566/7( :
( )15ميداف االعتجاؿ.)295/4( :
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مائة كسبع أك ثساف كأربعيغ( ،)1كذكخه في السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ ،كقاؿ :كصفو بحلظ ابغ

السجيشي كأبػ حاتع(.)2

خَلصة القػؿ فيه :ثقة مجلذ مغ السختبة الثالثة مغ مخاتب السجلديغ الحيغ ال يقبل حجيثيع إال

إذا صخحػا بالدساع.
ِ ِ
ِ
ِ
ر ِخ ُّؼ(.)3
يل ُ
إس َح َ
 -4إ ْس َساع ُ
اؽ اْل َب ْ
بغ ُم ْدم ٍع اْل َس ّك ُّيُ ،أبػ ْ
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ليذ بذيء( ،")4كقاؿ الجػزجاني" :كاىي الحجيث ججاً( ،")5كقاؿ الشدائي:
"متخكؾ الحجيث( ،")6كنقل :ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو :ضعيف الحجيث مخمط ليذ بستخكؾ يكتب

حجيثو ،كعغ يحيى بغ سعيج القصاف قػلو :لع يدؿ مختمصاً كاف يحجثشا بالحجيث الػاحج عمى ثلثة

ضخكب ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو :مشكخ الحجيث ،كعغ ابغ السجيشي قػلو :ال أكتب حجيثو( ،)7كذكخه
ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ" :ضعيف( ،")8كنقل :ابغ عجؼ عغ سفياف الثػرؼ قػلو" :كاف يخصئ

في الحجيث" ،كعغ عسخك بغ عمي قػلو" :كاف ضعيفاً في الحجيث ييع فيو ،ككاف صجكقاً يكثخ الغمط

يحجث عشو مغ ال يشطخ في الخجاؿ( ،")9كقاؿ الحافع ابغ حجخ :ككاف فقيياً ضعيف الحجيث ،مات

بعج السائة(.)10

ِ
الحجيث.
ضعيف
خَلصة القػؿ فيه:
ُ
بغ ِ
 -3م َحس ُج ْب ُغ الس ْش َكِج ِر ِ
عبجللاِ الت ْي ِس ُّي اْل َس َجِن ُّي(.)11
ُ
ُ
()12
قاؿ العجمي" :ثقة رجل صالح " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ سفياف بغ عييشة قػلو" :مغ معادف

الرجؽ يجتسع إليو الرالحػف" ،كعغ عبجللا بغ الدبيخ الحسيجؼ قػلو" :حافع" ،كعغ أبيو -أبي حاتع،

( )1انطخ إلى تقخيب التيحيب.)572/( :
( )2انطخ إلى شبقات السجلديغ.)47/( :

( )3انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)198/3( :
( )4تاريخ ابغ معيغ.)82/4( :
( )5أحػاؿ الخجاؿ.)255/( :

( )6الزعفاء كالستخككػف.)16/( :

( )7انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)199-198/2( :
( )8كتاب السجخكحيغ.)120/1( :
( )9الكامل في ضعفاء الخجاؿ454/1( :ك.)456
( )10انطخ إلى تقخيب التيحيب.)110/( :

( )11انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)504-503/26( :
( )12معخفة الثقات لمعجمي.)254/2( :
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كيحيى بغ معيغ قػلييسا" :ثقة( ،")1كذكخه ابغ حباف في الثقات( ،)2كقاؿ الحىبي" :الحافع( ،")3كقاؿ

الحافع ابغ حجخ :ثقة فاضل ،مات سشة مائة كثلثيغ أك بعجىا(.)4

خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.
ِ ِ
ِ
جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)14
ر ِار ُّؼ،
ٌّ
صحابي ٌ
َ -5جاب ُخ ْب ُغ َع ْبج َّللا ْال ْن َ
بياف عمل الحجيث:

الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

ىي الشكارة -كىي عمة ضاىخة قادحة ،-كالسخاد بيا ىشا تفخد الزعفاء بتحسل ركاية الحجيث عغ

دمحم بغ السشكجر الثقة كسا تقجـ في تخخيج الحجيث عمى الرحيح الخاجح ،كىؤالء الزعفاء ىع:

إسساعيل بغ مدمع كىػ ضعيف كسا تقجـ،

() 7

كسلـ بغ أبي خبدة( ،)5كقدعة بغ سػيج( .)6كتحسمو كحلظ أيزاً دمحم بغ إسحاؽ
أفزل حاالً مشيع ،كلكشو لع يثبت سساعو في ىحا الحجيث عغ دمحم بغ السشكجر ،كيؤيج ىحا ما نقمو
كإف كاف

التخمحؼ في سؤالو لإلماـ البخارؼ عغ ىحا الحجيث حيث قاؿ :فمع يعخفو مغ حجيث دمحم بغ إسحاؽ،
كقج ركػ ىحا الحجيث إسساعيل بغ مدمع ،عغ دمحم بغ السشكجر ،عغ جابخ(.)8

قمت :كيجؿ قػؿ الماـ البخارؼ عمى الرحيح الخاجح أف ىحا السشاد ال يتحسمو إال الزعفاء

عغ دمحم بغ السشكجر ،كحتى لػ استجلمشا بخكاية دمحم بغ إسحاؽ فيي غيخ ثابتة عشو كسا تقجـ قػلو آنفاً.
كإف ما ذىب إليو التخمحؼ كشيخو البخارؼ ليجؿ عمى أف الخكاية التي أخخجيا الصبخاني مغ شخ ِ
يق ِزَي ِاد
ِ ِ
ٍ
يعَ ،ع ْغ ِى َذا ِـ ِ
يل ْب ِغ ُم ْدمِ ٍعَ ،ع ْغ ُم َحسِج ْب ِغ اْل ُس ْش َكِج ِرَ ،ع ْغ َجاِب ٍخِ ،ب ِو(،)9
بغ
ْب ِغ الخبِ ِ
حدافَ ،ع ْغ إ ْس َساع َ
ىي الخكاية الرحيحة لمحجيث.
العمة الثانية:

التجليذ السػجػد في سشج الحجيث ،كىي عمة خفية قادحة ،كىػ كسا قاؿ أبػ حاتع بسا معشاه:

لعل ىذاـ بغ حداف قج دلذ في سشج الحجيث كسا ىػ ثابت عشو ،كعسل عمى إسقاط شيخو الزعيف
( )1الجخح كالتعجيل.)98/8( :
( )2الثقات البغ حباف.)350/5( :
( )3الكاشف.)224/2( :

( )4انطخ إلى تقخيب التيحيب.)508/( :
( )5انطخ إلى لداف السيداف.)57/3( :
( )6انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)139/7( :
( )7انطخ إلى تقخيب التيحيب.)467/( :
( )8انطخ إلى العمل الكبيخ.)289/( :
( )9السعجع الكسط.)151/6( :
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إسساعيل بغ مدمع -كسا تقجـ آنفاً ،كركػ بريغة تحتسل سساعو مشو كال تقتزيو ،كذلظ بالعشعشةعسغ فػؽ شيخو.

ليؤيِج ما ذىب إليو أبػ
قمت :كإف ما ذىب إليو العمساء كتع بيانو آنفاً في العمة الكلى كالثانيةّ ،
كإسساعيل ْبغ ُم ْدمِع
الزعفاء:
شكٌخ ،كَل ْع َي ْخكه َع ْغ محسج بغ السشكجر إال
حاتع ،بأف ىحا
َ
الحجيث ُم َ
َ
ُ
كنحػِه ،كأف الخكاية الرحيحة لدشج الحجيث ىي ركاية ىذا ِـ بغ حداف ،عغ ِإسس ِ
ِ
اعيل ْبغ ُم ْدمِع ،عغ
َْ

دمحم بغ السشكجر ،كأف الحؼ عسل عمى إسقاط إسساعيل بغ مدمع -الزعيف -ىػ ىذاـ بغ حداف كسا
اف ُي َجّلِذ .كمغ الججيخ ذكخه أف عمة تجليذ ىذاـ بغ حداف الخفية القادحة قج
ىػ السعيػد عشو بأنو َك َ
زالت بإخخاج ركايات الحجيث كبياف الخاكؼ الحؼ أسقصو ،كمع ذلظ فإف إزالتيا ال تختقي بالحجيث مغ

الخد إلى القبػؿ؛ لف إسساعيل بغ مدمع ضعيف الحجيث كسا تقجـ آنفاً.
العمة الثالثة:
كجػد رٍاك ضعيف في إسشاد الحجيث ،ىػ إسساعيل بغ مدمع اْل َس ِّك ُّي ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.
الحكع عمى إسشاد الحجيث:
ِ
ِ
الحجيث.
ضعيف
بغ ُم ْدمِ ٍع اْل َس ِّكي
ضعيف؛ لف
الحجيث
إسشاد ىحا
ُ
ٌ
إسساعيل َ
ُ
َ
ال نسػذج َّ
الثاني:

 -49مدأل ٌة (" -)1579وس لت أبي عغ حجيث رواِ أبػ بكخ بغ أبي ع َّتاب العيغ ،عغ أبي
صالح ،عغ َّ
الميث ،عغ سعيج السقبخّي ،عغ أبي هخيخة ،عغ الشبي -صمى للا عميه وسمع -قاؿ:
ّ
()1
َّللا ،قاؿ:
"يجخل الجَّشة بذفاعة رجل مغ أ َّمتي أكثخ مغ مزخ وبشي تسيع ،فقيل :مغ هػ يا رسػؿ َّ
أويذ القخني" ،قاؿ أبي :هحا الحجيث ليذ هػ في تاب أبي صالح ،عغ َّ
الميث؛ نطخت في أصل
الميث( ،)2وليذ فيه هحا الحجيث ،ولع يح خ أيزاً َّ
َّ
الميث في هحا الحجيث خب اًخ ،ويحتسل أف يكػف
سسعه مغ غيخ ثقة ،ودَّلده ،ولع يخوِ غيخ أبي صالح(.)3

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صمى للاُ َعَم ْي ِو
 أخخجو اللْل َكائ ُّي في كتابو كخامات الكلياء7 ،باب س َي ُاؽ َما ُرك َؼ َعغ الشب ِّي َ -
اء َّللاِ الِحيغ يكػنػف ِمغ بعِجِه كمغ عخَفيع ِمغ أَصحاِب ِو كتاِب ِع ِ
صَف ِة أَكلِي ِ
كسمعِ -في ِ
يو ِب َش ْعِت ِو َل ُي ْع
َ َُ ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُْ ْ ْ َ ََ
َْ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اىع ك ِم ْشيع أُكْي ٌذ اْلَقخِن ُّي ( ،)991/9حجيث رقع ،56مغ شخيق محسج ْب ِغ أَِبي َعت ٍ
ِ
اب ،بو،
َُ
َ
َكصَفتو إي ُ ْ َ ُ ْ َ
متقارب اللفاظ.

زخ :كىي القبيمة السعخكفة التي تشدب إلييا قخير( .النداب لمدسعاني.)303/12 :
(ُ )1م َ
( )2أؼ في ضبط كتابو.
( )3عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)353/2( :باب عمل أخبار ركيت في الفزائل.
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دراسة رجاؿ ا سشاد:
ِ
 -9محس ُج ْب ُغ أِبي َعت ٍ
َع َي ُغ(.)1
اب اْل َب ْغ َجاد ُّؼُ ،أبػ َب ْك ٍخ ْال ْ
َُ
()2
ذكخه ابغ حباف في الثقات  ،كقاؿ الخصيب البغجادؼ" :ثقة" ،كنقل عغ يحيى بغ معيغ قػلو:
"ليذ ىػ مغ أصحاب الحجيث" ،كقاؿ الخصيب البغجادؼ رداً عمى قػؿ يحيى بغ معيغ" :عشى بحلظ
أنو لع يكغ مغ الحفاظ لعممو ،كالشقاد لصخقو مثل عمي بغ السجيشي كنحػه ،كأما الرجؽ كالزبط لسا

سسعو فمع يكغ مجفػعاً عشو( ،")3كقاؿ الحىبي" :الحافع( ،")4كقاؿ مخة" :ثقة( ،")5كقاؿ الحافع ابغ حجخ:
صجكؽ ،مات سشة مائتيغ كأربعيغ(.)6

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ.
بغ محسٍج اْلجيِش ُّي ،أبػ ِ ِ
 -1عبجللاِ بغ ِ
ر ِخ ُّؼ(،)7
َ ُْ
صال ِح ِ ُ َ
َُ
صال ٍح اْلس ْ
ُ َ
ُ َ
()8
قاؿ أحسج بغ حشبل" :كاف أكؿ أمخه متساسظ ثع فدج بآخخه كليذ ىػ بذيء " ،كقاؿ الشدائي:

"ليذ بثقة( ،")9كنقل ابغ أبي حاتع عغ عبج السمظ بغ شعيب ابغ الميث قػلو :ثقة مأمػف ،كعغ أبيو -

أبي حاتع -قػلو :كتبشا عشو ،كلع يكغ كزف أبي صالح كزف الكحب ،كاف رجلً صالحاً ،كقاؿ مخة:
صجكؽ أميغ ما عمستو ،كعغ أبي زرعة قػلو :لع يكغ عشجؼ مسغ يتعسج الكحب ،ككاف حدغ الحجيث،
كعغ يحيى بغ معيغ قػلو :أقل أحػاؿ أبي صالح كاتب الميث أنو ق أخ ىحه الكتب عمى الميث كأجازىا

لو ( ،) 10كذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ ،كقاؿ" :مشكخ الحجيث ججاً يخكؼ عغ الثبات ما ال يذبو
حجيث الثقات ،كعشجه السشاكيخ الكثيخة عغ أقػاـ مذاىيخ أئسة ككاف في نفدو صجكقاً( ،")11كقاؿ ابغ

عجؼ" :مدتقيع الحجيث إال أنو يقع في حجيثو في أسانيجه كمتػنو غمط ،كال يتعسج الكحب( ،")12كنقل

الخصيب البغجادؼ عغ ابغ السجيشي قػلو" :ضخبت عمى حجيث عبجللا بغ صالح ،كما أركؼ عشو شيئاً"،

( )1تيحيب الكساؿ.)77/26( :
( )2الثقات البغ حباف.)95/9( :
( )3تاريخ بغجاد.)574/2( :

( )4تاريخ السلـ.)925/5( :
( )5سيخ أعلـ الشبلء.)33/4( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)495/( :

( )7انطخ إلى تيحيب الكساؿ.)98/15( :
( )8العمل كمعخفة الخجاؿ.)212/3( :
( )9الزعفاء كالستخككػف.)63/( :

( )10انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)87-86/5( :
( )11كتاب السجخكحيغ.)40/2( :

( )12الكامل في ضعفاء الخجاؿ.)347/5( :
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كعغ صالح جدرة قػلو" :كاف يكحب في الحجيث( ،")1كقاؿ الحىبي" :كاف صاحب حجيث فيو ليغ(،")2

كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ كثيخ الغمط ثبت في كتابو ككانت فيو غفمة ،مات سشة مائتيغ كاثشتيغ

كعذخيغ(.)3

خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ ،ككاف ثبتاً في ضبط كتابو ،كخاصة ما تحسمو عغ الميث بغ سعج،
ككانت ركايتو في أكليا متساسكة ،ثع فدجت بأخخة ككقعت الشكارة فييا؛ إما لعارض ش أخ عميو ،أك لعمة

في نفدو كغفمة ،كنحػىا.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ر ِخ ُّؼ .
َ -4ل ْي ُث ْب ُغ َس ْعج ْب ِغ َع ْبجالخ ْح َس ِغ اْلَف ْيس ُّي  ،أَُبػ اْل َح ِارث اْلس ْ
قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث صحيحو( ،")6كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")7كنقل ابغ أبي حاتع
()5

()4

عغ يحيى بغ معيغ قػلو :ثقة ،كعغ ابغ السجيشي قػلو :ثبت ،كعغ أبي زرعة ،كعسخك بغ عمى
الر ْي َخِف ُّي ،قػلييسا :صجكؽ ،كعغ أحسج بغ حشبل قػلو :كثيخ العمع صحيح الحجيث( ،)8ذكخه ابغ حباف

في الثقات( ،)9كنقل الخصيب البغجادؼ عغ أحسج بغ حشبل قػلو" :ثقة ثبت" ،كعغ الشدائي قػلو" :ثقة"،
كعغ ابغ خخاش قػلو" :صجكؽ صحيح الحجيث ( ،") 10كنقل السدؼ عغ يعقػب بغ أبي شيبة قػلو:

"ثقة( ،")11قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت فقيو إماـ مذيػر ،مات سشة خسذ كسبعيغ كمائة(.)12

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
َ -3كيداف أبػ س ِع ٍيج اْلسْقب ِخ ُّؼ( )13اْلسجِن ُّي ،مػَلى أُ ِـ َش ِخ ٍ
يظ(.)14
ََ
َُ
َْ
ّ
َْ ُ ُ َ
( )1تاريخ بغجاد.)155/11( :
( )2الكاشف.)562/1( :

( )3انطخ إلى تقخيب التيحيب.)308/( :
( )4اْلَف ْي ِس ُّي :بفتح الفاء كسكػف الياء كفي آخخىا السيع ،ىحه الشدبة إلى فيع ،كىػ بصغ مغ قيذ عيلف( .النداب
لمدسعاني.)269/10 :
( )5تيحيب الكساؿ.)255/24( :
( )6الصبقات الكبخػ.)358/7( :

( )7معخفة الثقات لمعجمي.)230/2( :
( )8انطخ إلى الجخح كالتعجيل.)180-179/7( :
( )9الثقات البغ حباف.)360/7( :
( )10تاريخ بغجاد.)524/14( :

( )11تيحيب الكساؿ.)264/24( :
( )12انطخ إلى تقخيب التيحيب.)464/( :

ِؼ :بفتح السيع كسكػف القاؼ كضع الباء السعجسة بشقصة كفي آخخىا راء ميسمة ،ىحه الشدبة قخيبة مغ
( )13اْل َسْقُبخُّ
الكلى ،كىػ سعيج بغ أبى سعيج السقبخؼ ،ككشيتو أبػ سعج ،قاؿ أبػ حاتع بغ حباف :ندب إلى مقبخة كاف يدكغ بالقخب

مشيا( .النداب لمدسعاني.)386-385/12 :
( )14تيحيب الكساؿ.)241-240/24( :
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قاؿ ابغ سعج" :كاف ثقة كثيخ الحجيث( ،")1كقاؿ العجمي" :ثقة( ،")2كذكخه ابغ حباف في الثقات(،)3

كنقل السدؼ عغ الشدائي قػلو" :ال بأس بو( ،")4كقاؿ الحىبي :ثقة( ،)5قاؿ الحافع ابغ حجخ :ثقة ثبت،

مات سشة مائة(.)6

ثبت.
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة ٌ
 -5أبػ ىخيخة الج ْكِس ُّي ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)797
بياف عمل الحجيث:

الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

ىي الشكارة -كىي عمة ضاىخة قادحة ،-كالسخاد بيا ىشا تفخد عبجللا بغ صالح -أبي صالح-

بتحسل ركاية الحجيث كسا تقجـ آنفاً في تخخيج الحجيث ،كليحا قاؿ الحىبي عغ الحجيث" :ىحا حجيث
مشكخ( ،")7كيقرج بحلظ أف أبا صالح قج تفخد بو .كىحا يؤيج ما ذىب إليو أبػ حاتع حيشسا قاؿ"َ :كَل ْع َيخكه
ِ
صالِ ٍح".
ُ
غيخ أَبي َ
العمة الثانية:
التجليذ السػجػد في سشج الحجيث ،كىي عمة خفية قادحة ،كمدتشجنا في ىحا المخ أف ىحا

حتسل
الحجيث كسا قاؿ أبػ حاتع ليذ مػجػداً في كتاب أبي صالح كال في أصل الميث ،كىحه العمة ُي ُ
في ِ
مشذئيا أمخ ِ
اف:

الوؿ :كىػ كسا قاؿ أبػ حاتع :إف أبا صالح مجلذ ( ،) 8كقج تفخد بخكاية الحجيث ،كلعمو قاـ

بدساع الحجيث مغ غيخ ثقة -أؼ ضعيف ،-أك صغيخ الدغ ،أك غيخ مذيػر ،كنحػ ذلظ ،كدلذ

إسشاده كندبو إلى شيخو الميث الحؼ ركػ عشو أحاديث أخخػ كثيخة غيخ التي دلديا بريغة تحتسل

سساعو مشو كالعشعشة كسا تقجـ آنفاً في سشج الحجيث.
ٍ
مجلذ ،كلع يخصئ أك يغفل أك نحػ ذلظ في ىحا الحجيث؛ لنو ربسا
الثاني :لعل أبا صالح غيخ

يكػف التجليذ مسا أُدخل عميو مغ فعل بعس أصحابو السعاصخيغ لو؛ حيث إف السعاصخة تػرث

( )1الصبقات الكبخػ.)63/5( :
( )2معخفة الثقات لمعجمي.)404/2( :
( )3الثقات البغ حباف.)340/5( :
( )4تيحيب الكساؿ.)241/24( :

( )5انطخ إلى تحكخة الحفاظ.)88/1( :
( )6انطخ إلى تقخيب التيحيب.)463/( :
( )7سيخ أعلـ الشبلء.)33/4( :

( )8إال أنو لع يكغ مذيػ اًر بالتجليذ ،أك كاف تجليدو ناد اًر بالشدبة إلى مغ اشتيخ بالتجليذ ،كلحلظ لع يحكخه أؼ محجث
مسغ صشفػا في أسساء السجلديغ ،فيسا رجعت إليو مغ مرادر التجليذ.
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السشافخة كالتحاسج بيغ أىل الرشعة الػاحجة ،كيؤيج ىحا ما نقمو ابغ أبي حاتع عغ أبيو في ىحا الرجد

حيث قاؿ :ك"الحاديث التي أخخجيا أبػ صالح في آخخ عسخه التي أنكخكا عميو نخػ أف ىحه مسا افتعل
يح ،ككاف أبػ صالح يرحبو ،ككاف سميع الشاحية ،ككاف خالج بغ نجيح يفتعل الحجيث
خالج بغ ُن َج ٍ
كيزعو في كتب الشاس( ،")1كما نقمو ابغ حباف عغ ابغ خديسة حيث قاؿ " :كنقل عغ ابغ خديسة

قػلو" :كاف لو جار بيشيسا عجاكة فكاف يزع الحجيث عمى شيخ عبجللا بغ صالح [الميث] ،كيكتب في

قخشاس بخط يذبو خط عبجللا بغ صالح ،كيصخحو في داره في كسط كتبو ،فيججه عبجللا فيحجث بو

فيتػىع أنو خصو كسساعو ،فسغ ناحيتو كقع السشاكيخ في أخباره(.")2

قمت :كإف كاف المخاف كارديغ ،إال أنشي أميل إلى القػؿ الكؿ.
العمة الثالثة:

كجػد راكييغ صجكقيغ في إسشاد الحجيث ،كىسا :دمحم بغ أبي َعت ٍ
اب اْل َب ْغ َج ِاد ُّؼ ،كعبجللا بغ صالح
اْل ُج َيِش ُّي ،كمغ السعمػـ في عمع السرصمح أف الرجكؽ عجؿ خف ضبصو قميلً ،كخفة الزبط ىحه عشج
أبي حاتع الخازؼ كمغ كافقو تعج عمة ضاىخة قادحة؛ لنيع شجدكا فخدكا الحجيث بكل عمة ،سػاء أكانت

قادحة أـ غيخ قادحة ،خلفاً لكثخ السحجثيغ الحيغ ال يخدكف الحجيث إال بالعمة القادحة(.)3
قمت :أما العمة الكلى كالثانية فقج أشار إلييسا أبػ حاتع ،كأما العمة الثالثة فمع يذخ إلييا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:
الحجيث ،كسا ندب ذلظ ِ
ِ
ِ
ِ
إليو أبػ
إسشاد
صالح َق ْج َدل َذ ِفي
ضعيف؛ لف أبا
الحجيث
إسشاد ىحا
ٍ
ُ
ٌ
َ ََ َ َ
حات ٍع الخاز ُّؼ.

( )1الجخح كالتعجيل.)87/5( :

( )2كتاب السجخكحيغ.)40/2( :
( )3انطخ إلى تجريب الخاكؼ.)154/1( :
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السبحث الخامذ
الدشج ال يكشى
أنسػذج لإلعَل ؿ ب َّف راوياً في َّ
-30

حساد بغ سمسة ،عغ أيػب ،عغ
مدأل ٌة (" -)795وس لت أبي عغ حجيث رواِ مؤ َّمل ،عغ َّ

رجل مغ بشي سجوس يكشى :أبا سميساف؛ قاؿ :سسعت ابغ عَّباس يقػؿ" :كاف الشبي -صمى للا عميه

الخجل(.")1
وسمع -يريب مغ الخؤوس وهػ صا ع؛ يعشي يقّبل" ،قاؿ أبي :ال يكشى هحا َّ
 أخخجو الماـ العيشي في كتابو -عسجة القارغ ،-كتاب الرػـ13 ،باب الُقبمة لمرائع (،)90/99يق سَميساف ب ِغ حخ ٍب ،عغ حس ِاد ِ ٍ
ُّػب ،بو ،بمفطو.
مغ شخ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
بغ زيجَ ،عغ أَي َ
َ
دراسة رجاؿ ا سشاد:

 -9مؤمل بغ إسساعيل اْلُقخِش ُّي اْلعج ِك ُّؼ ،أبػ ِ
ِ
ر ِخ ُّؼ(.)2
عبج
ََ
َُ ُ ُ
ُ
َ َ
الخحسغ اْل َب ْ
()3
قاؿ يحيى بغ معيغ" :ثقة " ،كنقل ابغ أبي حاتع عغ أبيو قػلو" :صجكؽ ،شجيج في الدشة كثيخ

الخصأ ،يكتب حجيثو( ،")4كذكخه ابغ حباف في الثقات ،كقاؿ" :ربسا أخصأ( ،")5كنقل السدؼ عغ البخارؼ

قػلو" :مشكخ الحجيث" ،كعغ بعس العمساء قػليع" :دفغ كتبو فكاف يحجث مغ حفطو ،فكثخ خصؤه(،")6
كقاؿ الحىبي" :حافع عالع يخصئ( ،")7كقاؿ الحافع ابغ حجخ :صجكؽ سيئ الحفع ،مات سشة ست

كمائتيغ(.)8

ِ
ِ
الحفع.
خَلصة القػؿ فيه :صجك ٌؽ َسّيئُ
ر ِخ ُّؼ ،ثقة ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)1999
 -1حساد بغ سمسة بغ ديشار اْل َب ْ
ِ
يسة الد ْخِت َي ِان ُّي ،ثقة ثبت حجة ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)1166
 -4أيػب بغ أبي تَس َ
ػد الدُج ِ
كس ُّي ،ركػ عغ ابغ عباس ،ركػ عشو أيػب الد ْختََي ِان ُّي .نقل ابغ أبي حاتع عغ أبي
َ -3م ْد ُع ٌ
زرعة قػلو" :ثقة( ،")9كلع أجج مغ ذكخ تاريخ ِ
كفات ِو.
َ
خَلصة القػؿ فيه :ثق ٌة.

( )1عمل الحجيث البغ أبي حاتع ،)244/1( :باب عمل أخبار ركيت في الرػـ.
( )2تيحيب الكساؿ.)176/29( :
( )3تاريخ ابغ معيغ.)60/3( :

( )4الجخح كالتعجيل.)374/8( :
( )5الثقات البغ حباف.)187/9( :
( )6تيحيب الكساؿ.)178/29( :
( )7ميداف االعتجاؿ.)228/4( :

( )8انطخ إلى تقخيب التيحيب.)555/( :
( )9الجخح كالتعجيل.)283/8( :
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 -5عبجللا بغ عباس بغ عبجالسصمب ،صحابي جميل ،تقجـ تخجستو في مدألة رقع(.)9535
بياف عمل الحجيث:
الحجيث فيه ثَلث عمل:
العمة ال ولى:

كجػد رٍاك ليغ الحجيث في إسشاد الحجيث ،ىػ ُم َؤم ُل بغ إسساعيل ،كىحه عمة قادحة ضاىخة.
العمة الثانية:

ىي أف أبا حاتع قج أعل الحجيث بأف مدعػداً الدُج ِ
كسي الحؼ ذكخ في السشاد بأنو "رجل" ،كأنو
ال ُي ْكشى ،كعجـ الكشية عمة ضاىخة غيخ قادحة؛ لف االختلؼ في اسع الخاكؼ أك لقبو أك كشيتو يعج عمة
غيخ قادحة ،سيسا أف أبا زرعة قج كثقو .كمسا يؤيج ما ذىب إليو أبػ حاتع مغ أف مدعػداً ال يكشى ،أف
ابغ أبي حاتع لسا تخجسو لع يحكخ لو كشية كعادتو في تخاجع غيخه أنو يحكخ كشاىع إف كججت ،ككحلظ

الماـ العيشي لسا أخخج الحجيث ذكخه عغ "رجل مغ بشي سجكس" كلع يحكخ لو كشية.
العمة الثالثة:

ٍ
مدعػد الدج ِ
كس ِي في سشج الحجيث؛ حيث ذكخ باسع "رجل" ،كالبياـ في حج ذاتو عمة
إبياـ أبي
ُ ّ
ضاىخة قادحة؛ لنيا تعشي أنو مجيػؿ حاالً أك عيشاً ،كلكغ لسا تخجسو ابغ أبي حاتع ناقلً تػثيق أبي

زرعة لو ،عخفشا أنو ثقة كليذ مجيػالً ،كأف عمة جيالتو القادحة قج زالت.

قمت :أما العمة الثانية فقج أشار إلييا أبػ حاتع ،كأما العمة الكلى كالثالثة فمع يذخ إلييسا.

الحكع عمى إسشاد الحجيث:

ِ
الحجيث ضعيف؛ لف مؤمل بغ إسساعيل اْلُقخِش ُّي ،صجك ٌؽ سِيئ ِ
الحْف ِع.
إس َش ُاد ىحا
ٌ
َُ َ ْ َ
َ َ
َّ ُ
ْ
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الخاتسة

عميو كأستشج ِ
اْلحسج هللِ ِفي اْل ِختا ِـ كسا لو اْلحسج في البج ِء؛ عَمى أف جعمشي ألػُذ ِب ِو كأتػكل ِ
إليو في
ُ
ْ
ُ َ ُْ
َ ُْ
َْ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بجاية َس َشِج َىا َحتى
ككاف َم ِعي ِم ْغ
كح ْػلِ ِو كُقػِت ِو،
أعانِشي َب َسِّشو َ
تَ ْدص ْي ِخ ِرَسالتيَ ،فيجاني ككفَقشي ك َ
َ
كك َخِمو َ
َ
صي ِ
ِ
ِِ
ِ
ِنياي ِة م ْتِشيا ،إلى أف كصْمت إلى ِنياي ِة اْلس َ ِ
ات الِتي تََػصْم ُت
صاؼ؛ َك ْي َ
ْ َ َ ُ
أخط ِب َيس ْيش ْي َ
أىع الشتَائ ِج كالت ْػ َ
ََ َ َ
ََ َ
تائج َف ِيي عَمى الشح ِػ ِ
ِ
اآلتي:
أما الش ُ َ َ
ْ
إَل َي ْياَّ ،
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الج ْخِح
تأليف كتاِب ِو إلى :شخِح
ؼ مغ
ابغ أبي حات ٍع الخازِّؼ َ
 -9إف َ
كاف َي ْيج ُ
بعس أكصاؼ أئسة َ
اؿ ُّ ِ
ِ
كبياف ِ
بياف أحػ ِ
ِ
الجهُ كأبػ ُزْرَع َة الخِازي ِ
الحيغ ُي ْعتَسُج عمييع في ِ
عمل
اف،
الخكاة ،ال سيسا ك ُ
كالت ْعجْي ِلَ ،
ْ
َ
ِ
ِّ
العاـْ ،أك
تمظ العم ُة بالسعشى
اء
الحاديث التي تُْب َشى عمييا
الخاص ،أك ِّ
ْ
أكانت َ
الحكاـ الفقيي ُة ،سػ ٌ
ُ
لظ.
َغ ْي ِخ َذ َ

لمتعميل ك ِ
البغ أبي حاتعٍ) ج ِ
ِ
ِ
(العمل ِ
ترشيف ُو في
الشقج؛ لف ُجم ُو تَع
الحىبي
ر ِخ
كتاب
ِ
ُ
ُ -1
اء في اْل َع ْ
َ َ
ّ
ِ
ِ ِ
اف ِم ْغ ِ
لمدش ِة ،كسا أف أبا حات ٍع كأبا ُزْرَع َة ُي َعج ِ
أبخز
ر َخ الحىبي ُّ
الَق ْخف الثالث الي ْج ِخِّؼ الح ْؼ ُي َعُّج َ
الع ْ
ِ
محجثي ذلظ القخِف كأبخِع ِيعِ ،
كتب ِ
ِ
الحاديث .كسا أف الكتاب يعُّج ِم ْغ أكس ِع ِ
العمل
تعميل
السيسا في
َ
َ َُ
ْ
ِ
التي كصمت إليشا؛ لف ِ
غيخه في ىحا السج ِ
العمسية َعَمى ِِ
اؿ.
الكثيخ ِم َغ السدايا
فيو
ْ
ََ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أش ُّخ
-4
ُ
ع َك ُى َػ َ
ض ْػ َ
الس ْػ ُ
الح َد َغ بشػعيو ،كالزع ْي َ
الس َعم ُل َي ْذ َس ُل :الرح ْي َح بشػعيو ،ك َ
ف بأنػاعو ،ك َ
الحجيث ُ
العاـ -مػضػِع الجر ِ
الزعيف ،كىحا يتشاسب مع ِ
ِ
اسة.-
العمة
اع
بالس ْع َشى ِّ
أنػ ِ
ُ ََ
َ ْ
نساذج الجر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
كقعت في
(العمل)ْ ،قج
كتاب
أحاديث
سائخ
اسة ،-كفي
الح ِاد ْي ِث ِ -
ْ
أكثخ العَمل في َ
ُ -3
ٍ
ٍ
ِ
ِ
الس َحِّجثُ ْػ َف
عامة.
برفة
السانيج،
الستُػ ِف ،كىحا ُ
ُ
يؤيج ما َنز عميو ُ
كبعزيا في ُ
يل ،ليشجىر كيصػؿ عجبو مغ ِ
لعمل) كما ِ
فيو ِم َغ التعمِ ِ
كتاب (ا ِ
 -5الشاضخ في ِ
ِ
التفشغ
دقة ما فيو مغ
ُ
ُُ
ْ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
يتسيد ِب ِو أبػ حات ٍع كأبػ ُزْرَع َة الخِازي ِ
نريب
لْلكؿ
كاف
في
كاف ُ
اف ،كإف َ
التعميل كبخاعة الشقج ،الحؼ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مثل :ىحا
يتفقاف في ُح ْك ِس ِيساَ ،م َع
الجابات ،كأنيسا كثي اًخ ما
السج في
االخترار غالباً فيياُ ،
ِ
أشياء مشقػل ٌة َع ْغ
كنحػ ذلظ .كثَع
الحجيث،
فلف في ىحا
باشل ،أك ىحا
ٌ
مشكخ ،أك أخصأ ٌ
حجيث ٌ
ٌ
ُ
ُ
ِ ِِ
ِ
رِّش ِف ِو.
غيخِىسا ِم َغ
السحجثيغ ،كأ ْ
َ
ُخ َخػ قميم ٌة م ْغ قَبل ُم َ
ِ
 -6مشيج ِ
ِ
الشقج ك ِ
ِ
الكتاب َكسا ِىي الحاؿ في ِِ
لْلسانيج
التعميل في
كاف شاملً
غيخه مغ السرشفات َ
ُ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعميل َل ْع َي ْذ َس ْل ُمتُْػ َف
الشقج ك
سيغ ،أف َ
الس ْدم َ
َ
الس ْدتَ ْذخُقػ َف َك َم ْغ َقم َج ُى ْع م َغ ُ
كالستػف ،ال كسا َي ْدُع ُع ُ
ِ
الح ِ
السانيج َف َح ْد ْب.
اقترخ عمى
اديثَ ،ب ِل
َ
َ
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ِ
ِ
ِ
في خجمة جانب التعميل بسعشاهُ
ِ
الحاديث،
ُم ْذخق ًة في الح ِّب َع ِغ

ِ
الصبقة
ابغ أبي حات ٍع مغ
ض ْخساً
الحيغ بحلػا ُج ْيجاً عمسياً َ
َ
كاف ُ
َ -7
ِ
كصػرًة
اسع مغ
أحاديث ِ
الػ ِ
الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كىحا ُ
الج ْيُج ُي َعُّج َمْف َخ َخًة ُ
ّ
ِ ِ
اظ عَمى الس ِ ِ ِ
الس َل ِم ِي.
ر ِاد ِر الت ْذ ِخْي ِع
كفي الحَف َ
َ ْ
ر َجر الثاني م ْغ َم َ
ْ ّ
 -8يعُّج أبػ حات ٍع كأبػ ُزرع َة ال اخزي ِ ِ
ِ ِ ِ
ِّ
أع َي ِ
الخاص،
الح ِاد ْي ِث ِباْل َس ْع َش َي ْي ِغ:
اف م ْغ ْ
َْ
ّ
َُ ُ
اف َم ْغ تَ َكم ُس ْػا في عَمل َ
ِ
العاـِ ِ ،
ليذ في القخِف
الثالث َف َح ْد ْبَ ،ب ْل َعَمى ُم ْدتَ َػػ تَ ِارْي ِخ ِعْم ِع اْل ِعَم ِلَ .ك َم ْش َي ُج ُي َسا ِفي
ك ِّ
كغيخىساَ ،
التعمِ ِ
عرخ ِ
ِ
لنيع كانػا ُيصمقػ َف العم َة َعَمى ِكل
لح؛
قبل
الس
يل ُى َػ
ابغ الر ِ
الغالب َ
َ
ْ
ُ
تقجميغ َ
ْ
عشج ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
البحث.
لؿ
السعشييغَ ،ب ْل َعَمى َما َخ َخَج َع ْغ كَم ْي ِي َسا َك َسا ات َ
ز َح َل َشا خ َ
ِ
ِّ
فتبحث في أكىا ِـ
العاـ
تبحث ِفي أكىا ِـ الخكاِة
الخاص
 -9إف العم َة بسعشاىا
الثقات ،أما العم ُة ِبسعشاىا ِّ
ُ
ُ
ِ
غيخ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
عمل لخك ٍاة ِ
ِ
ثقات،
بعس
كقج ُك ِج َج ْت ِفي
الثقات
الخك ِاة
ِ
كغيخ الثقاتْ ،
نساذج أحاديث الخسالة ٌ

ِ
ِ
ذلظ َكُي َؤّيُِجهُ.
المخ الحؼ ُي َؤّكُج َ
ُ
ِ
ِّ
الصل
الخاص ُى َػ
يل بالسعشى
ُ
 -90الت ْعم ُ
الِح ْي َغ تَ َكم ُس ْػا ِفي اْل ِعم ِة ِب َحلِ َظ اْل َس ْع َشى

ِِ
الس ًحِّجِث ْي َغ كُفحػَل َي ْع
جعل َج َ
في الت ْعميل ُ
كع ْس َجتُ ُو ،كىحا ما َ
يابحة ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ف
الس َعمى
كليع الَق َج ُح ُ
َيرُم ْػ َ إَلى َىحه السكانة العالية الخفيعةُ ،

ِ
السجاؿ.
ِفي َىحا
ِ
ِ
يجخل في ِ
دخمت
سائخ النػا ِع الُخخػ ،كربسا
الحجيث الحؼ
اع ُعُمػ ِـ
الػحيج مغ أنػ ِ
ْ
ُ
 -99العم ُة ى َي الشػعُ
ُ
ِ
ِ
ِ
كيف ال َك ُى َػ
ُخ َخػ في
بعس النػ ِ
اع ال ْ
بعس َغ ْي ِخَىا ،كىحا َيُج ُّؿ بػضػ ٍح عمى أىسية عم ِع العملَ ،
ُ
شاء الحكا ِـ عم ِ
ِ
كجعم ِو حج ًة في ِب ِ
ِ
الفيرل كاْلس َجار في َق ِ
يو ،أك َرِّدِه كجعمِ ِو خارَج
الحجيث
بػؿ
ْ
ُ
ُ َ َ ُ
الح ِجي ِة ،ك ِمغ ىشا كججنا أف ىشاؾ إجساعاً ص ِخيحاً ِمغ الستقجميغ كالستأخخيغ عمى أف عمع ِ
العَم ِل
ْ ُ َ َْ
َ
َ ْ
ُ َ ْ
ُّ
َ ُ
َ ُ
َ

ِ
ص َخَىا.
ُي َعُّج
أعطع أنػ ِ
أخ َ
أص َع َب َيا َك ْ
اع ُعمػ ِـ الحجيث ك َأدقيا ك ْ
أع َسَقيا َك ْ
َ
ِ
ش ِخيَقِت ِيسا في :تَعمِ ِ
ِ
ِ ِ
الحاديث،
يل
 -91إنشي ْقج تعخ ُ
ْ
فت إلى َم ْش َي َج ّي الماميغ أبي َحات ٍع َكأبي ُزْرَع َة َك َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لو َعلَق ٌة بالر ْش َع ِة
الج ْخِح كالت ْعِجْي ِل،
كالحك ِع عمييا،
كبياف مػ ِ
كنحػ َ
ذلظ ،م ّسا ُ
اضع العمة ،ك َ
ِ
الشساذج -مػضػع الجر ِ
العمة بالسعشى
لحاديث تكمسا فييا َع ِغ
كانت
اسة-
أغمب
الحِج ْيِثي ِة؛ لف
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ

العاـِ.
ّ
ِ
ِ
كانت
ليذ ِم َغ الد ْي ِل أف ُن ْخ ِخَج عم ًة خاص ًة إذا
العمل في ِكل
بيغ
شاؾ
ْ
تجاخل َ
ُ -94ى َ
السعشييغ؛ ُ
ٌ
لنو َ
يف ِ
جػد حٍّج لتعخ ِ
أحياناً ،كعج ِـ ك ِ
ِ
العاـ
العاـِ؛ لعج ِـ القجرِة عمى
العمة بالسعشى ِّ
بيشيسا ْ
َ
التسييد ُ
ُ
بالسعشى ّ
ُخ َخػ.
أحياناَ أ ْ
ْ
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ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
أف يكػ َف َعَمى
العمل عام ًة
الباحث في عم ِع
الجارس أك
 -93إف
َ
كمػضػعشا برفة خاصةَ ،ل َي ْش َبغي َل ُو ْ
َ
اية ٍ
كرك ٍ
ِ
ِ
كمراد ِرىا كمخ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
البحار في
يتسكغ ِم َغ
اج ِعيا؛ َحتى
الحجيث
اع ُعمػ ِـ
تامة
بجسيع أنػ ِ
ِ
َ
د َراية َ
در ِ
ِ
ِ
است ِو أك بحِث ِو بسيارٍة كا ْق ٍ
الس ْخُجػِة ِم ْغ
تجار ،ك ِم ْغ ثَع
ُ
الػصػؿ إلى َب ّخ الماف ،كالخخك ُج بالشتائ ِج َ
ذلظ.
َ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
عمل ِ
الحاديث؛ لف
بعس
ابغ أِبي حات ٍع الخازِّؼ في تخخي ِج
ىشاؾ بعزاً
َ
 -95أىسي ُة ُكتُب اْلعَمل َك ِم ْشيا ُ
غيخىا حتى ِمغ كت ِب الخك ِ
ِ
ِ
ِم ْغ شخ ِؽ
اية.
الحاديث قج
بعس
انفخدت ِب َيا َىِحِه ُ
ْ ُُ
ْ
تبُ ،د ْك َف ِ َ
الك ُ
ِ
ِ
قاصخ؛ لن ُو ال
يف
لمعمة الحؼ
السذيػر
يف
يتزسغ َش ْخ َ
شي َ
الخفاء كالَق ْج ِح ،ليػ تعخ ٌ
ُ
 -96إف التعخ َ
ٌ
َ
ِ
ِّ
كتجاكَل ُو السحجثػ َف َعَمى سبي ِل
تيخ
الخاص
االصصلحي
يشصبق إال َعَمى السعشى
ِ
لمعمة ،الحؼ ْ
اش َ
ُ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
بعج ِ
صشَفيا
لنو ال
ابغ
يذسل العم َة بالسعشى ِّ
ِ
التقميج َ
َ
الرلح؛ ك ُ
ُ
العاـ السػجػدة في كتب العمل التي َ
ِ
ِ
ِ
السحجثيغ َكُف ُح ْػُل ُي ْع الِح ْي َغ تَ َحجثُْػا ِفي عم ِع
العملَ ،ك ُى ْع َم ْغ َك َج ْج َنا في كتِب ِي ْع عملً :ضاىخةً
جيابحةُ
َ
ٍ
ِ
ر ْخ
ذلظ
ِ
غيخ َ
غيخ قادحة ،كضاىخًة قادح ًةْ ،
بل َك َج ْج َنا َ
َ
كالشدخ كالحجيث السػضػِع مثلً ،كلع َيْق ُ
ِ
ِ
الغس ْػ ِ
جاك ٌؿ.
ىؤالء العم َة َعَمى َ
ض َف َح ْد ْبَ ،ك َسا ُى َػ َم ْذ ُي ٌ
ػر ُمتَ َ
الخَفاء ك ُ ُ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
التقييج ال
ليذ َد ِقيقاً؛ لف ىحا
رَ
َ
صَم ِح "اْل ُس ْش َك ِخ" َعَمى ركاية الزعيف في مقابل ركاية الثقة َ
ر ُخ ُم ْ
َ -97ق ْ
ِ
الستقجميغ خاص ًة م ْغ تكمسػا في ِ
ابغ ٍ
الحافع ِ
العمل؛
يتشاقس َم َع كل ِـ
حجخ
عشج
سيسا َ
َ
ُ
لنيع أشمقػهُ
ْ
َ
السخالفة ،كرك ِ
ِ
عمى ِ
ِ
ِ
ِ
عجة ٍ
ذلظ.
الزعيف،
اية
كالتفخد ،ك
أمػر:
كنحػ َ
ابغ أبي حاتعٍ؛ لف عبار ِ
ِ
كتاب ِ
ِ
التعامل مع ِ
عمل ِ
التعميل غالباً تكػ ُف مجسم ًة؛ لف أبا
ات
ص ُع ْػَب ُة
ََ
ُ -98
ٍ
ٍ
أكثخ
كغيخُىسا َي ْحكخك َف العم َة أك ُيذيخك َف إلييا
باخترار شجيجُ ،رَبسا َ
كاف َمْفيػماً َ
حات ٍع كأبا ُزْرَع َة َ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
الحجيث؛
يغ في عمػ ِـ
الستَ َس ِّخس َ
ر ُع ُب َعَم ْي َشا َف ْي ُس ُو َ
في زمش ِي ْع ،إال ُ
أنو َي ْ
اآلفَ ،حتى َعَمى كثيخ م َغ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
جاء
عشج ُى ْع َعَمى ما ُى َػ
كربسا
ْ
أكسع م ْغ إشلقيا َ
صمق َ
كانت تُ ُ
لف عباراتي ْع ُم ْحتَسَم ًةُ ،
ُ
عشج َم ْغ َ
كاالنقصاع ،كالش َك ِ
ارةَ ،كَن ْح ِػ َذلِ َظ.
بعج ُى ْع،
ِ
َ
َ
ِ
اليقيغ ،كسا بيغ ذلظ الع ِ
ِ
لئ ُّي في
كليذ َعَمى
الطغ
غمبة
 -99الت ْعمِْي ُل َم ْبِش ٌّي َعَمى
ِّ
َ َ
َ َ
َ
ِ
ٍ
حجخ في كتاِب ِو (فتح البارؼ) ،كاستخجا ِـ أبي حات ٍع كأبي
ابغ
التحريل) ،كالحاف ُ
ع ُ

كتاِب ِو (جام ِع
ُزْرَع َة الخِازّي ِْي ِغ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحاديثِ ،
ِ
اللفاظ ِ
كنحػىا.
نحػَ :ل َعلَ ،كُي ْحتَ َس ُلَ ،كَق ْج،
تعميل
الجازمة في
غيخ
لبعس
ِ
ِ
ِ
بمغ َع َجُد
ِ
بعيغ حجيثاًُ ،م َػزَع ًة َعَمى أربع َة َع َذ َخ باباً
َ -10
الشساذج التصبيقية لْلحاديث في الخسالة أر َ
باب "الر ِ
لة" ،كك ٌ ِ
ِ
باب "الصيارِة" ،كخسد ٌة ِم ْغ ِ
أحاديث ِم ْغ ِ
"الح ِّج"،
فقيياً ،ثساني ُة
َ
احج م ْغ باب َ
َ
باب ُّ ِ
ِ
ص ِب" ،كثلث ٌة ِم ْغ ِ
باب َ ِ
باب "الرػـِ" ،كأربع ٌة ِم ْغ ِ
كسبع ٌة ِم ْغ ِ
احج ِم ْغ
"الدْىج" ،كك ٌ
"الدب كال ّ ّ
ْ
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ش ِعس ِة" ،ككاحج ِمغ ِ ِ
لؽ" ،كك ٌ ِ
شاف ِم ْغ ِ
ِ
ِ
"الفخِائ ِ
باب "الص ِ
كاح" ،كا ْث ِ
س"،
"الش ِ
باب َ
باب ّ
ٌ ْ
احج م ْغ باب "ال ْ َ
"الف ِ
باب ِ
باب "الُمخِاء ك ِ
الفتَ ِغ" ،كثلث ٌة ِم ْغ ِ
شاف ِم ْغ ِ
احج ِم ْغ ِ
"العْمعِ" ،كا ْث ِ
احج ِم ْغ
زائ ِل" ،كك ٌ
كك ٌ
باب َ َ
ََ
باب "الَقج ِر" .كَقج تَع اخِتيارىا ِب ِعشاي ٍة كِدق ٍة بعج ِقخ ِ
كتاب ِ
اءة ِ
ِ
العمل ِم ْغ ألِ ِف ِو إلى َي ِائ ِو.
َ َ ْ
ْ َ ُ َ َ َ َ ََْ
اـ ِىي اْل ِعم ُة اْلخ ِفي ُة ِأك اْلجِمي ُة سػاء أَقجحت ِفي ِ
صح ِة اْل َحِج ْي ِث ْأـ َل ْع تَْق َج ْح،
 -19إف ال ِعمة ِبالسعشى الع ِ
َ ََ ٌ َ َ ْ
َ
ْ َ َْ َْ َْ ّ َ
ِ ِِ
أشس َل ِم َغ اْل ِعم ِة ِباْلس ْع َشي اْل َخ ّ ِ
اص؛ لف َم َجاَل َيا ْأك َس ُع َك ْأر َح َب ِم ْش َيا.
َ
َكى َي ب َحل َظ تَ ُك ْػ ُف ْ َ
ِ
ِِ
ش َلَقاً أ َْك
ز ْا َحاً لِْم ِعم ِة ِباْل َس ْع َشى اْل َع ِّ
اـ أ َْك ِإ ْ
ُ -11ي َعُّج اْل َح ْا ِف ُ
ع ْاب ُغ َح َج ٍخ أَ ْكثَ َخ اْل ُس َحّجث ْي َغ اْل ُستَأ ِّ
َخ ِخْي َغ ت ْب َي ْا َناً َكإِ ْي َ

ِ
ِ ِ
غي ِخ ِاالص ِص َل ِح ِي ،خ ْاص ًة ِفي ِكتَ ْاِب ِو ُّ ِ
ِ
ّ َ
"الش َكت َعَمى كتَ ْا ِب ْاب ِغ الر َل ِح" ،الحؼ َنَقْم َشا م ْش ُو عجةَ
َْ
ْ
ِ
ِِ ِ ِ
ُنر ْػ ٍ
ال
ل ِح ِّيْ َ ،
ص ِص َ ْ
ل ٍء َ ْ
ط ِي ُخ ِب َج َ ْ
ص تُ ْ
ال َل ْب َذ ف ْيو اْلعم َة باْل َس ْع َشى اْل َع ْا ِّـَ ،كأَن َي ْا َعَمى َغ ْي ِخ اْل َس ْع َشى اال ْ
ُ
ِ ِ
ِسيسا ِفي صْفح ِة ( )494الِتي أ َ ِ ِ
ل ِح َي ْا؛
اص ِص َ ْ
َ َ
َش ْا َر ف ْي َي ْا إَلى اْلعم َة باْل َس ْع َشى اْل َع ْا ِّـَ ،كأَن َي ْا َعَمى َغ ْي ِخ ْ
َ
َكَذلِ َظ ِلَن ُو ِم ْغ
أَف َفغ اْل َحِج ْي ِث

الدُي ْػ ِش ُّي ِإَلى
َش َي ِخ َخ ْاِت َس ِة ُحف ْا ِظ اْل ُس َحِّجِث ْي َغِ ،إ ْف َل ْع َي ُك ْغ أَ ْش َي َخُى ْعَ ،ب ْل َم ْا َؿ اْل َح ْا ِف ُ
أْ
ع ّ
َق ْج ُخِت َع ِب ِو.

التػصيات فهي عمى َّ
أما َّ
الشحػ اآلتي:
وّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
العاـ ،لتحتاج إَلى ٍ
ٍ
ِّ
ِ
مدتقمة؛
عمسية
رسالة
مدتفيس ِفي
بديط
بحث
بالسعشييغ
 -9إف العم َة
الخاص ك ِّ
ُ
ككضع تعخ ٍ
أجل دراسِت ِيسا دراس ًة ِ
ٍ
ِم ْغ ِ
فاحر ًة متَ ِّأن َي ًة ،ك ِ
يف
ض َح،
التسييد َب ْي َش ُي َسا
ِ
بذكل َأدؽ ك ْأك َ
َ ُ
َ َ
ِ
جامع ٍ ِ ِ
العاـِ.
ٍ
مانع لكْمتَْييسا ،ال سيسا العم ُة بالسعشى ّ

يج ِ
العاـ مغ ِ
عمل ِ
بجأت ِب ِو،
-1
العمة بالسعشى ِّ
إكساؿ تخخ ِ
ابغ أبي حات ٍع الخِازِّؼ؛ حتى يتع السذخكعُ الحؼ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الحِج ْيِثي ِة.
لعل َ
ذلظ ُيز ُ
يف َش ْيئاً َججيجاً إلى السكتبة َ
الخاص ،كأُخخػ في ِ
ماجدتيخ كدكتػراه في ِ
ِ
ِ
ِّ
ٍ
العمة بالسعشى
العمة بالسعشى
رسائل
كتابة
العسل عمى
-4
ْ
ُ
ِ
ٍ
ِ
كتب ِ
ِ ِ
كتاب ِم ْغ ِ
ٍ
الصمبة
مجسػعة ِم َغ
عسالقة الحفاظِ عمى
عمل
كل
العاـ،
ِّ
كذلظ بتػز ِ
َ
يع أحاديث ّ
ٍ
ٍ
ِ
العاـ مشيا ،كما
يج
تمظ
العمل ِسيسا بالسعشى ِّ
اؿ ِب ْك اًخ َلسا ُّ
بأنربة مػحجة؛ لف َ
يتع تخخ ُ
َ
الكتب ما تد ُ
ِ
خرز في َف ِّغ ِ
ٍ
كاف
حجيثي مت
عمسي
مشيج
تسجراستُ ُو مشيا ْلع ُي ْج َر ْس َح َد َب
ٍ
ٍ
ٍ
العمل كسا َي ْش َبغي ،كإنسا َ
ّ
ّ
مبمغ ِعمسي-مػضػع ِ
ِِ
أحج َق ُّ
العمة بالسعشى
كلع
يج كما
ط -في ِ
مجارىا عمى التخخ ِ
ْ
يبحث ٌ
َ
ُ
ُ
يتعمق بوْ ،
ْ
كتمسيحات يديخ ٍ
ٍ
خلؿ إشار ٍ
ِ
ات ،ال تَ ْخِك ْؼ َعمِ ْيلً كال تَ ْذ ِفي َغمِ ْيلً.
ات
العاـّ ،إال ِم ْغ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صشَفيا الستقجمػ َفِ ،سي َسا في
 -3ضخكرةُ إل اد ِـ شمبة الجراسات ُ
العميا َعَمى التعامل َم َع كتب العمل التي َ
ِ
ِ
الحجيث"؛ مغ ِ
اؽ ِ
مد ِ
ِ
العمل ِم ْغ خللِياَ ،كَيتَ َعخُفػا
العسمي لعم ِع
التصبيق
أجل أف يتجربػا َعَمى
"عمل
ِ
ََ
ّ
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ِ
ِ
فشغ الدابقيغ في ِ
كذفيا كإخخ ِ
إلى تَ ِ
الثقات الِتي
أحاديث
الحاديث ،ال ِسيسا
اع
سيع أنػ ِ
اجيا ِم ْغ َج ِ
ُ
َ
ِ
ِ
أحاديث ِ
كاف
السحجثيغ ،كمغ
بػؿ ،كىحا ال
ُي ْػِى ُع
يدتصيع ُو إال جيابحةُ
غيخ الثقات ،كإف َ
َ
ُ
ُ
ضاىخىا الَق َ
المخ أيدخ في ِ
كذفيا كإخخ ِ
يتكمع فيو؛ لف أحاديثَ ُي ْع َم ِطش ُة الػى ِع
لؼ ُم َحِّج ٍث أف
اجيا،
ُ
َ
ُ
كيسكغ ِّ
َ
ِ
ك ِ
تحميل عبار ِ
ِ
ِ
أكثخ مغ معشى ،كفي ِع مخِاد ِى ْع
ات
كيفية
الغمطَ .كسا يتعخفػ َف إلى
َ
الدابقيغ التي تَ ْحتَس ُل َ

نة بيشيا كبيغ ما استقخ المخ ِ
ِ
بعجىع.
جاء
عميو في
ِ
مشيا ،كالسقار َ
َ
ُ
ْ
مرصمح َم ْغ َ
ِ
ِِ
ُّ ِ
ِ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ ِ
ثيغ
زاً؛ لَن ُو َي ْج َع ُل الباح َ
الس َحّجث ْي َغ َعَمى َب ْعز ِي ْع َب ْع َ
َ -5كسا أُ ْكصي ب َخْق ِع َرَسائ َل ماج ْدت ْيخ في تَ َعق َبات ُ
ِ
ِ ِ
التعقبات َع َلَق ًة
لتمظ
ضُف ْػ َف َميارِات ِي ْع ِفيسا تعمسػهُ ِم ْغ أنػ ِ
ُي َػ ِّ
لؿ ُب ُحػِث ِي ْع؛ كلف َ
اع ُعمػ ِـ الحجيث خ َ
شخ ٍ
ِ ِ
ؼ َجمِ ٍي.
بعم ِع العمل م ْغ َ َ
ّ
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كتَتَزسغ ِ
اآلتي:
َ َ ُ
َ

الفهارس الفّشَّية

ِ في ِخست اْلس ِ
راد ِر كاْلس اخ ِج ِع ُم َخت َب ًة ُم ْع َج َسّياً.
ْ ْ َ َ
ِ في ِخست أ ْ ِ
الح ِاد ْي ِث مختب ًة ُمعجسياً.
ْ ْ َ
ش َخاؼ َ
ارة إَلى رْت ِ
بة ُكل ك ٍ
ِ في ِخست ُّ ِ
ِ
ِ
الش ِ
ِ
حيث
احج
مشيع ِم ْغ ُ
ْ ْ َ
ُ
الخَكاة اْل ُستَ ْخ َجس ْي َغ ُم َختب ْي َغ ُم ْع َجسّياً َم َع َ َ
ْ
اْل َج ْخُح كالت ْع ِجْي ُل.

فهخست السرادر والسخاجع مخَّتب ًة معجسّي ًا
 القخآف الكخيع. -9إتحاؼ السيخة بالفػائج السبتكخة مغ أشخاؼ العذخة ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ
العدقلني ،تحقيق :مخكد خجمة الدشة كالديخة ،بإشخاؼ د .زىيخ بغ ناصخ الشاصخ (راجعو ككحج مشيج التعميق
كالخخاج) ،الشاشخ :مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف (بالسجيشة) ،كمخكد خجمة الدشة كالديخة الشبػية
(بالسجيشة) ،الصبعة :الكلى9395 ،ىػ9993/ـ.

 -1أثخ عمل الحجيث في اختلؼ الفقياء[ ،أصل ىحا الكتاب "رسالة ماجدتيخ" نػقذت في بغجاد في 9999/6/14ـ،
ككانت بإشخاؼ العلمة السحقق "ىاشع جسيل" كحرمت عمى درجة االمتياز] ،لساىخ ياسيغ فحل الييتي ،دار
عسار لمشذخ ،عساف ،الصبعة :الكلى9310 ،ىػ1000/ـ.

 -4الحكاـ الػسصى مغ حجيث الشبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-لعبجالحق بغ عبجالخحسغ بغ عبجللا بغ الحديغ بغ سعيج إبخاىيع
الزدؼ ،النجلدي الشبيمي ،السعخكؼ بابغ الخخاط ،تحقيق :حسجؼ الدمفي كصبحي الدامخائي ،مكتبة الخشج
لمشذخ كالتػزيع ،الخياض ،السسمكة العخبية الدعػدية ،دكف شبعة9396 ،ىػ9995 /ـ.

 -3أحػاؿ الخجاؿ ،لبخاىيع بغ يعقػب بغ إسحاؽ الدعجؼ الجػزجاني ،أبي إسحاؽ ،تحقيق :عبجالعميع عبجالعطيع
البدتػؼ ،دار الشذخ :حجيث أكادمي ،فيرل آباد ،باكدتاف ،دكف شبعة كتاريخ.
َ

 -5الرشاد في معخفة عمساء الحجيث ،لبي يعمى الخميمي ،خميل بغ عبجللا بغ أحسج بغ إبخاىيع بغ الخميل القدكيشي،
تحقيق :د .دمحم سعيج عسخ إدريذ ،مكتبة الخشج ،الخياض ،الصبعة :الكلى9309 ،ق.
ْ -6الَس ِ
امي كالكشىِ ْ ،
صالح ،لبي عبجللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىلؿ بغ أسج
لإل َماـ أ ْ
َحسج بغ َح ْشَبل ِرَك َاية ْابشو َ
َ
الذيباني ،تحقيق :عبجللا بغ يػسف الججيع ،مكتبة دار القرى ،الكػيت ،الصبعة :الكلى9306 ،ق9985 /ـ.
 -7االستيعاب في معخفة الصحاب ،لبػ عسخ يػسف بغ عبجللا بغ دمحم بغ عبجالبخ بغ عاصع الشسخؼ القخشبي،
تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ ،دار الجيل ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9391 ،ىػ9991 /ـ.

 -8أسج الغابة في معخفة الرحابة ،لبي الحدغ عمي بغ أبي الكخـ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج
الذيباني الجدرؼ ،عدالجيغ ابغ الثيخ ،تحقيق :عمي دمحم معػض كعادؿ أحسج عبج السػجػد ،دار الكتب العمسية،

بيخكت ،لبشاف ،الصبعة :الكلى9395 ،ىػ9993/ـ.

 -9الصابة في تسييد الرحابة ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقلني ،تحقيق :عادؿ
أحسج عبج السػجػد كعمى دمحم معػض ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9395 ،ىػ.
 -90أشخاؼ الغخائب كالفخاد مغ حجيث رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -لإلماـ الجارقصشي ،لبي الفزل دمحم بغ شاىخ بغ عمي بغ
أحسج السقجسي الذيباني ،السعخكؼ بابغ القيدخاني (الستػفى507 :ىػ) ،تحقيق :محسػد نرار كالديج يػسف ،دار
الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9399 ،ىػ9998/ـ.

 -99االغتباط بسغ رمي مغ الخكاة باالختلط ،لبخىاف الجيغ الحمبي أبي الػفا إبخاىيع بغ دمحم بغ خميل الصخابمدي
الذافعي سبط ابغ العجسي ،تحقيق :علءالجيغ عمي رضا ،كسسى تحقيقو (نياية االغتباط بسغ رمي مغ الخكاة
باالختلط) كىػ دارسة كتحقيق كزيادات في التخاجع عمى الكتاب ،دار الحجيث ،القاىخة ،الصبعة :الكلى9988 ،ـ.
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 -91إكساؿ تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ،لسغمصاؼ بغ قميج بغ عبجللا البكجخؼ السرخؼ الحكخؼ الحشفي ،أبػ
عبجللا ،علء الجيغ ،تحقيق :أبػ عبجالخحسغ عادؿ بغ دمحم  -أبػ دمحم أسامة بغ إبخاىيع ،الفاركؽ الحجيثة لمصباعة

كالشذخ ،الصبعة :الكلى9311 ،ىػ 1009/ـ.

 -94الكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في السساء كالكشى كالنداب ،لدعج السمظ ،أبػ نرخ عمي بغ
ىبةللا بغ جعفخ بغ ماكػال ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة الكلى9399 ،ىػ9990/ـ.
 -93ألفية الحجيث لمحافع أبي الفزل زيغ الجيغ عبجالخحيع بغ الحديغ العخاقي ،تحقيق :أحسج شاكخ ،مصبػعة ضسغ
شخح فتح السغيث لمسؤلف نفدو اآلتي في حخؼ الفاء ،عالع الكتب ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة الثانية،

9308ق9988/ـ.

 -95ألفية الحجيث لمحافع جلؿ الجيغ عبجالخحسغ الديػشي ،مصبػعة ضسغ مشيج ذكؼ الشطخ اآلتي ذكخه في حخؼ
السيع.
 -96المالي السصمقة ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقلني ،تحقيق :حسجؼ الدمفي،
السكتب السلمي ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9396 ،ىػ9995/ـ.

 -97الـ ،لمذافعي أبي عبجللا دمحم بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع بغ عبجالسصمب بغ عبج مشاؼ السصمبي
القخشي السكي ،دار السعخفة  -بيخكت ،دكف شبعة9390 ،ىػ9990/ـ.

 -98النداب ،لعبجالكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التسيسي الدسعاني السخكزؼ ،أبي سعج ،تحقيق :عبجالخحسغ بغ يحيى
السعمسي اليساني كغيخه ،مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية ،حيجر آباد ،الصبعة :الكلى9481 ،ىػ9961 /ـ.

 -99البجاية كالشياية ،لبي الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ثع الجمذقي ،تحقيق :عبجللا بغ
عبجالسحدغ التخكي ،دار ىجخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع كالعلف ،الصبعة :الكلى9398 ،ىػ9997/ـ.

 -10تاريخ ابغ معيغ (ركاية الجكرؼ) ،لبي زكخيا يحيى بغ معيغ بغ عػف بغ زياد بغ بدصاـ بغ عبج الخحسغ السخؼ
بالػالء ،تحقيق :د .أحسج دمحم نػر سيف ،الشاشخ :مخكد البحث العمسي كإحياء التخاث السلمي ،مكة السكخمة،
الصبعة :الكلى9499 ،ق9979/ـ.

 -19تاريخ ابغ معيغ (ركاية عثساف الجارمي) ،لبي زكخيا يحيى بغ معيغ بغ عػف بغ زياد بغ بدصاـ بغ عبج الخحسغ
السخؼ بالػالء ،تحقيق :د .أحسج دمحم نػر سيف ،دار السأمػف لمتخاث  -دمذق ،دكف شبعة كتاريخ.

 -11تاريخ أبي زرعة الجمذقي ،لعبجالخحسغ بغ عسخك بغ عبجللا بغ صفػاف الشرخؼ السذيػر بأبي زرعة الجمذقي
السمقب بذيخ الذباب ،ركاية :أبي السيسػف بغ راشج ،تحقيق :شكخللا نعسة للا القػجاني (أصل الكتاب رسالة

ماجدتيخ بكمية اآلداب  -بغجاد) ،الشاشخ :مجسع المغة العخبية ،دمذق ،دكف شبعة كتاريخ.

 -14تاريخ السلـ َكَكفيات السذاىيخ َكالعلـ ،لذسذ الجيغ أبي عبجللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحىبي،
عػاد معخكؼ ،دار الغخب السلمي ،الصبعة :الكلى1004 ،ـ.
تحقيق :الجكتػر بذار ّ
 -13تاريخ أسساء الثقات ،لبي حفز عسخ بغ أحسج بغ عثساف بغ أحسج بغ دمحم بغ أيػب بغ أزداذ البغجادؼ
السعخكؼ بػابغ شاىيغ ،تحقيق :صبحي الدامخائي ،الشاشخ :الجار الدمفية ،الكػيت ،الصبعة :الكلى،
9303ق9983/ـ.
 -15تاريخ أسساء الزعفاء كالكحابيغ ،لبي حفز عسخ بغ أحسج بغ عثساف بغ أحسج بغ دمحم بغ أيػب بغ أزداذ
البغجادؼ السعخكؼ بػابغ شاىيغ ،تحقيق :عبجالخحيع دمحم أحسج القذقخؼ ،الصبعة :الكلى9309 ،ىػ9989/ـ.

 -16تاريخ أصبياف ،لبي نعيع أحسج بغ عبجللا بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ مػسى بغ ميخاف الصبياني ،تحقيق :سيج
كدخكؼ حدغ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الكلى939 ،ىػ9990/ـ.
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 -17التاريخ الكبيخ ،لسحسج بغ إسساعيل بغ إبخاىيع بغ السغيخة البخارؼ ،أبي عبجللا ،دائخة السعارؼ العثسانية ،حيجر
آباد  -الجكغ ،دكف شبعة كتاريخ.

 -18تاريخ بغجاد ،لبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ ،السحقق :د .بذار عػاد
معخكؼ ،دار الغخب السلمي ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9311 ،ىػ1001/ـ.

 -19تاريخ دمذق ،لبي القاسع عمي بغ الحدغ بغ ىبةللا السعخكؼ بابغ عداكخ ،تحقيق :عسخك بغ غخامة العسخكؼ،
دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع9395 ،ىػ9995/ـ.

 -40تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع ،لبي سميساف دمحم بغ عبجللا بغ أحسج بغ ربيعة بغ سميساف بغ خالج بغ عبجالخحسغ
بغ زبخ الخبعي ،تحقيق :د .عبجللا أحسج سميساف الحسج ،دار العاصسة ،الخياض ،الصبعة :الكلى9390 ،ق.

 -49تجريب الخاكؼ في شخح تقخيب الشػاكؼ ،لعبجالخحسغ بغ أبي بكخ ،جلؿ الجيغ الديػشي ،تحقيق :أبي قتيبة نطخ
دمحم الفاريابي ،دار شيبة ،الخياض ،دكف شبعة كتاريخ.

 -41تحكخة الحفاظ (أشخاؼ أحاديث كتاب السجخكحيغ البغ حباف) ،لبي الفزل دمحم بغ شاىخ بغ عمي بغ أحسج
السقجسي الذيباني ،تحقيق :حسجؼ عبجالسجيج الدمفي ،دار الرسيعي لمشذخ كالتػزيع ،الخياض ،الصبعة :الكلى،

9395ىػ9993/ـ.
 -44تحكخة الحفاظ ،لذسذ الجيغ أبي عبجللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحىبي ،دار الكتب العمسية ،بيخكت،
لبشاف ،الصبعة :الكلى9399 ،ىػ9998 -ـ.
 -43تعخيف أىل التقجيذ بسخاتب السػصػفيغ بالتجليذ ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ
العدقلني ،تحقيق :د .عاصع بغ عبجللا القخيػتي ،مكتبة السشار ،عساف ،الصبعة :الكلى9304 ،ق9984/ـ.
 -45تعجيل السشفعة بدكائج رجاؿ الئسة الربعة ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقلني،
تحقيق :د .إكخاـ للا إمجاد الحق ،دار البذائخ ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9993 ،ـ.

 -46تقخيب التيحيب ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقلني ،تحقيق :دمحم عػامة ،دار
الخشيج ،سػريا ،الصبعة :الكلى9306 ،ق9986/ـ.

 -47تقخيب الشػكؼ مصبػع ضسغ تجريب الخاكؼ الدابق ذكخه في حخؼ التاء نفدو.
 -48التقييج كاليزاح شخح مقجمة ابغ الرلح ،لبي الفزل زيغ الجيغ عبجالخحيع بغ الحديغ بغ عبجالخحسغ بغ أبي
بكخ بغ إبخاىيع العخاقي ،تحقيق :عبجالخحسغ دمحم عثساف ،الشاشخ :دمحم عبج السحدغ الكتبي صاحب السكتبة الدمفية

بالسجيشة السشػرة ،الصبعة :الكلى9489 ،ىػ9969/ـ.

 -49التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني كالسانيج ،لبي عسخ يػسف بغ عبجللا بغ دمحم بغ عبجالبخ بغ عاصع الشسخؼ
القخشبي ،تحقيق :مرصفى بغ أحسج العمػؼ ،دمحم عبجالكبيخ البكخؼ ،الشاشخ :ك ازرة عسػـ الكقاؼ كالذؤكف

السلمية ،السغخب ،دكف شبعة9487 ،ىػ.

 -30التسييد ،لسدمع بغ الحجاج أبي الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ ،تحقيق :د .دمحم مرصفى العطسي ،مكتبة الكػثخ،
السخبع ،الدعػدية ،الصبعة :الثالثة9390 ،ق.
 -39تشقيح التحقيق في أحاديث التعميق ،لذسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عبجاليادؼ الحشبمي ،تحقيق :سامي بغ دمحم بغ
جادللا كعبجالعديد بغ ناصخ الخباني ،أضػاء الدمف ،الخياض ،الصبعة :الكلى9318 ،ىػ1007/ـ.
 -31تيحيب التيحيب ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقلني ،مصبعة دائخة السعارؼ
الشطامية ،اليشج ،الصبعة :الصبعة الكلى9416 ،ىػ.
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 -34تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ،ليػسف بغ عبجالخحسغ بغ يػسف ،أبي الحجاج ،جساؿ الجيغ بغ الدكي أبي دمحم
القزاعي الكمبي السدؼ ،تحقيق :د .بذار عػاد معخكؼ ،الشاشخ :مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،الصبعة :الكلى،

9300ق9980/ـ.

 -33تػجيو الشطخ إلى أصػؿ الثخ ،لصاىخ بغ صالح (أك دمحم صالح) بغ أحسج بغ مػىب ،الدسعػني الجدائخؼ ،ثع
الجمذقي ،تحقيق :عبجالفتاح أبي غجة ،مكتبة السصبػعات السلمية ،حمب ،الصبعة :الكلى9396 ،ىػ 9995 -ـ.
ُّ

 -35تػضيح الفكار لسعاني تشقيح النطار ،لسحسج بغ إسساعيل بغ صلح بغ دمحم الحدشي ،الكحلني ثع الرشعاني،
أبي إبخاىيع ،عد الجيغ ،السعخكؼ كأسلفو بالميخ ،تحقيق :أبي عبجالخحسغ صلح بغ دمحم بغ عػيزة ،الشاشخ:
دار الكتب العمسية ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة :الكلى9397 ،ىػ9997/ـ.
البدتي ،دائخة
 -36الثقات ،لسحسج بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ معاذ بغ َم ْع َبج ،التسيسي ،أبي حاتع ،الجارميُ ،
السعارؼ العثسانية ،حيجر آباد الجكغ ،اليشج ،الصبعة :الكلى9494 ،ه9974/ـ.
 -37الجامع لخلؽ الخاكؼ كآداب الدامع ،لبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ،
تحقيق :د .محسػد الصحاف ،مكتبة السعارؼ ،الخياض ،دكف شبعة كتاريخ.

 -38جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل ،لرلح الجيغ أبي سعيج خميل بغ كيكمجؼ بغ عبجللا الجمذقي العلئي،
تحقيق :حسجؼ عبجالسجيج الدمفي ،عالع الكتب ،بيخكت ،الصبعة :الثانية9307 ،ق9986/ـ.

 -39الجامع في العمل كالفػائج ،لمجكتػر ماىخ ياسيغ الفحل ،دار ابغ الجػزؼ ،الدعػدية ،الصبعة :الكلى9349 ،ق.

 -50الجخح كالتعجيل ،لبي دمحم عبجالخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي ،الحشطمي ،الخازؼ ابغ أبي حاتع ،دائخة
السعارؼ العثسانية ،بحيجر آباد الجكغ ،اليشج ،كدار إحياء التخاث العخبي ،بيخكت ،الصبعة :الكلى،
9179ىػ9951/ـ.

 -59جيػد السحجثيغ في بياف عمل الحجيث ،لبي عسخ عمي بغ عبجللا بغ شجيج الرياح السصيخؼ ،الشاشخ :مجسع
السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف بالسجيشة السشػرة ،دكف شبعة كتاريخ ،قجـ ىحا الكتاب في الصل بحثاً لشجكة
عشاية لمسسمكة العخبية الدعػدية بالدشة كالديخة الشبػية عاـ 9315ق.

 -51جػاىخ الصػؿ في عمع حجيث الخسػؿ -ملسو هيلع هللا ىلص ،-لمذيخ دمحم بغ دمحم بغ عمي الفارسي السذيػر بفريح اليخكؼ
(ت847ق) ،تحقيق :أبي السعالي القاضي أشيخ السباركفػرؼ ،الشاشخ :الجار الدمفية ،اليشج ،دكف شبعة كتاريخ.

 -54ابغ أبي حاتع كأثخه في عمػـ الحجيث ،لمجكتػر رفعت فػزؼ عبجالسصمب ،مكتبة الخانجي لمشذخ ،القاىخة ،مرخ،
دكف شبعة كتاريخ.

 -53حاشية الدشجؼ عمى سشغ ابغ ماجو ،لسحسج بغ عبجاليادؼ التتػؼ ،أبي الحدغ ،نػرالجيغ الدشجؼ (الستػفى:
9948ىػ) ،دار الجيل ،بيخكت ،دكف شبعة كتاريخ.

 -55خلصة تحىيب تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ (كعميو إتحاؼ الخاصة بترحيح الخلصة لمعلمة الحافع البارع

عمي بغ صلح الجيغ الكػكباني الرشعاني) ،لحسج بغ عبج للا بغ أبي الخيخ بغ عبج العميع الخدرجي النرارؼ

الداعجؼ اليسشي ،صفي الجيغ (ت بعج 914ىػ) ،تحقيق :عبجالفتاح أبي غجة ،مكتب السصبػعات السلمية ،دار
البذائخ ،حمب ،بيخكت ،الصبعة :الخامدة9396 ،ىػ.
 -56الخلصة في أصػؿ الحجيث ،لإلماـ الحديغ عبجللا الصيبي ،تحقيق صبحي الدامخائي ،مصبعة الرشاد ،بغجاد،
العخاؽ ،دكف شبعة9499 ،ق9979/ـ.

 -57الخلفيات ،لبي بكخ ،أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي ،تحقيق :مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف ،دار الرسيعي،
ّ
ّ
الخياض ،الصبعة :الكلى9393 ،ىػ9993/ـ.
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 -58ذخيخة الحفاظ (مغ الكامل البغ عجؼ) ،لبي الفزل دمحم بغ شاىخ بغ عمي بغ أحسج السقجسي الذيباني،
السعخكؼ بابغ القيدخاني ،تحقيق :د .عبجالخحسغ الفخيػائي ،دار الدمف ،الخياض ،الصبعة :الكلى9396 ،ىػ -

9996ـ.

ػيو (ت318ىػ) ،تحقيق :عبجللا الميثي،
 -59رجاؿ صحيح مدمع ،لحسج بغ عمي بغ دمحم بغ إبخاىيع ،أبي بكخ ابغ َم ْش ُج َ
دار السعخفة ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9307 ،ق.
 -60رسالة الجكتػراه ،لسحسج بغ تخكي التخكي في تحقيق جدء مغ كتاب عمل الحجيث لمحافع عبجالخحسغ بغ أبي حاتع
الخازؼ ،شبعة 9399ق.

 -69الخسالة السدتصخفة لبياف مذيػر كتب الدشة السذخفة ،لإلماـ دمحم بغ جعفخ الكتاني ،دار البذائخ السلمية،
بيخكت ،لبشاف ،الصبعة الخامدة9393 ،ق9994/ـ.

 -61سؤاالت ابغ الجشيج لبي زكخيا يحيى بغ معيغ ،لبي زكخيا يحيى بغ معيغ بغ عػف بغ زياد بغ بدصاـ بغ
عبجالخحسغ السخؼ بالػالء ،تحقيق :أحسج دمحم نػر سيف ،مكتبة الجار ،السجيشة السشػرة ،الصبعة :الكلى،

9308ىػ9988/ـ.

 -64سؤاالت أبى بكخ البخقاني لمجارقصشي في الجخح كالتعجيل ،لحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ غالب ،أبي بكخ السعخكؼ
بالبخقاني ،تحقيق :مججؼ الديج إبخاىيع ،مكتبة القخآف لمصبع كالشذخ كالتػزيع ،دكف شبعة كتاريخ.

 -63سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحسج بغ حشبل في جخح الخكاة كتعجيميع ،لبي عبجللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىلؿ بغ
أسج الذيباني ،تحقيق :د .زياد دمحم مشرػر ،مكتبة العمػـ كالحكع ،السجيشة السشػرة ،الصبعة :الكلى9393 ،ق.

 -65سؤاالت أبي عبيج اآلجخؼ أبا داكد الدجدتاني في الجخح كالتعجيل ،لبي داكد سميساف بغ الشعث بغ إسحاؽ بغ
ِ
الد ِج ْدتاني ،تحقيق :دمحم عمي قاسع العسخؼ ،الشاشخ :عسادة البحث العمسي
بذيخ بغ شجاد بغ عسخك الزدؼ ّ
بالجامعة السلمية ،السجيشة السشػرة ،السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة :الكلى9304 ،ىػ9984/ـ.
 -66سؤاالت البخذعي لبي زرعة الخازؼ كمعو كتاب أسامي الزعفاء ،لعبيجللا بغ عبجالكخيع أبي زرعة الخازؼ،
السحقق :أبػ عسخ دمحم بغ عمي الزىخؼ ،الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ ،القاىخة ،الصبعة :الكلى1009 ،ـ.

 -67سؤاالت الحاكع الشيدابػرؼ لمجارقصشي ،لبي الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ ميجؼ بغ مدعػد بغ الشعساف بغ
ديشار البغجادؼ الجارقصشي ،تحقيق :د .مػفق بغ عبجللا بغ عبجالقادر ،مكتبة السعارؼ ،الخياض ،الصبعة :الكلى،
9303ق9983/ـ.

 -68سؤاالت الدمسي لمجارقصشي ،لسحسج بغ الحديغ بغ دمحم بغ مػسى بغ خالج بغ سالع الشيدابػرؼ ،أبي عبجالخحسغ
الدمسي ،تحقيق :فخيق مغ الباحثيغ بإشخاؼ كعشاية د .سعج بغ عبج للا الحسيج ك د .خالج بغ عبج الخحسغ
الجخيدي ،الصبعة :الكلى9317 ،ق.
 -69سؤاالت حسدة بغ يػسف الديسي ،لبي القاسع حسدة بغ يػسف بغ إبخاىيع الديسي القخشي الجخجاني ،تحقيق:
مػفق بغ عبجللا بغ عبجالقادر ،مكتبة السعارؼ ،الخياض ،الصبعة :الكلى9303 ،ق9983/ـ.

 -70سؤاالت دمحم بغ عثساف بغ أبي شيبة لعمي بغ السجيشي ،لعمي بغ عبجللا بغ جعفخ الدعجؼ بالػالء السجيشي،
البرخؼ ،أبػ الحدغ ،تحقيق :مػفق عبجللا عبجالقادر ،مكتبة السعارؼ ،الخياض ،الصبعة :الكلى9303 ،ق.

 -79سؤاالت مدعػد بغ عمي الدجدؼ (مع أسئمة البغجادييغ عغ أحػاؿ الخكاة) لإلماـ الحافع أبي عبجللا دمحم بغ عبجللا
الحاكع الشيدابػرؼ ،لبي عبجللا الحاكع دمحم بغ عبجللا بغ دمحم بغ حسجكيو بغ ُنعيع بغ الحكع الزبي الصيساني
الشيدابػرؼ السعخكؼ بابغ البيع ،تحقيق :مػفق بغ عبجللا بغ عبجالقادر ،دار الغخب السلمي ،بيخكت ،الصبعة:

الكلى9308 ،ىػ9988 ،ـ.
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ِ
الد ِج ْدتاني،
 -71سشغ أبي داكد ،لبي داكد سميساف بغ الشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك الزدؼ ّ
تحقيق :دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج ،دار إحياء الدشة الشبػية ،دكف شبعة كتاريخ.

 -74سشغ التخمحؼ ،لسحسج بغ عيدى بغ َس ْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ ،التخمحؼ ،أبي عيدى ،تحقيق :أحسج دمحم شاكخ
(جػ  ،)1 ،9ودمحم فؤاد عبج الباقي (جػ  ،)4كإبخاىيع عصػة عػض السجرس في الزىخ الذخيف (جػ  ،)5 ،3الشاشخ:
شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي ،مرخ ،الصبعة :الثانية9495 ،ىػ9975 /ـ.
 -73سشغ ابغ ماجو ،لمحافع ابغ ماجو أبي عبجللا دمحم بغ يديج القدكيشي ،كماجة اسع أبيو يديج ،تحقيق :دمحم فؤاد
عبجالباقي ،دار إحياء التخاث العخبي ،بجكف شبعة9495 ،ق9975/ـ.

 -75سشغ الجارقصشي ،لبي الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ ميجؼ بغ مدعػد بغ الشعساف بغ ديشار البغجادؼ
الجارقصشي ،تحقيق :شعيب الرنؤكط ،كحدغ عبجالسشعع شمبي ،كعبجالمصيف حخزللا ،كأحسج بخىػـ ،مؤسدة
الخسالة ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة :الكلى9313 ،ىػ1003/ـ.

 -76الدشغ الرغخػ لمشدائي ،لبي عبجالخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساني ،الشدائي ،تحقيق :عبجالفتاح أبي
غجة ،مكتب السصبػعات السلمية ،حمب ،الصبعة :الثانية9306 ،ق9986/ـ.

الخ ْد َخْك ِجخدؼ الخخاساني ،أبي بكخ البييقي ،تحقيق :دمحم
 -77الدشغ الكبخػ ،لحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى ُ
عبجالقادر عصا ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،لبشات ،الصبعة :الثالثة9313 ،ىػ1004/ـ.

 -78الدشغ الكبخػ ،لمحافع أبي عبجالخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساني ،الشدائي ،تحقيق :حدغ عبجالسشعع
شمبي ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9319 ،ىػ1009/ـ.

 -79سيخ أعلـ الشبلء ،لذسذ الجيغ أبي عبجللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحىبي ،تحقيق :مجسػعة مغ
السحققيغ بإشخاؼ الذيخ شعيب الرناؤكط ،مؤسدة الخسالة ،الصبعة :الثالثة9305 ،ىػ9985 /ـ.
 -80شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ ،لمقاضي ابغ عقيل ،عبجللا بغ عبجالخحسغ العقيمي اليسجاني السرخؼ
(ت769ىػ) ،تحقيق :دمحم محيي الجيغ عبجالحسيج ،الصبعة الثانية ،بجكف تاريخ.

 -89شخح ألفاظ التػثيق كالتعجيل الشادرة أك قميمة االستعساؿ ،لمجكتػر سعجؼ الياشسي ،مكتبة العمػـ كالحكع ،السجيشة
السشػرة ،الدعػدية ،الصبعة الكلى9394 ،ق9991/ـ.

 -81شخح السشطػمة البيقػنية ،لمذيخ دمحم الدرقاني مع حاشية الذيخ عصية الجيػرؼ عمى شخح الدرقاني ،مصبعة دار
إحياء الكتب العخبية ،عيدى البابي الحمبي كشخكاه ،دكف شبعة كتاريخ.

 -84شخح الشطع السصمػؿ في قػاعج الحجيث السعمػؿ ،لمذيخ إدريذ أبي الحدغ الفقيو ،نذخ شبكة اللػكة ،دكف شبعة
كتاريخ.

 -83شخح سشغ ابغ ماجو ،لسغمصاؼ بغ قميج بغ عبجللا البكجخؼ السرخؼ الحكخؼ الحشفي ،أبي عبجللا ،علء الجيغ
(الستػفى761 :ىػ) ،تحقيق :كامل عػيزة ،مكتبة ندار مرصفى الباز ،السسمكة العخبية الدعػدية ،الصبعة:
الكلى9399 ،ىػ9999/ـ.

 -85شخح مذكل اآلثار ،لبي جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سلمة بغ عبجالسمظ بغ سمسة الزدؼ الحجخؼ السرخؼ
السعخكؼ بالصحاكؼ ،تحقيق :شعيب الرنؤكط ،مؤسدة الخسالة ،الصبعة :الكلى9395 ،ىػ9393/ـ.

 -86شخح معاني اآلثار ،لبي جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سلمة بغ عبجالسمظ بغ سمسة الزدؼ الحجخؼ السرخؼ
السعخكؼ بالصحاكؼ (ت419ىػ) ،تحقيق :دمحم زىخؼ الشجار ودمحم سيج جادالحق مغ عمساء الزىخ الذخيف ،عالع
الكتب ،الصبعة :الكلى9393 ،ىػ9993/ـ.
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الخ ْد َخْك ِجخدؼ الخخاساني ،أبي بكخ البييقي (ت358ىػ)،
 -87شعب اليساف ،لحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى ُ
تحقيق :د .عبجالعمي عبجالحسيج حامج ،مكتبة الخشج لمشذخ كالتػزيع ،الخياض ،كالجار الدمفية ،مػمباؼ ،باليشج،
الصبعة :الكلى9314 ،ىػ1004/ـ.

 -88صحيح البخارؼ ،لبي عبجللا دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاىيع البخارؼ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة الدادسة
(لػناف)1009 ،ـ.

 -89صحيح مدمع ،لبي الحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخؼ الشيدابػرؼ ،الشاشخ :دار السغشي لمشذخ كالتػزيع ،الخياض،
كدار ابغ حدـ ،بيخكت ،الصبعة الكلى9399 ،ق9998/ـ.

 -90صحيح مدمع بذخح الشػكؼ ،لبي الحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخؼ الشيدابػرؼ ،دار الفكخ ،بيخكت ،لبشاف ،دكف
شبعة كتاريخ.
 -99الزعفاء الكبيخ ،لبي جعفخ دمحم بغ عسخك بغ مػسى بغ حساد العقيمي السكي (ت411ىػ) ،تحقيق :عبجالسعصي
أميغ قمعجي ،دار السكتبة العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9303 ،ىػ9983/ـ.

 -91الزعفاء كالستخككػف ،لبي الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ ميجؼ بغ مدعػد بغ الشعساف بغ ديشار البغجادؼ
الجارقصشي ،تحقيق :د .عبجالخحيع دمحم القذقخؼ ،مجمة الجامعة السلمية ،السجيشة السشػرة ،دكف شبعة كتاريخ.

 -94الزعفاء كالستخككػف ،لبي عبجالخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساني ،الشدائي ،تحقيق :محسػد إبخاىيع زايج،
دار الػعي ،حمب ،الصبعة :الكلى9496 ،ىػ.

 -93الزعفاء كالستخككػف ،لجساؿ الجيغ أبي الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم الجػزؼ (ت597 :ىػ) ،تحقيق :عبجللا
القاضي ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9306 ،ق.
 -95شبقات الحفاظ ،لعبجالخحسغ بغ أبي بكخ ،جلؿ الجيغ الديػشي ،الشاشخ :دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة:
الثانية9393 ،ق9993/ـ.

 -96الصبقات الكبخػ ،لبي عبجللا دمحم بغ سعج بغ مشيع الياشسي بالػالء ،البرخؼ ،البغجادؼ السعخكؼ بابغ سعج،
تحقيق :دمحم عبجالقادر عصا ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9390 ،ىػ9990/ـ.
 -97العمل الػاردة في الحاديث الشبػية ،لبي الحدغ عمي بغ عسخ بغ أحسج بغ ميجؼ بغ مدعػد بغ الشعساف بغ
ديشار البغجادؼ الجارقصشي ،تحقيق :محفػظ الخحسغ الدمفي ،ودمحم الجباسي ،الشاشخ :دار شيبة ،الخياض ،كدار ابغ

الجػزؼ ،الجماـ ،الصبعة :الكلى  9305ىػ  9985 -ـ.

 -98العمل البغ أبي حاتع ،لبي دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي ،الحشطمي ،الخازؼ ابغ أبي
حاتع ،تحقيق :فخيق مغ الباحثيغ بإشخاؼ كعشاية د .سعج بغ عبج للا الحسيج ،ك د .خالج بغ عبج الخحسغ
الجخيدي ،مصابع الحسيزي ،الصبعة :الكلى9317 ،ىػ1006/ـ.

 -99العمل البغ أبي حاتع ،لبي دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي ،الحشطمي ،الخازؼ ابغ أبي
حاتع ،دار الدلـ ،حمب ،دكف شبعة كتاريخ.

 -900عمل التخمحؼ الكبيخ ،لسحسج بغ عيدى بغ َس ْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ ،التخمحؼ ،أبي عيدى ،تحقيق :صبحي
الدامخائي ،كأبػ السعاشي الشػرؼ ،كمحسػد الرعيجؼ ،عالع الكتب ،كمكتبة الشيزة العخبية ،بيخكت ،الصبعة:
الكلى9309 ،ق.

 -909العمل في الحجيث ،ليساـ عبجالخحيع سعيج ،دار العجكؼ لمتػزيع ،عساف ،الصبعة الكلى9300 ،ق9980/ـ.

 -901العمل ،لعمي بغ عبجللا بغ جعفخ الدعجؼ بالػالء السجيشي ،البرخؼ ،أبي الحدغ ،تحقيق :دمحم مرصفى العطسي،
السكتب السلمي ،بيخكت ،الصبعة :الثانية9980 ،ـ.
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 -904العمة كأجشاسيا عشج السحجثيغ ،لمذيخ أبي سفياف مرصفى باحػ ،دار الزياء ،ششصا ،مرخ ،دكف شبعة كتاريخ.
 -903العمل كمعخفة الخجاؿ ،لبي عبج للا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىلؿ بغ أسج الذيباني ،تحقيق :كصي للا بغ دمحم
عباس ،دار الخاني ،الخياض ،الصبعة :الثانية9311 ،ىػ.

 -905عمع أصػؿ الفقو ،لمذيخ عبج الػىاب خلؼ ،دار القمع ،القاىخة ،مرخ ،الصبعة الثانية عذخة9498 ،ق9978/ـ.

 -906العيغ ،لبي عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجؼ البرخؼ ،تحقيق :د .ميجؼ السخدكمي ،كد.
إبخاىيع الدامخائي ،دار كمكتبة اليلؿ ،دكف شبعة كتاريخ.

 -907فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ،لحسج بغ عمي بغ حجخ أبي الفزل العدقلني الذافعي ،تحقيق :دمحم فؤاد عبج
الباقي ،كمحب الجيغ الخصيب ،دار السعخفة ،بيخكت9479 ،ق.

الدلمي ،البغجادؼ ،ثع
 -908فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ،لديغ الجيغ عبجالخحسغ بغ أحسج بغ رجب بغ الحدغَ ،
الجمذقي ،الحشبمي ،تحقيق :مجسػعة مغ الباحثيغ ،مكتبة الغخباء الثخية ،السجيشة الشبػية ،كمكتب تحقيق دار
الحخميغ ،القاىخة ،الصبعة :الكلى9397 ،ىػ9996/ـ.

 -909فتح السغيث بذخح ألفية الحجيث ،كلىسا لمحافع أبي الفزل زيغ الجيغ عبجالخحيع بغ الحديغ العخاقي ،تحقيق
محسػد ربيع ،عالع الكتب ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة الثانية9308 ،ق9988 /ـ.
 -990فتح السغيث بذخح ألفية الحجيث لمعخاقي ،لذسذ الجيغ أبي الخيخ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ
عثساف بغ دمحم الدخاكؼ (ت901ق) ،تحقيق :عمي حديغ عمي ،مكتبة الدشة ،مرخ ،الصبعة :الكلى،

9313ىػ1004/ـ.

 -999الفقيو ك الستفقو ،لبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ ،تحقيق :أبي عبجالخحسغ
الغخازؼ ،دار ابغ الجػزؼ ،الدعػدية ،الصبعة :الثانية9319 ،ق.

 -991قػاعج العمل كقخائغ التخجيح ،لعادؿ بغ عبج الذكػر بغ عباس الدرقي ،دار السحجث لمشذخ كالتػزيع ،الصبعة:
الكلى9315 ،ىػ ،دكف مكاف الصبع.

 -994الكاشف في معخفة مغ لو ركاية في الكتب الدتة ،لذسذ الجيغ أبي عبجللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز
الحىبي ،تحقيق :دمحم عػامة أحسج دمحم نسخ الخصيب ،دار القبمة لمثقافة السلمية ،مؤسدة عمػـ القخآف ،ججة،
الصبعة :الكلى9394 ،ىػ9991/ـ.
 -993الكامل في ضعفاء الخجاؿ ،لبي أحسج بغ عجؼ الجخجاني ،تحقيق :عادؿ أحسج عبج السػجػد ،كعمي معػض،
كعبجالفتاح أبي سشة ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة :الكلى9398 ،ق9997/ـ.

 -995كذف الستار عغ زكائج البدار ،لشػرالجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميساف الييثسي ،تحقيق :حبيب الخحسغ العطسي،
مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9499 ،ىػ9979/ـ.
 -996الكذف الحثيث عسغ رمي بػضع الحجيث ،لبخىاف الجيغ الحمبي أبي الػفا إبخاىيع بغ دمحم بغ خميل الصخابمدي
الذافعي سبط ابغ العجسي ،تحقيق :صبحي الدامخائي ،عالع الكتب ،كمكتبة الشيزة العخبية ،بيخكت ،الصبعة:

الكلى9307 ،ق9987/ـ.
 -997الكذف الحثيث عغ عمل الحجيث ،لمجكتػر دمحم سيج أحسج شحاتة ،الصبعة الكلى ،مرخ9349 ،ق1090/ـ.
 -998الكفاية في عمع الخكاية ،لبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ ،تحقيق :أبي
عبجللا الدػرقي ،كإبخاىيع السجني ،السكتبة العمسية ،السجيشة السشػرة ،دكف شبعة كتاريخ.

 -999المباب في تيحيب النداب ،لبي الحدغ عمي بغ أبي الكخـ دمحم بغ دمحم بغ عبجالكخيع بغ عبجالػاحج الذيباني
الجدرؼ ،عد الجيغ ابغ الثيخ ،الشاشخ :دار صادر ،بيخكت ،دكف شبعة كتاريخ.
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 -910لداف السيداف ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقلني ،تحقيق :دائخة السعارؼ الشطامية،
اليشج ،الشاشخ :مؤسدة العمسي لمسصبػعات بيخكت ،لبشاف ،الصبعة :الثانية9490 ،ىػ9979/ـ.

 -919لداف العخب ،لسحسج بغ مكخـ بغ عمى ،أبي الفزل ،جساؿ الجيغ بغ مشطػر النرارؼ الخكيفعى الفخيقى ،دار
صادر ،بيخكت ،الصبعة :الثالثة9393 ،ىػ.

 -911السجخكحػف مغ السحجثيغ كالزعفاء كالستخككيغ ،لسحسج بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ معاذ بغ َم ْع َبج ،التسيسي،
البدتي ،تحقيق :محسػد زايج ،دار الػعي ،حمب ،الصبعة :الكلى9496 ،ىػ.
أبي حاتع ،الجارميُ ،
 -914مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ،لبي الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميساف الييثسي ،تحقيق :حداـ الجيغ
القجسي ،مكتبة القجسي ،القاىخة ،دكف شبعة9393 ،ىػ9993/ـ.

 -913مجسػع فتاكػ شيخ السلـ أحسج بغ تيسية ،جسع كتختيب عبجالخحسغ قاسع كابشو دمحم ،مجسع السمظ فيج لصباعة
السرحف الذخيف ،السجيشة السشػرة ،الدعػدية ،دكف شبعة9396 ،ق9995/ـ.

 -915السحجث الفاصل بيغ الخاكؼ كالػاعي ،لبي دمحم الحدغ بغ عبجالخحسغ بغ خلد الخاميخمدؼ الفارسي ،تحقيق :د .دمحم
عجاج الخصيب ،دار الفكخ ،بيخكت ،الصبعة :الثالثة9303 ،ق.

 -916مختار الرحاح ،لديغ الجيغ أبي عبجللا دمحم بغ أبي بكخ بغ عبجالقادر الحشفي الخازؼ ،دار الفكخ ،بيخكت ،لبشاف،
بجكف شبعة9309 ،ىػ9989/ـ.

 -917السجخل إلى فيع عمع العمل ،لمجكتػر حاتع عارؼ العػني ،تحقيق :أبي ىساـ الدعجؼ ،الصبعة الثانية9349 ،ق ،دكف
مكاف الصبع.

ِ
الد ِج ْدتاني ،تحقيق:
 -918السخاسيل ،لبي داكد سميساف بغ الشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك الزدؼ ّ
شعيب الرناؤكط ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9308 ،ق.

 -919السخاسيل ،لبي دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ السشحر التسيسي ،الحشطمي ،الخازؼ ابغ أبي حاتع ،تحقيق:
شكخللا نعسةللا قػجاني ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9497 ،ق.

 -940مدائل الماـ أحسج ركاية أبي داكد الدجدتاني ،السؤلف :لبي داكد سميساف بغ الشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ
ِ
الد ِج ْدتاني ،تحقيق :أبي معاذ شارؽ بغ عػض للا بغ دمحم ،مكتبة ابغ تيسية ،مرخ،
شجاد بغ عسخك الزدؼ ّ
الصبعة :الكلى9310 ،ىػ9999/ـ.
 -949مدشج الماـ أحسج بغ حشبل ،دار الفكخ ،الصبعة الثانية9498 ،ق9978/ـ.

 -941مدشج البدار السشذػر باسع البحخ الدخار ،لبي بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق بغ خلد بغ عبيج للا العتكي
السعخكؼ بالبدار ،تحقيق :محفػظ الخحسغ زيغ للا ،كعادؿ بغ سعج ،كصبخؼ عبجالخالق الذافعي ،مكتبة العمػـ

كالحكع ،السجيشة السشػرة ،الصبعة :الكلى9988 ،ـ.

 -944السدشج لمذاشي ،لبي سعيج الييثع بغ كميب بغ سخيج بغ معقل الذاشي الِب ْش َكثي ،تحقيق :د .محفػظ الخحسغ زيغ
للا ،مكتبة العمػـ كالحكع ،السجيشة السشػرة ،الصبعة :الكلى9390 ،ق.
 -943مذاىيخ عمساء المرار كأعلـ فقياء القصار ،لسحسج بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ معاذ بغ َم ْع َبج ،التسيسي،
البدتي ،تحقيق :مخزكؽ عمى إبخاىيع ،دار الػفاء لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،السشرػرة ،الصبعة:
أبي حاتع ،الجارميُ ،
الكلى 9399 ،ىػ9999/ـ.

 -945السصالب العالية بدكائج السدانيج الثسانية ،لبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقلني ،تحقيق:
رسالة عمسية قجمت لجامعة الماـ دمحم بغ سعػد ،تشديق :د .سعج بغ ناصخ الذثخؼ ،دار العاصسة ،دار الغيث،

الدعػدية ،الصبعة :الكلى9399 ،ىػ.
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 -946معالع الدشغ ،كىػ شخح سشغ أبي داكد ،لبي سميساف حسج بغ دمحم بغ إبخاىيع بغ الخصاب البدتي السعخكؼ
بالخصابي ،السصبعة العمسية ،حمب ،الصبعة :الكلى9459 ،ىػ9941/ـ.

 -947السعجع الكسط ،لدميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي ،أبي القاسع الصبخاني ،تحقيق :شارؽ بغ
عػض للا بغ دمحم ،كعبجالسحدغ بغ إبخاىيع الحديشي ،دار الحخميغ ،القاىخة.

الغػرؼ ،دار ابغ كثيخ لمصباعة ،دمذق ،بيخكت ،الصبعة
 -948معجع ألفاظ الجخح كالتعجيل ،لْلستاذ سيج عبجالساجج َ
الكلى1007 ،ـ.

 -949معجع البمجاف ،لذياب الجيغ أبي عبجللا ياقػت بغ عبج للا الخكمي الحسػؼ ،الشاشخ :دار صادر ،بيخكت ،الصبعة:
الثانية9995 ،ـ.

 -930معجع مقاييذ المغة ،لحسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي الخازؼ ،أبي الحديغ ،تحقيق :عبجالدلـ دمحم ىاركف ،دار
الفكخ ،عاـ الشذخ9499 :ىػ9979/ـ.
 -939معخفة الثقات مغ رجاؿ أىل العمع كالحجيث كمغ الزعفاء كذكخ محاىبيع كأخبارىع ،لبي الحدغ أحسج بغ عبجللا بغ
صالح العجمى الكػفى ،تحقيق :عبجالعميع عبجالعطيع البدتػؼ ،مكتبة الجار ،السجيشة السشػرة ،الدعػدية ،الصبعة:

الكلى9305 ،ق9985/ـ.
 -931معخفة الخجاؿ عغ يحيى بغ معيغ كفيو عغ عمي بغ السجيشي كأبي بكخ بغ أبي شيبة ودمحم بغ عبج للا بغ نسيخ
كغيخىع ،ركاية أحسج بغ دمحم بغ القاسع بغ محخز ،السؤلف :لبي زكخيا يحيى بغ معيغ بغ عػف بغ زياد بغ بدصاـ
بغ عبج الخحسغ السخؼ بالػالء ،البغجادؼ ،تحقيق :دمحم كامل القرار ،مجسع المغة العخبية ،دمذق ،الصبعة :الكلى،
9305ىػ9985/ـ.
 -934معخفة الرحابة ،لبي نعيع أحسج بغ عبجللا بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ مػسى بغ ميخاف الصبياني ،تحقيق :عادؿ
بغ يػسف العدازؼ ،دار الػشغ لمشذخ ،الخياض ،الصبعة :الكلى9399 ،ىػ 9998/ـ.

كيعخؼ بسقجمة ابغ الرلح ،لعثساف بغ عبجالخحسغ ،أبي عسخك ،تقي الجيغ السعخكؼ
 -933معخفة أنػاع عمػـ الحجيثُ ،
بابغ الرلح ،تحقيق :نػرالجيغ عتخ ،دار الفكخ ،سػريا ،كدار الفكخ السعاصخ ،بيخكت ،دكف شبعة،
9306ىػ9986/ـ.
 -935معخفة عمػـ الحجيث ،لبي عبجللا الحاكع دمحم بغ عبجللا بغ دمحم بغ حسجكيو بغ ُنعيع بغ الحكع الزبي الصيساني
الشيدابػرؼ السعخكؼ بابغ البيع ،تحقيق :الديج معطع حديغ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الثانية،
9497ىػ9977/ـ.

 -936السعخفة كالتاريخ ،ليعقػب بغ سفياف بغ جػاف الفارسي الفدػؼ ،أبي يػسف ،تحقيق الجكتػر :أكخـ ضياء العسخؼ،
الشاشخ :مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،الصبعة :الثانية9309 ،ىػ 9989/ـ.
 -937السغشي في الزعفاء ،لذسذ الجيغ أبي عبجللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحىبي ،تحقيق :الجكتػر نػر
الجيغ عتخ ،دكف شبعة كتاريخ.
 -938السقاصج الحدشة في بياف كثيخ مغ الحاديث السذتيخة عمى اللدشة ،لمحافع شسذ الجيغ أبي الخيخ دمحم بغ
عبجالخحسغ الدخاكؼ ،تحقيق :عبجللا الرجيق كعبجالػىاب عبجالمصيف ،مكتبة الخانجي ،القاىخة ،مرخ ،الصبعة
الثانية9391 ،ق9999/ـ.

 -939السقشع في عمػـ الحجيث ،لمحافع سخاج الجيغ عسخ بغ عمي النرارؼ السذيػر بابغ السمقغ ،تحقيق :عبجللا
الججيع ،دار فػاز لمشذخ ،الدعػدية ،الحداء ،الصبعة الكلى9394 ،ق9991/ـ.
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 -950السشفخدات كالػحجاف ،لسدمع بغ الحجاج أبي الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ ،تحقيق :د .عبجالغفار سميساف البشجارؼ ،دار
الكتب العمسية ،بيخكت ،الصبعة :الكلى9308 ،ق9988/ـ.

 -959مغ كلـ أبي زكخيا يحيى بغ معيغ في الخجاؿ (ركاية شيساف) ،لبي زكخيا يحيى بغ معيغ بغ عػف بغ زياد بغ
بدصاـ بغ عبج الخحسغ السخؼ بالػالء ،البغجادؼ ،تحقيق :د .أحسج دمحم نػر سيف ،دار السأمػف لمتخاث ،دمذق ،دكف

شبعة كتاريخ.

 -951مشيج ذكؼ الشطخ شخح مشطػمة عمع الثخ ،لمحافع جلؿ الجيغ الديػشي ،تأليف :دمحم محفػظ التخمدي ،دار الفكخ،
بيخكت ،لبشاف ،الصبعة الخابعة9309 ،ق9989 ،ـ.

 -954السػضػعات ،لجساؿ الجيغ عبجالخحسغ بغ عمي بغ دمحم الجػزؼ ،تحقيق :عبجالخحسغ دمحم عثساف ،الشاشخ :دمحم
عبجالسحدغ صاحب السكتبة الدمفية بالسجيشة السشػرة ،الصبعة :الكلى ،جػ 9486 :1 ،9ىػ9966/ـ ،جػ :4
9488ىػ9968/ـ.
 -953السػقطة في عمع مرصمح الحجيث ،لمحافع دمحم بغ أحسج الحىبي ،تحقيق :عبجالفتاح أبي غجة ،دار البذائخ
السلمية ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة الثانية9391 ،ق.

 -955ميداف االعتجاؿ في نقج الخجاؿ ،لذسذ الجيغ أبي عبجللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َق ْايساز الحىبي ،تحقيق :عمي
دمحم البجاكؼ ،دار السعخفة لمصباعة كالشذخ ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة :الكلى9481 ،ىػ9964/ـ.
 -956ناسخ الحجيث كمشدػخو ،لبي حفز عسخ بغ أحسج بغ عثساف بغ أحسج بغ دمحم بغ أيػب بغ أزداذ البغجادؼ
السعخكؼ بػابغ شاىيغ ،تحقيق :سسيخ بغ أميغ الدىيخؼ ،مكتبة السشار ،الدرقاء ،الصبعة :الكلى9308 ،ىػ9988/ـ

 -957نخبة الفكخ في مرصمح أىل الثخ ،لمحافع أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقلني ،تعميق :دمحم الرباغ ،مؤسدة مشاىل
العخفاف ،بيخكت ،لبشاف ،الصبعة الثانية9390 ،ق9990/ـ.

 -958ندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ في مرصمح أىل الثخ ،لمحافع ابغ حجخ آنف الحكخ في حخؼ الشػف نفدو.

 -959نرب الخاية لحاديث اليجاية مع حاشيتو بغية اللسعي في تخخيج الديمعي ،لجساؿ الجيغ أبي دمحم عبج للا بغ يػسف
بغ دمحم الديمعي ،تحقيق :دمحم عػامة ،مؤسدة الخياف لمصباعة كالشذخ ،بيخكت ،لبشاف ،كدار القبمة لمثقافة السلمية،
ججة ،الدعػدية ،الصبعة :الكلى9398 ،ىػ9997/ـ.
 -960الشياية في غخيب الحجيث كالثخ ،لسججالجيغ أبي الدعادات السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ عبجالكخيع الذيباني
الجدرؼ ابغ الثيخ ،تحقيق :شاىخ أحسج الداكؼ كمحسػد دمحم الصشاحي ،السكتبة العمسية ،بيخكت ،بجكف شبعة،

9499ىػ9979/ـ.

 -969ىجؼ الدارؼ مقجمة فتح البارؼ ،لمحافع ابغ حجخ الدابق ذكخه في حخؼ الفاء.
 -961الػافي بالػفيات ،لرلح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبجللا الرفجؼ ،تحقيق :أحسج الرناؤكط كتخكي مرصفى ،دار
إحياء التخاث ،بيخكت ،دكف شبعة9310 ،ىػ1000/ـ.
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فهخست أشخاؼ الحاديث مخَّتب ًة معجسّي ًا
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رقع الرفحة

شخؼ الحجيث
" -9أخخ رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -العذاء اآلخخة ."...

90

" -1إذا تػضأتع فأشخبػا أعيشكع مغ الساء ."...

959

 -4إذا صاـ أحجكع فل يخفث ."...

936

" -3إذا قاء أحجكع في صلتو ."...

50

" -5إذا قاؿ الخجل كسا يقػؿ السػذف ."...

934

" -6استعيشػا بالقيمػلة عمى القياـ ."...

953

" -7أكصاني خميمي بثلث خراؿ ."...

96

" -8أنا فخشكع عمى الحػض ."...

909

" -9إف للا تجاكز لمتي ."...

915

" -90إف للا حيي ستيخ ."...

34

" -99إف السلئكة تمعغ أحجكع ."...

79

 -91أف الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -احتجع كىػ صائع ."...

108

" -94أف الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -اشتخػ ىجيو مغ قجيج ."...

69

" -93أف الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -حجثيع ذات ليمة ."...

85

" -95أف الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -شبق ،ثع أخبخ سعج ."...

907

" -96أف رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -كاف يقارب بيغ الخصى ."...

64

" -97أف رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -لسا آخى بيغ الشاس ."...

997

" -98إني لكخه السخأة السخىاء الدمتاء ."...

958

" -99تػبػا إلى للا كاستغفخكه ."...

993

" -10تػضأ ابغ عسخ كبقي عمى بعس رجمو قصعة ."...

930

" -19عميكع بالثسج ."...

69

" -11رآني الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -كأنا أمذي ."...

991

" -14رأيت رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص -في الدفخ صائساً كمفص اًخ ."...

969

" -13فإنو يختع عميو بديء عسمو ."...

981

" -15قشت رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص ."...

57

" -16كاف الشبي -ملسو هيلع هللا ىلص -يريب مغ الخؤكس ."...

115

( )1تجريب الخاكؼ.)105/2( :
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رقع الرفحة

شخؼ الحجيث
" -17كشا نػرثو عمى عيج رسػؿ للا -ملسو هيلع هللا ىلص."... -

978

" -18الساء مغ الساء".

906

" -19السؤمغ القػؼ أفزل مغ السؤمغ الزعيف ."...

109

" -40مغ حجث بحجيث فعصذ عشجه ."...

988

" -49مغ سسع سسع للا بو ."...

199

" -41مغ صاـ رمزاف إيساناً كاحتداباً ."...

75

" -44مغ كتع عمساً مسا يشفع للا بو ."...

975

" -43مغ مذ ذكخه فميتػضأ".

49

" -45نيى رسػؿ للا  -ملسو هيلع هللا ىلص -عغ التبقخ ."...

999

" -46نيى رسػؿ للا  -ملسو هيلع هللا ىلص -عغ لحػـ الجللة ."...

940

" -47الػالء ليذ بستحػؿ ."...

969

" -48كيل لْلعقاب مغ الشار ."...

963

" -49ال تجخل السلئكة بيتاً فيو صػرة ."...

946

" -30يجخل الجشة بذفاعة رجل مغ أمتي ."...

110
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فهخست الخواة الستخجسيغ مخَّتبيغ معجسّياً مع ا شارة إلى رتبة َّل واحج مشهع
مغ حيث الجخح و َّ
التعجيل

ـ

رتبة الخاوي

اسع الخاوي

رقع الحجيث حدب

رقع الرفحة

تخقيع الباحث
94

907

97

916

47

191

صجكؽ

4

59

10

931 ،939
110 ،198
33

.9

أبي بغ كعب بغ قيذ الخدرجي

صحابي

.1

أحسج بغ سشاف بغ أسج الػاسصي

ثقة

.4

إسساعيل بغ سسيع الحشفي

.3

إسساعيل بغ عياش بغ سميع العشدي

.5

إسساعيل بغ مدمع العبجؼ

ثقة

.6

إسساعيل بغ مدمع السكي

ضعيف

48

.7

السػد بغ عامخ شاذاف الذامي

ثقة

1

.8

السػد بغ قيذ العبجؼ

ثقة

49

983

.9

الغخ بغ عبجللا السدني

صحابي

95

997

.90

أنذ بغ مالظ بغ الشزخ الخدرجي

صحابي

5

67

.99

أيػب بغ أبي تسيسة كيداف الدختياني

ثقة ثبت حجة

8

115 ،81

.91

البختخؼ بغ عبيج بغ سمساف الصابخي

متخكؾ

14

مجيػؿ

43

954 ،951
998

صجكؽ مجلذ

41
43

،994 ،989
101
100 ،998
66

.94

صجكؽ

بذخ بغ عػف القخشي

.93

بقية بغ الػليج بغ صائج الكلعي

.95

بكار بغ تسيع الجمذقي

مجيػؿ

.96

ثابت بغ أسمع البشاني

ثقة

5

.97

ثعمبة بغ عباد العبجؼ

مجيػؿ

49

.98

جابخ بغ عبجللا النرارؼ

صحابي

9

985 ،983
31

.99

حخممة بغ يحيى التجيبي

صجكؽ

18

970

.10

الحدغ بغ يدار البرخؼ

ثقة

11

937

.19

الحكع بغ بذيخ بغ سمساف الشيجؼ

صجكؽ

90

99

.11

حساد بغ زيج بغ درىع الزدؼ

ثقة ثبت

8

909 ،80

.14

حساد بغ سمسة بغ ديشار البرخؼ

ثقة

99

.13

حسيج بغ ىلؿ العجكؼ

ثقة

95

115 ،946
996

.15

حيػة بغ شخيح بغ يديج الحزخمي

ثقة

45

101

.16

خالج بغ زيج بغ كميب النرارؼ

صحابي

94

907

.17

داكد بغ رشيج الياشسي

ثقة

41

988

.18

ذكػاف أبػ صالح الدساف السجني

ثقة

99

98

.19

ربيعة بغ عثساف بغ ربيعة القخشي

45

104

صجكؽ
244

.40

ز اررة بغ أكفى العامخؼ

.49

زىيخ بغ معاكية بغ حجيج الجعفي

.41

زياد بغ الخبيع اليحسجؼ

ثقة

.44

زيج بغ أسمع القخشي

ثقة

40

.43

زيج بغ ثابت النرارؼ

صحابي

5

67

.45

سعج بغ الخخـ الصائي

ثقة

96

914

.46

ابغ أبي سعج النرارؼ الدرقي

مجيػؿ

15

.47

سعج بغ مالظ بغ سشاف النرارؼ

صحابي

19

960 ،959
976

.48

سعيج بغ بذيخ الزدؼ

ضعيف

9

.49

سعيج بغ جبيخ بغ ىذاـ السجؼ

سفياف بغ سعيج بغ مدخكؽ الثػرؼ

ثقة ثبت

47

936 ،86
193

ثقة ثبت

6

.39

سميساف بغ داكد بغ الجاركد الصيالدي

ثقة حافع

5

980 ،70
63

.31

سميساف بغ عبجالخحسغ بغ عيدى التسيسي

صجكؽ

43

997

.34

سميساف بغ عمي بغ عبجللا بغ عباس القخشي

ليغ الحجيث

16

961

.33

سميساف بغ السغيخة القيدي

ثقة ثبت

95

996

.35

سسخة بغ جشجب بغ ىلؿ الفدارؼ

صحابي

49

983

.36

شخيظ بغ عبجللا الشخعي

صجكؽ

3

،64 ،58

.37

شعبة بغ الحجاج بغ الػرد العتكي

ثقة متقغ

96

.38

شعيب بغ إسحاؽ بغ عبجالخحسغ الجمذقي

ثقة

7

939 ،919
76

.39

شعيب بغ دمحم بغ عبجللا القخشي

صجكؽ

18

974

.50

صجؼ بغ عجلف الباىمي

صحابي

17

.59

صفػاف بغ يعمى بغ أمية التسيسي

ثقة

1

999 ،967
37

.51

صفػاف بغ سميع السجني

ثقة

19

975

.54

الرشابح بغ العدخ الحسدي

صحابي

91

904

.53

عاصع بغ بيجلة السجؼ

صجكؽ لو أكىاـ

90

.55

عاصع بغ سميساف الحػؿ البرخؼ

ثقة

46

98 ،91
108

.56

عاصع بغ كميب بغ شياب الجخمي

ثقة

93

909

.57

عامخ بغ شخاحيل الكػفي

ثقة

46

109

.58

عباس بغ الػليج بغ صبح الدمسي

صجكؽ

43

997

.59

عبجالخحسغ بغ إبخاىيع بغ عسخك العثساني

ثقة

9

49

.60

عبجالخحسغ بغ السػد بغ يديج الشخعي

ثقة

93

990

.69

عبج الخحسغ بغ سعج بغ مالظ الخدرجي

ثقة

19

976

.61

عبج الخحسغ بغ عبجللا بغ عتبة الكػفي

97

916

.30

ثقة

97

918

ثقة ثبت

49
48

984 ،38
197
980

190 ،108

صجكؽ
245

.64

عبج الخحسغ بغ عديمة السخادؼ

ثقة

91

904

.63

عبج الخحسغ بغ عسخك بغ أبي عسخك الكزاعي

ثقة

7

76

.65

عبج الخحسغ بغ غدكاف الزبي

ثقة

10

930

.66

عبج الخحسغ بغ دمحم بغ زياد السحاربي

صجكؽ

17

963

.67

عبج الخحسغ بغ ىخمد العخج

ثقة ثبت

41

999

.68

عبج للا بغ أبي نجيح يدار الثقفي

ثقة

98

944

.69

عبج للا بغ إدريذ بغ يديج الكدؼ

ثقة

93

908

.70

عبج للا بغ ذكػاف القخشي

ثقة

41

990

.79

عبج للا بغ سعيج بغ حريغ الكشجؼ

ثقة

16

969

.71

عبج للا بغ الدسح القخشي

18

979

.74

عبج للا بغ صالح بغ دمحم الجيشي

صجكؽ

49

119

.73

عبج للا بغ عباس بغ عبجالسصمب الياشسي

صحابي

98

،961 ،943

.75

عبجللا بغ عبيج للا بغ أبي مميكة التسيسي

ثقة

4

.76

عبج للا بغ عسخ بغ الخصاب العجكؼ

صحابي

6

.77

عبج للا بغ عسخك بغ العاص الديسي

صحابي

9

931 ،71
973

.78

عبج للا بغ دمحم بغ عمي الشفيمي

ثقة حافع

49

981

.79

عبج للا بغ مدعػد اليحلي

صحابي

93

999

.80

عبج للا بغ نسيخ اليسجاني

ثقة

47

191

.89

عبج للا بغ نافع الرائغ السخدكمي

ثقة في حفطو ليغ

9

30

.81

عبج للا بغ كىب بغ مدمع القخشي

ثقة

18

970

.84

عبج السمظ بغ أبي سميساف العخزمي

ثقة

1

38

.83

عبج السمظ بغ عبجالعديد بغ جخيج المػؼ

ثقة

4

993

.85

عبيج للا بغ زحخ الزسخؼ

ضعيف

17

965

.86

عبيج للا بغ عسخ بغ حفز العسخؼ

ثقة ثبت

6

79

.87

عبيج بغ سمساف الصابخي

مجيػؿ

14

953 ،951

.88

عخكة بغ الدبيخ السجؼ

ثقة

3

907 ،69

.89

عصاء بغ أبي رباح القخشي

ثقة كثيخ الرساؿ

1

993 ،37

.90

عقبة بغ عبجالخحسغ بغ أبي معسخ الحجازؼ

مجيػؿ

9

34 ،39

.99

عكخمة بغ إبخاىيع السػصمي

ضعيف

99

.91

عمقسة بغ قيذ بغ عبجللا الشخعي

ثقة ثبت

93

900 ،97
990

.94

عمي بغ داكد أبػ الستػكل الشاجي

ثقة

10

939

.93

عمي بغ غخاب الفدارؼ

صجكؽ

13

.95

عيدى بغ شمحة بغ عبيجللا القخشي

ثقة

19

957 ،955
935

صجكؽ

246

116 ،193
54

.96

عمي بغ عبجللا بغ عباس القخشي

ثقة

16

961

.97

عمي بغ مجاىج بغ مدمع الكابمي

متخكؾ

98

.98

عمي بغ يديج بغ أبي ىلؿ اللياني

ضعيف

17

943 ،949
966

.99

عسخاف بغ حريغ بغ عبيج الخداعي

صحابي

97

918

.900

عسخ بغ الخصاب القخشي العجكؼ

صحابي

45

931

.909

عسخ بغ صبح بغ عسخ التسيسي

عسخك بغ الخبيع بغ شارؽ اليللي

متخكؾ

18

971

ثقة

99

97

.904

عسخك بغ شعيب بغ دمحم القخشي

ثقة

18

974

.903

عسخك بغ قيذ السلئي

ثقة

90

99

.905

عػيسخ بغ قيذ بغ زيج النرارؼ

صحابي

44

995

.906

عياض بغ عبجللا بغ سعج القخشي

ثقة

40

980

.907

فزيل بغ سميساف الشسيخؼ

ضعيف

19

.908

القاسع بغ عبجالخحسغ الذامي

ثقة

17

936 ،934
967

.909

قبيرة بغ عقبة بغ دمحم الدػائي

صجكؽ

40

.990

قتادة بغ دعامة الدجكسي

ثقة حافع

9

.999

قيذ بغ أبي حازـ البجمي

ثقة

91

،981 ،979
981
،918 ،87
937
901

.991

كيداف أبػ سعيج السقبخؼ

ثقة ثبت

49

111

.994

ليث بغ سعج بغ عبجالخحسغ الفيسي

ثقة ثبت

49

111

.993

مؤمل بغ إسساعيل القخشي

30

116 ،115

.995

مجالج بغ سعيج بغ عسيخ اليسجاني

صالح الحجيث

91

.996

مجاىج بغ جبخ السكي

ثقة

98

905 ،901
944

.997

دمحم بغ إبخاىيع بغ الحارث القخشي

ثقة

19

933

.998

دمحم بغ أبي عتاب البغجادؼ

49

119

.999

دمحم بغ إسحاؽ بغ يدار السصمبي

98

941

.910

دمحم بغ إسساعيل بغ مدمع الجيمي

15

.919

دمحم بغ بكار بغ بلؿ العاممي

صجكؽ

9

960 ،959
85

.911

دمحم بغ ثابت بغ أسمع البشاني

ضعيف

5

65

.914

دمحم بغ حسيج بغ حياف التسيسي

ضعيف

98

.913

دمحم بغ داب السجيشي

ضعيف

19

.915

دمحم بغ زيج بغ السياجخ السجني

ثقة

19

،943 ،940
945
977 ،975
933

.916

دمحم بغ سعيج بغ سميساف الكػفي

ثقة

3

58

.901

صجكؽ سيئ
الحفع

صجكؽ
صجكؽ
صجكؽ

247

.917

دمحم بغ سيخيغ النرارؼ

ثقة

8

81

.918

دمحم بغ عبجالخحسغ بغ ثػباف العامخؼ

ثقة

9

39

.919

دمحم بغ عبجالخحسغ بغ السغيخة العامخؼ

ثقة

9

39

.940

دمحم بغ عبجللا بغ نسيخ اليسجاني

ثقة حافع متقغ

47

191

.949

دمحم بغ عجلف القخشي

ثقة

45

104

.941

دمحم بغ عسخك بغ عمقسة السجني

صجكؽ

99

947

.944

دمحم بغ عػؼ بغ سفياف الصائي

ثقة

45

101

.943

دمحم بغ الفزل بغ عصية الخخاساني

متخكؾ

44

.945

دمحم بغ السرفى بغ بيمػؿ القخشي

صجكؽ

44

،995 ،993
996
994

.946

دمحم بغ السشكجر بغ عبجللا التيسي

ثقة

48

198

.947

دمحم بغ يحيى بغ حباف النرارؼ

ثقة

45

103

.948

دمحم بغ يديج السدتسمي

ضعيف

47

.949

مخكاف بغ معاكية بغ الحارث الفدارؼ

ثقة حافع

13

،193 ،199
195
955

.930

مدعػد الدجكسي

ثقة

30

116

.939

مدعػد بغ مالظ أبػ رزيغ السجؼ

ثقة

90

93

.931

مدمع بغ عسخاف الكػفي

ثقة

47

194

.934

السدػر

مجيػؿ

13

956

.933

مصخح بغ يديج السجؼ

ضعيف

17

.935

معاكية بغ أبي سفياف المػؼ

صحابي

19

968 ،965
935

.936

معاكية بغ يحيى الذامي

صجكؽ

41

990

.937

معاكية بغ يحيى الرجفي

ضعيف

45

.938

مغيخة بغ جسيل بغ أثيخ الكشجؼ

مجيػؿ

16

105 ،101
961

.939

السغيخة بغ سعج بغ الخخـ الصائي

ثقة

96

911

.950

مقاتل بغ سميساف بغ بذيخ الزدؼ

كحاب متخكؾ

18

973 ،971

.959

مكحػؿ الذامي

الحجيث
ثقة

43

999

.951

نافع مػلى عبجللا بغ عسخ ،أبػ عبجللا السجني

ثقة ثبت

6

79

.954

نزمة بغ عبيج السمسي

صحابي

95

997

.953

ىذاـ بغ حداف القخدكسي

ثقة

48

197

.955

ىذاـ بغ عبيج للا الخازؼ

ليغ الحجيث

8

996 ،994

.956

ىذاـ بغ عخكة بغ الدبيخ السجؼ

ثقة

3

60

248

.957

ىذاـ بغ عسار بغ نريخ الدمسي

.958

يحيى بغ أبي خالج

.959

يحيى بغ أبي كثيخ الصائي

.960

يحيى بغ سعيج بغ فخكخ القصاف التسيسي

.969

يحيى بغ يساف العجمي

صجكؽ تغيخ

14

954 ،959

بأخخة
مجيػؿ

15

ثقة

7

960 ،959
77

ثقة متقغ

95

995

6

69

صجكؽ يخصئ
كثي اًخ

.961

يديج بغ أبي يديج الجدرؼ

مجيػؿ

13

.964

يديج بغ حسيج الزبعي

يديج بغ ىاركف الدمسي

ثقة ثبت

96

958 ،956
911

ثقة متقغ

97

916

.965

يعمى بغ أمية بغ أبي عبيجة التسيسي

صحابي

1

37

.966

يػنذ بغ عبيج بغ ديشار العبجؼ

ثقة ثبت

8

89

.967

أبػ بكخ بغ عياش بغ سالع السجؼ

1

.968

أبػ حداف العخج الحخد

صجكؽ

9

39 ،33
88

.969

أبػ سعج النرارؼ الدرقي

صحابي

15

959

.970

أبػ سمسة بغ عبج الخحسغ بغ عػؼ الدىخؼ

ثقة

7

948 ،77

.979

أبػ ىخيخة الجكسي

صحابي

7

،99 ،93 ،84

.971

عائذة بشت أبي بكخ الرجيق

صحابية

4

.963

صجكؽ

،937 ،948
،956 ،954

249

114 ،999
54

