جَامِعََََََََََةُ الَََََََََأَزْهَرِ – غََََََََََزَّةُ
عَمَََََََََادَةُ الدِّرَاسَََََََََاتِ العُليَََََََََا
كُلِّ يَََََََََََََََََََّ َةُ الشَََََََََََََََََََّ َرِيْعَةِ
مَاجِسَََْتِيْرُ الحَََََََََدِيْثِ وَعُلََُوْمَََََِهِ

ن
َدثِ ْي َ
العِلَّ ُة بِ َم ْع َناهَ ْا اخلاصِّ عِ ْندَ الْ ُمح ِّ
دراْسَةٌ توثيقيِّةٌ لتاريخِ العِلَّ ِة -وَنَمَاذِجُ تَطِْبيْ ِقيَّةٌ ِمنْ
ب ال ِعللِ البنِ أبِي حَاتِمٍ الرَّازِ ِّي
كِتا ِ
The problem with it's Narow meaning for al
mohadithein –Adocumentary study for the problem's
history- and applied models from the Ilal book of Ibn
Abi Hatem Al- Razi

إِ ْعدَادُ الْبَاحِثِ
مَحْمُوْدٌ نَاْصِرٌ شَرِ ْيفُ الزَّيْن
إِ ْشـَـــــرا ُ
ف
ك ُت ْورِ /عَلِي رَشِ ْيد النَّجَّار
األُ ْستَاذِ الدُّ ْ
ُأ ْستاذُ الْحَدِ ْيثِ الشَّرِ ْيفِ وَ ُع ُل ْومِهِ-
جَامِعَ ُة الْأ ْزهَرِ -غزَّة
ث
ح ِديْ ِ
في الْ َ
ماجِسْ ِتيْ ِر ِ
ج ِة الْ َ
ع َلى دَ َر َ
ل َ
صوْ ِ
ح ُ
طلَّ َباتِ الْ ُ
م َت َ
ماالً لِ ُ
سالَ ُة اسْ ِتكْ َ
ه ِذ ِه الرِّ َ
متْ َ
قدِّ َ
ُ
غزَّ َة
ه ِر– َ
ع ِة الْ َأزْ َ
في جَامِ َ
ع ِة ِ
كلِّيَّ ِة الشَّ ِريْ َ
منْ ُ
وَعُلُوْمِهِ ِ
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آية قرآنية

الرًح ًيـ
الر ٍح ىم ًف َّ
بً ٍسًـ اللَّ ًو َّ

اؿ تى ىعالىى:ويَزَي انَّذِينَ أُوتُىا انْعِهْمَ انَّذٌِ أُنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
قى ى
هُىَ انْحَقَّ ويَهْذٌِ إِنًَ صِزَاطِ انْعَزِيزِ انْحَمِيذِ .

سبأ( :آية .)6

ب

حديث نبوي

قَالَ رَسُىلُ انهَّهِ ( 0)إِنَّمَا األَعْمَالُ بِاننِّيَّاتِ ،وَإِنَّمَا نِكُمِّ امْزِئٍ مَا نَىَي ،فَمَنْ كَانَتْ هِجْزَتُهُ إِنًَ
دُنْيَا يُصِيبُهَا ،أَوْ إِنًَ امْزَأَةٍ يَنْكِحُهَا ،فَهِجْزَتُهُ إِنًَ مَا هَاجَزَ إِنَيْهِ.

ت

صحيح انبخارٌ ( )6 /1حذيث رقم(.)1

اء
إِ ْىـــــــــــ َد ٌ
إضىػخغرِػططضمٍػضضبذرغظِػجططاءَػحضرةِػاضظبيؼػطُحطدٍػصضىػاضضهُػرضغهِػودضمَ
ػ

إضىػاضذغخِػرغدٍػأبوػجُرغر..ػذغخيْػوططضطيْ،ػودرؼػدطادَ ِتيػػ..ػ ػ
إضىػسضغضظػاضذغخػإدضغمػأبوػجرغر ػ
إضىػجديْػاضحاجَّػذرغفِػاضزغنػ..ػاضذيػرباظِيَػصعغراّػرضىػحبِِّػاضطضمِػ..ػوأحاطظيػ
برراغتِ ِهػحتَِّّىػوَصضتُػضطاػأظاػرضغهِػاآلنَ ..ػ
إضىػجديْػاضحاجِِّػراغشٍػأبوػطزغدػ..ػرحطهُػاضضهُ،ػوأبظائهِػاضصرامِػ ..ػ
إضىػاضحاجِِّػشظدغلٍػأبوػطزغدػوأحبابِ ِهػاضصرامِ..ػ ػ
ػ

يػاضطَ ِزغْ َزتَغْنِ،ػاضحاجظِػطحضِغَّظَػاضزغن(أُمؼػظاصر)،ػواضحاجظِػساططظَػأبوطزغدػ
إضىَػجدَّتَ َّ
(أُمؼػسرغح) ػ
إضىػأطيْػاضطزغزةِػاضعاضغظِػرضىػشضبي،ػػوأبيػ..ػدببِػتَغاؤضيػوأَطضي .ػ
صطَاػرَبَّغَاظِيػصَعِغرّا}ػ[اإلدراء:ػ ]24ػ
ؼطَاػ َ
{رَبؼػارْ َحطْ ُ
يػاضحاجػتوسغقِػاضزغنِػوحرطهػاضطصون ػ
وإضىػرَطؼ ْ
ػ

إضىػزوجتيػ..ػاضتيػذَاطَرتظيَػحغَاتيَػحُضِ ِوعَاػوطرعَا،ػوأعضِؼاػاضصِرامِ ػ
إضىػأبظائيػسَضَذاتِػصبِديػ..ػ ػ
ػ

إضىػإخواظِيػوأخواتِي ػ
إضىػطحاسظػطحاسظظػذطالػززةػاضضواء/ػصالحػأبوػوردةػأبوػعاجم ػ
ػ

إضىػأدرةِػطدجدِػاضروضظِػاضصرامِػ..ػطَنْػأصضِّيػبؼمْػإطاطاّػ..ػوأشفُػسغؼمْػخطغباّ ..ػ
ذؼَدَاِئظَاِػاألوسغاءِػورُضَطَاِِئظَاِػاألجضَّاءِ ػ
إضىػ ُ
نػدضكَػطرغػاّػغضتطسُػ ِب ِهػرضطاّ ػ
إضىػصلؼػطَ ْ
ُأعدغؼمػجَ ِطغطاّػعذاػاضططلَػاضطتواضدَ ػ
ػ

ػ
ذرِغْفُػاضزِّغْن
صرٌػ َ
َطحْطُوْدٌػظَاِ ِ
ث

ػ

ُوتُقُدُيُ ٌُر ُ
شُكُ ٌر ُ
الحمد ً
ً
الحمد لل الذم علمنا مػا لػـ ن ٍػف نعلػـ ،كىػدانا إلػى
الصالحات،
بفضلو تتـ
لل الذم
ي
ي
ي
لل علػى نًعم ًػو التػ ال تعػد كال تيحصػى ،الحم يػد ً
مستقيـ ،الحم يػد ً
صر و
و
لل مػا ينبيػ لًج ً
ػبلؿ كجي ًػو
اط
ىعم ىػؿ ص ً
ً
ً
كعظيـ سلطانً ًو " .ىر ِّ
ػال نحا
ػت ىعلىػ َّ ىك ىعلى اػى ىك ًال ىػد َّ
ىف أى ٍش ي ىر نً ٍع ىمتى ىؾ الَّتًػ أ ٍىن ىع ٍم ى
م ىكأ ٍ
ب أ ٍىكًزٍعن أ ٍ
ى
ىف أ ٍ ى
ًً
ً ً ً ً
ًً
يف" (النمؿ.)19 :
تىٍر ى
ضاهي ىكأ ٍىدخٍلن بً ىر ٍح ىمت ىؾ ف ع ىباد ىؾ الصَّالح ى
كبعد:

انطبلقان مف قكؿ النب ):)
"ال ىي ٍش ي ير اللَّوى ىم ٍف ال ىي ٍش ي ير َّ
اس( ،")1كقكلو) " :)ىم ٍف أىتىى إًلى ٍي ي ٍـ ىم ٍع يركفنا فى ى ًافيئكهي ،فىػًِ ٍف لى ٍػـ
الن ى
كن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي بً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػو فىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأى ٍينكا ىعلى ٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػو ىحتَّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تى ٍعلى يمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا أَّىن ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػـ قى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ى افىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأٍتي يمكهي (")2
تى ًج ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػدكا ىم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تي ى ًافيئ ى
ػدير – بع ىػد شػ ًر ً
الل كال نػػا ً
ً
ػاف كالتقػ ً
ػدـ بأسػػمى معػان الشػ ًر كالعرف ً
ييسػعدن فػ ىػذا ي
المقػػاـ أف أتق ى
الحاج شر ً
ً
ً
ً
ِّ
يؼ الػزيف (الػذم ربػان
جدم
قدـ ل ى المساعدةى ف
إتماـ بح  ،إلى ٌ
عليو– إلى ؿ مف ى
بؿ ً
كصلت برعايتو إلى ىذا ً
ػار مػا
العلـ بي انر حتى
ككفر ل ى يس ى
ي
اليكـ الذم أى ٍح ي
ص يد فيػو م ى
صيي انر  ..ى
تشجيع ىكطيمك وح).
ىزىرىعوي ف َّ مف
و
كالش ر مكصك هؿ إلػى علمائًنػا ال ق ً
ػكم اإلمػاـ
ػؽ الس َّ
ػات األكائ ًػؿ الػذيف ميػدكا لنػا ىػذا الطري ى
ي
ً
ً
و
و
م كمسػػلـ كابػ ًػف المػػدين ِّ كشػػعبةى كالقطػ ً
ػاف كأب ػ زرع ػةى كأب ػ حػػاتـ ككلػػده ،كغيػػرىـ رض ػ الل
البخػػار ِّ
عنيـ جميعان –فجزاىـ الل عف اإلسبلـ كالمسلميف خير الج از .-
إلى ىم ٍف أسدل ل ى النصيحةى ف ِّؿ يخطكوة ىخطى ٍكتييػا ،كأم ٌػدن ًمػ ٍف خبرتًػ ًو كارشػاداتً ًو اليالي ًػة
ػؽ البحػ ً
ػتاذم كمش ػرف األسػػتاذ الػػد تكر" :عل ػ رشػػيد
ػث ،أسػ ً
ػاف زادان كنب ارس ػان أضػػا ى ل ػ ى طريػ ى
مػػا ػ ى
بكقتو كج ً
ً
البحث إلى ً
النكر.
يد ًه كتكجيياتً ًو ليخرىج
النجار" ،الذم لـ
يبخؿ عل َّ
ٍ
ي
ي

( )1أخرجو أبك داكد ( ،)188 /7تاب األدب ،باب :ف يش ًر المعركؼ حديث رقـ ( ،)4811كأخرجو الترمذم
الصلى ًة عف رس ً ً
ؾ ،حديث
ىح ىس ىف إًلىٍي ى
اب ىما ىجا ى ًف الش ٍ ًر لً ىم ٍف أ ٍ
كؿ الل ( ،(ىب ي
( ،)403 /3تاب ،أ ٍىب ىك ي
اب البًِّر ىك ِّ ى ٍ ى ي
يح.
رقـ ( ،)1954بلىما مف طريؽ الربيع بف مسلـ ،بو ،كقاؿ الترمذم :ىى ىذا ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ى
()2
ىؿ بً ً
اب ص ىدقى ًة التَّطىكًع ،باب :ع ًطي ً
الل
َّة ىم ٍف ىسأ ى
ى ي ى
أخرجو البييق ف السنف ال برل ( ،)334 /4تاب يج َّماعي أ ٍىب ىك ً ى
ىؿ بً ً
عَّز كج َّؿ ،حديث رقـ( ،)7890كأخرجو أبك داكد ( ،)104 /3تاب الز اة ،باب :ع ًطي ً
الل ىعَّز
َّة ىم ٍف ىسأ ى
ى ي ى
ى ىى
ىك ىج َّؿ ،حديث رقـ ( ،)1672كقاؿ الحا ـ ف المستدرؾ ( :)73 /2ىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط
الشيخيف كلـ يخرجاه ،كىك جز مف حديث.

ج

ػيف عضػػكم لجنػ ًػة المناقشػ ًػة؛ األسػ ً
مػػا أتقػػدـ بخػ ً
ػالص الش ػ ًر كالتقػ ً
ػتاذ
ػدير لؤلسػػتاذيف الجليلػ ً ي
ٌ
ي
الد تكر /إسماعيؿ سعيد رضكاف أستاذ الحػديث الشػريؼ كعلكمػو فػ ليػة أصػكؿ الػديف بالجامعػة
اإلسبلمية -بيزة .

كاألسػػتاذ الػػد تكر /محمػػد مصػػطفى نجػػـ أسػػتاذ الحػػديث الشػريؼ كعلكمػػو فػ

ليػػة التربيػػة بجامعػػة

األزىر -غزة.
ً
على ما بذاله مف ج و
نصائح.
البحث ،كما ىسييقى ِّد ىم ٍانً ًو ًم ٍف
يد ف ق ار ًة ىذا
ى
ى
ككلدهي الد تكر /خالد نبيػؿ أبػك
تكر /نبيؿ خالد رباح أبك عل  ،ى
كأخص بش ر ٍ
م األستا ىذ الد ى
ؽ لي ىيػ ًكم كتنسػي و
عل (على ما ق ٌػدماه لػ ًمػ ٍف يحس ًػف رعاي وػة كتكجي وػو ،كتػدقي و
ؽ ،كا ػ ار و لرسػالت ىمػ ىع مػا
ى

يليؽ بيا لتخرىج إلى ً
النكر).
ي
مػػا كأش ػ ير صػػديق َّ العزي ػز ً
يف :األسػػتا ىذ /مصػػطفى محمػػد نجػػـ ،كاألسػػتاذ /عبػػد الػػرحمف
صالح علكش لمساندتً ًيما ل ى ف بح .
ً
يـ شػ ػريؼ الػ ػزيف التػ ػ قام ػػت ب تاب ػ ًػة ملخ ػػص الرس ػػالة باللي ػ ًػة
كال ػػى عمتػ ػ األس ػػتاذة /مػ ػر ى
اإلنجليز ً
ية .
كال أنسػػى صػػديق الصػػحف المصػػكر القدير/أشػػرؼ محمػػد أبػػك عم ػرة الػػذم قػػاـ بالتيطيػػة

اإلعبلمية ليكـ المناقشة.

بعميدىا األس ً
ً
ػتاذ
مم لةن
ػديث الشػر ً
قس ًػـ الح ً
يؼ

لية الشر ً
ىر عامة ،ك ً
ً
يعة
خاصةن
ٌ
كالش ير مكصك هؿ إلى جامعة األز ً ٌ
درًسػ
العامليف فييػا
الد تكر /سام أبك عرجو ،ك
ى
ٌ
خاصػةن ،كأخػص بالػذ ًر يم ٌ
ػات العليػػا ،مم ل ػةن بعميػ ًػدىا األسػ ً
ػاد ًة الد ارسػ ً
كعلك ًم ػ ًو ،كعمػ ً
ػتاذ الػػد تكر /محمػػد صػػبلح أبػػك حميػػدة،
العامليف فييا ،ي ؿ بلقبً ًو كمنزلتً ًو ...
جميع
ك ً
ى
ً
ً
الحاضػر َّ
ػكف أف يي ٍنعتػكا بػو ،الػذيف حضػػركا
ػذلؾ أشػ ير
ى
يف ي ليي ٍػـ بأسػمائ ًي ٍـ كألقػابً ًي ٍـ كمػا ييحب ى
ى
ليشار كنا ف ىذا اليكـ األغر.

ً
كً
آخ ير ىد ٍع ىكانا أ ً
ىف اٍل ىح ٍم يد لًلَّ ًو ىر ِّ
يف
ب اٍل ىعالىم ى
ى
السداد
التكفيؽ ك ى
ى
كأخي انر أسأ يؿ اللى

ػ

ح

الرسالَ ِة ِبالمُّ َغ ِة ا ْلعرِبي ِ
َّة
ص ِّ َ
ُممَ َّخ ُ
ََ
ث مكضكعان بًعنك ً ً
اص ًع ٍن ىد اٍل يم ىح ِّد ً ٍي ىف _ د ٍار ىسةه تك ِّ
الخ ِّ
يقيةه
اى ٍا ى
اف" العلَّةي بً ىم ٍع ىن ى
تىىن ىاك ىؿ ىىذا اٍل ىب ٍح ي ى ٍ ي
ي
تاب ً
يخ ً
طبًٍي ًقَّيةه ًم ٍف ً ً
العلى ًؿ ً
لؽ ىعلىى
الرًاز ِّ
البف أبً ىحاتًوـ َّ
لتار ً
العلَّ ًة -ىكىن ىم ًاذ يج تى ٍ
اف ييط ي
م" ،كىذا العنك ي
ً
ً
اٍل ًعلَّ ًة إ ىذا ى ىان ٍ ً
للعلة.
كف على المعنى االصطبلح ِّ
ت :ىخفَّيةن غامضةن قىاد ىحةن ،في ي
ً
و
و
ً
ً
ص ٍك وؿ ،ىك ىخاتً ىم وة:
ىكقىد احتكت الرسالةي ىعلىى :يمقى َّد ىمة ،كتمييد ،كأربعة في ي
ات الَّتً كاجيتٍنً
اختًي ًارًه ،كالصعكب ً
أما اٍلمقى َّدمةي فىقى ٍد بي ٍَّن ي ً
ى ي ى
اب ٍ ى
ىس ىب ى
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Abstract
This research studied a theme titled the problem with it's private
meaning for al mohadthein - documetary study for the history of the
problem and applied models from the troubles' book for Ibn Abi Hatem
Al Razi. This title is called for the problem if it is hidden, mysterious, and
striker. In this case, it is in the conventional meaning of the problem.
This master thesis contains a preface, an introduction, four chapters
and a conclusion.
The preface included a brief translation for Abi Hatem, Abi zarah,
and Ibn Abi Hatem Al Razi. It also included brief and general definition
of the book of the problems of Hadiths for Ibn Abi Hatem (the mercy of
Allah is for him).
The introduction presented the importance of this subject, the
reasons for it's selection, the difficulties encountered during the research,
and my methodology of search, study , choosing models and graduation
Hadiths.
The first and second chapters included the historical and theoretical
study of the science of problems, and the scientists' using of problems
that the scientists had wide and large interest in showing the problems of
hadiths ; and according to this, they accept or reject the hadith. On the
other hand, they didn't differentiate between the types of the problems as
the lates . In this study, I focused on choosing models of the problem in
it's private meaning.
The third and fourth chapters studied thirty hadiths which had been
chosen from the troubles book for Ibn Abi Hatem Al-Razi. They had been
chosen to be applied models and a proof for what I had said in the applied
study. I put a tittle for every model or more intensified from it's main
trouble in his book. I studied every hadith a lone according to the
mentioned curriculum in the introduction of this study. I transferred the
د

hadith from the book of Ibn Abi Hatem referring in the margin to the
section, page, hadith's number and juristic section which Ibn Abi Hatem
had mentioned without a prolongation in it’s graduation and a brief
translation for it's Isnaad's men which serves the study. Also, I showed
the trouble which I refered to during the the questions that Ibn Abi Hatem
had directed to whom he asked. Also, I didn't statisfied with the
mentioned trouble and searching for other troubles for the hadith whether
they are in sanad or metn in order to add them the main trouble that Ibn
Abi Hatem had mentioned in his book through his questions. More over, I
mentioned the scientists who mentioned the trouble. I concluded the
study of the hadith by clarification of the degree of hadith's Isnad from
acceptance or rejection. This is shown from the weakest circle of hadith's
Isnad.
The conclusion included twenty Seven scientific results , in addition
to seven hadithih scientific recommendations; so that, researchers and
students can benefit.
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الجدير ذ ره أف الحا ـ(ت405ىػ) أك يؿ مف كضع تعريفان اص ًط ىبلحيان خاصان ً
ً
للعلٌ ًة،
كمف
ٍ
ي
ىٍ ى ى ى
ً
ً
اف تعريفان ىم ٍبدئيان لًٍل ًعلَّ ًة؛
كلعلَّوي األك يؿ ف ىذا
بكضكح؛ ٌ
المجاؿ ،كل ف لـ يي ىح َّد ٍد ىش ٍرطى العلٌة ي
ألنوي ى
ً
أما مف اشتيليكا بًمقى ٌدمة ابف الصبلح الشييرة (معر ً
ً
الحديث) ،اإلماـَّ " :
النككم،
علكـ
اع
فة أنك ً
ٌ ىٍ
ي
ً
العراق  ،أكالس ً
أكالطٌيب  ،أك ً
يكط  ،أك ىغ ً
اليمكض،
العلٌ ًة (الخفا ي ك
أبانكا ىع ٍف ىش ٍر ًط
يرىـ ،فى ٍقد ي
ي
الصبلح كىؤال ً كاف حصركا ً
كيبحث فيو
الخاص الذم لى ٍـ يت لَّ ٍـ
العلٌةى ف المعنى
ابف َّ
ِّ
ٍ
ك ي
القدح) .ك ي
ى ىي
و
و
حاتـ ،كالدارقطن  ،كابف
كمسلـ ،كأب يزٍرىعةى كأب
م،
يف كفي يح ًكلًيـ ،البخار ِّ
الم ٌ
إال ى
حد ى
الجيابذةي مف ي
خالؼ ىذيف ِّ
بينكا َّ
ألف
طلؽ على ما
ى
أف العلةى قد تي ي
المدين  ،كأم ال ًيـ ،إال أنيـ ٌ
الشرطيف؛ ٌ
َّ
ً
ذلؾ
أحد ىش ٍرطى ٍييا أك ً بلىىما،
الصبلح أطلقكىا على ما
المتقدميف على
ى
اختؿ فيو ي
ى
عصر ابف ٌ
أطلقكىا على ما ىك أكسعي ًم ٍف ذلؾ.
كلما اف تاب " ً
فف ً
أشير ً
ً
العلى ًؿ ً
المتقدميف ف َّ
علـ
تب
م " مف
الرًاز ِّ
البف أبً ىحاتًوـ َّ
َّ
ي
ى
ى
أف مف ىدرسكا أحادي ىو ا ٍ تفكا غالبان ً
بالعلَّ ًة الت أشار إلييا أبك و
ً ً
حاتـ أك أبك زرعةى أك
العلىؿ ،ك َّ ى ٍ ى ي
ى
ٍ
العلِّ ًة بالمعنى العاـ ،أك ً
الخاص عف ً
غيرىما كىك قليؿ ،كل ف دكف تىميي وز ل ً
العلِّ ًة
لعلَّ ًة بالمعنى
ِّ
ي
ٍ ى
ي
ت ىع ٍنييما.
الت ىخ ىر ىج ٍ
ك ًم ٍف يى ىنا جا اختيارم ليذا المكضكًع؛ ًم ٍف ً
أف أى ٍر يس ىـ لً ىم ٍف ىب ٍعًدم طريقان كاضحان يي ىمٌي يز
أجؿ ٍ
ى
ً
عصر ً
ً
الصبلح فى ىم ٍف ىب ٍع ىدهي ،كذلؾ مف
ب مف
العلِّ ًة بالمعنى الخاص ،الت ا ٍشتي ًي ىر إطبلقييا ى
كغلي ى
ابف ٌ
برز مف خبللًيا ً
تاب " ً
و
ً
تطبيقية على ذلؾ مف ً
العلى ًؿ ً
العل ىة
نماذج
خبلؿ
الرًاز ِّ
البف أبً ىحاتًوـ َّ
م " أي ي
ى
بالمعنى الخاص ،كذلؾ بعد الدراسة النظرية.

ش

ً
اص ًع ٍن ىد اٍل يم ىح ِّد ً ٍي ىف _ د ٍار ىسةه تك ِّ
يخ
يت ىذا
الخ ِّ
يقيةه لتار ً
ى
اى ٍا ى
سم ي
البحث" :العلَّةي بً ىم ٍع ىن ى
كقد ٌ
تاب ً
ً
طبًٍي ًقيَّةه ًم ٍف ً ً
العلى ًؿ ً
م".
الرًاز ِّ
البف أبً ىحاتًوـ َّ
العلَّ ًة -ىكىن ىم ًاذ يج تى ٍ
ً
كف ىم ًع ى ىاديان
يعلـ ى
عددىا إال ىك ،أف ي ى
كأسأ يؿ اللى بأسمائو الحسنى كصفاتو العليا الت ال ي
سبحانو كتعالى– ً
أكؿ س ىنًد ًه إلى ً
كمرشدان كفاتًحان مف َّ
أستند،
أعتمد ،كاليو
عليو
ألنو –
ي
ي
آخ ًر ىمتٍنًو؛ ٌ
ى
ى
يٍ
حسبنا ،كنً ٍع ىـ المكلى كنً ٍع ىـ َّ
النصير.
كىك ي
ض ْوِع
أىمية ا ْل َم ْو ُ
ت مف أىميةي ال ً
الخاص ًف اآلتً :
تابة ًف مكضكًع العلٌ ًة بًاٍل ىم ٍع ىنى
ِّ
ٌ
ي
و
و
ً
خاصة،
بصفة
 -1إف العلةى االصطبلحية
عامة ،ليا منزلةه عظيمةه كم انةه
ٌ
كعلـ العلؿ بصفة ٌ
ى
بيرةه بيف ً
علكـ الحديث؛ ألنيا مف أكعرىا مسل ان ،كأ رىا دقةن كغمكضان.
 -2كجكد العلة االصطبلحية ف
بالمعنى العاـ.

مصنفات المتقدميف مف المحد يف جنبان إلى جنب مع العلة

 -3االطبلع كالتعرؼ إلى مناىج العلما كطرقيـ ف

علـ علؿ الحديث كشركطيـ ف

بياف

العلؿ.

 -4العمؿ على ضرب أم و
لة على العلٌ ًة بالمعنى الخاص ،كذلؾ بعد تخريج نماذج تطبيقية ليا
مف تاب العلؿ البف أب حاتـ الرازم.

اخ ِت َي ِ
ض ْوِع:
اب ْ
ار ا ْل َم ْو ُ
أس َب ُ
ْ
يارم ًلمكضكًع ً
تىرًجع أسباب ٍ ً
الخاص إلىى ىما ىيلً :
العلة بًاٍل ىم ٍع ىنى
ي
ٌ
اخت ً ٍ
ٍ ي
 -1يندرةي ىم ٍف تبكا ف ىذا المكضكع كعلى ىذا النحك ،كالذم يكجد ف

مصنفات بار

المحد يف.

 -2جمع بعض تفاصيؿ علـ علؿ الحديث كفركعو المتعلقة بتاريخ علـ العلؿ كاطبلقات العلة
بنماذج عملية للعلة بمعناىا الخاص االصطبلح .
بمعناىا العاـ كالخاص ،مع اإلتياف
ى
 -3إ ار الم تبة الحدي ية بش و يس و
ير عف العلٌ ًة بالمعنى الخاص الذم استقر بعد ابف
و
الصبلح ،كما يتعلؽ بيا مف و
ميمة عف تاريخ العلة.
أمكر
ٌ
الصعوب ُ ِ
اج َيتِْني ِخ ََل َل ا ْل َب ْح ِث:
ات الَّتي َو َ
ُّ ُ َ
كقفت
 -1يندرة الدراسات السابقة الت يم ف االستعانة بيا خبلؿ تابت ليذه الرسالة ،بؿ ما
ي
ات ف مكضكًع ً
كتلميحات كعبار و
و
مجرد إشار و
ً
ً
الخاص.
العلة بالمعنى
ات
ىك إال
ي
عليو ما ى

ص

ً
المعلكلة فقط عند ابف أب
كجكد بعض األحاديث
-2
ي
العلما  ،ككجكد أحاديث لـ يشر إلى علتيا أك لـ يعليا إال أبك حاتـ أك أبك زرعة كغيرىما

حاتـ ،كليست معلكلةن عند غيره مف

عند ابف أب حاتـ ،كلـ يعليا غيرىـ مف العلما .
نقص أك ز و
ً
و
رجاؿ بعض األسانيد ف الطبعة الت اعتمدتيا مف تاب "العلؿ
يادة ف
كجكد
-3
ي
البف أب حاتـ" ،مع عدـ كجكد ذلؾ عند مف أخرج الحديث نفسو مف أصحاب تب الحديث

فت إلى ذلؾ مف خبلؿ
ركايةن ،كال ييعلـ مصدر ذلؾ النقص أك الزيادة كمف أيف أتى .كقد تعر ي
التصحيؼ كالتحر ً
ً
يؼ ف أسانيد بعض األحاديث أك
ق ار ت ل تاب العلؿ .ىذا باإلضافى ًة إلى
متكنيا ،كقد اتضح ذلؾ ل عند تخريج الحديث مف تب الحديث ركايةن ذلؾ.
السا ِبقَ ُة ِفي م َج ِ
ال ا ْل ِعمَّ ِة ِبا ْل َم ْع َنى الخاص:
ا ْل ُج ُي ْوُد َّ
َ
ًً
ً
ب ف اٍل ًعلَّ ًة
صَّن ى
ؼ ٍأك ى تى ى
لـ يسبؽ ألحد مف اٍل يم ىح ِّد ٍي ىف الس ى
َّابقيف أك اٍل يم ٍشتىيل ٍي ىف بيذا الفف ،أف ى
الخاص ك ً
ؾ فىص هؿ بيف ً
و
ً و
العلة
العلة بالمعنى
ِّ
ى
بالم ٍع ىنى االصطبلح بًصفىة خاصَّة؛ ألنوي ٍلـ ي ٍف ىنا ى ٍ
ى
ً
و
يخ ىرل.
بالمعنى ِّ
انت ؿ كاحدة منيما ق ٍسمان ٍلؤل ٍ
العاـ ،ك ٍ
ً
ً
التفتيش ك ً
ً
ً
ً
المكجكدة
اقع
البحث ف الشب ًة العن
فبعد
العصر
أما ف
بكتية كالمك ً
الحديث ى
ٌ

تب ه ً
ً
ً
ً
يف ًأك
المتى
تبيف ل أنو لـ ي ٍ
أحد م ىف الباح ى
خصصيف ف الحديث كعلك ًمو ،ى
ى
فييا ،كسؤاؿ ي
ً
ً
َّ
دار ىحًد ٍي ً ًي ٍـ ًم ٍف
ص ىن ٍع ي
ت يى ىنا ،ك ى
الد ى
ارسيف ف مجاؿ العلة بالمعنى الخاص تابةن خاصةن ى ىما ى
اف ىم ي
خفيفة إلى ً
و
ات كاشار و
لمحات كخطر و
و
ً
الذيف
العلة بالمعنى الخاص كبش وؿ مختصر ،كأىـ
ات
خبلؿ
ى
ً
المجاؿ:
كقفت على دراساتً ًي ٍـ ف ىذا
ي
ً
ً
الحديث "أ ر ً
ً
الحديث ف
علؿ
للماجستير ف علؿ
الفحؿ ف رسالتً ًو
تكر /ماىر
ٍ
ي
الد ي
ً
اخ ً
ً
مكض
الي
العلة بالمعنى
تبلؼ الفقيا ً " ،كقد ت ىلـ عف
ِّ
ٍ
يف بشرطييا  -ي
الخاص ى
عند المحد ى
ً
مقدمة رسالتو ف الصفحات مف (.)17-14
كالخفا ً  ،كالقد ًح -ف
الد تكر /ماىر الفحؿ ف

تابو "الجامع ف العلؿ كالفكائد" ف الصفحات مف (،)30-28

مكضحان أف العلة بالمعنى الخاص علـ المتأخريف منيـ.

و
و
تحت إشر ً
اؼ الد تكر ً
كخالد
الح ىميًِّد،
فريؽ مف الباح يف -كعددىـ تسعة-
ى
يف /سعد ي
الج ىرٍي ًس ِّ  ،الذيف عملكا على تحقيؽ مخطكطات علؿ ابف أب حاتـ الرازم لو ،قد أشاركا إلى
ي
العلة بمعنيييا ف الصفحات (.)52-47

تابو "العلة كأجناسيا عند المحد يف" ،كقد تحدث

اح ٍك ف
صى
طفى ٍى ىب ي
كاألستاذ /أبك يس ٍف ىي ى
اف يم ٍ
عف العلة بمعناىا الخاص ف الصفحتيف (.)20-19

كىؤال كغيرىـ ممف كقفت على دراساتيـ أك رسائليـ ،إنما تحد كا عف العلة بمعناىا

و
باختصار مفيد ،كذ ركا شرطييا ،كأنيا قد تطلؽ على العلة بالمعنى
الخاص (االصطبلح )
ض

و
حاتـ الرازم ،أك درس أحادي و ليا ف
العاـ ،أما مف درس منيـ نماذج مف تاب العلؿ البف أب
مشركع حدي

علم

المشركع الذم تبنتو جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،إنما

اقتصركا غالبان على العلة الت

ذ رىا أبك حاتـ أك أبك زرعة –كى

اليالبة على ال تاب –أك

ذ رىا غيرىما –كى قليلة – دكف بياف للعلة ،كىؿ ى بالمعنى الخاص أك العاـ أك غيرىما ،كلـ
يتكسعكا ف استنباط غيرىا مف العلؿ ف أغلب األحياف م تفيف بما ذ ره السابقكف.

أشار إلييا أك ذ رىا أبك حاتـ أك أبك زرعة

أما بح ىذا فلـ يقتصر على العلة الت
تعداىا إلى استنباط و
علؿ أخرل مف األحاديث –نماذج الدراسة -ما ىك ملحكظ
ال ارزياف ،بؿ ٌ
خبلؿ البحث عند الحديث عف علؿ ؿ حديث على حدة ،مع بياف أنيا علة بالمعنى الخاص أك

العاـ.

ِ
ِ ِ
ار َّ
اخ ِت َي ِ
الن َم ِاذ ِج َوالتَّ ْخ ِرْي ِج:
اس ِة و ْ
ِّر َ
َم ْن َيجي في ا ْل َب ْحث َوالد َ
ذلؾ ي لِّ ًو فىقى ٍد ىجا ى ىعلىى َّ
الن ٍح ًك اآلتً :
أما ىم ٍنيى ًج ًف
َّ
ى
َ -1م ْن َي ِجي ِفي ا ْل َب ْح ِث:
و
طبعة كاحدة ،لعلؿ ابف أب
ت خبلؿ دراست على
اعتمد ي

و
حاتـ كى
و
مجلد كاحد .كقد قمت بترقيـ
بحلب ،كقد رقمت أحادي يا مف قبؿ المحقؽ ،كتت كف مف جزأيف ف
طبعة دار السبلـ

األحاديث ترقيمان آخر غير ترقيـ محقؽ تاب العلؿ ،مف كاحد إلى بل يف ،كجعلتو قبؿ ترقيـ

المحقؽ؛

تسيؿ اإلحالة إليو ،كاضعان المسألة ف جدكؿ.

المنيج :االستقرائ ِّ  ،كاالستنباط ِّ  :لق ار ة
المنيج فقد اعتمدت على
أما مف حيث
ً
ي
األحاديث ،كتتبعيا ،كبياف العلؿ الت ذ رىا أبك حاتـ كأبك زرعة مف أجؿ اختيار األحاديث -
نماذج للدراسة -ذات العلة بالمعنى الخاص ،كجميعيا تـ انتقاؤىا مف تاب العلؿ البف أب حاتـ
ى
الرازم.
كاذا نقلت نصان أجعلو بيف عبلمت

تنصيص ،ذا انر المصدر أك المرجع ف

الحاشية،

ك ذلؾ األقكاؿ مقدمان على ذ ر المصدر أك المرجع ب لمت "انظر إلى".

ار النَّم ِاذ ِج التَّ ْط ِب ْي ِقي ِ
 -2م ْني ِجي ِفي ْ ِ
َّة:
َ َ
اخت َي ِ َ
ً
ً
عند
الخاص
النماذج
عملت على انتقا
ِّ
ً
التطبيقية للعلة بالمعنى االصطبلح ِّ
المشيكر ى
ي
يؼ ً
ؽ ما ذ رتو ف تعر ً
الخاص؛ كقد كضعت ل ِّؿ أ ٍين يم ٍكىذ وج أك
العلة بالمعنى
الم ىح ِّد ً ٍي ىف،
ِّ
ى
كذلؾ ىكٍف ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ؾ
نماذج ،ىم ىع التعريؼ بالنكًع
أنمكذج أك
أ ىر يع ٍنكانان يم ٍنتىىزعان م َّما اندرىج تحتىوي م ٍف
و
المكجكد ض ٍم ىف ذل ى
ى
ً
و
اف ًف الح ً
الطبعة الت اعتمدتييا ًم ٍف ً
ً
العنك ً
تاب
المكجكد ف
حديث بً ىرٍق ًم ًو
أكردت ي َّؿ
اش ىي ًة غالبان ،ك ي
ى

ط

ً
ً
الحاشية إلى ا ً
لباب الفقي ِّ الذم ينتم إليو ،كرقـ المسألة ،ككضعت قبؿ الرقـ
العلؿ ،يم ًشي انر ف
تسيؿ اإلحالة إلييا فيما بعد.
لمة "مسألة"؛
ِ
س ِ
اب:
َ -3م ْن َي ِجي في َغ ِرْي ِب األلفاظ َواأل ْن َ
قاب الير ً
ً
األسما ً كاٍل ي ىنى كاألٍل ً
كبينت المر ىاد ًم ٍف
يبة بالش ًؿ،
ي
ي
عملت على ضبط األلفاظ ك ٍ
ً
تب ً
اللية ،كغر ً
بعضً :
باألن ىس ً
غر ً
ً
الحديث،
يب
اب ،ىكىن ٍح ًك ىذلً ىؾ ،يمعتمدان على
ت ٍ
يب األلفاظ ،ىك ىع َّرٍف ي
ساب ،المشيك ًرة ف ي ِّؿ م ىج و
األن ً
اؿ.
ك ٍ
ى
َ -4م ْن َي ِجي ِفي التَّ ْخ ِرْي ِج:
ً
ً ً
ً
ً
الحديث ًم ٍف ً
المتصؿ ،كذل ىؾ على
بالسند
م
تب
ت
الحديث ًركايةن
ى
ىخ َّر ٍج ي
كنحكىا م ٌما يي ٍرىك ٍ
ً
البحث كف در ً
ً
الحديث
اسة ًعلَّ ًة
احتجت إليو ف
ىح ىس ًب ما ىك مناسب لدراسة المسألة ،ىكبًقى ىد ًر ما
ي
الخاص ،كما ك ًج ىد ًم ًف ً
ً
العلؿ ىخ ىبل ىما يي ٍذ ى ير
يج
ٍأك ًعلىًل ًو بالمعنى
ِّ
العلَّ ًة بالمعنى العاـ أ نا ى تخر ً
ي
ً
ً
الحاجة؛ َّ
كجكىرهي ىي ٍختىص
ب
تلؾ
يد
ىبي ٍَّنتيوي،
ب ى
ى
يج يز ي
البحث ى
كمتنوي
صٍل ى
كينقص ىح ىس ى
كذلؾ التخر ي
ألف ي
ي
ى
ً
الحديث تى ٍخ ًرٍيجان ً
ً
ً
شامبلن ًم ٍف ً
الحديث
تب
يج
الخاص؛
العلة بالمعنى
ف
ِّ
ص ىدًد تخر ً
ي
كلست يىنا بً ى
ركايةن ً
كنحكىا؛ كلـ ي ف ىذا مجال ىنا.

الرو ِ
ِ
ِ
اة:
َ -5م ْن َي ِجي في تََِار ِجم ُّ َ
اسـ َّؿ ك و
ً
ببياف ً
ً
ً
احد منيـ ،كنسبو،
اإلسناد المذ كريف كالساقطيف منو،
لرجاؿ
ترجمت
ي
ً
و
إرساؿ أك تدليس ،أك ما
باإلضافة إلى كفاتو ،كما فيو مف
كنسبتو ،ك نيتو ،كضبطيا بالش ًؿ،
ً
ك ًج ىد منيا ،مع ذ ًر أقك ً
حالة الراكم ،مرتبان أقكاليـ حسب ما
حسب
اؿ علما ً الجرًح كالتعديؿ،
ى
ي
يؽ على التجريح ،ف حالة النقؿ مف و
تاب كاحد ،أك كجكد أ ر
يخدـ ترجمة الراكم ،مقدمان التك ى
مف و
قكؿ للمعدؿ أك المجرح ف الراكم الكاحد ،أما الصحابة فاختصرت تراجميـ؛ ألنيـ جميعان
عدكؿ ،مع اختبلؼ درجاتيـ ف الحفظ كالضبط ،كف نياية ؿ ترجمة أذ ر خبلصة القكؿ ف

الراكم منتزعةن مف مجمكع تلؾ األقكاؿ حسب أصكؿ علـ الجرح كالتعديؿ.

كاذا لـ أقؼ على تاب المجرح أك المعدؿ أك غيرىما ،ككجدت قكلو ف

و
تاب آخر ،فِنن

فبلف عف و
فبلف قكلو ،كنحكىا ،ذا انر ف الحاشية ال تاب الذم نقؿ صاحبو ذلؾ القكؿ.
أقكؿ :نقؿ ه
أما ما يتعلؽ بالركاة الساقطيف فأتتبع طرؽ الحديث كأبيف السقط مف السند كبعد ذلؾ أقكـ
بترجمة الراكم المسقط مف سند الحديث مبينان م انو ف السند كسبب السقط اإلرساؿ أك التدليس

أك االنقطاع أك التصحيؼ كغير ذلؾ مف األمكر المعركفة عند المحد يف.

كأما بالنسبة إلى الركاة الم رريف فأشير إلى رقـ المسألة الت تيرًج ىـ لو فييا مع ذ ر رتبتو
مف جروح أك تعديؿ.
ظ

كأما بالنسبة إلى القكؿ الراجح ف الح ـ على رجاؿ اإلسناد فكافقت اإلماـ ابف حجر غالبان،

كما خالفتو إال ف القليؿ منيا ،متتبعان ف ذلؾ أقكاؿ النقاد مف جروح أك تعديؿ ،كىذا ف حالة

االختبلؼ ف الح ـ على أحد الركاة(.)1

 -6م ْني ِجي ِفي بي ِ ِ َّ ِ
الخاص:
الم ْع َنى
ِّ
ََ
َ َ
ان ا ْلعمة ِب َ
بياف ً
ً
ً
الخاص ،كى تلؾ الت اجتمع فييا شرطا
العلة بالمعنى
االجتياد ف
ت على
ِّ
صي
ىح ىر ٍ
العلة ،كىما :الخفا كاليمكض ،كالقدح ،كبعد إخراج العلؿ الت ذ رىا أبك حاتـ أك أبك زرعة -
كى األغلب ،-أك بلىما ،أك غيرىما -كىذا نادر ،-أبحث عف علؿ أخرل ف السند  -كىك

األغلب ،-أك ف المتف -كىك قليؿ ،-كقد أجد بينيا علة بالمعنى العاـ ،فأذ رىا ضمف العلؿ.

ت" ،فيك مف الباحث ،سكا أ اف ذلؾ عند بياف العلؿ ،أـ
كحي ما كرد الفعؿ الماض " ُق ْم ُ
ف غيرىا .كقد عددت خفة الضبط قليبلن ف الصدكؽ كنحكه علة قادحة ،على منيج أب حاتـ
كمف نحا نحكه.

()1

ت :كقسـ ابف حجر مراتب الجرح كالتعديؿ إلى ا نت عشرة مرتبة ،فقاؿ ف مقدمة التقريب "كباعتبار ما
ُق ْم ُ
ذ رت انحصر ل ال بلـ على أحكاليـ ف ا نت عشرة مرتبة  ،كحصر طبقاتيـ ف ا نت عشرة طبقة  .فأما
المراتب :فأوليا :الصحابة  :فأصرح بذلؾ لشرفيـ .الثانية :مف أ د مدحو  :إما  :بأفعؿ  :أك ؽ الناس،
أك بت رير الصفة لفظا  :قة قة  ،أك معنى  :قة حافظ  .الثالثة  :مف أفرد بصفة  ،قة  ،أك متقف  ،أك
بت  ،أك عدؿ  .الرابعة  :مف قصر عف درجة ال ال ة قليبل  ،كاليو اإلشارة  :بصدكؽ  ،أك ال بأس بو  ،أك

ليس بو بأس  .الخامسة  :مف قصر عف الرابعة قليبلن  ،كاليو اإلشارة بصدكؽ س

الحفظ  ،أك صدكؽ ييـ،

أك لو أكىاـ ،أك يخطى  ،أك تيير بأخرة  .كيلتحؽ بذلؾ مف رم بنكع مف البدعة  ،التشيع كالقدر ،كالنصب،
كاإلرجا  ،كالتيجـ ،مع بياف الداعية مف غيره  .السادسة  :مف ليس لو مف الحديث إال القليؿ ،كلـ ي بت فيو

ما يترؾ حدي و مف أجلو ،كاليو اإلشارة بلفظ :مقبكؿ ،حيث يتابع  ،كاال فليف الحديث .السابعة :مف ركل عنو
أ ر مف كاحد كلـ يك ؽ ،كاليو اإلشارة بلفظ :مستكر ،أك مجيكؿ الحاؿ  .الثامنة :مف لـ يكجد فيو تك يؽ
لمعتبر ،ككجد فيو إطبلؽ الضعؼ ،كلك لـ يفسر ،كاليو اإلشارة بلفظ :ضعيؼ  .التاسعة :مف لـ يرك عنو

غير كاحد ،كلـ يك ؽ ،كاليو اإلشارة بلفظ :مجيكؿ  .العاشرة :مف لـ يك ؽ البتة ،كضعؼ مع ذلؾ بقادح ،كاليو
اإلشارة  :بمتركؾ ،أك متركؾ الحديث ،أك كاى

الحديث ،أك ساقط  .الحادية عشرة  :مف اتيـ بال ذب .

الثانية عشرة  :مف أطلؽ عليو اسـ ال ذب  ،كالكضع" .انظر إلى :تقريب التيذيب (.)75 -74 /
ع

َ -7م ْن َي ِجي ِفي ا ْل ُح ْكِم َعمَى ا ْل َح ِد ْي ِث:
ً
ات آنفات الذ ر ،أح ـ على ً
الخطيك ً
و
حاتـ غالبان ،مف
ابف أب
سند
الحديث الذم ى
بعد ي
ى
أكردهي ي
ي
و
أضعؼ و
ً
ً
كجد فييا العلةي أك
حلقة أك
خبلؿ
حيث القىيبك يؿ كالرد ،كذل ىؾ ًم ٍف
ي
حلقات ف اإلسناد ،الت تي ي
العل يؿ القادحةي.
اج ِع ِفي ا ْلحو ِ
ص ِاد ِر َوا ْلمر ِ
اش ْي:
ََ
ا ْل َم َ
ََ
و
مصدر أك مرج وع كاحد ،فأذ ره ف
إلى

َ -8م ْن َي ِجي ِفي تَْرِت ْي ِب
و
الحاشية
إذا اف الرجكع
باختصار مفيد ،تار ان
ً
قائمة المصادر كالمراجع.
التفصيؿ ف
و
ً
ً
ً
ً
ص ٍك وؿ،
ضٍ
ت طىبًٍي ىعةي اٍل ىب ٍحث ٍ
ىى ىذا ،ىكقىد ا ٍقتى ى
أف ىيتى ى َّك ىف ىى ٍي ى ليوي م ٍف :اٍل يمقى ِّد ىمة ،كتمييد ،ىكأربعة في ي
ك ىخ ٍاتًم وة ،كفىي ًارس فىِّني و
َّة.
ى ى ى ى ى
ً َّ ً
ً
اجيىتٍنً ،
أسباب
َّ
ِّم ُة ٍ
فقد ي
اختيارًه ،كالص يع ٍكىبات الت ىك ى
بينت فييا :أىمية المكضكًع ،ك ى
أما ا ْل ُمقَد َ
ً
ً
الب ٍح ًث ىك ِّ
اختًىي ًار َّ
الن ىم ًاذ ًج ىكالتَّ ٍخ ًرٍي ًج.
اس ًة ك ٍ
كم ٍنيى ًج ف ى
الد ىر ى
كاٍل يجيي ٍكىد السَّابقىةى ،ى
و
حاتـ ،كأب زرعة ،كابف أب حاتـ ،مبينان بش وؿ مختصر
ترجمت فيو ألب
وأما التمييد فقد
ي
أىمية تاب العلؿ.

م.
أولً  -ترجمة اإلماـ أب حاتـ الراز ِّ
الرًازمِّ.
ثانياً -تىٍر ىج ىمةه يم ٍك ىج ىزةه ألب يزٍرىعةى َّ

الرًازمِّ.
الب ًف أب ىحاتًوـ َّ
ثالثاً -تىٍر ىج ىمةه يم ٍك ىج ىزةه ٍ
رابعاً -تعريؼ مختصر ل ً تىاب العلؿ.
نشأة عمم العمل ،وفييا

الفصل األول دراسة نظرية لتاريخ عمم العمل.
وفيو أربعة مباحث:

ث األول :العلٌة مف العصر النبكم إلى عصر التابعيف.
المبح ُ
َ
ث الثاني :العلة مف بعد عصر التابعيف كأتباعيـ إلى الراميرمزم
المبح ُ
َ
ث الثالث :العلة مف اإلماـ الراميرمزم إلى ما قبؿ ابف الصبلح.
المبح ُ
َ
ث الرابع :العلة مف ابف الصبلح إلى اآلف.
المبح ُ
َ

الفصل الثاني :وفيو أربعة مباحث.
ث األول :وفيو مطمبان
المبح ُ
َ
ب األول :تعريؼ العلة ليةن
المطمَ ُ

ب الثاني :تعريؼ العلة عند المحد يف (اصطبلحان).
المطمَ ُ
ث الثاني :شرطا العلة كما يخرج ب ؿ شرط.
المبح ُ
َ
غ

ث الثالث :وفيو ثَلثة مطالب:
المبح ُ
َ
حد شرطييا أك بلىما أك لـ يكجد أصبلن؟.
ب األول :ماذا تسمى العلة إذا اختؿ أ ي
المطمَ ُ
قسـ العلة إلى قسميف:
المطمَ ُ
ب الثاني :األصؿ ف التعليؿ كأكؿ مف ٌ
ب الثالث :اقساـ العلة عند المحد يف.
المطمَ ُ

الفصل الثالث وفيو :أربعة مباحث:
ث األول وفيو:
المبح ُ
َ
خمسة نماذج لئلعبلؿ بالتدليس.
ث الثاني وفيو:
المبح ُ
َ

بل ة نماذج لئلعبلؿ باالنقطاع.

ث الثالث وفيو:
المبح ُ
َ
أربعة نماذج لئلعبلؿ بالكىـ.

ث الرابع وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ
ب األول :أربعة نماذج لئلعبلؿ بالتصحيؼ.
المطمَ ُ
ب الثاني :أنمكذج لئلعبلؿ باإلبداؿ.
المطمَ ُ

الفصل الرابع وفيو :ثَلثة مباحث:

ث األول وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ
ب األول :بل ة نماذج لئلعبلؿ بزيادة رجاؿ ف السند كحذؼ رجاؿ مف السند.
المطمَ ُ
ب الثاني :أنمكذج لئلعبلؿ باالضطراب.
المطمَ ُ
ث الثاني :وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ

ب األول :أربعة نماذج لئلعبلؿ بالكقؼ أك الرفع.
المطمَ ُ

ب الثاني :أنمكذج لئلعبلؿ بمخالفة ال قة لمف ىك أك ؽ منو.
المطمَ ُ
ث الثالث وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ
ب األول :أربعة نماذج لئلعبلؿ باإلرساؿ .
المطمَ ُ
ب الثاني :أنمكذج لئلعبلؿ بِبداؿ رواك ف سند الحديث.
المطمَ ُ
الفيارس الفنية :وضمنتيا التي:

 -1فيرست المصادر كالمراجع مرتبةن حسب حركؼ المعجـ.

 -2فيرست أط ارؼ األحاديث مرتبة حسب الترقيـ الكارد ف الرسالة ،مع اإلشارة إلى رقـ
ضم ٍنتييىا األح اـ
المسألة مف تاب ابف أب حاتـ ،كالح ـ النيائ ل ؿ حديث؛ كقد ٌ
ً
ً
البحث ،كالدراسة للمسائؿ الكاردة ف الرسالة.
خبلؿ
لت إلييا مف
النيائية الت
تكص ي
ٌ
ف

 -3فيرست الركاة الذيف ترجمتيـ مرتبيف معجميان ،مع اإلشارة إلى رتبة َّؿ ك و
احد منيـ مف
ى
حيث الجرًح كالتعديؿ.

ِّؿ

أصبت فمف الل-عزكجؿ -ال امؿ ف
ىذا ما أردت تكضيحو ف ىذه المقدمة ،فِف
ي
و
كىـ فيذا مف طبيعة اإلنساف ،كدائمان أستيفر
ش الذم استكل على عرشو ،كاف كقع خطأه أك ه

الل-سبحانو كتعالى -كأطلب منو العكف كالمدد ببل عدد ،كأف يفتح عل َّ بما ىك أىلو ،كآخر
دعكانا أف الحمد لل رب العالميف.

ق

تم ِي ْي ٌد

عمم ِ
يخ ِ
نظري ٌة ِ
الع َم ْل
اس ٌة
لتار ِ
ّ
الفصل األول :در َ

الب ًف أب
التمييد :كيشم يؿ ترجمةن مكجزةن مفيدةٍ :
البف أب ىحاتًوـ الرازم".
ان
مختصر مفيدان ب ً تىاب "العلؿ ٍ

ىحاتًوـ الرازم ،كأبيو ،كأب

يزٍرىعةى ال ارزييف ،كتعريفان

الر ِ
ي
از ِّ
أولً :تَْر َج َم ٌة ُم ْو َج َزةٌ ألبي َح ِاتٍم َّ
س ُب ُو َو ُك ْن َيتُ ُو:
ْ
اس ُم ُو َوَن َ

()1
الرًازم(.)3()2
ظلً  ،أبك حاتـ َّ
ىك اإلماـ العلـ :محمد بف إدريس بف المنذر بف داكد بف ميراف اٍل ىح ٍن ى
َم ْولِ ُدهُ:
و
و
كمائة"(.)4
كتسعيف
خمس
ي"كلً ىد سنةى
ى
ش ُي ْو ِخ ِو َوتَََل ِم ْي ِذه:
بعض من ُ
ٌ
()5
م،
ص ًار ٌ
كسى ،كأب ين ىع ٍيـ ،كطبقتيما " بال كفة؛ كمحمد ٍبف ىع ٍبد الل ٍاأل ٍىن ى
روى عن :ىع ٍبد الل ٍبف يم ى
كاألصمع ٌ كطبقتيما بالبصرة؛ كعفٌاف ،كىكذة ٍبف خليفة ،كطبقتً ًيما ببيداد؛ كأب مسير ،كأب الجماىر محمد
الك ىحاظ ٌ  ،كطبقتيما بحمص؛ كسعيد ٍبف أب مريـ،
ٍبف يع ٍ ىماف ،كطبقتيما بدمشؽ؛ كأب اليماف ،كيحيى ي
كطبقتو بمصر؛ كخٍل و
ؽ بالنكاح ال ٌيكر(.)6

()1

ظلً  :فتح الحا الميملة كس كف النكف كفتح الظا المعجمة ىذه النسبة إلى بنى حنظلة ،كىـ جماعة مف غطفاف ،كقاؿ
ا ٍل ىح ٍن ى

م الحنظل ٌ منسكب إلى درب حنظلة بالرم كداره كمسجده ف ىذا الدرب رأيتو كدخلتو ،ـ قاؿ
السمعان  :أبك حاتـ الراز ٌ
سمعت أبا على الشافع ٌ يقكؿ أنا أبك ب ر أحمد بف محمد بف أحمد البزاز ف المسجد الحراـ نا أبك الحسيف على بف إبراىيـ
م يقكؿ قاؿ أب  :نحف مف مكال تميـ بف حنظلة مف غطفاف قاؿ
م سمعت أبا محمد عبد الرحمف بف أبى حاتـ الراز ٌ
الراز ٌ
المقدس  :كاالعتماد على ىذا أكلى كالل أعلـ .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)287-284 /4

()2
الر ًازم :بفتح ال ار كالزال الم سكرة بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى الرم ،كى بلدة بيرة مف ببلد الديلـ بيف قكمس كالجباؿ
َّ

أف األنساب
كألحقكا الزال ف النسبة تخفيفان ،ألف النسبة على اليا مما يش ؿ كي قؿ على اللساف كاأللؼ لفتحة ال ار على ٌ
مماال مجاؿ للقياس فييا كالمعتبر فييا النقؿ المجرد ،خرج منيا جماعة مف العلما كالمحد يف ف ؿ فف قديمان كحدي ان.
انظر إلى :األنساب للسمعان (.)33 /6

( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ،)349/1( :كتاريخ بيداد ،)414/2( :كتذ رة الحفاظ.)112/2( :
()4
()5

انظر إلى :تذ رة الحفاظ ،)112/2( :كالكاف بالكفيات.)128/2( :
ِ
ِ
ت ىب ٍي ىف َّ
الش ٍيىئ ٍي ًف إًذا
اؽ،
ؽ
ى
طابؽً :االتِّفى ي
طاب ى
كطاب ٍق ي
ى
المكافىقة ،كالتَّ ي
الم ى
َوالطَّ َبقَ ُة في المُّ َغة :ييقاؿ :تى ى
طابقةي :ي
تساكيا ،ك ي
الشيئاف :أم :ى
ً
اح ود كأىلزقتيما ،أم ىـ :ا ٍلقىكـ ا ٍلمتى ىشابًيكف ،وِفي ِال ِ
جع ٍلتىيما علىى ح ٍذ وك ك ً
اإل ٍسىن ًاد أىك ًف ًٍ
ِّف ك ًٍ
اإل ٍسىن ًاد
ْ
ي ى َ
ٍ
ٍي ي
صط ََل ِح :قى ٍكهـ تىقى ىاريبكا ف الس ِّ ى
ى ى يى ى ى ى
كخوي .انظر إلى :لساف العرب/( ،مادة :طبؽ) ،كتدريب الراكم
فىقى ٍ
كف يشييك يخ ىى ىذا يى ٍـ يشييك يخ ٍاآل ىخ ًر ،أ ٍىك ييقى ًاريبكا يشيي ى
ط بًأ ٍ
ىف ىي ي ى
(.)909/2

( )6انظر إلى :تاريخ بيداد ،)414/2( :تاريخ اإلسبلـ ( )304 /20كتذ رة الحفاظ.)112/2( :
1

الم ٍرىكًزم ،كمحمد ٍبف عكؼ الحمص ٌ  ،كالربيع
روى عنو :يكنس ٍبف ىع ٍبد األعلى ،ى
كع ٍبدة ٍبف يسلىٍي ىماف ى
()1
الن ىسائً  ،كأبك عكانة ًٍ
ادم .كأيىبك ىد ياكد ،ك َّ
اإل ٍسفى ىرائًينً  ،كآخركف ر .كمف أقرانو :أيىبك يزٍرىعةى
ٍبف يسلى ٍي ىماف المر ٌ
م ،كأيىبك يزٍرىعةى الدمشق ٌ (.)2
َّ
الراز ٌ
م َكا َنتُ ُو وثََناء ا ْلعمَم ِ
اء َعمَ ْي ِو:
َ ُ ُ َ
َ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الحافظيَّ ،
ؼ البًبلى ىد،
الم ىح ِّد ٍي ىف ....اف م ٍف يب يح ٍكًر العٍلـ ،طى َّك ى
قاؿ عنو اإلماـ الذىب " :اإلماـ ،ى
الناق يد ،ىش ٍي يخ ي
ؼ ،كجرح كع َّد ىؿ ،كصحَّح كعلَّ ىؿ .كقاؿ عنو أيضان :كأ َّىك يؿ ً تى ً
كبر ى ً
ابتو لًٍل ىحًديث
ى ى ى ىى
صَّن ى ى ى ى ى ى ى
المتٍ ًف ىكاإلسناد ،ىك ىج ىم ىع ىك ى
ى ىى
عف ى
ى
()3
مائتىٍي ًف ،ىك يى ىك ًم ٍف ينظى ىار ً اٍليب ىخ ًارم ،ىك ًم ٍف طى ىبقىتً ًو ،ىكلى ً نَّوي يع ِّم ىر ىب ٍع ىدهي أ ٍىزىي ىد ًمف ًع ٍش ًرٍي ىف ىعامان ".
اف ًف ىس ىن ًة تً ٍس وع ىك ى
ى ى
ً ()4
اؿ ى ً ً
الخ ًط ٍيب " :ى اف أىبك حاتًوـ أىح ىد األىئً َّم ًة الحفَّ ً
اظ األى ىب
اف أيىبك ىحاتًوـ ىعالًمان
ات "...كقى ى
قى ى
ي
ى
ى ي ى
اؿ ى ي
الخلٍيل  " :ى ى
ؼ الصَّحاب ًة ،كًف ٍق ًو التَّابً ًع ٍيف ،كمف بع ىدىـ ...كقاؿ أيضان" :قى ى ً
اختًبلى ً
ًو َّ
ت
بً ٍ
الح ًافظي :قى ٍد ىج ىم ٍع ي
ى ىى ٍ ىٍ ي
َّاف ى
اؿ ل أيىبك ىحاتـ اللب ي
ىى ى
الرًازم ،فىبلى ييكا قى ًرٍيبان ًمف ىبلى ى ًة آالى و
ؼ .كقاؿ أيضان" :اإلماـ المتفؽ عليو ،بالحجاز،
ىم ٍف ىرىكل ىع ٍنوي أيىبك ىحاتًوـ َّ
ٍ
ى
كالشاـ ،كمصر ،كالعراؽ ،كالجبؿ ،كخراساف ببل مدافعة...،سمعت جدم ،كأب كمحمد بف إسحاؽ ال يسان ،
كغيرىـ قالكا :سمعنا عل بف إبراىيـ بف سلمة القطاف أبا الحسف يقكؿ :ما رأيت م ؿ أب ىحاتًوـ الرازم ال
بالعراؽ ،كال باليمف ،كال بالحجاز ،فقلنا لو :قد رأيت إسماعيؿ القاض  ،كابراىيـ الحرب  ،كغيرىما مف علما
العراؽ ،فقاؿ :ما رأيت أجمع مف أب ىحاتًوـ كال أفضؿ منو ،...كقاؿ حجاج بف شاعر يقكؿ :ما بالمشرؽ م ؿ
أب يزٍرىعةى ،كأب ىحاتًوـ ،...كنقؿ الخطيب البيدادم عف أحمد ً
بف ىسلى ىمةى الحافظ قكلو :ما رأيت بعد محمد بف
يحيى أحفظ ً
ًو
ص ًارم القاض قكلو" :ما
ى
للحديث كال أعلـ بمعانيو مف أب ىحاتـ" ،كعف مكسى بف إسحاؽ ٍاأل ٍن ى
()5
ً
رأيت أحفظ مف أب حاتًوـ " ،كعف َّ ً
الحفظ" ،كعف
إماـ ف
ى
الن ىسائ قكلو ":قة"  ،كعف أب ين ىعيـ الحافظ قكلو " :ه
()6
ىبة الل بف الحسف الطَّب ًرم ":اف إمامان عالمان بالحًديث ً
ظان لو ،متقنان مت ِّبتان ".
حاف ى
ى
ى
تسع كمائتيف كأنا ابف أربع عشرة
سمعت أب يقكؿ:
الر ٍح ىمف ٍبف أب ىحاتًوـ":
الحًديث سنة و
اؿ ىع ٍبد َّ
قى ى
ي
ي
تبت ى
ً
و
أحصيت ما
سنيف
سب ىع
سنة( .")7كقاؿ أيضان":
ي
الحًديث أقمت ٍ
ي
سمعت أب يقكؿ :أكؿ سنة خرجت ف طلب ى
()8
مشيت على قدم زيادةن على ً
ماشيا،
العدد بعد ذلؾ .كخرجت مف البحريف إًلىى مصر
ت
ى
ألؼ فرسخ  ،يَّـ تر ي
ن
ٌ
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)(5

انظر إلى :مشيخة النسائ (.)7/49
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) )7انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)366 /1
ً
ً
ً
( )8الفىرس يخ :الس ي كف؛ كقىالى ًت ا ٍل ً ىبلبًَّيةي :فىر ً
اس يخ اللٍَّي ًؿ ىك َّ
كم ًة ًف
النيى ًار ىس ى
ٍى
ى
اعاتييي ىما كأىكقاتيما؛ ىكفىىراس ىخ األىياـ ،ىكا ٍلفى ٍر ىس يخ م ىف ا ٍل ىم ىسافىة ا ٍل ىم ٍعلي ى
ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ؾ أىنو ىس ى ىف ،ىك يى ىك
اح م ٍف ىذل ى
األىرض مأٍخكذ م ٍنوي .ىكا ٍلفى ٍر ىس يخ :ى ىبل ىةي أىمياؿ أىك ستَّةه ،يس ِّم ى بً ىذل ى
استىىر ى
صاحىبوي إًذا ىم ىشى قى ىع ىد ىك ٍ
ؾ ألىف ى
اح يد ا ٍلفىر ً
كً
ب .كقالكا الفرسخ :الفرجة كالطكيؿ مف َّ
الزىماف لىٍي نبل أىك ىنيىا ار كمقياس قديـ مف مقاييس الطكؿ يقدر
اس ًخ؛ فى ًارًس يم ىعَّر ه
ى
ى
ت :أم قطع قيرابة ( 4828يلكمتر).
بً ى ىبل ىة أ ٍىمىياؿ .انظر إلى :المعجـ الكسيط ( ،)681 /2كلساف العرب (.)44 /3قُ ْم ُ
1

ماشيا ،يَّـ إًلىى دمشؽ ،يَّـ إًلىى أنطا ية ،يَّـ إًلىى طى ىر يسكس .يَّـ رجعت إًلىى حمص ،يَّـ منيا إًلىى
الرملة
يَّـ إًلىى َّ
ن
()1
كنس ٍبف ىع ٍبد األعلى
َّ
ابف عشريف سنة " .كقاؿ أيضان ":سمعت يي ي
الرقَّ ًة ،يَّـ ر ي
بت إًلىى العراؽٌ .ؿ ىى ىذا كأنا ي
للم ٍسًلميف(.")2
يقكؿ :أيىبك يزٍرىعةى كأبك حاتـ إماما يخراساف بقاؤىما
ه
صبلح ي
القرف ،كالزىد ،كطبقات التابعيف ،كاالعتقاد،
مؤلفاتو :منيا أعبلـ النبكة ،كالجامع ف الفقو ،كتفسير آ
كغير ىذه ال تب ير.
َوفَاتُ ُو:

الرمِّ ،ف شير شعباف ،سنة مائتيف كسبع كسبعيف كلو ا نتاف ك مانكف سنة ،فرحمو الل
تكف ف مدينة َّ
(.)3

رحمةن كاسعة

الر ِ
ي
از ِّ
ثانيا :تَْر َج َم ٌة ُم ْو َج َزةٌ ألبي ُزْر َع َة َّ
ً
س ُب ُو َو ُك ْن َيتُ ُو:
ْ
اس ُم ُو َوَن َ
()5
ً ()4
ً
بف ىي ًزٍي ىد ً
بف ىع ٍبًد ال ى ًرٍيًـ ً
الرًازم .
بف فىرٍك وخ اٍلقيىرش  ،أيىبك يزٍرىعةى َّ
ىك اإلماـ :يع ىب ٍي يد الل ي
َم ْولِ ُدهُ:
بعد ىني و
ً
ً
مائتيف(.)6
َّؼ
كقيؿ :سنةى
كمائتيف ،ى
يكلً ىد ى
ش ُي ْو ِخ ِو َوتَََل ِم ْي ِذه:
بعض ُ
ُ
بف ى ً
بف ىسابً و
بف ىحبًٍي وب ،ىكأب ين ىع ٍيوـ ،ىكالقى ٍع ىنبً ِّ  ،ىك ىخبلًَّد ً
ؽ ،ىكقيَّرةى ً
روى عن :يم ىح َّمًد ً
اشوـ،
بف ىي ٍح ىيى ،ىك ىع ٍم ًرك ً ى
بف عبًد ً
ً
و
الل األ ىيكٍي ًس ِّ  ،ىكىي ٍح ىيى ً
اؽ ً
ىك ًع ٍي ىسى ً
بف يب ى ٍي ور ،ىك ىع ٍبًد
بف ًم ىيناقىالي ٍك ىف ،ىكًا ٍس ىح ى
الع ًزٍي ًز ً ى ٍ
بف يم ىح َّمد الفى ٍرًكمِّ ،ىك ىع ٍبد ى
بف ً
الح ًم ٍيًد ً َّ
ىح ىم يد ً
اف ً
ط ىبقىتً ًيـ.
بف ىح ٍنىب وؿ ،ىك ى
بف بًٍن ًت يش ىر ٍحبًٍي ىؿ ،ىكأ ٍ
ى
صال وح ،ىك يسلىٍي ىم ى
ص ٍف ىك ى
اف ً ى
بف ىب وار ،ىك ى
َّ
الخ ٍ ً
روى عنو :أيىبك ىح ٍف و
بف يح ىم ٍيود
بف يم ٍك ىسى ى
بف ىي ٍح ىيى ،ىكًا ٍس ىح ي
طم  ،ىك يم ىح َّم يد ي
اؽ ي
ص الفىبل يس ،ىك ىح ٍرىملىةي ي
ً
ًً
ً
ً
ًو
ىعلىى ،ك َّ ً
بف
َّ
بف ىع ٍبًد األ ٍ
الم ىرادم  -ىك يىـ م ٍف يشيي ٍكخو  -ىك ٍاب يف ىك ىارةى ،ىكأيىبك ىحاتـ ،ىك يم ٍسل هـ ي
الرًازم ،ىكيي ٍكين يس ي
الرب ٍيعي ي
ى
ً
ً
ًً
َّاج ،ك ىخٍل ه ً
بف أب ىداكىد ،كأيىبك ىعك ىانةى ً
بف
بف أ ٍ
ى
اإل ٍسفى ىاريً ٍين  ،ىكأيىبك ىب ٍ ور ي
ىح ىم يد ،ىكأيىبك ىب ٍ ور ي
ؽ م ٍف أى ٍق ىرانو ،ىك ىع ٍب يد الل ي
ى
ي ى
الحج ً ى
()7
كخلؽ هير ًم ٍف أ ٍقرانً ًو ً
بف يم ىح َّمًد ً
كغيرًى ٍـ .
بف أب ىح ٍم ىزةى،
ه
ًزىي واد ،ىكأ ٍ
ىح ىم يد ي
))1
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ِ
م َكا َنتُ ُو وثََناء ا ْلعمَم ِ
عميو:
اء
َ ُ ُ َ
َ
)
1
(
.كقىاؿ أبك ب ر الخطيب ":اف إمامان ربانيان حافظان متقنان م انر صادقان ،قىًدـ بيداد
قىاؿ أيىبك حاتـ ":ه
إماـ " ى
ىح ىم يد ٍبف حنبؿ ":لما قدـ أيىبك يزٍرىعةى نزؿ ًع ٍن ىد أب
ىح ىم يد ٍبف حنبؿ كذا ره .ىكقىاؿ ىع ي
بد اللَّ ًو ٍبف أ ٍ
ىغ ٍير مرة كجلس أ ٍ
صليت ىغ ٍير الفرض استأ رت بمذا رة أب يزٍرىعةى ىعلىى
اف ير المذا رة لىوي ،فسمعت أب ىيقيكؿ يكمان :ىما
ي
كى ى
ً
اب انكا
شب ه
ىح ىم يد ًف مكضع آخر ":ي
النكافؿ .ىكقىاؿ ىعبد اللَّ ًو ٍبف أ ٍ
الحفٌاظ؟ قاؿ ":يا يبن َّ ى
قلت ألب " :يا أىىبت ،ىم ٍف ي
قلت :مف يى ٍـ؟ كذ ر منيـ أيىبك يزٍرىعةى الرازم(،")2كمحمد بف يحيى
تفرقكا .ي
عندنا مف أىؿ خراساف كقد ٌ
َّ
الم ٍسلًمكف و
كما
بخير ىما أبقى اللو لىيي ٍـ م ؿ أب يزٍرىعةى ،ك ى ى
اف لىيي ٍـ م ؿ أب يزٍرىعةى ،ى
النيسابكرم يقكؿ ":ال يزاؿ ي
اف اللَّو ليترؾ األ ٍىرض إال كفييا م ؿ أب يزٍرىعةى يعلـ َّ
الناس ىما جيلكه.)3(.
ى ى
ً
كى ىذا ىما ال
كما خلؼ بعده م لو علمان كفقيان كفيمان كصي ىانةن كصدقان ،ى
قىاؿ أيىبك حاتـ ":ىح َّد ىن أيىبك يزٍرىعةى ى
ًً
اف مف ىى ىذا األمر بسبيؿ،")4(.
اف يفيـ بيى ىذا الشأف م لو ،كلقد ى ى
يرتاب فيو ،كال أعلـ مف المشرؽ كالميرب مف ى ى
()5
رحـ اللَّو أبا زرعة ى اف ك ً
ً
الل مجتيدان ًف حفظ آ ار رس ى َّ ً
ً
ً
َّاف:
ىكقىاؿ ف مكضع آخر :ى ي
كؿ اللو ( ، )كقاؿ ٍاب يف حب ى
ى
ىي
الخطيب
الحًديث مع الديف كالكرع كالمكاظبة على الحفظ كالمذا رة ،")6(...كقاؿ
" اف أى ىح يد أىئً ٌم ًة الدنيا ف
ي
ى
ظان ،م ً انر ً
ً
ً
صادقىان ( ،")7كنقؿ عف محمد بف إسحاؽ الصاغان قكلو ف
البيدادم " :اف إمامان رٌب ٌ
انيان ،يمتق ىنان ،حاف ى ي
حًد و
يث ذ ره مف ىحًديث ال كفة" :ىذا أفادنيو أيىبك يزٍرىعةى عبيد الل بف عبد ال ريـ .فقاؿ لو بعض مف حضر ":يا
ى
أبا ب ر أيىبك يزٍرىعةى مف أكلئؾ الحفاظ الذيف رأيتيـ ،كذ ر جماعة مف الحفاظ ،منيـ الفبلٌس ،فقاؿ أيىبك يزٍرىعةى
أعبلىـ؛ ألنو جمع الحفظ مع التقكل كالكرع" ،كعف أب ىحاتًوـ الرازم قكلو" :حد ن أيىبك يزٍرىعةى عبيد الل بف عبد
ال ريـ بف يزيد القرش  ،كما خلؼ بعده م لو علمان كفيمان ،كصيانةن كصدقان ،كىذا ما ال يرتاب فيو ،كال أعلـ مف
و
ً
بسبيؿ(.")8
األمر
المشرؽ كالميرب مف اف يفيـ م ؿ ىذا الشأف م لو ،كلقد اف مف ىذا

بف ىح ى مكىي ٍو" :سئً ىؿ أيىبك يزرىعةى الرازم ىع ٍف و
جعفر ً
رجؿ حلؼ بالطبلؽ أىف أبا زرعة يحفظ
بف
ىكقىاؿ يم ىح َّمد ي
ي
ٍ
ى
يٍ
اؿ :ال ،يَّـ قاؿ أيىبك يزٍرىعةى :أحفظ مئة ألؼ ىحًديث ى ما يحفظ ً
اإل ٍن ىساف (قؿ يى ىك
مئت ألؼ ىحًديث ،ىؿ حنث؟ فىقى ى
ى
اللَّو أحد) ،كًف المذا رة بلث مئة ألؼ ىحًديث(.")9
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0

()1
ك قاؿ ابف راىكي ٍو ":ي يؿ حًد و
ىح ىم يد ":لما قدـ
يث ال يعرفو أيىبك يزٍرىعةى فليس لو أصؿ  ..كقاؿ عبد الل بف أ ٍ
ى
ى يٍ ى
فسمعت أب يكمان يقكؿ" :ما صليت غير الفرض؛ استأ رت
أيىبك يزٍرىعةى نزؿ عند أب  ،ف اف ىير المذا ى ى ًرة لو،
ي
()2
و
اسموي
بمذا رة أب يزٍرىعةى على نكافل  ،ك قاؿ أبك يعلى المكصل " ما سمعنا بذ ر أحد ف الحفظ إال اف ي
أ بر مف رؤيتو ،إال أبا زرعة الرازم؛ فِف مشاىدتو انت أعظـ مف اسمو ،ك اف قد جمع حفظ األبكاب
كالشيكخ كالتفسير ،تبنا بانتخابو بكاسط ستة آالؼ ىحًديث(.")3
يكنس بفي ً
أشير ف الدنيا مف الدنيا( .")4ك قاؿ أبك حاتـ ":حد ن أيىبك
عبد األعلى ":إف أبا زرعة
كقاؿ ي ي
ي

يزٍرىعةى :عبيد الل ،كما خلؼ بعده م لو ،علمان كفيمان كصيانةن كحذقان ،كىذا ما ال يرتاب فيو ،كال أعلـ مف
المشرؽ كالميرب مف اف يفيـ ىذا الشأف م لو ،كلقد اف مف ىذا األمر بسبيؿ( ،)5كقاؿ الذىب  ":يع ًجبنً
يٍ ي
ى ً ٍي انر ى بلىـ أىبً يزرعةى ًف الجرًح كالتَّعًدٍي ًؿ ،يبًٍيف على ٍي ًو الكرعي كالم ٍخبرةي ،بً ًخبلى ً
اح (،")6
ؼ ىرًف ٍي ًق ًو أىبً ىحاتًوـ ،فىًَِّنوي ىج َّر ه
ى ي ى
ٍى
ىٍ ى ٍ
ى ى ى ى ىى
ى
()7
ً
ً
م .
الر ِّ
ث َّ
الحفَّاظ ،يم ىح ِّد ي
اـ ،ىسِّي يد ي
كقاؿ أيضان :اإل ىم ي
مؤلفاتو:

و
و
علمو كتبح ًرًه ف ىذا الشأف ،ل ٌنيا لـ تصؿ إلينا ليا ،فمف
مؤلفات تدؿ على ىس ىع ًة
ترؾ أيىبك يزٍرىعةى ٌ
عدةى
ىذه المؤلفات:
ً
ً
ً
ً
اب بياف خطأ اٍليب ىخ ًارم ف تاريخو ،كالتفسير ،كأجكبتو على
اب الجرح كالتعديؿ ،ك تى ي
اب العلى ٍؿ ،ك تى ي
تى ي
أسئلة البرذع ف الضعفا  ،كأجكبتو على أسئلة البرذع ف ال قات ،ك ً تىاب أسما الضعفا  ،ك ً تىاب
ً
اب المسند.
الصحابة ،ك تى ي
ً
اب الضعفا  ،كأجكبتو على أسئلة البرذع ف الضعفا  .كأما بقٌيةي
طب ٍع مف ىذه ال تب إال تى ي
ك لـ يي ى
تبو فتعد ف ًع ً
و
حيث لـ يصلنا منيا ش ه بعد.
داد المفقكد؛ ي
َوفَاتُ ُو:

ً
ً
ً
ً
كستكف سنةن،
بع
شير ذم
الرمِّ ،ف
تييكفِّ ى ف
مائتيف كأر و
مدينة َّ
الحجة ،سنةى
فرحموي
ى
ى
كستيف ،كلو أربعه
ى
اللي رحمةن كاسعةن(.)8
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1

الر ِ
ي
از ِّ
لب ِن أبي َح ِاتٍم َّ
ثالثاً :تَْر َج َم ٌة ُم ْو َج َزةٌ ْ
س ُب ُو َو ُك ْن َيتُ ُو:
ْ
اس ُم ُو َوَن َ
ً ً ()1
و
ً
ىك اإلماـ ابف اإلماـً :
يس ً
محمد ً
الرحمف ً
ً
محمد التَّميم
الم ٍنًذ ًر ،أبك
ابف أب ىحاتًوـ
عبد
ي
بف إدر ى
بف ي
الرًازم(.")2
ظلً َّ
اٍل ىح ٍن ى
َم ْوِل ُدهُ:
ً
إح ىدل ك ٍأرىب ًع ٍي ىف(.")3
" يكلً ىد سنةى ٍأرىب ًع ٍي ىف
كمائتيف" ،ى
كقيؿ :سنةى ٍ
شيو ِخ ِو وتَ ِ
َلم ْي ِذه:
ُ
بعض ُ ُ ْ
َرَوى َع ْن :أبي ًو -أب ىحاتًوـ  ،-كأب يزٍرىعةى ،ك ً
ىح ىم يد بف سناف القطٌاف ،كأب
ابف ىك ىارةى ،كالحسف بف ىع ىرفىة ،كأ ٍ
األشج ،كعل بف المنذر الطٌريق  ،كيكنس بف عبد األعلى ،كخل و
ؽ و
ير بالحجاز ،كال ٌشاـ ،كمصر،
سعيد
ٌ
ٌ
ٌ
كالع ارؽ ،كالجباؿ ،كالجزيرة.
الم ىيانج ٌ  ،كأبك ال ٌشيخ ،كعل ٌ بف عبد العزيز بف
َرَوى َع ْن ُو :ي
الحسيف بف عل ٌ يح ىس ٍينؾ التٌميم ٌ  ،كيكسؼ ى
الحسيف البصير ،كأبك القاسـ عبد الل بف محمد بف أسد الفقيو ،كأبك عل حمد بف
ىم ٍرىدؾ ،كأ ٍ
ىح ىم يد بف محمد بف ي

اباذم ،كأبك
ىح ىم يد ابنا محمد بف عبد الل بف يزداد ،كابراىيـ بف محمد ٌ
عبد الل اإلصبيان ٌ  ،كابراىيـ كأ ٍ
النصر ٌ
القصار ،كآخركف ر(.")4
سعيد عبد الل بف محمد الرازم ،كعل ٌ بف محمد
ٌ
ِ
م َكا َنتُ ُو وثََناء ا ْلعمَم ِ
عميو:
اء
َ ُ ُ َ
َ
و
ً
الخطيب البيدادم عف أب عبدالل َّ
ببيداد ف أيامو
الزٍعفى ىران  ،حيث قاؿ" :ركل ابف صاعد
اإلماـ
نقؿ
ى
ي
ي
ىحًدي ان أخطأ ف إسناده ،فأن ر عليو ابف يع ٍق ىدةى الحافظي ،فخرج عليو أصحاب ابف صاعد كارتفعكا إلى الكزير
بف عقدةى ،فقاؿ الكزير ":مف نسأى يؿ ً
كنرجعي إليو؟ فقاؿ ٍابف أب ىحاتًوـ ،قاؿ ف تب إليو
عل ِّ بف عيسى ،كحبس ى
الكزير يسألو عف ذلؾ ،فنظر كتأمؿ ،فِذا ً
ابف يع ٍق ىدةى
ابف ى
ى
عقدةى ف تب إليو بذلؾ ،فأطلؽ ى
الحديث على ما قاؿ ي
ٌ
ً
و
شأنوي( ،")5كقد علؽ عبدالرحمف المعلم على القصة مشيدان بم انة ٍاب يف أب ىحاتـ ،فقاؿ" :كقد اف ف
تفع ي
كار ى

الحفٌاظ ببيداد كما قرب منيا ،فلـ يقع االختيار إال على ابف أب حاتـ مع بعد
ذاؾ العصر جماعة مف بار ي
بلده الجرح كالتعديؿ(")6

( )1التٍَّي ًم  :بفتح التا المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف،
كىذه النسبة إلى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف اف بمصر .انظر إلى :األنساب للسمعان ( .)120/3
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انظر إلى :مقدمة الجرح كالتعديؿ (.)7/1
2

الحًديث حتى قرأت القرآف على الفضؿ بف شاذاف الرازم ،ـ
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":لـ يدعن أب اشتيؿ ف
ى
الحًديث ( .")1كقاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":رحؿ ب أب سنة خمس كخمسيف كمائتيف كما احتلمت بعد ،فلما
تبت ى
بلينا ذا الحليفة احتلمت ،فى يس َّر أب ؛ حيث أدر ت حجة اإلسبلـ( .")2كقاؿ عل ي بف إبراىيـ ":كف ىذه السنة
سمع مف ابف المقرئ ىحًدي و عف سفياف ،ك مف مشايخ م ة الكارديف علييا ،كسمع ف انصرافو مف الحج سنة
()3
ىح ىمد الخكارزم ":
ست كخمسيف مف أب سعيد األشج ،كمشايخ ال كفييف مع أبيو ، ...كقاؿ عل ي بف أ ٍ
ً
بمصر سبعةى أشير ،لـ نأ ؿ فييا مرقةن ،ي ؿ و
لمجالس
مقس هـ
سمعت عبد الرحمف بف أب ىحاتًوـ يقكؿ :ي ٌنا
ي
نيارىنا ٌ
ى
فيؽ ل شيخان ،فقالكا :ىك علي هؿ ،فرأينا ف طريقنا سم ةن
الشيكخ ،كبالليؿ النسخ كالمقابلة فأتينا يكمان أنا كر ه
أعجبتنا ،فاشتريناىا ،فلما صرنا إلى البيت حضر كقت مجلس ،فلـ يم ننا إصبلحو كمضينا إلى المجلس ،فلـ

نػزؿ حتى أتى عليو بل ة أياـ ،ك اد أف يتيير ،فأ لناه نيئان؛ لـ ي ف لنا فراغ أف نعطيو مف يشكيو .ـ قاؿ :ال
يستطاع العلـ براحة الجسد ،")4(....كذ ر الذىب " :أنو رحؿ مع أبيو كحج مع محمد بف حماد الطيران سنة

ستيف كمائتيف ـ رحؿ بنفسو إلى الشاـ كمصر سنة ا نتيف كستيف ،ـ رحؿ إلى أصبياف سنة أربع كستيف،

قاؿ ل أبك عبد الل القزكين  :إذا صليت مع ابف حاتـ فسلـ نفسؾ إليو يعمؿ بيا ما شا  .قاؿ أبك الكليد
الباج  :ابف أب حاتـ قة حافظ"(.")5

ىحم يد بف عل الرقاـ ":سمعت الحسف بف الحسيف الدرستين  :سمعت أبا و
حاتـ يقكؿ :قاؿ ل أيىبك
كقاؿ أ ٍ ى
طلب الحًد ً
ً
الرحمف ابن لحريص ،فقاؿ:
عبد
فقلت لو :إف ى
يث منؾ يا أبا حاتـ .ي
ص على ً ى
أحر ى
يزٍرىعةى :ما رأيت ى
()6
ً
الرحمف عف اتفاؽ رة السماع لو كسؤاالتو ىم ٍف أبيو!
عبد
مف أشبو أباه فما ظلـ " .كقاؿ الرقاـ ":فسألت ى
فقاؿ :ربما اف يأ ؿ كأق أر عليو ،كيمش كأق أر عليو ،كيدخؿ الخبل كأق أر عليو ،كيدخؿ البيت ف طلب ش و

كأق أير عليو( ،")7كقاؿ أبك حاتـ ":كمف يقكل على عبادة عبد الرحمف ،ال أعرؼ لعبد الرحمف ذنبان( ،")8كقاؿ أبك
ً
نت مع أب ىحاتًوـ إذ خرج مف الس ة ،كعبد الرحمف ف الصبلة يصل بالناس على رأس
م " :ي
الفضؿ التٍِّرًمذ ٌ
عبد الرحمف ،ـ قاؿ :ال يتيٌيأ ل أف أعمؿ ما يعمؿ عبد الرحمف ( ،")9كقاؿ
مس نو ،فكقؼ فقاؿ :خفِّؼ يا ى
ً
اإلماـ الس ً
اب األعماؿ،
صانًٍي ى
صَّن ى
اب الجرح كالتعديؿ ،ك ك ي
ؼ ال يرة ،منيا تى ي
ؼ التَّ ى
َّمعان " :مف بار األئمة ،ى
ٍ
ي
)(1
))2
)(3
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ًو ()1
علـ أبيو ،كأب
كغيرىما ،سمع جماعةن مف شيكخ اٍليب ىخ ًارًم ي
كم ٍسلـ " ،كقاؿ اإلماـ أبك يعلى الخليل " :أخذ ى
الحًديث الصحيح مف السقيـ ،كلو مف التصانيؼ ما ىك أشير
يزٍرىعةى ،ك اف بح انر ف العلكـ كمعرفة الرجاؿ ك ى

مف أف يكصؼ ف الفقو ،كالتكاريخ ،كاختبلؼ الصحابة ،كالتابعيف ،كعلما األمصار ،ك اف زاىدان يي ىعد مف
داؿ(.")2
األب ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
ًو
كقد علٌ ى
ؽ الحافظي الذىب على قكؿ اإلماـ الخليل يمشيدان بعلك مرتبة ٍاب ًف أب ىحاتـ كم انتو فقاؿ " :تى يابوي
ً
بير
عدةي يمجلدات ،كلو
ه
المنيفة ف الحفظ ،ك ً تى يابوي ف التفسير ٌ
مصنؼ ه
ف الجرح كالتعديؿ ىي ٍقض لو بالرتبة ي
ً ً
ِّ
إمامتً ًو(.")3
ف
الرد على ى
الج ٍيميَّة يدؿ على ى
اية كمعر ً
الحاف ًظ ال بت ،...ك اف ممف جمع علي َّك الرك ً
ً
ً
ً
فة الفى ِّف،
ابف
ٌ ىى ى ي
كقاؿ الحافظي الذىب " :الحافظي ال بت ي
ً
ً
الج ٍرح كالتعديؿ ،كالتفسير ال بير ،ك ً تىاب العلؿ( .")4ك ً تىاب ٍاب يف أب ىحاتًوـ ف العلؿ
ب الناف ىعةي تىاب ى
كلو ال تي ي
كمنا
اإلماـ
حيث قاؿ عنو
قيـ ف مجالًو،
اب
ي
ه
محمد ال ى تٌانً ي ف معرض ىحًدي وو عف ي تي ًب العلؿٌ " :
ً تى ه
عظيـ ه
ه
ي
و
و
ضخـ مر و
تب على األبكاب( ،")5كقاؿ
مجلد
الب يف أب ىحاتًوـ ،كىك ف
تب ف العلؿ ،أم علؿ األحاديث ...ك ٍ
األستاذ مصطفى باحك عند ىحًدي و عف ً تىابو ،كانو ذ ر فيو العلؿ الخفية كالظاىرة" :كىك مطبكعه متداك هؿ،
()6
مصنفىو
أف
اب جلي هؿ عظي يـ ً
ٌ
تب على األبكاب الفقيية " ،الطيارة ،ـ الصبلة ،كى ذا ،كىك ً تى ه
مر ه
النفع ،إال ٌ
و
خاص بالعلؿ الخفية ما يظف(.")7
الجلية ،فيك غير
الخفية ،ك ٌ
ذ ى ىر فيو العلؿٌ " :
مؤلفاتو:
و
و
ؼ ف الفقو،
مؤلفات تدؿ على سعة
عدة
قد ترؾ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ٌ
صن ى
علمو كتبح ًرًه ف ىذا الشأف ،فقد ٌ
كف اختبلؼ الصحابة كالتابعيف كعلما األمصار.
و ً
ضخـ ،كلو
مجلد
اب (الرد على الجيمية)
ه
كلو ً تى ه
نفيس ف (الجرًح كالتعديؿ) ،أربعة مجلدات ،ك تى ي
اب ه
ه
عامتو آ هار بأسانيده ،مف أحسف التفاسير.
(تفسير) ه
ه
بير ف عدة مجلداتٌ ،
فمن ىذه المؤلفات:

الجرح كالتعديؿ ،كالعلؿ ،كىك ً تىابنا ىذا ،كالمراسيؿ ،ك بياف خطأ محمد بف إسماعيؿ ف
كتفسير القرآف العظيـ .كجميع ىذه ال تب مطبكعة.

تاريخو،

( )1انظر إلى :األنساب للسمعان (.)286/4
( )2انظر إلى :اإلرشاد (.)683/2

( )3انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)34/3

( )4انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)588-587/2
( )5انظر إلى :الرسالة المستطرفة (.)148/
)(6

أم رتب تابو على األبكاب الفقيية فبدأ تابو بقكلو " بياف علؿ أخبار ركيت ف الطيارة" .انظر إلى :علؿ الحديث البف

أب حاتـ (.)391 /1

( )7انظر إلى :العلة كأجناسيا عند المحد يف (.)260/
4

َوفَاتُ ُو:

ً
م( ،)1ف
"تيكف ف
الر ِّ
مدينة َّ
فرحموي اللي رحمةن كاسعةن(.)3
ى

سبع كعشريف ك بل و
ً
مانكف سنةن(،)2
مائة ،كلو بضعه ك
شير يم ىح َّروـ ،سنةى و
ى
ى

تعريف عام ومختصر ِ
لكتَاب العمل:
رابعاً:
ٌ
أولً :اسم ِ
الكتَاب:
 -1قد ى تىب ٍابف أب حاتًوـ ف أكؿ كر و
قة ف ال ً تى ً
اب قاؿ  -أكؿ " ً تىاب العلؿ( )4(-كىذا الذم اشتير بيف
ى
ى ي
المحد يف كالعلما ).
اسـ آخر لل ً تىاب كىك المعركؼ المشيكر (علؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ).
 -2كىناؾ ه
ً
قمتَّ :
اب ٍاب ًف أب ىحاتًوـ عف غيرًه بقكليـً :على يؿ ٍاب ًف أب ىحاتًوـ.
ُ
لعؿ العلما ى ٌ
ميزكا تى ى
التعريف ِ
بالكتَاب:
ثانياً:
ُ
علـ ً
َّ ً
ً
ًو
العلىؿ ،بعد تاب العلؿ البف
أكس ًع ال ي تي ًب ف
اب العلؿ ٍ
إف تى ى
الب ًف أب ىحاتـ(ت327ق) ،مف ى
ضـ قرىابةى ( )2840مسألةن كىك أك يؿ ً تى و
كصؿ إلينا امبلن مختص ف علؿ
اب
ى
المدين (ت 23ق) فيك ً تى ه
ٌ
اب ىي ي ي
الحًديث ،كاتفؽ المحد كف على أىميتو كفضلو كسعة العلكـ الت جمعيا ،سكا أ انت ف العلؿ أـ ف الجرح
ى

كالتعديؿ ،أـ ف غير ذلؾ .
كيشم يؿ ىذا ال ً تىاب :أسئًلىةى ً
ً
الرحمف بف أب ىحاتًوـ ألبيو كأب يزٍرىعةى ،أك سماعاتو منيما ،ك ليا تدكر
عبد
ى
ً
لت أب ،
المعلٌة كاألسانيد الت يعترييا الخلؿ كالخطأ .كعبارتو تأت
بأحد األش اؿ نحك :سأ ي
على األحاديث ي

سمعت أبا زرعة كقكليما قد ييسبؽ بعبارة" :قاال" أك يذ ر
سمعت أب ،
سألت أبا زرعة ،سألت أب كأبا زرعة،
ي
ي
ي
رأم أحدىما ـ رأم اآلخر ،كالجدير بالذ ر أف اتفاقيما ىك السائد كاليالب ف ىذه األجكبة .كىذا يشيد ليذا

العلـ بكحدة منطقة كمنيجية(.")5
و
صٌن ً
اب ف العلؿ لق عنايةن بيرةن مف الم ً
ً
ً
اب أك يؿ ً تى و
بمقدمة
ؼ فبدأ
أما طريقة عرضو لل تىاب فيذا ال تى ي
ي
ٌ
ً
الحًديث كأىميتو كفضلو بما فييا علـ العلؿ ،كرتبو على
بدأىا ببسـ الل الرحمف الرحيـ كت لٌ ىـ فييا عف علـ ى
اب الطيارة ،ـ الصبلة ،كانتيا ن ىبب ً
أبكاب الفقو ،بد ان ىبب ً
اب النذر ،كل ف رغـ ىذا الترتيب إال أف اتساع أبكابو
)(1

الركا
َّ
الر ٌ
م :بفتح ٌأكلو ،كتشديد انيو ،فِف اف عر ٌبيا فأصلو مف ركيت على الراكية أركم رٌيا فأنا رواك إذا شددت علييا ٌ
الحاج على طريؽ السابلة
أميات الببلد كأعبلـ المدف يرة الفكا و كالخيرات ،كى محطٌ
الر ِّ
و َّ
ٌ
ي :ى مدينة مشيكرة مف ٌ
كقصبة ببلد الجباؿ ،بينيا كبيف نيسابكر مائة كستكف فرسخا .انظر إلى :معجـ البلداف (.)116 /3

( )2انظر إلى :تاريخ مكلد العلما ككفياتيـ ،)658/2(:كاإلرشاد ،)683/2(:كسير أعبلـ النببل .)269/13(:
)(3
)(4

)(5

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)392-388 /24

كيقكؿ ف آخر ال تاب ("آخر تاب العلؿ كالحمد لل رب العالميف") ،انظر إلى :علؿ ابف أب حاتـ ( ،)445/2كانظر إلى:

مقدمة المصنؼ ف ال تاب المحقؽ (علؿ ابف اب حاتـ) (. )387/1
انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (.)85 /1
5

تجعؿ مف الصعكبة بم اف الكصكؿ إلى المطلكب منو كف ىذا ال ً تىاب قرابة( )2840ىحًديث ذ ر علليا ،كىذه
العلؿ متنكعة ك يرة ،فمنيا العلؿ الخفية ا تشاؼ اإلرساؿ كاالنقطاع ،كأخرل بالقكادح الظاىرة المن ر
مادةي الرجاؿ في مب ك ةه خبلؿ ال ً
بلـ عف األحاديث كاألسانيد ،.كترجع أىمية
الض ًعيؼ .كأما ى
كالمكضكع ،ك ى
ىذا ال ً تىاب إلى مادتو اليزيرة ف العلؿ كالرجاؿ ،كالى إمامة الرجليف العظيميف ،أب يزٍرىعةى كأب ىحاتًوـ ،كالى
المبتيى منو أقرب مف غيره مف تب العلؿ األخرل.")1(...
تبكيبو الذم يجعؿ الحصكؿ على ي
يميز ىذا ال ً تىاب عف غيره كىك:
كمف خبلؿ استقرائ ل تاب العلؿ أبيف ما ٌ
الس ىن ٍف(.)2
 -1إف مؤلفو قاـ بترتيب األحاديث على األبكاب الفقيية كى طريقىةي ي
كريو الخاص فيو ،سكا
 -2جمع ٍاب يف أب ىحاتًوـ علـ بل ة أئمة كىـ أبكه ،كأبك يزٍرىعةى ،أ
األحاديث أك المتف.

اف ف

رجاؿ

 -3تضمف ال تاب أحاديث أجاب عنيا أبك حاتـ ،كأحاديث أجاب عنيا أيىبك يزٍرىعةى ،كىناؾ أحاديث أجاب
عنيا اال ناف معان ،ك أحاديث أجاب عنيا غيرىما( ،)3كما أجابا عنو أك أحدىما ىك اليالب على ال تاب.
ؼ مف ً
ىح ىمد بف حنبؿ ف ً تىاب العلؿ كمعرفة الرجاؿ كاإلماـ عل بف
المؤلً ي
علـ غيرًه م ؿ :اإلماـ أ ٍ
 -4أفاد ٌ
المدين  ،كيحيى بف معيف ف ً تىاب العلؿ(.)4
ً
ً
مصاد ًره األصلية(.)5
الحًديث إلى
 -5جعؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ أريو الخاص ف
الحديث ،مع عزك ى
ى

)(1
)(2

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (.)85 /1
فبدأ ال تاب بػ (باب بياف علؿ أخبار ركيت ف الطيارة ) انظر إلى :علؿ ابف أب حاتـ ( )11/1مسألة رقـ ( ،)1كختـ
تابو ف أخر باب بقكلو (باب ف النذر) انظر إلى :علؿ ابف أب حاتـ ( )445/2مسألة رقـ (.)2840

) (3انظر إلى :علؿ ابف أب حاتـ ( )15-13/1مسألة رقـ ( ،)15،12-8اإلماـ أحمد.
)(4

)(5

انظر إلى :علؿ ابف أب

حاتـ ( )136/1مسألة رقـ ( )280/1( ،)378مسألة رقـ ( )408/1( ،)832مسألة رقـ

(.)1224
انظر إلى :علؿ ابف أب حاتـ ( )11/1مسألة رقـ ( )425/1( ،)1274مسألة رقـ ( ،)1279كلـ يقـ بيا إال ناد انر.
13

شأَةُ ِع ْمِم ِ
العمَ ِل
َن ْ

عمم ِ
لتاريخ ِ
العمَ ْل.
نظري ٌة
اس ٌة
ِ
ّ
الفص ُل األول در َ

مباحث:
أرب َع ُة
َ
وفيو َ
ث األول :العلٌة مف العصر النبكم إلى عصر التابعيف.
المبح ُ
َ

ث الثاني :العلٌة مف بعد عصر التابعيف كأتباعيـ إلى الراميرمزم.
المبح ُ
َ
الصبلح.
المبح ُ
َ
ث الثالث :العلٌة مف اإلماـ الراميرمزم إلى ما قبؿ ابف ٌ
الصبلح إلى اآلف.
المبح ُ
َ
ث الرابع :العلٌة مف ابف ى

11

ث األول
المبح ُ
َ
العمّة من العصر النبوي إلى عصر التابعين

العصر النبوي
أولً:
ُ
علـ ً ً
إف ًعٍلـ العلٌ ًة ىن ىشأى من يذ اللٌحظى ًة األكلى لنشأى ًة ً
علـ العلؿ ييعد أحد األسس
ى
الحديث كركايتو؛ كذلؾ ألف ى
َّ ى
ً
الحًديث ،إذ ييش ٌ ؿ الجانب النقدم فيو كذلؾ مف خبلؿ الت بت كالتحرم ف
الميمة الت قاـ علييا بنا ي علـ ى
ًَّ
بت فيو و
آمينكا إً ٍف
بأمر مف الل تعالى،
ي
سماع األحاديث كركايتيا ،كقد بدأ الت ٌ ي
حيث قاؿ تعالى :ى
{يا أىييىا الذ ى
يف ى
ًً
و
ً
جا ي ـ فى ً
يف} (الحجرات.)6 :
اس ه
ؽ بًىن ىبوِ فىتىىبييَّنكا أ ٍ
صبً يحكا ىعلىى ىما فى ىعٍلتي ٍـ ىنادم ى
ىف تيص ييبكا قى ٍك نما بً ىجيىالىة فىتي ٍ
ى ى ٍ
اؿ على أف علـ ً ً
كقد اف فع يؿ النب ( )خير م و
كعلـ العلؿ الش ً كظل ًو ال ينفؾ أحدىما
ٌ ى ى
ي
الحديث ى
ً
عف أب يى ىرٍي ىرةى :أ َّ
ىف ىر يسك ىؿ
جمع مف
ت النب ي ( )أماـ و
عف اآلخر ،ي
حيث ت ٌب ى
الصحابة (رضكاف الل علييـ) ،فى ٍ
ى
َّ ً
اؿ ىر يسك ىؿ
ص ىر ًت َّ
كؿ اللَّ ًو؟ فىقى ى
يت ىيا ىر يس ى
ؼ ًم ىف ا ٍىنتىٍي ًف ،فىقى ى
ص ىر ى
الصبلىةي ،أى ٍـ ىن ًس ى
اؿ لىوي يذك الي ىد ٍي ًف :أىقى ي
اللو(ٍ )ان ى
الناس :ىنعـ ،فىقىاـ رس ى َّ ً
َّ ً
يخ ىرىي ٍي ًف ،يَّـ ىسلَّ ىـ ،يَّـ
ؽ يذك الي ىد ٍي ًف" ،فىقى ى
صلَّى ا ٍىنتىٍي ًف أ ٍ
ىص ىد ى
كؿ اللو ( ،)فى ى
ى ىي
اللو(" :)أ ى
اؿ َّ ي ى ٍ
ى بَّر ،فى ىس ىج ىد ًم ٍ ىؿ يس يج ً
ط ىك ىؿ (.)1
كد ًه أ ٍىك أى ٍ
ى
خاصةن أٌنوي اف متعلقان باألح ًاـ العملٌية.
لحًدي و،
قمت :لقد اف ىذا احتياطان منو ( )ى
ٌ
ثانياً :عصر الصحاَ ِ
بة رضوان اهلل عمييم
ُ
علـ ً
يخ ً
الحًديث عمكمان كاىتماـ المحد يف بعلـ العلؿ يندرج ضمف
العلى ًؿ مرتبطه بتار ً
إف تار ى
يخ علـ ى
ً
كعنصر مف
الحًديث؛ ألنو جزه مف أجزائًو
رؼ ىذه األج از ً كأدقٌ ًياى
عناص ًره ،بؿ ىك أ ىش ي
اىتماميـ ال ل بعلـ ى
ه
الحفٌاظ ،كلذلؾ ىب ىدأ االىتماـ ً
بنقؿ األخبار كالت ٌبت فييا بدأ منذ عصر الصحابة رضكاف الل
كأجلٌيا باتفاؽ ي
ي
و
عباس
ابف
علييـ بعد كفاة النب ( )ك اف مف ٌ
عمر بف الخطاب ،كعل ي بف أب طالب ،ك ي
أشدىـ ف ذلؾ ي
(رض الل عنيـ أجمعيف)(.)2
ومن ىذه األمثمة:

تثبت الصديق (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي).
ّ
ى
ط ً ً
ف اف سيدنا أبك ب ور الصديؽ (ر ً
يث رس ً
كؿ اللَّ ًو
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) أ ٌك ىؿ مف ت ٌب ى
ت مف الصحابة كاحتا ى ى
لحد ى ي
ى
فع ًف ٍاب ًف ًشي و
ِّدي ً
ت إًلىى أب ىب ٍ ور الص ِّ
ىخ ىب ىرهي أ َّ
اب ،أ َّ
اؿ:
ؽ تى ٍسأىليوي ىحقَّيىا ،فىقى ى
يصةى ٍب ىف يذ ىؤٍي وب ،أ ٍ
ىف اٍل ىج َّدةى ىجا ى ٍ
ىف قىبً ى
( ،)ى
ى
صلَّى َّ
ىعلى يـ لى ًؾ ىش ٍينئا؟ ،ىك ىسأىؿ َّ
ت ىر يسك ىؿ
اس الص ٍب ىح ىسأىلىيي ٍـ ،فىقى ى
اؿ اٍل يم ًي ىيرةي ٍب يف يش ٍع ىبة :أ ىىنا ىس ًم ٍع ي
ىما أ ٍ
الن ي
اس ،ىفلى َّما ى
الن ى
كؿ اللَّ ًو
ت ىر يس ى
اؿ أيىبك ىب ٍ ور :ىى ٍؿ ىم ىع ىؾ ىغ ٍي ير ىؾ؟ ،فىقى ى
اىا الس يد ىس ،فىقى ى
اؿ يم ىح َّم يد ٍب يف يم ٍسلًمةى :أ ىىنا ىس ًم ٍع ي
اللَّ ًو ( )أ ٍ
ىعطى ى
اؿ ٍاب يف ًشي و
اب ":ىال أ ٍىد ًرم أىم اٍل ىج َّدتىٍي ًف ًى ى ؟ (.")3
اىا ىذلً ىؾ أيىبك ىب ٍ ور ،قى ى
اىا ىذلً ىؾ ،فىأ ٍ
(  )أ ٍ
ىعطى ى
ىعطى ى
ى

)(1
)(2
))3

انظر إلى :صحيح البخارم ً تىاب األى ىذ ً
اف  ،حديث رقـ (.)714
انظر إلى :العلة كأجناسيا لمصطفى باحك(.)26 /
انظر إلى :السنف ال برل للنسائ (.)111 /6
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تثبت سيدنا عمر بن الخطاب (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي).
ى
ت ىجالً نسا بًاٍل ىمًد ىين ًة ًف ىم ٍجلً ً
ص ًار،
ف ىع ٍف يب ٍس ًر ٍب ًف ىس ًع ويد ،قى ى
ت أ ىىبا ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًرمَّ ،ىيقيك يؿ :ي ٍن ي
اؿ ":ىس ًم ٍع ي
س ٍاأل ٍىن ى
ت ى ىبل نا
كسى فى ًزنعا أ ٍىك ىم ٍذ يع نا
كر يقٍل ىنا :ىما ىشأيٍن ىؾ؟ قى ى
ت ىبابو فى ىسلَّ ٍم ي
ىف آتًىيوي ،فىأىتىٍي ي
اؿ :إً َّف يع ىم ىر أ ٍىر ىس ىؿ إًلى َّ أ ٍ
فىأىتى ىانا أيىبك يم ى
ت ىعلىى ىب ياب ىؾ ى ىبل نا ،ىفلى ٍـ ىي يردكا ىعلى َّ ،
ت فىقى ى
ت :إًِّن أىتىٍيتي ىؾ ،فى ىسلَّ ٍم ي
ىف تىأٍتًىي ىنا؟ فى يقٍل ي
ىفلى ٍـ ىي يرَّد ىعلى َّ فى ىر ىج ٍع ي
اؿ :ىما ىم ىن ىع ىؾ أ ٍ
اؿ رس ى َّ ً
اؿ يع ىم ير :أ ًىق ٍـ ىعلى ٍي ًو اٍل ىبي ىِّنةى،
ىح يد ي ٍـ ى ىبل نا ىفلى ٍـ يي ٍؤىذ ٍف لىوي ،ىفٍل ىي ٍرًج ٍع» فىقى ى
فى ىر ىج ٍع ي
استىٍأ ىذ ىف أ ى
كؿ اللو (« )إً ىذا ٍ
ت ،ىكقى ٍد قى ى ى ي
َّ
و
اؿ:
ىص ىي ير اٍلقى ٍكًـ ،قى ى
ىص ىي ير اٍلقى ٍكًـ ،قى ى
ىكًا َّال أ ٍىك ىج ٍعتي ىؾ .فىقى ى
اؿ :أيىبك ىس ًع ويد :يقٍل ي
ت أ ىىنا أ ٍ
كـ ىم ىعوي إًال أ ٍ
اؿ :أب ٍب يف ى ٍعب :ىال ىيقي ي
ب بً ًو(.")1
فىا ٍذ ىى ٍ
قاؿ اإلماـ الذىب  ":ىك الذم(أم عمر) َّ
يف الت بت ف النقؿ(.")2
سف ي
للمحد ى
َّ ً
طالب الناس مف أجؿ االحتياط ً
و
فع ٍف
بف أب
ى
كلقد استحلؼ اإلماـ عل ي ي
لحديث ىر يسكؿ اللو( ،)كم الو ،ى
ى
كؿ اللَّ ًو ( )حًدي نا ،ي ٍنفىعنً اللَّو بًما ىشا ًم ٍنو ،كًا ىذا ح َّد ىنً
ت ًم ٍف رس ً
ىعلً ِّ ٍب ًف أب طىالً وب ،قى ى
ت إً ىذا ىس ًم ٍع ي
اؿ :ي ٍن ي
ى ي ى ى
ى
ى ي
ىي
ي ى
ً
كؿ اللَّ ًو ( " :)ىما
اؿ ىر يس ى
اؿ" :قى ى
ؽ أيىبك ىب ٍ ور ،قى ى
ص ىد ى
استى ٍحلى ٍفتيوي ،فىًِ ىذا ىحلى ى
ىع ٍنوي ىغ ٍي يرهي ٍ
ص َّد ٍقتيوي ،ىكًا َّف أ ىىبا ىب ٍ ور ىح َّد ىن ىك ى
ؼ ى
ضأي فىي ٍح ًسف اٍلكضك  ،يَّـ يصلِّ رٍ عتىٍي ًف -كقى ى ً
ً
ً
صلِّ  -ىفي ٍستى ٍي ًف ير اللَّوى،
م ٍف ىريج وؿ يي ٍذن ي
اؿ م ٍس ىعهر ":يَّـ يي ى
ي ى ى ى
ب ىذ ٍننبا ،فىىيتىىك َّ ي ي ي ي ى
ى
إً َّال ىغفى ىر اللَّوي لىوي"(.)3
ً
َّاف البست ف مقدمة المجركحيف ":كتبع عمر عليو عل بف أب طالب (رضكاف الل
كقاؿ ٍاب يف حب ى
كؿ اللَّ ًو ( )كاف انكا قاتان مأمكنيف ليعلـ بيـ تكق ال ذب عف رس ً
علييـ) باستحبلؼ مف يحد و عف رس ً
كؿ
ىي
ىي
()4
اللَّ ًو ( )فيرتدع مف ال ديف لو عف الدخكؿ ف سخط الل جؿ كعبل فيو " ،كقاؿ أيضان ":كىذاف (أم عمر
ً
الرجاؿ ف الركاية كبح ان عف النقؿ ف األخبار ـ تبعيـ الناس على ذلؾ.")5(...
كعل ) أكؿ مف فتٌ ىش ٍا عف
شة (ر ِ
ِ
ض َي المَّ ُو َع ْنيا).
أم المؤمنين َعائ َ َ
كا َّف أـ المؤمنيف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) انت مف أشد الصحابة ف قبكؿ األحاديث كركايتيا كف
ى
ى

القرف
إما معارضةن بِيراد الشكاىد مف آ
نقد المتكف ،حيث ى يىر استد ار ي يا على الصحابة كان ارىا ،ك اف ذلؾ ٌ
الحًديث مع إيراد الركاية
ال ريـ ،أك بياف الخطأ ف الركاية كمف ـ ذ ر الحاد ة أك المناسبة الت قيؿ فييا ى
بشاىد أك شك ً
و
القرف ال ريـ علييـ ،كقد أ رت مف
اى ىد مف آ
الصحيحة ،أك ذ ر الركاية الصحيحة كتعقيبيا علييا
ً
نقد ىىا كاستد ار ً يىا
تكىيـ الصحابة رضكاف الل علييـ ،عمر بف الخطاب كغيره ،كلقد ٌتنكعت عباراتييا ف
علييـ ،فتارةن تقكؿ كىـ كتارةن أخرل تقكؿ نس أك أخطأ أك لـ يحفظ أك تقكؿ رحـ الل فبلف كغير ذلؾ (.)6

)(1
)(2

انظر إلى :صحيح مسلـ ،تاب ٍاآل ىد ً
اب حديث رقـ.)2153( ،
انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)6/1

)(3

انظر إلى :سنف ابف ماجو ،تاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا حديث رقـ.)1395( :

)(5

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)38/1

)(4

)(6

انظر إلى :المجركحكف البف حباف البست (.)37/1

لمزيد مف ىذه العبارات انظر حديث رقـ ( )931/929مف صحيح اإلماـ مسلـ ،كحديث رقـ( )1288مف صحيح البخارم .
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بدر الديف الزر ش ( ً .)1تىابان أسماه (اإلجابة لما استدر ت
كاف األم لة على ذلؾ يرة كلقد ٌ
صنؼ ي
ً
ً
يبيف لنا أ ٌف السيدةى ىعائً ىشة قد استدر ت على أعبلـ الصحابة.
ىعائ ىشة على الصحابة) ،كىذا ال تىاب ٌ
ومن األمثمة عمى ذلك اآلتي:
ىخرج اٍلب ىخ ًارم()2كمسلًـ(ً )3مف حًديث عبد ً
ً
اؿ
اف بً ىم َّ ةى قى ى
الل ٍبف أب يملىٍي ى ةى قى ى
اؿ تييكفِّىي ٍ
ىٍ
ىي ٍ ه ٍ ى
أ ٍى ى ي
اف ٍب ًف ىعفَّ ى
ت ٍاب ىنةه ل يع ٍ ىم ى
ً
ىحًد ًى ىما يَّـ ىجا ى ٍاآل ىخر
ض ىرىىا ٍاب يف يع ىم ىر كابف عباس كان لجالس بينيما قىا ىؿ ىجلى ٍس ي
ت إًلىى أ ى
فى ًج ٍئ ىنا ل ىن ٍشيى ىد ىىا ىك ىح ى
ً
َّ ً
اف ك يىك مك ً
كؿ اللَّ ًو
اجييوي أ ىىال تىٍنيىى ىع ٍف اٍليب ى ا ً فىًِ َّف ىر يس ى
فى ىجلى ىس إًلىى ىج ٍنبً فىقى ى
اؿ ىع ٍب يد اللو ٍب يف عمر ل ىع ٍم ًرك ٍب ًف يع ٍ ىم ى ى ى ي ى
( )قاؿ ":إً َّف اٍلمي ى َّ
و
عباس قد اف يع ىم ير يقكؿ بعض ذلؾ ـ حدث قاؿ
ابف
ىىلً ًو ىعلى ٍي ًو فىقى ى
ب بًيب ى ا ً أ ٍ
ِّت لىيي ىعذ ي
اؿ ي
ى
ب فى ٍانظير مف ىؤىال ً
رت مع عمر مف م ة حتى إذا اف بالبيدا كاذا ىك بر وب تحت ظؿ شجرة فىقى ى
اؿ ا ٍذ ىى ٍ
حض ي
ٍ ى ٍ ىي
ت ٍارتى ًح ٍؿ فىاٍل ىح ٍؽ
اؿ
َّ
ب قى ى
صيى ٍي وب فى يقٍل ي
فنظرت فِذا ىك صييب ،قاؿ فأخبرتو فقاؿ ادعو ل قاؿ فى ىر ىج ٍع ي
ي
الرٍ ي
ت إًلىى ي
ىم ٍير المؤمنيف قاؿ فلما أيصيب عمر جعؿ صييب يب يقكؿ كأخاه كصاحباه فقاؿ عمر يا صييب أىتىٍب ً
ً
ى ي ىي
أ ى
اؿ رس ى َّ ً
َّ
ب بًىب ٍع ً
ض ب ا أىلو عليو قاؿ ابف عباس فلما مات عمر ذ رت
كؿ اللو ( )إً َّف اٍل ىميِّت يي ىعذ ي
ىعلى َّ ىكقى ٍد قى ى ى ي
اؿ مسلًـ يرحـ الل عمر ىال ك ً
ث رس ى َّ ً
َّ ً
ذلؾ لعائً ىشة فىقىالى ٍ ً َّ
الل ىما حدث
ت ىرح ىـ اللوي يع ىم ىر ىكاللو ىما ىح َّد ى ى ي
ى
كؿ اللو ( )ىكقى ى ي ٍ ه ى ٍ ى ي ي ي ى ى
ى
ت ىعائً ىشة ىح ٍس يب ي ٍـ القرآف {ال تىًزير ىك ًازىرةه ًكٍزىر
ىىًل ًو ىعلى ٍي ًو قى ى
ىر يس ى
اؿ ىكقىالى ٍ
كؿ اللَّ ًو ( )أف الل يعذب المؤمف بًيب ى ا ً أ ٍ
اؿ ٍاب يف أب ملي ة فك الل ما قاؿ ابف عمر ىش ٍينئا ىكىكقى ىع.)4(....
يخ ىرل} قى ى
أٍ
()6
()5
ت ىعائً ىشة ىكيذ ً ىر لىيىا
كم ٍسلً هـ  ،ىكاللَّ ٍفظي لىوي ىع ٍف ىع ٍم ىرةى بً ٍن ًت ىع ٍبًد َّ
-2كأ ٍ
الر ٍح ىم ًف أَّىنيىا ىس ًم ىع ٍ
ىخ ىرىج اٍليب ىخ ًارم ي
عب يد ً
الل ٍبف عمر يقيك يؿ إً َّف اٍلمي ى َّ
ىما إًَّنوي لىٍي ىس
ت ىعائً ىشة ىي ٍي ًف ير اللي ًألب ىع ٍبًد َّ
ب بًيب ى ا ً اٍل ىح ِّ فىقىالى ٍ
ىٍ
ِّت لىيي ىعذ ي
الر ٍح ىم ًف أ ى
ى
ي ي ىى ى ٍ
كؿ اللَّ ًو ( )علىى ييكًدي و
ً
اؿ إًَّنيي ٍـ ىي ٍب ي ٍك ىف ىعلىٍييىا كانيا
َّة يي ٍب ى ى ىعلى ٍييىا فىقى ى
ىخطىأى إًَّن ىما ىم َّر ىر يس ى
ب كلى ً َّنوي ىن ًس ى أ ٍىك أ ٍ
ىي ٍ ذ ي
ى ى يٍ
ً
ً
لىتيع َّذ ً
ضا ىعف ًى ىش ًاـ ٍبف يع ٍرىكة ىع ٍف أبي ًو نحكه بلفظ يرحـ الل أبا عبد َّ
ب ف ٍ قى ٍب ًرىىا ىكىرىكاهي يم ٍسل هـ أ ٍىي ن
ى ي
الر ٍح ىم ًف ىسمعى
ً
ً
َّ
ىش ٍينئا كلى ٍـ ىي ٍحفى ٍ
ظ إًَّن ىما ىم َّر ٍ
ت على ىر يسك ىؿ اللو ( )ىج ىن ىازةي ىييي ٍكًدم ىك يى ٍـ ىي ٍب ي ٍك ىف ىعلى ٍيو فىقىا ىؿ أ ٍىنتي ٍـ تىٍب ي ٍك ىف كًانَّوي
َّ
ب.)7( ).....
لىيي ىعذ ي
ت :إف السيدة عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) انت تستدرؾ على بار الصحابة عمر كابنو كابف عباس
ُق ْم ُ
ى
ى
كغيرىـ مف الصحابة ،كاف لـ يسلـ ليا ؿ ما استدر تو علييـ فقد اف يرجح جانبيا أحيانان يرة كأحيانان
أخرل يرجح جانب الصحابة علييا ،كيشيد ليا ما نقلو الحافظ ابف حجر عف النككم حيث قاؿ ":ىذا مف

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

أبك عبد الل بدر الديف محمد بف عبد الل بف بيادر الزر ش الشافع (ت 794ىػ) .انظر إلى :شذرات الذىب (.)335/6
ً
الجىنائً ًز ،حديث رقـ ( )1286كرقـ ).)1287
انظر إلى :صحيح البخارم  ،تىاب ى
انظر إلى :صحيح مسلـ ً ،تىاب ا ٍل ىجىنائً ًز ،حديث رقـ.)928( :

انظر إلى :اإلجابة إليراد ما استدر تو عائشة على الصحابة (.)60/
ً
الجىنائً ًز ،حديث رقـ ( )1286كرقـ.)1287( :
انظر إلى :صحيح البخارم  ،تىاب ى
انظر إلى :صحيح مسلـ ً ،تىاب ا ٍل ىجىنائً ًز ،حديث رقـ. )932( :
انظر إلى :اإلجابة إليراد ما استدر تو عائشة على الصحابة (.)90 /
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جملة األح اـ الت استدر تيا عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) على الصحابة ال راـ ل ف اف جانبيا فييا أرجح(،")1
ى
ى
لحًدي و ( ،)ك خشية الكقكع ف ال ذب أك الخطأ ف ىحًديث ىر يسك ىؿ
كاف اف استد ار ي يى ٍا علييـ احتياطان ى
اللَّ ًو( ،)كىذا اف حا يؿ الصحابة ال راـ رضكاف الل علييـ ،كىذا ليس مقصدنا ىنا كانما ىك لتحقيؽ مقصكد
خشيةى الكقكًع ف الخطأ.
عظيـ أسمى ،كىك الت ٌبت ف سماع األحاديث كركايتيا ى

التابعين رحميم اهلل تعالى
عصر
ثالثاً:
َ
ُ
بأمكر طار و
و
ت إلى
التابعيف
عصر
تم ىيز
ئة جدان كحد ت حكادث جديدة لـ ت ف على عيد الصحابة ٌأد ٍ
ى
ٌ
ي
نقؿ الركايات ،ك رة الخطأ ف نقؿ األخبار ،مما شجع أئمةى التابعيف كحداىـ إلى ً
ً
نقد
شيكًع األكىاـ ف
ٌ
ى
ٌ
الض ًعيؼ(.)2
األحاديث كركاتيا كبياف درجتيا مف المقبكؿ كالمردكد مف المركيات؛ كذلؾ لتمييز الصحيح مف ى
ً
استنكا مف التيقٌظ ف الركايات
استف بسنتيـ ،كاىتدل بيدييـ فيما ٌ
َّاف " :يٌـ أخذ مسل يـ ،ك ٌ
قاؿ ٍاب يف حب ى
جماعة مف أىؿ المدينة مف سادة التابعيف منيـ سعيد بف المسيب ،كالقاسـ بف محمد بف أب ب ر ،كسالـ بف

فجدكا ف حفظ الس ىن ٍف كالرحلة فييا ،كالتفتيش عنيا ،كالتفقو فييا،
عبد الل بف عمر ،كعركة ...،كغيرىـ يرٌ ،
الم ٍسلًميف (.")3
كلزمكا الديف كدعكة ي
علـ الحًد ً
قيض الل تعالى لميداف ً
يث ك ً
ابف و
العلؿ أعبلمان ىع ىبركا مساربو .ف اف يش ٍع ىبة بف
ى
رجب ":لقد ٌ ى
قاؿ ي

الحجاج أبك بسطاـ (ت 160ىػ) مف ركاده األكائؿ ك يش ٍع ىبة ىذا قاؿ عنو اإلماـ َّ
الش ًاف ًع َّ  -رحمو الل  :-لكال
يث بالعراؽ ،كقاؿ أبك و
ث عف و
رجؿ فاعلـ بأنو قة ،كقاؿ
يحد ي
الحًد ي
حاتـ الرازم ":إذا رأيت يش ٍع ىبة ٌ
يش ٍع ىبة ما يع ًر ى
ؼ ى

()4
ً
و
ً
رجب ":ف معرض ترجمتو ل يش ٍع ىبة بف
ابف
يحيى بف سعيد ":اف يش ٍع ىبةي أعلى ىـ
الناس ى
بالحديث " ،كقاؿ ي
ؽ ً
ب عف دقائ ً
علـ
الحجاج" :كىك أكؿ مف كسع ال بلـ ف الجرح كالتعديؿ كاتصاؿ األسانيد كانقطاعيا ،كنقٌ ى
العلؿ ،كأئمة ىذا الشأف بعده تىىبعه لو ف ىذا العلـ (.")5

ت :خبلصة القكؿ ف َّأنو ىك ممف أسس ىذا الفف ك انت صياغتو على يديو.
ُق ْم ُ
كقاؿ أيضان" :كمف فرساف ىذا الميداف كأفذاذه يحيى بف سعيد القطٌاف (ت 198ىػ)( .")6خليفة يش ٍع ىبة
ىح ىمد كعل كيحيى بف معيف ،كقد اف يش ٍع ىبة يح مو على
كالقائـ بعده مقامو ،كعنو تلقاه أئمة ىذا الشأف أ ٍ

()8
()7
ابف
كم ىيز ال قات مف غيرىـ " ،كقاؿ ي
نفسو ف ىذا العلـ  ،كقاؿ أيضان ":كابف سيريف أكؿ مف انتقد الرجاؿ ٌ
رجب ":كابف سيريف ً
كميز ال قات مف غيرىـ ،كقد ركل عنو مف
(رض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ىك أكؿ مف انتقد الرجاؿٌ ،
ى
)(1
))2
)(3
)(4

انظر إلى :فتح البارم البف حجر (.)152/7
انظر إلى  :العلة كأجناسيا (.)28/
انظر إلى :المجركحيف البف حباف البست ()39-38
انظر إلى :شرح علؿ الترمذم ()30 /1

)(5

انظر إلى :المصدر السابؽ ()30 /1

)(7

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم ()31 /1

)(6

)(8

انظر إلى :تقدمة الجرح كالتعديؿ (.)235
انظر إلى :المصدر السابؽ(/

.)63
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الحًديث
عمف تأخذكف دين ـ .كف ركاية عنو أنو قاؿ ":إف ىذا ى
غير كجو أنو قاؿ ":إف ىذا العلـ ديف ،فانظركا ٌ
ديف ،فلينظر الرجؿ عمف يأخذ دينو ،كقاؿ يعقكب بف شيبة ":قلت ليحيى بف معيف ":تعرؼ أحدان مف التابعيف
بف

سمعت عل
ابف سيريف ينتقييـ؟ فقاؿ -برأسو ":-أم ال قاؿ يعقكب ":ك
ي
اف ينتق الرجاؿ ،ما اف ي
الحًديث كيفتش عف اإلسناد ،كال نعرؼ أحدان أكؿ منو ،محمد بف سيريف ـ
المدين يقكؿ ":اف ممف ينظر ف
ى

بف أنس؟
اف أيكب كابف عكف ،ـ اف يش ٍع ىبة ،ـ اف يحيى بف سعيد ،كعبد الرحمف .قلت لعل  :فمال ي
ؾ ي
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،قاؿ ":ما اف أشد انتقا مالؾ الرجاؿ.")1(...
قاؿ :أخبرن يس ٍف ىي ى
الحًديث ابف سيريف ـ خلفو أيكب
قاؿ الد تكر أبك سفياف باحك ":كأكؿ مف اشتير ف ال بلـ ف نقد ى
ىح ىم يد كعل ي بف المدين
ابف ميدم كأخذ عنيما أ ٍ
السختيان  ،كأخذ عنو يش ٍع ىبة كأخذ عف يش ٍع ىبة ،يحيى القطٌاف ك ي
كابف معيف ،كأخذ عنيـ م ؿ اٍليب ىخ ًارم كأبك داكد كأبك يزٍرىعةى كأبك ىحاتًوـ...كمف رجاؿ ىذا الفف الحاذقيف فيو عبد
الرحمف بف ميدم (ت 198ىػ)(.")2
ؼ ًعلَّةى حًديث ىك ًع ٍنًدم أىحب إل ًمف أىف أى ٍ تي ً
ً
يف
قاؿ ىع ٍب ىد َّ
ىع ًر ى
ىف أ ٍ
ٌ ٍ ٍ
الر ٍح ىم ًف ٍب ىف ىم ٍيدم ىيقيك يؿ ":ىأل ٍ
ى
ى
ى
ب ع ٍش ًر ى
يى
ىحًدي ان لى ٍي ىس ًع ٍنًدم(.")3
طنً َّ ،
الن ىسائً كالعقيل كابف عدم ك َّ
جماعةه منيـ َّ
كقؿ مف جا بعدىـ ممف ىك
كجا بعد ىؤال
الد ىارقي ٍ
ى
بارع ف معرفة ذلؾ(.)4

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

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (.)355 /1
انظر إلى :مقدمة الجرح كالتعديؿ (.)235

انظر إلى :معرفة علكـ الحديث للحا ـ (.)112/
انظر إلى :العلة كأجناسيا ( ،)30/كلقد ذ رىـ ابف خير األشبيل ف فيرستو (.)181-172/
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ث الثاني
المبح ُ
َ
(")2(")1
ِ
:
ام ُي ْرُمزي
عين وأتباعيم إلى عصر َّ
العمّ ُة من بعد عصر التا ِب َ
الر َ
خاصة ،بؿ يعد ىذا القرف مف
عامة كعلكـ السَّنة النبكية
ٌ
يي ىعد ىذا القرف عصر ازدىار العلكـ اإلسبلمية ٌ
أزىى عصكر السَّنة النبكية ،إذ نشطت فيو الرحلة لطلب العلـ كنشط فيو التأليؼ ف علـ الرجاؿ ،كتيكسِّع ف
تدكيف ً
األمة كاعتبرتيا دكاكيف
تب الستة -الصحاح كالسنف الت اعتمدتيا َّ
تب المسانيد كال ي ي
الحديث ،فظيرت ي
ى
اإلسبلـ.

ىح ىم يد بف حنبؿ ،كاسحاؽ
الحفٌاظ كالنقاد كالعلما الجيابذة مف أم اؿ :أ ٍ
كقد برز ف ىذا العصر هير مف ي
ً
كم ٍسلً هـ بف
ابف راىكيو ،كعل ابف المدين  ،كيحيى بف معيف ،كمحمد بف يم ٍسل هـ بف كارة ،كأبك عبد الل اٍليب ىخ ًارم ،ي
الحجاج ،كأيىبك يزٍرىعةى ،كأبك حاتـ ال ارزياف ،كع ماف بف سعيد ،كعبد الل بف عبدالرحمف الدارمياف ،كغيرىـ ير
ممف اف على أيدييـ تأسيس و
الحًديث عمكمان كعلـ الجرح كالتعديؿ خصكصان .
ير مف علكـ ى
ؼب ً
تب العلؿ كنقد
ه
ما ظير على أيدم ىؤال الجيابذة األعبلـ نكعه
جديد مف التأليؼ ،كىك ما يع ًر ى

ِ
القرن الثالث اليجري إلى منتصف القرن الرابع.
الرجاؿ ،ويمتَ ُّد من
المص ّنفين
ولقد َكثَُر ْت التصانيف في ىذا العصر حتى أطمَ َ
مم ُ
ق ُ
اء عميو العصر الذىبي فمن أشير ُ
الع َ
ِ
الح ِديث:
باب واسعٌ في عمم عمل َ
الذين ليم ٌ
ً
 اإلماـ محمد بف إدريس َّ ً ًالحًديث ضمف ً تىاب العلؿ(")3
الشافع َّ (ت.)204ذ ر ابف حجر تىابو اختبلؼ ى
ي
مذىب فقي .
كلو
ه
()4
اإلماـ
علـ العلؿ حتى قاؿ عنو
ي
 يحيى بف معيف بف عكف المرم أبك ز ريا (ت 233ىػ)  .فِليو انتيى يىحم يد" :ىينا رج هؿ خلقو الل ليذا الشأف يظير ال ذابيف( ،")5كىك مف أرىب ً
صنفكا
اب علـ العلؿ األكائؿ الذيف ٌ
ي
أٍى
فيو ،كمف آ اره الت كصلتنا "التاريخ كالعلؿ"( .)6كمف تبلميذه ع ماف الدارم  ،كعباس الدكرم ،كابف

الجنيد ،كمضر بف محمد ،كابف محرز ،كخالد بف اليي ـ.

)(1
اميي ٍريمزم :بفتح ال ار كالميـ بينيما األلؼ كضـ اليا كس كف ال ار األخرل كضـ الميـ كف آخرىا الزال ،ىذه النسبة إلى
َّ
الر ى
راميرمز كى إحدل كر األىكاز مف ببلد خكزستاف .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)47/6
)(2
الراميرم ًزم القى ً
ً
الر ٍحم ًف ً َّو
ً
و
ً
ً
اض  ،قاؿ
البارعي ،يم ىح ِّد ي
الع ىجًـ ،أيىبك يم ىح َّمد ى
الحافظي ،ى
اـ ،ى
الح ىس يف ي
ث ى
بف ىخبلد الفى ًارس َّ ى ي ٍ ي
بف ىع ٍبد َّ ى
ىك :اإل ىم ي
ات ،أىخبارٌيان ىش ً
ىحد األى ٍب ً
اع انر ،كقاؿ أيضان" :حافظ يمتًقف ،كاسع الرحلة ،عاش إلى قريب الستيف ك بل مائة
اف أ ى
ى
الذىب  " :ى ى
اميي ٍريمز .انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( )74-73/16تاريخ اإلسبلـ (.)165 -164/8
بر ى
)(3

انظر إلى :تاريخ مدينة دمشؽ ( ، )335/51كمناقب الشافع للبييق (.)5/2

)(5

انظر إلى :طبقات الحنابلة (.)170 /1

)(4

)(6

انظر إلى :تقدمة الجرح كالتعديؿ ( ،)319كشرح علؿ الترمذم (.)486/1
انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (.)32 /1
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 أبك الحسف عل بف جعفر المدين (ت 234ىػ)( .)1شيخ اٍليب ىخ ًارم ،فيك مف بار النقاد كرجاؿ العلؿ قاؿالحًديث كالعلؿ( ،")2كىك مف
عنو أبك حاتـ الرازم " :اف عل بف المدين ىعلىمان ف الناس ف معرفة ى
ً
م(.)3كذ ر لو قائمةن مف ال ً
ابف و
تب زادت على
فحكؿ ىذا الفف ،كقد ى
ترج ىـ لو ي
رجب ف شرح علؿ التٍِّرًمذ ٌ
ال بل يف ً تىابان .معظميا ف العلؿ م ؿ :علؿ المسند ،كالعلؿ الت تبيا عنو إسماعيؿ القاض  ،كعلؿ
ً
الحًديث ،كالعلؿ
ىحديث ابف عيينة ،كالكىـ كالخطأ ف خمسة أج از  ،كمف حدث ـ رجع عنو ،كاختبلؼ ى
المتفرقة.

الحًديث عامة ،كف العلؿ خاصة طكيؿ .كىك صاحب
ىح ىم يد بف حنبؿ (ت 241ىػ)( .)4كباعو ف
 اإلماـ أ ٍى
المذىب.
ً
قاؿ ابف الصبلح ":كأجكد تب علؿ ً
ىح ىمد ،ك ً تىاب "العلٌؿ" للدارقطن (.")5
اب العلٌؿ أل ٍ
الحديث تى ي
ى
ي ٌ
الحًديث .كمف ىذه األج از ما تبو ابنو
كلقد تب عنو تبلميذه مئات األج از ف العلؿ كف سائر فنكف ى
عبد الل عنو كقد بلغ ً تىابو" العلؿ كمعرفة الرجاؿ" ا ن عشر جز ان مخطكطان.

 اإلماـ محمد بف إسماعيؿ اٍليب ىخ ًارم (المتكفى سنة 256ىػ)( .)6فقد كصفو تلميذه يم ٍسلً هـ بف الحجاج بقكلو:الحًديث ،كلو
الحًديث ف عللو( " )7فيك أمير المؤمنيف ف
ى
"أستاذ األستاذيف كسيد المحد يف ،كطبيب ى
اب ف العلؿ ذ ره ابف حجر ف المعجـ المفيرس لو.
ً تى ه
ع مف ً تىاب
األول" :العلؿ الصيير" ،كىك ملحؽ ب ً تىابو الجامع ،والثاني :العلؿ ال بير كمعظمو يمنتىىز ٍ
الجامع(.)8
()9
ً
اب
عدد مف
 اإلماـ يم ٍسلً هـ بف الحجاج النيسابكرم (ت261ىػ) " ،لو هٌ
المصنفات ف العلؿ ،منيا تى ي
التمييز(.)10
()11
ً
ب ً تىاب "المسند المعلؿ".
م(،ت262ىػ) "صاح ي
ي
يعقكب ي
الس يدكس أبك يكسؼ البصر ٌ
بف شيبة ٌ
مصنؼ ف " العلؿ"(.)1
م (ت264ىػ) ،لو
بف عبد ال ريـ أبك يزٍرعة َّ
ي
ٌ
عبيد الل ي
الراز ٌ
)(1
)(2
)(3

انظر إلى :مقدمة الجرح كالتعديؿ ( ،)319كميزاف االعتداؿ.)469/5( :
انظر إلى :تيذيب التيذيب ( ،)350 /7كالجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ()319 /1
انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (/1

.)33

)(4

انظر إلى :مقدمة الجرح كالتعديؿ ( ،)314/كسير اعبلـ النببل (.)469/11

)(6

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم(.)32/1

)(5

)(7
)(8
)(9

انظر إلىِّ :
مقدمة ابف الصبلح (.)373/

انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)100 /10كلقد ذ ره ابف خير األشبيل ف فيرستو (.)173/
انظر إلى :المعجـ المفيرس = تجريد أسانيد ال تب المشيكرة كاألج از المن كرة (.)158 /
انظر إلى :طبقات الشافعية ال برل ( ،)158/4كلقد ذ ره ابف خير األشبيل ف فيرستو (.)181/

)(10

انظر إلى :طبقات الشافعية ال برل ( ،)158/4كلقد ذ ره ابف خير األشبيل ف فيرستو ( ،)181/كذ ره ابف حجر ف

المعجـ (.)160/

)(11

انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)577/2
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مصنؼ ف "العلؿ"(.)2
م (ت277ىػ) لو
حمد بف إدريس الحنظل أبك ىحاتـ َّ
 يم َّه
الراز ٌ
رجـ ليما ترجمةن مختصرةن ف التمييد ،كعرفت ب ً تىاب ٍابف أب ىحاتًوـ "العلؿ ".
فقد تى ى
ً
تب منيا "العلؿ" كختـ ً تىابو السنف ب ً تىاب
 يم َّم (ت279ىػ) ،لو ه
حمد بف عيسى أبك عيسى التٍِّرًمذ ٌ
العلؿ(.)3
يزٍرىعةى الدمشق

 عبد الرحمف بف عمرك بف عبد الل بف صفكاف النصرم المشيكر بأبً
ب ً تى ً
الشب ً
اب" :الفكائد المعللة"(.)4
اب (ت281ىػ) صاح ي
ى
()5
اب ف "العلؿ ".
ىح ىم يد بف حنبؿ أبكعبد الرحمف
البيدادم (ت290ىػ) ،لو ً تى ه
 عبد الل بف أ ٌٍ

الملقب بشيخ

()6
الحًديث كاألسما ،
قاؿ ابف المنادم  ":ما زلنا نرل أ ابر شيكخنا يشيدكف لىوي بمعرفة الرجاؿ كعلؿ ى
السماع ىعلىى أبي ًو(.")7
كالمكاظبة ىعلىى الطلب ،حتى إ َّف بعضيـ أفرط ف تعظيمو إياه بالمعرفة ،كزيادة ٌ
ىح ىم يد عمرك بف عبد الخالؽ المعركؼ بالبزار( ،ت 292ىػ) ( ،)8كلو ً تىاب ميـ ىك
 الحافظ أبك ب ور أ ٍ"المسند ال بير المعلؿ" ،فقد ٌبي ىف فيو ير مف العلؿ كح ـ على األحاديث.
كبي ىف علليا( ،")9كغير
اف ًقىةن حافظانٌ ،
صنؼ "المسند" ،كت لٌ ىـ على األحاديث ٌ
قاؿ الخطيب البيدادم ":ى ى
تب ف العلؿ:
ىؤال األعبلـ ير أختصر ذ رىـ ف ىذا البحث على المشيكريف كليـ ه

م (ت 311ىػ) صاحب الصحيح ،قاؿ الخطاب  ":لو
يم َّ
حمد ي
بف إسحاؽ بف يخ ىزٍيمة أبك ب ر النَّ ٍي ىسابكر ٌ
مصنؼ ف المزارعة ذ ر فيو علؿ األحاديث الكاردة ف ذلؾ(.")10
عدة مجلدات(.)11
البيدادم (ت311ىػ) لو ً تىاب العلؿ ف
حمد الخبلؿ أبك ب ر
ىح ىم يد بف يم َّ
ٌ
أٍ
ٌ
الحافظ أبك ب ر بف أب ب ر أب داكد السجستان (ت316ىػ) ،كلو باعه ف علـ العلؿ(.)12
الحًديث)(.)13
حمد َّ
عبد الرحمف ب يف أب ىحاتًوـ أبك يم َّ
ي
م (ت327ىػ) لو تاب (علؿ ى
الراز ٌ

-

)(1

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ( ،)414/2كتذ رة الحفاظ(.)113/2

)(2

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ( ، )349/1كتذ رة الحفاظ( ،)112/2كذ ره ابف حجر ف المعجـ (.)158/

)(4

انظر إلى :الفكائد المعللة ألب زرعة الدمشق (.)1/

)(3

)(5

انظر إلى :سير أعبلـ (،)270/13ك شذرات الذىب  ،)175 –174 /2كذ ره ابف حجر ف المعجـ (.)158/
انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)665/2

)(6

اإلماـ المقرئ الحافظ ،أبك الحسيف ،أحمد بف جعفر ابف المحدث أب جعفر محمد بف عبيد الل بف أب داكد بف المنادم،

)(7

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)763 /6

))8
))9

البيدادم  .انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)540 /11

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)32 /22
انظر إلى :تاريخ بيداد (.)548 /5

))10

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (،)196 /7ك تاريخ اإلسبلـ (.)297 /23

)(12

انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)169/12

) (11انظر إلى :سلـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ (.)239 /1
)(13

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ، )534 /7كلقد ذ ره ابف خير االشبيل ف فيرستو (.)176/
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()1
ً
ً
ب ً تى ً
اب
العقىيل ٌ (ت 322ىػ)  .صاح ي
أحم يد بف سليماف بف يكسؼ بف صالح ،أبك جعفر ي
 الحافظي ى"الضعفا ال بير".

عالمان بعلـ الرجاؿ كالعلؿ(.)2
 أبك القاسـ خالد بف سعيد القرطب (ت 325ىػ) .اف ىعدد مف المصنفات ف العلؿ منيا" :تاريخ ال قات"،
 يم َّالب ٍست (ت 354ىػ)لو ه
حمد بف ٌ
حباف أبكحاتـ ي
م " عشركف جز ا ،ك"علؿ ىحًديث مالؾ" عشرة أج از ،
ك"علؿ أكىاـ المؤرخيف" مجلد ،ك"علؿ مناقب الزٍى ًر ِّ
ك"علؿ ما أسند أبك حنيفة" عشرة أج از  ،ك"ما خالؼ فيو سفياف يش ٍع ىبة " بل ة أج از  ،ك"ما خالؼ فيو
يش ٍع ىبة سفياف" جز اف(.)3

)(1
)(2
)(3

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)33 /23
انظر إلى :شذرات الذىب (.)11/2
انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)95 /16
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ث الثالِ ْث
المبح ُ
َ
()1
ِ
الصَلح
العمّ ُة من اإلمام َّ
ام ُي ْرُمزي إلى ما قبل ابن ّ
الر َ
ً
فقد بدأت ف ىذه الفترة المراحؿ األكلى مف التصنيؼ ف علكـ ً
كف
ى
الحديث تب مستقلة ،ك انكا ييدخلي ى
ً
العلٌةى ضمف علكـ ً
ً
الحًديث المعتمد علييا كالمتعارؼ علييا بيف
الحديث ،لتصبً ىح العلٌةى علمان مف أصكؿ ى
ى
ً
ً
ً
التفسير كغيرىا.
الفقو ك
العلكـ األيخرل
طاب ىعان يمستقبلن كفرقان عف سائً ًر
جميكر المحد يف ،لتأخ ىذ ى
فمن أشي ِر الذين كتبوا في ِ
العمّ َة في ىذه المرحمة...إلى ماقبل ِ
الصَلح:
ابن ّ
َ
 الراميرمزي الحافظ اإلمام البارع أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خَلد الفارس الراميرمزمً
الحًديث .فيك
القاض (ت 360ىػ) تقريبان :صاحب تىاب المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاع ف علكـ ى
الحًديث.
مف المؤلفات األكلى الت يتًىب ٍ
ت ف علكـ ى
ً
الحًديث الح لو ذلؾ(.")2
قاؿ الذىب  ":اف مف أئمة ىذا الشأف كمف تأمؿ تىابو ف علـ ى

ىح ىم يد الحا ـ محمد بف محمد النيسابكرم (ت378ىػ)(.)3
 الحافظ أبك أ ٍىح ىم يد ٍبف ميدم ٍبف ىم ٍس يعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف ىع ٍبد اللَّو ،أيىبك اٍل ىح ىسف البيدادم
 ىعلً ٌ ٍبف يع ىمر ٍبف أ ٍطنً (ت .)385فقد ألٌ ى ً
َّ
سماه العلؿ الكاردة ف األحاديث النبكية.
الد ىارقي ٍ
ؼ تىابان ٌ
ً
الدارقي ٍ ً
القر كالنحكييف .كف
ٌا
ماما ًف
قى ى
اؿ الحا ـ ":صار َّ ى
طن أكحد عصره ف الحفظ كالفيـ كالكرع ،كا ن
سبع كستيف أقمت ببيداد أربعة أشير ،ك ى ير اجتماعنا بالليؿ كالنيار ،فصادفتو فكؽ ما ك ً
صؼ ل ،
سنة و
ي
اف َّ
كنسيج كحده ،كاماـ
صره ،كقريع دىره،
الد ىارقي ٍ
كسألتو ىع ًف العلؿ كالشيكخ ،...كقى ى
طنً فر ى
ى
اؿ الخطيب ":ى ى
يد ىع ٍ
الحًديث كأسما الرجاؿ.")4(...
كقتو ،انتيى إليو علـ ٍاأل ر كالمعرفة بعلؿ ى
ىح ىمد ،ك ً تىاب "العلٌؿ" للدارقطن ( .")5كقاؿ
الحًديث ً تىاب العلٌؿ أل ٍ
الصبلح" :كأجكد تب علؿ ى
قاؿ ي
ابف ٌ
أف تتبيف براعة ىذا اإلماـ الفرد فطالع "العلٌؿ" لو فِنؾ تندىش ،كيطكؿ تعجبؾ .كقاؿ
الذىب  ...":كاذا شئت ٌ
كأما بلمو على علؿ ً
أيضا ":بو ختـ معرفة العلؿ(.")6
الحديث فباىر ال مزيد ف الحسف عليو .كقاؿ ن
ى
ٌ
ابف ير" :ىك مف ِّ
سبؽ إلى م لو ،كقد
أجؿ ال تاب -بؿ أجؿ ما رأيناه -كضعان ف ىذا الفف ،لـ يي ى
كقاؿ ي
أف يأت بش لو ،فرحمو الل كأ رـ م كاه (.")7
أعجز مف يريد ٌ
)(1

الد ٍي ًف ،أىبك عم ورك ع ٍماف ٍابف ً
ً
العبلَّمةي ،ىش ٍي يخ ً
ً
صبلى ًح ِّ
اإل ٍسبلىًـ ،تىًق ِّ
اف ً
الر ٍح ىم ً
اف
الد ٍي ًف ىع ٍب ًد َّ
اـ ،ى
بف يع ٍ ىم ى
الم ٍفت ى
ي ىٍ
ي ى ي ي ي
الحافظي ،ى ى
ىك :اإل ىم ي
ً
صلً ً ً َّ ،
الشيريزكًرم ،المك ً
بف مك ىسى ال ي ٍرًدمَّ ،
الح ًد ٍي ًث) .تييكفِّ ى ىرًح ىموي الليً :ف ىسىنةى ىبلى وث ىكأ ٍىرىب ًع ٍي ىف
ب ( يعلي ٍكًـ ى
صاح ي
الشافع  ،ى
ىٍ
ٍي ٍ
ً يٍ
ىك ًس ِّ
مائ وة .انظر إل  :سير أعبلـ النببل (.)143-140 /23
ت ى

)(3

انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)977/3

)(2

انظر إلى :تذ رة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذىب ()81 /3

)(4

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)576 /8كسير أعبلـ النببل ( ،)449 /16كلقد ذ ره ابف خير االشبيل فيرستو (.)172/

)(6

انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)994 - 993 /3

)(5

)(7

انظر إلىِّ :
مقدمة ابف الصبلح(.)359/1

انظر إلى :اختصار علكـ الحديث ( ،)198 /1كذ ره ابف حجر ف المعجـ (.)159/
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ؼ ع ًف الجرًح كالتَّعًدٍي ًؿ ك ً
ىحم يد بف ىع ٍبداف أبك ب ر ِّ
العلى ًؿ(.)1
بف يي ٍك يس ى ى
الشيرازم (ت388ىػ) ،سأىلىوي ىح ٍم ىزةي ي
ىٍ ى ٍ
 أٍىى
بالحًديث
 عبدالل بف إبراىيـ األصل األندلس (ت392ىػ) ،قاؿ القاض عياض ":اف مف العالميف ىكعللو(.")2

ً
ً َّ ً
ً
َّب الطَّ ٍيمان َّ
َّ
م الحافظ،
 الحافظ يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد اللو ٍب ًف يم ىح َّمد ٍب ًف حمدكيو ٍبف ين ىع ٍيـ ٍبف ىالن ٍيسابكر ٌ
ٌ
الح ى ـ الض ٌ
أبك ىع ٍبد الل الحا ـ (405ىػ)(.)3
كعدؿ ،كقيبؿ قكليو ف ىذلً ىؾ لسعة علمو كمعرفتو ً
كجرح َّ
قاؿ الذىب  ":انتخب على خل و
بالعلؿ
ي
ؽ يرٌ ،
()4
ً
الحًديث).
السقيـ " ،كقاؿ اإلماـ الحا ـ ف تىابو (معرفة علكـ ى
الصحيح ك ٌ
ك ٌ
النكعي ًم ٍنو مع ًرفىةي ًعلى ًؿ اٍلحًديث ،كىك ًعٍلـ بً أر ً
ً ً
النكًع السَّابً ًع كاٍل ًع ٍش ًر ً
ً
ٍس ًو ىغ ٍي ىر
ى
ى
ي ىٍ
ى يى ه ى
يف م ٍف يعليكـ اٍل ىحديث ىى ىذا َّ ٍ
ذ ٍ ير َّ ٍ
ى
ً
يح ،كالس ًَّق ًيـ ،كاٍل ىجرًح كالتَّ ٍعًد ً
يؿ(.)5
ى ٍ ى
الصَّح ً ى
ؼ ًعلَّةى حًديث ىك ًع ٍنًدم أىحب إل ًمف أىف أى ٍ تي ً
ً
يف
عب ىد َّ
ىع ًر ى
ىف أ ٍ
كيذ ر قكؿ ٍ
ٌ ٍ ٍ
الر ٍح ىم ًف ٍب ىف ىم ٍيدم ":ىأل ٍ
ى
ى
ى
ب ع ٍش ًر ى
يى
ىحًدي ان لى ٍي ىس ًع ٍنًدم (.")6
ت :جعؿ الحا ـ ىذا النكع ف ً تىابو دليبلن على أىميتو ال برل عند المحد يف ،كلقد بدأ الحا ـ ف
ُق ْم ُ
و
مبحث مستقؿ بطاب وع آخر ،لينقؿ معرفة العلة مف مرحلة المشافية ،إلى
خطكتو المبار ة ىذه ،إفراد العلة

ً
الحًديث ك يؼ تعرؼ
مرحلة المعرفة عف طريؽ ال تىابة كالمطالعة ،فقد جعؿ أصنافان كأجناسان للعلة كبما يعؿ ى
الحًديث ،كجعؿ ف المقابؿ ىباب غير المعلكؿ.
علة ى
الركاي ً
الش ِّ ً
ً ً
ام ًف كاٍل ًع ٍش ًر ً
النكًع ال َّ ً
ً
النكعي ًم ٍنوي م ٍع ًرفىةي َّ
ات،
اذ م ىف ِّ ى ى
ى
ى
يف م ٍف يعليكـ اٍل ىحديث ىى ىذا َّ ٍ
قاؿ الحا ـ ":ذ ٍ ير َّ ٍ
ى
ًً
ً
ً ً
ً َّ ً ً
ك يىك ىغ ٍير اٍلم ٍعلي ً
كؿ ،فىًِ َّف اٍل ىم ٍعلي ى
كؿ ىما ييكقى ي
ؼ ىعلىى علتو ،أَّىنوي ىد َّخ ىؿ ىحدي ان ف ىحديث ،أ ٍىك ىكًى ىـ فيو ىرواك أ ٍىك أ ٍىر ىسلىوي
ى ى ى ى
ِّ ً ()7
ً ً
ً
ً ً ً
ً
اح هد ،فىكصلىو ك ً
كً
ىما َّ
ىص هؿ يمتىابًعه ًل ىذًل ىؾ ال قىة .
اى هـ ،فىأ َّ
الشاذ فىًَِّنوي ىحديث ىيتىفىَّريد بًو قىةه م ىف ال ِّقىات ،ىكلى ٍي ىس لٍل ىحديث أ ٍ
ى ى يى
ى
ً
ً
ت :ك َّ
الحديث.
ُق ْم ُ
أف الحا ىـ أراد أف ٌ
للحفٌاظ كالنقىاد يؼ يتـ إعبلؿ ى
يبي ىف ي

)(1
)(2

انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)489 /16كتاريخ اإلسبلـ (.)629 /8
انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ، )560/16تذ رة الحفاظ (.)1024/3

()3
البيِّع مف أىؿ نيسابكر،
أبك عبد الل الحا ـ :ىك محمد بف عبد الل بف محمد بف حمدكيو بف نعيـ بف الح ـ ،يعرؼ بابف ى
اف مف أىؿ الفضؿ كالعلـ كالمعرفة كالحفظ ،كلو ف علكـ الحديث مصنفات عدة ،كىك صاحب المستدرؾ على الصحيحيف،

كلد سنة إحدل كعشريف ك بلث مائة ،كمات بنيسابكر ف سنة خمس كأربع مائة ،انظر إلى :تاريخ بيداد ،للخطيب البيدادم
(.)509 /3

)(4

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)90 /9

)(6

انظر إلى :معرفة علكـ الحديث للحا ـ (.)112/

)(5

)(7

انظر إلى :معرفة علكـ الحديث للحا ـ (.)112/
انظر إلى :المصدر السابؽ(.)119/
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ً
و
أجناس مف العلؿ ،كقاؿ بعدىا" :فقد ذ رنا
الحًديث" عشرة
ذ ر اإلماـ الحا يـ ف تىابو "معرفة علكـ ى
و
معلكلة؛ لييتدم
ألحاديث يروة
الحًديث على عشرًة أجناس ،كبقيت
أجناس لـ نذ رىا ،كانما جعلتيا م االن
ى
ى
علؿ ى
ه
فِف معرفةى ً
الحًديث مف ِّ
أجؿ ىذه العلكـ(.)1
إلييا
المتبحر ف ىذا العلـٌ ،
علؿ ى
ي
و
فِف الحا ـ أكؿ مف حاكؿ أف يعرؼ ً
كعلى ىذا َّ
مختلؼ عف سابقيو ،حتى إنو احترز ف
العلٌةى بش وؿ
ي ٌ
تعريفو للعلة أنكاعان مف األحاديث اف السابقيف يعدكنيا مف ضمف تعريؼ العلة المعركفة عندىـ ،فيقكؿ ابف
حجر ف الن ت على ابف الصبلح "فعلى ىذا ال يسمى الحًديث المنقطع م بلن معلكالن؛ كال الحًديث الذم ر ً
اكيو
ى
ى
ىٍ
ي ٌ
ي
ً
السبلمة ًم ٍف
ظاىر
ذلؾ ،ىم ىع كنً ًو
أم يرهي إلى ش و مف ى
ضع ه
مجيك هؿ أك يم ى
سمى معلكالن إذا آؿ ٍ
َّؼ ىم ٍعلكالن ،كانما يي ٌ
ى

ذلؾ(")2
ى

قد أفاد مف جا بعده مف علمو م ؿ ابف الصبلح ف المقدمة فقد اعتمد على أقكالو.
م الحافظ(ت
 عبد الين ٌ ٍبف ىس ًعيد ٍبف عل ٌ ٍبف ىس ًعيد ٍبف بً ٍشر ٍبف مركاف أبك محمد ٍدم المصر ٌ
األز ٌ
409ىػ)(.)3
َّ
ِّ
المحدث(ت
المحدث ابف
 حمزة بف يكسؼ ،القيرش ٌ السَّيٌم ٌ  ،أبك القاسـ بف أب يعقكب اٍل يج ٍر ىجان ٌ الحافظ، 427ىػ).
قاؿ الذىب ِّ ":
صنؼ التٌصانيؼ ،كت لٌـ ف الجرح كالتٌعديؿ( ")4كالعلؿ.
 -إسحاؽ بف إبراىيـ القىَّراب أبك يعقكب اليركم (ت429ىػ) ،اف مرجعان ف العلؿ(.)5

العلؿ ،كالجرح

قاؿ الذىب  ":الشيخ اإلماـ ،الحافظ ال بير ،المصنؼ ...اف ممف ييرجع إليو ف
كالتعديؿ(.")6
ىح ىم يد أبك نعيـ األصبيان (430ىػ) ،صاحب ً تىاب " حلية األكليا كطبقات
ىح ىم يد بف عبد الل بف أ ٍ
 أٍ()7
الحًدي ة ف العلؿ.
األصفيا " ك "معرفة الصحابة"  ،ك اف ييلب علييما الصنعة ى
صنؼ " ًٍ
ىح ىمد الخليل أبك يعلى القزكين (ت 446ىػ) ،يم ِّ
اإلرشاد ف
 الخلي يؿ بف عبد الل بف أ ٌٍ
المحد يف" ،لو جز "مجلس ىحًديث القيقية كعللو" ،كصناعة العلؿ ٌبينة ف ً تىابو النفيس "اإلرشاد ف
معرفة علما الحًديث .قاؿ الذىب  ":اف قةن حافظنا عارفنا ً
الرجاؿ ،عال اإلسناد(.")8
بالعلؿ ك ِّ
ى
()1
الخ ٍس ىرٍك ًج ٍردل (ت 458ىػ) .
الح ىس ٍيف ٍبف عل ٌ ٍبف مكسى ،أبك ب ر اٍل ىب ٍييىًق
ي
 أٍىح ىم يد ٍبف ي

معرفة

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

انظر إلى :المصدر السابؽ(.)118 -113/
انظر إلى :الن ت البف حجر (.)295/
انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)118 /28
انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)424 /9

)(5

انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)222/13

)(7

انظر إلى :شذرات الذىب ف أخبار مف ذىب (.)35 /1

)(6

)(8

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)222 /13

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)681 /9كتذ رة الحفاظ (.)،1125 - 1123 / 3
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صِّنؼ "السنف ال بير" ،ك"السنف الصيير" ،ك"السنف كاآل ار" ،ك" دالئؿ النبكة"
فمف مصنفاتو المشيكرة :يم ى
الصفات " ،كغير ذلؾ ،كصنعة العلؿ ف ً تىابو السنف ال برل كاضحة .قاؿ
ك"شعب اإليماف" ،ك"األسما ك ِّ

الذىب  ":اف كاحد زمانو ،كفرد أقرانو ،كحافظ أكانو.)2(...

ىح ىمد بف ميدم بف ابت البيدادم ،المعركؼ بػ "الخطيب"،
ىح ىم يد بف عل بف ابت بف أ ٍ
 الحافظ أىبك ب ر ،أ ًٍ
اب "الفصؿ للكصؿ
صاحب "تاريخ بيداد" كلو ً تى ه
اب ف العلؿ" تميز المسانيد ف متصؿ األسانيد" ،ك تى ي
الحفٌاظ المتقنيف ،كالعلما
المدرج ف النقؿ" ،كغلب عليو العلؿ أيضان ،كغيره مف المصنفات .اف مف ي
ِّ
بلع عظيـ ،كصنؼ قر نيبا مف مائة
المتبحريف ،كلك لـ ي ف لو سكل التاريخ ،ل فاه؛ فِنو يدؿ على اطِّ و
الحًديث كالتاريخ(.)3
مصنؼ ،كفضلو أشير أف يكصؼ ،ك اف فقيينا ،فيلب عليو ى
و
باحث ال يذ ر ً تىابو.
ت :كأم
ُق ْم ُ

()4
ً
الحًديث المسلسؿ ف يكـ
الج ٍرجان ٌ (ت 489ىػ) " صاحب تىاب "علة ى
 عبد الل بف يكسؼ أبك محمد يالعيد".
اب ف العلؿ
 يم َّحمد بف طاىر أبك الفضؿ القيسران (ت 507ىػ) صاحب ً تىاب "تصحيح العلؿ" ،كلو ً تى ه
اسمو" االنتصار إلمام األمصار".

قاؿ شيركيو بف شيردار" :ابف طاىر س ف ىمذاف ،كبنى بيا دا انر ،دخؿ الشاـ ،كالحجاز ،كمصر،
حافظىانً ،
كالعراؽ ،كخراساف ،ك تب عف عامة مشايخ الكقت ،كركل عنيـ ،ك اف قةن صدكقانً ،
عالمان بالصحيح

كالسقيـ ،حسف المعرفة بالرجاؿ كالمتكف ،ىير التصانيؼ ،جيد الخط ،الزمان لؤل ر.")5(...
محمد اإلشبيلى ،كيعرؼ ىباب ًف الخراط (ت 581ىػ) ،صاحب ً تىاب
بف عبد الرحمف األزدم أبك َّ
ي
عبد الحؽ ي
ً
الحًديث"(.)6
"األح اـ ال برل كالكسطى كالصيرل" ،ك تىاب "المعتؿ مف ى
البيدادم (ت 597ىػ) صاحب ً تىاب "العلؿ المتناىية ف
 عبد الرحمف بف عل أبك الفرج بف الجكزمٌ
األحاديث الكاىية".

الحًديث ،ير التصانيؼ (.")7
قاؿ الزر ل  ":أبك الفرج عبلٌمة عصره ف التاريخ ك ى
 ع ماف بف عبد الرحمف أبك عمرك بف الصبلح َّالش ٍي يريزٍكرم (643(،)1ىػ) صاحب ال ً تىاب المشيكر "معرفة
الحًديث".
أنكاع علكـ ى
)(1

الخ ٍس ىرٍك ًج ٍردل-:بضـ الخا المعجمة كس كف السيف الميملة كفتح ال ار كس كف الكاك ك سر الجيـ كس كف ال ار كف آخرىا
ي

)(2

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)95 /10

)(3

الداؿ الميملة .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)126 /5

انظر إلى :التاج الم لؿ مف جكاىر مآ ر الطراز اآلخر كاألكؿ (.)/19

)(4

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (/33

)(6

انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)1350/4

)(5

)(7

.)206

انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)365 /19
انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)1103 /12كاألعبلـ للزر ل )316 /3( :
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الحًديث كالفقو كأسما الرجاؿ (.")2
قاؿ الزر ل  ":أحد الفضبل المقدميف ف التفسير ك ى
اب ف اٍل ىحًديث اٍل يم ىعلَّ ًؿ.-
الحًديث – ىب ه
جعؿ ف مقدمتو -معرفة أنكاع علكـ ى
ً
ً
ً
َّ
فقاؿ َّ
كذلؾ منيـ ك ًم ىف
المعلكؿ" ،
الحًديث" :
ى
ى
كي ىس ِّميو أى يؿ ى
الن ٍكعي ال َّام ىف ىع ىش ىر ىم ٍع ًرفىةي اٍل ىحديث اٍل يم ىعل ًؿ ي
الفقيا ً ف قكلً ًيـ ف ىب ً
ً
القياس" :العلَّةي كالمعلك يؿ".)3(...
اب
العلة مف المرحلة التقليدية الت

الصبلح أراد أف ينقؿ التصنيؼ ف
ابف
ً
ُ
قمت :ك أف ى
األكائؿ جيابذة العلـ إلى مفيكـ أكسع كنظرة مختلفة عف السابقيف.

)(1

سل يا العلما

َّ
الش ٍي يريزٍكرم :بفتح الشيف المعجمة كس كف اليا كضـ ال ار كالزال ،كف آخرىا ار أخرل ،ىذه النسبة إلى شيرزكر ،كى
بلدة بيف المكصؿ كزنجاف .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)179-178 /8

)(2انظر إلى :األعبلـ للزر ل (.)207 /4

)(3انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح (.)186 /
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ث الرابع
المبح ُ
َ
ِ
العمّ ُة من ِ
َلح إلى اآلن
الص ِ
ابن ّ

تبيـ ،ك اف طابع

علـ السابقيف ف العلؿ ،كاعتمدكا عليو ف التصنيؼ ف
تناقؿ يعلما ي ىذه المرحلة ى
ال ً تىابة ف ىذه المرحلة ىك االنتقاؿ مف التصنيؼ على طريقة األبكاب كالمسانيد (أم طريقة جمع األحاديث
خاصةن ف علـ
الحًدي ية
بالسند كترتيبيا) كغيرىا إلى تعقب األئمة كتلخيص تبيـ كترتيبيا ،كحسف صنعتيا ى
ٌ
العلؿ.
فمن أشير عمماء ىذه الصنعة الذين كان ليم الدور البارز في ِ
الكتَابة.
 مكفؽ الديف أبك محمد عبد الل بف أ ٍ ًبف محمد بف قدامة بف مقداـ بف نصر المقدس (ت 620ىػ)،
ىح ىمد ي
صاحب ً تىاب "المين " ،.فمف أبرز تبو ف العلؿ ،قاـ باختصار ً تىاب العلؿ للخبلؿ(.)1

 محمد بف عبد الكاحد بف أى ٍح ىمد بف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف منصكر ،الشيخ ،اإلماـ ،الحافظ ،القدكة،المجكد ،الحجة ،بقية السلؼ ،ضيا الديف ،أبك عبد الل السعدم ،المقدس (ت 643ىػ)،
المحقؽ،
ٌ
صاحب التصانيؼ كالرحلة الكاسعة.

كصحح كعلٌؿ.")2(...
كعدؿ،
قاؿ الذىب " :
كجرح ٌ
ٌ
ٌ
...حصؿ األصكؿ ال يرٌ ،
ً
ً
الحفظ
الشأف ف
عظيـ
كقاؿ الحافظ شرؼ الديف يكسؼ بف بدر ":رحـ الل شيخنا ابف عبد الكاحد ،اف
ى
ً
الحًديث كسقيمو ،ما رأت عين م لو(.")3
كمعرفىة الرجاؿ ،ىك اف المشار إليو ف علـ صحيح ى
()4
الحًديث ،ف تابو (اإلقتراح).
 ابف دقيؽ العيد ابك الفتح القشيرم (ت 702ىػ)ٌ
.تحدث ف علؿ ى
سيد الناس الحافظ أبك الفتح اليعمرم (ت734ىػ) ،ك اف ناقدان خبي انر ف العلؿ كعلـ الرجاؿ(.)5
ابف ٌ
 يً
م الحافظ (ت 742ىػ) ،صاحب ً تىاب "تيذيب ال ماؿ ف
 يكسؼ بف عبد الرحمف أبك الحجاج المز ٌمحدث الشاـ.
الرجاؿ" ك ً تىاب " تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ" ٌ
ع ًف فيين ً
كف اٍل ىحًديث؛
...ب ىر ى
قاؿ الذىب  ":ما رأيت ن
أحدا ف ىذا الشأف أحفىظى منو ،كقاؿ السب  ":ى
يح ًو كس ًق ً
كلي ىياتً ًو ك ًعلىلً ًو كص ًح ً
يم ًو ىكًر ىجالً ًو ،ىفلى ٍـ يي ىر ًم ٍليوي ًف ىم ٍع ىناهي(.")6
ىى
ى ى
ى
ى

أسما
معانً ً
يو
ىى

ىح ىمد بف ع ماف أبكعبدالل الذىب (748ىػ).
 شمس الديف أبك عبد الل محمد بف أ ٍصاحب ً تىاب سير أعبلـ النببل  ،كتذ رة الحفاظ ،كطبقات الحفاظ ،كال اشؼ ،كالمكقظة ،كعلكمو بح انر
الحًديث ،كالجرح كالتعديؿ كالعلؿ.
ف
ى

)(1
)(2

انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)149 /16
انظر إلى :المصدر السابؽ (.)353 /16

)(3

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)353 /16

)(5

انظر إلى :البداية كالنياية (.)169/14

)(4

)(6

انظر إلى :طبقات الشافعية(.)221/10

انظر إلى :معجـ الشيكخ للسب

( ،)510 /كاألعبلـ للزر ل (.)236 /8
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ً
الش ٍي يخ اٍلح ًافظي اٍل ى بًير ،مؤِّريخ ًٍ ً
قاؿ ابف يرَّ ":
الد ً
يف ،ىش ٍم يس ِّ
يف أيىبك ىع ٍبًد اللَّ ًو
ى
اإل ٍس ىبلـ ،ىك ىش ٍي يخ اٍل يم ىح ِّد ى
ي يى
َّ
الذ ىىبً  ،يختً ىـ بً ًو يشييك يخ اٍل ىحًديث ىك يحفَّاظيوي.")1(...
قاؿ عنو الشك ان  ..." :مير ًف فف الحًديث ،كجمع ًف ً
يو المجاميع المفيدة اٍل ى ً ىيرة.
ى
ى
و
حيث ذ ر ً
أكجو
الم ىعلَّؿ" :كيعرفو فيقكؿ :ما يركم على
ى
الحديث المعلؿ ف المكقظة فقاؿ ":المضطرب ك ي
()2
ً
الحًديث ".
مختلفة ،فىيعت ٌؿ ى
حمد بف أب ب ر أبك عبد الل شمس الديف الشيير بابف قيـ الجكزية (ت 752ىػ)( .)3صاحب ً تىاب
 يم َّ"تيذيب سنف أب داكد كايضاح عللو كمش بلتو".

 صبلح الديف خليؿ بف ي لدم بف عبد الل الدمشق أبك سعيد العبلئ (ت761ىػ).صاحب ً تىاب جامع التحصيؿ ،قاؿ السب  ":اف حافظان قةن بتان عارفان بأسما الرجاؿ كالعلؿ

كالمتكف(.)4

ىحمد بف ر ىجب أبك الفىرج الدمشق (ت 795ىػ)( ،)5صاحب ً تى ً
اب "شرح علؿ التٍِّرًمًذم "
ي
ى
ى
عبد الرحمف بف أ ٍ ى
ٌ
الحًديث.
كىك ً تى ه
اخر بعل ًؿ ى
علـ ز ه
اب فيو ه
()6

صاحب الفتح(ت 852ىػ) ،قاؿ السيكط  ":انتيت إليو الرحلة

ىح ىم يد بف حجر العسقبلن
 الحافظ أ ٍالحًديث ف الدنيا بأسرىا( ،")7كقاؿ ماؿ الديف الش يمِّن  ..." :فيلسكؼ علؿ األخبار كطبيبيا،
كالرياسة ف
ى
الحًديث كخطيبياَّ ،
المقدـ ف معرفة الصحيح كالسقيـ ًم ىف الخبر ،")8(...كقاؿ التَّق الفاس ":
إماـ طائفة ى
كبالجملة ،فيك أحفظي أىؿ العصر لؤلحاديث كاآل ار كأسما الرجاؿ ،المتقدميف منيـ كالمتأخريف ،كالعال
كصنؼ َّ
َّ
عدةى تصانيؼ ف ًعلىؿ األحاديث ،كبراعتيو حسنةه ف الفقو كغيره.")9(..
ًم ٍف ذلؾ كالنازؿ.
المصنفات تدؿ على بر ً ً
الحًديث
لو هير مف
ٌ
اعتو ف علـ العلؿ ،كمنيا الزىر المطلكؿ ف بياف ى
ى
الحًديث.
المعلكؿ ،كشفا اليلؿ ف بياف العلؿ ،كالن ت على ابف الصبلح ،كنخبة الف ر ف علكـ ى
)(1

انظر إلى :البداية كالنياية ( ،)500 /18كاألعبلـ للزر ل ()326 /5

)(3

انظر إلى :البداية كالنياية (. )234/14

)(2

)(4
)(5
()6

انظر إلى :المكقظة ف علـ مصطلح الحديث (.)51 /
انظر إلى :طبقات الشافعية (.)36/10
انظر إلى :شذرات الذىب (.)339/3

ابف حجر :ىك شيخ اإلسبلـ كاماـ الحفاظ ف زمانو ،كحافظ الديار المصرية بؿ حافظ الدنيا مطلقان ،قاض القضاة ،شياب

الديف أبك الفضؿ ،أحمد بف عل بف محمد بف محمد بف عل بف محمكد بف أحمد ،العسقبلن  ،ـ المصرم ،كلد سنة بلث
كسبعيف كسبعمائة ،صنؼ التصانيؼ الت عـ النفع بيا :شرح البخارم الذم لـ يصنؼ أحد ف
م لو ،كتيذيب التيذيب ،كتقريب التيذيب ،كلساف الميزاف ،كاإلصابة ف تمييز الصحابة ،كأشيا
تكف سنة ا نتيف كخمسيف ك مانمائة ،انظر إلى :طبقات الحفاظ للسيكط (.)552 /

)(7
)(8
)(9

انظر إلى :حسف المحاضرة ف تاريخ مصر كالقاىرة (.)363 /1

انظر إلى :الجكاىر كالدرر ف ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر (.)280 /1
انظر إلى :المصدر السابؽ (.)289 /1
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األكليف كال ف اآلخريف
يرة جدان تزيد على المائة،

تَّ :
خاصةن ف العلؿ ى المرجع لطبلب ال ىحًديث كالفقو فلو
الحًديث
صنعةى اإلماـ ابف حجر ف
فِف
ُق ْم ُ
ى
ٌ
ى
الحًديث ف الدنيا
لما قاؿ ":انتيت إليو الرحلة كالرياسة ف
كص ىد ى
ى
الرأم ال اقب كالحؿ الكسط ،ى
ؽ السيكط ٌ

بأسرىا(.")1

َّ
عمف قبلو مف العلما .
ُق ْم ُ
ت :ك ؿ مف جا بعد ابف حجر ىك ناق هؿ ٌ
كممف جا بعد ابف حجر اإلماـ السخاكم (ت )902لو ً تىاب بلكغ األمؿ ف تلخيص ً تى ً
اب َّ
الد ىارقي ٍ
طنً ِّ
ف العلؿ.

 -جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أب ب ر بف محمد بف أب ب ر بف ع ماف بف محمد بف خليؿ بف نصر

صاحب التصانيؼ(.")2
السيكط  ،قاؿ اإلماـ الشك ان " :اإلماـ اٍل ى بًير ى
كالسيكط ىك صاحب ً تىاب تدريب الراكم ،كىك شرهح "ل ً تىاب التقريب كالتيسير" لئلماـ النككم الذم
"النكعي ال َّ ً
ام ىف ىع ىش ىر :اٍل يم ىعلَّ يؿ
الص ً
اختصره مف "اإلرشاد" لو ،كىك مختصر لمقدمة ابف ٌ
بلح ،كجعؿ فيو النكع َّ ٍ
()4
()3
اس لى ٍـ
درؾ ،كذ ر بلـ الحا ـ ف المعرفة  ،فقاؿ قى ى
اؿ اٍل ىحا ً يـ ":ىكىب ًق ىي ٍ
ت أٍ
ىج ىن ه
" ،كت لـ فيو عف العلة كمتى تي ى
ىن ٍذ ي رىىا ،كًاَّنما جعٍل ىنا ىىًذ ًه ًم ى ن ً
يث ى ً ىيروة ...أم يت لـ الحا ـ عف أجناس العلؿ الت ذ رىا كأجناس لـ
ىح ًاد ى
اال أل ى
ٍ ى ى ىى
اف اٍلم ٍذ ي كر ً ً
ً
ىج ىن ً
يما
يذ رىا ،كقاؿ السيكط " :متحد ان عف األجناس ،ىك ىما ىذ ى ىرهي اٍل ىحا ً يـ ًم ىف ٍاأل ٍ
اس ىي ٍش ىمليوي اٍلق ٍس ىم ً ى ى
اف ف ى
ً َّ ً
احا ًل ىما تىقى َّد ىـ (.")5
يض ن
تىقى َّد ىـ ،ىكًاَّن ىما ىذ ى ٍرىناهي تى ٍم ًر نينا للطال ًب ،ىكًا ى
ت :كفتح لنا ىبابان بي انر ف البحث ،فمف المعاصريف الذيف تبكا على ىذه الطريقة أبك سفياف
ُق ْم ُ
مصطفى باحك الذم قاؿ" :ك انت الف رة ف البداية جمع شتات أجناس العلؿ الت يعؿ بيا المحد كف مف
خبلؿ تطبيقاتيـ العملية كتصرفاتيـ ف نقد المتكف كاألسانيد ،ألن رأيت تب الفف لمتأخرم المحد يف عالة
ً
الحًديث ،فحيث ذ ر عشرة أجناس ،كأ رىـ ينقؿ بلمو كال يزيد
على ما ذ ره الحا ـ ف تىابو معرفة علكـ ى
عليو ،")6(...فجمع أجناسان كصلت إلى( 25جنسان) ،ك تب ً تىابو مف خبلليا ،كىك مف أفضؿ ال تب الم ً
عاص ىرة
ي
ً
العلة ،إف لـ ي ف أفضليا.
تف
الت ي تًىب ٍ
كقد اختلؼ التصنيؼ المعاصر عف السابؽ الذم غلب عليو التصنيؼ على طريقة األبكاب م ؿ ً تىاب
علؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ أك السؤالت كى الطريقة الت كصؿ إلينا عف طريقيا علـ العلؿ ما ف ً تىاب ابف أب
حاتـ كغيره ،كالتصنيؼ على طريقة المسانيد ،بالرغـ مف قدـ طريقتو إال ٌأنو اف حاض انر ف التصنيؼ
المعاصر فمف ال تب المعاصرة المصنفة على طريقة المسانيد:

)(1
)(2
)(3

انظر إلى :حسف المحاضرة ف تاريخ مصر كالقاىرة (.)363 /1
انظر إلى :البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ( ، )328/1سلـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ (.)248/2
انظر إلى :تدريب الراكم ف شرح تقريب النكاكم (.)294 /1

)(4

انظر إلى :معرفة علكـ الحديث للحا ـ (.)119/

)(6

انظر إلى :العلة كأجناسيا عند المحد يف"(المقدمة.)4/

)(5انظر إلى :تدريب الراكم ف شرح تقريب النكاكم (.)307 /1
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ال ً تىاب" :المسند المصنؼ المعلؿ" ،المؤلفكف :بشار عكاد معركؼ -السيد أىبك المعاط النكرم  -محمد
ىح ىم يد عبد الرزاؽ عيد  -أيمف إبراىيـ الزامل  -محمكد محمد خليؿ ،الناشر :دار اليرب
الم ٍسلًميف -أ ٍ
ميدم ي

اإلسبلم  -بيركت ،الطبعة األكلى 1434ىػ2013 -ـ ،عدد المجلدات :أربعكف.
تب على طريقة المسانيد ،حيث جمعكا األحاديث كت لٌمكا عنيا مف حيث الجرح كالتعديؿ
اب مر ه
فيك ً تى ه
كالعلؿ كغيرىا.

قاؿ المؤلفكف ف إجابتيـ عف سبب التسمية" :كىك "معلؿ" ألننا أتبعنا ؿ ىحًديث بمجمكعة مف
الحًديث مف علؿ ظاىرة أك
«الفكائد» الخاصة بو ،مما كرد ف تب العلؿ كالتراجـ ....كراعينا ما قيؿ ف ىذا ى
و
الحًديث ركايةن كدراية،
بصفة
خفية ،أك شذكذ ف المتف ،كعنينا
خاصة بآ ار الجيابذة المتقدميف ،ممف عايش ى
ٌ
كم ٍسلً هـ  ،كأب ىحاتًوـ الرازم ،كأب
مف م ؿ عل ابف المدين  ،كيحيى بف ىمعيف ،كأ ٍ
ىح ىم يد بف حنبؿ ،كاٍليب ىخ ًارم ،ي
ً
يزرعةى الرازم ،كأب داكد ،كالتِّرًمًذم  ،ك َّ ً
َّاف ،كابف ىعدم ،ك َّ
طنً  ،كنحكىـ (.")1
الد ىارقي ٍ
ٍى
العقيل  ،ك ٍاب يف حب ى
ٍ ٌ
الن ىسائ  ،ك ي
الجامعات عف طريؽ حث الطلبة على ً تىابة الرسائؿ العلمية مف ماجستير كد تكراه
كقد اىتٌمت
ي
كأبحاث ترقية ف العلؿ كعلكميا.

الصحاب ًة كالتابعيف ،كمف جا بعدىـ،
ت :كمف خبلؿ ما سابؽ يم ف القكؿ :إف علـ العلؿ تن ٌق ىؿ بيف
ُق ْم ُ
ى
ك انت النكاة األكلى لبنا صرح علـ العلؿ ،كتك ً
بنات ترص بعضيا بعضان حتى غدا علمان ال ييستياف
الت اللَّ ي
مر علينا قب يؿ َّ
أف علـ العلؿ بدأ بمحمد بف سيريف؛ ألنَّو أكؿ مف اشتي ًي ىر بال بلـ ف نقد ال ىحًديث،
بجنابو ،كقد ٌ
م الذم اف يمل على تبلمذتو أشيا ف نقد األحاديث كاعبلليا ،حتى استقر عند يش ٍع ىبة بف
مرك انر بالزٍى ًر ِّ
أحد الباح يف يش ٍع ىبة ىك المؤسس الحقيق ليذا العلـ؛ َّ
بالدقة
ألف أحدان قبلو لـ يت لـ ٌ
الحجاج ،كقد جعؿ ي
يث أصبح صناعةن ،كفنان على ً
كالشمكؿ اللٌ ً
ذيف ت لـ بيما يش ٍع ىبة؛ ك َّ
يديو ،كىك أكؿ مف فتٌش عف أمر
الحًد ى
ىى
ألف ى
المحد يف(.)2
ٌ

)(1
)(2

انظر إلى :المسند المصنؼ المعلؿ (.)9 /1
انظر إلى :مقدمة شرح علؿ الترمذم (  ،) 30/1كالعلة كأجناسيا (.) 30/
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ٍ
مباحث:
أرب َع ُة
وفيو َ
ث األول وفيو مطمبان:

المبح ُ
َ
ب
 المطمَ ُب
 -المطمَ ُ

ص ُل الثّ ِان ْي
الفَ ْ

يؼ العلٌ ًة ليةن.
األول :تعر ي
يؼ العلٌ ًة عند المحد يف (اصطبلحان).
الثاني :تعر ي

ث الثاني :شرطا العمة وما يخرج بكل شرط.

المبح ُ
َ
ث الثالث :وفيو ثَل ثَ ُة مطالب:

المبح ُ
َ
حد شرطييا أك بلىما أك لـ يكجدا أصبلن؟
ب األول :ماذا تسمى العلٌ ًة إذا أختؿ أ ي
 المطمَ ُقس ىـ العلٌة إلى قسميف.
 المطمَ ُب الثاني :األص يؿ ف التعليؿ كأكؿ مف ٌ
قساـ العلٌ ًة عند المحد يف.
 المطمَ ُب الثالث :أ ي

33

ث األول وفيو مطمبان
المبح ُ
َ
ِ
تعريف ِ
ُم ْو ٍر:
ب األول:
ُ
العمَّ ِة لُ َغ ًة َو َما َيتَ َعمَّ ُ
المطمَ ُ
ق ِب َيا م ْن أ ُ
ًّ
َّ ً
ً َّ
َّ
َّ
كعلىبلن ،كاإلب يؿ تى يعؿ نفسيا ىعلىبلن،
القكـ إبًلىييـ ىي يعلكنيا ىعبل ى
اٍلعلةي لي ىيةن :اٍل ىعؿ كاٍل ىعلى يؿ :الش ٍرىبةي ال ان ىيةي ...كعؿ ي
ليجتزئ بو عف الَّلبف...
اىا سقية بعد سقية ،كاألـ تي ىعلِّ يؿ الصَّب َّ بالمرؽ ك ي
الخ ٍب ًز ٍ
كسقى إبًلو علبلن كنيبلن إًذا ىسقى ى
و
ِّ
بقيةي اللَّ ً
العبلليةَّ :
أص ىد ٍرتىيىا قىٍب ىؿ ىريِّيا...
أعلىٍل ي
جرم الفرس ...ك ٍ
ت ٍاإلبً ىؿ إذا ٍ
ك ي
بف ،كبًقَّيية ي ؿ ىش  ،حتى ىب ٍقيَّة ٍ
َّ ً
أف تى ٍس ًق ىييا َّ
كع َّؿ الض ً
كب إذا
ت فىقى ٍد ىرًكىي ٍ
صًد يرىىا ًرىكا ن ،كاذا ىعلَّ ٍ
ب اٍل ىم ٍ
ٍ
كعلىٍلتييا ٍ
ض ير ى
َّار ي
ت .ى
أعلىٍلتييا ى
الش ٍرىبةى ال ان ىيةى يَّـ تي ٍ
ى
تىابع علىٍي ًو الضَّرب .كاٍلعلي يؿ ...كىك ما يعلَّ يؿ بً ًو اٍلم ًرٍيض ًمف الطَّع ًاـ اٍل ىخ ًف ٍي ً
ؼ ...ىكاٍل ىعؿ :اٍل ى بً ٍي ير اٍل يم ًسف .كالعؿ:
ٍ ى
ىى ى
ى ي ى
ى
ى يى ى ي ى
ي
َّ
يمي و
يزكر ِّ
ات
َّخ يـ
العؿَّ :
العؿ :التٍَّي يس الض ٍ
القير ياد الض ٍ
العظيـ ،ىكىبينك ى
النسا ى .ك ى
َّخ يـ ...ك ى
العبلت :ىبينك أ َّ ى
الريج يؿ الذم ي
ي
اعتى َّؿ اٍلعلًٍي يؿ ًعلَّةن صعبةن ،ك ً
ؼ ً
ً
ً
ًو
ً
العلَّة:
ص ًي ٍي ير اٍل يج َّ ًة ...ىكقىًد ٍ
ى ٍى
ىشتَّى ل ىريج وؿ ىكاحد ،ىكيريج هؿ ىعؿ :يمسف ىنح ٍي ه ى
ى
ضعيؼ ى
حدث ي ٍش ىي يؿ صاحبو عف كجيو ،ى َّ ً
كصاحبيا معتى هؿ .كالعلًيؿ :المريض .ك ً
ً
ً َّ
ت
العلَّ ٍة:
ض.
ص ىار ٍ
ه ى
ي
الم ىر ي
ي يٍ
أف تٍل ىؾ اٍلعلةى ى
ى
ى
()1
ً َّ ً
ًً
ً
ب .
أم ىس ىب ه
يش ٍيبلن ىانيان ىم ىن ىعوي ىع ٍف يش ٍيلو األكؿ ...ىك ىى ىذا علةه ليى ىذاٍ ،
طلؽ على ً
اللية العر ً
ً
تً :م َّما تقدـ ًمف تعريؼ ً
و
معاف أىميا :أنيا
عدة
بية،
العلة ف
يتضح لنا أنيا تي ي
ُق ْم ُ
ى ٍ
ي
تأت بمعنى ىب ًقيَّة ي ِّؿ ىش و بقية الطعاـ .كتأت بمعنى اٍل ى بً ٍي ًر اٍل يم ًسف مف أم نكع حسب تخصيصو .كتأت
بعد و
بعد
بعد م ورة ،يقاؿ :ى
عاؿ أم يس ًق ى ى
عاؿ ى
بمعنى التتابع متابعة السير ،كتأت بمعنى التَّ ٍ رًار الش ٍر ًب مرةن ى
ً
صاح ىبوي عف حاجتً ًو ،أك عف غير مراده .كتأت بمعنى الس ىَّب ًب ،يقاؿ:
الح ىد ًث الذم يي ٍش ًي يؿ
ىس ٍق و  .كتأت بمعنى ى
ب .كتأت بمعنى الضَّع ً
ً َّ
ً
ؼ ،كىك
ؼك
ىذا
كض يع ى
أم ىس ىب ه
اعتى َّؿ في ه
المرض ،يقاؿٍ :
ض ى
بلف إذا ىم ًر ى
ٍ
األمر علةه ليذاٍ ،
ي
ض ًعيؼ.
أم مر ه
يض ى
ىعلي هؿ ٍ
ً
ً
كمف التعر ً
يظير لنا جليان َّ
الم ىح ِّد ً ٍي ىف يى ىك
أقرب المعانً إلى معنى
أف
للعلة،
الليكم
يؼ
ِّ
العلة ى
ى
ي
عند ي
ً
الصحة ،ك ً
ً
بصحة
أمنعت مف الح ًـ
رض ع يس
ٍ
ى
المرض ،كالم ي
ي
الحديث الذم تكجد فيو علة خفية قادحة ،كسكا ه
ً
ً
حاؿ ًم ىف األحك ً
أم و
اختبلؼ ىم ىراتًبً ًو ىكىد ىر ىجاتً ًو.
مرض على
اؿ؛ ألنيا
تمنع ،فِنيا تيسمى علةن على ِّ
ه
ى
الحديث ٍأـ ٍلـ ٍ
)
2
(
الليكم
ماىر الفى ٍح ًؿ عند ىحًدي و عف المعنى
ِّ
صطىفىى ىب ي
كقد ىرج ى
أم األستا يذ :يم ٍ
َّح ىذا الر ى
تكر :ي
احك  ،كالد ي
ً
قاؿ " :كبيذا يتضح أف أقرب المعان الليكية لمعنى العلة ف اصطبلح المحد يف ىك المرض؛
للعلة،
حيث ى
ي
الناقد ً
فيو علةن قادحةنَّ ،
كذلؾ َّ
ذلؾ يمنعي ًم ىف الح ًـ
تشؼ
ظاىرهي الصحةي إذا ا
الحًديث الذم
فِف ى
ي
ى
ألف ى
ي
بصحتً ًو(.")3
()4
ً
المرض يم ٍ ً
تفياف بو ،ما
الع ٍكنً ( )1العلةى بمعنى
تكرً :رٍف ىع ٍ
حاتـ ي
ت فى ٍكًزم كالد تكر :ه
بينما ذ ر الد ي
ً
يف(.)2
األقرب
المرض ى
تكر /محمد شحاتو مكضحان أف العلةى بمعنى
ً
ي
الصطبلح المحد ى
رجحوي الد ي

( )1انظر إلى :العيف / )88/1( :مادة (عؿ) ،كجميرة اللية لؤلزدم - )156/1( :مادة (عؿ) ،كمعجـ مقاييس اللية)14/4( :
(ع َّؿ) ،كمختار الصحاح / )451/( :مادة (علؿ) ،كلساف العرب / )3080-3078/1( :مادة (علؿ).
 /مادة ى
( )2انظر إلى :العلة كأجناسيا عند المحد يف.)12 -11/( :
()3

انظر إلى :أ ر علؿ الحديث ف اختبلؼ الفقيا .)12/( :

( )4انظر إلى :ابف أب حاتـ الرازم كأ ره ف علكـ الحديث .)261/( :كىك رسالتو للماجستير.
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كىذا بدكره يدفعنا إلى الحًديث عف ً
يف ،كسنبيف ذلؾ ف اآلت .
العلة بالمعنى
ِّ
الخاص ى
ى
عند المحد ى
تعريف العمّة
ب الثّ ِان ْي:
ُ
المطمَ ُ
الحًديث ف نكوع خاص ،كأيضان أكؿ
لعؿ اإلماـ الحا ـ النيسابكرم (ت 405ىػ) أكؿ مف صنؼ علؿ ى
ٍس ًو ىغ ٍير الص ً
يث ،كىك ًعٍلـ بً أر ً
مف جعلو نكعان مستقبلن كعرفو مف حيث االصطبلح ،فقاؿً :على يؿ اٍلحًد ً
َّحي ًح،
ى
ى
ى يى ه ى
ًً
َّ ً ً
..كًاَّن ىما يي ىعلَّ يؿ اٍل ىحًديث ًم ٍف أ ٍىك يج وو لى ٍي ىس لًٍل ىج ٍرًح ًفييىا ىم ٍد ىخ هؿ ،فىًِ َّف ىحًديث اٍل ىم ٍج يرك ًح ىس ًاقطه
ىكالسَّقيـ ،ىكاٍل ىج ٍرًح ىكالت ٍعديؿ .ى
ات أىف يح ِّد يكا بًحًديث لىو ًعلَّةه ،فىي ٍخفىى علىٍي ًيـ ًعٍلمو ،فىي ً
يث ال ِّقى ً
ك واه ،ك ًعلَّةه اٍلحًديث ي ٍ ير ًف أىح ًاد ً
ص يير اٍل ىحًديث
ى ٍ يي ى
ى
ي
ى
ٍ يى
ى
ى
ى ي
ى ى
()4
ً
ًً ً
ؼ العلٌةى
عر ى
ىم ٍعليكنال ،ىكاٍل يح َّجةي فيو ع ٍن ىد ىنا اٍلح ٍفظي ،ىكاٍلفى ٍي يـ ،ىكاٍل ىم ٍع ًرفىةي ىال ىغ ٍي ىر  ،كالحا ـ ف ىذا التعريؼ يحاكؿ أف يي ٌ
بش وؿ مختىلً و
ؼ عف سابقيو ،حتى إنو احترز ف تعريفو للعلة عف أنكاع مف األحاديث اف السابقكف يعدكنيا
ي
سمى
مف ضمف تعريؼ العلة المعركفة عندىـ ،فيقكؿ ابف حجر ف الن ت على ابف الصبلح" :فعلى ىذا ال يي ٌ
ً
يث المنقطع م بلن معلكالن؛ كال ً
َّؼ ىم ٍعلكالن ،كانما يسمى معلكالن إذا آؿ
الحًد ي
ضع ه
الحديث الذم راكيو مجيك هؿ أك يم ى
ى
ى
ىٍ
ي
()5
ً
ذلؾ " ،كىذا ال بلـ مف الحا ـ (رحمو الل تعالى) أكؿ
ظاىر
ذلؾ ،ىم ىع كنً ًو
السبلمة ًم ٍف ى
أم يرهي إلى ش و مف ى
ٍ
ى
()7
()6
الحًديث" ، ...كىذا أيضان مف الحا ـ محاكلة أكلى لتحديد مفيكـ عاـ للعلة"
تقعيد نظرم لتحديد علة ى
شرط ً
ك أف اإلماـ الحا ـ يشير إلى ً
ً
الخفا ً  -الذم يع ٌد فيما بعد الشرط األكؿ بقكلو:
العلة -
اليمكض ك ى
ى
ً
يث ىم ٍعلكالن ،"...أم
علموي ،"...كالى شرط -القى ٍد ًح-الذم يع ٌد ال ان بقكلو" :
"...فيخفى
الحد ي
...فيصير ى
ي
ٍ
علييـ ي
و
و
و
معمكؿ بمضمكنو؛ َّ
حينئذ قادحةن تجعلو مردكدان(.)8
كف
مقبكؿ كال
غير
ألف العلةى ت ي
فيو علةه قادحةه تجعليوي ى
َّ
يؼ األكل للعلة على تعريؼ الحا ـ آنؼ الذ ر مشي انر إلى
الص ً
بلح (ت643ىػ) بنى التعر ى
كلعؿ ى
ابف ٌ
()3

عند المحدثين اصطَلحاً:

غامض وة ق ًادح وة ً
َّة ً
اب خفي و
أسب و
فيو (.")9
ىش ٍر ى
ى
ى
عرفيا بقكلو ":ى عبارةه ىع ٍف ى
ط ٍ العلة حينما ٌ
الصبلح أ ر تحديدان مف عبارة
عبارةي أب عمرك بف
قاؿ الد تكر ":ىماـ سعيد" :كجا ت
ٌ
ى

الحا ـ.")10(...

للحًديث المعلؿ بقكلو ":إنو
كلعؿ ىذا الذم جعؿ الحافظ ابف حجر يعلؽ على تعريؼ ابف الصبلح ى
تحرير لتعريؼ الحا ـ( ،")1كمف الحقيؽ ذ ره ىنا أف َّؿ مف جا ى بعد ً
ماؿ إلى تقليده ف
الصبلح قد ى
ابف ٌ

( )1انظر إلى المدخؿ إلى فيـ علـ العلؿ (.)6/
( )2انظر إلى ال شؼ الح يث (.)7/
)(3
)(4

أقصد بيا العلة بالمعنى الخاص بشرطييا كالمتعارؼ علييا العلة الخفية عند المحد يف.

انظر إلى :معرفة علكـ الحديث للحا ـ-النكع السابع كالعشركف.)112 /( .

)(5

انظر إلى :الن ت البف حجر (.)295/

)(7

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (.)21 /1

)(9

انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع علكـ الحديث (.)187 /

) (6انظر إلى :مفيكـ العلة عند المحد يف لمحمد طكالبة ( ،)/3كمجلة المنارة (.)492/
)(8

انظر إلى :العلة بمعناىا العاـ (.)8

)(10

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (.)22 /1
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ت عندىـ أ ر مما عرفيا ابف
تأصلت كقي ِّع ىد ٍ
تعريفو للعلة ،إال أف مف اإلنصاؼ أف نقكؿٌ :
إف العلٌةى قد ٌ
كف غامضةن خفيةن ،قادحةن ،كىذا ،جعؿ تعريفيـ االصطبلح أ ىىر دقة مف
الصبلح؛ ألنيـ اشترطكا أف ت ى
ٌ
تعريفو،
لتعر ً
يؼ

قادحةن،

كاف انت تعريفاتيـ غالبان متقاربة ،أنما يقلد الحقيـ سابقيـ ،يقكؿ الد تكر :ماىر الفحؿ بعد نقلو
ً
َّ
الصبلح" :ك ؿ ىم ٍف جا بعد اإلماـ ً
ً
كنيا
الصبلح كعرؼ
ابف
ابف
ً
ً
المعؿ ،اشتر ى
العلة ،ك ى
ط فيو خفا ى
ً
ً
الفيض محمد بف محمد ابف عل بف فارس ،كغيرًىـ
األئمة :الطِّ ٍيبً ِّ  ،كالعراق ِّ  ،كالسيكط ِّ  ،كأب

( ،")2كسيأت ذ ر تعريفاتيـ .

كىناؾ تعريؼ آخر البف الصبلح (ت643ىػ) فيقكؿ " :اعلـ أنو قد يطلؽ اسـ العلة على غير ما

ذ رناه مف باق األسباب القادحة ف الحديث المخرجة لو مف حاؿ الصحة إلى حاؿ الضعؼ ،المانعة مف
العمؿ بو على ما ىك مقتضى لفظ العلة ف األصؿ ،كلذلؾ تجد ف
(.)3

بال ذب ،كاليفلة ،كسك الحفظ ،كنحك ذلؾ مف أنكاع الجرح"

تب علؿ الحديث ال ير مف الجرح

كقد ٌعرؼ اإلماـ النككم (ت676ىػ) العلة بأنياً " :ع ىبارةه ىع ٍف و
و
غامض خف قادح مع أف الظاىر
سبب
ى
السبلمة منو(.")4
و
و
اب و
ً
أسب و
قادحة فيو(.")5
غامضة
خفية
ك ٌعرفيا
اإلماـ الطيب (ت743ىػ) بقكلو" :ى ع ىب ىارةه ىع ٍف ى
ي
و
اب و
ً
ً
أسب و
قادحة فيو(.")6
خفية غامضةو
ٌ
كعرفيا الحافظي ابف عمر بف الملقف (ت804ىػ) بقكلو" :ع ىب ىارةه ىع ٍف ى
و
و
ً
ً
سب و
الحًديث فأ ٌرت
ٌ
اب خفية غامضة طرأت على ى
كعرفيا الحافظي العراق (ت806ىػ) بقكلو" :ع ىب ىارةه ىع ٍف أ ى
()7
فيو ،أم قدحت ف صحتو ".
ت :كىذا الذم نرجحو لتعريؼ العلة اصطبلحان؛ ألنو تعريؼ يشمؿ شرط العلة.
ُق ْم ُ
الحًديث المعلؿ " العلة عندىـ ًع ىب ىارةه ىع ٍف سب وب خف و
ٌ
كعرفيا أبك الفيض محمد بف فارس (ت837ىػ) ى
و
غامض قادح (.")8

كعرفيا الحافظ ابف حجر(ت )852بقكلو" :العلة أعـ مف أف ت كف قادحة أك غير قادحة خفية أك
َّ
()9

كاضحة".

)(1
)(2

انظر إلى :الن ت على تاب ابف الصبلح البف حجر (.)114 /1
انظر إلى :أ ر علؿ الحديث ف اختبلؼ الفقيا (.)14 -13/

()3انظر إلى :معرفة أنكاع علكـ الحديث ،البف الصبلح (.)93 /
)(4
)(5

انظر إلى :التقريب كالتيسير للنككم (.)44 /
انظر إلى  :الخبلصة (.)70/

)(6

انظر إلى  :المقنع ف علكـ الحديث (.)212/

)(8

انظر إلى  :جكاىر االصكؿ (.)84/

)(7

انظر إلى  :فتح المييث للعراق (.)102/

()9انظر إلى :الن ت على تاب ابف الصبلح ،البف حجر (.)771 /2
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ً
الحًديث المعلؿ بقكلو" :فالمعلؿ أك المعلكؿ خبر ظاىره السبلمة
كع ى
ٌ
رؼ الحافظي السخاكم (ت902ىػ) ى
()1
اطلع فيو بعد التفتيش على قادح ".
كعرؼ اإلماـ السيكط (ت911ق) العلة ف تدريبو" :اٍل ًعلَّةي ًعبارةه عف سب وب ىغ ً
ام و
ض ىخ ًف قى ًاد وح ًف
ى ى ى ٍ ىى
ىف الظَّ ً
اٍل ىحًديث ،ىم ىع أ َّ
َّبل ىمةي ًم ٍنوي(.)2
اى ىر الس ى
ً
العلؿ نكعان مستقبلن ،كمنيـ مف جعؿ
علـ
بلح ٍ
كي ى
ي
ظ مف التعريفات السابقة أف العلما ى منيـ مف جعؿ ى
العلٌةى ضمف نكًع الحًد ً
فرؽ بينيما.
يث المعلكؿ ،أم منيـ مف فٌ ى
ى
ى
رؽ بينيما ،كمنيـ مف لـ يي ٌ
تعريف الح ِد ِ
يث الم ِ
الصَلح في مقدمتو:
و
عمل أو المعمول كما ّعرفو ُ
ُ َ
ابن ّ
ُ
أف ً
يث الذم اطلًع ً
َّ
قد يح ف صحَّتً ًو ىم ىع َّ
ظاى ىرهي السبلمةي منيا،
الحًد ي
الحًد ي
فيو على ًعلَّ وة تى ى
يث المعل يؿ ":ىك ى
ى
ى
ً ()3
ً
ً
حيث الظاى ير ".
قات،
ط ِّ
ً
َّ
الجامع شرك ى
ؽ ى
الصحَّة م ٍف ي
ذلؾ إلى اإلسناد الذم رجاليوي ه
كيتطر ي
دكر؛ ألنو أدخؿ "العلة" ف تعريؼ المعلكؿ إلى جانب أنو ذ ر علة اإلسناد ،كلـ
ف ىذا التعريؼ ه
يشمؿ ىذا التعريؼ علة المتف ،الت ال تقؿ أىمية عف علة اإلسناد(.")4

أف ما حققو مف تعريؼ المعلكؿ قد يقع ف بلميـ ما يخالفو ،كطريؽ التكفيؽ
قاؿ الحافظ" :مراده بذلؾ ٌ
ً و
سمى
اسـ العلة إذا أيطلً ى
ؽ على ىحديث ال يلزـ منو أف يي ٌ
بيف ما حققو المصنؼ كبيف ما يقع ف بلميـ أف ى
ً
الحًديث مف أكجو
الحديث معلكالن اصطبلحان؛ إذ المعلكؿ ما علتو خفية قادحة" ،كليذا قاؿ الحا ـ" :إنما يعؿ ى
ى
ليس فييا للجرح مدخؿ(.")5

كيقكؿ الد تكر محمد الترؾ ف خبلصة تعريؼ العلة ":كخبلصةي ً
يؼ
القكؿ فيما ٌ
تقدـ أف ييقاؿ :إف التعر ى
ى
ً
ً
ينطبؽ على و
ً
قسـ آخر كىك العلة الظاىرة،
أقساـ العلة  ،كىك العلة الخفية،
قسـ مف
للعلة،
المشيكر
ى
ي
كىناؾ ه
مكجكد فعبلن ف تب العلؿ ،كالل أعلـ(.")6
كذلؾ جمعان بيف األقكاؿ المتقدمة ف تعريؼ العلة ،كبيف ما ىك
ه
كبنا ن على ما سبؽ يم ف أف نقكؿ :إف العلة بالمعنى االصطبلح الخاص عند المحد يف ما اجتمع
فييا شرطا العلة :الخفا كاليمكض ،كالقدح ،كمف ىنا يم ف أف نسم العلة بالمعنى الخاص أك المعنى
أف ىناؾ نكعان آخر للعلة عند المحد يف
االصطبلح المشيكر بيف المحد يف أك ما يعرؼ بالعلة الخفية ،ك ٌ
يعلٌكف بو األحاديث فيما لـ يتكفر شرطا العلة :الخفا كاليمكض ،كالقدح ،كى الت اختؿ أحد شرطييا ،أك

)(1
)(2

انظر إلى  :فتح المييث للسخاكم (.)276/1
انظر إلى :تدريب الراكم ف شرح تقريب النكاكم (.)295 /1

)(3

انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح (.)187 /

)(5

انظر إلى :الن ت على تاب ابف الصبلح البف حجر (.)117-116 /1

)(4

)(6

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (/1

.)22

انظر إلى :رسالة الد تكراه لمحمد التر

( .)42/
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بلىما ،كتسمى العلة بالمعنى العاـ ،أك غير االصطبلحية ،أك الت على غير بابيا أك مقتضاىا ،كقد تطلؽ

العلة على غير ذلؾِ ،طبلقيا على النسخ ،أك على الحديث المكضكع ،كنحك ذلؾ ،على ما سيأت (.)1

ُق ْم ُت :كمف المبلحظ أنو مف العلما مف عرفيا بالمعنى العاـ اإلماـ الحا ـ ،كابف الصبلح ،كابف
حجر ،كمنيـ مف عرفيا بالمعنى الخاص .
ِ
الحافظُ العراقي (ت806ىـ).
والراجح من ىذه التعريفات تعريف اإلمام

)(1
ت :كتعددت إطبلقات العلما للعلة ي ؿ حسب حاجتو كاستخدامو ليا فنجد أف الفقياء واألصوليين يستخدمكنيا ف باب
قُ ْم ُ
القياس كىك :إلحاؽ فرع بأصؿ لكجكد علتو ،كجعلت ر ف مف أر انو ،كيستخدميا النحويين ف باب الممنكع مف الصرؼ

كيعبركف عنيا بأنيا عارض غير طبيع يستدع حالة غير طبيعية كى ما يترتب عليو الح ـ ،كالح ـ ىنا ىك الممنكع مف
الصرؼ ،كنجد القُراء يستخدمكنيا ف

تكجيو الق ار ات  ،كنجد أف المتكممين والفَلسفة يذ ركنيا ف

مبحث كجكد الل

كيقكلكف :الل ىك العلة األكلى للكجكد كغير ذلؾ .انظر إلى :إرشاد الفحكؿ ( ،)352/كالعلة كأجناسيا عند المحد يف
(.)19-18
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ث الثّاني
المبح ُ
َ
ِ ()1
يخر ُج ِّ
بكل شرط:
شرطا العمّة وما ُ

للحًديث المعلؿ أك العلة ،ي كف للعلة شرطاف ا ناف ىما:
كبنا ن على التعريفات السابقات ى
الشرط األول :الخفا ي( )2كاليمكض(.)3
الشرط الثاني :القدح(.)4

كالعلة تقع ف السند أ ر مف كقكعيا ف المتف(.")5

فيخرج بالشرط

و
ضعؼ ف اإلسناد أك
ً
كتصحيف ًو
كجيالتً ًو(،)6

األول :ؿ علة ظاىرة جلية كي كف التعليؿ ف ىذه الحالة باألمكر الظاىرة كجكد
انقطاع أك كف الخطػأ ظاىر ،م ؿ ذب الراكم كفسقو ،كغفلتً ًو ،كتييمتً ًو ،كسكً ً
حفظ ًو،
و
ىى
ً
ً
ً
الطعف ف عدالتً ًو أك ف ضبطو ،كغير ىذه األمكر الظاىرة
المتف ،أك
السند أك
ف

الحًديث فيخرج مف دائرة القبكؿ إلى دائرة الدراسة كالمتابعة بالطرؽ المعركفة
المعركفة ،كيعؿ بيا المحد كف ى
الحًديث.
عند أىؿ ى
ً
ً
ِ ِ
ً
الحًديث
الم ٍد ًرًج بما أدرىج ،كما أ ٍيد ًرىج ف
متف ى
وخ َ
رج بالشرط الثاني :العل يؿ ي
غير القادحة ،م ؿ :اعتراؼ ي
ً
بالسماع مف طري و
الم ىدلِّ ً
ً
يخ ىرل ،كاإلرساؿ الظاىر كبالكقؼ للرفع ،أك تفسير
س
سبيؿ
على
ً
ؽ أٍ
البياف ،كتصري ًح ي
الحًديث ،كغير ذلؾ ير(.)7
لفظو ف ال ىحًديث مع بياف ذلؾ ،أك تعريؼ رواك مبيـ زيادةن ع ٌما ىك مكجكد ف
ى
َّ
ً
ً
الشرطيف أك
ىذيف
أحد
الخاص -علةن بيذا المعنى إذا
كعلى ىذا فبل تيسمى العلةي  -بالمعنى
ِّ
اختؿ ي
فة ً
كلصعكبة معر ً
ً
ً
ً
ً
ً
لنقكؿَّ :
إف في ًو علةن،
أم ىحًديث
الشرطيف ،كمتى
ىذيف
خبلؿ
العلة مف
بلىما.
يتحققاف ف ِّ
ى
ي
مكضكعيا إال فيحك يؿ المحد يف كجيابذتييـ ،الذيف غاصكا بًح و
ً
ً
الحًديث
صافة كمياروة ف
لـ يت ٍلـ ف
بحر ى
ى
ى
ى
يٍ
كعلك ًم ًو(.)8

)(1

أم العلة الخفية الت يتحقؽ ف الحديث الشرطيف أك الر نيف ،كيحترز مف ىذا العلة الظاىرة .

)(3

ىناؾ علة ف الحديث ل ف :لـ نتكصؿ إلييا بعد ما قاؿ عل بف المدين  ( ،ربما أدر ت علة حديث بعد أربعيف سنة ).

)(2

)(4
)(5

أم ىناؾ علة خفية تقدح ف صحة الحديث  ،عرفت بعد التفتيش كمتابعة طرؽ الحديث .
أم يقدح ف صحة الحديث.

انظر إلى  :تقريب النككم مع تدريب السيكط ( ،)253/1كالمقنع ف علكـ الحديث (.)213/

( )6كالمجيكؿ نكعاف :األكؿ -مجيكؿ الحاؿ :كىك مجيكؿ العدالة ظاى انر كباطنان ،أك مجيكؿ العدالة باطنان دكف الظاىر؛ ألف

ظاىره أنو عدؿ ،كىك ما يعرؼ بالمستكر .كمجيكؿ الحاؿ :ىك مف ركل عنو ا ناف كلـ يت لـ فيو أحد العلما المختصيف

بجرح أك تعديؿ .ال ان  -مجيكؿ العيف :كىك مف ركل عنو رواك كاحد فقط ،كلـ يت لـ فيو أحد بجرح كال تعديؿ .انظر إلى:
)(7

مقدمة صحيح مسلـ بشرح النككم ،)28/1( :كتدريب الراكم316/1( :ك.)318
لقد ذ رت ف أ ر مف تاب ف

تب منيا العلؿ فتح المييث بشرح ألفية الحديث ( ،)286 /1كال شؼ الح يث ()10

كذ ر ىذا التقسيـ الد تكر مصطفى باحك ف
)(8

تابو العلة كأجناسيا عند المحد يف (.)20كتحدث عنيا الد تكر محمد تر

الترؾ ف رسالة للد تكراه بالتفصيؿ (.)42-39/1
انظر إلى :العلة بمعناىا العاـ (.)13/
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ً
الحًديث
أح يد الشرطيف فبل يم ف أف نسمى العلة بالمعنى االصطبلح  ،أف تكصؼ علة ى
كاذا فيق ىد ى
التال :
 -1فقداف الخفا أك اليمكض ك انت العلة ظاىرة قادحة.

 -2فقداف الشرط ال ان ك انت العلة خفية أك غامضة غير قادحة.
 -3فقداف الشرطيف ك انت العلة ظاىرة غير قادحة (.)1

سمى علةن بالمعنى العاـ أك علةى إطبل و
ؽ أك على غير
كف ىذه الحالة ت كف العلة بمعناىا العاـ ،كتي ٌ
ً
ىبابًيىا أك على ً
اصطبلحيىا.
غير
الحًديث ت كف العلة على اصطبلحيا( ،)2كف ىذه الحالة
كعلى ىذا إذا اجتمع ىذاف الشرطاف ف
ى
الحًديث مع أف الظاىر
ينطبؽ علييا التعريؼ المشيكر للعلة مف كنيا سببان غامضان خفيان يقدح ف صحة ى

السبلمة منو ( .3كف اليالب أف الركايات ت كف قادحة(.)4

سمى العلة علة اصطبلح إال إذا كجد الشرطاف بلىما ،أما إذا فقد أحدىما أك بلىما،
كعلى ىذا ال تي ٌ
الحًديث المكضكع كالمنسكخ كنحكىما ،فِنيا حينئذ ت كف قد خرجت عف
أك لـ يكجدا أصبلن ما ىك الحاؿ ف
ى
المعنى االصطبلح أك المعنى الخاص للعلة ،إلى
معنى آخر كيم ننا أف نسمييا علةن بالمعنى العاـ ،أك علةن
ن
إطبلقية ،أك علةن على ً
غير ىبابيا ،أك مقتضاىا ،كلعدـ سيكلة تعريؼ العلة مف خبلؿ ىذيف الشرطيف آنف

الحًديث علة ،لـ يت لـ ف مكضكع العلة إال
الذ ر ،كمتى يتحققاف ف أم ىحًديث مف أجؿ أف نقكؿ :إف ف
ى
الحًديث ب ؿ مياروة كذ ا و كاقتدار ،قاؿ اإلماـ
فطاحؿ المحد يف كفحكليـ ،الذيف غاصكا ف بحر علكـ ى
الحًديث كأشرفيا كأدقيا ،كانما (يتم ف منو أىؿ الحفظ
السيكط  ":كىذا النكع مف أجليا" ،أم أجؿ أنكاع علكـ ى

ىح ىم ىد ،كاٍليب ىخ ًارم ،كيعقكب بف أب شيبة،
كالخبرة كالفيـ ال اقب) ،كليذا لـ يت لـ فيو إال القليؿِ ،بف المدين  ،كأ ٍ
كأب ىحاتًوـ ،كأب يزٍرىعةى ،ك َّ
طنً ِّ ".
الد ىارقي ٍ
طلؽ اسـ ً
ً
العلَّ ًة على غ ً
ير ما
تحد ى
اعلـ أنَّوي ٍ
كقد ٌ
ث ي
ابف ٌ
الصبلح عف العلٌة بالمعنى العاـ فقاؿ " :يَّـ ٍ
قد يي ي ي
ً
اؿ الضَّع ً
حاؿ الصِّح ً
خر ً
ً
َّة إلى ح ً
جة لوي ًم ٍف ً
األسب ً
الحًديث اٍل يم ً
المانعة ًم ىف
ؼ،
القادحة ف
اب
ذ رناهي مف باق
ى
ى
ٍ
لفظ ً
بو ،على ما ىك مقتضى ً
العمؿ ً
تب ً
ً
ً
ً
الحًديث ال ىير ًم ىف الجرًح
تجد ف
األصؿ،
العلَّ ًة ف
ى
كلذلؾ ي
علؿ ى
ي
ً
ً
الن ٍس ىخ ًعلَّةن ًم ٍف ًع ً
بال ً
ذب ،كاليفلى ًة ،كسكً
م َّ
الح ًديث يَّـ
ذلؾ ًم ٍف أنك ً
اع الجرًحَّ .
الحفظ ،كنحك ى
لؿ ى
كسمى التٍِّرًمذ ٌ
أرسؿ ً
ً
ً ً
ً َّ ً
ً
ً
َّ
إرساؿ ىم ٍف
نحك
بعضيي ٍـ
إف
ى
ى ى
ى
الحديث الذم أسندهي
اسـ العلة على ما ى
أطلؽ ى
ليس بقاد وح م ٍف كجكه الخبلؼ ،ي
ال قةي الضابطي.")5( ...

)(1

ت :كسكؼ أذ ر ل ؿ كاحدة منيا م بلن خبلؿ الدراسة التطبيقية.
قُ ْم ُ
بالمعنى الخاص االصطبلح المشيكر عند المحد يف

)(4

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)43/

)(2
)(3

انظر إلى رسالة الد تكراه لمحمد التر .)42/( :

) (5انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح (.)190 /
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كشرح ابف حجر بلمو ف الن ت فقاؿ مراده بذلؾ أف ما حققو مف تعريؼ المعلكؿ ،قد يقع ف بلميـ
ما يخالفو ،كطريؽ التكفيؽ بيف ما حققو المصنؼ كبيف ما يقع ف بلميـ أف اسـ العلة إذا أطلؽ على ىحًديث
الحًديث معلكالن اصطبلحان؛ إذ المعلكؿ ما علتو قادحة خفية كالعلة أعـ مف أف ت كف
ال يلزـ منو أف يسمى ى
الحًديث مف أكجو ليس فييا للجرح
قادحة أك غير قادحة خفية أك كاضحة ،كليذا قاؿ الحا ـ" :كانما يعؿ ى
مدخؿ( ،")1كقاؿ العراق عف السابقيف ف ىحًدي و عف العلة ": ...كل ٌف الظاىر أف قصدىـ جمع مطلؽ العلة
خفية انت أك ظاىرة.")2(..

كقد أجمؿ تعريفيا الد تكر محمد الترؾ ف رسالتو للد تكراه فقاؿ" :كيم ف مف خبلؿ تعريفات المتقدميف
الحًديث سكا اف ف السند أك
ؼ العلة بتعريفيا العاـ كىك أنيا تطلؽ على ؿ أمر يش ؿ ف
عر ى
ى
يم ننا أف ين ٌ
المتف ظاى انر اف أـ خفيان(.")3
أكىاـ الرك ًاة ي لِّ ًيـ عمكمان -ال ً
ً
قات كالضعفا ً  -ف ركاياتً ًي ٍـ ،كال
تبحث ف
العاـ
إف العلةى بمعناىا
ِّ
ي
ٍ ي
بعض الرك ًاة ال ً
ً
الخاص -على ً
ً
قات(.)4
أكىاـ
العلة بالمعنى
ط-
ِّ
تقتصر فق ٍ
ي
ت :كبعد ذ ر شرط العلة كما يخرج ب ؿ شرط ،سكؼ أقكـ بالتم يؿ ل ؿ ك و
احدة منيا خبلؿ الدراسة
ُق ْم ُ

التطبيقية.

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

انظر إلى :الن ت على تاب ابف الصبلح البف حجر (.)771 /2
انظر إلى :فتح المييث بشرح ألفية الحديث (.)286 /1
انظر إلى :رسالة الد تكراه لمحمد التر

(.)42/

انظر إلى :الجامع ف العلؿ كالفكائد ،)29/( :كال شؼ الح يث.)24/( :
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وفيو ثَل ثَ ُة مطالب:

ب
المطمَ ُ
ب
المطمَ ُ
ب
المطمَ ُ

لث
ث الثِّا ْ
المبح ُ
َ

األول :ماذا تيسمى العلة إذا ا َّ
حد شرطييا أك بلىما أك لـ يكجد أصبلن؟
ختؿ أ ي
ٌ
قسـ العلة إلى قسميف.
الثاني :األص يؿ ف التعليؿ كأكؿ مف َّ
أقساـ العلة عند المحد يف.
الثالث:
ي

35

سمى العمّ ُة إذا ا َّ
حد شرطييا أو كَلىما أو لم يوجدا أصَلً ؟
ختل أ ُ
المطمَ ُ
ب األول :ماذا تُ ّ
لقد ذ رت فيما سبؽ شرط العلة اللذيف إذا اختؿ أحدىما خرجت العلة عف المعنى االصطبلح
المشيكر عند المحد يف.

الشرط األول :الخفا كاليمكض.

الشرط الثاني :القدح.
نسم
كاذا فيًق ىد ي
أحد الشرطيف فبل يم ف أف ٌ
التال :

الحًديث
العلٌةى بالمعنى االصطبلح  ،أف تكصؼ علة ى

-1فقداف الخفا أك اليمكض ك انت العلة ظاىرة قادحة.

-2فقداف الشرط ال ان ك انت العلة خفية أك غامضة غير قادحة.
 -3فقداف الشرطيف ك انت العلة ظاىرة غير قادحة.

سمى علةن بالمعنى العاـ أك علةن إطبلقان أك على غير ىبابيا
كف ىذه الحالة ت كف العلة بمعناىا العاـ ،كتي ٌ
أك على غير اصطبلحيا.
كليس يعن

أنيا لـ ت ف علة يعؿ بيا المحد كف األحاديث أك أنيـ لـ ي كنكا يعرفكنيا ،بؿ انكا

يعرفكنيا كيعلكف بيا أحادي يـ ك تب العلؿ فييا
الظاىرة

ذب الراكم كفسقة كغير ذلؾ ير.

كيقكؿ الد تكر محمد تر

الترؾ

ير مف األحاديث الت

أعلت بالظاىر أك بالعلة الجلية

بلمان جميبلن عف استخداـ العلما

السابقيف للعلة بالمعنى

االصطبلح الخاص أك المعنى المشيكر للعلة ،فيقكؿ ":كالذم يظير أف اتفاؽ أ ر العلما على قصر العلة

على النكع ال ان ( ،)1كلعؿ السبب ف ذلؾ ىك تقليدىـ البف الصبلح كىك أكؿ مف ذ ره كحرره ،كتابعو مف

جا بعده كاف اف بعضيـ زاد عليو بعض القيكد(.")2

)(1
)(2

العلة الخفية بشرطييا ،كىك جعؿ القسـ ال ان مف أقساـ العلة ف رسالتو العلة الخفية.
انظر إلى :رسالة الد تكراه لمحمد التر

(.)42/
03

قس َم العمة إلى قسمين:
المطمَ ُ
ب الثاني :األص ُل في التعميل و ّأو ُل من ّ
و
و
ً
الحافظى ى ً
ً
تحت
كجلية ،حيث قاؿ
خفية،
قسـ العلةى إلى:
إف
ى
ٌ
ب ى
الخط ٍي ى
الب ٍيدادمَّ(ت463ىػ) يعد أك ىؿ مف ى
عنك ً
اف " ًف أ َّ
ت تىٍل ًق نينا ىكًاَّن ىما يى ىك ًعٍل هـ يي ٍحًد يوي اللَّوي ًف اٍل ىقٍل ًب أى ٍش ىبوي ٍاألى ٍش ىيا ً بً ًعٍلًـ اٍل ىحًديث
ىف اٍل ىم ٍع ًرفىةى بًاٍل ىحًديث لى ٍي ىس ٍ
الدر ً
مع ًرفىةي الص ً
َّ ً ً ً
ط ىراكوة كىال ىد ىن و
ؼ كىن ٍق يد َّ
ؼ ىج ٍكىدةى ِّ
الد ىنانً ً
س ىكىال
اىًـ فىًَِّنوي ىال ىي ٍع ًر ي
ىٍ
ٍ
ير ىك َّ ى
الد ىين ًار ىكالد ىراىـ بلى ٍك وف ىكىال ىمس ىكىال ى ى ى
َّر ى
ص ىي ور أىك ً ب ور كىال إًلىى ً
كد إًلىى ً
ش كىال ً
ضي و
و
ؼ اٍل ىب ٍي ىرىج
ؽ أ ٍىك ىس ىع وة ىكًاَّن ىما ىي ٍع ًرفيوي النَّ ًاق يد ًع ٍن ىد اٍل يم ىع ىاي ىن ًة فىىي ٍع ًر ي
صفى وة تى يع ي
ٍ ى ى
ىن ٍق ى
ً
كب ىب ٍع ىد طي ً
كش ك ى ىذلً ىؾ تىميً ييز اٍل ىحًديث فىًِنَّوي ًعٍلـ ىي ٍخليقيوي اللَّوي تى ىعالىى ًف اٍل يقلي ً
ك َّ
كؿ اٍل يم ىم ىار ىس ًة
الزائً ى
ؼ ىكاٍل ىخال ى
ٍ
ه
ص ىكاٍل ىم ٍي يش ى ى
ى
ً
ً ً ً ً
ً
ً
الزمف
بعد
ض ِّ
ؼ علييا إال ى
فمف األحاديث ما تى ٍخفىى ًعلَّتيوي ،فبل يي ٍكقى ي
كم ى
لىوي ىكاال ٍعت ىنا بًو ...ى
النظر الشديد ،ي
ً
البعيد ،كيذ ر بعد عدة أقكاؿ عف األئمة ال راـ قكؿ اإلماـ عل ِّ ً
ت ىعلً َّ ٍب ىف
بف المدين ِّ  :فيقكؿ " :ىس ًم ٍع ي
ً
اٍلمًدينً ِّ  ،يقيك يؿ ":ربَّما أ ٍىدرٍ ي ً َّ ً
يف ىس ىنةن (.")1
ى
ت علةى ىحديث ىب ٍع ىد أ ٍىرىبع ى
ي ى ى
ى
و
الخطيب ىك أكؿ مف َّ
ؼ العلة إلى خفية كجلية.
كمف ىنا يم ف أف نقكؿ :إف
صن ى
ى
الخفية:
ف في العمّ ِة
أ ّو ُل من صنَّ َ
ّ
الحًديث ف نكوع خاص ،كلى ىعلَّوي أك يؿ ىم ٍف ىع َّرفىيىا
ؼ ى
يي ىعد اإلماـ الحا يـ (ت405ىػ) ى
صَّن ى
علؿ ى
أكؿ ىم ٍف ى
ٍس ًو ىغ ٍير الص ً
اص ًطبلحان...حيث قاؿً ":على ًؿ اٍلحًديث ،كىك ًعٍلـ بً أر ً
ًً
َّ ً ً
..كًاَّن ىما يي ىعلَّ يؿ
َّح ً
ى
ٍ
ى
ى يى ه ى
يح ،ىكالسَّقيـ ،ىكاٍل ىج ٍرًح ىكالت ٍعديؿ .ى
اٍلحًديث ًمف أىكج وو لى ٍيس لًٍلجرًح ًفييا م ٍد ىخ هؿ ،فىًِ َّف حًديث اٍلم ٍجرك ًح س ًاقطه ك واه ،ك ًعلَّةه اٍلحًديث ،ي ٍ ير ًف أىح ًاد ً
يث
ى
ى
ى
ٍ ٍي
ى
ى
ى ىٍ
ى ي
ى ي
ى ى
ى ى
صير اٍلحًديث معليكنال ،كاٍلح َّجةي ًف ً
ً
ً
ً
ً
ً َّ
يو ًع ٍن ىد ىنا اٍل ًح ٍفظي،
ال ِّقىات أ ٍ
ى ي
ىف يي ىح ِّد يكا بً ىحديث لىوي علةه ،فىىي ٍخفىى ىعلى ٍي ًي ٍـ عٍل يموي ،فىىي ي ى
ىٍ

ىكاٍلفى ٍي يـ ،ىكاٍل ىم ٍع ًرفىةي ىال ىغ ٍي ىر(.")2
الحًديث.")3(...
"كىذا ال بلـ مف الحا ـ (رحمو الل تعالى) أكؿ تقعيد نظرم لتحديد علة ى
مانع ً
للعلة" ،كىذا مف الحا ًـ محاكلةه أكلى
غير
يؼ أكل
جامع كال و
و
تكر :ىى َّماـ ىس ًع ٍيد "إنو تعر ه
ي
يقك يؿ الد ي
للعلة ،كال يم ف أف نسميو ح ٌدان بما يحمليو الحد مف الضك ً
مفيكـ عاـ ً
ً
ً
و
بلـ اإلماـ
ابط ....ما ييبلحظي ف
لتحديد
ي
ىي ى
ي
التعديؿ ً
الحا ًـ قىصر ً
ً
ً
لمنيج ً
احتكت على
العلؿ الت
تب
ؼ
للج ٍرًح ك
العلة على ما ال
ً
ى
فيو ،كىك يمخالً ه
ٍ
مدخؿ ى
ٍي
()4
و
الرًاكم ".
علؿ ىس ىبيبيىا ىج ٍريح َّ
ً
ً
ً
علييـ
الخفا ً  -بقكلو..." :فيخفى
العلة األكؿ -
شرط
ك أف اإلماـ الحا ىـ يشير إلى
اليمكض ك ى
ٍ
الشرط ال ان -القى ٍد ًح -بقكلو..." :فيصير ً
ً
علموي ،"...كالى
الحديث ىم ٍعلكالن ،"...أم فيو علةه قادحةه تجعليوي
ى ى
ي
()5
و
حينئذ قادحةن .
كف
ىم ٍردكدان؛ أل َّف العلةى ت ي
الحًديث ف نكًع
صن ى
كعلى ىذا يم ف أف نقكؿ :إف الحا ـ (رحمة الل تعالى) ىك أكؿ مف ٌ
ؼ ف علؿ ى
عرؼ العلة بالشرطيف أم المعنى االصطبلح المشيكر اآلف عند المحد يف.
خاص كأكؿ مف حاكؿ أف يي ٌ
)(1

انظر إلى :الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع للخطيب البيدادم ()257 -255 /2

)(2

انظر إلى :معرفة علكـ الحديث للحا ـ (.)112 /

)(4

انظر إلى :شرح علؿ الترمذم (.)21 /1

)(3

)(5

انظر إلى :مفيكـ العلة عند المحد يف لمحمد طكالبة ( ،)3/كمجلة المنارة (.)492/
انظر إلى :العلة بمعناىا العاـ (.)8/
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ب الثالث :أقسام العمة()1عند المحدثين:
المطمَ ُ
و
تقسيـ للعلٌ ًة مف حيث محؿ كقكعيا ىك تقسيـ الحافظ ابف حجر العسقبلن ف الن ت:
أفضؿ
كلعؿ
ى
حيث كقكعيا إلى قسميف:
قس ىـ العلٌةى مف ي
حيث ٌ
أولً :من حيث اإلسناد:

 -1ما كقعت العلة ف اإلسناد كلـ تقدح مطلقان(.)2

 -2ما كقعت العلة فيو ف اإلسناد كتقدح فيو دكف المتف.
ثانياً :من حيث المتن:

 -1ما كقعت العلة ف المتف دكف اإلسناد كال تقدح فييما.

 -2ما كقعت العلة ف المتف كاستلزمت القدح ف اإلسناد.
 -3ما كقعت العلة ف المتف دكف اإلسناد(.)3

ٌ
أما أ رىا كقكعان فت كف ف السند ،ما قاؿ العراق ف ألفيتو ":ىك ٍى ى
ً ()5
ط ًع يم ٍس ىند ".
ف المتٍ ًف بًقى ٍ
قاؿ السخاكم ف

المتف.")6(...

شرحو ليا ":كى  ،أم العلة الخفية -تج

()4

تى ًج ي ىغالًبان ف الس ىَّنًد ...تى ٍق ىد يح

غالبان ف

السند -أم :كقليبلن ف

قد ذ ر ابف حجر ل ِّؿ ك و
احدة م االن يبيف فيو م اف كقكع العلة مف حيث الجانب العمل  ،كلـ أذ ر
ي
األم لة ألن سكؼ أنتقؿ بعد ىذا المطلى ًب إلى الفصؿ ال الث كفيو الدراسة التطبيقية العملية مف ً تىاب العلؿ
الب ًف أب ىحاتًوـ ،كالل كل التكفيؽ(.)7
ٍ

)(1

ت :أقصد بيا مف حيث كقكعيا ف السند أك المتف أك لييما معان.
قُ ْم ُ
ف ىذه الحالة لـ تقدح ف اإلسناد كال ف المتف مطلقان.

)(4

أم العلة القادحة الخفية.

)(6

انظر إلى :فتح المييث بشرح ألفية الحديث (/1

)(2
)(3

)(5

انظر إلى :الن ت على تاب ابف الصبلح البف حجر (.)748-747 /2
انظر إلى :ألفية العراق = التبصرة كالتذ رة (.)111 /
.)278

) (7انظر إلى :الن ت على تاب ابف الصبلح البف حجر (.)748-747 /2
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و
مباحث:
كفيو أرىب ىعةي

ص ُل الثّالِ ْث
الفَ ْ

ث األول وفيو:

المبح ُ
َ
ً
لئلعبلؿ بالتدليس.
نماذج
خمسةي
ى
ى
الثاني ِ
ث ِ
وفيو:

المبح ُ
َ
 بل ىةي ًً
لئلعبلؿ باالنقطاع.
نماذ ىج
ث كفيو:

ث الثّالِ ُ
المبح ُ
َ
ً
ً
بالكىـ.
 -بل ىةي نماذ وج لئلعبلؿ ى

ث الرابع وفيو مطمبان:

المبح ُ
َ
 المطمَب األول :أربعةي ًً
لئلعبلؿ بالتصحيؼ.
نماذ ىج
ُ
ىى
ب الثّاني :أنمكىذ هج لئل ً
عبلؿ باإلبداؿ.
 -المطمَ ُ

03

ث األول
المبح ُ
َ
()1
وفيو خمس ُة ِ
إلع ََل ِل ِبالتَّ ْدلِ ْي ِ
س
نماذ ٍج لِ ْ
َ

األ نموَذ ُج األول:
 –1مسألة ( )1066قاؿ ٍابف أب حاتًوـ ( رًحمو الل )(" :)2كسألت أب ( )3عف حًد و
يث ركاه ىشاـ بف عمار،
ى
ى
ي
ى ىي ي
كؿ اللَّ ًو ( )دخؿ
عف الكليد بف يم ٍسًلـ؛ قاؿ :حد نا األكزاع  ،عف عطا ؛ أنو حد و ،عف ىعائً ىشة :أف ىر يس ى
علييا كعندىا حميـ( )4ليا يخنقو المكت ،فلما رأل النب ( )ما بيا قاؿ :ال تبتئس على حميمؾ؛ فِف ذاؾ
مف حسناتو؟ قاؿ أب  :ىذا ىحًديث من ر(.")6(.)5
تخريج الحديث
أولً:
ُ
اج ٍو ًف
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب يف ىم ى

ًً ً
اب ما جا ف
يس ىننو تىاب الجنائز ىب ي
حديث بلفظو.
( )1450مف طريؽ ىشاـ بف عمار بو
ه

الحفٌاظ ()688/2
 -ذ ره الذىب ف تذ رة ي

()7

المؤمف يؤجر النزع ( )441/2ىحًديث رقـ

مف طريؽ ىشاـ بف عمار بو حديث بلفظو.

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
ِ
السمَ ِم ُّي الدِّم ْ ِ
ام ْب ُن َع َّم ِ
ب(.)8
ص ْي ٍر ُّ
ِ -1ى َ
شق ُّي ا ْل َخط ْي ُ
ار ْب ِن ُن َ
َ
شُ
()10
()9
ً
ً ً
َّاف ف ال قات( ،)11كنقؿ
قاؿ يحيى بف معيف " :قة " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  " :قة صدكؽ " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
صدكؽ ،كلما بر تيير ك لما دفع إليو قرأه ك لما لقف تلقف ،ك اف قديمان أصح،
ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو قكلو":
ه
()12
ىح ىمد( )1قكلو" :ما
اف يق أر مف ً تىابو ،كعف يحيى بف معيف قكلو ":يس يس  ،كنقؿ المزم عف عبداف بف أ ٍ
()1
الدلى ً
س -كىك اختبلط
التدليس :ىك ما لـ ِّ
يسـ فيو الراكم مف حد و كأكىـ سماعو للحديث ممف لـ يحد و بو .كىك مشتؽ مف ى
الظبلـ ،-سم بذلؾ الشت ار يما ف الخفا  .انظر إلى شرح المنظكمة البيقكنية مع حاشية األجيكرم (.)59/
()2

سبقت ترجمتو ف التمييد.

()4

الحميـ كالحامة :ىك خاصة اإلنساف كمف يقرب منو .انظر إلى" :النياية" (.)446/1

( )3سبقت ترجمتو ف التمييد.
()5

تنكعت إطبلقات أبك حاتـ على الحديث المن ر فتارة يطلقو على الحديث الذم فيو رواك ضعيؼ أك متركؾ أك فيو انقطاع ف

اإل سناد أك فيو حديث مكضكع أم ن ارة ف المتف أك يطلقو على الحديث الذم ف إسناده رواك مدلس .انظر إلى :الحديث
()6

المن ر عند ابك حاتـ (.)27-8/

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )360-359 /1علؿ أخبار ف الجنائز  ،مسألة رقـ (.)1066

( )7انظر إلى :ترجمة عبداف اإلماـ رقـ .)688/2(709
( )8انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)242/30
()9

انظر إلى :سؤاالت ابف الجنيد ليحيى ابف معيف (.)397/

()10
()11

انظر إلى :ال قات للعجل (.)332/2

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)233/9

( )12انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)67-66/9
00

الن ىسائً قكلو" :ال بأس بو( ،")2كعف َّ
اف ف الدنيا م لو" ،كعف َّ
بير المحؿ(،")3
طنً قكلو" :
الد ىارقي ٍ
ه
صدكؽ ،ي
كقاؿ الذىب ً " :
بير المحؿ ما قاؿ
خطيب دمشؽ كعالميا( ،")4كقاؿ سبط العجم ":
الحافظي
ه
ي
صدكؽ ي
طنً  ،إال أنو بر فصار يتلقف ً
َّ
نص عليو أبك حاتـ كيقاؿ إف ممف سمع منو
الد ىارقي ٍ
ى
فحدي و القديـ أصح ما ٌ
قديمان أبك عبيد القاسـ بف سبلـ ،ركل عنو قبؿ كفاتو بنحك عف أربعيف سنة ،أما ركايتو ف صحيح اٍليب ىخ ًارم

صدكؽ مقرئه بر
في تحمؿ على أنيا مف مركياتو قبؿ أف ي بر كيلقف .")5(....قاؿ الحافظ ابف حجر":
ه
فحًدي و القديـ أصح ،مات سنة خمس كأربعيف كمائتيف على الصحيح(.")6
فصار يتلقف ى
القول ِ
ِ
فيو :صدكؽ تلقف لما بر.
َلص ُة
ُخ َ
سمِم القرشي ،أ َُبو العباس الدمشقي مولى بني أمية (.")7
-2ا ْل َولِيد بن ُم ْ
الحًديث كالعلـ.")8( .كقىاؿ أيىبك يزٍرىعةى الدمشق  ":سألت أ ىىبا مسير ىع ًف
قى ى
اف الكليد قة كثير ى
سعد ":ى ى
اؿ ٍابف ٍ
اف مف قات أصحابنا ،كف ركاية ":مف حفاظ أصحابنا( ،")9كقاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ قاؿ
الكليد ابف يم ٍسلًوـ فىقى ى
اؿ ":ى ى
()10
ً
الشامييف ًمف
لحًديث
الحًديث " ،كقى ى
اؿ أ ٍ
ٌ
ىح ىم يد ":لى ٍي ىس أحد أركل ى
سألت أب عف الكليد بف يم ٍسلـ فقاؿ ":صالح ى

عياش( ،)11كقاؿ الذىب ف تاريخو ":ك اف الكليد ىم ىع حفظو ك قتو قبيح التدليس ،يحم يؿ
الكليد كاسماعيؿ ٍبف ٌ
()12
ىع ٍف أ و
اؿ أبك
يناس ٌذابيف كتلقى ىع ًف ابف يج ىريج كغيرهٌ ،ـ يي ٍس ًقط الًَّذم سمع منو كيقكؿ ":ىع ًف ابف يج ىريج "،كقى ى
اف الكليد يأخذ ًمف ابف أب السَّفىر ىحًديث األكزاع ٌ  ،ك اف ابف أب السفر ٌذ نابا ،كىك ىيقيك يؿ فييا":
يم ٍس ًير ":ى ى
()13
أفسدت ىحًديث
ت اليي ـ ٍبف خارجة ىيقيك يؿ :قلت للكليد :قد
" ،كقى ى
قى ى
ى
اؿ صالح ىجزرة ":ىس ًم ٍع ي
اؿ األكزاع ٌ
م ،ىك ىع ٍنوي :ىع ٍف يحيى،
اؿ :ك يؼ؟ قلت :تركم ىع ًف األكزاع ىع ٍف نافع ،كعف األكزاع ٌ ىع ًف الزٍى ًر ِّ
األكزاع ٌ  .قى ى
م قرة كغيره ،فما يحملؾ ىعلىى
كغيرؾ ييدخؿ بيف األكزاع ٌ كنافع ىع ٍبد الل ٍبف عامر األسلم ٌ  ،كبينو كبيف الزٍى ًر ِّ

()1
ىى ىك ًازم ا ٍل يج ىكالً ًيق  ،كاسمو :عبد الل ،فخفؼ ،ك اف أحد الحفاظ األ بات،
عبداف بف أحمد بف مكسى بف زياد ،أبك محمد ٍاأل ٍ
مات سنة بل مائة كست .انظر إلى تاريخ اإلسبلـ.)104/7( :
()2

انظر إلى :تسمية شيكخ النسائ (.)113/63

()4

انظر إلى :ال اشؼ (.)337/2

( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)248/30
()5

انظر إلى :االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط (.)364/

()7

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)86/31كتاريخ اإلسبلـ ( )1241/4كسير أعبلـ النببل  ،)211/9(:كتذ رة

( )6انظر إلى :تقريب التيذيب (.)573/

()8
()9

الحافظ ،)302/1( :كتاريخ الدكرم ،)634/2( :كطبقات خليفة ،)317/( :ك قات ابف حباف.)222/9(:
انظر إلى :الطبقات ال برل البف سعد (.)470/7
انظر إلى :تاريخ ابك زرعة الدمشق (.)384 /

()10

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)17/9

()12

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1241 /4

()11

()13

انظر إلى :تاريخ بيداد(.)222/6

انظر إلى :المرجع السابؽ(.)1242 /4
01

اؿ ":أ ٍينب يؿ األكزاع ٌ أف يركم ىع ٍف م ؿ ىىؤال ً  .قلت ":فِذا ركل األكزاع ٌ ىع ٍف ىىؤال ً الضعفا منا ير،
ىذا؟ قى ى
كصيرتيا ًمف ركاية األكزاع ٌ ىع ًف ال قات ضعؼ األكزاع ٌ  .فلـ يلتفت إلى قكل ( ")1ىكقىاؿ
أنت
فأسقطتيـ ى
ٌ
اٍل ًع ٍجلً  ":اٍل ىكلًيد ٍبف يم ٍسلًـ قة(،")2كقاؿ أبك زرعة الدمشق عف الكليد ":يعان تدليس التسكية( ،")3ىكقىاؿ أيىبك
اٍل ىح ىسف َّ
طنً الكليد بف يم ٍسلًـ يرسؿ ،يركم عف األكزاع أحاديث األكزاع عف شيك وخ ضعفا عف شيك وخ
الد ىارقي ٍ
م فيسقط أسما الضعفا كيجعليا عف األكزاع عف عطا يعن
قد أدر يـ األكزاع م ؿ نافع كعطا كالزٍى ًر ِّ
م ؿ عبد الل بف عامر األسلم كاسماعيؿ بف يم ٍسلًـ (.")4كقاؿ الذىب  ":إذا قاؿ الكليد بف يم ٍسلًـ عف
أكعف األكزاع فليس بمعتمد ألنو يدلس عف ذابيف فِذا قاؿ حد نا فيك حجة( ")5ذ ره ٍاب يف
ال قات(،")6كقاؿ الذىب  ":اف مدلٌسان فيتقى مف ىحًدي و ما قاؿ فيو عف ،")7(...كقاؿ ابف حجر ":قة
التدليس كالتسكية ( ،")8كقد ذ ره ابف حجر ف المرتبة الرابعة ف طبقات المدلسيف كيشترط لقبكؿ ركايتو أف
مكصكؼ بالتدليس الشديد مع الصدؽ(")9مات
للحًديث كقاؿ عنو" :
ه
يصرح الراكم فييا بالسماع ف ركايتو ى
الكليد ف شير المحرـ سنة خمس كتسعيف كمائة (.")10
تبة الر ً
فيو :قة ل نو ير التدليس كالتسكية" ،مدلس مف المر ً
القول ِ
ِ
الذيف ال يقب يؿ ىحًدي يـ
ابعة
َلص ُة
ى
ه
ُخ َ
بالسماع".
إال إذا صرحكا
ً
بن أبي عم ِر ٍو ْاألَو َز ِ
الر ْح َم ِن ْب ُن َع ْم ِ
رو ِ
الفقيو(.")12
اع ُّي( ،)11أ َُبو َع ْم ِر ٍو
َ -3ع ْب ُد َّ
ُ
ْ
َْ
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف عبدالرحمف بف ميدم قكلو" :ما اف بالشاـ أحد أعلـ بالسنة مف
الحًديث كالفقو(")1
األكزاع (")13قاؿ يحيى بف معيف ":قة(،")14كقاؿ المزم" :إماـ أىؿ الشاـ ف زمانو ف
ى
ابف جريج
ً
َّاف ف
حب ى
ل نو ير

()1

انظر إلى :المرجع السابؽ(.)1243 /4

()2

انظر إلى :ال قات للعجل (.)56/

()4

انظر إلى :الضعفا كالمترك كف للدارقطن (.)139 /

()6

انظر إلى :قات ابف حباف (.)222 / 9

( )3انظر إلى :المدلسيف (.)99 /
()5

()7
()8
()9

انظر إلى :ميزاف االعتداؿ(.)348/4

انظر إلى :ال اشؼ (.)355 /2
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)584 /

انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)51 /

( )10انظر إلى :تقريب التيذيب (.)584 /
(ٍ )11األىكىز ً
اع ِّ  :بفتح األلؼ كس كف الكاك كفتح الزام ف آخرىا العيف الميملة ،ىذه النسبة إلى األكزاع ،كى قرل متفرقة فيما
ٍ
أظف بالشاـ فجمعت ،كقيؿ ليا األكزاع ،كقيؿ إنيا قرية تل باب دمشؽ يقاؿ ليا األكزاع ،كىك الصحيح .األنساب
للسمعان .)387/1( :

( )12انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)308-307/17
( )13انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)184/1

( )14انظر إلى :تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (.)45/
02

ً
الحًديث أربعة ":األكزاع ،
َّاف ف ال قات( ،")2كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة(،")3كقاؿ مرة" :األئمة ف
ى
كذ ره ٍاب يف حب ى
كمالؾ ،كسفياف ال كرم ،كحماد بف زيد(،")4كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة جليؿ ،مات سنة سبع كخمسيف

كمائة(.")5

القول ِ
ِ
فيو :قةه جليؿ.
َلص ُة
ُخ َ
سمَ ُم اَْلقَُر ِش ُّي ،أبو ُم َح َّم ٍد ا ْل َم ِّك ُّي(.")6
اء ْب ُن أبي َرَب ٍ
اس ُم ُو أَ ْ
اح ،و ْ
َ -4عطَ ُ
()7
كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود":
نقؿٍ ":اب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف معيف قكلو " :قة" ،كعف أب يزٍرىعةى قكلو ":قة " ،ى
ً
بعض ً
الحًديث ( ،")8كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة( ،")9كذ ره ٍاب يف
سمعت
ي
أىؿ العلـ قالكا ":اف قة فقييان عالمان ىير ى
ى
()11
()10
ً
َّاف ف ال قات " ،كقاؿ الذىب " :أحد األعبلـ " ،كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة فقيو فاضؿ ل نو ير
حب ى
ىخ ىرة كلـ ي ر ذلؾ منو ،مات سنة أربع عشرة كمائة على المشيكر(.")12
اإلرساؿ ،قيؿ ":إنو تيير بًأ ى
القول ِ
ً
ِ
اإلرساؿ.
فيو :ثقة ،فقيوه فاض هؿ ،يير
ُخَلص ُة
بنت ع ِ
الص ِدي ِ
ام ٍر ،أـ
ت أبي َب ْك ٍر َّ
المؤمنيف ،أفقوي النسا ً يم ٍ
طلقان
ق ،وأ ُّ
ُميا ُّ
َ -5ع ِائ َ
شة ِب ْن ُ
وم َ
ان ُ َ
ى
أم ُر َ
كأفض يؿ أزكا ًج َّ
الصحيح ،كتكفيت عائشة ليلة سبع عشرة
كخمسيف على
سبع
النبً ِّ (،)
ً
ماتت سنةى و
ٍ
ى
مف رمضاف ىذه السنة ،كأكصت إلى ىع ٍبد اللَّ ًو بف الزبير ،كصلى علييا أبك ىريرة بعد الكتر،
كدفنت بالبقيع كى بنت ست كستيف سنة ،كلـ ي ف بالبقيع قبر مطابؽ بالحجارة غير قبر الحسف
بف عل كقبرىا(.")13

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)308/17
()2
()3
()4

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)62/7
انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)83/2
انظر إلى :المرجع السابؽ (.)276/5

( )5انظر إلى :تقريب التيذيب (.)347/

( )6انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)69/20

( )7انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)331/6
()8
()9

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)20/6
انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)135/2

()10
()11

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)198/5
انظر إلى :ال اشؼ (.)21/2

( )12انظر إلى :تقريب التيذيب (.)391/

( )13انظر إلى :اإلصابة ( ،)235-231/8كالمنتظـ ف تاريخ الملكؾ كاألمـ ،)303 /5( :كتقريب التيذيب.)750/( :
03

بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ثَلث ٍ
عمل:
فيو ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

()1
ًو
الحًديث.
كى الت أشار إلييا ي هؿ مف ٍاب ًف أب ىحاتـ كالذىب " ،فقاال :إنو من ر ل ف لـ يبينا ن ارة ى
الحًديث ف تدليس الكليد ً
بف يم ٍسلًوـ فتدليسو تدليس تسكية( ،)2ما ىك المشيكر عنو،
ُق ُ
مت :إف ن ارة ى
كسكل السند على عطا كاف لـ تكجد
ض ًعيؼ،
حيث عمؿ على إسقاط شيخ األكزاع  ،كالراجح أف ىذا الشيخ ى
ٌ
ركايات أخرل ت بت ىذا ،إال أف قكؿ َّ
طنً ِّ  ":الكليد بف يم ٍسًلوـ يرسؿ ف أحاديث األكزاع  ،فعند األكزاع
الد ىارقي ٍ
م
شيكهخ ضعفا  ،عف شيك وخ أدر يـ األكزاع  ،فيسقط الضعفا كيجعليا عف األكزاع  ،عف نافع كالزٍى ًر ِّ
كعطا (.")3كىذا يعد خير و
رجحناه  ،كلعؿ ىذا يمر ياد اإلماميف أب ىحاتًوـ كالذىب ف قكليما
دليؿ على صحة ما ٌ
تفرًد ىشاـ بف عمار ،كقد تيير حفظو ك اف يتلقف ،فمف أجؿ ذلؾ ت لـ فيو
بن ارتو ،كلعؿ الن ارة ت كف مف ٌ

بعض أىؿ العلـ ما تقدـ ف ترجمتو.

ِ
العمّ ُة الثانية:

()4
الحًديث كىك :اٍل ىكلًيد بف يم ٍسًلـ ،كمف المتعارؼ
كجكد رواك يمدلٌس " ،مف المرتبة الرابعة ف إسناد ىذا ى
تقدـ ف ترجمتو أنو يدلس تدليس تسكية ،كلقد صرح
عليو عند المحد يف أنو البد أف يصرح بالسماع ،كلقد ٌ

بالسماع عف شيخو األكزاع بصيية حد نا كبيذا التصريح تزكؿ تيمة التدليس.

( )1انظر إلى تذ رة الحفاظ(.)688/2
َّ
اف ،ك يىك ىشر أى ٍقس ً
(ً )2
كف ىم ٍع يركفنا بًالتَّ ٍدلً ً
ام ًو ؛ ًأل َّ
ؼ
يس التَّ ٍس ًكىي ًة " :ىس َّماهي بً ىذًل ى
يس ،ىكىي ًج يدهي ا ٍل ىك ًاق ي
ىف ال ِّقىةى ٍاأل َّىك ىؿ قى ٍد ىال ىي ي ي
ى
تى ٍدل ى
ؾ ٍاب يف ا ٍلقىط ً ى ى
ً
آخر فىي ٍح ي ـ لىو بًالص َّ ً
ًو
ً
ؾ ىبًقَّيةي ٍب يف
يد ،ىك ًم َّم ًف ا ٍشتي ًي ىر بًًف ٍع ًؿ ىذلً ى
ىعلىى السىَّن ًد ى ىذلً ى
كر ىش ًد ه
ؾ ىب ٍع ىد التَّ ٍس ًكىية ،قى ٍد ىرىكاهي ،ىع ٍف قىة ى ى ى ي ي
ِّحة ،ىكًفيو يغ ير ه
كف لى ٍف ًظ التَّ ٍدلً ً
اف إًَّن ىما ىس َّماهي تى ٍس ًكىيةن بً يد ً
ا ٍل ىكًل ًيد" .انظر إلى  :تدريب الراكم ( ،)257 /1كقىا ىؿ :يَّـ ٍاب يف ا ٍلقىطَّ ً
يس ،فىىيقيك يؿ :ىس َّكاهي
يدا ،فىيقيكليكف ج َّكىده في ىبل هف ،أىم ىذ ى ر م ٍف ًف ً
ىف
ؼ ىغ ٍي ىريى ٍـ ،.ىكالتَّ ٍحًق ي
ىج ىك ًاد ،ىك ىح ىذ ى
يو ًم ىف ٍاأل ٍ
في ىبل هف ،ىك ىى ًذ ًه تى ٍس ًكىيةه ،ىكا ٍلقي ىد ىما ي يي ىسم ى
يؽ أ ٍ
كنوي تى ٍج ًك ن ى ى ى ي
ٍ ى ى
ً ًَّ
ً
ً
ً
ؾ ًٍ
ت ىب ٍيىنيي يـ ا ٍل ىك ىسائًطي ًف ىذلً ى
يف يح ًذفى ٍ
اإل ٍسىن ًاد ،قىًد ٍ
يس التَّ ٍس ًكىي ًة ،فى ىبل يب َّد أ ٍ
كف ي ؿ م ىف ال ِّقىات الذ ى
ىف ىي ي ى
ييقىا ىؿ :ىمتىى قي ىؿ تى ٍدل ي
اجتى ىمعى
يس لىـ ي ٍحتى ٍج إًلىى ٍ ً
يث ،كًا ٍف ًقي ىؿ :تىس ًكيةه بً يد ً ً ً
ؾ ا ٍلح ًد ً
ًً ً ً
ً
َّ
ىح ود ًم ٍنيي ٍـ بً ىم ٍف فى ٍكقىوي،
اجت ىما ًع أ ى
كف لى ٍفظ التَّ ٍدل ً ٍ ى
ٍ ى
ص م ٍنيي ٍـ بً ىش ٍي ًخ ىش ٍيخو ف ىذل ى ى
الش ٍخ ي
ى
ىف ي ً
ً
اإلس ىبلًـ :كي ٍد يخ يؿ أ ٍىي ً
ؾ ،فىًَِّنوي لى ٍـ ىيقى ٍع ًف التَّ ٍدلً ً
ؼ ىش ٍي ىخ
ى ىما فى ىع ىؿ ىمالً ه
ص ى
ضا ف ىى ىذا ا ٍلق ٍسًـ التَّ ٍس ًكىيةي ،بًأ ٍ ى
ن
ىى
ىص نبل" .كقىا ىؿ ىش ٍي يخ ًٍ ٍ
يس أ ٍ
يؽ ًم ٍنيي ٍـ:
؛م ٍ يركهه ًج ًّدا ،ىذ َّموي أى ٍ ىير ا ٍل يعلى ىما ً  ،يَّـ قى ى
ىش ٍي ًخ ًو بً ىذلً ى
اؿ فى ًر ه
ؾ .انظر إلى :تدريب الراكم (.)259 /1كح مو عند العلما ى
كد ِّ ً
م ٍف ع ًر ى ً
اع .انظر إلى :تدريب الراكم (.)262 /1
َّم ى
كحا ىم ٍريد ى
ص ىار ىم ٍج ير ن
ى ي
الرىك ىاية ىكًا ٍف ىبي ى
ؼ بًو ى
َّف الس ى
( )3انظر إلى سؤالت السلم للدارقطن (.)319-318/
()4
ت :كقسـ ابف حجر مراتب المدلسيف ،على خمس مراتب  :كىـ المرتبة األولى :مف لـ يكصؼ بذلؾ إال ناد انر يحيى بف
قُ ْم ُ
سعيد األنصارم المرتبة الثانية  :مف احتمؿ األئمة تدليسو كأخرجكا لو ف الصحيح إلمامتو كقلة تدليسو ف جنب ما ركل

ال كرم أك اف ال يدلس إال عف قة ِبف عيينة ،المرتبة الثالثة  :مف أ ر مف التدليس فلـ يحتج األئمة مف أحادي يـ إال

بما صرحكا فيو بالسماع كمنيـ مف رد حدي يـ مطلقا كمنيـ مف قبليـ أب الزبير الم

 ،المرتبة الرابعة :مف اتفؽ على

أنو ال يحتج بشئ مف حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع ل رة تدليسيـ على الضعفا كالمجاىيؿ بقية بف الكليد المرتبة
04

ِ
العمّ ُة الثالثة:

الحًديث ،كىك :ىشاـ بف عمار السلى ًم  ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة
كجكد رواك صدكؽ ف إسناد ىذا ى

قادحة.

ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
()1
ً
الحًديث ،كى تفرد
ي
ض ًع ه
يؼ بيذا اإلسناد؛ للن ارة المكجكدة ف سند ى
الحديث بعد تخريجو كبياف عللو ى
ً
بف يم ٍسلًوـ ما تقدـ.
ىشاـ بف عمار السلىم ِّ  ،كتدليس التسكية الذم دلسو الكليد ي

الخامسة  :مف ضعؼ بأمر آخر سكل التدليس فحدي يـ مردكد كلك صرحكا بالسماع اال أف يك ؽ مف اف ضعفو يسي انر ابف

لييعة .انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)14-13 /
()1
صفىةى الص ً
يؼ :ك يىك ما لىـ ي ٍجمع ً
ً
َّحي ًح أ ًىك الٍ ىح ىس ًف .انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح ( ،)111/كتدريب
ي
الحديث الضَّع ي ى ى ى ٍ ى ى ٍ
الراكم(.)195/1
05

األنموَذ ْج الثاني:
 -2مسألة ( )1957قاؿ ٍابف أب حاتًوـ ً
الحًديث الذم ركاه إسحاؽ بف
(رح ىموي اللي )" :كسمعت أب كذ ر ى
ي
ى ى
راىكيو ،عف بقية؛ قاؿ :حد ن أبك كىب األسدم؛ قاؿ :حد نا نافع ،عف ابف عمر قاؿ :ال تحمدكا إسبلـ
ئ حتى تعرفكا عقدة رأيو .قاؿ أب  :ىذا ً
امر و
الحًديث عبيد الل بف
الحديث لو علة قؿ مف يفيميا؛ ركل ىذا ى
ى
عمرك ،عف إسحاؽ بف أب فركة ،عف نافع ،عف ابف عمر ،عف النب ( ،)كعبيد الل بف عمرك نيتو :أبك
كىب ،كىك أسدم؛ ف أف بقية بف الكليد نى عبيد الل بف عمرك ،كنسبو إلى بن أسد؛ ل يبل يفطف بو ،حتى

إذا ترؾ إسحاؽ بف أب فركة مف الكسط ال ييتدل لو ،ك اف بقية مف أفعؿ الناس ليذا .كأما ما قاؿ إسحاؽ
ف ركايتو عف بقية ،عف أب كىب" :حد نا نافع" ،فيك كىـ ،غير أف كجيو عندم :أف إسحاؽ لعلو حفظ
الحًديث ،كلما يفطف لما عمؿ بقية مف تر و إسحاؽ مف الكسط ،كت نيتو عبيد الل بف عمرك،
عف بقية ىذا ى
فلـ يفتقد لفظ بقية ف قكلو" :حد نا نافع" ،أك «عف نافع»(.")1
الح ِديث:
أولً -تخريج َ

ِّ ً
 ذ ره الخطيب ف ًىخ ىب ًار ىب ٍع ً
يف مف طريؽ
اب ًذ ٍ ر ىش ٍ و ًم ٍف أ ٍ
تىابو "ال فاية" ( )365/ىب ي
ض اٍل يم ىدلس ى
عبدالرحمف ٍابف أب ىحاتًوـ بو ،ىحًديث بلفظو.
 ك ذلؾ ذ ره ف ً تىابو "تاريخ بيداد" )89/15( ،مف طريؽ مكسى بف سليماف ،عف بقية ،عف عبيد الل بفعمرك ،عف إسحاؽ بف عبد الل بف أب فركة ،بو ،متقارب األلفاظ(.)2

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد

 -1إسحاق بن إبراىيم بن مخمد بن إبراىيم بن مطر الحنظمي ،أبو يعقوب المروزي المعروف بابن

اى ْوَي ْو(.")3
َر ُ

ىح ىم يد بف حنبؿ عف إسحاؽ بف راىكيو فقاؿ" :م ؿ إسحاؽ ييسأؿ عنو؟ إسحاؽ عندنا مف
يسئؿ اإلماـ أ ٍ
أئمة الم ٍسلًميف(،")4كقاؿ أيضان" :لـ يعبر الجسر إلى خراساف م ؿ إسحاؽ ( ،")5كقاؿ عنوَّ " :
الش ًاف ًع َّ عندنا إماـ
ي
()1

انظر إلى علؿ الحديث البف أب
الجكزم ف
كالزر ش

()2

حاتـ ( )155-154/2علؿ أخبار ف

"األذ يا " ( ، )8/كنقلو العبلئ

ف

ف

اإليماف مسألة رقـ ( ،)1957كممف ذ ره ابف

"جامع التحصيؿ" ( ، )103/كالعراق

"الن ت على ابف الصبلح" ( ، )103/2كاألبناس

ف

ف "التقييد كاإليضاح" (، )96/

"الشذا الفياح" ( ، )174/1كالسيكط

ف

"تدريب

الراكم"(.)225/1
قاؿ الخطيب :كقد ركل حديث مكسى ،بقية بف الكليد ،عف عبيد الل بف عمرك ،عف إسحاؽ بف عبد الل ،ما ذ ر يحيى بف
معيف ،إال أنو خالفو ف المتف .انظر إلى  :تاريخ بيداد (.)89 /15

( )3انظر إلى تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)373 /2
( )4انظر إلى الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ()210/ 2

( )5انظر إلى ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ البف عدم ()126/1
13

كالحميدم عندنا إماـ كاسحاؽ بف راىكيو عندنا إماـ ،كقاؿ أيضان ":إذا حد ؾ أبك يعقكب أمير المؤمنيف

فتمسَّؾ بو(،")1كيذ ر إسحاؽ بف راىكيو لقتيبة بف سعيد فقاؿ ":إسحاؽ إماـ(،")2كقاؿ أبك حاتـ الرازم ":إسحاؽ
الم ٍسلًميف( ،")3كقاؿ عنو َّ
الن ىسائً ف تسمية شيكخو ":أحد األئمة (،")4كقاؿ ":أبك
بف راىكيو إماـ مف أئمة ي
يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف يمخلد بف إبراىيـ قة مأمكف(،")5كقاؿ ٍاب يف يخ ىزٍي ىمةى" :كالل لك أف إسحاؽ بف إبراىيـ
()6
ً
َّاف ":اف إسحاؽ مف سادات زمانو
الحنظل اف ف التابعيف ألقركا لو بحفظو كعلمو كفقيو "،كقاؿ ٍاب يف حب ى
فقيان كعلمان كحفظان كنظ انر ممف صنؼ ال تب كفرع السنف كذب عنيا كقمع مف خالفيا(")7كقاؿ الذىب " :عالـ
()8
ىح ىم ىد ابف حنبؿ ،")9( ...مات ف
خراساف " ،كقاؿ ابف حجر ":قة حافظ مجتيد قريف أ ٍ
ك بل يف كمائتيف لليجرة (.")10
القول ِ
ِ
فيو :قةه حافظه مجتيد.
ُخَلص ُة

شعباف سنة ماف

سمَ ْيمان ْبن إِسماعيل ْبن القاسم المنبجي(.")12( ،)11
وسى بن ُ
ُ -2م َ
()13
ً
ً
النسائً  ":صالح ً
الحًديث إً ىذا ركل
َّاف ف تىاب "ال قات" ،ىكقىاؿ ":مستقيـ ى
ى
الحديث ".كذ ره ٍاب يف حب ى
قاؿ َّ ى
()14
ً
َّاف ) :إذا ركل عف غير بقية( ،")15كقاؿ
عف بقية " ،ىكقىاؿ ابف حجر ف " التيذيب" ":بؿ عبارتو(أم ٍاب يف حب ى
()16
الحًديث إال عف بقية(.")17
الذىب  " :قة " كقاؿ ابف حجر" :صالح ى
ِ ِ
الحًديث إال عف بقية.
َلص ُة
القول فيو :صالح ى
ُخ َ
( )1انظر إلى :تاريخ مدينة السبلـ ( 368/ 7ك.)370
( )2انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)210/ 2

( )3انظر إلى :المصدر السابؽ (.)210/ 2

( )4انظر إلى :تسمية مشايخ النسائ (.)62/

( )5انظر إلى :تاريخ مدينة السبلـ (.)369/7

( )6انظر إلى :المصدر السابؽ ( 366/7ك 367ك.)369
( )7انظر إلى :قات ابف حباف (.)116/ 8
( )8انظر إلى :ال اشؼ (.)233 /1

( )9انظر إلى :تقريب التيذيب (.)99 /

( )10انظر إلى :تقريب التيذيب ( ،)99 /كال اشؼ (.)233 /1
()11

()12

بفتح الميـ كس كف النكف ،ك سر البا المنقكطة بكاحدة ،كف آخرىا الجيـ ،منبج إحدل ببلد الشاـ .انظر إلى :األنساب
للسمعان (.)440 /12

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)73 /29

( )13انظر إلى  :مشيخة النسائ = تسمية الشيكخ (.)101 /
( )14انظر إلى  :قات ابف حباف.)163 / 9( :

( )15انظر إلى  :تيذيب التيذيب.)346 / 10( :
( )16انظر إلى  :ال اشؼ (.)304 /2

( )17انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)551 /
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 -3ب ِق َّي ُة ْب ُن ا ْلولِ ِ
ص ِائ ِد ِ
يد ِ
بن َك ْع ٍب ا ْل َك ََل ِع ُّي(ُ ،)1أبو ُي ْح ِم َد ا ْل َم َيتَّ ِم ُّي(.")3()2
َ
بن َ
َ
()4
و
ض ًعيؼ ف الركاية عف غير ال قات " كنقؿ ٍاب يف
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد " :اف قة ف ركايتو عف ال قات ،ك اف ى
ىح ىم يد
أب ىحاتًوـ عف أبيو قكلو ":ي تب ىحًديث بقية كال يحتج بو كىك أحب إل ٌ مف إسماعيؿ بف عياش ،كعف أ ٍ
ث عف و
بف حنبؿ قكلو ":حينما سئؿ أب عف بقية كاسماعيؿ بف عياش فقاؿ ":بقية أحب إل فِذا َّ
قكـ ليسكا
حد ى
ٌ

بمعركفيف فبل تقبلكه ،كعف يحيى بف معيف قكلو ":إذا حدث عف ال قات م ؿ صفكاف بف عمرك كغيره فأما إذا
الحًديث،
حدث عف أكلئؾ المجيكليف فبل ،كاذا نى كلـ يسـ اسـ الرجؿ فليس يساكم شيئان ،كقاؿ مرة ":صالح ى
كعف أب يزٍرىعةى قكلو ":بقية أحب إل ٌ مف إسماعيؿ بف عياش ،ما لبقية عيب إال رة ركايتو عف المجيكليف،
فأما الصدؽ فبل يؤتى مف الصدؽ كاذا حدث عف ال قات فيك قة(،")5كنقؿ المزم عف َّ
الن ىسائً قكلو ":إذا قاؿ:
ىخ ىب ىرىنا" ،فيك قة ،كاذا قاؿ ":ىع ٍف فبلف" فبل يؤخذ عنو ،ألنو ال يدرل عمف أخذه ،كعف ابف عدم
" ىح َّد ىىنا كأ ٍ
قكلو ":يخالؼ ًف بعض ركاياتو ال قات ،كاذا ركل عف أىؿ الشاـ ،فيك بت ،كاذا ركل عف غيرىـ خلط ،كاذا
ركل عف المجيكليف ،فالعيدة منيـ ال منو(،")7(،)6كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة ما ركل عف المعركفيف كما ركل عف
المجيكليف فليس بش  ،كقاؿ أبك زرعة الدمشق  ":بقية بف الكليد مشيكر بالتدليس م ر لو عف الضعفا
()8
ً
َّاف ف المجركحيف ،كقاؿ" :مف أنفسيـ(،")9
يعان تدليس التسكية كىك أفحش أنكاع التدليس " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
كقاؿ الحافظ بف حجر ":صدكؽ ير التدليس عف الضعفا  ،مات سنة سبع كتسعيف كمائة( ،")10كذ ره ف

المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف ،كقاؿ ":اف ير التدليس عف الضعفا كالمجيكليف(.")11
تبة الر ً
صدكؽ مدلس مف المر ً
القول ِ
ِ
بالسماع،
الذيف ال يقب يؿ ىحًدي يـ إال إذا صرحكا
ابعة
فيو:
خَلص ُة
ً
ه
ى
ه
ً
كىذا ف ركايتً ًو عف ال ً
تدليس ًو عند ً
الحًديث.
قات ،كقد دلٌس ف ىذه الركاية كسكؼ أذ ر صكرةى
بياف علؿ ى
.

( )1ا ٍل ى ىبل ًع  :بفتح ال اؼ كف آخرىا العيف الميملة ،ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا بلع نزلت الشاـ ،كأ رىـ نزلت حمص.
األنساب للسمعان .)186/11( :
( )2ا ٍل ىمىيتَّ ًم  :بفتح الميـ كس كف اليا المنقكطة با نتيف مف تحتيا كبعدىا التا المنقكطة با نتيف مف فكقيا كف آخرىا الميـ ،ىذه
النسبة إلى ميتـ ،كى بطكف مف قبائؿ شتى .األنساب للسمعان .)517/12( :
( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)192/4

( )4انظر إلى :الطبقات ال برل (.)326/7
( )5انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)435/2
( )6انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)198/4
()7
()8
()9

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)250/1
انظر إلى :المدلسيف (.)37 /

انظر إلى :تاب المجركحيف (.)200/1

( )10انظر إلى :تقريب التيذيب (.)126/

( )11انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)49/
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ُ -4ع َبيد المَّو بن َع ْمرو بن أبي ا ْل َولِيد األسدي ،أ َُبو وىب(.")1
الحًديث قة صدكؽ ال أعرؼ لو ىحًدي ان
قاؿ :عبد الرحمف سمعت أب يقكؿ ":عبيد الل بف عمرك صالح ى
()2
الحًديث كربما أخطأ( ،")3ىكقىاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة(،")4
اف قةن ،صدكقان ،ىير ى
من انر،" ...كقىاؿ يم ىح َّمد ٍبف ىس ٍعد ":ى ى
ً
كىذ ى ره ٍابف ًحبَّاف ف ال قات ( ،")5كقاؿ الذىب ى ً
ب ىحًديث ( ،")6كقاؿ ٍاب يف ىم ًع ٍي وف ":قة(،")7
صاح ى
ى
ى
ي
اف قىةن ،يح َّجةن ،ى
()9
)
8
(
ات بالرقة سنة مانيف كمائة ًف خبلفة ىى ياركف ".
كم ى
ىكقىاؿ ي
ابف حجر ":قةه فقيوه ربما كىـ " ،ى
ِ ِ
بما كىـ.
خَلص ُة القول فيو :قةه فقيوه ير ٌ
 -5إسحاق ابن عبد اهلل ابن أبي فروة األموي مولىم المدني.")10( ...
قىاؿ اٍلب ىخ ًارم ":تر كه(.")11كقىاؿ إً ٍبر ً
ىح ىم يد ٍبف حنبؿ ىيقيكؿ ":ال تحؿ
اىيـ ٍبف يعقكب الجكزجان  ":سمعت أ ٍ
ي
ى
ى
ىح ىم يد ٍبف حنبؿ ىعنو ،ىكقىاؿ ":ما ىك بأىؿ أف يحمؿ عنو كال
عندم الركاية ىعف إسحاؽ ٍبف أب فركة ،كنيى أ ٍ
()13
يركل عنو(،")12كقىاؿ معاكية ٍبف صالًح ،عف يحيى ٍبف م ًعيف ":حً
.كقىاؿ ف مكضع آخر":
"
بذاؾ
ليس
و
ي
د
ىٍ
ى
ى
ى
ى
ى
ً
ً
ً
و
ال ي تب ىحًدي و ،ليس بش  ،ىكقىاؿ ىع ٍمرك ٍبف عل  ،كأيىبك يزٍرىعةى ،كأيىبك ىحاتـ ،ك َّ
الحديث ،ىكقىاؿ
الن ىسائ  ":متركؾ ى
ً
َّ ً
الحًديث .ىكقىاؿ أيضان ":ك اف
الن ىسائ ف مكضع آخر ":ليس ب قة ،كال ي تب ىحدي و .كزاد أيىبك يزٍرىعةى  ":ذاىب ى
()14
ً
َّاف ف
ف ً تىابنا ىح ه
ديث ىع ٍنوي فلـ يقرأه ىعلى ٍي ىنا ،ىكقىاؿ ":أضعؼ كلد أب فركة إسحاؽ "،كذ ره ٍاب يف حب ى

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)136 /19
( )2انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)329 /5
( )3انظر إلى :طبقات ابف سعد (.)484 / 7
( )4انظر إلى :قات العجل (.)36 /

( )5انظر إلى :قات ابف حباف (. )149 /7

( )6انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)311 /8

( )7انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية ابف محرز (.)116 /1
( )8انظر إلى :تقريب التيذيب (.)373 /

( )9انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)139 /19كال اشؼ ()685 /1

()10
ت :إف ىذا الراكم قد سقط مف
انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ( ،)446 /2كتقريب التيذيب ( ،)102 /يق ٍل ي
اإلسناد ،كقد ترجمت لو ضمف رجاؿ السند.

( )11انظر إلى :تاريخو ال بير (.)396 /1

( )12انظر إلى :أحكاؿ الرجاؿ ( ،)25 /ك الجرح كالتعديؿ (. )227 /1
( )13انظر إلى :ال امؿ البف عدم (.)130 / 2

( )14انظر إلى :الضعفا للنسائ ( )285/ال امؿ ف الضعفا  )13 / 1( :الجرح كالتعديؿ.)228 / 1 (:
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()1
أحدا مشاه"(")2كقاؿ الذىب أيضان ":كخلؽ تر كه( ")3كقاؿ ابف حجر":
المجركحيف "،كقاؿ الذىب  ":كلـ أر ن
متركؾ( ،")4مات سنة أربع كأربعيف كمائة(.")5
ِ ِ
الحًديث(.")6
خَلص ُة
القول فيو :متركؾ ى
ت :قد أسقط مف اإلسناد كقد جعلتو ضمف رجاؿ اإلسناد ف الترجمة.
ُق ْم ُ
اب ،أَبو ع ِ
َ -6ن ِ
بدالمَّ ِو ا ْل َم َد ِن ُّي(.)8( ،)7
افعٌ َم ْولَى َع ْب ِدالمَّ ِو ْب ِن ُع َم َر ْب ِن َ
الخطَّ ِ ُ َ
()10
()9
ً
ً ً
اف ف ال قات(،")11كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود:
قاؿ يحيى بف معيف ":قة "،كقاؿ اٍلع ٍجل  " :قة " ،كذ ره ٍاب يف حَّب ى
الحًديث (،")12كنقؿ المزم عف ابف خراش قكلو ":قة ،نبيؿ ،كعف َّ
الن ىسائً قكلو ":قة( ،")13كنقؿ
" اف قة ير ى
ىح ىم يد بف حنبؿ عف ابف يع ىي ٍي ىنة قكلو ":أم ىحًديث أك ؽ مف ىحًديث نافع(،")14قاؿ ابف حجر ":قة بت فقيو
أٍ

مشيكر ،مات سنة سبع عشره كمائة أك بعد ذلؾ(.")15
القول ِ
ِ
فيو :قةه فقيوه مشيكر.
خَلص ُة

ً
ي ،أبو ِ
الخطَّ ِ
و
ِ
اب ِ
َ -7ع ْب ُدالمَّ ِو ْب ُن ُع َم َر ِ
بيسير
المبعث
بعد
عبد
بن ُنفَ ْي ٍل اَْلقَُر ِش ُّي ا ْل َع َد ِو ُّ
بن َ
الرحمن ،يكلً ىد ى
كاستيص ًير يكـ أ و
بع عشرةى سنةن ،كىك أحد الم ريف مف الصحابة كالعبادلة ك اف مف أشد
ٍ ٍ ى ى ي
يحد كىك ي
ابف أر ى
الناس اتباعان لؤل ر ،مات سنة بلث كسبعيف ف آخرىا أك أكؿ الت تلييا(.")16

( )1انظر إلى :المجركحيف البف حباف (.)131 / 1
( )2انظر إلى :الميزاف (.)193 / 1

( )3انظر إلى :ال اشؼ (.)237 /1

( )4انظر إلى :تقريب التيذيب (.)102 /

( )5انظر إلى :ميزاف االعتداؿ ()193 /1طبقات ابف سعد( )222/ 9( :تيذيب التيذيب.)444 / 2 :
ىف ىال يركل إً َّال ًم ٍف ًجيتً ًو ،ك يىك م ىخالً ه ً ً ً
يو ،كرًاك ً
ًً
يث ا ٍلمتٍرك ى ًَّ
(ً )6
كم ًة،
يو يمتَّيى هـ بًا ٍل ى ًذ ًب ،بًأ ٍ
ؾ" :الذم ىال يم ىخالىفىةى ف ى ى
ا ٍل ىحد ي ى ي
ؼ ل ٍلقى ىكاعد ا ٍل ىم ٍعلي ى
ى ى ى ي
يٍ ى
ؼ بً ًو ًف ىغ ٍي ًر ا ٍلح ًد ً
م ،أ ٍىك ى ً يير ا ٍل ىيلى ًط أ ًىك ا ٍلًف ٍس ً
يث َّ
ؾ" انظر إلى :تدريب الراكم
النىب ًك ِّ
ؽ أ ًىك ا ٍل ىي ٍفلى ًة يي ىس َّمى ا ٍل ىمتٍ يرك ى
أ ٍىك يع ًر ى
ى
(.)280/1
( )7ا ٍل ىم ىدنً  :بفتح الميـ كالداؿ الميملة الم سكرة بعدىا اليا
(.)152 /12

آخر الحركؼ كف

آخرىا النكف األنساب للسمعان

( )8انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)298/29
( )9انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)150/
()10
()11
()12

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)310/2
انظر إلى :ال قات البف حباف (.)467/5
انظر إلى :الطبقات ال برل (.)343/5

( )13انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)304/29

( )14انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)147/2
( )15انظر إلى :تقريب التيذيب (.)559/

( )16انظر إلى :االستيعاب ،)958-950/3( :كاإلصابة ،)161-155/4( :كتقريب التيذيب.)315/( :
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بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
ِ
ِ
أربعُ ٍ
عمل:
الحديث فيو َ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كجكد تدليس الشيكخ( ،")1حيث إف ىب ًقيَّةى قاـ بت نية عبيد الل بف عمرك ،كنسبو بما ال يعرؼ بو ،حتى

يعمى أمره على الناس كى علٌةه خفيةه قادحة.
ِ
العمّ ُة الثانية:

الحًديث ،حيث أسقط ىب ًقيَّة شيخ شيخو إسحاؽ بف أب فركة( ")2كىك متركؾ
االنقطاع المكجكد ف سند ى
ً
خفيةه قادحة أيضان.
الحديث بيف عبيد الل بف عمرك كنافع كىما قتاف ،كل ف لـ يلؽ أحدىما اآلخر ،كى علٌةه ٌ
ى

ِ
العمّ ُة الثالثة:

تبة الر ً
صدكؽ مدلس مف المر ً
بالسماع ،كىذا
الذيف ال يقب يؿ ىحًدي يـ إال إذا صرحكا
ابعة
ف اإلسناد رواك
ً
ه
ى
ه
ً
ً
ًً
يف فترد كال تيقب يؿ كىك ىب ًقيَّة بف الكليد ،كتعد ىذه العلة
ف ركايتو عف ال قات ،كأما ركايتيوي عف الضعفا كالمترك ى
علة ظاىرة قادحة.

ِ
العمّ ُة الرابعة:

كحًدي ة مردكد ال يؤخذ بو.
ف اإلسناد رواك متركؾ كىك :إسحاؽ ابف عبد الل ابف أب فركة ى

ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
يؼ جدان؛ ألف إسحاؽ ابف عبد الل ابف أب
الحًد ي
ض ًع ه
يث بيذا اإلسناد ى
ى
مردكد ،كلكجكد االنقطاع كالتدليس.
ه

()1

()2

فركة متركؾ ً
كحًدي و
الحديث ى
ى

ىف يس ِّم ىش ٍي ىخو أىك ي ى ِّنيو ،أىك ي ً
ً
ً
ىخؼ مف غيره ،تدريب
صفىوي بً ىما ىال يي ٍع ىر ي
اىتيوي أ ى
ؼ .كح مو عند العلما فى ى ىر ى
ي ٍ ي ىي ٍ ى
تى ٍدل ي
يس الشييك ًخ بأ ٍ ي ى ى
الراكم (.)262-261 /1
كقد ترجمت لو خبلؿ ترجمت لئلسناد ،كبيذا ي كف الحديث منقطعان ،كح مو ضعيؼ .كالحديث المنقطع اصطبلحان :سقكط
رواك أك أ ر أ نا السند ل ف ليس على التكال  .انظر إلى :تدريب الراكم (.)235/1
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األنموَذ ْج الثالث:
ًو
(رًح ىموي اللي )" :كسألت أب كأبا زرعة عف
 –3مسألة ( )1892قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
معاكية بف يحيى األطرابلس  ،عف أب الزناد ،عف األعرج ،عف أب ىريرة ،عف النب

حًد و
يث ركاه بقية ،عف
ى
( )قاؿ :إف المعكنة
()1
الحًديث
تنزؿ مف الل على قدر المؤكنة  ،كاف الصبر ينزؿ مف الل بقدر الش ر؟ قاؿ أب  :نت معجبان بيذا ى
حتى ظيرت ل عكرتو؛ فِذا ىك :معاكية ،عف عباد بف ير ،عف أب الزناد .قاؿ أيىبك يزٍرىعةى :الصحيح ما
ركل َّ
الد ىرىاكٍردم( ،)2عف عباد بف ير ،عف أب الزناد ،فبيف معاكية بف يحيى كأب الزناد :عباد ابف ير،
قاؿ أبك محمد :كعباد ليس بالقكم(.")3

تخريج الحديث:
أولً:
ُ
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىحاتًوـ ف
 أٍ-

-

()1

()2

ً تىابو ،علؿ ً
اب :علؿ أخبار ف
الحديث )360/1( ،مسألة رقـ( )1067ىب ي
ى
الجنائر ،مف طريؽ ٍاب يف أب ىحاتًوـ بو ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىخرجو ٍابف أب حاتًوـ ف ً تىابو ،علؿ ً
اب :علؿ أخبار
)،ب ي
الحديث،)133/2( ،مسألة رقـ( 1892ى
ى
ى
ك ذلؾ أ ٍ ى ى ي ي
ف الزىد ،مف طريؽ ٍاب يف أب ىحاتًوـ بو ،ىحًديث بلفظو.
ىخرجو ٍابف أب حاتًوـ ف ً تىابو ،علؿ ً
اب :علؿ أخبار
الحديث ،)126/2( ،مسألة رقـ( ،) 1870ىب ي
ى
ى
ك ذلؾ أ ٍ ى ى ي ي
ف الزىد ،مف طريؽ ٍاب يف أب ىحاتًوـ بو ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ً
اب :ماذ ر ف األكجاع كالمصيبات كاألمراض مف
أٍ
ىخ ىر ىجوي اٍل ىب ٍييىق ف شعب اإليماف( )337 /12ىب ي
ال فارات ىحًديث رقـ ( )9483مف طريؽ بقية بف الكليد عف معاكية بف يحيى  ،بو عف أب ىريرة رض
الل عنو" ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىخ ىر ىجوي اٍليب ىخ ًارم ف "التاريخ ال بير" ( )355/4ىحًديث رقـ ()3124مف طريؽ طارؽ بف عمار ،عف أب
أٍ
الحًديث متقارب األلفاظ(.)4
الزناد ،عف أب ىريرة ،جز مف ى
ىخ ىر ىجوي البزار ف مسنده ( )327 /15ىحًديث رقـ ( )8878مف طريؽ عباد بف ير ،بو عف أب ىريرة
أٍ
(ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث متقارب األلفاظ (.)5
ى
ركاه ابف أب الدنيا ف الصبر كال كاب عليو ( )83 /حًديث رقـ ( )111مف طريؽ ب ًقي ً
َّة ٍب ًف اٍل ىكلً ًيد ،ىع ٍف
ى
ى
ىع ىرًج ،ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
يم ىع ًاكىيةى ٍب ًف ىي ٍح ىيى ،ىع ٍف أب ا ِّلزىن ًاد ،ىع ًف ٍاأل ٍ

مف التمكف كىك

رة النفقة على العياؿ ،يقاؿ :مانو يمكنو كىك نظير" :أنفؽ ينفؽ عليؾ" .انظر إلى :التنكير شرح الجامع

الصيير ()426 /3
بفتح الداؿ الميملة كال ار كالكاك كس كف ال ار األخرل ك سر الداؿ األخرل انظر إلى :األنساب للسمعان (.)330/5

()3

انظر إل علؿ الحديث البف أب حاتـ ،)133/2(،علؿ أخبار ف الزىد مسألة رقـ (. )1892

()5

قاؿ البزار :كىذا الحديث ال نعلمو يركل عف أب ىريرة إال بيذا اإلسناد.

( )4قاؿ البخارم" :كال يتابع عليو" ؛ أم :طارؽ بف عمار.
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اب مختصر مف ً تىاب الصبر كما
 أٍىخ ىر ىجوي ابف شاىيف الترغيب ف فضائؿ األعماؿ ك كاب ذلؾ ( )88 /ىب ي
فيو مف الفضؿ حًديث رقـ ( )273مف طريؽ ب ًقي ً
َّة ٍب ًف اٍل ىكلً ًيد ،بو ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ى

 كركاه ابف عدم ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ ()141 /8مف طريؽ بقية ،عف معاكية بف يحيى ،عف أبالزناد ،عف األعرج ،عف أب ىريرة ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ت :لقد رر ابف أب حاتـ ذ رىا بلث مر و
ات ( ،)1( )1067ك( ،)2( )1870ك(،)3( )1892كلقد ذ رت
ُق ْم ُ

المسألة الت جمع فييا قكؿ أبيو كأب يزٍرىعةى ،كى مسألة رقـ (.)1892

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
 -1ب ِق َّي ُة ْب ُن ا ْلولِ ِ
ص ِائ ِد ِ
يد ِ
صدوق
بن َك ْع ٍب ا ْل َك ََل ِع ُّي( ،)4سبق ترجمتو في المسألة رقم( )1957ورتبتو
ٌ
َ
بن َ
َ
المرتبة الر ِ
ِ
ابعة.
مدلس من
ٌ
ِ ()6
ِ ()5
ِ
اوي ُة ْب ُن ي ْحيى َّ ِ
شق ُّي ".
ِّم ْ
َ َ
ُ -2م َع ِ َ
الشام ُّي أ َُبو ُمط ْي ٍع ْاألَ ْط َرُابمُس ُّي الد َ
ًو
الحًديث (،")7كذ ر المزم
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ عف أب يزٍرىعةى قكلو " :قة" ،كعف أبيو قكلو" :صدكؽ مستقيـ ى
عف أب عل النيسابكرم قكلو ":قة ،كعف يحيى بف معيف ،كأيىبك ىد ياكد ك َّ
الن ىسائً قكليـ ":ليس بو بأس ،كأبك
الدارقي ٍ ً
ض ًعيؼ (،")8كقاؿ ابف عدم ":كف بعض ركاياتو ما ال يتابع عليو( ،")9كقاؿ الحافظ
طن قكلو ":ى
الحسف َّ ى
كغلًطى مف خلطو بالذم قبلو ،فقد قاؿ ابف معيف كأبك حاتـ كغيرىما الطَّ ىريابلي ًس
صدكؽ لو
ابف حجر":
ه
أكىاـ ى
ه
أقكل مف الصدف كع س َّ
طنً  ،مات بعد المائة(.")10
الد ىارقي ٍ
القول ِ
ِ
صدكؽ لو أكىاـ.
فيو:
ُخَلص ُة
ه

()1انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ  )360/1(،علؿ أخبار ف الجنائز.
()2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ،)126/2(،علؿ أخبار ف الزىد.

()3انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ،)133/2(،علؿ أخبار ف الزىد .
( )4ا ٍل ى ىبل ًع  :بفتح ال اؼ كف آخرىا العيف الميمل ة ،ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا بلع نزلت الشاـ ،كأ رىـ نزلت حمص.

انظر إلى :األنساب للسمعان (.)186/11
()5
ط ىريابلي ًس  :بفتح األلؼ كس كف الطا كفتح ال ار كضـ البا المنقكطة بكاحدة كالبلـ كف آخرىا السيف الميملة ،ىذه النسبة
ٍاألى ٍ
إلى أطرابلس ،كىذا االسـ لبلدتيف بيرتيف :إحداىما على ساحؿ الشاـ مما يل دمشؽ ،كاألخرل مف ببلد الميرب ،كقد يسقط
األلؼ عف الت بالشاـ .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)299-298/1

( )6انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)224/28
( )7انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)384/8

( )8انظر إلى :سؤاالت أب عبيد اآلجرم لئلماـ أب داكد ( ،)1659/248كتيذيب ال ماؿ (.)226-225/28
( )9انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)143/8
( )10انظر إلى :تقريب التيذيب (.)539/
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َّ ِ ()1
ي (.")2
بن َك ِث ْي ٍر الثقَف ُّي
ص ِر ُّ
َ -3عب ُ
َّاد ُ
َ
الب ْ
قاؿ عبد الرحمف ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":قاؿ سألت أبا زرعة عف عباد بف ير قلت ي تب ىحًدي و؟ قاؿ ال ،ـ
ً
ىح ىمد بف يكنس عف
الحًديث ،ك اف ف ً تىاب أبى زرعة ىحًديث عف أ ٍ
قاؿ اف شيخان صال ىحان ك اف ال يضبط ى
زىير عف عباد بف ير فقاؿ اضربكا عليو كلـ يحد نا بو( ،")3كقاؿ ٍابف اٍل يم ىب ىارؾ ":انتييت إًلىى سفياف ال كرم،
(")5
()4
ىحم يد ركل أىح ً
اؿ يحيى لى ٍي ىس
ا
معي
يس
لـ
ذب
يث
اد
أ
اؿ
ق
ك
،
"
عباد ٍبف ير فاحذركا ىحًدي و
،كقى ى
ى
ى
ٍ
كىك ىيقيك يؿٌ ":
ى
ٍ
ى
ى
ى
()7
()6
اؿ َّ
الن ىسائً ىمتٍيركؾ
بً ىش ٍ ًف
اؿ اٍليب ىخ ًارم تىىري كهي " ،ىكقى ى
ض ًعيؼ ىال ي ٍ تب ىحًدي و " ،ىكقى ى
الحًديث ىكقى ى
مرة ى
ى
اؿ ٌ
الحًديث ( ،")8كذ ره َّ
طنً ف الضعفا (،")9ك اف يش ٍع ىبة ال يستيفر لعباد بف ير( ،")10كقاؿ ابف حجر":
الد ىارقي ٍ
ى
()11
ىح ىم يد ركل أحاديث ذب مف السابعة مات بعد األربعيف ".
متركؾ قاؿ أ ٍ
القول ِ
ِ
فيو :متركؾ الحديث.
ُخَلص ُة

ت :مف خبلؿ تتبع لركايات الحًديث تبيف ل أنو أي ً
سقطى مف السند كسكؼ أتحدث عنو عند بياف
ُق ْم ُ
ى
الحًديث.
علؿ ىذا ى
ان ا ْلقُر ِش ُّي ،أبو ِ
َّ ِ
ِ
المعروف بأبي ِّ
الزَن ِاد(.")13
الرحمن ا ْل َم َد ِن ُّي(،")12
عبد
ُ
ُ
َ -4ع ْب ُدالمو ْب ُن َذ ْك َو َ َ
ىح ىم يد بف حنبؿ " :قة( ،")14كقاؿ يحيى بف معيف " :قة(،")15كقاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف سفياف قكلو":
قاؿ أ ٍ
ً
الحًديث ،كىك ممف تقكـ بو الحجة إذا ركل عنو
أمير المؤمنيف ف
الحديث ،كعف أبيو قكلو ":قة صالح ى
ى

( )1ال َّقىًف :بفتح ال ا الم ل ة كالقاؼ كالفا  ،ىذه النسبة إلى قيؼ .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)139/3
( )2انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)106/7كميزاف االعتداؿ ( .)372/2كلقد سقط مف اإلسناد كلقد ترجمت لو خبلؿ ترجمت
لئلسناد.

( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)85/6
( )4انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)93/4

( )5انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)85/6

( )6انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)93/4الضعفا ال بير للعقيل (،)140/3ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)539/5
( )7انظر إلى :التاريخ ال بير.)43/6 (:

( )8انظر إلى :الضعفا كالمترك كف للنسائ (.)74/

( )9انظر إلى :الضعفا كالمترك كف للدارقطن (.)165/2

( )10انظر إلى :الضعفا ال بير للعقيل (،)140 /3ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)539 /5

( )11انظر إلى :تقريب التيذيب (.)75 /
( )12ا ٍل ىم ىدنً  :بفتح الميـ كالداؿ الميملة الم سكرة بعدىا اليا آخر الحركؼ كف آخرىا النكف .األنساب للسمعان (.)152 /12
( )13انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)476/14
()14

انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)482/2

( )15انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)118/1
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()2
()1
ً
ً ً
َّاف ف ال قات( ،")3كقاؿ الذىب  " :قة بت( ،")4كقاؿ الحافظ
ال قات "،كقاؿ اٍلع ٍجل  " :قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ابف حجر ":قة فقيو ،مات سنة مائة ك بل يف كقيؿ بعدىا(.")5
القول ِ
ِ
فيو :قةه فقيو.
خَلص ُة

ِ
َع َر ِج ،أ َُبو َد ُاود ا ْل َم َد ِن ُّي(َ ")6م ْولَى َرِبيع َة ِ
ِ
الحارث(.")7
بن
عبدا
ُ -5
لرحمن ُ
بن ُى ْرُم َز ْاأل ْ
نقؿ المزم عف ابف المدين  ،قكلو " :قة( ،")8كقاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أب يزٍرىعةى قكلو " :قة(،")9كقاؿ ٍاب يف
()11
()10
ً
ً ً
سعود " :اف قة ير ً
َّاف ف ال قات( ،،")12كقاؿ الحافظ
ى
الحديث " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  " :قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ىٍ
ابف حجر ":قة بت عالـ مات سنة سبع عشرة كمائة(.")13
القول ِ
ِ
بت عالـ.
خَلص ُة
فيو :قةه ه
 -6الصحابي الجميل ،أ َُبو ُى َرْي َرةَ
المشيورين ،ولقد اختمف في

ِ ()14
ِ
ِ
الصحابة َو ُحفَّا ِظ ِي ْم
ول المَّ ِو(ِ ،)م ْن كبار
س َ
صاح ُ
ب َر ُ
الد َّْوس ُّي َ ،
اسمو واسم أبيو عمى ٍ
كثير من األقوال ،مات سنة سبع ،وقيل ":سنة

ثمان ،وقيل :تسع وخمسين ،وىو ابن ثمان وسبعين سنة(.")15

( )1انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)49/5

( )2انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)26/2
()3
()4

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)6/7
انظر إلى :ال اشؼ (.)549/1

( )5انظر إلى :تقريب التيذيب (.)302/
( )6ا ٍل ىم ىدنً  :بفتح الميـ كالداؿ الميملة الم سكرة بعدىا اليا آخر الحركؼ كف آخرىا النكف .األنساب للسمعان (.)152 /12
( )7انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)468-467/17
( )8انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)471-470/17
( )9انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)297/5
()10
()11
()12

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)216/5
انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)89/2
انظر إلى :ال قات البف حباف (.)107/5

( )13انظر إلى :تقريب التيذيب (.)352/
(َّ )14
الد ٍك ًس  :بفتح الداؿ الميملة كس كف الكاك ك سر السيف الميملة ،ىذه النسبة إلى دكس .األنساب للسمعان .)402/5( :
( )15انظر إلى :االستيعاب ( ، )1772-1768/4كتقريب التيذيب.)680/( :
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بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
يث ِ
خمس ٍ
عمل:
فيو
الح ِد ُ
َ
ُ
ِ
العمّ ُة األولى:

الحًديث ،ما أشار إلى ذلؾ أبك حاتـ كأيىبك يزٍرىعةى ،حيث قاؿ أبك
لعؿ ىناؾ تدليس تسكية ف إسناد ى
حاتـ ف إحدل المسائؿ المتعلقة بيذه المسألة" :ىذا ىحًديث من ر؛ يحتمؿ أف ي كف بيف معاكية كأب الزناد:

عباد بف ير ،كىك عندم األطرابلس (.")1
و
حاالت يروة منيا إف اف فيو تدليس تسكية ،كيطلؽ أبك
الحًديث بالمن ر ف
ُق ْم ُ
ت :كيصؼ أبك حاتـ ى
ير مف ً
حاتـ لفظ الن ارة على و
الحًديث ،ما ذ رت ف المسألة رقـ (.)1066
علؿ ى
كصحح اإلسناد أيىبك يزٍرىعةى فقاؿ ":الصحيح ما ركل َّ
الد ىرىاكٍردم( ،")2عف عباد بف ير ،عف أب الزناد،
فبيف معاكية بف يحيى كأب الزناد :عباد بف ير(.")3
ً
شيخو كىك
ُق ْمت :كلعلو مف تدليس ىبقيَّة بف الكليد ما ىك المشيكر عنو ،حيث عمؿ على إسقاط شيخ ي
الحًديث ،ككقع بيف قتيف لق أحدىما اآلخر كىما معاكية بف يحيى ،كأب الزناد،
عبادة بف ير ،كىك متركؾ ى
كىذه تعد علة خفية قادحة.

ا ِلعمّ ُة الثانية:

تبة الر ً
ف اإلسناد رواك مدلس مف المر ً
الذيف ال يقب يؿ ىحًدي يـ
ابعة
ى
ه
ً
ً
ًً
يف فترد كال تيقب يؿ
ركايتو عف ال قات ،كأما ركايتيوي عف الضعفا كالمترك ى

بالسماع ف ىذه الركاية ل نو صرح بالسماع ف إحدل ركايات ٍاب ًف أب
اإلسناد فيو انقطاعي فقد سقط مف اإلسناد رواك.
ى

بالسماع ،كىذا ف
إال إذا صرحكا
ً
(ب ًقيَّةي ٍب يف اٍل ىكلً ًيد) ،كلـ يصرح
كىك ى
ً ()4
فِف
ىحاتوـ ".كبنا ن على ما سبؽ ٌ

ِ
العمّ ُة الثالثة:

ف اإلسناد رواك صدكؽ كىك كىب ًقَّيةي بف الكليد.

ِ
العمّ ُة الرابعة:
الحًديث ،كقد ذ رتو ضمف رجاؿ اإلسناد.
فيو رواك متركؾ كىك عبادة بف ير البصرم كىك متركؾ ى
ِ
العمّ ُة الخامسة:

ط ىريابلي ًس .
ف اإلسناد رواك صدكؽ لو أكىاـ ،كىك يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ىي ٍح ىيى ٍاألى ٍ

()1

انظر إل  :علؿ الحديث البف أب حاتـ ،)126/2(،علؿ أخبار ف الزىد.

()3

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ،)133/2(،علؿ أخبار ف الزىد.

()2

()4

بفتح الداؿ الميملة كال ار كالكاك كس كف ال ار األخرل ك سر الداؿ األخرل انظر إلى :األنساب للسمعان (.)330/5
انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ،)126/2(،علؿ أخبار ف الزىد.
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ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
()1
ً
ً
ً
ؾ الحديث.
ص ًر َّ
م مترك ي
ض ًعيؼ جدان؛ ألف ىعب ى
بف ى ٍي ور ال َّقىف َّ ى
الحديث بيذا اإلسناد ى
ى
َّاد ى
الب ٍ
األ نموَذ ْج الرابع:
ًو
(رًح ىموي اللي )" :كسمعت أبا زرعة كسئؿ عف ىحًديث اختلؼ ف
 –4مسألة ( )1847قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
الركاية ،عف الكليد بف سليماف بف أب السائب :فركل بقية ،عف أب عبد الحميد ،عف بسر بف عبيدالل ،عف
أب إدريس ،عف نعيـ بف ىمار اليطفان  ،عف النب ( )أنو قاؿ :ما مف امرئ إال قلبو بيف إصبعيف مف
أصابع الرحمف؛ إف شا أف يزييو أزاغو ،كاف شا أف يقيمو أقامو ،كالميزاف بيد الرحمف؛ يرفع قكـ ،كيضع

آخريف ،كركاه عمرك بف بشر بف السرح ،عف الكليد بف سليماف بف أب السائب ،عف بسر بف عبيدالل ،عف
أب إدريس ،عف النكاس بف سمعاف ،عف النب ( )؟فسمعت أبا زرعة يقكؿ :الصحيح :عف النكاس ،عف

النب ()؛ كذلؾ أف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر ركاه عف بسر بف عبيدالل ،عف أب إدريس ،عف النكاس،
عف النب (.")2( )

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ً
ًً
ً
اب:
 أٍاج ٍو ف يس ىننو ( ،)72 /1تىاب :افتتاح ال تىاب ف اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعلـ ،ىب ي
ىخ ىر ىجوي ٍاب ىف ىم ى
فيما أن رت الجيمية ( ،)3ىحًديث رقـ ( ،)199مف طريؽ ابف جابر عف يب ٍسر ٍب يف يع ىب ٍيًد اللَّ ًو ،ىع ٍف أب
ً
ً
َّ
كعا) ىحًديث متقارب األلفاظ.
(م ٍرفي ن
يس ىع ٍف النَّ َّكاس ٍب ىف ىس ٍم ىع ى
إً ٍد ًر ى
اف اٍل ىبلب ٌ ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،بو ى
يد ٍب يف يم ٍسلً هـ ،عف ابف جابر عف يب ٍسر ٍبف يع ىب ٍيًد
 أٍىح ىم يد ف مسنده( )182/4مف طريؽ اٍل ىكلً ي
ىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ
ً
َّ ً
َّ
اس ٍب ىف ىس ٍم ىع ى ً ً
يس ىع ٍف َّ
كعا) ىحًديث متقارب
(م ٍرفي ن
الن َّك ى
اللو ،ىع ٍف أب إً ٍد ًر ى
اف اٍل ىبلب َّ ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،بو ى
األلفاظ.
ً
ً ًً
ً
ًً
ابً :ذ ٍ ر ًٍ
ب ىعلىى اٍل ىم ٍرً ًم ىف
َّاف ف
 أٍاإل ٍخ ىب ًار ىع َّما ىي ًج ي
صحيحو ( ،)222 /3تىاب اٍلعٍلـ ،ىب ي
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف حب ى
ى
ي
ؽ إًلىى اٍلب ًارم ًف ىب ً
التَّ ىمل ً
اعتً ًو ،ىحًديث رقـ ( )943مف طريؽ ٍاب يف اٍل يم ىب ىارًؾ
ات ىقٍلبً ًو لىوي ىعلىى ىما يي ًحب ًم ٍف ى
ط ى
ى
ى
()4
ً
ً َّ ً
َّ
اس ٍب ىف ىس ٍم ىع ى ً ً
يس ىع ٍف َّ
(رض ى اللوي
الن َّك ى
عف ابف جابر  ،عف يب ٍسر ٍبف يع ىب ٍيد اللو ،ىع ٍف أب ًإ ٍد ًر ى
اف اٍل ىبلب َّ ى
كعا) ىحًديث متقارب األلفاظ.
(م ٍرفي ن
ىع ٍنوي) ،بو ى
ً
َّ ً
اب :ىما ٍانتىيىى إًلى ٍي ىنا ًم ٍف يم ٍس ىنًد
 أٍىخ ىر ىجوي الط ىب ىران ف مسند الشامييف ( )225 /2تىاب :مسند الشامييف ،ىب ي
ً
اف،
اف ٍب ًف أب السَّائً ًب ،ىحًديث رقـ( ،)1233مف طريؽ أيىبك اٍل يم ًي ىيرًة ،عف ،اٍل ىكلً ي
يد ٍب يف يسلى ٍي ىم ى
اٍل ىكلًيد ٍب ًف يسلى ٍي ىم ى
()1
()2
()3

كقد سقط مف ىذا اإلسناد.
البف أىبً ىحاتًوـ ( )117/2علؿ أخبار ف الزىد مسألة رقـ (.)1847
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
و
ير مف األصكؿ مسألة الرؤية كا بات الصفات .ينسبكف إلى
(الجيمية) ىـ الطائفة مف المبتدعة يخالفكف أىؿ السنة ف

جيـ بف صفكاف مف أىؿ ال كفة ،انظر إلى :سنف ابف ماجو ( ،)62 /1شرح محمد فؤاد عبد الباق .
()4
الش ًاـ مع األىكىز ً
الر ٍحم ًف بف ي ًزٍي ىد ب ًف جابً ور أىبك عتٍبةى األ ٍىزًدمً ِّ ،
الح ًافظي ،فىًق ٍيوي َّ
ً
اع ِّ  ،كقاؿ
اـ ،ى
ي يى
ى
ىك :ىع ٍب يد َّ ى ي ى
ىى ٍ
الد ىم ٍشق  ،قاؿ الذىب :اإل ىم ي
ابف حجر :قة ،مات سنة بضع كخمسيف .انظر إل  :سير أعبلـ النببل ( ،)176/7كتقريب التيذيب(.)353/
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ً
َّ
ً
كعا) ىحًديث
(م ٍرفي ن
إً ٍد ًر ى
يس ىع ٍف ين ىع ٍيـ ٍب ًف ىى َّم وار ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،بو ى

عف يب ٍسر ٍبف يع ىب ٍيًد اللَّ ًو ،ىع ٍف أب
متقارب األلفاظ.
ً
ً
َّ
ً
و
 أٍاب :ين ىع ٍيـ ٍب ًف ىى َّم وار( ىرض ى اللوي
ىخ ىر ىجوي ابف أب عاصـ ف اآلحاد كالم ان ( ،)475 /2تىاب :الرجاؿ ،ىب ي
ً َّ ً
يس
ىع ٍنوي) ،ىحًديث رقـ ،)1278( ،مف طريؽ ،اٍل ىكلً ي
يد ٍب يف يسلىٍي ىم ى
اف ،عف ،يب ٍس ير ٍب يف يع ىب ٍيد اللو ،ىع ٍف أب إً ٍد ًر ى
اٍل ىخكىالنً ِّ  ،عف ينع ٍيًـ ٍب ًف ى َّم وار ً
َّ
كعا) ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
(م ٍرفي ن
ىٍ ى
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،بو ى
ٍ
ً
اب :ذ ر الميزاف ،ىحًديث رقـ( ،)779مف طريؽ أيىبك اٍلم ًي ً
يرة،
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ف تىابو السنة ( ،)362 /2ىب ي
ي ى
عف ،اٍلكلًيد ٍبف سلى ٍيماف ،عف ،بسر ٍبف عب ٍيًد اللَّ ًو ،عف أب إً ٍد ًريس عف ينع ٍيًـ ٍب ًف ى َّم وار (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي)،
ى
ىٍ
يى
ي ى ى
يٍ
ى ىٍ ى
ى
ى
كعا) ىحًديث متقارب األلفاظ.
(م ٍرفي ن
بو ى
ً
.حًديث
 أٍاب :النكف ،ين ىع ٍي يـ ٍب يف ىى َّم وار ..ى
ىخ ىر ىجوي أبك نعيـ ،ف معرفة الصحابة ( ،)2670 /5تىاب االسما  ،ىب ي
ً َّ ً
رقـ ( ،)6397مف طريؽ ،أيىبك اٍلم ًي ً
يس
يرة ،عف اٍل ىكلًيد ٍبف يسلى ٍي ىم ى
اف ،عف يب ٍسر ٍبف يع ىب ٍيد اللو ،ىع ٍف أب إً ٍد ًر ى
ي ى
عف ينع ٍيًـ ٍب ًف ى َّم وار ً
َّ
كعا) ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
(م ٍرفي ن
ىٍ ى
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،بو ى
ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد

الر ْح َم ِن ،الدمشقي(.")1
ويقال :أ َُبو َع ْبد َّ
 -1ا ْل َوِل ُ
سمَ ْيمان بن أبي السائب القرشي مولىم ،أ َُبو العباسُ ،
يد بن ُ
نقؿ يع ٍ ىماف الدارم ىعف أب داكد قكلو " :قة( ،")2كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو قكلو ":ىك مف قات
مشيخة دمشؽ( ،")3كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة( ،")4كذ ره ا ٍبف ًحبَّاف ف ً تىاب "ال قات("،)5كقىاؿ أىبك اٍلقى ً
اسًـ اٍل ىب ىي ًكم":
ي
ى
ي
ى
()6
ً
ً
بلين أنو ليف ً
اف ينزؿ ًف غكطة دمشؽ،
ى
الحديث كالل أعلـ " ،ىكقىاؿ اٍلقىاض أيىبك ىب ٍ ر الجعان اٍل ىحافظ ":ى ى
كى ىك عندىـ مف ال قات ( ،")7كقاؿ الذىب صدكؽ( ،")8كنقؿ عف دحيـ أنو قة( ،")9كقاؿ ابف حجر ":قة (.")10
ي
القول ِ
ِ
فيو :قةه.
خَلص ُة

( )1انظر إلى  :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)18 /31
( )2انظر إلى  :سؤاالتو (.)16/5

( )3انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)6 /9
( )4انظر إلى  :ال قات للعجل (.)465/

( )5ل نو رره فذ ره أكال ف الطبقة ال ال ة ىكقىاؿ :يركم عف جماعة التابعيف ،ركل عنو أىؿ الشاـ" انظر إلى ال قات البف
حباف( )549/7ـ عاد فذ ره ف الطبقة الرابعة ،ىكقىاؿ :يركم ىعف أىبًيو ،ركل عنو ابنو عبد العزيز بف الكليد" انظر إلى
ال قات البف حباف (.)223 /9

( )6انظر إلى  :تاريخ دمشؽ ()120/12

( )7انظر إلى  :المصدر السابؽ (.)120/12
( )8انظر إلى  :ال اشؼ (.)352 /2

( )9انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)248 /4

( )10انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)582 /
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 -2ب ِق َّي ُة ْب ُن ا ْلولِ ِ
ص ِائ ِد ِ
يد ِ
صدوق
بن َك ْع ٍب ا ْل َك ََل ِع ُّي( ،")1سبق ترجمتو في المسألة رقم ( ،)1957ورتبتو
ٌ
َ
بن َ
َ
المرتبة الر ِ
ِ
ابعة.
مدلس من
ٌ

 -3أبو عبد الحميد "مجيو ٌل"(.")2
ذلؾ ف حدي ع ًف ىذه ً
القول ِ
و
ِ
العلة
تعديؿ .كسيأت
أحد بجروح أك
خَلص ُة
بياف ى
فيو :مجيك هؿ ٍلـ يذ ره ه
ى
ي
ً
ًم ٍف ً
الحديث.
علؿ ىذا
الش ِ
ِ ِ
ض َرِم ُّي(َّ ،)3
ام ُّي(.")4
الح ْ
س ُر ُ
بن ُع َب ْيد اهلل َ
ُ -4ب ْ
()6
()5
ً
ً ً
ً
ًو
َّاف ف
ذ ره ٍاب يف أب ىحاتـ ف تىابو دكف جروح أك تعديؿ " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  ":قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ال قات ،كقاؿ ":اف أحفظ أصحاب أب إدريس( ،")7كنقؿ المزم عف مركاف ٍبف يم ىح َّمود قكلو ":ىك مف بار
أىؿ المسجد قة مف أىؿ العلـ ،.كعف َّ
الن ىسائً قكلو ":قة( ،")8كقاؿ ابف عسا ر ":انت لو صحبة( ،")9كنقؿ
ىص ىح ً
يس ( ،ىرًح ىموي اللَّوي)(،")10كقاؿ الذىب " :الفىًق ٍيوي ،ىجلًٍي هؿ،
الذىب  ،عف أب ًم ٍسيى ور قكلو ":يى ىك أ ٍ
ىحفىظي أ ٍ
اب أب إً ٍد ًر ى
ً ()11
يؿ اٍلقى ٍد ًر(،")12كلـ يذ ر لو ف ال اشؼ جرح أك تعديؿ ( ")13كقاؿ ابف حجر":
اف ًقىةن ىجلً ى
قىةه " كقاؿ أيضان ":ى ى
قة حافظ (.")14
القول ِ
ِ
فيو :قةه حافظه.
خَلص ُة

( )1ا ٍل ى ىبل ًع  :بفتح ال اؼ كف آخرىا العيف الميملة ،ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا بلع نزلت الشاـ ،كأ رىـ نزلت حمص.
()2

انظر إلى :األنساب للسمعان .)186/11( :

المجيكؿ نكعاف :األول -مجيكؿ الحاؿ :كىك مجيكؿ العدالة ظاى انر كباطنان ،أك مجيكؿ العدالة باطنان دكف الظاىر؛ ألف
ظاىره أنو عدؿ ،كىك ما يعرؼ بالمستكر .كمجيكؿ الحاؿ :ىك مف ركل عنو ا ناف كلـ يت لـ فيو أحد العلما المختصيف

بجروح أك تعديؿ .الثاني -مجيكؿ العيف :كىك مف ركل عنو رواك كاحد فقط ،كلـ يت لـ فيو أحد بجرح كال تعديؿ .انظر إلى:
()3

مقدمة صحيح مسلـ بشرح النككم ،)28/1( :كتقريب النككم ضمف تدريب الراكم316/1( :ك.)318

ض ىرًم  :بفتح الحا الميملة كس كف الضاد المنقكطة كفتح ال ار  ،ىذه النسبة إلى حضرمكت كى مف ببلد اليمف مف
الح ٍ
ى
أقصاىا .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)180-179 /4

( )4انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)592 /4كتاريخ اإلسبلـ( ،)17 /3كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)76 /4
( )5انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)423 /2
( )6انظر إلى  :ال قات للعجل (.)79 /

( )7انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)109 /6

( )8انظر إلى  :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)76 /4
( )9انظر إلى  :تاريخ دمشؽ البف عسا ر (.)157 /10
( )10انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)17 /3

( )11انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)592 /4
( )12انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)17 /3
( )13انظر إلى  :ال اشؼ (.)266 /1

( )14انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)353 /
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بن ع ْب ِد ِ
بن إِ ْد ِرْيس ِ ِ ِ
اهلل ،ويقَا ُل ِف ْي ِو :ع ِّي ُذ ِ
بن ع ْب ِد ِ
ِ ِ
اهلل ِ
س
اهلل ُ
بن َعائذ ِ َ
َ
َُ
َ -5عائ ُذ اهلل ُ َ
بن ُعتْ َب َة ،أ َُبو إِ ْد ِرْي َ
َ
الخ ْولَ ِن ُّي(.")2()1
َ
و
اف ًقىةن( ،")3كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو قكلو ":قة ( ،")4كقاؿ اٍل ًع ٍجًل  ":تابع ،
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ى ى
()5
ً
َّاف ف ال قات( ،")6كقاؿ" :ال صحبة لو س ف الشاـ ،ك اف مف عباد أىؿ الشاـ
قة "،كذ ره ٍاب يف حب ى
ؽ ،كعالًميا ،كك ً
اض ً
كقرائيـ( ،")7كقاؿ الذىب  ":أحد األعبلـ(،")8كقاؿ أيضان ":قى ً
اعظييىا( ،")9كقاؿ ابف
ش
م
د
ٍ
ى
ى
ى
ي
ى
ىى
ى
حجر" :كلد ف حياة النب ( )يكـ حنيف كسمع مف بار الصحابة قاؿ سعيد ابف عبد العزيز اف عالـ
الشاـ بعد أب الدردا  ،كمات بدمشؽ سنة مانيف(.")10
القول ِ
ِ
فيو :قةه.
خَلص ُة

ار م ْختَمَ ٌ ِ
َّارَ ،وُيقَا ُل":
اسِم أبي ِو أو ىبار أو ىدار أو خمار ،فَ ِق َ
ف في ْ
يلَ :ىب ٌ
 -6الصحابي الجميلُ :ن َع ْي ُم ْب ُن َى َّم ٍ ُ
ِ ()11
َّ
ْاب ُن ِح َم ٍ
ام ،صحابي جميل رجح األكثر أن اسم
الش
ن
ك
س
"
اد ،ا ْل َغطَفَان ُّي
َ
َّارَ ،وِق َ
ارَ ،وِق َ
يلَ ":ح َّم ٌ
َ
َ
يلَ :ىد ٌ
َ
أبيو ىمار(.")12

()1

الخ ٍكالىنً  :بفتح الخا المعجمة كس كف الكاك كف
ى
أ رىما الشاـ ،انظر إلى :األنساب للسمعان (.)234 /5

آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى خكالف ،كعبس  ،كخكالف قبيلتاف نزؿ

( )2انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)272 /4
( )3انظر إلى :الطبقات ال برل (.)448 /7

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)38 /7
( )5انظر إلى :ال قات للعجل (.)246 /

( )6انظر إلى :ال قات البف حباف (.)277 /5

( )7انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)180 /
( )8انظر إلى :ال اشؼ (.)528 /1

( )9انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)272 /4

( )10انظر إلى :تقريب التيذيب ( ،)289 /كمشاىير علما األمصار (.)180 /
( )11ا ٍل ىيطىفىانً  :بفتح الييف المعجمة ،كفتح الطا الميملة ،كفتح الفا ،كف آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى غطفاف ،كى قبيلة
مف قيس عيبلف .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)59 /10

( )12انظر إلى :اإلصابة ف تمييز الصحابة ( ،)364/6كمعرفة الصحابة ألب نعيـ ( ،)2669/5كتقريب التيذيب (،)565/
كتاريخ اإلسبلـ (.)445/2
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بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ثَلث عم ٍل:
فيو ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كجكد تدليس الشيكخ ،حيث إف ىب ًقَّيةي قاـ بت نية اٍل ىكًليد بف يسلى ٍيماف بف أب السائب ،كنسبو بما ال يعرؼ
بو ،حتى يعمى أمره على الناس كى علةه خفيةه قادحة.
ت :كمف خبلؿ تتبع لطرؽ ً
الحًديث ،لـ أجد أبا
ُق ْم ُ
الحديث المختلفة ،كالت ذ رتيا ف تخريج ىذا ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
الحًديث ليعمى أمره
عبد الحميد قد يذ ًر ف أم مف األسانيد ،كىك الذم ذ ره ىبقَّيةي ٍب يف اٍل ىكلًيد ف إسناد ىذا ى
بف عبيًد ً
الل( ")1ىذا
تبي ىف ل أف :اٍل ىكلًيد بف يسلىٍيماف بف أب السائب ،قد سمع مف ،يب ٍس ًر ً ي ى ٍ
على الناس ،كالذم ٌ
ً
الحًديث.
الحديث ،كانظر إلى تخريج ى
ى

ِ
العمّ ُة الثانية:

ً
الر ً
بالسماع ،كىذا
صرحكا
ابعة
ً
ى
الذيف ال يقب يؿ ىحدي يـ إال إذا ٌ
ً
علة
يف فترد كال تيقب يؿ كىك ىب ًقيَّةي بف الكليد ،مع بقا
كالمترك ى

صدكؽ مدلس مف المر ً
تبة
ف اإلسناد رواك
ه
ه
قات ،كأما ركايتيو عف الضعفا ً
ف ركايتً ًو عف ال ً
ي
الحًديث ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.
تدليسو ف ىذا ى

ِ
العمّ ُة الثالثة:

ف اإلسناد رواك مجيكؿ لـ أجد لو ترجمة ،كىك أبك عبد الحميد.
ت :كىذا مف صنيع ب ًقي ً
َّة ٍب ًف اٍلكلً ًيد ،ما ذ رت ف العلة األكلى ،كىك مف ىب ً
اب تدليسو ،كالل أعلـ،
ُق ْم ُ
ى
ى
()2
بف عبيًد ً
الل بو عف النَّ َّك ً
بف ىي ًزٍي ىد ً
الر ٍح ىم ًف ً
اس ٍب ًف
الحًديث مف طريؽ ىع ٍبًد َّ
بف ىجابً ور " ،عف يب ٍس ًر ً ي ى ٍ
كقد ركل ىذا ى
ً
َّ
ىس ٍم ىع ى ً ً
الحًديث الصحيح الذم أشار إليو أىبيك
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،كبيذه الطريؽ يتضح لنا إسناد ىذا ى
اف اٍل ىبلب َّ ى
الحًديث.
يزٍرىعةى ف ىذا ى
ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
ألف فيو أبا عبد الحميد مجيكؿ.
أتكقؼ عف الح ـ؛ ٌ

( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)592/4كتاريخ اإلسبلـ( ،)17/3كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)76/4
()2
الش ًاـ مع األىكىز ً
بف جابً ور أىبك عتٍبةى األ ٍىزًدمً ِّ ،
الح ًافظي ،فىًق ٍيوي َّ
ً
اع ِّ  ،كقاؿ
ىك :ىع ٍب يد َّ
اـ ،ى
ي يى
بف ىي ًزٍي ىد ً ى
الر ٍح ىم ًف ي
ىى ٍ
الد ىم ٍشق  ،قاؿ الذىب :اإل ىم ي
ابف حجر :قة ،مات سنة بضع كخمسيف .انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)176/7كتقريب التيذيب (.)353/
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األُنموَذ ْج الخامس:
و
ًو
حديث ركاه بقية ،عف األكزاع  ،عف
(رًح ىموي اللي ) :كسألت أب عف
 -5مسألة ( )2087قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
الزىرم ،عف عركة ،عف عائشة ،عف النب ( )قاؿ :إف الل عز كجؿ يحب الملحيف ف الدعا ؟ قاؿ أب :
ىذا حديث من ر؛ نرل أف بقية دلسو عف ضعيؼ ،عف األكزاع (.")1

تخريج الحديث
أولً:
ُ
 -أخرجو البييق ف

تابو شعب اإليماف ( ،)364 /2باب :الرجا مف الل تعالى ،حديث رقـ (،)1073

مف طريؽ بقية بف الكليد ،عف األكزاع  ،عف الزىرم ،عف عركة ،عف عائشة (رض

مرفكعان حديث بلفظو(.)2

الل عنيا) ،بو

 أخرجو يعقكب بف سفياف ف المعرفة كالتاريخ ( )431 /2تاب الشاـ باب :بقية بف الكليد مف طريؽ،بقية عف يكسؼ بف السفر عف األكزاع عف الزىرم عف عركة عف عائشة بو مرفكعان حديث بلفظو.

 -أخرجو العقيل ف

تابو الضعفا ال بير ( ،)452 /4باب اليا  :يكسؼ بف السفر عف األكزاع يحدث

بمنا ير ،مف طريؽ بقية ،عف يكسؼ بف السفر ،عف األكزاع  ،عف الزىرم ،عف عركة ،عف عائشة ،بو

مرفكعان حديث بلفظو.

اح ًف ً
كـ الد ىعا ً ك ًٍ
ض ًؿ لييز ً
يو ،حديث رقـ( ،)20مف
اإلٍل ىح ً
اب ىما ىجا ى ًف فى ٍ
 الطبران ف الدعا ( ،)28/ىب يى
طريؽ بقية ،عف األكزاع  ،عف الزىرم ،عف عركة ،عف عائشة ،بو مرفكعان حديث بلفظو.
ِ
اس ُة ِ
رجال اإلسناد
ثانياً :در َ
 -1ب ِق َّي ُة ْب ُن ا ْلولِ ِ
ص ِائ ِد ِ
يد ِ
صدوق
بن َك ْع ٍب ا ْل َك ََل ِع ُّي( ،")3سبق ترجمتو في المسألة رقم( )1957ورتبتو
ٌ
َ
بن َ
َ
المرتبة الر ِ
ِ
ابعة ،من مراتب المدلسين الذين ل يقبل حديثيم إل بما صرحوا فيو بالسماع.
مدلس من
ٌ
()4
ِّمشقي ".
الس ْفر ْبن الفَ ْيض ،أبو الفيض الد
 -2يوسف ْبن َّ
ُّ
ً
الحديث( ،)5كنقؿ ابف أب حاتـ عف دحيـ قكلو ":ليس بش و  ،كعف أبيو قكلو":
قاؿ البخارم ":يمن ى ير
من ار الحديث جدان ،كعف أبيو قكلو ":ذاىب الحديث( ،")1كذ ره ابف حباف ف المجركحيف ،كقاؿ ":اف ممف
()1
()2

الب يف أىبً ىحاتًوـ ( )199/2علؿ أخبار ف الدعا مسألة رقـ
الح ًديث ٍ
علؿ ى
قاؿ البييق  :ى ذا قاؿ :حد نا األكزاع  ،كىك خطأ أخبرنا أبك الحسيف بف الفضؿ ،أخبرنا عبد الل بف جعفر ،حد نا يعقكب
(.)2087

بف سفياف ،حد نا سليماف بف سلمة الحمص  ،حد نا بقية ،أخبرن

يكسؼ بف السفر ،عف األكزاع  ،فذ ره ،قاؿ يعقكب:

يكسؼ بيركت  ،ال ي تب حدي و إال للمعرفة  -يعن  -للمعرفة بحالو كضعفو ف

الركاية .انظر إلى :شعب اإليماف

(.)364/2
( )3ا ٍل ى ىبل ًع  :بفتح ال اؼ كف آخرىا العيف الميملة ،ىذه النسبة إلى قبيلة يقاؿ ليا بلع نزلت الشاـ ،كأ رىـ نزلت حمص.
()4
()5

انظر إلى :األنساب للسمعان (.)186/11
انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1257 /4

انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم ( ،)387 /8كالضعفا الصيير للبخارم (.)122 /
22

يركم عف األكزاع ما ليس مف أحادي و مف المنا ير الت ال يشؾ عكاـ أصحاب الحديث أنيا مكضكعة ال

يحؿ االحتجاج بو بحاؿ ( ،")2كذ ره لو ابف عدم جملة مف األحاديث يركييا عف األكزاع  ،ـ قاؿ عنيا":

كىذه األحاديث الت ركاىا يكسؼ عف األكزاع بكاطيؿ ليا( ،")3كذ ره الدارقطن ف "الضعفا كالمترك يف"
( ،")4كنقؿ ابف الجكزم عف َّ ً
الحًديث( ،")5كقاؿ َّ
طنً ٌ  ":من ر الحديث( ،")6كقاؿ
الد ىارقي ٍ
الن ىسائ ٌ قكلو ":ىمتٍيركؾ ى
أيضان ":متركؾ( ،")7كنقؿ الذىب عف البييقى قكلو ":ىك ف عداد مف يضع الحديث( ،")8كقاؿ ابف حجر":
متركؾ(.")9

القول ِ
ِ
فيو :ىمتٍيركؾ الحديث.
َلص ُة
ُخ َ
ط يكسؼ بف السفر مف اإلسناد كالذم أسقطو بقية عادتو ف تدليسو عندما يركم عف
ت :لقد أي يسق ى
ُق ْم ُ

ث عف ذلؾ
أتحد ي
ت لو ضمف رجاؿ اإلسناد ،كسكؼ ٌ
الضعفا إذا كقعكا بيف ال قات أك أخذكا عنيـ ،كلقد ترجم ي
ف حدي عف علة ىذا الحديث.
بن أبي عم ِر ٍو ْاألَو َز ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْم ٍ
رو ِ
اع ُّي ،لقد سبقت ترجمتو ،في مسألة رقم ( ،)1066ورتبتو،
َ -3ع ْب ُد َّ
ْ
َْ
ثقة جميل.
سِمم ْب ِن ُع َب ْي ِد المَّ ِو ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن أ َُبو َب ْك ٍر ا ْلقَُر ِش ُّي ُّ
ي ( ،)10ا ْل َم َد ِن ُّي(.")11
الزْى ِر ِّ
ُ -4م َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
()12
و
اف
نقؿ اٍليب ىخ ًارم عف أيكب قكلو" :ما رأيت أحدان أعلـ مف الزٍى ًر ِّ
م " ،كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":قىاليكا ":ىك ى ى
الركاي ًة .فىًقييا ج ً
ً
الزٍى ًر ِّ ً ً
ًً
م
ام نعا( ،")13كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف سفياف قكلو ":اف الزٍى ًر ِّ
ن ى
م قىةن ى ىير اٍل ىحديث ىكاٍلعٍلـ ىك ِّ ى ى

بحًدي و ،كأ بت أصحاب أنس
أعلـ أىؿ المدينة ،كعف أبيو قكلو ":الزٍى ًر ِّ
م أحب إل َّ مف األعمش ،يحتج ى
م أحفظ (أ بت) الرجليف( ،")14كقاؿ
م كعمرك بف دينار فقاؿ ":الزٍى ًر ِّ
أف أبا زرعة يسئً ىؿ عف الزٍى ًر ِّ
الزٍى ًر ِّ
م ،ك ٌ

()1

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)223 /9

()2

انظر إلى :المجركحيف البف حباف (.)133 /3

()4

انظر إلى :الضعفا كالمترك يف للدارقطن (.)137 /3

()3

()5

انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)501 /8
انظر إلى :الضعفا كالمترك يف البف الجكزم (.)220 /3

()6

انظر إلى :المؤتلؼ كالمختلؼ للدارقطن (.)1181 /3

()8

انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)466 /4

()7

()9

انظر إلى :سؤاالت السلم للدارقطن (.)334 /
انظر إلى :لساف الميزاف (.)105 /5

( )10الزٍى ًرم :بضـ الزال كس كف اليا ك سر ال ار  .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)350 /6
( )11انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)419 /26كتاريخ اإلسبلـ (.)146 /8
( )12انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)220 /1
( )13انظر إلى :الطبقات ال برل (.)356 /5

( )14انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)74 /8
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()1
ً
ً ً
ً
ً ً
َّاف ف ال قات كقاؿ " :اف مف أحفظ أىؿ زمانو كأحسنيـ سياقان
اٍلع ٍجل  ":مدن تىابًع ٌ قىة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
()2
ىع ً
بلـ ىك ىحا ًفظي ىزىم ىانوي( ،")3كقاؿ أيضان ":أى ىح يد
ىح يد األ ٍ
لمتكف األخبار ك اف فقييان فاضبلن " ،كقاؿ الذىب  ":أ ى
األعبلـ( ،")4كذ ره ابف حجر ف المرتبة ال ال ة مف المدلسيف ،كقاؿ ":مشيكر باإلمامة كالجبللة مف التابعيف
كصفو َّ
الش ًاف ًع ك َّ
طنً كغير كاحد بالتدليس( ،")5كقاؿ العبلئ ك سبط العجم  ":مشيكر بو كقد قىبً ىؿ
الد ىارقي ٍ
األئمةي قكلو عف(أم عنعنتو ف السند) ( ،")6كقاؿ السيكط  ":مشيكر بالتدليس( ،")7كقاؿ ابف حجر" :متفؽ
()8
م محمد بف يم ٍسلًـ بف عبيد الل ٍبف
على جبللتو كاتقانو [ك بتو] كىك مف رؤكس الطبقة الرابعة " ،مات الزٍى ًر ي
شياب ليلة ال بل ا لسبع عشرة خلت مف شير رمضاف سنة أربع كعشريف كمائة ف ناحية الشاـ (.")9
القول ِ
ِ
فيو :متفؽ على جبللتو كاتقانو مدلس ،مف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف الذيف ال
َلص ُة
ُخ َ
يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع.
ِ
ِ
ُ -5ع ْرَوةُ ْب ُن ُّ
ي ،أ َُبو َع ْب ِدالمَّ ِو ا ْل َم َد ِن ُّي(.")10
َس ِد ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّوام ْب ِن ُخ َوْيم َد َاأل ْ
قاؿ ٍابف سعود " :اف قةن ير الحًد ً
يث فقييان عالمان مأمكنان بتان( ،")11كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة( ،")12كعف أىب
ى ى
ي ىٍ
)
13
(
يزٍرىعةى قاؿ ":لقيت أربعةن مف قريش ،ليـ بحكر كذ ره منيـ " ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ،عف يس ٍف ىياف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى،
بحًديث ىعائً ىشة بل ة كذ ره منيـ ،كعف أب الزناد قاؿ اف فقيا أىؿ المدينة أربعة
قكلو ":اف أعلـ الناس ى
()14
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ " :اف مف أفاضؿ أىؿ المدينة كعلمائيـ( ،")15كقاؿ
كذ ره منيـ " ،كذ ره ٍاب يف حب ى

الذىب  ":اإلماـ ،عالـ المدينة ،الفقيو ،أحد الفقيا السبعة( ،")16كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة فقيو مشيكر(،")1
مات سنة ا نتيف كتسعيف(.")2

( )1انظر إلى :ال قات للعجل (.)253 /2

( )2انظر إلى :ال قات البف حباف (.)349 /5
( )3انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)146 /8
( )4انظر إلى :ال اشؼ (.)219 /2

( )5انظر إلى :طبقات المدلسيف (.))3 /

( )6انظر إلى :جامع التحصيؿ ( ،)109 /كالتبييف ألسما المدلسيف (.)50 /
( )7انظر إلى :أسما المدلسيف (.)84 /

( )8انظر إلى :تقريب التيذيب (.)506 /

( )9انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم ( ،)221 /1كال قات البف حباف (.)349 /5
( )10انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)12-11/20

()11انظر إلى :الطبقات ال برل (.)138-137/5
( )12معرفة ال قات للعجل (.)133/2

( )13انظر إلى :تاريخ أب زرعة (.)407/

( )14انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)396/6
()15

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)195/5

( )16انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)421/4
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القول ِ
ِ
فيو :قةه فقيوه مشيكر.
َلص ُة
ُخ َ
الص ِدي ِ
ق صحابية جميمة سبقت ترجمتيا في المسألة رقم(،)1066
ت أبي َب ْك ٍر َّ
 -6أم المؤمنين َع ِائ َ
شة ِب ْن ُ
ورتبتيا صحابية جميمة.
ِ
بيان ِ
الحديث:
عمل
ثالثاًُ :
ُ ِ
أربعُ ٍ
عمل:
الحديث فيو َ
ِ
العمّ ُة األولى:

التدليس المكجكد ف سند الحديث ،كالتدليس ىنا تدليس شيكخ باصطبلحو المعيكد ،بؿ قد يندرج ضمف

ملحقاتو -كى علةه خفيةه قادحة –كقد قاؿ أ بك حاتـ " ىذا حديث من ر؛ نرل أف بقية دلسو عف ضعيؼ ،عف

األكزاع ( ،")3كأيده ف ذلؾ جمعه مف العلما  ،قاؿ العقيل " :حديث عيسى بف يكنس أكلى ،كلعلو بقية أخذه،
عف يكسؼ بف السفر" ( ")4أم دلٌ ىس فيو بقية ،كاف لـ يشر إلى ذلؾ تصريحان ،كقاؿ ابف عدم " :كىذا اف بقية
يركيو أحيانان عف األكزاع نفسو فسقط يكسؼ لضعفو ،كربما ،قاؿ ":حد نا يكسؼ بف السفر عف األكزاع ،
كربما ناه فيقكؿ ،عف أب

األكزاع " (.")5

الفيض عف األكزاع

ك ؿ ذلؾ يضعفو؛ ألف ىذا الحديث يركيو يكسؼ عف

ت :كقد أشار ابف عدم إلى و
علة انية ،كل ف مف طريؽ أخرل ى طريؽ الحديث كفييا تدليس بقية
ُق ْم ُ
فييا تدليس شيكخ ،ف نى شيخو بما ال يعرؼ بو؛ حتى ال يفطف عليو ،ـ أشار إلى تدليس آخر ،كىك ما

أشرنا إليو ف ىذه العلة ،كىذا يؤيد ما ذىب إليو أبك حاتـ ،كقد زالت علة التدليس ببياف الراكم المسقط مف
سند الحديث.

و
حاالت
الحًديث بالمن ر ف
ُق ْم ُ
ت :كيصؼ أبك حاتـ ى
ير مف ً
كيطلؽ أبك حاتـ لفظ الن ارة على و
الحًديث ،ما ذ رت ف المسألة رقـ (.)1066
علؿ ى
قمت :كلعلو مف تدليس ىب ًقيَّة بف الكليد ما ىك المشيكر عنو ،حيث عمؿ على إسقاط شيخو الضعيؼ،
الحًديث ،ككقع بينو كبيف األكزاع  ،كبقية كاألكزاع  ،لق أحدىما
كىك :يكسؼ ٍبف َّ
الس ٍفر ،كىك متركؾ ى
اآلخر ،كىذه تعد علة خفية قادحة.
يروة منيا أف اف فيو نكع مف أنكاع التدليس،

( )1انظر إلى :تقريب التيذيب (.)389/

( )2انظر إلى :تاريخ مكلد العلما ككفياتيـ (.)221/1
()3
حاتًوـ ( )199/2علؿ أخبار ف الدعا مسألة رقـ (.)2087
الح ًديث ٍ
الب يف أىبً ى
انظر إلى :علؿ ى
( )4انظر إلى :الضعفا ال بير للعقيل (.)452 /4
()5

انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)500 /8
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ِ
العمّ ُة الثانية:

م ،كعدـ تصريحو بالسماع حيث عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف
عنعنة يم ىح َّمد الزٍى ًر ِّ
مراتب المدلسيف الذيف ال يي ىقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علةي تدليسو،
كى علٌةه ظاىرةه قادحة.

العم ُة الثالثة:

الس ٍفر ،كىذه علة قادحة ظاىرة أيضان.
كجكد رواك متركؾ ف إسناد الحديث ،كىك :يكسؼ ٍبف َّ

ِ
العمّ ُة الرابعة:

تبة الر ً
ف اإلسناد رواك صدكؽ ،مدلس مف المر ً
ماع ،كىذا
ابعة
الذيف ال يقب يؿ ىحًدي يـ إال إذا صرحكا بالس ً
ى
ه
ً
ً
ًً
(ب ًقَّيةي ٍب يف اٍل ىكلً ًيد) ،كلـ يصرح
يف فترد كال تيقب يؿ كىك ى
ف ركايتو عف ال قات ،كأما ركايتيوي عف الضعفا كالمترك ى
بالسماع ف ىذه الركاية ل نو صرح بالسماع ف إحدل ركاياتو للحديث عند البييق كغيره ،كبنا ن على ما

سبؽ فِف اإلسناد فيو انقطاعه فقد سقط مف اإلسناد رواك ضعيؼ يركم عف قة ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة
قادحة.

ِ
ِ
الحديث
إسناد
الحكم عمى
رابعاً:
ُ
ضعيؼ ًج ٌدان بيذا اإلسناد؛ َّ
كلبلنقطاع؛ كاالنقطاع الذم
الس ٍفر متركؾ الحديث،
الحديث
ألف يكسؼ ٍبف َّ
ً
ي
ه
حصؿ مف بقية بف الكليد.
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ث الثّ ِان ْي
المبح ُ
َ

ِ
لإلعَلل بالنقطاع
وفيو ثَل ثَ ُة نماذج

()1

األُنموَذ ْج األول:
 –6مسألة ( )2120قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه ابف أب العشريف؛ قاؿ:
ى
ى
ي
ى ىي ي
حد نا األكزاع  ،عف عمرك بف شعيب ،عف أبيو ،عف جده :أف النب صلى الل عليو كسلـ قاؿ :ما على
أحد ـ إذا أراد أف يتصدؽ بصدقة لل تطكعان أف يجعليا على كالديو إذا انا يم ٍسلًميف؟! في كف أجرىا لكالديو،
كلو م ؿ أجكرىما ،مف غير أف ينتقص مف أجكرىما شيئان ؟قاؿ أب  :ىذا ىحًديث من ر(.")2
الح ِديث
أولً :تخريج َ
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب
 أٍ(.)2120
-

-

ىحاتًوـ ف

ً
ابً :
و
أخبار ركيت ف
علؿ
تىابو العلؿ ( )210/2ىب ي

البر كالصلة ىحًديث رقـ

اب علؿ أ و
خبار يركيت ف الز اة كالصدقات ىحًديث رقـ (.)645
ك ذلؾ أ ٍ
ىخ ىر ىجوي ( )222/1ىب ي
ىخ ىر ىجوي الطَّىب ىرانً ف " المعجـ األكسط" ( )358 /7ىحًديث رقـ ( )7726مف طريؽ مكسى بف إسماعيؿ
أٍ
الجبل  ،عف الكليد بف يم ٍسلًـ ،عف خارجة بف مصعب ،عف ع ماف بف سعد ال اتب ،عف عمرك بف
شعيب ،بو ىحًديث متقارب األلفاظ
ىخ ىر ىجوي ف المعجـ األكسط ( )92 /7ىحًديث رقـ ( )6950مف طريؽ عل بف الحسف بف شقيؽ،
ك ذلؾ أ ٍ
عف خارجة بف مصعب ،عف ع ماف بف سعد ،عف عمرك بف شعيب ،بو ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىخ ىر ىجوي ابف عسا ر ف "تاريخ دمشؽ" ( )307/53ىحًديث رقـ ( )11262مف طريؽ محمد بف العباس
كأ ٍ
بف الكليد الدمشق  ،عف ىشاـ ابف عمار ،بو ىحًديث متقارب األلفاظ.

ىح ىم يد بف
 كأ ٍىخ ىر ىجوي أبك الشيخ ف " طبقات المحد يف بأصبياف كالكارديف علييا (")610 /3مف طريؽ أ ٍ
ً
ب األلفاظ .أبك محمد
يث
عيسى ،عف ىشاـ بف عمار ،عف الكليد بف يم ٍسلًـ ،عف األكزاع بو ىحًد ه
متقار ي
عبد الل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ بأب الشيخ األصبيان (ت 369ىػ)
ً
ً
اب فضؿ ف حفظ حؽ الكالديف بعد
 كأ ٍىخ ىر ىجوي اٍل ىب ٍييىق ف شعب اإليماف ( )303/10تىاب بر الكالديف ىب ي
مكتيما ىحًديث رقـ ( )7533مف طريؽ عباد بف ير ،عف عمرك بف شعيب بو ىحًديث متقارب األلفاظ.

()1

()2

ىم ك ٍج وو ى اف ٍانًقطىاعو ،على التكال أـ على غير التكال  ،كسكا ى اف الس ً
يث ا ٍلم ٍنقى ًطع" :ما لىـ يتَّ ً
ً
َّاقطي
ص ٍؿ إً ٍسىن ي
يي
ا ٍل ىحد ي ي ى ى ٍ ى
ىى ه ى
ى
ادهي ىعلىى أ ِّ ى
اع قى ٍد ي ي كف ظى ً
ً ً
ً
ً
ىى يؿ ا ٍل ىم ٍع ًرفى ًة ،ىكقى ٍد
اى نار ىكقى ٍد ىي ٍخفىى فى ىبل يي ٍد ًري وي إً َّال أ ٍ
م ٍنوي الص ى
َّحابً َّ أ ٍىك ىغ ٍي ىرهي ،فىيي ىك ىكا ٍل يم ٍر ىس يؿ ىكاح هد ،.يَّـ إً َّف اال ٍنقطى ى ى ي
اد ًة ىر يج وؿ ،أ ٍىك أى ٍ ىىر" .انظر إلى :تدريب الراكم (.)236-235/1
آخ ىر بً ًزىي ى
يي ٍع ىر ي
ؼ بً ىم ًجيئً ًو ًم ٍف ىك ٍج وو ى

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)210/2علؿ أخبار ف البر كالصلة ،مسألة رقـ(.)2120
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
بن أبي عم ِر ٍو ْاألَو َز ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْم ٍ
رو ِ
اع ُّي ،ثقة سبقت ترجمتو ،في مسألة رقم (.)1066
َ -1ع ْب ُد َّ
ْ
َْ
س ِعيد الدمشقي ،ثُ َّم البيروتي.
 -2ابن أبي العشرين ،ىو :عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أ َُبو َ
كاتب األَوز ِ
اع ّي(.")1
ً
ً
اف اتب ديكاف ،كلـ ي ف صاحب
قىاؿ أيىبك يزٍرىعةى الرازم ،ىحدي و مستقيـ ،...ىكقىاؿ أيىبك ىحاتـ ":قة ،ى ى
()2
ً
،كقىاؿ ٍابف الجنيد ،ىع ٍف يحيى ٍبف ىم ًعيف ":ليس بو
ىحديث ،ىكقىاؿ ف مكضع آخر ":ليس بذاؾ القكم " ى
بأس( ")3ىكقىاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":ال بأس بو( ،")4كقىاؿ اٍليب ىخ ًارم ":ربما ييخالؼ ف ىحًدي و( ،")5ىكقىاؿ النَّ ىسائً  ":ليس
()6
ً
كى ىك
بالقكم " ،ىكقىاؿ أيىبك أ ٍ
كع ٍبد الحميد ،ما ذ ره اٍليب ىخ ًارم ،يعرؼ بيير ىحديث يركيو غيره ،ي
ىح ىم يد ٍبف عدم ":ى
()10()9
()8
()7
ً
اؿ َّ
َّاف ف
ىح ىم يد قو ،كضعفو دحيـ
الد ىارقي ٍ
ممف ي تب ىحًدي و "،قى ى
طنً  ":قة " ،كقاؿ أ ٍ
" ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ً تىاب "ال قات" ،ىكقىاؿ ":ربما أخطأ( ،")11كذ ره العقيل ف "الضعفا ( ،")12كىذ ى ره ابف شاىيف ف "ال قات" (،")13
()14
ىح ىم يد الحا ـ ":ليس بالمتيف عندىـ ،كذ ر الحسف بف رشيؽ
كىذ ى ره ابف الجكزم ف "الضعفا " " ،ىكقىاؿ أبك أ ٍ
عف اٍليب ىخ ًارم أنو قاؿ ":ليس بالقكم ( ،")15ىكقىاؿ ابف حجر صدكؽ ربما أخطأ( ،")16مات سنة مائة
كتسعيف(.")17

ت :اختلؼ فيو بيف مك ؽ كمضعؼ كأغلب علما الجرح كالتعديؿ يقكلكف قة.
ُق ْم ُ

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)420 /16
( )2انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)11 /6
( )3انظر إلى :سؤاالت ابف الجنيد (.)10/
( )4انظر إلى :قات العجل (.)32/

( )5انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)45 /6
( )6انظر إلى :الضعفا البف الجكزم(.)99 /
( )7انظر إلى  :ال امؿ (.)313 / 2

( )8انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)904 /4
()9

الد ىح ٍيـ :بضـ الداؿ كفتح الحا الميملتيف بعدىما اليا السا نة آخر الحركؼ ،كف آخرىا الميـ ،-ىذا لقب القاض أبى
سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ القرش الدمشق ٌ المعركؼ بدحيـ ،ك اف ييضب مف ىذا اللقب ،كدحيـ ىك تصيير دحماف،
كدحماف بلسانيـ الخبيث .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)319 /5

( )10انظر إلى :ميزاف االعتداؿ ( ،)539 /2كال اشؼ (.)614 /1
( )11انظر إلى :قات ابف حباف( .)400 / 8
( )12انظر إلى :الضعفا ال بير()126 /

( )13انظر إلى :تقريب التيذيب (.)559/

( )14انظر إلى :الضعفا البف الجكزم (.)99 :/
( )15انظر إلى :تيذيب التيذيب (.)113 / 6
( )16انظر إلى :تقريب التيذيب (.)333 /

( )17انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)903 /4
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القول ِ
ِ
فيو :صدكؽ.
خَلص ُة
ِ
َّاد ُ ِ
ي ( ،)1سبقت ترجمتو في المسألة رقم ( ،)1892ورتبتو متروك الحديث
ص ِر ُّ
َ -3عب ُ
بن َكث ْي ٍر الثَّقَف ُّي َ
الب ْ
ألنو؛ روى أحاديث فييا كذب(.")2
الحًديث تبيف ل أنو أسقط مف السند كسكؼ أتحدث عنو ف بياف
قمت :مف خبلؿ تتبع لركايات ى
الحًديث.
علة ىذا ى
عبد ِ
بن ِ
بن ا ْل َع ِ
بن َع ْم ِرو ِ
اهلل ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
ش َع ْي ِب ِ
اص ا ْلقَُر ِش ُّي(.")3
بن ُ
َ -4ع ْم ُرو ُ
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو أب ىحاتًوـ قكلو" :ليس بقكم ي تب ىحًدي و ،كما ركل عف ال قات فيذا ر
بو" ،كعف أب يزرىعةى قكلو " :قة ف نفسو إنما ت لـ فيو بسبب ً تى و
ىح ىمد بف حنبؿ" :ربما
اب عنده ،كعف أ ٍ
ٍ
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،قكلو " :اف عمرك بف شعيب إنما يحدث عف أبيو عف جده ك اف ىحًدي و
احتججنا بو" ،كعف يس ٍف ىي ى
عند الناس فيو ش " ،كعف يحيى بف سعيد القطاف قكلو" :ك واه" ،كعف يحيى بف معيف قكلو" :ليس بذاؾ" ،كقاؿ
مرة" :ي تب ىحًدي و( ")4كنقؿ المزم عف َّ
ىح ىمًد بف سعيد
الن ىسائً قكلو " :قة" ،كقاؿ مرة" :ليس بو بأس" ،كعف أ ٍ
الدارم  " :قة" ،كعف يحيى بف سعيد قكلو" :إذا ركل عنو ال قات فيك قة يحتج بو(")5كقاؿ يحيى بف معيف":
إذا حدث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده فيك ً تىاب كمف ىنا جا ضعفو ،كاذا حدث عف ال قات فيك
قة(،")6كنقؿ ابف عسا ر عف صالح جزرة قكلو ":قة كل ف أحادي و ال أعلـ يؼ ى (،")7كقاؿ اٍل ًع ٍجًل :
" قة( ،")8كقاؿ الحافظ ابف حجر ":صدكؽ ،مات سنة مان عشرة كمائة(.")9
القول ِ
ِ
كؽ.
ُخَلص ُة
فيو :صد ه
عبد ِ
بن ِ
بن ا ْل َع ِ
بن َع ْم ِرو ِ
اهلل ِ
بن ُم َح َّم ِد ِ
اص ا ْلقَُر ِش ُّي(.")10
ُ -5
ب ُ
ش َع ْي ُ
()11
ً
َّاف ف ال قات( ،")12كقاؿ الحافظ ابف حجر ":صدكؽ بت
قاؿ الذىب " :صدكؽ " ،كذ ره ٍاب يف حب ى

سماعو مف جده ،مات بعد المائة(.")13

( )1إف عبادة بف ير سقط مف السند كلقد ذ رتو خبلؿ ترجمت لئلسناد؛ ألنو أحد علؿ ىذا الحديث الذم ذ ره أبك حاتـ .
( )2انظر إلى :تقريب التيذيب (.)75 /

( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)64/22

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)239-238/6
( )5انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (68/22ك.)72
( )6انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)462/4
( )7انظر إلى :تاريخ دمشؽ (.)86/46
()8

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)177/2

( )9انظر إلى :تقريب التيذيب (.)423/

( )10انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)534/12
()11
()12

انظر إلى :ال اشؼ (.)488/1

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)437/6

( )13انظر إلى :تقريب التيذيب (.)267/
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القول ِ
ِ
صدكؽ.
فيو:
خَلص ُة
ه
السي ِم ُّي ،أبو مح َّم ٍد ،وِق ْي َل ":أبو ِ
ِ
ِ
ٍِ
بن َع ْم ِر ِو ْب ِن ا ْل َع ِ
ِ
الرحمن،
عبد
َ -6ع ْب ُدالمَّ ِو ُ
ُ
ُ َُ
اص ْب ِن َوائ ِل ْب ِن َىاشم القَُّرش ُّي َّ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
الفقياء ،مات في ذي الحجة ليالي الحرة عمى
العبادلة
أحد
ثرين ِم َن
أحد
الصحابة ،و ُ
ُ
الم ُك َ
َ
السابقين ُ
األصح بالطائف عمى الراجح(.")1
بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ثَلث ٍ
عمل:
فيو ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

()2
ىخ ىر ىجوي مف طريؽ عباد بف ير عف عمرك
االنقطاع  ،بيف األكزاع كعمرك بف شعيب؛ ألف اٍل ىب ٍييىًق أ ٍ
بف شعيب بو ،كى علٌةه خفيةه قادحة ،كت كف ىنا على اصطبلحيا.

ِ
العمّ ُة الثانية:

كى الت تفيـ مف الحكار بيف ٍاب ًف أب ىحاتًوـ كأبيو ف المسألة رقـ ( )645التابعة ليذه المسالة ،كى
االنقطاع بيف األكزاع  ،كعمرك بف شعيب كى علة خفيو قادحة ت كف على اصطبلحيا تلؾ ،كلع ٌؿ سبب
االنقطاع األكؿ كال ان ف سند ً
للحًديث ،كلـ ي ف مف
الحديث ىك مف ابف أب العشريف الذم اف اتبان ى
ى
أصحابو ما قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ( ،)3كاٍليب ىخ ًارم (،)4كابف حجر(.")5

ِ
العمّ ُة الثالثة:

كجكد بل ة ركاة صدكقيف ،كىـ :أبك العشريف ،كعمرك ابف شعيب ،كأبكه شعيب.

ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
ً
يؼ جدان ،لبلنقطاع ف سنده ،كباإلضافة إلى َّ
الحًديث
أف فيي ار راكيان ىمتٍير ى
ض ًع ه
كؾ ى
الحديث بيذا اإلسناد ى
ى
)
6
(
ً
مردكد ال ييؤخذ بو.
كحًدي و
ه
كىك :ىعب ي
ص ًرم "؛ ألنو ركل أحاديث فييا ذب ،ى
بف ى ٍي ور ى
َّاد ي
الب ٍ

( )1انظر إلى :االستيعاب ،)956/3( :كاإلصابة ،)167-165/4( :كتقريب التيذيب.)315/( :
()2
ً ً
ً
اده علىى أ ِّ و
ً
ً
َّحابً أ ٍىك ىغ ٍي ىرهي ،فىيي ىك ىكا ٍل يم ٍر ىس يؿ
ا ٍل ىح ًد ي
اف السَّاقطي م ٍنوي الص ى
اف ٍانقطى ي
يث ا ٍل يم ٍنقىطع " :ىما لى ٍـ ىيتَّص ٍؿ إً ٍسىن ي ي ى
اعوي  ،ىس ىكا ه ى ى
ىم ىك ٍجو ى ى
اع قى ٍد ي يكف ظى ً
كً
اد ًة
آخ ىر بً ًزىي ى
ىى يؿ ا ٍل ىم ٍع ًرفى ًة ،ىكقى ٍد يي ٍع ىر ي
اح هد ،يَّـ إً َّف ًاال ٍنًقطى ى
ؼ بً ىم ًجيئً ًو ًم ٍف ىك ٍج وو ى
اى نار ىكقى ٍد ىي ٍخفىى فى ىبل يي ٍد ًري وي إً َّال أ ٍ
ى ي
ى
ىر يج وؿ ،أ ٍىك أى ٍ ىىر" .انظر إلى  :تدريب الراكم (.)236-235 /1
( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)11 /6
( )4انظر إلى :ال امؿ (.)313/2

( )5انظر إلى :تقريب التيذيب (.)333 /
()6

يسقط مف ىذا اإلسناد.
كقد أ ي
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األُنموَذ ُج الثاني:
ًو
يث ركاه ىشاـ بف
(رًح ىموي اللي )" :كسألت أب كأبا زرعة عف ىحًد ن
 –7مسألة ( )1339قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
عمار ،عف سعداف بف يحيى ،عف ىشاـ بف عركة ،عف محمد بف المن در ،عف جابر ،عف النب ()؛ قاؿ:
إذا سرؽ فاقطعكه ،ـ إذا سرؽ فاقطعكه ،ـ إذا سرؽ فاقطعكه ،ـ إذا سرؽ فاقطعكه؟ فقاال :ىذا خطأ؛ إنما

ىك :ىشاـ بف عركة ،عف رجؿ ،عف محمد بف المن در ،عف جابر ،عف النب ( .)قلت :فالخطأ ممف ىك؟
قاال ليس ىذا خطأ إنما ترؾ مف اإلسناد رجبلن .قلت مف التارؾ ىشاـ أك سعداف قاال يحتمؿ أف ي كف مف

أحدىما مف ىشاـ أك سعداف (.")1

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
اب ف السارؽ يسرؽ م ار انر ىحًديث رقـ ( ،)4410مف
 أٍىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد ًف يس ىننً ًو ( ً )142/4تىاب الحدكد ىب ه
طريؽ مصعب بف ابت عف محمد بف المن در بو ىحًديث متقارب األلفاظ.
ً
ًً
ىخرجو َّ ً (ً )2
اب :قطع اليديف كالرجليف مف السارؽ ،ىحًديث
الن ىسائ  ،ف يس ىننو ( )90/8تىاب قطع السارؽ ىب ي
 أ ٍى ى يرقـ (،)4978مف طريؽ مصعب بف ابت عف محمد بف المن در بو ىحًديث متقارب األلفاظ.
ً
اب قطع اليديف كالرجليف مف السارؽ
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ف السنف ال برل ( )41/7تىاب قطع السارؽ ىب ي
ىحًديث رقـ ()7429مف طريؽ مصعب بف ابت عف محمد بف المن در بو ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىخ ىر ىجوي َّ
طنً ًف يس ىننً ًو ( ً )238/4تىاب الحدكد كالديات ،ىحًديث رقـ ( )3389مف طريؽ ىشاـ بف
الد ىارقي ٍ
 أٍعركة عف محمد بف المن در بو ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ِ
اس ُة ِ
رجال اإلسناد
ثانياً :در َ
ام ْب ُن َع َّم ِ
تغير ِبأَ َخ َرة
ِ -1ى َ
ار سبقت ترجمتو في المسألة ،رقم( ،)1066ورتبتو :صدوق مقرئَ ،
شُ
ِ
لكبر ِس ِّن ِو.

 -2سعيد بن يحيى بن صالح المخمي( ،)3أبو يحيى ،المعروف بسعدان (.")4
قاؿ اب يف أب ىحاتًوـ كسألتو عنو فقاؿ ":محلو الصدؽ(.")5كقاؿ َّ
طنً  ":ليس بذاؾ(.")6كقاؿ أيضان ":ال
الد ىارقي ٍ
بأس بو .كلو ف صحيح اٍليب ىخ ًارم ىحًديث كاحد ف غزكة(.")7كقاؿ الذىب ف ال اشؼ" :صدكؽ(.")1كذ ره ٍاب يف

()1
البف أىبً ىحاتًوـ ( )445/1علؿ أخبار ف الحدكد ،مسألة رقـ (.)1339
الح ًديث ٍ
علؿ ى
()2
يث يم ٍن ى ر.
كقاؿ النسائ ف السنف ( )90/8ىك ىى ىذا ىح ًد ه
( )3بفتح البلـ المشددة كس كف الخا المعجمة ،ىذه النسبة إلى لخـ ،كلخـ كجذاـ قبيلتاف مف اليمف نزلتا الشاـ .انظر إلى:

األنساب للسمعان (.)210/11

( )4انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)106/11كميزاف االعتداؿ (.)163/2
( )5انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)290 /4
( )6انظر إلى :تاريخ دمشؽ (. )180/6
( )7انظر إلى :العلؿ الكاردة (.)205/1
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ً
الحًديث (")2كقاؿ ابف حجر ف
َّاف ف ال قات كقاؿ ":قة ،مأمكف ،مستقيـ األمر ف
ى
حب ى
"صحيح اٍليب ىخ ًارم" ىحًديث كاحد ف غزكة الفتح .")3( ...كقاؿ ابف حجر" :صدكؽ كسط كما لو ف اٍليب ىخ ًارم
سكل ىحًديث كاحد ...مات قبؿ المائتيف(.")4
القول ِ
ِ
صدكؽ.
فيو:
ُخَلص ُة
ه
التيذيب" :لو ف

ِ
ِ
ِ
شام ْب ُن ُع ْرَوةَ ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر ِ
الم ْن ِذ ِر ،ا ْل َم َد ِن ُّي(.")6( ،)5
َس ِد ُّ
الع َّوام ا ْلقَُرش ُّي َاأل ْ
بن َ
يُ ،أبو ُ
-3ى َ ُ
()7
و
ً
الحًديث
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو " :قة إماـ ف
الحديث "كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعد " :اف قةن بتان ير ى
ى
()8
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ " :اف حافظان متقنان كرعان فاضبلن(،")9كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة(،")10كنقؿ":
حجة "،كذ ره ٍاب يف حب ى
الخطيب البيدادم عف يعقكب بف أب شيبة قكلو ":بت قة ،لـ ين ر عليو ش

إال بعد ما صار إلى العراؽ،

فِنو انبسط ف الركاية ،فأن ر ذلؾ عليو أىؿ بلده ،كالذم نرل أف ىشامان يتسيؿ ألىؿ العراؽ ،أنو اف ال
يحدث عف أبيو إال بما سمعو منو ،ف اف تسيلو أف أرسؿ عف أبيو مما اف يسمعو مف غير أبيو ،عف أبيو،

كعف ابف خراش قكلو ":ىشاـ بف عركة اف مالؾ ال يرضاه ،ك اف ىشاـ صدكقان تدخؿ أخباره ف الصحيح،
لحًدي و ألىؿ العراؽ ،كعف كىيب بف خالد قكلو ":قدـ علينا ىشاـ بف عركة ،ف اف فينا
كبليو أف مال ان نقـ عليو ى
م ؿ الحسف ،كابف سيريف( ،")11كقاؿ الذىب " :أحد األئمة األعبلـ(،،")12كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة فقيو ربما

دلس( ،")13كذ ره ف

المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف كىك ممف احتمؿ العلما تدليسيـ( ،")14مات سنة

خمس أك ست كأربعيف كمائة(.")15
ِ ِ
اختى ىبلطيوي ىكال تى ٍدلً ٍي يسوي كارسالو؛ ألنو مف المرتبة األكلى ف
َلص ُة
ضر ٍ
القول فيو :قةه فقيو ،كال ىي ي
ُخ َ
التدليس.

( )1انظر إلى :ال اشؼ (.)446 /1

( )2انظر إلى :قات ابف حباف (.)163/1

( )3انظر إلى :تيذيب التيذيب (.)99 / 4

( )4انظر إلى :تقريب التيذيب (.)242 /
( )5ا ٍل ىم ىدنً  :بفتح الميـ كالداؿ الميملة الم سكرة بعدىا اليا آخر الحركؼ كف آخرىا النكف .األنساب للسمعان (.)152 /12
( )6انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)233-232/30
( )7انظر إلى :الجرح كالتعديؿ(.)64/9

()8انظر إلى :الطبقات ال برل (.)375/5
()9

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)502/5

()10
()11

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)332/2
انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)84 /8

( )12انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1001/3
( )13انظر إلى :تقريب التيذيب (.)573/

( )14انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)26/

( )15انظر إلى تاريخ مكلد العلما ككفياتيـ (.)340/1
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ص َعب ْب ُن ثَا ِب ِت(ْ ،)1ب ِن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن ُّ
المدني(.")2
األسدي
الزَب ْي ِر ْب َن ا ْل َع َّو ِام
ُّ
ُّ
ُ -4م ْ
()3
و
ىح ىم يد بف حنبؿ فيما
ض ىع ي
ؼ "،كقاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ أنا عبد الل بف أ ٍ
اف ى ً ىير اٍل ىحًديث يي ٍستى ٍ
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد " :ى ى
الحًديث (،")4كقاؿ َّ
الن ىسائً  ":مصعب بف ابت ليس
ض ًع ى
يؼ ى
تب إل َّ قاؿ ،قاؿ أب  ":مصعب بف ابت أراه ى
()6
()5
ً
الدارقي ٍ ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ قد
طن  ":ليس بالقكل " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
بالقكم ،كيحيى القطاف لـ يتر و " ،كقاؿ َّ ى
()7
الحًديث
أدخلتو ف الضعفا  ،كىك ممف استخرت الل فيو " ،كذ ره مرةن أخرل ف "المجركحيف" ،كقاؿ :من ر ى
سمعت محمد بف
ممف ينفرد بالمنا ير عف المشاىير ،فلما ر ذلؾ منو استحؽ مجانبة ىحًدي و كقاؿ أيضان":
ي
و
ض ًعيؼ ( ،")8كقاؿ ابف
محمكد يقكؿ سمعت الدارم يقكؿ سألت يحيى بف معيف عف مصعب بف ابت فقاؿ ى
الناس يحمدكف ىحًدي و(،")10كقاؿ
عدم" :لـ أ ىر الناس يحد كف عنو ( ،")9كقاؿ إبراىيـ الجكزجان " :لـ أى ىر
ى
()11
الحًديث ك اف عابدان( ،")12مات مصعب سنة سبع كخمسيف
الذىب  ":ليف ليلطو " ،كقاؿ ابف حجر" :ليف ى
كمائة.")13( .

ِ ِ
عابدا
َلص ُة
الحًديث ك اف ن
القول فيو :ليف ى
ُخ َ
عبد ِ
بن ِ
الم ْن َك ِد ِر ِ
اهلل التَّْي ِم ُّي( ،")14ا ْل َم َد ِن ُّي(.")16( ،)15
ُ -5م َح َّم ُد ْب ُن ُ
قاؿ ٍب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو ،كيحيى بف معيف قكلييما " :قة ،كعف عبدالل بف الزبير الحميدم قكلو:
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،قكلو" :مف معادف الصدؽ يجتمع إليو الصالحكف"( ،")17كقاؿ اٍل ًع ٍجًل  " :قة
"حافظ" ،كعف يس ٍف ىي ى
()1
ت :إف مصعبان ساقط مف اإلسناد ،كقد تبيف ل
ُق ْم ُ
زرعة كقد ترجمت لو ضمف رجاؿ اإلسناد .
()2

ىذا األمر خبلؿ تخريج

لطرؽ الحديث ،ك ما ذ ر أبك حاتـ كأبك

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ()217 /4

()3

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)422/

()5

انظر إلى :سنف النسائ (.)90 /8

()7

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)478 /7

()9

انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)84 /8

( )4انظر الى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ( ،)304 /8العلؿ كمعرفة الرجاؿ(.)34 / 2
( )6انظر الى  :سؤاالت البرقان للدارقطن ( ،)69 /كتيذيب التيذيب (.)159 / 10
( )8انظر الى  :المجركحيف البف حباف (.)29 /3
()10

انظر إلى :أحكاؿ الرجاؿ (.)245 /

()12

انظر إلى :تقريب التيذيب (.)533 /

()11

انظر إلى :ال اشؼ (.)267 /2

( )13انظر إلى  :المصدر السابؽ (.)533 /
( )14التٍَّي ًم  :بفتح التا المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف،
كىذه النسبة إلى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف اف بمصر .انظر إلى :األنساب للسمعان .)120/3 ( :
( )15ا ٍل ىم ىدنً :بفتح الميـ كالداؿ الميملة الم سكرة بعدىا اليا آخر الحركؼ كف آخرىا النكف .األنساب للسمعان (.)152 /12
( )16انظر إلى :تيذيب ال ماؿ.)504-503/26( :
( )17انظر إلى :الجرح كالتعديؿ.)98/8( :
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()1
ً
َّاف ف ال قات( ،")2كقاؿ الذىب " :الحافظ( ،")3كقاؿ ابف حجر ":قة فاضؿ ،مات
رجؿ صالح " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
سنة مائة ك بل يف أك بعدىا(.")4
القول ِ
ِ
فيو :قةه فاضؿ.
خَلص ُة

ِ َّ ِ
صِ
حرِام ِ
ص َحابي ،غ از
ي ،ثُ َّم َّ
ار ُّ
السمَ ُّ
س َو َ
ص َحابي ْاب ُن َ
ميَ ،
اد ْاأل ْن َ
بن َ
َ -6جا ِب ُر ْب ُن َع ْبدالمو ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َ
ِ
وتسعين(.")5
أربع
بعد
ومات
تسع عشرةَ غزوةً،
ابن ٍ
بالمدينة َ
َ
َ
السبعين ،وىو ُ
َ
َ

بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِد ُ ِ
أربعُ ٍ
عمل:
يث فيو ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

الحًديث ،كلعدـ معرفة ىم ٍف
قد أشار أبك حاتـ كأيىبك يزٍرىعةى إلى ٌ
أف ىناؾ علتيف ا نتيف محتملتيف ف ىذا ى
الذم قاـ بِسقاط رواك مف سنده ،فيؿ ىك ىشاـ بف عركة أك سعداف ،كقد باف ذلؾ جليان ف تخريجو ،حيث
ىخ ىر ىجوي َّ
الن ىسائً كأيىبك ىد ياكد مف طريؽ مصعب بف ابت عف محمد بف المن در ،كىذا يؤيد ما ذىب إليو أبك
أٍ
الحًديث ،كبأف الركاية الصحيحة لو عند ٍاب ًف أب ىحاتًوـ ى
حاتـ كأيىبك يزٍرىعةى بأف ىناؾ راكيان مسقطان مف سند ى
ركاية ىشاـ بف عمار ،عف مصعب بف ابت ،عف محمد بف المن در ،بو.
البد أف
الحًديث مف ىذه الطريقةٌ ،
ُق ْم ُ
ت :أم إف الراكم المسقط ىك مصعب بف ابت كأف مف يريد ركاية ى
يركيو عنو ،ألنو قد تفرد بركايتو عف محمد بف المن در ،كلع ٌؿ ىذا ما ذىب َّ
الن ىسائً إليو بقكلو ":ىذا ىحًديث

من ر( ،")6كأما االختبلؼ ف العلتيف المحتملتيف فر ً
اجعه إلى االختبلؼ ف
ً
أف الذم أسقطو ىك سعداف
الضعيؼ ،مصعب بف ابت ،ىؿ ىك ىشاـ بف عركة أك سعداف ،فِفي قلنا ٌ
الراكم ى
ض ًعيؼ بيف قتيف لق أحدىما اآلخر كىما
ٌ
فِف ىذا ييعد تدليس تسكية ،كى العلٌة األكلى ،ألنو أسقط رواك ى
()7
ىشاـ بف عركة ،كمحمد بف المن در  ،كىذه ت كف علة خفية قادحة ،كاف يقلنا إف الذم أسقطو ىك ىشاـ بف
تحديد الراكم الذم قاـ بِسقاط

فِف ىذا ييعد انقطاعان ،كى العلة ال انية كى تي ٌع يد علة خفية قادحة أيضان.
عركةٌ ،
الحًديث ،كقد كصلتو مف طر و
ؽ أخرل
ُق ْم ُ
ت :كقد زالت لتا العلتيف ببياف الراكم المسقط مف سند ى
ت للراكم الساقط كىك مصعب بف ابت.
كترجم ي

()1
()2
()3

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)254/2
انظر إلى :ال قات البف حباف (.)350/5
انظر إلى :ال اشؼ (.)224/2

( )4انظر إلى :تقريب التيذيب.)508/( :

( )5انظر إلى :االستيعاب ( ،)220-219/1كاإلصابة ،)547-546/1( :ك تقريب التيذيب.)136/( :
( )6انظر إلى :سنف النسائ (.)90/8

( )7انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ( ،)507/26كالمرجع السابؽ (.)234/30
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ِ
العمّ ُة الثانية:

فيو اركياف صدكقاف كىما :ىشاـ بف عمار كسعيد بف يحيى المعركؼ بسعداف.

ِ
العمّ ُة الثالثة:
ً
و
ضر تى ٍدًل ٍي يسوي؛ ألنو مف المرتبة األكلى ف التدليس.
اـ ٍب يف يع ٍرىكةى كىك قةه ،كال ىي ي
فيو راك مدلٌس كىك ى ىش ي
ِ
العمّ ُة الرابعة:

ف اإلسناد رواك ٌليف الحديث كىك :مصعب بف ابت بف عبد الل بف الزبير.

ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
ً
الحًديث.
ض ًعيؼ؛ ألف فيو
مصعب بف ابت بف عبد الل بف الزبير ،كىك ٌليف ى
ى
الحديث بيذا اإلسناد ى
ى
األُنموَذ ْج الثالث:
 –8مسألة ( )1392قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :سألت أبا زرعة عف حًد و
يث ركاه أبك يعلى محمد بف
ى
ى
ي
ى ىي ي
كؿ اللَّ ًو
الصلت ،عف مركاف الفزارم ،عف إسحاؽ بف محمد بف جرير ،عف عمرة ،عف ىعائً ىشة؛ قالت :لعف ىر يس ى
( )الراش كالمرتش ؟ ،فقاؿ أيىبك يزٍرىعةى :ىذا خطأ؛ أخطأ فيو أبك يعلى ،قاؿ :حد نا دحيـ()1؛ قاؿ :أخبرنا
مركاف بف معاكية ،عف إسحاؽ بف يحيى ،عف أب ب ر بف محمد بف عمرك بف حزـ ،عف عمرة ،عف
ىعائً ىشة ،عف النب ( ،)كىذا الصحيح(.")2

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ًو
اب :علؿ أخبار ف األقضية ،ىحًديث رقـ ( ،)1392مف
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىحاتـ ف العلؿ ( ،)436/1ىب ي
يث بلفظو.
طريؽ أبك يعلى ،عف ىعائً ىشة بو ىحًد ه
ً
اب علؿ أخبار ف األقضية ،ىحًديث رقـ ( ،)1395مف
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ف تىاب العلؿ ( ،)464/1ىب ي
طريؽ أبك ب ر بف عياش ،بو عف كباف ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىخرجو ٍابف أب ىش ٍيبةى ف مصنفو ( ً ،)445/4تىاب البيكع كاألقضية ًف اٍلكالً كاٍلقى ً
اض يي ٍي ىدل إًلى ٍي ًو ،
ى
 أ ٍى ى ي يى
ى
حًديث رقـ( ،)21966مف طريؽ أبك ب ر عف ك يع بو عف ً
عبد الل بف عمرك ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
يع ،عف
ىح ىم يد ٍب يف ىمنً و
 أٍىخ ىر ىجوي أبك يعلى المكصل ف مسنده ( )74/8ىحًديث رقـ ( )4601مف طريؽ أ ٍ
ً
(حًديث
اف ٍب يف يم ىع ًاكىيةى ،ىع ٍف إً ٍس ىح ى
اؽ ٍب ًف ىي ٍح ىيى ،ىع ٍف أب ىب ٍ ًر ٍب ًف ىح ٍزوـ ،ىع ٍف ىع ٍم ىرةى ،ىع ٍف ىعائ ىشة ،ى
ىم ٍرىك ي
بلفظو).

()1

الد ىح ٍيـ :بضـ الداؿ كفتح الحا الميملتيف بعدىما اليا السا نة آخر الحركؼ ،كف آخرىا الميـ -ىذا لقب القاض أبى
سعيد عبد الرحمف بف إبراىيـ القرش الدمشق ٌ المعركؼ بدحيـ ،ك اف ييضب مف ىذا اللقب ،كدحيـ ىك تصيير دحماف،
كدحماف بلسانيـ الخبيث .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)319 /5

( )2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)436/1باب علؿ أخبار ف األقضية مسألة رقـ(.)1392
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يع ،عف
ىح ىم يد ٍب يف ىمنً و
 أٍىخ ىر ىجوي أبك يعلى المكصل ف مسنده ( ،)360 /8ىحًديث رقـ ( )4947مف طريؽ أ ٍ
ً
(حًديث
اف ٍب يف يم ىع ًاكىيةى ،ىع ٍف إً ٍس ىح ى
اؽ ٍب ًف ىي ٍح ىيى ،ىع ٍف أب ىب ٍ ًر ٍب ًف ىح ٍزوـ ،ىع ٍف ىع ٍم ىرةى ،ىع ٍف ىعائ ىشة ،ى
ىم ٍرىك ي
بلفظو).
َّ ً
اب ًذ ٍ ًر ىم ٍف لى ىع ىنوي ىر يسك ىؿ اللَّ ًو ( )ىحًديث رقـ ()2100مف طريؽ
 أٍىخ ىر ىجوي الط ىب ىران ف الدعا ( )580 /ىب ي
ؽ ٍب ًف ىي ٍح ىيى ٍب ًف طىٍل ىحةى ،ىع ٍف أب ىب ٍ ًر ٍب ًف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىع ٍم ً
اف اٍلفى ىزًارم ،ىع ٍف إً ٍس ىحا ً
رك ٍب ًف ىح ٍزوـ ،ىع ٍف ىع ٍم ىرةى،
ىم ٍرىك ي
ً
(حًديث بلفظو).
ىع ٍف ىعائ ىشة ى
ىخ ىر ىجوي البزار ف مسنده ( )251 /18ىحًديث رقـ ( ،)287مف طرؽ إسحاؽ بف يحيى بف طلحة عف أب
 أًٍ
(حًديث بلفظو).
ب ر بف محمد بف عمرك بف حزـ  ،عف عمرة  ،عف ىعائ ىشة ،ى
ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد

ي(.")2( )1
 -1محمد بن الصمتَ ،
الب ْ
التوز ّ
ي أبو يعمى ّ
ص ِر ّ
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ" :قاؿ يسئً ىؿ أبك يزٍرىعةى ،عنو فقاؿ :صدكؽ ،كقاؿ أبك حاتـ ...كرٌبما كىـ( ،")3كذ ره
()4
ٍابف ًحب ً ً
ابف حجر ":قىاؿ َّ
طنً  ":قة ،ىكقىاؿ ابف حزـ ":مجيكؿ( ،")5كقاؿ
الد ىارقي ٍ
َّاف ف تىاب "ال قات" " ،ىكقىاؿ ي
ى
ي
()6
ً
َّاف" :مات سنة ماف كعشريف كمائتيف( ،")7كقاؿ اٍليب ىخ ًارم ":مات سنة
ابف حجر ":صدكؽ ييـ " ،قاؿ ٍاب يف حب ى
ي
سبع كعشريف ( ،")8كقاؿ غيره ":سنة ماف(.")9
القول ِ
ِ
صدكؽ ييـ.
فيو:
َلص ُة
ه
ُخ َ
 -2عبد الرحمن بن إبراىيم بن عمرو العثماني( ")10مولىم الدمشقي أبو سعيد لقبو دحيم(.")11

()1
م :بفتح التا المنقكطة با نتيف مف فكقيا كتشديد الكاك كف آخرىا الزال ،ىذه النسبة إلى بعض ببلد فارس انظر إلى:
التكز ٌ
ٌ
األنساب للسمعان (.)107 /3

( )2انظر إلى  :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (،)400 /25كتاريخ اإلسبلـ (.)677 /5
( )3انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)289 /7
( )4انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)82 /9

( )5انظر إلى  :تيذيب التيذيب (.)234 / 9
( )6انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)484 /

( )7انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)82 /9

( )8انظر إلى  :تاريخو الصيير.)357 / 2( :
( )9انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)677 /5
()10

الع مان  :بضـ العيف الميملة كس كف ال ا المنقكطة ب بلث كفتح الميـ كس كف األلؼ ،كف آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى
ع ماف ابف عفاف رضى الل عنو إما نسبان ،أك كال ن  ،أك أتباعان كىكا ن أىؿ الشاـ قديمان .انظر إلى :األنساب للسمعان
(.)234 /9

( )11انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)498 /16
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قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ سئؿ أب عف دحيـ فقاؿ ":قة ،كقاؿ أيضان ":كسمعتو يقكؿ اف دحيـ يميز كيضبط
()2
()1
ً
ً ً
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ ":ك اف مف المتقنيف ( ،")3كقاؿ
ىحديث نفسو " .كقاؿ اٍلع ٍجل  ":قة "،ك ذ ره ٍاب يف حب ى
الخطيب ":اف قة ،كنقؿ الخطيب عف أب سعيد بف يكنس قكلو ":قدـ مصر ف تب بيا ،ك تب عنو ،كىك
ىحم يد بف حنبؿ  -ي ن على دحيـ ،كيقكؿ ":ىك ً
عاق هؿ
قة بت ،كعف أب ب ور المركذم قكلو ":كسمعتو ،يعن أ ٍ ى
ر يف(")4كقاؿ الذىب  ":اإلماـ ،الفقيو ،الحافظ ،محدث الشاـ( ")5كنقؿ الذىب قكؿ أيىب ىد ياكد فقاؿ ":حجة لـ
ي ف ف زمنو م لو( ،")6كقاؿ ابف حجر ":قة حافظ متقف ،مات ف شير رمضاف سنة خمس كأربعيف كمائتيف

بطبرية كلو خمس كسبعكف(.")7
فيو :قةه ً
القول ِ
ِ
حافظه متقف.
َلص ُة
ُخ َ
ان ْب ُن ُم َع ِ
ار ِث ا ْلفَ َز ِ
الح ِ
ي( ،)8أ َُبو َع ْب ِدالمَّ ِو ا ْل ُكوِف ُّي(.")9
ار ُّ
َ -3م ْرَو ُ
اوَي َة ْب ِن َ
قاؿ يحيى بف معيف " :قة( ،")10كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة بت كما حدث عف الرجاؿ المجيكليف فليس ىحًدي و
()11
ىح ىمًد بف حنبؿ قكلو " :بت حافظ" ،كعف أبيو -أب ىحاتًوـ  -قكلو:
بش
" ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أ ٍ
" صدكؽ ال يدفع عف صدؽ ،كت ر ركايتو عف الشيكخ المجيكليف" ،كعف ابف نمير قكلو " :اف يلتقط الشيكخ
()13
()12
ً
ىح ىمًد بف حنبؿ قكلو ":قة ،ما
َّاف ف ال قات " ،كنقؿ الخطيب البيدادم عف أ ٍ
مف الس ؾ " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
اف أحفظو ،اف يحفظ ىحًدي و ،كعف يعقكب بف أب شيبة ك َّ
الن ىسائً قكلييما ":قة ،كعف ابف المدين قكلو":
كض ًعيؼ فيما ركل عف المجيكليف( ،")14كقاؿ الذىب  " :قة عالـ صاحب
قة فيما ركل عف المعركفيف ،ى

( )1انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)211 /5
( )2انظر إلى :ال قات للعجل (.)287 /

( )3انظر إلى :ال قات البف حباف (.)381 /8
( )4انظر إلى :تاريخ بيداد (.)549 /11

( )5انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)515 /11
( )6انظر إلى :ال اشؼ (.)620 /1

( )7انظر إلى :تقريب التيذيب (.)335 /

( )8ا ٍلفى ىز ًارم :بفتح الفا كالزال كال ار ف آخرىا بعد األلؼ ،ىذه النسبة إلى ف ازرة .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)212 /10
( )9انظر إلى تيذيب ال ماؿ.)403/27( :
( )10انظر إلى :تاريخ ابف معيف.)202/( :
()11

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل .)270/2( :

()13

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)483/7

( )12انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)273/8
( )14انظر إلى :تاريخ بيداد (.)191/15
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ىحًديث ( ،")1كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة حافظ ك اف يدلس أسما الشيكخ ،مات سنة بلث كتسعيف
كمائة( ،")2كذ ره ف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف(.")3
ً
فيو :قةه ،حافظه ،مدلس ف أسما ً الشيك ًخ مف المر ً
القول ِ
ِ
يـ إال
تبة ال ال ًة
خَلص ُة
ى
ه
الذيف ال يقب يؿ ىحدي ٍ
بالسماع.
إذا صرحكا
ً

 -4إسحاق بن محمد بن جرير "مجيو ٌل"(.")4
ذلؾ ف حدي ع ًف ىذه ً
القول ِ
و
ِ
العلة
تعديؿ .كسيأت
أحد بجروح أك
خَلص ُة
بياف ى
فيو :مجيك هؿ يذ ره ه
ى
ي
ً
ًم ٍف ً
الحديث.
علؿ ىذا
ط ْم َح َة ْب ِن ُع َب ْي ِد المَّ ِو ا ْلقَُر ِش ُّي( )5التَّْي ِم ُّي( ،)6ا ْل َم َد ِن ُّي(.)7أ َُبو ُم َح َّمد(.")8
اق ْب ِن َي ْح َيى ْب ِن َ
س َح َ
 -5إِ ْ
قاؿ اٍليب ىخ ًارم ":ىيت لمكف ًف حفظو( ،")9كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود ":يستضعؼ( ،")10كقاؿ الدكرم ":ىس ًمعت يحيى
ض ًعيؼ ( ،")11قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":سمعت أب يقكؿ ":إسحاؽ بف يحيى بف
ىيقيكؿ إً ٍس ىحاؽ بف يحيى بف طىٍل ىحة ى
طلحة ض ًعيؼ ً
بحًدي و ( ،")12كنقؿ أيضان عف عمرك بف عل  ،قاؿ
الحديث ليس بقكم كال يم ننا أف نعتبر ى
ى
ى
ؾ ً ً
سمعت ك يعان كأبا داكد الطيالس يحد ً
الحًديث
ي
الحديث من ر ى
اف عف إسحاؽ بف يحيى بف طلحة كىك مترك ي ى
()13
ت ىي ٍح ىيى ٍب ىف سعيد عف إسحاؽ بف يحيى بف طلحة فقاؿ ذاؾ
" ،كنقؿ أيضان عف ابف اٍل ىمًدينً ِّ  -قى ى
اؿ ىسأىٍل ي
()14
شيخ متركؾ
ىح ىم يد ":ىذا ه
ض ًعيؼ "،قاؿ أ ٍ
ابف عدم بسنده عف يحيى بف معيف قكلو ى
شبو ال ش  ،كنقؿ ي
( )1انظر إلى :ميزاف االعتداؿ.)93/4( :
( )2انظر إلى تقريب التيذيب.)526/( :

( )3انظر إلى طبقات المدلسيف.)45/( :
()4

المجيكؿ نكعاف :األكؿ -مجيكؿ الحاؿ :كىك مجيكؿ العدالة ظاى انر كباطنان ،أك مجيكؿ العدالة باطنان دكف الظاىر؛ ألف
ظاىره أنو عدؿ ،كىك ما يعرؼ بالمستكر .كمجيكؿ الحاؿ :ىك مف ركل عنو ا ناف كلـ يت لـ فيو أحد العلما المختصيف

بجرح أك تعديؿ .ال ان  -مجيكؿ العيف :كىك مف ركل عنو رواك كاحد فقط ،كلـ يت لـ فيو أحد بجرح كال تعديؿ .انظر إلى:
مقدمة صحيح مسلـ بشرح النككم ،)28/1( :كتقريب النككم ضمف تدريب الراكم316/1( :ك.)318

( )5القيىرش  :بضـ القاؼ كفتح ال ار كف آخرىا الشيف المعجمة ،ىذه النسبة إلى قريش .األنساب للسمعان (.)369 /10
( )6التٍَّي ًم  :بفتح التا المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف،
كىذه النسبة إلى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف اف بمصر .انظر إلى :األنساب للسمعان ( .)120/3
( )7ا ٍل ىم ىدنً  :بفتح الميـ كالداؿ الميملة الم سكرة بعدىا اليا آخر الحركؼ كف آخرىا النكف .األنساب للسمعان (.)152/12
( )8انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)306 /4
( )9انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)406 /1
( )10انظر إلى :الطبقات ال برل (.)448 /5

( )11انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (.)171 /3
( )12انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)237 /2
( )13انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)237 /2
( )14انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)541 /1
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الحًديث ( ،")1كقاؿ اٍل ًع ٍجلً
ى
إسحاؽ بف يحيى ىذا ف

 ":ليس بالقكم( ،")2ذ ره ٍابف ًحبَّاف ف ال قات ،كقاؿً ":
يخطى كييـ ،كقد أدخلنا
ى
ي
الضعفا لما اف فيو مف اإليياـ ـ سبرت أخباره فِذا االجتياد أدل إلى أف يترؾ

ما لـ يتابع عليو كيحتج بما كافؽ ال قات بعد أف استخرنا الل تعالى فيو ( ،")3كأعاد ذ ره ف المجركحيف،
يخطى كال يعلـ كيركم كال يفيـ(،")4كقاؿ َّ ً
كقاؿ " :اف ردم الحفظ س الفيـ ً
الحًديث(،")5
الن ىسائ  ":ىمتٍيركؾ ى
()7
()6
ابف
كذ ره الذىب ف ديكاف الضعفا  ،كنقؿ قكؿ اإلماـ أ ٍ
ىح ىمد ":متركؾ " ،كقاؿ أيضان ":ضعفكه " ،كقاؿ ي
ض ًعيؼ ،مات سنة أربع كستيف كمائة ،ف خبلفة الميدم (.")8
حجر ":ى
ِ
ض ًعيؼ.
َلص ُة القو ِل فيو :ى
ُخ َ
بن عم ٍرو ْب ِن ح ْزِم ِ ِ
ِ
صِ
ي(.")10( ،)9
ار ُّ
 -4أ َُبو َب ْك ٍر ُ
َ
بن َزْيد األَ ْن َ
بن ُم َح َّمد ِ َ ْ
و
اف ًقىةن ى ً ىير اٍل ىحًديث ( ،")11كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ بسنده عف يحيى بف معيف قكلو":
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ى ى
()14
()13
()12
ً
ً
ىح يد
َّاف أيضان ":مف سادات التابعيف " ،كقاؿ الذىب  ":أ ى
َّاف ف قاتو " ،كقاؿ ٍاب يف حب ى
قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
األىئً َّم ًة األى ٍب ً
ات( ،")15كقاؿ أيضان ":ىكَّقي ٍكهي( ،")16كقاؿ أيضان ":ك قو َّ
الن ىسائً ( ،")17كقاؿ ابف حجر ":قة عابد مات
ى
)
18
(
اؿ يم ىح َّم يد ٍب يف يع ىم ىر ":تييكفِّ ى أيىبك ىب ٍ ًر ٍب يف يم ىح َّمًد ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ىح ٍزوـ
سنة عشريف كمائة " ،كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود ،قى ى
ً
ً ًً
ً
ً ً
و ً ً ً ً ً
يف ىس ىنةن (.")19
يف ىك ًم ىائة ف خ ىبلفىة ى ىشاـ ٍب ًف ىع ٍبد اٍل ىملؾ  ،ىك يى ىك ٍاب يف أ ٍىرىب وع ىكى ىمان ى
بًاٍل ىمد ىينة ىس ىنةى ع ٍش ًر ى
( )1انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد الل (.)482 /2
( )2انظر إلى :ال قات للعجل (.)62 /

( )3انظر إلى :ال قات البف حباف (.)45 /6

( )4انظر إلى :المجركحيف البف حباف (..)133 /1

( )5انظر إلى الضعفا كالمترك يف للنسائ (.)18 /
( )6انظر إلى  :ديكاف الضعفا (.)29 /
( )7انظر إلى  :ال اشؼ (.)239 /1

( )8انظر إلى :تقريب التيذيب (.)75 /
()9

ص ًارم :بفتح األلؼ كس كف النكف كفتح الصاد الميملة كف آخرىا ال ار  ،ىذه النسبة إلى األنصار .انظر إلى :األنساب
األ ٍىن ى
للسمعان (.)368 /1

( )10انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)313 /5

( )11انظر إلى :الطبقات ال برل  -متمـ التابعيف (.)127 /
( )12انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)337 /9
( )13انظر إلى :ال قات البف حباف (.)561 /5

( )14انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)125 /
( )15انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)314 /5
( )16انظر إلى :المصدر السابؽ (.)314 /5
( )17انظر إلى :ال اشؼ (.)206 /2

( )18انظر إلى :تقريب التيذيب (.)624 /

( )19انظر إلى :الطبقات ال برل  -متمـ التابعيف ( ،)127 /كتاريخ دمشؽ البف عسا ر (.)42 /66
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القول ِ
ِ
فيو :قةه عابد.
َلص ُة
ُخ َ
قمت :قد أسقط مف إسناد ىذا ً
الحًديث كجدتو ضمف رجاؿ السند بيف
الحديث ،كمف خبلؿ تتبع لطرؽ ى
ى
و
الحًديث ألنو
بف يم ىح َّمد ،فترجمت لو ،كسكؼ أتحدث عف ذلؾ ف بياف علة ى
اف ٍب يف يم ىع ًاكىيةى ،ك أيىب ىب ٍ ور ي
ىم ٍرىك ي
جز منيا.
بن ٍ
صِ
ارَّي ُة(.")1
ت َع ْب ِد َّ
َ -7ع ْم َرةُ ِب ْن ُ
س ْعد األَ ْن َ
الر ْح َم ِن ِ َ
()2
ً
ً ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ" :تركم عف ىعائً ىشة ك انت مف أعلـ
قاؿ اٍلع ٍجل  ":تابعية ،قة " ،كذ رىا ٍاب يف حب ى
()3
رت لو عمرة ،ففخـ مف أمرىا ،كقاؿ ":عمرة أحد
بحًدي يا " ،كنقؿ المزم أف عل بف المدين لما ذ ي
الناس ى
()4
ت ىعالً ىمةن،
ال قات العلما بعائشة األ بات فييا ،كعف يحيى بف معيف قكلو " :قة حجة " ،كقاؿ الذىب  ":ى ىان ٍ
()5
فىًق ٍييةن ،ح َّجةن ،ى ً ٍيرةى ً
ت ًقىةن يح َّجةن ىخي ىِّرةن ى ً ىيرةى
العٍلًـ .الفىًق ٍييىةي ،تىٍريًىبةي ىعائً ىشة ىكتًٍل ًم ٍي ىذتيوى " ،كقاؿ أيضان " :ىك ى ىان ٍ
ى ي
ى
()8
()7
اٍل ًعٍلًـ( ،")6كقاؿ أيضان ":مف فقيا التابعيف " ،قاؿ ابف حجر ":قة ماتت قبؿ المائة ،كيقاؿ بعدىا " ،كقاؿ

ت ىس ىنةى ى ىم و
مائ وة(.")9
ت ًف ىس ىن ًة ًست ىك ى
الذىب ٍ ":
اف ىكتً ٍس ًع ٍي ىف ،ىكًقٍي ىؿ ":تييكفِّىي ٍ
اختىلىفيكا ًف ىكفىاتًيىا ،فىًقٍي ىؿ ":تييكفِّىي ٍ
ُخَلصة القول فيياً :قىةن
الص ِدي ِ
ق صحابية جميمة سبقت ترجمتيا في المسألة ،رقم
ت أبي َب ْك ٍر َّ
 -8أم المؤمنين َع ِائ َ
شة ِب ْن ُ
( ،)1066ورتبتيا :صحابية جميمة.

( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)507 /4
( )2انظر إلى :ال قات للعجل (.)521 /

( )3انظر إلى :ال قات البف حباف (.)288 /5

( )4انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)242 /35
( )5انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)508 /4
( )6انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1151 /2
( )7انظر إلى :ال اشؼ (.)514 /2

( )8انظر إلى :تقريب التيذيب (.)750 /

( )9انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)508 /4
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بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
يث ِ
خمس ٍ
عمل:
فيو
الح ِد ُ
َ
ُ
ا ِلعمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا أيىبك يزٍرىعةى ،فقاؿ :ىذا خطأه؛ أخطأ فيو أبك يعلى.
ت :أخطأ فيو أبك يعلى أم ف اإلسناد ،فقد ذ ر ٍاب يف أب ىحاتًوـ ألب يزٍرىعةى إسناد أب يعلى الذم
ُق ْم ُ
الب ًف أب ىحاتًوـ اإلسناد الذم يركيو دحيـ كقاؿ عنو :ىذا صحيح.
أخطأ فيو ،فذ ر أيىبك يزٍرىعةى ٍ
صحيح كىك قةه ،كقد تابعو عليو أحمد بف منيع كىك ذلؾ قة(،)1كىما ف الحفظ كالضبط
ت :ىذا
ُق ْم ُ
ه
كاإلتقاف مقدماف على محمد بف أب الصلت ،كلع ٌؿ الخطأ ىنا يحتمؿ علتيف ا نتيف ليس منشؤىما الكىـ غير
المتعمد ،السيك أك النسياف اليسيريف؛ ألف ىذا مما يحيؿ العقؿ استيعابو ،كالعلتاف ىما :علة تدخؿ ضمف
تدليس الشيكخ ،كالعلة األخرل تعد علة االنقطاع ،ك لتا العلتيف مرتبطة باألخرل ،حيث عمؿ أبك يعلى على

تييير اسـ كالد شيخ شيخو كاسـ جده؛ ألنو رواك ضعيؼ ،كىك إسحاؽ بف طلحة ،كعليو مدار الحديثَّ ،
كغي ىر
اسمو إلى إسحاؽ بف محمد بف جرير ،كىذا مف اإلخفا كالتدليس السـ شيخ شيخو؛ ألنو سماه بما ال يعرؼ
بو كال يفطف لو ،ـ قاـ بِسقاط شيخ شيخ شيخو ،كىك أبك ب ر بف محمد بف عمرك بف حزـ ،كىك قة بت

حتى ال ييتدل إلى إسحاؽ بف يحيى الذم قاـ بتدليس اسمو –ك لتا العلتيف خفية قادحة –كقد زالت العلتاف
ما تبيف مف خبلؿ تخريج الحديث كىذا يؤيد ما ذىب إليو أبك زرعة.

ِ
العمّ ُة الثانية:
مدلس كىك :مركاف ٍبف مع ًاكيةى ،كرتبتو( قةه ،حافظه) ،مدلس ف أسما ً الشيك ًخ مف المر ً
و
تبة ال ال ًة
فيو رواك
ىٍ ى ي ي ي ى ى
ه
بالسماع كىذا ف ركايتً ًو عف ال ً
ً
المجيكليف فترد كال
قات ،كأما ركايتيوي عف
يـ إال إذا صرحكا
ً
ى
ى
الذيف ال ييقب يؿ ىحدي ٍ
تيقب يؿ( ،)2كى علةه خفيةه قادحة.
ً
للحًديث.
ت :كمف خبلؿ تتبع
ُق ْم ُ
للحديث لـ يصرح بالسماع عف إسحاؽ بف يحيى ف جميع ركاياتو ى
ى
ِ
العمّ ُة الثالثة:

فيو راك صدكؽ ييـ كىك :محمد بف الصلت ،الذم أخطأ ف

اإلسناد ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة

قادحة.
ِ
العمّ ُة الرابعة:

اؽ ٍب ًف ىي ٍح ىيى ،كى علة ظاىرة قادحة.
ض ًعيؼ ،كىك إً ٍس ىح ى
فيو رواك ى

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)496/1
( )2انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)45/
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ِ
العمّ ُة الخامسة:

اؽ ٍب ًف ىي ٍح ىيى بركاية سند الحديث ،كقد أشار إلى ىذه العلة البزار حيث قاؿ" :ال
كى تفرد بً ًو إً ٍس ىح ى
ً
الحًديث ،كقد حدث عنو
نعلمو عف ىعائ ىشة إال مف ىذا الكجو(أم الذم يركيو دحيـ) ،تفرد بو إسحاؽ كىك ليف ى
ابف المبارؾ كغيره(.")1

ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ؛ ألف فيو إسحاؽ بف يحيى كمحمد بف الصلت ،ك بلىما ضعيفا الحديث.

( )1انظر إلى :مسند البزار (.)251 /18
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ِ
بالوىم.
األُنموَذج األول :اإلعَل ُل

ث الثّالِ ْث
المبح ُ
َ
ِ
لإلعَلل بالوىم
نماذج
وفيو ثَل ثَ ُة
ٍ

و
ًو
حديث حد نا بو يحيى بف
(رًح ىموي اللي )" :كسمعت أب يقكؿ ف
 –9مسألة ( )1011قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
عبدؾ القزكين  ،عف م بف إبراىيـ ،عف حبيب بف الشييد ،عف أبيو ،عف ابف عباس ،عف النب ()
قاؿ :ما ف الناس م ؿ رجؿ آخذ برأس فرسو؛ فيجاىد ف سبيؿ الل ،كيجتنب شركر الناس ،أك م ؿ رجؿ

فسمعت أب يقكؿ :ليس ىذا الحبيب بف الشييد؛ إنما ىك:
بادم ف نعمو( ،)1يقرم ضيفو ،كيعط حقو.
ي
حبيب بف شياب المدلج  ،عف أبيو ،عف ابف عباس (.")2

أولً :تخريج الحديث

 أخرجو اإلماـ أحمد ف مسنده ( )226/1مف طريؽ يحيى ،عف حبيب بف شياب ،عف أبيو ،عف ابفعباس مرفكعان حديث متقارب األلفاظ.

 -أخرجو ابف أب

عاصـ ف

تابو الجياد ( )433 /2باب :فضؿ حرس المسلميف ما ذ ر عف النب

))أنو قاؿ :بل ة أعيف ال تمسيـ النار :عيف باتت ت لؤ المسلميف ف سبيؿ الل حديث رقـ (،)154
مف طريؽ يحيى ،عف حبيب بف شياب ،عف أبيو ،عف ابف عباس مرفكعان حديث متقارب األلفاظ.

 -أخرجو الطبران ف المعجـ ال بير ( )212 /12باب :شياب عف ابف عباس ،حديث رقـ( )12924مف

طريؽ يحيى ،عف حبيب بف شياب ،عف أبيو ،عف ابف عباس مرفكعان حديث متقارب األلفاظ.
ً
ض ًؿ اٍل ًجيى ًاد
اب اٍل ًجيى ًاد ،ىب ه
ابً :ف فى ٍ
 أخرجو الحارث بف أب أسامة ف "مسنده" بيية الباحث ( )645 /2تى يًف سبً ً
ادةى  ،عف ىحبًيب ٍب يف ًشي و
م عف
يؿ اللَّ ًو ىع َّزىك ىج َّؿ ،حديث رقـ( )619مف طريؽ ىرٍك يح ٍب يف يع ىب ى
اب اٍل ىع ٍن ىب ًر ٌ
ى
ى
أبيو ،عف ابف عباس مرفكعان حديث جز مف الحديث متقارب األلفاظ.

()1

النعـ :الماؿ الراع  ،كىك جمع ال كاحد لو مف لفظو ،كأ ر ما يقع على اإلبؿ .كجمعو :نعماف ،كأنعاـ .كقيؿ :النعـ :اإلبؿ

خاصة ،كاألنعاـ :ذكات الخؼ كالظلؼ؛ كى اإلبؿ كالبقر كالينـ .انظر "المصباح المنير"(. )614-613 /
()2
البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)341/1علؿ أخبار ف اليزك كالسير مسألة رقـ (.)1011
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد:

ظِم القَ ْز ِوْي ِن ُّي
َع َ
بن َع ْب َد َك أ َُبو َزَك ِريَّا َي ْح َيى ُ
َ -1ي ْح َيى ُ
بن َع ْب ِد األ ْ
قاؿ ابف أب حاتـ ":قة صدكؽ( ،")3كذ ره ابف حباف ف ال قات كقاؿ ":ييرب ( ،")4كقاؿ الذىب ":
ً
ً
ً
ىسف(،")5
الح ًافظي ،ال ِّقىةي ،يم ىح ِّد ي
صٌن ه
اج ٍو ،لى ً َّنو أ ى
ؼ ،ى بً ٍي ير القى ٍد ًر ،م ٍف ينظى ىار ٍاب ًف ىم ى
اإلماـ ،ى
ىسن يد ىكأ ى
ث قى ٍزًكٍي ىف ،ىعال هـ ،يم ى
القدر ،ك اف صدكقنا .كنقؿ عف الخليل قكلو ":شيخ قة ،متَّفؽ عليو( ،")6تييكفِّ ى ":
محدث بير ٍ
كقاؿ أيضانٌ ":
مائتىٍي ًف(.")7
ىس ىنةى إً ٍح ىدل ىك ىس ٍب ًع ٍي ىف ىك ى
القول ِ
ِ
فيو :قة.
َلص ُة
ُخ َ
الس َك ِن التَّ ِم ْي ِم ُّي( ،")8الح ْن َِ
بن إِ ْبر ِ
بن َب ِش ْي ِر ِ
اى ْي َم ِ
الب ْم ِخ ُّي(.")9
بن فَ ْرقٍَد أ َُبو َّ
ظم ُّيَ ،
َ
َ -2م ِّك ُّي ُ َ
قاؿ ابف سعد ":ى اف ًقىةن ،ك ى اف ىٍبتنا ًف اٍلحًد ً
يث( ،")10كنقؿ ابف أب حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو":
ى
ى ى
ى
ي
()1

(.")2

الخطيب ":اف قةن بتان ف الحديث( ،")12كنقؿ الخطيب عف
صالح كعف أبيو قكلو ":محلو الصدؽ( ،")11كقاؿ
ي
النسائً قكلو ":لى ٍيس بً ًو بأٍس( ")13كقىا ىؿ ً
ىحم ىد عف م ِّ  ،فىقى ى ً
الع ٍجلً ":
ال ى ٍك ىسج قكلو ":ىسأىٍل ي
ى ه
ى
اؿ ":قىةه .كعف َّ ى
ت أٍى ىٍ ى
ى
ً
ًقىةه( ")14كذ ره ابف حباف ف تابو ال قات( ،")15ك قاؿ الذىب  ":اإلماـ ،الح ًافظي ،الص ً
اف (،")16
َّاد ي
ى
اس ى
ؽ ،يم ٍسن يد يخ ىر ى

( )1القى ٍزًكٍينً  :بفتح القاؼ كس كف الزال ك سر الكاك كاليا المنقكطة با نتيف مف تحتيا كف آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى قزكيف،
كى إحدل المدائف المعركفة بنكاح أصبياف ،كيقاؿ ليا :باب الجنة .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)411 /10
( )2انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)509 /12

( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)173 /9
( )4انظر إلى :ال قات البف حباف (.)271 /9

( )5انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)509 /12
( )6انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)639 /6

( )7انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)509 /12
( )8التٍَّي ًم  :بفتح التا المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف،
كىذه النسبة إلى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف اف بمصر .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)120/3

( )9انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)549 /9
( )10انظر إلى :الطبقات ال برل (.)373 /7

( )11انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)441 /8
( )12انظر إلى :تاريخ بيداد (.)143 /15

( )13انظر إلى :المصدر السابؽ (.)143 /15
( )14انظر إلى :ال قات للعجل (.)439 /

( )15انظر إلى :ال قات البف حباف (.)526 /7

( )16انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)549 /9
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كقاؿ أيضان ":أحد ال ٌقات األعبلـ( ،")1كقاؿ أيضان ":الحافظ( ،")2كقاؿ ابف حجر ":قة بت ( ،")3كتييكفِّ ى بًىبٍل ىخ
ىس ىنةى ىخ ٍم ىس ىع ٍش ىرةى ىك ًم ىائتىٍي ًف(.")4
القول ِ
ِ
فيو :قةه بت.
َلص ُة
ُخ َ
ت :قكلو :الحبيب بف الشييد()5؛ خطأه ؛إنما ىك :حبيب بف شياب المدلج  ،كلقد تبيف ذلؾ مف خبلؿ
ُق ْم ُ
و
حاتـ ذلؾ لما يسئً ىؿ عف الحديث ،كسكؼ ً
أترج يـ لحبيب بف شياب
تخريج الحديث بطرقو المختلفة كبياف أب
أبي يف ذلؾ خبلؿ حدي عف علة الحديث.
المدلج  ،كسكؼ ٌ
يب ْب ُن ِش َي ٍ
ي (َ )6ب ِ
صري (.")7
اب أو
الشياب ا ْل َع ْن َب ِر ُّ
َ -3ح ِب ُ
َ
حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو " قة( ،")8كذ ره البخارم ف تار ً
و
يخ ًو دكف جروح أك تعديؿ(،")9
ابف أب
نقؿ ي
()11
()10
ً
ً
حباف ف ال قات
ابف شاىيف ":لى ٍي ىس بًو ىبأٍس " ،كذ ره ابف ٌ
أحم يد بف حنبؿ ":لى ٍي ىس بًو ىبأٍس " ،كقاؿ ي
كقاؿ ى
()12
ابف حجر ":ىكنقؿ بف خلفكف ىعف التَّ ٍميًيز للنسائ أنو ىكَّقىوي(.")13
" ،كقاؿ ي
القول ِ
ِ
صدكؽ.
فيو:
َلص ُة
ه
ُخ َ
ي التَّ ِم ِ
يم ُّي ،والد حبيب بن شياب(.")14
شياب بن ُم ْدلِج ا ْل َع ْن َب ِر ُّ
َ -4
و
حاتـ عف أب زرعة قكلو ":قة ( ،)15كذ ره ابف حباف ف ال قات(.")16
ابف أب
نقؿ ي
( )1انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)464 /5
( )2انظر إلى  :ال اشؼ (.)293 /2

( )3انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)545 /

( )4انظر إلى  :تاريخ بيداد (.)143 /15
()5

كىك :الحبيب بف الشييد األزدم أبك محمد البصرم قة بت مف الخامسة مات سنة خمس كأربعيف كىك ابف ست كستيف.
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)151 /

()6

ا ٍل ىع ٍنىب ًرم  :بفتح العيف الميملة كس كف النكف كفتح البا المنقكطة بكاحدة كال ار  ،ىذه النسبة إلى بنى العنبر ،كتخفؼ فيقاؿ
ليـ «بلعنبر» كىـ جماعة مف بنى تميـ ينتسبكف إلى العنبر بف عمرك بف تميـ .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)382 /9

()7

()8
()9

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ( ،)103 /3اإل ماؿ ف ذ ر مف لو ركاية ف مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ
( ،)83/كتعجيؿ المنفعة (.)424 /1

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)103 /3
انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم ()320 /2

()10
()11
()12
()13

انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد الل (.)484 /2

انظر إلى :تاريخ أسما ال قات (.)64 /
انظر إلى :ال قات البف حباف (.)180 /6
انظر إلى :تعجيؿ المنفعة (.)424 /1

()14

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ ( ،)361/4اإل ماؿ ف ذ ر مف لو ركاية ف مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ

()15

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)361 /4

()16

( ،)198/ك تعجيؿ المنفعة (.)645/1

انظر إلى :ال قات البف حباف (. )363/4
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القول ِ
ِ
فيو :قةه.
َلص ُة
ُخ َ
اشٍم ا ْلقُر ِش ُّي ا ْلي ِ
بن َى ِ
ِ
اش ِم ُّي ،أ َُبو ا ْل َعب ِ
َ -5ع ْب ُدالمَّ ُو ْب ُن َعب ِ
ب ِ
َّاسُ ،ولد قبل اليجرة بثَلث
َّاس ْب ِن َع ْبدالمطمَ ُ
َ
َ
سنين ودعا لو رس َ َّ ِ
سمى البحر والحبر لسعة عممو وقال عمر:
َ ُ
ول المو ( )بالفيم في القرآن فكان ُي ّ
أحد المكثرين
أحد ،مات سنة ثمان وستين بالطائف ،وىو ُ
ابن عباس أسناننا ما عاشره م ّنا ٌ
لو أدرك ُ
أحد العبادلة من فقياء الصحابة (ر ِ
ض َي المَّ ُو َع ْن ُيم) (.")1
من الصحابة و ُ
َ
بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
فيو عمتان:
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

()2
حد كا بيذا الحديث- ،
الكىـ " أك التصحيؼ أك اإلبداؿ الكاقع ف سند الحديث مف أحد ركاتو الذيف ٌ
كىما علتاف خفيتاف قادحتاف–حيث كىـ مف صحؼ " حبيب بف شياب المدلج "إلى "حبيب بف الشييد" ،كقد

كقع ذلؾ كىمان مف أحد ركاتو.

ت :كلـ يعلـ منشأ التصحيؼ أك الكىـ ىذا أك مف ممف كقع ،فلع ٌؿ ىناؾ أسبابان يرةن ال يتٌ ًسعي ليا
ُق ْم ُ
تصحيؼ متعمد؛
المقاـ ىنا ،منيا :اشتباه الخط على بصر القارئ ،كاما لردا ة الخط أك عدـ نقطو ،كلعلو
ه
ي
()3
ل كف حبيب بف الشييد قة بت " ،كحبيب بف شياب المدلج صدكؽ ،كىك غير مشيكر.
ِ
العمّ ُة الثانية:

كجكد رواك صدكؽ ف إسناد ىذا ً
يب ٍب يف ًشي و
اب اٍل ىع ٍن ىب ًرم ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة
ي
الحديث ،كىك :ىحبً ي
ى
ى
قادحة.
ِ
ِ
الحديث
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
يب ٍب ىف ًشي و
اب اٍل ىع ٍن ىب ًرم صدكؽ.
إ ي
سناد ىذا الحديث حسف؛ أل َّف فيو ىحبً ى
ى

( )1انظر إلى :االستيعاب ( ،)939 -933/3كاإلصابة ،)131-121/4( :كتقريب التيذيب.)309/( :
ً ً
( )2ا ٍلك ٍىـ تىارةن ي ي ً
كف ًف ا ٍلقى ٍك ًؿ ،ىكتى ىارةن ًف ا ٍل ً تى ىاب ًة .انظر إلى :تدريب الراكم (.)358 /1
كف ف ا ٍلح ٍفظ ،ىكتى ىارةن ىي ي ي
ى ى ى ى ي
( )3انظر إلى :تقريب التيذيب (.)151/
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وذج الثاني:
األ نم ُ
 –10مسألة ( )242قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه يش ٍع ىبة ،عف يزيد بف
ى
ى
ي
ى ىي ي
كؿ اللَّ ًو ( )اف ال يدع
خمير ،عف عبد الل بف أب مكسى؛ قاؿ :قالت ىعائً ىشة :ال تدع قياـ الليؿ؛ فِف ىر يس ى
قياـ الليؿ ،ك اف إذا شيلو أمر أك مرض ،صلى قاعدان؟ قاؿ أب  :ىذا خطأ؛ كىـ فيو يش ٍع ىبة؛ إنما ىك يزيد
بف خمير ،عف عبد الل بف أب قيس ،عف ىعائً ىشة(.")1
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ًً
ً
اب :قياـ الليؿ ،ىحًديث رقـ ( ،)1307مف طريؽ
 أٍىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد ف يس ىننو ( ،)32/2تىاب الصبلة ،ىب ي
يد ب ًف يخمي ور ،عف عب ىد ً
الل ٍبف أب قيس ،عف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا)،
ىٍ
ىٍ
الطيالس  ،عف يش ٍع ىبة ،ىع ٍف ىي ًز ى ٍ
ى
ى
ى
ىحًديث متقارب األلفاظ.
يد ٍب ًف يخ ىم ٍي ور ،عف ىع ٍب ىد
 أٍىح ىم يد ف مسنده ( ،)249/6مف طريؽ الطيالس  ،عف يش ٍع ىبة ،ىع ٍف ىي ًز ى
ىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ
ً
الل ٍبف أب مكسى ،عف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ى
ى
يد ٍب ًف
 أٍىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد الطيالس ف مسنده ،)113/3( ،ىحًديث رقـ ( ،)1622مف طريؽ يش ٍع ىبة ،ىع ٍف ىي ًز ى
يخمي ور ،عف عب ىد ً
الل ٍبف أب مكسى النصيرم ،عف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىٍ
ىٍ
ى
ى
ي ى
ى
ً
ً ًً
اب صبلة الليؿ قاعدان إذا مرض
اب
 أٍاستحب ي
ى
صحيحو ،)177/2( ،تىاب الصبلة ،ىب ي
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف يخ ىزٍي ىمةى ف ى
يد ب ًف يخمي ور ،عف عب ىد ً
الل
ىٍ
ىٍ
المر أك سؿ ،ىحًديث رقـ( ،)1137مف طريؽ الطيالس  ،عف يش ٍع ىبة ،ىع ٍف ىي ًز ى ٍ
ٍبف أب قيس ،عف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ى
ى
ً
اب :مف ً تىاب صبلة التطكع ،ىحًديث رقـ
 أٍىخ ىر ىجوي الحا ـ ف مستدر و ( ،)452/1تىاب الكتر ،ىب ي
يد ب ًف يخمي ور ،عف عب ىد ً
الل ٍب ىف أب قيس ،عف ىعائً ىشة
ىٍ
ىٍ
( ،)1158مف طريؽ الطيالس  ،عف يش ٍع ىبة ،ىع ٍف ىي ًز ى ٍ
(ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ً
ًً
ً ً
اب :المريض يترؾ القياـ بالليؿ أك يصل
 أٍىخ ىر ىجوي اٍل ىب ٍييىق ف يس ىننو ال برل( ،)21/3تىاب الصبلة ،ىب ي
يد ب ًف يخمي ور ،عف عب ىد ً
الل ٍب ىف أب
ىٍ
ىٍ
قاعدان ،ىحًديث رقـ ( ،)4722مف طريؽ الطيالس  ،عف يش ٍع ىبة ،ىع ٍف ىي ًز ى ٍ
مكسى ،عف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ى

( )1انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)90/1باب علؿ أحاديث ف الصبلة مسالة رقـ (.)242
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
َّاج ْب ِن اَْلورِد ا ْلعتَ ِك ُّي( ،)1أَبو ِبسطَ ٍام الو ِ
اس ِط ُّي(.")3()2
ش ْع َبة ْب ُن ا ْل َحج ِ
ُ -1
ُ ْ
َ
َْ َ
بالحًديث كت بتو
قاؿ أ ٍ
ىح ىم يد بف حنبؿ " :اف يش ٍع ىبة أمة كحدة ف ىذا الشأف -يعن ف الرجاؿ كبصره ى
ً
الحًديث" ،كعف أب ىحاتًوـ
كتنقٌي ًو للرجاؿ ( ")4كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف سفياف ال كرم قكلو" :أمير المؤمنيف ف
ى
الحًديث فالزـ يش ٍع ىبة " ،كسألت يحيى بف سعيد أيما اف أحفظ
قكلو " :قة" ،كعف حماد بف سلمة" :إف أردت ى
الحًديث
لؤلحاديث الطكاؿ يش ٍع ىبة أك سفياف؟ فقاؿ ":اف يش ٍع ىبة أمر فييا" ،كعف يزيد بف زريع قكلو" :لـ أر ف
ى
أصدؽ مف يش ٍع ىبة " ،كعف حماد بف زيد قكلو" :إذا خالفن يش ٍع ىبة ف ش تر تو ألنو ي رر ما أبال مف
ىح ىمد بف حنبؿ قكلو " :اف
الحًديث مرة" ،كعف أ ٍ
خالفن إذا كافقن يش ٍع ىبة ألف يش ٍع ىبة اف ال يرضى أف يسمع ى
غلط يش ٍع ىبة ف أسما الرجاؿ(")5ك"قاؿ ٍاب يف ىس ٍعود" :ك اف قة مأمكنان بتان صاحب ىحًديث حجة(،")6كذ ره ٍاب يف
ً
الحًديث ك اف
َّاف ف ال قات ،كقاؿ " :اف مف سادات أىؿ زمانو حفظان كاتقانان( ،")7كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة ف
ى
حب ى
الحًديث اف يخطئ ف أسما الرجاؿ قليبلن(،")8كقاؿ الذىب :
يخطئ ف بعض األسما  ،كقاؿ مرة ":بت نق
ى
()9
"الحافظي ال بير عالـ أىؿ البصرة ف زمانو ،بؿ أمير المؤمنيف ف
الحًديث " ،كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قةه
ى
حافظه متقف ،كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ َّ
كذب عف السنة ك اف عابدان ،مات سنة مائة كستيف(.")10
ِ ِ
اب كأعبلـ علـ
ُخَلص ُة
القول فيو :قةه حافظه متقف ،ك اف يخطئ ف أسما الرجاؿ أحيانان ،كأحد أرىب ي

العلؿ.

( )1ا ٍل ىعتى ً  :بفتح العيف الميملة كالتا المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ ك سر ال اؼ ،ىذه النسبة إلى العتيؾ ،كىك بطف مف األزد.
انظر إلى :األنساب للسمعان .)227/9( :
( )2الك ً
اس ًط  :ب سر السيف كالطا الميملتيف ،ىذه النسبة إلى خمسة مكاضع :منيا كاسط العراؽ ككاسط الرقة ككاسط نكقاف.
ى
انظر إلى :األنساب للسمعان .)259/13( :
( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)479/12
()4
()5
()6

انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)539/2
انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)370-369/4
انظر إلى :الطبقات ال برل (.)207/7

()7

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)446/6

()9

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)71/4

( )8انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)456/1
( )10انظر إلى :تقريب التيذيب (.)266/
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()1
الي ْمداني( ،)2أ َُبو ُع َمر(.")3
 -2يزيد ْبن ُخمير َّ
الر ُّ
حبي َ ،
ىح ىمًد ابف حنبؿ قكلو ":يزيد بف خمير اف ٌيسان،
كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يش ٍع ىبة قكلو ":ك اف قة ،كعف أ ٍ
ً
الحًديث صدكؽ( ،")4كقاؿ يحيى بف معيفً ":قىة ( ،")5كقاؿ ابف
كحدي و حسف ،كعف أبيو ،قكلو ":صالح ى
ى
()7
)
6
(
الحًديث "،كنقؿ المزم عف َّ
الن ىسائً قكلو ":قة ،كقكؿ آخر لو ":ليس بو بأس " ،ك ذ ره
صالح ى
شاىيف ":ى

العقل ف الضعفا ال بير( ،")8كذ ره الذىب ف الميزاف ،كقاؿ ":ك قكه( ،")9كانما ذ ره الذىب ف " الميزاف"

بسبب ذ ر العقيل لو ،كاال فِنو قاؿ ف " ال اشؼ" قة( ،")10كقاؿ ابف حجر صدكؽ (.")11
القول ِ
ِ
صدوق.
فيو:
َلص ُة
ٌ
ُخ َ
ِ
سَ ،وُيقَا ُلْ ":اب ُن قَ ْي ٍ
َ -3ع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن أبي قَ ْي ٍ
وسى ،واألول أصح،
س ،أ َُبو األ ْ
َس َوِدَ ،وُيقَا ُلَ ":ع ْب ُد المَّو ْب ُن أبي ُم َ
النصري الشامي(.")12
ًو
الحًديث (،")13كنقؿ المزم عف النَّ ىسائً قكلو " :قة
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ،ك سألت أب عنو فقاؿ ":صالح ى
(")15
ً
َّاف ف ً تىاب "ال قات" كقاؿ ":مف قاؿ عبد الل بف قيس
( ،")14كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة ،تابع
 ،كذ ره ٍاب يف حب ى

فقد كىـ( ،)16كقاؿ الذىب  ":صدكؽ( ،")17كقاؿ ابف حجر ":قةه يمخضرـ (.")18
()1
()2

بفتح ال ار كس كف الحا الميملتيف كف آخرىا البا المنقكطة بكاحدة .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)89/6
بفتح اليا كس كف الميـ كفتح الداؿ الميملة ،ى منسكبة إلى ىمداف ،كى قبيلة مف اليمف .األنساب للسمعان ()419/13

( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)118 /32كالتاريخ ال بير للبخارم ( ،)329/8كتاريخ اإلسبلـ()338 /3
تذىيب التيذيب.)474/ 4( :

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)259 /9

( )5انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدارم (.)227 /
( )6انظر إلى :تاريخ أسما ال قات (.)257 /

( )7انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)118 /32
( )8انظر إلى :الضعفا ال بير للعقيل (.)379 /4
( )9انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)421 /4
( )10انظر إلى :ال اشؼ (.)381 /2

( )11انظر إلى :تقريب التيذيب (.)600 /

( )12انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)1125 /2كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ()460 /15
( )13انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)140 /5

( )14انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)461 /15
( )15انظر إلى :ال قات للعجل (.)273 /

( )16انظر إلى :ال قات البف حباف (.)44 /5
( )17انظر إلى :ال اشؼ (.)587 /1

( )18انظر إلى :تقريب التيذيب (.)318 /
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القول ِ
ِ
فيو :قةه مخضرـ.
َلص ُة
ُخ َ
الص ِدي ِ
ق ،سبقت ترجمتيا في المسألة رقم
ت أبي َب ْك ٍر َّ
 -4الصحابية الجميمة أم المؤمنين َع ِائ َ
شة ِب ْن ُ
( ،)1066ورتبتيا صحابية جميمة.
بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ِ
عمتان:
فيو
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا أبك حاتـ فقاؿ :ىذا خطأ؛ كىـ فيو يش ٍع ىبة؛ إنما ىك يزيد بف خمير ،عف عبد الل
ابف أب قيس ،عف ىعائً ىشة.

ت :الكىـ كالخطأ الذم كقع فييما يش ٍع ىبة فأخطأ ف اسـ عبد الل بف أب قيس ،فصحفو( ،")1فقاؿ ابف
ُق ْم ُ
أب مكسى-،كى علة خفية قادحة-؛ ألف يش ٍع ىبة بت ف الحديث سيما ف الركاية كقد أيد أبا حاتـ ف ىذه
ً
و
اب
العلة جمعه مف العلما الذيف أشاركا إلى ىذه العلة ،فقىا ىؿ أ ٍ
َّك ي
ىح ىم يد :ىكًاَّن ىما يى ىك ىع ٍب يد الل ٍب يف أب قىٍيس ىك يى ىك الص ى
()2
ًً
اف َّ
اؿ بعضيـ" :عبد الل
النبً ٌ ( )سماه عفيفان ،كقى ى
ص ًر ٍب ًف يم ىع ًاكىيةى قيس " ،كقاؿ اٍليب ىخ ًارم ":ى ى
ىم ٍكلنى ل ىبن ىن ٍ
ابف قيس ":كال يصح ( ،")3كقاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ سمعت أب يقكؿ" :عبد الل بف أب قيس أبك األسكد الشام
مكلى عطية بف عفيؼ ،كيقاؿ عبد الل بف أب مكسى كالصحيح عبد الل بف أب قيس  -ذلؾ( ")4كقاؿ ٍاب يف
()5
ً
يد ٍب ًف يخ ىم ٍي ور ،ىكقىا ىؿ يم ىع ًاكىيةي
َّاف ":مف قاؿ عبد الل بف قيس فقد كىـ " ،كقاؿ اٍل ىب ٍييىًق  ":ى ىذا قى ى
اؿ يش ٍع ىبة ىع ٍف ىي ًز ى
حب ى
بف صالً وح :عب يد ً
الل ٍب يف أب قى ٍي و
ىصح ( ،")6كذ ره الخطيب ف "مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ( ،")7كذ ر
ىٍ
س ىك يى ىك أ ى
ٍي ى
ىح ىمد كقكؿ ٍابف أب ىحاتًوـ.
قكؿ اإلماـ أ ٍ
ت :فقد كىـ يش ٍع ىبة فصحؼ ابف أب قيس إلى ابف أب مكسى ،كقد زالت علة ىذا الحديث بتصحيح
ُق ْم ُ
المصحؼ الذم كقع ف ذ ره الكىـ.
التصحيؼ الذم كقع مف شعبة ،كذلؾ ببياف االسـ
ٌ

( )1كالتَّ ً ً
ؼ :ما غير فيو النقط أك الش ؿ .كىذا تعريؼ المتقدميف ،ممف سبؽ الحافظ ابف حجر،
الم ىحَّر ي
ص َّح ي
ٍ
الم ى
ؼ ًأك ي
صح ٍيؼ ىك :ي
أما الحافظ ففرؽ بينيما ،حيث قاؿ" :إف انت المخالفة بتييير حرؼ أك حركؼ مع بقا صكرة الخط ف السياؽ ،فِف اف

ذلؾ بالنسبة إلى النقط فالمصحؼ ،كاف اف بالنسبة إلى الش ؿ فالمحرؼ" .نزىة النظر شرح نخبة الف ر ،)47/( :كانظر
إلى تقريب النككم ضمف تدريب الراكم.)195-193/2(:

( )2انظر إلى :مسند أحمد( ،)249/6كالعلؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد الل (.)287/2
( )3انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)173/5

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)140/5
( )5انظر إلى :ال قات البف حباف (.)44 /5

( )6انظر إلى :السنف ال برل للبييق (.)22 /3

( )7انظر إلى :مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ (.)199 /2
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ِ
العمّ ُة الثانية:

كجكد رواك صدكؽ ف

قادحة.

الرحب  ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة
الحًديث ،كىك :يزيد ٍبف يخمير َّ
إسناد ىذا ى

ِ
إسناد الحدي ِث:
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
()1
الرحب ،كىك رواك صدكؽ.
يد ٍب ىف يخمير َّ
الحًديث حسف ؛ ألف فيو :يز ى
إسناد ىذا ى
األ نموذج الثالث:

ًو
(رًح ىموي اللي ) ":كسمعت أب كذ ر ىحًديث يحيى بف يماف ،عف ابف
 –11مسألة ( )265قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
كؿ اللَّ ًو ( )إذا افتتح الصبلة ،نشر أصابعو
أب ذئب ،عف سعيد بف سمعاف ،عف أب ىريرة؛ قاؿ :اف ىر يس ى
كؿ اللَّ ًو ( )إذا قاـ إلى الصبلة ،رفع يديو مدان .ذا ركاه
نش انر .قاؿ أب  :كىـ يحيى؛ إنما أراد :قاؿ :اف ىر يس ى
ال قات مف أصحاب ابف أب ذئب(.")2
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ًً
ىخرجو التِّرًمًذ ً
اب :ف نشر األصابع عند الت بير ،ىحًديث رقـ
م ف يس ىننو ( ،)319/1تىاب الصبلة ،ىب ي
 أ ٍى ى ي ٍ ٌ( ،)239مف طريؽ يحيى بف اليماف ،بو عف أب ىريرة (ر ً
كؿ اللَّ ًو ( ،)ىحًديث
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،عف ىر يس ى
ى
متقارب األلفاظ.
ىحم يد ف "مسنده" ( )434/2مف طريؽ يحيى بف اليماف ،بو عف أب ىريرة ً
َّ
 أٍ(رض ى اللوي
ى
ىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ ى
ىع ٍنوي) ،عف ىر يسكؿ اللَّ ًو ( ،)ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ً
ً ًً
اب :نشر األصابع عند رفع اليديف ف
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف يخ ىزٍي ىمةى ف
 أٍصحيحو ،)262/1( ،تىاب الصبلة ،ىب ي
ى
الصبلة ،حًديث رقـ ( ،)458مف طريؽ يحيى بف اليماف ،بو عف أب ىريرة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،عف
ى
ى
ً
رس ى َّ ً
الحًديث بلفظو.
كؿ اللو ( ،)ىحديث جز مف ى
ىي
ً
ً
ً
و
اب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،ىحديث رقـ
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىحاتـ ف تىابو "العلؿ"( ،)162-161/1ىب ي
( ،)458مف طريؽ شبابة (،)3عف ابف ذئب ،بو عف أب ىريرة (ر ً
كؿ اللَّ ًو (،)
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،عف ىر يس ى
ى
ى
ً
الحًديث بلفظو.
ىحديث جز مف ى

()1
ً
ًٍ
ً
كىك الذم ىي ٍقىبليوي أ ىير العلما ً ،
كعليو ىم ىد يار أ ىًر
ؼ ىم ٍخ ىر يجوي كاشتىيى ىر ًر ىجاليوي،
الحديث
كيستعمليوي َّ
عامةي
ي
الحس يف" :ما يع ًر ى
ى
الحديث ى
و
ً
إسناد ًه م ٍف ييتَّيـ بال ى ً
ركل ًم ٍف ً
ذلؾ " انظر إلى:
كف ف
نحك ى
الفقيا ً " ،أك " ٍ
كف حدي ان شا ٌذان ،ي
ذب ،كالى ي ى
أف الى ي ى
ى
ىي
غير كجو ى
كي ى
معرفة أنكاع علكـ الحديث(.)99 /

( )2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )98/1باب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،مسألة رقـ (.)265
()3

شبابة ابف سكار المدائن أصلو مف خراساف يقاؿ اف اسمو مركاف مكلى بن ف ازرة قة حافظ رم باإلرجا مف التاسعة
مات سنة أربع أك خمس أك ست كمائتيف انظر إلى :تقريب التيذيب (.)263 /
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ىخ ىر ىجوي البزار ف مسنده ( ،)115/15ىحًديث رقـ ( ،)8413مف طريؽ يحيى بف اليماف ،بو عف أب
 أٍىريرة (ر ً
كؿ اللَّ ًو ( ،)ىحًديث متقارب األلفاظ.
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،عف ىر يس ى
ى
ً
ًً
ً ً
اب ":يفية رفع اليديف ف افتتاح الصبلة ،مف
 أٍىخ ىر ىجوي اٍل ىب ٍييىق ف يس ىننو ال برل ( ،)42/2تىاب الصبلة ،ىب ي
طريؽ يحيى بف اليماف ،بو عف أب ىريرة (ر ً
كؿ اللَّ ًو ( ،)ىحًديث متقارب
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،عف ىر يس ى
ى
األلفاظ.
ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
َ -1ي ْح َيى ْب ُن َي َم ٍ
ان ا ْل ِع ْجِم ُّي ( ،)1أ َُبو َزَك ِريَّا ا ْل ُك ْوِف ُّي(.")2
قاؿ يحيى بف معيف ":ليس بو بأس ،صدكؽ ،ليس ىك بذاؾ القكل( ،)3كنقؿ ابف الجنيد عف يحيى بف
الحًديث ( ،)4كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :اف قة جائز
معيف قكلو ":ليس ب بت ،لـ ي ف يبال أم ش حدث ،اف يتكىـ ى
ً
بالحًديث صدكقان إال أنو يفلً ىج( ")5بآخره فتيير حفظو( ،")6كقاؿ النَّ ىسائً " :ليس بالقكم(،")7
الحديث متعبدان معركفان ى
ى
ىح ىمد بف حنبؿ قكلو ":يضطرب ف بعض ىحًدي و،
كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف معيف قكلو ":قة ،كعف أ ٍ
ً
ًو
الحًديث،
كعف محمد بف عبدالل بف نمير قكلو ":أف ىحدي و خياؿ ،كعف أبيو -أب ىحاتـ  -قكلو ":مضطرب ى
()8
ً
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ" :ربما أخطأ( ،")9كنقؿ
ف ىحدي و بعض الصنعة ،كمحلو الصدؽ " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
الحًديث ،كانما أن ر ىعلىٍي ًو أصحابنا رة
اف صدكقان ير ى
الخطيب البيدادم عف يعقكب ٍبف ىش ٍي ىبة قكلو ":ى ى
اليلط ،كليس بحجة إذا خكلؼ ،كىك مف متقدم أصحاب سفياف ًف ال رة عنو ،كعف ز ريا ٍبف يحيى

ىح ىم يد ٍبف حنبؿ( ،")10كقاؿ الذىب " :صدكؽ يفلً ىج فسا حفظو( ،")11قاؿ الحافظ ابف
الساج قكلو ":ضعفو أ ٍ
حجر ":صدكؽ يخطئ ي انر كقد تيير ،مات سنة تسع ك مانيف كمائة(.")12
ِ
صدكؽ يي ٍخ ًطئي ى ً ٍي انر كقد تيير.
القول في ِو":
َلص ُة
ه
ُخ َ

( )1ا ٍل ىع ىجًل  :بفتح العيف الميملة كالجيـ -ىذه النسبة المشيكرة ب سر العيف كس كف الجيـ إلى بنى عجؿ .انظر إلى :األنساب
للسمعان .)238/9(:
( )2انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)55/32

( )3انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)68/1

( )4انظر إلى :سؤاالت ابف الجنيد ليحيى بف معيف (.)438-437/
( )5يىك ىدا معر ه ً
الب ىدف .انظر إلى النياية ف غريب الحديث كاأل ر.)469/3( :
ض ى
كؼ يي ٍرخ ىب ٍع ى
ى ه ى ٍي
( )6انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)360/2
( ) 7انظر إلى :الضعفا كالمترك يف (.)108/
( )8انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)199/9
()9

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)255/9

( )10انظر إلى :تاريخ بيداد (.)183/16
()11

انظر إلى :ال اشؼ (.)379/2

( )12انظر إلى :تقريب التيذيب (.)598/
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بن أبي ِذ ْئ ٍب اَْلقُر ِش ُّي ا ْلع ِ
ِ
ار ِث ِ
الح ِ
يرةَ ِ
ي(.")2()1
ام ِر ُّ
ُ -2م َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد َّ
بن َ
َ
َ
الر ْح َم ِن ْب ِن ا ْل ُمغ َ
()4
()3
ً
ً ً
ًو
َّاف ف
قاؿ ٍابف اٍل ىمدين ِّ  " :قة " ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتـ عف يحيى بف معيف قكلو " :قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
()5
ىح ىم ىد بف ىح ٍنىبؿ قكلو " :قة( ،")6كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة ،مات سنة
ال قات  .كنقؿ اٍل ىخ ًطيب اٍل ىب ٍي ىد ًادم عف أ ٍ
مائة ك ماف كخمسيف ،كقيؿ ":سنة تسع(.")7
القول ِ
ِ
فيو :قةه.
َلص ُة
ُخ َ
ان ُّ
الزَرِق ُّي( )8ا ْل َم َد ِن ّي(.")9
س ِع ُ
س ْم َع َ
يد ْب ُن َ
َ -3
ذ ره ٍاب يف أب ىحاتًوـ ف تابو الجرح كالتعديؿ دكف أم تعديؿ أك تك يؽ( ،")10كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة(،")11
ً
َّاف ف ال قات( ،")12كقاؿ َّ
طنً  ":قة( ،")13كقاؿ الحا ـ ":تابعى معركؼ ( ،")14كنقؿ ابف
الد ىارقي ٍ
كذ ره ٍاب يف حب ى
ض ًعيؼ ( ،")15كقاؿ الذىب  ":فيو جيالة ( ،")16كقاؿ أيضان ":قة(،")17
م قكلو ":ى
الجكزم عف أىب اٍلفىتٍح ٍاأل ٍىزًد ٌ
تض ًعيفو(.")19
كقاؿ أيضان ":ك ؽ ( ،")18كقاؿ ابف حجر ":قة لـ يصب األزدم ف
ى
القول ِ
ِ
فيو :قة.
َلص ُة
ُخ َ
 -4الصحابي الجميل أ َُبو ُى َرْي َرةَ الد َّْو ِس ُّي سبقت ترجمتو في المسألة رقم( ،)1892ورتبتو صحاب ٌي جميل.

(ً )1
لؤل كفييـ رة ،كال ان منسكب
ا ٍل ىعام ًرم :بفتح العيف الميملة كف آخرىا ال ار  ،ىذه النسبة إلى بل ة رجاؿ ،منيـ عامر بف ٌ
إلى عامر بف صعصعة ،كال الث منسكب إلى عامر بف عدم بف تجيب .انظر إلى األنساب للسمعان .)152-151/9( :
( )2انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)630/25
()3

انظر إلى :سؤاالت ابف أب شيبة البف المدين (.)115/

()5

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)390/7

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)314/7
( )6انظر إلى :تاريخ بيداد (.)515/3

( )7انظر إلى :تقريب التيذيب (.)493/
()8
()9

بفتح الزال كس كف ال ار كف آخرىا القاؼ ،ىذه النسبة إلى قرية مف قرل مرك يقاؿ ليا زرؽ األنساب للسمعان (.)284/6
انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (..)238 /3

( )10انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)30 /4
()11

انظر إلى :ال قات للعجل (.)185 /

()13

انظر إلى :سؤاالت البرقان للدارقطن ()33 /

()12

()14
()15

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)278 /4
انظر إلى :تيذيب التيذيب(.)45 / 4
انظر إلى :الضعفا كالمترك يف البف الجكزم (.)320 /1

()16

انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)143 /2

()18

انظر إلى :ال اشؼ (.)438 /1

()17

()19

انظر إلى :ديكاف الضعفا (.)159 /
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)237 /
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بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ِ
عمتان:
فيو
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كؿ اللَّ ًو ( )إذا قاـ إلى
كى الت أشار إلييا أبك حاتـ فقاؿ ":كىـ يحيى؛ إنما أراد :قاؿ ":اف ىر يس ى
الصبلة ،رفع يديو مدان( ،")1كقاؿ أيضان :قاؿ أب  ":إنما ركل على ىذا اللفظ يحيى بف يماف ،ككىـ ،كىذا
()2
ىح ىمد ابف حنبؿ سئؿ عف ىحًديث يحيى بف يماف ،عف
باطؿ " ،كقاؿ أيىبك ىد ياكد ف "مسائلو" (" )1854سمعت أ ٍ
ت :أليس ىك خطأ؟ أليس
ابف أب ذئب؛ ىحًديث أب ىريرة ":إف النب ( )اف إذا رفع يديو نشر أصابعو .يقٍل ي
يث أب ىريرة :اف يرفع يديو مدان؟ قاؿ :ال أدرم! ىك خطأ ،كل ف الناس يرككنو ى ذا ،أم :رفع
يث ىحًد ى
الحًد ي
ى
يديو مدان".
ت :أخطأ بو ىي ٍح ىيى ٍب يف ىي ىم و
صدكؽ يي ٍخ ًطئي ى ًٍي انر فدخؿ لو ىحًديث نشر أصابعو ف ىحًديث اف
اف كىك
ه
ُق ْم ُ
رس ى َّ ً
الحًديث ،كالسبب أنو تنقؿ ذىنو بيف األحاديث أك ركل
كؿ اللو ( )إذا قاـ إلى الصبلة ،رفع يديو مدان ...ى
ىي
مف حفظو فأخطأ كى علة خفية قادحة.
ً
الحديث ،كقد تيير بعد أف فلج ،فربما ىذا بعد تييره ،كتعد مف
وربما ىك خلؿ ف ضبط يحيى لمتف
إختبلطو.

العم ُة الثاني ُة:

الحًديث ك اف يتكىـ األحاديث ،كىك يحيى بف اليماف ،كىذه
ي
كجكد رواك صدكؽ يخطئ ي انر ف إسناد ى
علة قادحة ظاىرة.

ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم َعمَى إسناد َ
ُ
إسناد ىذا الحًديث ض ًعيؼ؛ َّ ً
بف الي ً
صدكؽ ييخطئي ى ًي انر.
ماف
ه
ي ى
ى
ى
ألف فيو ىي ٍح ىيى ى

( )1انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )98/1باب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،مسألة رقـ (.)265

( )2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)162-161/1باب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،مسألة رقـ (.)458
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ث ال ارِّب ْع
المبح ُ
َ

اإلعَلل بالتصحيف واإلبدال.

وفيو مطمبان:
ذج لئلعبلؿ بالتصحيؼ.
بعةي نما ى
المطمَ ُ
ب األول :أر ى
ً
لئلعبلؿ باإلبداؿ.
ب الثاني :أنمكىذ هج
المطمَ ُ
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ً
لئلعبلؿ بالتصحيؼ (.)1
نماذج
بعةي
ى
المطمَ ُ
ب األول :أر ى
األ نموذج األول :كفيو اإلعبلؿ بتصحيؼ إسناد الحديث كتدليسو معان.

ًو
(رًح ىموي اللي ) ":كسمعت أب كذ ر حدي ان ركاه مركاف الفزارم؛ قاؿ :نا
 -12مسألة ( )955قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
ير؛ قاؿ :نا أبك سلمة ،عف عبد الل األزرؽ ،عف علقمة بف عامر؛
ىشاـ الدستكائ  ،عف يحيى بف أب
قاؿ :قاؿ رسكؿ الل ( :)إف الل عز كجؿ يدخؿ بالسيـ الكاحد بل ة نفر الجنة ،...فذ ر الحديث ،.قاؿ
أب  :إنما ىك :يحيى ،عف أب سبلـ ،عف عبد الل بف زيد األزرؽ ،عف عقبة بف عامر ،عف النب (.")2()

تخريج الحديث
أولً:
ُ
 أخرجو الترمذم ف سننو( ،)226 /3أىبكاب فىضائً ًؿ اٍل ًجي ًاد عف رس ً ًض ًؿ
اب :ىما ىجا ى ًف فى ٍ
كؿ الل ( )ىب ي
ٍى ي ى
ى ىٍ ى ي
الرم ً ًف سبً ً
كف ،عف َّ
الد ٍستيىكائً ٌ ،
ىح ىمًد ٍب ًف ىمنً و
يع ،عف ىي ًز ى
يؿ اللَّ ًو حديث رقـ( )1637مف طريؽ أ ٍ
يد ٍب ًف ىى يار ى
ى
َّ ٍ
ً ً
ؽ ،عف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
َّو
ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف أب ى ً و
ام ور مرفكعان جز مف
ى
ير ،ىع ٍف أب ىسبلـ ،ىع ٍف ىع ٍبد الل ٍب ًف األ ٍىزىر ً ى ٍ ي ى
الحديث بلفظو.

-

أخرجو ابف ماجو ف سننو ( ،)940 /2تاب الجياد ،باب :الرم ف سبيؿ الل حديث رقـ(،)2811
ير ،ىع ٍف أب ىس َّبلوـ ،ىع ٍف ىع ٍبًد اللَّ ًو ٍب ًف ٍاأل ٍىزىر ً
مف طريؽ َّ
الد ٍستيىكائً  ،ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف أب ى ً و
ؽ ،ىع ٍف يع ٍق ىبةى ٍب ًف
ٌ
عً
ام ور مرفكعان جز مف الحديث بلفظو.
ى
أخرجو اإلماـ أحمد ف مسنده( ،)144/4مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ ،عف َّ
الد ٍستيىكائً ِّ  ،ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف
ؽ ،عف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ً َّ ً
َّ و
أب ى ً و
ام ور مرفكعان جز مف الحديث بلفظو.
ى
ير ،ىع ٍف أب ىسبلـ ،ىع ٍف ىع ٍبد اللو ٍب ًف ٍاأل ٍىزىر ً ى ٍ ي ى
ك ذلؾ أخرجو ف مسنده( )148/4مف طريؽ ىي ٍح ىيى ٍب ًف أب ى ً و
ير ،ىع ٍف ىزٍي ًد ٍب ًف ىس َّبلوـ ،ىع ٍف ىع ٍبًد اللَّ ًو ٍب ًف
ؽ ،عف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
و
ام ور مرفكعان جز مف الحديث بلفظو.
ى
ىزٍيد ٍاأل ٍىزىر ً ى ٍ ي ى
أخرجو أبك داكد الطيالس ف مسنده ( ،)347 /2مف طريؽ حديث رقـ ( ،)1099مف طريؽ َّ
الد ٍستيىكائً ،
ؽ ،عف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ً َّ ً
َّ و
ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف أب ى ً و
ام ور ،مرفكعان
ى
ير ،ىع ٍف أب ىسبلـ ،ىع ٍف ىع ٍبد اللو ٍب ًف زيد ٍاأل ٍىزىر ً ى ٍ ي ى
حديث متقارب األلفاظ.
ً ً
ً
ىف ىيتى ىعلَّ ىموي ىكيي ىعلِّ ىموي ىكلى ىدهي،
اب ٍاأل ىىد ًب باب :ىما ىي ٍن ىبي ل َّلريج ًؿ أ ٍ
أخرجو ابف أب شيبة ف مصنفو( ،)303 /5تى ي
كف عف َّ
الد ٍستيىكائً  ،ىع ٍف ىي ٍح ىيى ٍب ًف أب ى ً و
ير ،ىع ٍف أب
حديث رقـ ( )26324مف طريؽ ىي ًز ي
يد ٍب يف ىى يار ى
ؽ ،عف ع ٍقبةى ٍب ًف ع ً
ً َّ ً
َّ و
ام ور مرفكعان جز مف الحديث بلفظو.
ى
ىسبلـ ،ىع ٍف ىع ٍبد اللو ٍب ًف ٍاأل ٍىزىر ً ى ٍ ي ى

()1

كالتَّ ً ً
ؼ :ما غير فيو النقط أك الش ؿ .كىذا تعريؼ المتقدميف ،ممف سبؽ الحافظ ابف
الم ىحَّر ي
ص َّح ي
ٍ
الم ى
ؼ ًأك ي
صح ٍيؼ ىك " :ي
حجر ،أما الحافظ ففرؽ بينيما ،حيث قاؿ" :إف انت المخالفة بتييير حرؼ أك حركؼ مع بقا صكرة الخط ف السياؽ،

-

-

فِف اف ذلؾ بالنسبة إلى النقط فالمصحؼ ،كاف اف بالنسبة إلى الش ؿ فالمحرؼ" .كابف حجر أكؿ مف فرؽ بيف

المصحؼ كالمحرؼ .انظر إلى :نزىة النظر شرح نخبة الف ر ،)47/( :كانظر إلى :تقريب النككم ضمف تدريب الراكم
()2

(.)195-193/2

البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)319 /1علؿ أخبار ف اليزك كالسير ،مسألة رقـ(.)955
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
133

 أخرجوطريؽ:
مرفكعان

يض ًة
معمر بف راشد ف جامعو ( )461 /11باب :اٍلفى ًر ى
ىي ٍح ىيى ٍب ًف أب ى ً و
ير ،ىع ٍف ىزٍيًد ٍب ًف ىس َّبلوـ ،ىع ٍف ىع ٍبًد اللَّ ًو
جز مف الحديث بلفظو.

ضً
ىك ِّ
اؿ ،حديث رقـ ( ،)21010مف
الن ى
ؽ ،عف ،ع ٍقبةي ٍبف ع ً
و
ام ور
ٍب ًف ىزٍيد ٍاأل ٍىزىر ً ى ٍ ي ى ي ى

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
ان ْب ُن ُم َع ِ
ار ِث ا ْلفَ َز ِ
الح ِ
مدلس
ي سبقت ترجمتو مسألة رقم ( )1392ورتبتو :ثق ٌة ،حافظٌ،
ار ُّ
َ -1م ْرَو ُ
اوَي َة ْب ِن َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالسماع.
يثيم إل إذا صرحوا
الثالثة
المرتبة
الشيوخ من
أسماء
في
ِ
ِ
َ
الذين ل يقب ُل َحد ْ
ِ ()1
ِ ِ
ي (.")2
ص ِر ُّ
ِ -2ى َ
ام ُ
َّستَُوائي أ َُبو َب ْك ٍر َ
الب ْ
س ْن َب ٍر الد ْ
بن أبي َع ْبد اهلل َ
شٌ
قاؿ ابف سعد ":ى اف ًقىةن ىٍبتنا ًف اٍلحًد ً
و
حاتـ عف أب
يث يح َّجةنً ،إ َّال أَّىنوي يي ٍرىمى بًاٍلقى ىد ًر( ،")3كنقؿ ابف أب
ى
ى

داكد قكلو ":اف ىشاـ الدستكائى أمير المؤمنيف ف الحديث ،كعف ابف المدين قكلو ":بت ،كقاؿ ابف أب

ير؟ قاال ":ىشاـ قلت ليما":

حاتـ ":كسألت أبى كأبا زرعة ىم ٍف أحب إلي ما مف أصحاب يحيى بف أب
كاألكزاع ؟ قاال :بعده( ،")4كقاؿ العجل  ":قة ،بت ف الحديث ،ك اف يقكؿ بالقدر كلـ ي ف يدعك إليو(،")5
كذ ره ابف حباف ف ال قات ( ،")6كقاؿ ابف حباف ":اف مف المتقنيف( ،")7كقاؿ َّ
طنً ٌ  ":شعبة كىشاـ ىما
الد ىارقي ٍ
أ بت مف ركل عف قتادة ،)8( .كقاؿ الذىب  ":ىك الح ًافظي ،الح َّجةي ،اإلماـ ،الص ً
ؽ ،")9(،كقاؿ أيضان ":أحد
َّاد ي
ي
يى ى

األ بات ،إال أنو رمى بالقدر كقيؿ ":رجع عنو ،كنقؿ عف أب

داكد الطيالس قكلو ":ىشاـ الدستكائى أمير

المؤمنيف ف الحديث( ،")10كقاؿ أيضان ":أمير المؤمنيف ف الحديث( ،")11كقاؿ ابف حجر ":قة بت كقد رم
()12
ات ىس ىنةى بلث أك أ ٍىرىب وع ىك ىخ ٍم ًس ٍي ىف كمائة(.")13
بالقدر  ،ىم ى

()1

َّ
الد ٍستيىكائً  :بفتح الداؿ كس كف السيف الميملتيف كضـ التا
الحركؼ ،ىذه النسبة إلى بلدة مف ببلد األىكاز يقاؿ ليا دستكا ،كالى ياب جلبت منيا األنساب للسمعان
الث الحركؼ كفتح الكاك كف

آخره األلؼ ـ اليا آخر
(،.)347/5

كقاؿ ابف حباف  :إنما عرؼ بالدستكائ ؛ ألنو اف يبيع ال ياب الت تجلب مف دستكا كدستكا مكضع باألىكاز انظر إلى:
مشاىير علما األمصار (.)250 /

( )2انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)149 /7كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)215 /30
( )3انظر إلى :الطبقات ال برل (.)279 /7

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)61-60 /9
( )5انظر إلى :ال قات للعجل (.)458 /

( )6انظر إلى :ال قات البف حباف (.)569 /7

( )7انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)250 /
( )8انظر إلى :اإللزامات كالتتبع(.)150 /

( )9انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)149 /7
( )10انظر إؿ  :ميزاف االعتداؿ (.)300 /4
( )11انظر إلى :ال اشؼ (.)337 /2

( )12انظر إلى :تقريب التيذيب (.)573 /

( )13انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)155 /7كال قات البف حباف (.)569 /7
131

القول ِ
ِ
فيو :قة بت كقد رم بالقدر.
َلص ُة
ُخ َ
ِ ()1
لىم أَبو َنص ٍر اليم ِ
ِ
ام ُّي(.")3()2
َ -3ي ْح َيى ْب ُن أبي َكث ْي ٍر الطَّائ ُّي "َ ،م ْو ُ ْ ُ
ْ
َ
ً
قاؿ أحمد بف حنبؿ" :أ بت مف َّ
م ىكيحيى بف سعيد( ،")4كقاؿ مرةً " :قىة
الناس ،إًَّن ىما يعد ىي ٍعن ىم ىع الزٍى ًر ٌ
()6
()5
"،كقىاؿ ىعباس الد ً
كرم ىس ًمعت يحيى ىيقيكؿ لـ يلؽ يحيى بف أب
ىمأ ي
ٍمكف " ،كقاؿ العجل  " :قة حسف الحديث ى
ً
ً
ير زيد بف ىسبلـ ىكقدـ يم ىع ًاكىية بف ىسبلـ ىعلىٍي ًيـ ىفلـ يسمع يحيى بف أب
ير أىخذ تىابو ىعف أىخيو ىكلـ يسمعوي
و
حاتـ عف أبيو قكلو ":إماـ ال يحدث إال عف قة( ،")8كذ ره ابف حباف ف
فدلسو ىعنوي( ،")7كنقؿ ابف أب
ال قات( ،")9كقاؿ الذىب " :أحد األعبلـ عف جابر كأنس مرسبلن كأب سلمة( ،")10كقاؿ الحافظ ابف حجر " :قة
بت ل نو يدلس كيرسؿ( ،")11كذ ره ابف حجر ف المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف فبل يضر تدليسو(،")12

كلـ ي بت أف يعقكب أرسؿ عف أب سلمة( ،")13مات سنة تسع كعشريف كمائة(.")14
القول ِ
ِ
فيو :قة بت ل نو يدلس كيرسؿ ،كىك :مدلس مف ال انية.
َلص ُة
ُخ َ
ت :أما قكلو ف اإلسناد عف أب سلمة فيك تصحيؼ ،كمف خبلؿ تتبع لطرؽ الحديث تبيف أنو:
ُق ْم ُ
ىزٍي يد ٍبف س ً
بلـ ،كسكؼ أترجـ لو خبلؿ ترجمت لرجاؿ سند ىذا الحديث.
ي ى
ِ ()15
ِ
َلم ْب ِن أبي س ٍ
َ -4زْي ُد ْب ُن س ِ
َلم َم ْمطُ ٍ
شق ُّي ".
ُّم ْ
َ
َ
ور ا ْل َح َبش ُّي الد َ
تابو دكف جروح أك تعديؿ( ،")1كذ ره ابف حباف ف ال قات( ،")2كنقؿ المزم عف

ذ ره ابف أب حاتـ ف
يزٍرىعة ِّ
الد ىم ٍش ًق كيعقكب ٍبف ىش ٍي ىبة ك َّ
الن ىسائ
ٌ

أب

الطَّائً  :بفتح الطا الميملة كف

()1

قكليما " :قة( ،")3كقاؿ الدارقطن  ":قة ( ،")4ىكقىاؿ ىعباس

آخرىا اليا المنقكطة با نتيف مف تحتيا ،ىذه النسبة إلى طيِّئ .األنساب للسمعان :

(.)21/9
( )2ا ٍليم ً
ام  :بفتح اليا المعجمة بنقطتيف مف تحتيا كالميميف بينيما األلؼ ،ىذه النسبة إلى اليمامة ،كى بلدة مف ببلد العكال
ىى
مشيكرة .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)522/13
( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ.)505-504/31( :
()4

انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)494/2

()6

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)357/2

()5

انظر إلى :سؤاالت أب داكد لئلماـ أحمد (.)324/

( )7انظر إلى  :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (.)207 /4
( )8انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)142/9
()9

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)591/7

()10
()11

انظر إلى :ال اشؼ (.)374-373/2
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)596/

( )12انظر إلى :تعريؼ أىؿ التقديس (.)36/
()13

انظر إلى :المراسيؿ ألب

جامع التحصيؿ.)299/( :

داكد ( ،)326،322،243،169،156،107/كالمراسيؿ البف أب

( )14انظر إلى :تاريخ مكلد العلما ككفياتيـ (.)303/1

( )15انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ ( ،)415 /3كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)78/10
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حاتـ ،)244-240( :ك

الد ً
ير زيد بف ىسبلـ ىكقدـ يم ىع ًاكىية بف ىسبلـ ىعلىٍي ًيـ ىفلـ يسمع
كرم ىس ًمعت يحيى ىيقيكؿ لـ يلؽ يحيى بف أب
ير أىخذ ً تىابو عف أ ً
ىخيو ىكلـ يسمعوي فدلسو ىعنوي ( ،")5كقاؿ الذىب  ":قة ( ،")6كقاؿ ابف حجر":
يحيى بف أب
ى
قة (.")7
القول ِ
ِ
فيو :قة.
َلص ُة
ُخ َ
()8
ِ
َزرق(.")9
َ -5عبد اهلل ْبن َزيد  ،األ َ
ذ ره ابف أب حاتـ دكف جرح أك تعديؿ( ،")10كقاؿ الذىب  ":خالد بف زيد أك بف يزيد الجين عف عقبة
بف عامر كعنو أبك سبلـ األسكد فيو اضطراب ( ،")11كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ ( ،")1كقاؿ أيضان عف خالد ابف

زيد الجين عف عقبة ف الرم مقبكؿ (.")2

( )1انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)564 /3
( )2انظر إلى :ال قات البف حباف (.)315 /6

( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)78 /10
( )4انظر إلى :سؤاالت البرقان للدارقطن .)5 /( ،

( )5انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (.)207 /4
( )6انظر إلى :ال اشؼ (.)417 /1

( )7انظر إلى :تقريب التيذيب (.)223 /

( )8كىناؾ اختبلؼ كاضطراب ف اسمو كتشابو ف األسما ،كقد فرؽ اإلماـ البخارم بينيما  ،فقاؿ ف األكؿ كىك :ىعبد الل بف
ً َّ ً
ط ً
نطينًيَّة َّ
حد يما ،ىع ٍف ىعكؼ ،ىع ًف َّ
كر ،أىك يمختا هؿ .اف
ىزيد قاص ىمسلىمة بالقيس ى
أم ه
النب ِّ ))؛ الى ىيقيص إال أىم هير ،أىك ىم ي
الدم ً
بالقيس ى ً ً
شق ٌ  .ال قات البف حباف ( )15 /5التاريخ ال بير للبخارم ( ،)93 /5كقاؿ ف
طنطينيَّة ،كىك قاص ىمسلىمة .أيراه ِّ ى
ً
كيقاؿ :ىخالًد ٍبف ىزيد ،كىك الذم ىس ًمع مف يعقبة .التاريخ ال بير للبخارم ( ،)93 /5كلقد
ىزرؽ ،ي
ال ان  :ىعبد الل ٍبف ىزيد ،األ ى
ير فقاؿ مرة
فرؽ بينيما ابف حجر أيضان كقاؿ :خالد بف زيد كيقاؿ بف يزيد الجين على اختبلؼ فيو على يحيى بف أب
عبد الل بف زيد كفرؽ البخارم كأبك حاتـ كغيرىما بينو كبيف خالد بف زيد بف خالد الجين الذم يركم عف أبيو ف اللقطة

كيركم عنو عبد الل بف محمد بف عقيؿ كذ ر الخطيب أنو كىـ كأف الصكاب إنيما كاحد كلـ يأت على ذلؾ بحجة إال أنو
ركل حديث الرم ركاية أب سبلـ عف خالد بف زيد الجين كليس ف ذلؾ ما يمنع كنيما ا نيف كيؤيد ذلؾ أف ف ركاية
أب الحسف بف العبد كغيره عف أب داكد كف ركاية النسائ خالد بف يزيد بزيادة يا ف أكلو فلك لـ ي كنا ا نيف ما اختلؼ
ف اسـ أب ىذا ألف زيد بف خالد الجين الصحاب لـ يختلؼ فيو كقاؿ ابف عسا ر ف حرؼ العيف عبد الل بف زيد كيقاؿ
بف يزيد كيقاؿ خالد بف زيد القاص األزرؽ الدمشق قاص مسلمة بف عبد الملؾ ركل عف عقبة بف عامر كعكؼ بف مالؾ
كعنو ب ير بف األشج كيعقكب بف األشج كأبك سبلـ الحبش كغيرىـ ـ ركل مف حديث ب ير بف األشج كيزيد بف خصيفة

عف عبد الل بف زيد عف عكؼ بف مالؾ حديث ال يقص إال أمير ـ ركل مف حديث يحيى بف أب
سبلـ عف عبد الل بف زيد األزرؽ عف عقبة بف عامر ف الرم

ير كغيره عف أب

ـ ح ى قكؿ البخارم ف التفريؽ بينيما ـ قاؿ كعندم

أنيما كاحد كالقكؿ ف ىذا القكؿ مع الخطيب فِف الراكم عف عكؼ بف مالؾ ال خبلؼ أف اسمو عبد الل كانما كقع خبلؼ
ف اسـ أبيو انظر إلى :تيذيب التيذيب (.)92-91 /3

( )9انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)548 /14
( )10انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)58 /5
( )11انظر إلى :ال اشؼ (.)364 /1
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القول ِ
ِ
لؼ ف اسمو.
َلص ُة
فيو :مقبك هؿ يمختى ه
ُخ َ
ت :أما قكلو ف اإلسناد عف علقمة بف عامر فيك تصحيؼ كمف خبلؿ تتبع لطرؽ الحديث تبيف
ُق ْم ُ

أنو ":عقبة بف عامر ،كسكؼ أترجـ لو خبلؿ ترجمت لرجاؿ سند ىذا الحديث.
()3
ؼ ف
 -6الصحابي الجميل :عقبة بن عامر الجيني  ،صحاب مشيكر اختيلً ى

ً
سبعة أقكاؿ
نيتو على

أشيرىىا أنو أب ك حماد كل إمرة مصر لمعاكية بلث سنيف ،ك قاؿ أبك سعيد بف يكنس ":اف قارئان عالمان
ي
بالفرائض كالفقو ،فصيح اللساف ،شاع انر اتبان ،كىك أحد مف جمع القرآف ،قاؿ ":كرأيت مصحفو بمصر
على غير تأليؼ مصحؼ ع ماف ،كف آخره ":تبو عقبة بف عامر بيده ،ك اف فقييان فاضبلن مات ف

قرب الستيف(.")4

بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
ِ
ِ
أربعُ ٍ
عمل:
الحديث فيو َ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

تصحيؼ إسناد الحديث كتدليسو –كىما علتاف خفيتاف قادحتاف.

ير ،قاؿ الدكرم نقبلن عف بعض

ت :كال يعلـ منشأ العلتيف ،كمف قاـ بذلؾ؛ فلعلو مف يحيى بف
ُق ْم ُ
ير نا نحد و باليداة كيحد نا بالعش –يعن يدلس-
المحد يف قكليـ" :ما رأينا رجبلن م ؿ يحيى بف أب
(،")5كلعلو مف مركاف بف معاكية الفزارم ما ىك المعيكد عنو ف تدليس الشيكخ ،كاف لـ ي ف على اصطبلحو

المعيكد عند المحد يف ،كلعلو مما أيدخؿ على يحيى بف ير كزيد بف سبلـ مف معاكية بف سبلـ ،قاؿ ىعباس
الد ً
ير زيد بف ىسبلـ ىكقدـ يم ىع ًاكىية بف ىسبلـ ىعلى ٍي ًيـ ىفلـ
كرم" :فقاؿ ىس ًمعت يحيى ىيقيكؿ لـ يلؽ يحيى بف أب
ير أىخذ ً تىابو عف أ ً
ىخيو ىكلـ يسمعوي فدلسو ىعنوي(.")6
يسمع يحيى بف أب
ى
ت :كخبلصة ما سبؽ يم ف لنا أف نقكؿ :إف الحديث فيو تصحيفاف قد كقعا ف السند.
ُق ْم ُ
األول :صحؼ ٍاب ًف أب س و
بلـ إلى أب سلمة.
ى
الثاني :صحؼ عقبة بف عامر إلى علقمة بف عامر.

( )1انظر إلى :تقريب التيذيب (.)75/

( )2انظر إلى :تقريب التيذيب (.)188 /
()3
الجيىنً ٌى :بضـ الجيـ كفتح اليا ك سر النكف ف
ي
األنساب للسمعان (.)439/3

آخرىا ،ىذه النسبة إلى جيينة كى

( )4انظر إلى :اإلصابة ف تمييز الصحابة ( ،)429/4كتقريب التيذيب (.)395/
( )5انظر إلى :تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم(.)207/4

( )6انظر إلى  :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (.)207 /4
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قبيلة مف قضاعة .انظر إلى:

ِ
العمّ ُة الثانية:

االنقطاع المكجكد ف

سند الحديث –عدـ سماع يحيى بف أب

معيف ":لـ يسمع يحيى بف أب

ير مف أب

ير مف زيد بف سبلـ ( ،")1كقاؿ مرة يحيى بف أب

سبلـ كلـ يلقو كلـ يسمع منو شيئان ( ،")2كى علةه خفيةه قادحة.

سبلـ ،قاؿ يحيى بف
ير يقكؿ :حد نا أبك

ِ
العمّ ُة الثالثة:
فيو رواك مدلس مف المرتبة ال انية ،كىك :ىي ٍح ىيى ٍب يف أب ى ً ٍي ور( ،")3كقد صرح بالسماع عف أب سلمة مع
احتماؿ تدليسو ،كى علة غير قادحة ،كقد زالت بالتصريح.
ِ
العمّ ُة ال ارِب َعة:

اف ٍب يف
فيو رواك مدلس كىك :ىم ٍرىك ي
مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ
كى علةه ظاىرةه قادحة.

عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف
يم ىع ًاكىيةى اٍلفى ىزًارم ،حيث ٌ
صرح بو النتفت علٌة تدليسو،
صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك ٌ
إال بما ٌ

ً
ت :أما ىك :ف قةه ،حافظه ،مدلس ف أسما ً الشيك ًخ مف المر ً
يـ إال إذا
تبة ال ال ًة
ُق ْم ُ
ى
ه
الذيف ال يقب يؿ ىحدي ٍ
بالسماع كىذا ف ركايتً ًو عف ال ً
المجيكليف فترد كال تيقب يؿ.
قات ،كأما ركايتيوي عف
صرحكا
ً
ى
صرح بالسماع خبلؿ تحدي و ليذا الحديث ،كبيذا تقبؿ ركايتو كتزكؿ علة تدليسو.
ُق ْم ُ
ت :فلقد ٌ

ِ
ِ
سة:
العمّ ُة الخام َ
ً
ؼ ف اسمو ،كىذه علةه قادحةه
ىزرؽ يم ٍختىلى ٍ
كجكد رواك مقبكؿ ف إسناد الحديث ،كىك ىعبد الل ٍبف ىزيد األ ى
ظاىرة.
ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
ضعيؼ جدان؛ للتدليس كاالنقطاع.
الحديث بيذا اإلسناد
ه

( )1انظر إلى  :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (.)206 /4
( )2انظر إلى  :المصدر السابؽ (.)207 /4
( )3انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)36/
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و
لتصحيؼ ف سند الحديث.
األ نموذج الثاني :كفيو اإلعبلؿ

و
ًو
حديث ركاه يكنس بف حبيب ،عف
(رًح ىموي اللي )" :كسألت أب عف
 -13مسألة ( )1021قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
أب داكد ،عف شعبة ،عف محمد بف عبد الل بف أب يعقكب ،عف و
رجؿ سمع أبا برزة األسلم خلؼ نير
بلخ كىك يقكؿ :ال عيش إال طراد الخيؿ الخيؿ؟ فسمعت أب يقكؿ :ىذا خطأ؛ إنما ىك :محمد بف عبد الل
بف أب يعقكب ،عف و
رجؿ سمع بريدة األسلم (.")1
تخريج الحديث
أولً:
ُ
 أخرجو سعيد بف منصكر ف سننو ( ً ،)358 /2تىاب اٍل ًجي ًاد ،باب :ج ًام ًع َّ
اد ًة ،حديث رقـ ()2856
الشيى ى
ى ى ي ى
ي
ً
مف طريؽ يشعبةى ،عف مح َّمًد ٍب ًف أب يعقيكب ،عف مف س ًمع برٍي ىدةى ٍاألىسلى ًم َّ ً
بلفظو.
بو حديث
ٍى ى ٍ ي ى
ٍ
ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى يى
 أخرجو عباس الدكرم ف تاريخ ابف معيف بركاية ( )36 /3حديث رقـ( ،)151مف طريؽىسلى ًم َّ بو حديث بلفظو.
يش ٍع ىبة ىعف يم ىح َّمد بف عبد الل بف أىبى ىي ٍعقيكب قى ى
اؿ أ ٍ
ىخبرنً ىعف مف رأل يب ىرٍي ىدة ٍاأل ٍ
 أخرجو ابف سعد ف الطبقات ال برل ( ،)183 /4باب :الطَّىبقىةي ال َّانًىيةي ًم ىف اٍلمي ًص ًار ًم َّم ٍف لـ
اج ًر ى
يف ىكاأل ٍىن ى
يى
ً
ً
كب الضِّ
ىسلى ًم َّ بو حديث
يشيد ٍ
بد نرا ،مف طريؽ يش ٍع ىبةي ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف أب ىي ٍعقي ى
َّب ىع ٍف ىم ٍف ىسم ىع يب ىرٍي ىدةى األ ٍ
بلفظو.

ِ
اس ُة ِ
رجال اإلسناد
ثانياً :در َ
يز أَبو ِب ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
س ْب ُن َح ِب ِ
َص َب َي ِان ُّي(.")2
يب ْب ِن َع ْبد ا ْلقَاى ِر ْب ِن َع ْبد ا ْل َع ِز ِ ُ
ش ٍر الع ْجم ُّي َم ْولَ ُىم األ ْ
ُ -1يوُن ُ
ً ()3
ً
و
ب
قى ى
بف أب ىحاتًوـ ":ى تىٍب ي
ت ىع ٍنوي ،ىك يى ىك قىةه " ،كذ ره ابف حباف ف ال قات ،كقاؿ ":ىك صاح ي
اؿ أيىبك يم ىح َّمد ي
()4
ىً
مائتىٍي ًف(.")5
الم ىح ِّد ي
ات :ىس ىنةى ىس ٍب وع ىك ًستٍِّي ىف ىك ى
الحجَّة ىم ى
ث ،ي
مسند أب داكد الطيالس " ،كقاؿ الذىب  ":ي
القول ِ
ِ
فيوً :قىةه.
َلص ُة
ُخ َ
ِ ِ ()6
ي(.")7
ص ِر ُّ
سمَ ْي َم ُ
ان ْب ُن َد ُاوَد ْب ِن َ
الج ُار ْوِدُ ،أبو َد ُاوَد الطَّ َيالس ُّي ا ْل َب ْ
ُ -2
قاؿ ابف سعد " :ير الحديث قة كربما غلط( ،")8كقاؿ يحيى بف معيف ":صدكؽ(،")1كنقؿ ابف أب

حاتـ عف أبيو قكلو" :محدث صدكؽ اف
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ير الخطأ( ،")2كقاؿ العجل  " :قة ك اف

ير الحفظ( ،")3كذ ره

البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)346 /1علؿ أخبار ف اليزك كالسير ،مسألة رقـ(.)1021
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
انظر إلى  :سير أعبلـ النببل ( ،)596 /12كتاريخ أصبياف (.)324 /2
انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)237 /9
انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)291-290 /9
انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)597-596 /12
الطَّىيالً ًس  :بفتح الطا الميملة كاليا التحتانية كف آخرىا سيف ميملة ،ىذه النسبة إلى الطيالسة ،كى
ي كف فكؽ العمامة .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)113/9

( )7انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)401/11
()8انظر إلى :الطبقات ال برل (.)118/7
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الت

ابف حباف ف ال قات( ،")4كقاؿ ابف عدم ":قة ،متيقظ بت ،كنقؿ :عف عمرك بف عل قكلو " :قة" ،كعف
إبراىيـ بف سعيد الجكىرم قكلو :أخطأ أىيبك داكد الطيالس ًف ألؼ حديث( ،")5كقاؿ الخطيب البيدادم ":ك اف

حافظان م انر ،قةن بتان ،كنقؿ عف النعماف بف عبد السبلـ قكلو ":قة مأمكف ،كعف عبد الرحمف بف ميدم

قكلو ":أصدؽ الناس ،كعف ابف المدين قكلو ":ما رأيت أحدان أحفظ مف أب داكد الطيالس  ،كعف عمرك بف

عل الفبلس قكلو ":ما رأيت ف المحد يف أحفظ مف أب داكد الطيالس ( ،")6كنقؿ المزم عف النسائ قكلو:

" قة مف أصدؽ الناس ليجة" ،كعف ك يع قكلو" :أيىبك داكد جبؿ العلـ( ،")7كقاؿ الذىب " :أحد األئمة
األعبلـ( ،")8كقاؿ أيضان" :الحافظ ال بير( ،")9كقاؿ أيضان ":الحافظ أحد األعبلـ ،قة أخطأ ف أحاديث(،")10
كنقؿ ميلطام بف قليج عف داكد الكاسط قكلو " :قة" ،كعف ابف القطاف قكلو" :كالذم يقاؿ ف أكىامو إنما ىك

قائؿ ف أحاديث

يرة محفكظة كىك قة ال شؾ فيو ،كعف ابف خلفكف قكلو " :اف مف الحفاظ ال بار(،")11

كقاؿ ابف حجر ":قة حافظ غلط ف أحاديث ،مات سنة أربع كمائتيف(.")12
القول ِ
ِ
فيو :قةه حافظه ربما غلط ف أحاديث.
َلص ُة
ُخ َ
اج ْب ِن اَْل َو ْرِد ا ْل َعتَ ِك ُّي سبقت ترجمتو في المسألة رقم ( ،)242ورتبتو ثقة حافظ متقن،
ش ْع َب ُة ْب ُن ا ْل َح َّج ِ
ُ -3
وكان يخطئ في أسماء الرجال أحياناً.
()13
 -4مح َّم ُد ْب ُن ع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن أبي يعقُوب التَّ ِم ِ
ي(.")14
يم ُّي الض ِّ
ص ِر ُّ
َْ َ
َ
َُ
َّب ُّي ا ْل َب ْ
)
1
(
)
15
(
ً
ابف ًحبَّاف ًف "ال قات
نقؿ الدارم عف ابف معيف قكلو ":قىة " ،ىكقىاؿ العجل  ":بصرم قة " ،كذ ره ي
()2
قلت َّ
طنً ِّ محمد بف أب يعقكب ال رمان ؟ قاؿ قة( ،")3كنقؿ الكليد الباج عف ابف
للد ىارقي ٍ
" ،ك قاؿ الحا ـ ":ي
( )1انظر إلى تاريخ ابف معيف (.)64/

( )2انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)113/4
()3
()4
()5

انظر إلى :معرفة ال قات (.)427/1
انظر إلى :ال قات البف حباف (.)275/8

انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (276/4ك.)278

( )6انظر إلى :تاريخ بيداد (.)32/10

( )7انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)407-406/11
( )8انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)257/1
()9

انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)378/9

( )10انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)203/2
()11

انظر إلى :إ ماؿ تيذيب ال ماؿ (.)54-52/6

()13

الضِّ
َّب  :بفتح الضاد المعجمة كالبا الم سكرة المشددة المنقكطة بكاحدة ،ىذه النسبة إلى ضبة .انظر إلى :األنساب

()14

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)493 /3كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)573 /25

( )12انظر إلى تقريب التيذيب (.)250/

()15

للسمعان (.)381-380 /8

انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدارم (.)198 /
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تميـ( ،")4كقاؿ الذىب  ":سي يد بنً
ى ى

تى ًم ويـ

نمير ،ك َّ
الن ىسائ  ،كشعبة ،قكليما ":قة ،كزاد شعبة قاؿ ":سيد بن
ىك ىش ًريفييي ٍـ( ،")5ىكقىاؿ ابف حجر ":قة(.")6
القول ِ
ِ
فيو :ثقة.
َلص ُة
ُخ َ
ت :قكلو :عف رجؿ( ")7سمع أبا برزة األسلم ( ،")8خطأ ما تبيف مف خبلؿ قكؿ أب حاتـ ،كمف
ُق ْم ُ
خبلؿ طرؽ تخريج الحديث المختلفة ،كانما ىك عف ر و
جؿ سمع بريدة األسلم  ،كلـ يتبيف الرجؿ المبيـ الذم

سمع بريدة األسلم  ،كسكؼ أترجـ لبريدة األسلم .
()9
ار ِث ،أَبو ع ْب ِد المَّ ِو ْاأل ِ
صيب ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن ا ْل َح ِ
ىسلى ىـ قىٍب ىؿ ىغ ٍزىكًة ىب ٍد ور ،ىكلىوي ًع َّدةي
ُ َ
ُ -5ب َرْي َدةُ ْب ُن ُ
َسمَم ُّي  ،أ ٍ
ْ
الح َ
ً
النبً ( (مي ً
اـ ال ًي ٍج ى ًرة ،إً ٍذ ىم َّر بً ًو َّ
اج انر ،ىك ىش ًي ىد:
ىح ًاد ى
ىم ىشاى ىد ىمعى النَّبً ِّ ( )ىك ًع َّدةي أ ى
يث ،كًقٍي ىؿ :إًنَّوي أ ٍ
يى
ىسلى ىـ ىع ى
ً
ً
ً ً
ِّ
البٍلقىا ً  ،إً ٍىر ىكفى ًاة
ض ى
امةى ح ٍي ىف ىغ ىاز أ ٍىر ى
اف ىم ىعوي الل ىكا ي ،ىك ى ى
ىغ ٍزىكةى ىخ ٍي ىب ىر ،ىكالفىتٍ ىح ،ىك ى ى
اف ىي ٍحم يؿ ل ىكا ى األىم ٍي ًر أ ى
يس ى
ً
ِّ
ًً ً
ً ً
ً ًً
ىح ًاد ٍي ى
ىر يس ٍك ًؿ الل ( ،)كلىوي يج ٍملىةي أ ى
ث ،ىن ىز ىؿ ىم ٍرىك ،ىكىن ىش ىر العٍل ىـ بيىا ىس ى ىف ىم ٍرىك ف آخر يع ٍمره ،ىكبيىا قى ٍب يرهي تييكف ى
ً
ً
ً
ىص ِّح(.")10
ف ىس ىنة ا ٍىنتىٍي ًف ىكستِّ ى
يف ىعلىى ٍاأل ى

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

انظر إلى  :ال قات للعجل (.)406 /
انظر إلى  :ال قات البف حباف(.)401/7
انظر إلى :سؤاالت الحا ـ للدارقطن (.)84 /
انظر إلى :رجاؿ البخارم للباج ( .)651 / 2

()5

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)493 /3

()7

كلقد سقط مف جميع النسخ ال تاب علؿ ابف أب حاتـ قكلو عف (رجؿ) ،كال بد منو أك ما يقكـ مقامو؛ فمحمد بف عبد الل بف

()6

انظر إلى :تقريب التيذيب (.)490 /

يعقكب لـ يدرؾ بريدة كال أحدان مف الصحابة ،كانما يركم عف التابعيف ما يتضح مف ترجمتو ف

أب

( ، )574-573/25كلذلؾ جعلو ابف حجر ف

تقريب التيذيب ( .)490/ف

الطبقة السادسة ،كى

"تيذيب ال ماؿ"
طبقة مف عاصركا

صيار التابعيف ،كلـ ي بت ليـ لقا أحد مف الصحابة .انظر مقدمة تقريب التيذيب ( ،. )82/كيؤيد ىذا :أف الحديث أخرجو

سعيد بف منصكر ف

تاب الجياد مف "سننو" حديث رقـ( )2856مف طريؽ عبد الرحمف بف زياد ،كابف سعد ف "الطبقات"

( )243/4ك ( 8/7ك ،)365كعباس الدكرم ف "تاريخ ابف معيف" ( ، )151مف طريؽ ىاشـ بف القاسـ ،بلىما عف شعبة،
بو بِ بات الكاسطة المبيـ بيف ابف أب
()8

(.)483/3

يعقكب كبريدة .انظر إلى :قكؿ المحققكف ل تاب علؿ الحديث البف أب

حاتـ

ىك الصحاب الجليؿ :نضلة بف عبيد أبك برزة األسلم صحاب مشيكر ب نيتو أسلـ قبؿ الفتح كغ از سبع غزكات ـ نزؿ

()9

()10

البصرة كغ از خراساف كمات بيا بعد سنة خمس كستيف على الصحيح انظر إل  :تقريب التيذيب (.)563 /
ىسلى ًم  :بفتح األلؼ كس كف السيف الميملة كفتح البلـ ك سر الميـ ،ىذه النسبة إلى أسلـ بف أفصى بف حار ة بف
ٍاأل ٍ
عمرك .انظر إلى :األنساب للسمعان ()238 /1
انظر إلى :االستيعاب ف

معرفة األصحاب ( ،)185/1كتاريخ اإلسبلـ ( ،)621/2كسير أعبلـ النببل (،)469/2

كتقريب
التيذيب (.)121 /
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بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
فيو عمتان:
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

ؼ أحد ركاة السند ،كىك
التصحيؼ المكجكد ف سند الحديث-كىك علةه خفيةه قادحة ،-حيث
صح ى
ٌ
"بريدة األسلم " ف اف تصحيفو إلى "برزة األسلم " ،كقد أعلو أبك حاتـ بذلؾ كصححو؛ كأيده ف ذلؾ ؿ
الذيف أخرجكا ىذا الحديث مف ىذه الطريؽ ،حيث ركاه مف طريؽ شعبة ،عف محمد بف عبد الل بف أب

يعقكب عف رجؿ سمع بريدة األسلم  ،بو.

قمت :كقد زالت علة التصحيؼ ببياف االسـ الصحيح للراكم المصحؼ األمر الذم أزاؿ العلة.

كربما ي كف ىذا كىمان كقع مف شعبو؛ ألنو اف يخطئ ف أسما الرجاؿ أحيانان ،كت كف العلة كىمان

كليس تصحيفان.
العمة الثانية:

اإلبياـ ( )1المكجكد ف سند الحديث –كىك علةه خفيةه قادحة،-كقد باف ذلؾ جليان ف تخريج الحديث

مف ىذه الطريؽ حيث كرد إسناده مبيمان ف
كبريدة ،كلـ يشر ابف أب

ؿ الركايات ،كا بات الكاسطة المبيمة بيف ابف أب

يعقكب

حاتـ كال أبك حاتـ ،كال العلما الذيف أخرجك الحديث إلى بياف كاظيار مف ىك

المبيىـ ،كتبقى ىذه العلة قادحة ف صحة الحديث إلى أف يتـ بياف مف ىك الراكم المبيـ فتزكؿ ىذه
الراكم ي
العلة.
ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
ضعيؼ؛ كذلؾ لكجكد رواك مبيـ ف سنده.
الحديث بيذا اإلسناد
ه

()1
يسـ فيو الراكم رجبلن أك امرأة ف الحديث كف اإلسناد.
المبيـ :ىك مف لـ َّ
الشيخ عطية األجيكرم (.)47/كىذا النكع يبحث ف ىم ٍع ًرفىة ىم ٍف أ ٍيب ًي ىـ ًذ ٍ يرهي ًف
إلى :تدريب الراكم (.)853 /2
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انظر إلى :شرح المنظكمة البيقكنية مع حكاش
الرىج ً
ا ٍلمتٍ ًف ،أى ًك ًٍ
اؿ ،ىك ِّ
الن ىسا ً  .انظر
اإل ٍسىن ًاد ًم ىف ِّ
ى

ٍ
تصحيف في سند الحديث.
األنموذج الثالث :اإلعَلل ب

و
ًو
حديث ركاه أبك داكد الطيالس ،
(رًح ىموي اللي )" :كسألت أب عف
 –14مسألة ( )1014قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
عف شعبة ،عف أب إسحاؽ ،عف أب مالؾ كأب مسافر؛ قاال :أتانا تاب عمر بف الخطاب كنحف مع
النعماف بف مقرف( :)1أف صلكا الصبلة لكقتيا ،كاذا لقيتـ العدك فبل تفركا ،كاذا غنمتـ فبل تيلكا .فسمعت أب
يقكؿ :إنما ىك عف أب مسافع (.")2

أولً تخريج الحديث:

يخ ،بابً :ف تىك ًج ً
ً
يو الن ٍع ىم ً
اف ٍب ًف يمقىِّروف إًلىى
اب التَّأ ًٍر ً
 أخرجو ابف أب شيبة ف مصنفو ( ،)561 /6تى يٍ
الصٍل ًت ىكأب يم ىد ًاف وع بو جز
اؽ ،ىع ٍف أب
َّ
ىنيى ىاكٍن ىد ،حديث رقـ( ،)33799مف طريؽ إً ٍس ىرائًي يؿ ،ىع ٍف أب إً ٍس ىح ى
مف حديث متقارب األلفاظ.
يخ ،بابً :ف تىك ًج ً
ً
يو الن ٍع ىم ً
اف ٍب ًف يمقىِّروف إًلىى ىنيى ىاكٍن ىد ،حديث
اب التَّأ ًٍر ً
 ك ذلؾ أخرجو ( ،)561 /6تى يٍ
اؽ ،عف أب ىمالً وؾ ىكأب يم ىس ًاف ًع ،بو حديث متقارب األلفاظ.
رقـ( ،)33800مف طريؽ أىبًك إً ٍس ىح ى
ً
ً
كش إً ىذا ىخ ىريجكا،
اب :ىما يي ٍؤ ىم ير بً ًو اٍل يجيي ي
اب اٍل ًجيىاد ،ىب ي
 أخرجو سعيد بف منصكر ف سننو ( ،)183 /2تى يىحك ً
الصٍل ًت ،ىكأب اٍل يم ىس ًاف ًع ،بو
اؽ ،ىع ٍف أب
َّ
ص ،ىع ٍف أب إً ٍس ىح ى
حديث رقـ( ،)2386مف طريؽ أيىبك ٍاأل ٍ ى
حديث متقارب األلفاظ.

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
الج ُار ْوِدُ ،أبو َد ُاوَد الطَّ َيالِ ِس ُّي ،سبقت ترجمتو في المسألة رقم( ،)1021ورتبتو:
سمَ ْي َم ُ
ان ْب ُن َد ُاوَد ْب ِن َ
ُ -1
ثق ٌة حافظٌ ربما غمط.
متقن حافظٌ،
َّاج ْب ِن اَْل َو ْرِد ا ْل َعتَ ِك ُّي سبقت ترجمتو في المسألة رقم ( ،)242ورتبتو ،ثق ٌة
ش ْع َب ُة ْب ُن ا ْل َحج ِ
ُ -2
ٌ
وكان يخطئ في أسماء الرجال أحياناً.
بن ع ْب ِد ِ
اق َّ ِ
اهلل ِ
بن َعمِ ٍّي ا ْل َي َم َد ِان ُّي(.")4(،)3
س َح َ
الس ِب ْيع ُّي ىوَ ":ع ْم ُرو ُ َ
 -3أ َُبو إِ ْ

()1

ىك الصحاب الجليؿ :النعماف بف مقرف بف عائذ أبك عمرك أك أبك ح يـ المزن مف األم ار القادة الشجعاف ،كللنعماف ذ ر
ير ف فتكح العراؽ ،كىك الٌذم قدـ بشي انر على عمر بفتح القادسية ،كىك الٌذم فتح أصبياف ،استشيد بنياكند سنة إحدل

كعشريف ،ككىـ مف زعـ أنو :النعماف ابف عمرك ابف مقرف فذاؾ آخر كىك ابف أخ ىذا كىك تابع  .انظر إلى :اإلصابة
ف تمييز الصحابة ( ،)357 /6ك تقريب التيذيب (.)564 /
()2
الح ًديث ال ٍبف أىبً ىحاتًوـ ( )342/1علؿ أخبار ف اليزك كالسير ،مسألة رقـ (.)1014
انظر إلى :علؿ ى
( )3ا ٍليى ىم ىدانً  :بفتح اليا كس كف الميـ كفتح الداؿ الميملة ،ى منسكبة إلى ىمداف ،كى قبيلة مف اليمف نزلت ال كفة .األنساب
()4

للسمعان .)419/13( :

انظر إلى :الطبقات ال برل ( ،)311 /6سير أعبلـ (.)392 /5
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ىح ىمًد بف حنبؿ قكلو ":قة ،كعف أبيو قكلو ":قة( ،")1كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة(،")2
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أ ٍ
ً
َّاف ف ال قات كقاؿ ":اف مدلٌسان ( ،")3كقاؿ العبلئ  ":أحد أئمة التابعيف المتفؽ على االحتجاج
كذ ره ٍاب يف حب ى
بو ،كنقؿ قكؿ يعقكب الفسكم ":قاؿ بعض أىؿ العلـ ":اف قد اختلط ،كقاؿ" :لـ يعتبر أحد مف األئمة ما ذ ر
مف اختبلط أب إسحاؽ احتجكا بو مطلقان كذلؾ يدؿ على أنو لـ يختلط ف ش مف ىحًدي و ما تقدـ ف عبد
ً ()6
ً
الملؾ بف عمير فيك أيضان مف القسـ األكؿ( ،")5()4ككصفو ؿ مف َّ
َّاف ( ،)7كالعبلئ (،)8
الن ىسائ
 ،ك ٍاب يف حب ى

مشيكر بالتدليس م هر منو ،كقاؿ
كذ ره الحافظ ابف حجر ف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف (،")9كىك
ه
الح ًافظي ،ىش ٍي يخ ال ي ٍكفى ًة ،ىك ىعالً يميىا ،ىك يم ىح ِّد ييىا( ،")10كقاؿ أيضان ":قة تيير قبؿ مكتو مف ال بر كسا
الذىب  " :ى
()11
ىع ً
بلـ( ،")12كقاؿ ابف حجر ":قة( ،")13كقاؿ أيضان ":قة م ر عابد اختلط
ىح يد األ ٍ
حفظو " ،كقاؿ أيضان ":أ ى
ىخ ىرة مات سنة تسع كعشريف كمائة كقيؿ قبؿ ذلؾ(.")14
بًأ ى
القول ِ
ِ
ىخ ىرة .
َلص ُة
فيو :قةه م هر ه
عابد اختلط بًأ ى
ُخ َ
بن ِعَلَقَ َة ِ
بن َمالِ ٍك أ َُبو َمالِ ٍك الثَّ ْعمَ ِب ُّي ا ْل ُكوِف ُّي(.")15
ِ -4زَي ُ
اد ُ

صدكؽ ف الحديث( ،")1كقاؿ
نقؿ ابف أب حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو ":قة ،كعف أبيو قكلو":
ه
()2
ابف ًحبَّاف ف تاب "ال قات" ( ،")3كنقؿ المزم عف النَّ ىسائً قكلوً ":قىةه( ،")4كقاؿ
العجل  ":اف قة " ،كذ ره ي
()1

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)243 /6

()3

انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)177 /5

()2

()4

انظر إلى  :ال قات للعجل (.)366 /

قاؿ العبلئ  :أما الركاة الذيف حصؿ ليـ االختبلط ف آخر عمرىـ فيـ على بل ة أقساـ :أحدىا :مف لـ يكجب ذلؾ لو
ً
ضعفان أصبلن كلـ يحط مف مر ً
كقلتو سفياف بف عيينة كاسحاؽ بف إبراىيـ بف راىكيو كىما مف
تبتو إما لقصر مدة االختبلط
أئمة اإلسبلـ المتفؽ علييـ كاما ألنو لـ يرك شيئان حاؿ اختبلطو فسلـ حدي و مف الكىـ جرير بف حازـ كعفاف بف مسلـ

كنحكىما ،والثاني :مف اف مت لمان فيو قبؿ االختبلط فلـ يحصؿ مف االختبلط إال زيادة ف

ضعفو ابف لييعة كمحمد

السحيم كنحكىما ،والثالث :مف اف محتجان بو ـ اختلط أك عمر ف آخر عمره فحصؿ االضطراب فيما ركل بعد ذلؾ
()5
()6
()7
()8

فيتكقؼ االحتجاج بو على التمييز بيف ما حدث بو قبؿ االختبلط عما ركاه بعد ذلؾ .انظر إلى :المختلطيف للعبلئ (.)3 /

انظر إلى :المختلطيف للعبلئ (.)94 /
انظر إلى :ذ ر المدلسيف (.)122
انظر إلى :ال قات البف حباف (.)177 /5
انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)108/

( )9انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)42 /
()10
()11

انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)392 /5
انظر إلى :مف ت لـ فيو كىك مك ؽ (.)208 /

()12

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( )473 /3ال اشؼ (.)82 /2

()14

انظر إلى :تقريب التيذيب (.)423 /

()13

()15

انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)42 /

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)498 /9كسير أعبلـ النببل (.)215 /5
111

()6
()5
ً ِّ ً
ات ىس ىنةى ىخ ٍم و
يف ىك ًم ىائ وة أ ٍىك
الم ىع َّم ًرٍي ىف " ،كقاؿ ابف حجر ":قة يرًم ى بالنصب " ،ىم ى
س ىك ًع ٍش ًر ى
الذىب  ":م ىف ال قىات ي
ىب ٍع ىد ىىا بًىي ًس و
اش ًم ىائةى ىس ىن وة(.")7
ير ىك ىع ى
القول ِ
ِ
فيو :قةه يرًم ى بالنصب.
َلص ُة
ُخ َ
و
مالؾ كأب مسافر خطأ إنما ىك عف أب مالؾ كأب
ت :أما قكلو ف إسناد ىذا الحديث عف أب
ُق ْم ُ

مسافع ،كسكؼ أترجـ لو ،كأتحدث عف ذلؾ ف بياف علة الحديث.
 -5أبو مسافع(.)8

قاؿ ابف حجر ":غير منسكب ،أدرؾ الجاىلية ،كغ از ف

خبلفة عمر( ،")9كقاؿ الذىب ( ،")10كابف

()11
تفرد عنو أبك إسحاؽ ،كنقبلن عف عل بف المدين قكلو ":مجيكؿ(.")12
حجر " :ه
شيخ ٌ
القول ِ
ِ
فيو :مجيو هؿ.
َلص ُة
ُخ َ
ِ
 -6الصحابي الجميلُ " :عمر ْب ُن ا ْل َخطَّ ِ
لو:
اب ْب ِن ُنفَ ْي ِل ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُع َّزى ْب ِن ِرَي ٍ
الع َد ِو ُّ
ي ،يقا ُل ُ
اح القَُرش ُّي َ
َُ
َّة سن َة ٍ
الحج ِ
استشيد في ِذي ِ
ثَلث ِ
ِ
رين وولِّ َي
المناقب،
مشيور َج ُّم
المؤمنين
أمير
وع ْ
َ
ُ
ش َ
َ
ٌ
الفاروقُ ،

صفاً(.")13
عشر
الخَلف َة
َ
سنين وِن ْ
َ

()1
()2

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)540 /3
انظر إلى :ال قات للعجل (.)168 /

()3

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)258 /4

()5

انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)215 /5

()4

()6
()7
()8
()9

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)498 /9
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)220 /
انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)412 /3
ت :لـ يذ ر أحد مف العلما اسمو في تفكف بذ ره ب نيتو فقط كيقكلكف :مجيكؿ.
انظر إلى :لساف الميزاف ( ،.)161 /9قُ ْم ُ
انظر إلى :اإلصابة ف تمييز الصحابة (.)327 /7

()10

انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (. )573 /4

()12

انظر إلى :المصدريف السابقيف بنفس الجز كالصفحة .

()11

انظر إلى :لساف الميزاف (.)161 /9

( )13انظر إلى :اإلصابة ( ،)486-484/4كانظر إلى :تقريب التيذيب (.)412/
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بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ثَلث ٍ
عمل:
فيو ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

التصحيؼ المكجكد ف

كذلؾ ف

ركاية ؿ مف أب

سند الحديث –كىك علةه خفيةه قادحة-كقد كقع التصحيؼ ف

حاتـ كابف أب

شيبة ،كلعؿ التصحيؼ ف

ىذا الحديث،

الركايتيف قد كقع مف أب

إسحاؽ

صحؼ شيخو أبا المسافع مرة إلى أب المدافع ،كمرة إلى أب المسافر،
السبيع الذم اختلط بًأ ى
ىخ ىرة؛ حيث ٌ
كتخريج العلما لركاية أب إسحاؽ عف أب المسافعً ،
بو ليؤيد ما ذىب إليو أبك حاتـ.
ِ
العمّ ُة الثانية:

()1
السبًٍي ًع  ،كعدـ تصريحو بالسماع حيث عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة
اؽ َّ
عنعنةي  ،أىب إً ٍس ىح ى
مف مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علة

تدليسو( ،")2كى علةه ظاىرةه قادحة ،كقد صرح بالسماع ف إحدل ركاياتو للحديث عند ابف أب شيبة ،كبيذا
تنتف علة تدليسو.
ِ
العمّ ُة الثالثة:

السبً ٍي ًع .
اؽ َّ
فيو رواك مختلط كىك :أيىبك إً ٍس ىح ى
السبً ٍي ًع ال يضر كيبيف ذلؾ العبلئ فيقكؿ ":أحد أئمة التابعيف المتفؽ
اؽ َّ
ت :إف اختبلط أىب إً ٍس ىح ى
ُق ْم ُ

على االحتجاج بو ،كنقؿ قكؿ يعقكب الفسكم :قاؿ بعض أىؿ العلـ :اف قد اختلط ،كقاؿ :لـ يعتبر أحد مف
األئمة ما ذ ر مف اختبلط أب إسحاؽ احتجكا بو مطلقان ،كذلؾ يدؿ على أنو لـ يختلط ف ش و مف ىحًدي و
ما تقدـ ف عبد الملؾ بف عمير فيك أيضان مف القسـ األكؿ (.")3
ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
ضعيؼ؛ ألف فيو أبا مسافع ،كىك :مجيكؿ ،كقد تابعو زائدة بف قدامة( ،)4كزياد
الحديث بيذا اإلسناد
ي
ه
بف عبلقة( ،)5كىما قتاف كبذلؾ يرتق الحديث إلى الحسف لييره.

الرًاكم :في ىبل هف ،ع ٍف في ىبل وف بًلى ٍف ًظ ع ٍف ًم ٍف ىغ ٍي ًر بي و ً ً ً
ً
(ًٍ )1
يؿ :إًَّنوي يم ٍر ىس هؿ
َّم ً
اد ا ٍل يم ىع ٍن ىع يف ،ىك يى ىك :قى ٍك يؿ َّ
اع ،كًق ى
اإل ٍسىن ي
ىى
ى
ى
اف ل ٍل ىحديث ،ىك ٍاإل ٍخىب ًار ،ىكالس ى
صاليوي" .انظر إلى :تدريب الراكم (.)244 /1
ىحتَّى ىيتىىبي ى
َّف اتِّ ى
()2
()3

انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)42 /

انظر إلى :المختلطيف للعبلئ (.)94 /

()4

ىك :زائدة بف قدامة ال قف

()5

ىك :زياد ابف عبلقة ب سر الميملة كبالقاؼ ال علب بالم ل ة كالميملة أبك مالؾ ال كف

أبك الصلت ال كف  ،كقاؿ الذىب  :قة حجة صاحب سنة ،كقاؿ ابف حج :قة بت

صاحب سنة مات غازيان بالركـ سنة ستيف كمائة كقيؿ بعدىا .انظر الى :ال اشؼ ( ،)400/1كتقريب التيذيب (.)213/

ك بل يف كقد جاز المائة .انظر إلى :ال اشؼ ( ،)412 /1كتقريب التيذيب ( .)220 /
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قة رم بالنصب مات سنة خمس

ٍ
تصحيف في متن الحديث.
األ نموذج الرابع :وفيو اإلعَلل

 -15مسألة ( )399قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه عمرك بف أب قيس ،عف
ى
ى
ي
ى ىي ي
سماؾ ،عف قبيصة ابف ىلب ،عف أبيو :أف النب ( )اف يسلـ عف يمينو كعف يساره؟ ،قاؿ أب  :ى ذا
()1

ركاه عمرك ،كلـ يتابع عليو؛ إنما ىك :أف النب ( )اف ينفتؿ
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد ًف
 -أٍ

-

-

-

عف يمينو كعف شمالو(.")3()2

الصبلة ،ىحًديث رقـ
ىع ٍنوي) ىحًديث مختلؼ

ً
ًً
اب :يؼ االنصراؼ مف
يس ىننو ( ،)237/1تىاب الصبلة ىب ي
ً
ً
َّ
(رض ى اللوي
( ،)1041مف طريؽ يش ٍع ىبة عف سماؾ بف حرب بو عف يىلب الطٌائ ٌ ى
األلفاظ.
ً
ًً
ىخرجو التِّرًمًذ ً
اب :ما جا ف كضع اليميف على الشماؿ ف
م ف يس ىننو ( ،)32/2تىاب الصبلة ،ىب ي
أ ٍى ى ي ٍ ٌ
ً
ً
ً
الصبلة ،ىحديث رقـ ( ،)252مف طريؽ أب األحكص عف سماؾ بف حرب بو عف يىلب الطٌائ ٌ ى
(رض ى
اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ً
ًً
ً
اب :كضع اليميف على
أٍ
اج ٍو ف يس ىننو ( ،)266/1تىاب إقامة الصبلة كالسنف فييا ،ىب ي
ىخ ىر ىجوي ٍاب ىف ىم ى
الشماؿ ف الصبلة ،ىحًديث رقـ ( ،)809مف طريؽ أب األحكص عف سماؾ بف حرب بو عف يىلب
الطٌائً (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ٌ ى
ىحم يد ف مسنده( ،)226/5مف طريؽ ال كرم عف سماؾ بف حرب بو عف ىلب الطٌائً (رضً
أٍ
ي
ىخ ىر ىجوي أ ٍ ى
ٌ ى ى
اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد الطيالس ف مسنده ،)413/2( ،ىحًديث رقـ ( ،)1183مف طريؽ يش ٍع ىبة عف سماؾ بف
أٍ
حرب بو عف ىلب الطٌائً (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ي
ٌ ى
ً
اب :يؼ ينصرؼ الرجؿ مف مصبله ،ىحًديث
أٍ
ىخ ىر ىجوي عبد الرزاؽ ف مصنفو( ،)240/2تىاب الصبلة ،ىب ي
رقـ ( ،)3207مف ال كرم عف سماؾ بف حرب بو عف ىلب الطٌائً (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث مختلؼ
ي
ٌ ى
األلفاظ.

اب ف الرجؿ إذا سلٌ ىـ ينصرؼ عف يمينو
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىش ٍي ىبةى ف مصنفو( ً ،)271/1تىاب الصلكات ،ىب ه
ً
ً
ً
أك عف يساره ،ىحديث رقـ ( ،)3109مف طريؽ يش ٍع ىبة عف سماؾ بف حرب بو عف يىلب الطٌائ ٌ ى
(رض ى
اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث مختلؼ األلفاظ
( )1انفتؿ مف صبلتو انصرؼ ،كاالنفتاؿ :ىك االنحراؼ عف جية القبلة إلى الجية الت يجلس إلييا اإلماـ بعد انحرافو ،ك اف
ينفتؿ أم ينصرؼ مف الصبلة أك يلتفت إلى المأمكميف .كح مو :ح ـ االنصراؼ بالقياـ مف محؿ الصبلة .انظر إلى :لساف
()2
()3

العرب ( ،)514/11كفتح البارم البف حجر.)27/2( :

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ( )143/1باب :بياف علؿ أخبار ركيت ف الطيارة مسالة رقـ (.)399
فقد نقؿ نص ىذه المسألة ابف األ ير ف "أسد اليابة" ( ، )74/3كابف حجر ف "اإلصابة" ( . )220/5كانظر المسألة برقـ

( )395مف تاب علؿ الحديث ألبف اب حاتـ.
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ِ
اس ُة ِ
رجال اإلسناد:
ثالثاً :در َ
عبد ِ
س ا ْلم ََل ِئ ُّي( ،)1أبو ِ
اهلل اَْل ُكوِف ُّي(.")2
ُ
َ -1ع ْم ُرو ْب ُن قَ ْي ٍ ُ
ىح ىم يد بف حنبؿ " :قة" ،كنقؿ عف سفياف ال كرم قكلو" :إذا ذ ر عمرك بف قيس أفتف فيو ،فأ ن (،")3
قاؿ أ ٍ
كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة( ،")4كقاؿ يعقكب بف سفياف " :قة( ،")5كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أب يزٍرىعةى قكلو " :قة
()6
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ" :مف قات أىؿ
مأمكف" ،كعف أبيو كيحيى بف معيف قكلييما " :قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ال كفة كمتقنييـ( ،")7كنقؿ الخطيب البيدادم عف سفياف ال كرم قكلو " :قة( ،")8كنقؿ المزم عف َّ
الن ىسائً قكلو:
" قة( ،")9كقاؿ الذىب " :الحافظ(،")10كقاؿ ابف حجر ":قة متقف عابد ،مات سنة بضع كأربعيف كمائة(.")11
القول ِ
ِ
فيو :قة متقف عابد.
َلص ُة
ُخ َ
س ْب ِن َخالِ ٍد أَبو ا ْلم ِغيرِة ُّ
ِ -2س َما ُك ْب ُن َح ْر ِب ْب ِن أ َْو ِ
الذ َىمِ ُّي ()12ا ْل ُكوِف ُّي(.")13
ُ ُ َ
الحًديث ( ،")14كعف يحيى بف معيف قكلو":
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أ ٍ
ىح ىمد بف حنبؿ قكلو ":مضطرب ى
صدكؽ قة( ،")16كقاؿ
قة ،فقيؿ ما الذم عيب عليو؟ قاؿ أسند أحاديث لـ يسندىا غيره( ،")15كعف أبيو قكلو":
ه
()17
ً
اٍل ًع ٍجلً  ":جائز ً
َّاف ف ال قات كقاؿ ":يخطى ي انر ( ،")18كقاؿ َّ
طنً  ":س
الد ىارقي ٍ
ى
الحديث " ،كذ ره ٍاب يف حب ى

( )1ا ٍل يم ىبلئً  :بضـ الميـ ،ىذه النسبة إلى المبل كالمبل ة ،كىك المرط الٌذم تستر بو المرأة إذا خرجت .األنساب للسمعان
(.)510/12
()2

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)200/22

()3

انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)126/3

()5

انظر إلى :المعرفة كالتاريخ (.)94/3

( )4انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)182/2
( )6انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)255-254/6

( )7انظر إلى :ال قات البف حباف (.)222-221/7
()8

انظر إلى :تاريخ بيداد (.)60/14

( )9انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)201/22

( )10انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)250/6

( )11انظر إلى تقريب التيذيب (.)426/
( )12الذ ىىلً  :بضـ الذاؿ المعجمة كس كف اليا كف آخرىا البلـ ،ىذه النسبة إلى قبيلة معركفة كىك ذىؿ بف علبة .انظر إلى:
()13
()14

األنساب للسمعان (.)21/6

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ، )428 /3كالتاريخ ال بير(.)173/2
انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)279 /4

()15

انظر إلى :تاريخ ابف معيف(.)239/2

()17

انظر إلى  :ال قات للعجل (.)207 /

()16

()18

انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)280 /4
انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)339 /4
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()1
اؿ ٍاب يف ًخ ىر و
اشً ":ف
الحفظ " ،كنقؿ الخطيب عف ٍابف عمار قكلو ":اف ييلط ،كيختلفكف ف ىحًدي و ،كعف ىكقى ى
ً
ض ًعيؼ اٍل ىحًديث (،")2كذ ره سبط العجم ( ،")3كالعبلئ ف المختلطيف كنقؿ
يف ،ىكقى ى
ىحًدي و لً ه
اؿ ٍاب يف اٍل يم ىب ىارؾ ":ى
و
العبلئ قكؿ َّ
بأصؿ لـ ي ف حجة ألنو اف يلقف فيتلقف( ،")4كقاؿ الذىب  ":أحد علما
الن ىسائً  ":إذا انفرد

تيير
صدكؽ كركايتو عف ع رمة
ال كفة ،ىك قة سا حفظو ( ،")5كقاؿ ابف حجر":
ه
خاصة مضطربة ،كقد ٌ
ٌ
ىخ ىرة ف اف ربما تلقف [يلقف] مات سنة بلث كعشريف(.")6
بًأ ى
القول ِ
ِ
ىخ ىرة .
فيو:
َلص ُة
ه
تيير بًأ ى
صدكؽ ٌ
ُخ َ
ي ْب ِن قُ َنافَ َة (.")7
يد ْب ِن َع ِد ِّ
يص ُة ْب ُن ُى ْم ِب ْب ِن َي ِز َ
 -3قَ ِب َ
ذ ره ٍاب يف ىس ٍعود ف طبقاتو( ،")8كاٍليب ىخا ًرم( ،")9ك ٍاب يف أب ىحاتًوـ ف الجرح كالتعديؿ الجرح( ،")10جميعيـ
()11
ً
ً ً
َّاف فى ً تىاب " ال قات ( ،")12كنقؿ المزم عف
بدكف جرح أك تعديؿ ،ك قاؿ اٍلع ٍجل  ":قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ىعلً ٍبف المدين  ،ك َّ
الن ىسائً قكلييما ":مجيكؿ ( ،")13كقاؿ الذىب  ":ك ؽ( ،")14كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ(.")15
ٌ
ِ
ِ
َلص ُة القول فيو :مقبك هؿ.
ُخ َ
ي ْب ِن
س ْب ِن َع ِد ِّ
ي ْب ِن قُ َنافَ َة ْب ِن َع ِد ِّ
يد ْب ِن َع ِد ِّ
ي ْب ِن َع ْب ِد َ
اسم ُو َي ِز َ
ب ويقال :إن ىمباً ٌ
 -4ا ْل ُي ْم ُ
ش ْم َ
لقب ،وان َ
ِ
ب
أْ
ٍسوي فىىن ىب ى
ت ىش ٍع يرهي فى يس ِّم ى اٍلييٍل ى
َخ َزَم الطَّائ ُّي .ىك ى ى
اف ٍ
اس يموي ىس ىبل ىمةى فى ىكفى ىد إًلىى النَّبً ِّ ( )ىك يى ىك أى ٍق ىرعي فى ىم ىس ىح ىأر ى
يصةى ٍب يف يىٍل وب الًَّذم يي ٍرىكل ىع ٍنوي اٍل ىحًديث ( ،")16كبنا ن عليو فيك صحاب جليؿ.
ىك يى ىك أيىبك قىبً ى

()1

انظر إلى  :العلؿ الكاردة ف األحاديث النبكية( .)120 /4

()3

انظر إلى  :االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط (.)159 /

()2

()4

انظر إلى  :تاريخ بيداد ( )296 /10تيذيب التيذيب(.)232/2
انظر إلى  :المختلطيف للعبلئ (.)49 /

()5

انظر إلى  :ال اشؼ (.)465 /1

()7

انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)295 /6

()6

()8
()9

انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)255 /
انظر إلى  :المصدر السابؽ (.)295 /6
انظر إلى  :التاريخ ال بير للبخارم (.)177 /7

()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16

انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)125 /7
انظر إلى  :ال قات للعجل (.)388
انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)319 /5
انظر إلى  :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)493 /23
انظر إلى  :ال اشؼ (.)133 /2

انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)453 /
انظر إلى :اإلصابة ف

تمييز الصحابة ( ،)432/6الطبقات ال برل ( ،)32/6تيذيب ال ماؿ ف

(.)295/30
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أسما الرجاؿ

بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
ِ
ِ
أربعُ عمل:
الحديث فيو َ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

صحيؼ المكجكد ف متف الحديث ،كى علةه مف علؿ المتف ،كتعتبر ف ىذا الحديث علة خفية
الت
ي
قادحة قبؿ بيانيا؛ ألف التصحيؼ كقع ىنا مف قة كىك عمرك بف قيس ،كألف ىذا لـ يقع منو إال ناد انر  ،كمف
المعركؼ أف العلة على اصطبلحيا ت كف ف أحاديث ال قات الت ظاىرىا السبلمة مف العلؿ ،كأما بعد بياف
علة التصحيؼ سكا أ انت بتخريج الحديث أـ بنص العلما على الركاية الصحيحة ،كالت لـ أقؼ علييا ف

تخريج الحديث ،فِف العلة تزكؿ حينئذ ،كعلة التصحيؼ ف الحديث المذ كر ما أشار إلييا عند سؤالو عف

الحديث قاؿ ":ى ذا ركاه عمرك كلـ يتابع عليو؛ إنما ىك :أف النب ( )اف ينفتؿ عف يمينو كعف شمالو.

ت :كا ٌف ما ذىب إليو أبك حاتـ يعد تصحيفان للركاية المصحفة ،كاف عمرك بف قيس قد كىـ أك نس
ُق ْم ُ
ؼ فيو ،كركاه بلفظ" :أف النب ( )عف يمينو كعف يساره " ،كالصحيح ما
أك أخطأ ف متف الحديث
فصح ى
ٌ

ذ ره أبك حاتـ.
ِ
العمّ ُة الثانية:

ؾ ٍب يف ىح ٍر وب ،كسماؾ بف حرب أبك المييرة
الحًديث ،كىكً :س ىما ي
كجكد رواك صدكؽ مختلط ف إسناد ىذا ى
خاصة مضطربة سا حفظو كتيير بآخره حتى
صالح مف أكعية العلـ كركايتو عف ع رمة
صدكؽ
ال كف
ه
ه
ٌ
الحًديث
ض ًعيؼ ف
ى
صار يلقف فيتلقف ،كل ف ال ينسب إلى الضعؼ المطلؽ ،فما قالو ابف المبارؾ مف أنو ى
تعقبو ابف حجر قاؿ :كالذم قالو ابف المبارؾ إنما نرل أنو فيمف سمع منو بأخره ،كعليو يحمؿ بلـ مف أشار
تض ًعيفو ىذا التيير الذم كقع لو ف آخر عمره ،ك ذا إلى اضطرابو ف ركاية ع رمة .كممف ركل عنو
إلى ى
ً
قديمان يشعبة كسفياف كقد احتج بو أىبك ىداكد ك َّ ً
م كابف ماجة ما احتج بو يم ٍسلً هـ كركايتو عف جابر
ٍى
الن ىسائ كالتٍِّرًمذ ٌ
ي ي
بف سمرة كالنعماف بف بشير كجماعة(.)1

ِ
العمّ ُة الثالثة:

كى تفرد عمرك بف قيس بركاية متف الحديث ،كقد أشار إلى ىذه العلة أبك حاتـ حيث قاؿ" :ى ذا

ركاه عمرك كلـ يتابع عليو".
ت :كلعؿ أبا و
حاتـ يقصد ب بلمو ىذا أف عمرك بف قيس قد تفرد بركاية متف الحديث دكف سنده؛ ألنو
ُق ْم ُ

قد تابعو جمعه مف الركاة ال قات كغيرىـ بركاية سند الحديث عف سماؾ بف حرب  -الذم عليو مدار الحديث
– كى علةه خفيةه قادحة.

()1انظر إلى :االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط (.)159 /
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ِ
العمّ ُة الرابعة:

يصةي ٍب يف يىٍل ًب ،كىذه علةه قادحةه ظاىرة.
كجكد رواك مقبكؿ ف إسناد الحديث ،ىك قىبً ى

ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
يؼ بيذا اإلسناد؛ َّ
يصةى ٍبف يىٍل ًب مقبكؿ الحديث.
الحًد ي
ض ًع ه
يث ى
ى
ألف قىبً ى
ب الثاني :أنموَذ ٌج لإلعَلل باإلبدال.
المطمَ ُ
ِ
إلبدال ر ٍ
او في سند الحديث.
األ نموذج األول :وفيو اإلعَل ُل

 -16مسألة ( )372قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه َّ
الد ىرىاكٍردم( ،)1عف ابف
ى
ى
ي
ى ىي ي
كؿ اللَّ ًو قاؿ :مف
عجبلف ،عف أب إسحاؽ اليمدان  ،عف عمرك بف أكس ال قف  ،عف أـ سلمة؛ أف ىر يس ى
صلى ا ن عشر ر عة ،بن لو بيت ف الجنة؟ قاؿ أب  :ىذا خطأ؛ الناس يقكلكف :عف أـ حبيبة .قلت
ألب  :الخطأ ممف ىك؟ قاؿ :ال أدرم(.")2

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ًً
ىخرجو َّ ً ً
اب :االختبلؼ على إسماعيؿ بف
الن ىسائ ف يس ىننو ( ،)263/3تىاب قياـ الليؿ كتطكع النيار ،ىب ي
 أ ٍى ى يأب خالد ،حًديث رقـ ( )1807مف طريؽ المسيب بف رافع ،عف أب صالح ،بو عف أـ حبيبة ً
ى
ى
(رض ى
اللَّوي ىع ٍنييا) مكقكفان ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ً
اب :االختبلؼ على إسماعيؿ بف أب خالد،
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ( ،)264/3تىاب قياـ الليؿ كتطكع النيار ،ىب ي
حًديث رقـ ( )1810مف طريؽ النضر بف شميؿ ،عف حماد ،بو ،ل نو كقفو على أـ حبيبة ً
َّ
(رض ى اللوي
ى
ى
ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ً
اب :االختبلؼ على اسماعيؿ بف أب خالد،
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ( ،)264/3تىاب قياـ الليؿ كتطكع النيار ،ىب ي
حًديث رقـ ( )1809مف طريؽ علً ٍبف اٍلم ىَّنى بو عف أ ِّيـ حبًيبةى ً
َّ
كعا) ىحًديث
ىٍ
(م ٍرفي ن
ى
ى
ى ى ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييا) ى
ي ي
متقارب األلفاظ.

ً
ًو
اب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،ىحًديث رقـ
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىحاتـ ف تىابو العلؿ ،)107-106/1(،ىب ي
( ،)288مف طريؽ بف محمد سليماف بف األصبيان  ،بو عف أب ىريرة ً
َّ
كعا)،
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ( ،ىم ٍرفي ن
ى
ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
اب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،ىحًديث رقـ ( ،)401مف طريؽ بف محمد
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ( ،)144/1ىب ي
سليماف بف األصبيان  ،بو عف أب ىريرة ً
َّ
كعا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،ى
()1
()2

بفتح الداؿ الميملة كال ار كالكاك كس كف ال ار األخرل ك سر الداؿ األخرل انظر إلى :األنساب للسمعان (.)330/5
انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)135/1باب علؿ أحاديث ف الصبلة  ،مسألة رقـ ( .)372وانظر المسألة رقـ
(/81أ) ك ( )288ك ( )401ك (.)488
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اب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،ىحًديث رقـ ( ،)488مف النعماف بف المنذر،
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ( ،)171/1ىب ي
بو عف أ ِّيـ حبًيبةى ً
َّ
كعا) ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىٍ
(م ٍرفي ن
ى ى ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييا) ى
طنً ف العلؿ( ،)273/15باب :كمف حًديث أـ حبيبة أـ المؤمنيف (ر ً
ىخ ىر ىجوي َّ
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا)،
الد ىارقي ٍ
 أٍى
ى ي
ى
حًديث رقـ( ،)4026مف طريؽ عنبسة بف أب سفياف عف أـ حبيبة ً
َّ
كعا) ىحًديث
(م ٍرفي ن
ى
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييا) ،ى
مختلؼ األلفاظ.
ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
ٍ
بن ُم َح َّم ِد ِ
ي(.")2(،)1
الم َد ِن ُّي الد ََّر َاو ْرِد ُّ
الع ِزْي ِز ُ
َ -1ع ْب ُد َ
بن ُع َب ْيد َ
و
اف ى ً ىير اٍل ىحًديث ىي ٍيلىطي( ،")3كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف مالؾ بف أنس أنو يك قو(،")4
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ى ى
ىح ىم يد بف حنبؿ عف عبد العزيز الدراكردل فقاؿ ":اف معركفان بالطلب ،كاذا حدث مف ً تىابو فيك
كسئؿ أ ٍ
صحيح ،كاذا حدث مف تب الناس كىـ ،اف يق أر مف تبيـ فيخطئ ،كربما قلب ،كقاؿ يحيى بف معيف

صالح ليس بو بأس(،")5كقاؿ أيضانَّ ":
اكرًدم أ بت ( ،")6كقاؿ أبك حاتـ ":محدث ،كقاؿ أيىبك يزٍرىعةى :سيئ
الد ىر ٍ
()8
()7
ً
ً ً
َّاف ف ال قات كقاؿ":
الحفظ فربما حدث مف حفظو الشئ فيخطئ " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  ":قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
اف يخطى ( ،")9كقاؿ أيضان ":اف مف فقيا أىؿ المدينة كساداتيـ مات سنة ا نتيف ك مانيف كمائة(.")10
كقاؿ الذىب " :اإلماـً ،
ث( ،")11كقاؿ أيضان ":صدكؽ مف علما المدينة( ،")12كقاؿ أيضان":
الم ىح ِّد ي
ى
العال يـ ي
()14
()13
يحدث مف تب غيره فيخطى " ،قاؿ اٍليب ىخ ًارم ":مات ىس ىنة ست
قة " ،كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ اف ٌ
ك مانيف كمئة(.")15

القول ِ
ِ
فيو :صدوق.
َلص ُة
ُخ َ

()1
()2

بفتح الداؿ الميملة كال ار كالكاك كس كف ال ار األخرل ك سر الداؿ األخرل انظر إلى :األنساب للسمعان (.)330/5
انظر إلى  :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)187 /18كسير أعبلـ النببل (.)366 /8

()3

انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)424 /5

()5

انظر إلى  :المصدر السابؽ (.)396 /5

()4

()6

انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)395 /5
انظر إلى  :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم (.)230 /3

()7

انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)396 /5

()9

انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)116 /7

()8

انظر إلى  :ال قات للعجل (.)306 /

()10
()11

انظر إلى  :مشاىير علما األمصار (.)225 /
انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)366 /8

()12

انظر إلى  :ميزاف االعتداؿ (.)633 /2

()14

انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)358 /

()13

()15

انظر إلى  :ذيؿ ديكاف الضعفا (.)43 /
انظر إلى  :التاريخ ال بير للبخارم (.)25 /6
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عبد ِ
 -2مح َّم ُد ْب ُن ع ْج ََل َن ا ْلقُر ِش ُّي ،أبو ِ
اهلل ا ْل َم َد ِن ُّي(.")1
ُ
َ
َُ
َ
()3
()2
و
ىح ىم يد بف حنبؿ":
الحًديث " ،كقاؿ يحيى بف معيف " :قة " ،كقاؿ أ ٍ
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد " :اف قةن ىير ى
()6
()5
()4
قة " ،كنقؿ عف ابف عيينة قكلو " :قة " ،كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة " ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو كأب يزٍرىعةى
()7
ً
َّاف ف ال قات( ،")8كنقؿ المزم عف يعقكب بف أب شيبة ك َّ
الن ىسائً قكلييما":
قكلييما ":قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
صدكؽ
صدكؽ كسط( ،")9كقاؿ الذىب  ":صدكؽ( ،")10كقاؿ الحافظ ابف حجر":
قة ،كعف أب يزٍرىعةى قكلو":
ه
ه
إال أنو اختلطت عليو أحاديث أب ىريرة ،مات سنة مائة ك ماف كأربعيف(.")11
القول ِ
ِ
فيو :قةه.
َلص ُة
ُخ َ
بن ع ْب ِد ِ
اق َّ ِ
اهلل ِ
بن َعمِ ٍّي ا ْل َي َم َد ِان ُّي ،سبقت ترجمتو في مسألة رقم
س َح َ
الس ِب ْيع ُّي ىوَ :ع ْم ُرو ُ َ
 -3أ َُبو إِ ْ
َخ َرة .
عابد اختمط ِبأ َ
مكثر ٌ
( .)1014ورتبتو :ثق ٌة ٌ

َ -4ع ْم ُرو ْب ُن أ َْو ِ
س بن أبي أوس ،واسمو ُح َذ ْيفَ َة الثَّقَ ِف ُّي( )12الطائفي(.")13
و
ًو
ممف أنت؟ فقلت مف قيؼ،
كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتـ عف ابف عيينة قاؿ سألت أبا ىريرة عف ش فقاؿ ٌ
()14
ىح ىم يد عف أبيو
فقاؿ تسألن كفي ـ عمرك بف أكس ،كلـ يذ ر فيو جرحان كال تعديبلن " ،كذ ره عبدالل بف أ ٍ
()15
ً
َّاف ف ال قات( ،")16كقىاؿ َّ
طنً  " :قة( ،")17كذ ره الذىب ف ال اشؼ دكف تعديؿ
الد ىارقي ٍ
أيضان " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ى

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)101/26
()2انظر إلى :الطبقات ال برل (.)431/5

( )3انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)195/3

( )4انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)19/2
()5

انظر إلى :المرجع السابؽ (.)198/1

()6

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)247/2

()8

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)386/7

( )7انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)50/8

( )9انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)106/26

( )10انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)644/3

( )11انظر إلى :تقريب التيذيب.)496/(:
( )12ال َّقىًف  :بفتح ال ا الم ل ة كالقاؼ كالفا  ،ىذه النسبة إلى قيؼ .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)139 /3
()13

انظر إلى :الطبقات ال برل ( ،)519 /5كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)547 /21

()14

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)220 /6

()16

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)173 /5

()15

()17

انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد الل (.)365 /2
انظر إلى :السنف (.)283 / 2
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أك تجريح ،ل نو نقؿ قكؿ ،قاؿ أبك ىريرة ( ،")1كا تفى ابف حجر بقكلو ":تابع

بير مف ال انية كىـ مف ذ ره

ف الصحابة مات بعد التسعيف مف اليجرة (.")2
القول ِ
ِ
فيو :ثقة.
َلص ُة
ُخ َ
 -5ىند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم المخزومية أم سممة أم المؤمنين
تزوجيا النبي ( )بعد أبي سممة سنة أربع وقيل ثَلث وعاشت بعد ذلك ستين سنة ماتت سنة اثنتين

وستين وقيل سنة إحدى وقيل قبل ذلك واألول أصح(.")3
بيان ِ
الح ِديث:
ثالثاًُ :
عمل َ
خمس عمل:
يث فيو
الح ِد ُ
َ
ُ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا ي ؿ مف أب ىحاتًوـ ،ك َّ
طنً كغيرىما ،فقاؿ أبك حاتـ ":ىذا خطأ؛ الناس
الد ىارقي ٍ
ى
)
4
(
ممف ىك؟ قاؿ :ال أدرم " ،كقاؿ َّ
طنً  :كركاه أبك إسحاؽ
الد ىارقي ٍ
يقكلكف :عف أـ حبيبة .قلت ألب  :الخطأ ٌ
السبيع  ،كاختلؼ عنو؛ فركاه محمد بف عجبلف ،عف أب إسحاؽ ،عف عمرك بف أكس ،عف عنبسة ،قاؿ
ذلؾ إسماعيؿ بف جعفر ،كليث بف سعد ،كابف لييعة ،كعباد بف صييب ،كركاه الدراكردم ،عف ابف عجبلف،
كاختلؼ عنو؛ فركاه إبراىيـ بف حمزة ،عف الدراكردم عف ابف عجبلف ،عف أب إسحاؽ م ؿ ركاية إسماعيؿ

بف جعفر كمف تابعو ،كركاه أبك مركاف الع مان  ،عف الدراكردم ،عف ابف عجبلف ،كأسنده عف أـ سلمة ،كلـ
يقؿ عف أـ حبيبة ،كمنيـ مف كقفو ،كمنيـ مف رفعو ،كذ ر أـ سلمة فيو كىـ،)5(...كقىاؿ َّ
طنً عف ىع ٍم يرك
الد ىارقي ٍ
ى
ٍب يف أ ٍىك ً
س :لـ يسمع مف أـ حبيبة ىحًديث" :تطكع النيار كالليؿ(.")6
ت :قصد أبك حاتـ ،ك َّ
طنً أف الذيف يذ ركف أـ سلمة ،قد أخطأكا ف ذ رىا ،كأما عف ىذا
الد ىارقي ٍ
ُق ْم ُ
الحًديث علة؛ ركاه ابف لييعة ،عف
الخطأ فقد بينو أبك حاتـ ف مسألة رقـ( ،)488فقاؿ أبك حاتـ ":ليذا ى
سليماف بف مكسى ،عف م حكؿ ،عف مكلى لعنبسة بف أب

سفياف ،عف عنبسة ،عف أـ حبيبة ،عف

النب ( ،)قاؿ أب  :ىذا دليؿ أف م حكؿ لـ يلؽ عنبسة ،كقد أفسده ركاية ابف لييعة(.")7
ت :الحًديث ركم مف غير طريؽ أـ حبيبة (ر ً
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىحاتًوـ ف ً تىابو
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،فقد أ ٍ
ُق ْم ُ ى
ى
العلؿ ،)107-106/1( ،ىحًديث رقـ ( ،)288مف طريؽ ابف محمد سليماف بف األصبيان  ،بو عف أب
()1
()2
()3
()4

()5
()6
()7

انظر إلى :ال اشؼ (.)72 /2
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)418 /
انظر إلى :اإلصابة ف تمييز الصحابة ( ،)342 /8ك تقريب التيذيب (.)754 /
انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)135/1باب علؿ أحاديث ف الصبلة  ،مسألة رقـ ( .)372كانظر المسألة رقـ
(/81أ) ك ( )288ك ( )401ك (.)488

انظر إلى :علؿ الدارقطن = العلؿ الكاردة ف األحاديث النبكية (.)274 /15
انظر إلى :المصدر السابؽ (.)183 / 5
انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ( ،)171/1حديث رقـ (.)488
111

ً
َّ
ىخ ىر ىجوي ( ،)144/1ىحًديث رقـ ( ،)401مف طريؽ ابف محمد
كعا) ،ك ذلؾ أ ٍ
(م ٍرفي ن
ىريرة ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،ى
سليماف بف األصبيان  ،بو عف أب ىريرة ً
َّ
كعا).
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،ى
ت :كيسأؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ أباه ف مسألة رقـ ( )372عف الذم كقع منو الخطأ فيجيب أبكه أنو ال
ُق ْم ُ
يدرم ممف الخطأ ،ل نو ف مسألة رقـ ( ،)488يجيب عف ىذا الخطأ كيبيف م ٌمف كقع الخطأ ،فيقكؿ ":ليذا
الحًديث علة؛ ركاه ابف لييعة ،عف سليماف بف مكسى ،عف م حكؿ ،عف مكلى لعنبسة بف أب سفياف ،عف
ى
عنبسة ،عف أـ حبيبة ،عف النب ( ،)قاؿ أب  :ىذا دليؿ أف م حكؿ لـ يلؽ عنبسة ،كقد أفسده ركاية ابف
لييعة ،قلت ألب  :لً ىـ ح مت بركاية ابف لييعة ،كقد عرفت ابف لييعة ك رة أكىامو؟ قاؿ أب  :ف ركاية ابف
لييعة زيادة رجؿ ،كلك اف نقصاف(.")1

كبيذا يتبيف الذم كقع منو الخطأ كىك عبدالل بف لييعة( ،)2حيث قاـ بزيادة رجؿ ف
طنً ىذا الرجؿ كيقكؿ عف " ىع ٍم يرك ٍب يف أ ٍىك ً
الحًديث ،كيبيف َّ
س" ،لـ يسمع مف أـ حبيبة ىحًديث :تطكع
الد ىارقي ٍ
ى
()3
النيار كالليؿ " ،كىذه علةه خفيةه قادحة.
إسناد ىذا

ِ
العمّ ُة الثانية:

ًً
ىخرجو َّ ً ً
)،حًديث رقـ ( )1807مف
الن ىسائ ف يس ىننو ( 263/3ى
منيـ مف كقفو كمنيـ مف رفعو ،فقد أ ٍ ى ى ي
طريؽ المسيب بف رافع ،عف أب صالح ،بو عف أـ حبيبة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) مكقكفان ،ك ذلؾ أ ٍ
ىخ ىر ىجوي
ى
( ،)264/3ىحًديث رقـ ( )1810مف طريؽ النضر بف شميؿ ،عف حماد ،بو ،ل نو كقفو على أـ حبيبة
(ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنيا) ،كرفعو بعضيـ مف طريؽ أب ىريرة ،كبعضيـ رفعو مف طريؽ أـ حبيبة كبعضيـ رفعو
ى
()4
مف طريؽ أـ سلمة ،كيقكؿ َّ
طنً عف ركاية أـ سلمة ،كذ ر أـ سلمة فيو كىـ. ...
الد ىارقي ٍ
ت :كالذم نأخذ بو ركاية أب ىريرة (ر ً
كؿ اللَّ ًو -صلى الل عليو كسلـ-
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) مرفكعةن إلى ىر يس ى
ُق ْم ُ
ى
كىذا أقكل االقكاؿ.

ِ
العمّ ُة الثالثة:

السبً ٍي ًع  ،كقد ذ ره ابف حجر ف المرتبة ال ال ة ف مراتب المدلسيف،
اؽ َّ
فيو رواك مدلس كىك :أيىبك إً ٍس ىح ى
ً
صرح بالسماع.
كمف المعلكـ بيف المحد يف أف المدلس مف المرتبة ال ال ة ال يقبؿ ىحدي و إال إذا ٌ

()1
()2

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ( ،)171/1حديث رقـ (.)488
ىك :عبد الل بف لييعة بفتح البلـ ك سر اليا ابف عقبة الحضرم أبك عبد الرحمف المصرم القاض صدكؽ مف السابعة
خلط بعد احتراؽ تبو كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما كلو ف مسلـ بعض ش

()3
()4

أربع كسبعيف كقد ناؼ على ال مانيف انظر إلى :تقريب التيذيب (.)319 /

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)183 / 5
انظر إلى :علؿ الدارقطن = العلؿ الكاردة ف األحاديث النبكية (.)274 /15
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مقركف مات سنة

العمة الرابعة:

السبً ٍي ًع  ،ك يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍج ىبل ىف.
اؽ َّ
فيو راكياف اختلطا كىما :أيىبك إً ٍس ىح ى
السبًٍي ًع فِف اختبلطو ال يضر كيبيف ذلؾ العبلئ فيقكؿ :أحد أئمة التابعيف
اؽ َّ
قمت :أما أيىبك إً ٍس ىح ى
المتفؽ على االحتجاج بو ،كنقؿ قكؿ يعقكب الفسكم ":قاؿ بعض أىؿ العلـ ":اف قد اختلط ،كقاؿ :لـ يعتبر
مف

أحد مف األئمة ما ذ ر مف اختبلط أب إسحاؽ احتجكا بو مطلقان كذلؾ يدؿ على أنو لـ يختلط ف ش
ىحًدي و ما تقدـ ف عبد الملؾ بف عمير فيك أيضان مف القسـ األكؿ ،كل ف اختبلطو اف منذ أف كل القضا ،
ك اف مدلسان أيضان (.")1
غير مف ت لـ ف

ركايتو عنيـ ،كف

ركاية ال قات عنو قبؿ

كأما :يم ىح َّم يد ٍب يف ىع ٍج ىبل ىف فيك :قةه ،ف
االختبلط كبعده ،كصدكؽ فيمف ت لـ ف ركايتو عنيـ ،كف أحادي و نظر ؿ حسب بياف حاليا بعد اختبلطو؛

ألف منيا الصحيح كمنيا المنقطع(.)2
ِ
العمّ ُة الخامسة:

الع ًزٍي ًز َّ
الد ىرىاكٍرًدم ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.
فيو رواك صدكؽ كىك :ىع ٍب يد ى

ِ
الحديث:
الحكم َعمَى إسن ِاد
رابعاً:
ُ
()3
إسناد ىذا ً
الع ًزٍي ًز َّ
م ،صدكؽ.
ى
الد ىرىاكٍرًد ٌ
الحديث حسف ؛ ألف ىع ٍب ىد ى

()1

انظر إلى  :المختلطيف للعبلئ (.)94 /

()3

ً
ًٍ
ً
كىك الذم ىي ٍقىبليوي أ ىير العلما ً ،
كعليو ىم ىد يار أ ىًر
ؼ ىم ٍخ ىر يجوي كاشتىيى ىر ًر ىجاليوي،
الحديث
كيستعمليوي َّ
عامةي
ي
الحس يف ":ما يع ًر ى
ى
الحديث ى
و
ً
ً
ً
كف ف إسناده م ٍف ييتَّيـ بال ى ً
ركل م ٍف ً
ذلؾ " انظر إلى:
نحك ى
الفقيا ً " ،أك " ٍ
كف حدي ان شا ٌذان ،ي
ذب ،كالى ي ى
أف الى ي ى
ى
ىي
غير كجو ى
كي ى
مقدمة ابف الصبلح (.)99 /

( )2انظر إلى :ال قات البف حباف (.)387/7
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وفيو ثَل ثَ ُة مباحث:

الفص ُل الرابع

ث األول وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ
و
ياد ًة و
ً
رجاؿ منو.
رجاؿ ف السند كحذؼ
نماذج
ب األول :بل ىةي
لئلعبلؿ بز ى
ى
المطمَ ُ
ً
لئلعبلؿ باالضطراب.
مكذج
ب الثاني :أن ه
المطمَ ُ
ث الثاني وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ
ً
ً
بالكقؼ أك الرفع.
لئلعبلؿ
نماذج
بعةي
ى
المطمَ ُ
ب األول :أر ى
لئلعبلؿ بمخالفى ًة ال ً
ً
ؽ منو.
ب الثاني :أنمكىذ هج
قة لمف ىك أكى ي
المطمَ ُ
ث الثالث وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ
ب
المطمَ ُ
ب
المطمَ ُ

ً
لئلعبلؿ باإلرساؿ.
نماذج
األول :أربعة
ى
ً
ً
بِبداؿ رواك ف سند الحديث.
لئلعبلؿ
الثاني :أنمكىذ هج
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ب
المطمَ ُ
ب
المطمَ ُ

ث األول وفيو مطمبان:
المبح ُ
َ

لئلعبلؿ لز ً
و
يادة و
ً
رجاؿ منو.
رجاؿ ف السند كحذؼ
نماذج
و
األول :بل ىةي
ً
لئلعبلؿ باالضطراب.
أنمكذج
الثاني:
ه
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السند ،وحذف ٍ
زياد ِة ٍ
ِ
رجال منو.
ب األول :ثَل ثَ ُة نماذ ٍج
لإلعَلل ب َ
المطمَ ُ
رجال في ّ
ِ
الحديث وحذف رجمين منو.
بزياد ِة رجمين في سند
األ نموذج األول :وفيو اإلعَلل
َ

 –17مسألة ( )241قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه الح ـ بف عتيبة ،عف
ى
ى
ي
ى ىي ي
يحيى بف الجزار ،عف صييب أب الصيبا  ،عف ابف عباس؛ قاؿ :نت ار بان على حمار ،فمررت بيف يدم
النب ( )كىك يصل  ،...قاؿ أب  :ركاه عمرك بف مرة ،عف يحيى بف الجزار ،عف ابف عباس؛ كلـ يذ ر
صييبان .قلت ألب  :أييما أصح ؟قاؿ :ىذا زاد رجبلن ،كذاؾ نقص رجبلن؛ ك بلىما صحيحيف(.")2(.)1

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد ًف
 أٍ-

-

-

()1
()2

ً
ًً
اب :الحمار ال يقطع الصبلة ،ىحًديث رقـ
يس ىننو ،)190/1( ،تىاب الصبلة ،ىب ي
( ،)716مف طريؽ الح ـ بو عف ابف عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،ىحًديث (متقارب األلفاظ).
ى
ً
ًً
ً
اب :الحمار ال يقطع الصبلة ،ىحًديث رقـ (،)717
ك ذلؾ أ ٍ
ىخ ىر ىجوي ف يس ىننو ،)190/1( ،تىاب الصبلة ،ىب ي
مف طريؽ الح ـ بو عف ابف عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،ىحًديث (مختلؼ األلفاظ).
ى
ً
ًً
ىخرجو َّ ً ً
اب :ذ ر ما يقطع الصبلة ،كما اليقطع إذ لـ ي ف بيف
الن ىسائ ف يس ىننو ،)65/2( ،تىاب القبلة ،ىب ي
أ ٍى ى ي
يدم المصل ستره ،حًديث رقـ( ،)754مف طريؽ يشعبة عف الح ـ بو عف ابف عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي)،
ٍى
ى
ى
ىحًديث (مختلؼ األلفاظ).
ىحم يد ف مسنده ،)341/1( ،مف طريؽ يشعبة عف الح ـ بو عف ابف عباس ً
َّ
أٍ
(رض ى اللوي
ٍى
ى
ىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ ى
ىع ٍنوي) ىحًديث (متقارب األلفاظ).
ىخ ىر ىجوي ف مسنده ،)250/1(،مف طريؽ يش ٍع ىبة عف عمرك بف مرة عف يحيى بف الجزار عف ابف
ك ذلؾ أ ٍ
عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث (متقارب األلفاظ).
ى
ًو
اب :بياف أخبار ركيت ف الطيارة ،مسألة رقـ ( ،)241مف
أٍ
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىحاتـ ف العلؿ ( ،)90/1ىب ي
طريؽ الح ـ بو عف ابف عباس(ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييما) ىحًديث (بلفظو).
ى
ً
ً ًً
اب :ذ ر خبر ركل ف مركر الحمار بيف
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف يخ ىزٍي ىمةى ف
أٍ
صحيحو )23/2( ،تىاب الصبلة ،ىب ي
ى
يدم المصل  ...حًديث رقـ ،)835( ،مف طريؽ يشعبة عف يحيى ،بو عف ابف عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا)،
ٍى
ى
ى
ىح ًديث (متقارب األلفاظ).
ىخ ىر ىجوي أبك يعلى المصل ف مسنده ،)331/4(،ىحًديث رقـ ( ،)2423مف طريؽ يش ٍع ىبة عف عمرك بف
أٍ
مرة عف يحيى بف الجزار عف ابف عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييما) ىحًديث (متقارب األلفاظ).
ى

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)90/1باب بياف أخبار ركيت ف الطيارة ،مسألة (.)241
ً
صيىيب،
الح ى ـ ،ىع ٍف ىيحيى ٍب ًف ى
قاؿ البخارم ف تاريخو ال بير  :ىكقىا ىؿ لىىنا ىعبد الل ٍب يف ىرجا  :ىع ٍف يشعبة ،ىع ًف ى
الجٌزار ،ىع ٍف ي
ر و
ىتاف ،ك َّ
ئت ىعلى أ و
الصبلى ًة .كقاؿ لنا حباف :أىخبرنا
النبً ( )ييصلِّ  ،فى ىدخلنا ًف
َّ
جؿ ًم ٍف أ ٍ
البصرة ،ىع ًف ٍاب ًف ىعٌباس؛ ًج ي
ىى ًؿ ى
عبد ً
تاف تىشتى ٌد ً ً ً
ىخ ىذتا بًير ىبتى ً َّ
جارىي ً
الل ،أىخبرنا يشعبة  ...بًيى ىذا ،ىكىز ىاد :كجا ىت ً
النب ِّ ( ،)فىفىىرعى
المطَّلً ًب ،فىأ ى
ى
اف مف ىبن ىعبد ي
ً
ً
ؽ" .انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم بحكاش محمكد خليؿ (.)315/4
ىب ىينييما ىر يسك يؿ الل ( ،)ىيعن فىَّر ى
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ىخ ىر ىجوي عل ابف الجعد ف مسنده ،)30/1( ،ىحًديث رقـ ( ،)30مف طريؽ يش ٍع ىبة عف عمرك بف مرة عف
 أٍيحيى بف الجزار عف ابف عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ىحًديث (متقارب األلفاظ) (.)1
ى
ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد

 -1الحكم بن عتيبة( ،)2الكندي أبو محمد(.)3
قاؿٍ ":اب يف أب ىحاتًوـ قاؿ :سمعت أب يقكؿ ":الح ـ بف عتيبة قة ،كقاؿ أيضان ":ذ ره أب عف إسحاؽ
()4
و
اف اٍل ىح ى يـ بف عتيبة قةن
بف منصكر عف يحيى بف معيف قاؿ ":الح ـ بف عتيبة قة " ،كقى ى
اؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ىك ى ى
ً
ً
يعا ى ً ىير اٍل ىحًديث (،")5كنقؿ الدارم عف ابف معيف قكلو ":الح ـ أعلـ(،")6كقاؿ اٍل ًع ٍجلً ":
فقييان ىعال نما ىعالنيا ىرًف ن
الحًديث ( ،")7كقاؿ الذىب  ":عابد قانت قة( ،")8كجعلو ابف حجر ف المرتبة ال انية مف مراتب
قة ،بت ف
ى
()9
الن ىسائً بالتدليس كح اه السلم عف َّ
المدلسيف ،كقاؿ ":مف فقيا ال كفة مشيكر كصفو َّ
ت:
الد ىارقي ٍ
طنً "ُ ،ق ْم ُ
()10
،كتييكفِّ ى اٍل ىح ى يـ
تدليسو ال يضر كاف لـ ٌ
يصرح بالسماع ،كقاؿ ابف حجر ":قة بت فقيو إال أنو ربما دلس " ى
بًاٍل ي كفى ًة ىس ىنةى ىخ ٍم ىس ىع ٍش ىرةى ىك ًم ىائ وة ف خبلفة ىشاـ بف عبد الملؾ(.")11
القول ِ
ِ
فيو :قة بت فقيو ،مدلس مف المرتبة ال انية كتدليسو ال يضر كيقبؿ ىحًدي و كاف لـ
َلص ُة
ُخ َ
يصرح بالسماع.
 -2يحيى بن الجزار العربي الكوفي ،مولى بجيمة ،لقبو زبان(.")12
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":يسئً ىؿ أب عف يحيى بف الجزار فقاؿ ":كف قة ،كقاؿ سئؿ أيىبك يزٍرىعةى عف يحيى
()13
َّ
ًو
اف
اف ":ىع ٍف يش ٍع ىبة ،ىع ًف اٍل ىح ى ًـ ،قى ى
بف الجزاز فقاؿ ":قة " ،كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود ":قى ى
اؿ ":ى ى
اؿ ىي ٍح ىيى ٍب يف ىسعيد اٍلقىط ي

()1
()2

عن ىزة؟ قاؿ :ال.
كزاد عل بف الجعد ف حدي و :قاؿ رجؿ لشعبة :اف بيف يديو ى
كىك غير :الح ـ بف عتيبة بف النياس بف حنطب بف يسار العجل قاض ال كفة ،كقد تكىـ البخارم فجعلو كالح ـ بف
عتيبة ال ندم كاحدان ،كىك مما نبو عليو الدارقطن  .ما خلطيما ابف حباف ف "ال قات" كأبك أحمد الحا ـ ،كالصحيح أنيما

ا ناف :انظر الى :أخبار القضاة لك يع، )24 ،22/3،282 ،270 - 265 ،246 ،244 ،143/ 2(:كضعفا ابف
()3
()4

الجكزم ،)40/(،كتيذيب التيذيب(.)235 – 434/2

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)114 /7
انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)125 /3

()5

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)324 /6

()7

انظر إلى :ال قات للعجل (.)126 /

()6

()8
()9

انظر إلى :تاريخ الدارم (.)78/
انظر إلى :ال اشؼ (.)345 /1

انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)30 /

( )10انظر إلى :تقريب التيذيب (.)75 /
()11
()12
()13

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)324 /6
انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)251 /31

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)133 /9
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اف ىي ٍيليك ىي ٍعنً ًف
ىي ٍح ىيى ٍب يف اٍل ىج َّزًار ىيتى ىشيَّعي ىك ى ى
(")2
ً
َّاف ف ً تىاب
ك اف يتشيع ،كذ ره ٍاب يف حب ى
كأرجك أنو ال بأس بركاياتو ( ،")5كقاؿ الذىب

اٍلقىك ًؿ ،قىاليكا :ك ى ً
يث(،")1كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":كف
ىح ًاد ي
اف قىةن ىكلىوي أ ى
ى ى
ٍ
()4
()3
"ال قات" " ،كذ ره العقيل ف "الضعفا " "،كقاؿ ابف عدم":
ً ":مف يغ ً
بلة ِّ
يع ًة(،")6كقاؿ الذىب أيضان ":قة ( ،")7كقاؿ ابف
ٍ
الش ى
قة،

صدكؽ يرًم ى باليلك ف التشيع (.")8
حجر":
ه
فيوً :قىة ًمف يغ ً
القول ِ
ِ
بلة ِّ
يع ًة.
َلص ُة
ٍ
الش ى
ُخ َ
ويقال ":المدني ،مولى ْابن عباس(.")9
يُ ،
 -3صييب أبو الصيباء البكري َ
الب ْ
ص ِر ّ
صييب مكلى ابف عباس فقاؿ ":قة(،")10
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":قاؿ يسئً ىؿ أيىبك يزٍرىعةى عف أب الصيبا
ه
()12
()11
ً
ً ً
النسائً ً " :
َّاف ف ً تىاب "ال قات"( ،")13كىذ ى ره
ى
ضعيؼ " ،ىكقىاؿ اٍلع ٍجل  ":تابع ه  ،قةه "،كذ ره ٍاب يف حب ى
ىكقىاؿ َّ ى
ابف خلفكف ف "ال قات" ( ،")14كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ (.")15
القول ِ
ِ
صدكؽ.
فيو:
َلص ُة
ه
ُخ َ
َ -4ع ْم ُرو ْب ُن ُم َّرةَ ( ،)16بن َعبد المَّو بن طارق الجممي ،أ َُبو َع ْبد المَّو الكوفي األعمى(.")17
ىح ىسيبوي ىخ ٍي ىر
نقؿ ٍاب يف ىس ٍعود عف ىع ٍبد اٍل ىملً ًؾ ٍب ىف ىم ٍي ىس ىرةى أنو قاؿ ًف ًج ىن ىازًة ىع ٍم ًرك ٍب ًف يم َّرةى ىيقيك يؿ ":إًِّن أل ٍ
ير(،")3كقاؿ أيضان ":كيقاؿ":
اٍل ىب ىش ًر( ،")1كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :بت ( ،")2كقاؿ الذىب " :أحد األعبلـ الحفاظ ك اف ضر نا

()1
()2
()3

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)294 /6
انظر إلى :ال قات للعجل (.)57 /
انظر إلى :ال قات البف حباف (.)519 / 5

()4

انظر إلى :الضعفا للعقيل (.)231 /

()6

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1017 /2

()5

()7
()8
()9

انظر إلى :ال امؿ البف عدم(.)238 / 3
انظر إلى :ال اشؼ (.)363 /2
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)588 /

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)241 /13

()10
()11

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)444 /4
انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)242 /13كال اشؼ (.)505 /1

()12

انظر إلى :قات العجل (.)25 /

()14

انظر إلى :إ ماؿ ميلطام.)198 / 2( :

()13

()15
()16

()17

انظر إلى :قات ابف حباف.)381 / 4( :
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)278 /

كىك غير الصحاب  :ىع ٍم يرك ٍب يف يمَّرةى ٍب ًف ىع ٍب ً
س بف مالؾ بف المحرث بف مازف بف سعد بف مالؾ بف رفاعة ٍبف نصر ٍبف
غطفاف ٍبف قىٍيس بف جيينة .أسلـ قديما ك ً
ب َّ
النبً َّ ( )ىك ىش ًي ىد معو المشاىد ك اف ٌأكؿ مف ألحؽ قضاعة باليمف.
صح ى
ن ى ى
انظر إلى  :أسد اليابة ( )306/1كاالستيعاب ف معرفة األصحاب ( )1200/3كالطبقات ال برل ( )259/4ك تاريخ ابف
معيف ( ،)89/2كتاريخ خليفة ( ،)78كطبقات خليفة (.)121

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)232 /22
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()5
()4
ً
و ً
ً
ابف
ٌ
إف يع ىم نار دخؿ ف ش م ىف اإلرجا  ،كىك مجمعه ىعلىى قتو كامامتو "،كقاؿ أيضان ":ى
أح يد األعبلـ "كقاؿ ي
()6
اف
حجر ":قةه ه
كرًم ى باإلرجا  ،مات سنة مان عشرة كمائة كقيؿ قبليا "،كقاؿ ":يس ٍف ىي ى
عابد اف ال يدلٌس ي
ات ىع ٍم يرك ٍب يف يم َّرةى ىس ىنةى مان عشرة كمائة (.")7
ال ٍَّكًر َّ
م ىيقيك يؿ :ىم ى
القول ِ
ِ
فيو :قةه عابد.
َلص ُة
ُخ َ
ً
ًو
ً
للحًديث
ت :إف عمرك بف مرة لـ ييذ ر ضمف
ُق ْم ُ
السند ،ل ٌنو ذ ره ٍاب يف أب ىحاتـ مف طريؽ أخرل ى
رجاؿ ٌ
الحًديث.
ليبيف علتو ،كقد
ي
ترجمت لو ف ىذا اإلسناد؛ ألنو ضمف علة ى
اشٍم ا ْلقُر ِش ُّي ا ْلي ِ
بن َى ِ
ِ
اش ِم ُّي ،أ َُبو ا ْل َعب ِ
َ -5ع ْب ُدالمَّ ُو ْب ُن َعب ِ
ب ِ
َّاس صحابي جميل سبقت
َّاس ْب ِن َع ْبدالمطمَ ُ
َ
َ

ترجمتو في مسألة رقم ( ،)1011ورتبتو صحابي جميل.

بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ثَلث ٍ
عمل:
فيو ُ
َ

العمة األولى:

ث عنيا ٍاب يف
الت
تحد ى
ٌ
ابف عباس؛ كلـ يذ ر
صحيحاف(.")8

أب ىحاتًوـ عف أبيو" :فقاؿ ":قاؿ أب  :ركاه عمرك بف مرة ،عف يحيى بف الجزار ،عف
صييبان .قلت ألب  :أييما أصح؟ قاؿ :ىذا زاد رجبلن ،كذاؾ نقص رجبلن؛ ك بلىما

كىنا يتحدث أبك حاتـ عف حًد و
يث ركاه الح ـ بف عتيبة ،عف يحيى بف الجزار ،عف صييب أب
ى
الحًديث ،كف ىذا اإلسناد زاد الح ـ بف عتيبة رواك ،كىك صييب أب الصيبا ،
الصيبا  ،عف ابف عباس ى
بينما نقصو عمرك بف مرة مف اإلسناد ك بلىما( ،)9قة ،كلقد رجح أبك حاتـ الكجييف سكا

النقصاف ف اإلسناد؛ ألنو اعتبرىا زيادة قة كزيادة ال قة مقبكلة ،كالل أعلـ.
ِ
العمّ ُة الثانية:

انت الزيادة أك

فيو ر ٍ
او مدلس كىك "اٍل ىح ى يـ بف عتيبة" كىك مف المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف ،كتدليسو ال يضر
كيقبؿ ىحًدي و كاف لـ يصرح بالسماع (.")10

( )1انظر إلى :الطبقات ال برل ()312 /6
()2

انظر إلى :ال قات للعجل (.)370 /

()4

انظر إلى :المصدر السابؽ (.)291 /3

()3

()5
()6

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)290 /3
انظر إلى :ال اشؼ (.)88 /2
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)426 /

()7

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)313 /6

()9

انظر إلى  :الح ـ بف عتيبة ك عمرك بف مرة.

()8

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)90/1باب بياف أخبار ركيت ف الطيارة.

()10

انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)30 /
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ِ
العمّ ُة الثالثة:

م ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.
فيو رواك صدكؽ كىك :صييب أبك الصيبا الب رم ى
الب ٍ
ص ًر ٌ

إسناد ال ِ
ِ
حديث:
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
م.
الحًد ي
يث بيذا اإلسناد حسف؛ أل ٌف فيو راكيان صدكقان كىك صييب أبك الصيبا الب رم ى
ى
الب ٍ
ص ًر ٌ
الحديث و ِ
ِ
زيادةِ رجمين في ِ
حذف رجمين منو.
سند
األ نموذج الثاني :وفيو اإلعَل ُل ب َ
 –18مسألة ( )920قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه جرير ابف حازـ ،عف
ى
ى
ي
ى ىي ي
قيس بف سعد ،عف يزيد بف ىرمز ،عف ابف عباس :أف نافع بف األزرؽ تب إلى ابف عباس يسألو عف سيـ
الحًديث .كركاه حماد بف سلمة ،عف قيس بف سعد :أف نافع بف األزرؽ
ذم القربى ،كعف قتؿ الكلداف ...ى
كحماد قد نقص
صحيح،
تب إلى ابف عباس ،مرسؿ؟ قاؿ أب  :قد زاد جر هير فيو رجليف ،ككصلو ،كىك
ي
ه
رجليف(.")1

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ً ًً
اب النسا اليازيات يرضخ ليف
ىخ ىر ىجوي اإلماـ يم ٍسلً هـ ف
 أٍصحيحو ،)1444/3( ،تىاب الجياد كالسير ،ىب ي
ى
كال يسيـ ،الني عف قتؿ صبياف أىؿ الحرب  ،ىحًديث رقـ ( )1812مف طريؽ يزيد بف ىرمز بو عف
ابف عباس ىحًديث (متقارب األلفاظ) ،كليس ف صحيح يم ٍسلًوـ ذ ر ما دعاىـ إليو عمر بف الخطاب
(ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي).
ى
ً
ًً
ً
اب مكاضع قسـ الخمس كسيـ ذم
 أٍىخ ىر ىجوي أبكداكد ف يس ىننو ( ،)597/4تىاب الخراج كالف كاإلمارة ،ىب ي
القربى ،ىحًديث رقـ ( ،)2982مف طريؽ ابف شياب عف يزيد بف ىرمز بو عف ابف عباس ىحًديث
(متقارب األلفاظ).

ىخ ىر ىجوي اإلماـ َّ
الن ىسائً ًف
 أٍم عف يزيد بف ىرمز
الزٍى ًر ِّ
ىخ ىر ىجوي ًف يس ىننً ًو ال
 ك ذلؾ أ ٍم عف يزيد بف ىرمز
الزٍى ًر ِّ

ً
ًً
اب ( )/ىحًديث رقـ ( )4134مف طريؽ
يس ىننو ( ،)129/7تىاب قسـ الف ىب ي
بو عف ابف عباس ىحًديث (متقارب األلفاظ).
ً
اب ( )/ىحًديث رقـ ( ،)4419مف طريؽ
برل ( ،)325/4تىاب قسـ الخمس ىب ي
بو عف ابف عباس ىحًديث (متقارب األلفاظ).

ىح ىم يد ف مسنده ( )248/1مف طريؽ جرير بف حازـ ،عف قيس بف سعد ،عف يزيد بف
 أٍىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ
ىرمز ،عف ابف عباس ىحًديث (بلفظو).
ً
ً
ًو
اب أخبار ركيت ف اليزك ،كالسير
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىحاتـ ف تىابو العلؿ( )307/1ىحديث رقـ ( )920ىب ي
مف طريؽ جرير بف حازـ بو عف ابف عباس ىحًديث (بلفظو).

( )1انظر إلى :تاب علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )307/1باب أخبار ركيت ف اليزك ،كالسير ،مسألة رقـ (.)920
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ً
اب سيـ ذم القربى مف الخمس
ال برل ( ،)560/6تىاب قسـ الف كالينيمة ،ىب ي
م عف يزيد بف ىرمز بو عف ابف عباس ىحًديث (متقارب
مف طريؽ الزٍى ًر ِّ

ىخ ىر ىجوي اٍل ىب ٍييىًق ًف يس ىننً ًو
 أٍىحًديث رقـ (،)12964
األلفاظ).
َّ ً
م عف يزيد بف
)حًديث رقـ ( ،)10829مف طريؽ الزٍى ًر ِّ
 أٍىخ ىر ىجوي الط ىب ىران ف المعجـ ال بير ( 334/10ى
ىرمز بو عف ابف عباس ىحًديث (متقارب األلفاظ).

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
ِ ()2
بن ع ْب ِد ِ
ازِم ِ ِ
ي( ،)1أ َُبو َّ
اهلل ِ
بن َح ِ
ي(.")3
ش َج ٍ
ص ِر ُّ
اع األ َْزِد ُّ
بن ُ
الن ْ
َ -1ج ِرْي ُر ُ
العتَك ُّي َ ،
بن َزْيد ِ َ
الب ْ
ض ِر َ
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف عل ابف المدين  ،قاؿ سمعت عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ ":جرير بف حازـ
أ بت عندم مف قرة بف خالد ،كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم ":جرير بف حازـ اختلط ك اف لو أكالد أصحاب
ىحًديث فلما خشكا ذلؾ منو حجبكه فلـ يسمع منو أحد ف اختبلطو شيئان ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف
معيف يقكؿ ":جرير بف حازـ أم ؿ مف أب ىبلؿ ،ك اف صاحب ً تىاب ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو ،جرير
حازـ قب ىؿ ً
ً
تيير جرير بف و
مكتو بًسنة( ،")4كقاؿ اإلماـ
بف حازـ
ه
صدكؽ ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتوـ عف أبيو قكلوٌ ":
()5
ً
ِّ
سمعت أب قاؿ ... :كجرير بف حازـ
ىح ىمد":
ي
الم ىعم ير " ،كقاؿ عبد الل بف أ ٍ
الذىب " :اإلماـ ،ى
الحافظي ،ال قىةي ،ي

()7
()6
ابف عدم
ن
أيضا قة " ،كقاؿ الذىب  ":أحد األئمة ال بار ال قات ،كلكال ذ ر ابف عدم لو لما أكردتو " ،كنقؿ ي
فقلت لىوي :إنو
ت ىي ٍحيى ٍب ىف ىم ًعيف ىع ًف جرير ٍبف حازـ فىقى ى
بأس ي
ىح ىم يد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ ىسأىٍل ي
عف ىعبد اللَّ ًو ٍب ىف أ ٍ
اؿ :لىٍي ىس بو ه
ض ًعيؼ ( ،")8كنقؿ عف يحيى
تادة ،ىعف أ ىىنس أحاديث منا ير ،فىقى ى
اؿ :لى ٍي ىس ب ىش ٍ و ىك ،ىعف قى ى
يحدث ىعف قى ى
تادة ى
اؿ يى ىك قة( ،")9كقاؿ العبلئ  ":مف رجاؿ الصحيحيف األ بات ،كقاؿ
ٍبف ىم ًعيف ":يؼ ىحًديث جرير ٍبف حازـ؟ قى ى
أيضان ":ىك مف القسـ األكؿ( ،")10كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود ":اف قةن إال أنو اختلط ف آخر عمره( ،")11كقاؿ يش ٍع ىبة":

()1األزدم :ىذه النسبة إلى أزد شنك ة بفتح األلؼ كس كف الزال ك سر الداؿ الميملة ،كىك أزد بف اليكث بف
نبت بف مالؾ بف زيد انظر إلى :األنساب للسمعان (.)180 /1
()2
العتى ً  :بفتح العيف الميملة كالتا المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ ك سر ال اؼ ،ىذه النسبة إلى العتيؾ ،كىك بطف مف األزد،
ى
كىك عتيؾ بف النضر بف األزد بف اليكث بف نبت بف مالؾ .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)227/9
( )3انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)98 /7

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)505 /2
( )5انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)98 /7

( )6انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)1197/
( )7انظر إلى :ميزاف االعتداؿ ()392 /1

( )8انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)345 /2
( )9انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)345 /2
( )10انظر إلى :المختلطيف للعبلئ ()16 /

( )11انظر إلى :الطبقات ال برل (.)205 /7
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()1
ض ًعيؼ ( ،")2كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة (،")3
ابف معيف كىك ف قتادة ى
عليؾ بجرير بف حازـ فأسمع منو  ،ك قاؿ ي
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ ":اف يخطى ألف أ ر ما اف يحدث مف حفظو ك اف يش ٍع ىبة يقكؿ ما
كذ ره ٍاب يف حب ى
رأيت بالبصرة أحفظ مف رجليف ىشاـ الدستكائ كجرير بف حازـ( ،")4كقاؿ َّ
طنً  ":قة( ،")5كقاؿ ٍاب يف
الد ىارقي ٍ
(")6
ً
أح يد ،ال قات كصفو
َّاف ":اف مف الحفاظ المتقنيف كأىؿ الكرع ف الديف  ،قاؿ ابف حجر" :جرير بف حازـ ى
حب ى
بالتدليس يحيى الحمان ف ىحًدي و عف أب حازـ عف سيؿ بف سعد ف صفة صبلة النب ( )مدلٌس مف
المرتبة األكلى كتدليسيـ ال يضر كيقبؿ ،كاف لـ يصرح بالسماع( ،")7قاؿ" :سبط ابف العجم قاؿ ابف ميدم

ىك أ بت مف قرة ،قاؿ كاختلط ،يعن جرير فحجبو أكالده فلـ يسمع منو أحد ف حاؿ اختبلطو ،كقاؿ أبك حاتـ
تيٌير قبؿ مكتو بسنة( ،")8قاؿ الذىب  ":قة لما اختلط حجبو كلده( ،")9كقاؿ ابف حجر ":قة ل ف ف ىحًدي و
عف قتادة ضعؼ ،كلو أكىاـ إذا حدث مف حفظو ،مات سنة سبعيف بعد ما اختلط ل ف لـ يحدث ف حاؿ
(")10
ً
يف ىك ًم ىائ وة(.")11
اختبلطو
 ،كنقؿ ٍاب يف ىس ٍعود أنو ":ىم ى
ات ىس ىنةى ىس ٍبع ى
القول ِ
ِ
أكىاـ إذا حدث مف
ؼ كلو
خَلص ُة
فيو :قةه
ىخ ىرة ،ل ف ف ىحًدي و عف قتادة ضع ه
مدلس اختلط بًأ ى
ه
ه
حفظو.
سمَ َم َة ْب ِن ِدي َن ٍ
سمَ َم َة(.")12
ص ِر ُّ
َ -2ح َّم ُ
ار ا ْل َب ْ
يُ ،أبو َ
اد ْب ُن َ
ىح ىمًد بف حنبؿ قكلو" :صالح(")13قاؿ ٍاب يف
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف معيف قكلو " :قة" ،كعف أ ٍ
()14
ً
ً ً
ً
سعود " :قة ير ً
الحًديث
بالحديث المن ر " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  " :قةه رج هؿ صال هح ىح ىس يف ى
الحديث ،كربما حدث ى
ى
ىٍ
()1
)
16
(
)
15
(
ً
ىح ىمًد بف حنبؿ قكلو ":قة " ،كقاؿ الذىب  " :قةه
َّاف ف ال قات " ،كنقؿ المزم عف أ ٍ
" ،كذ ره ٍاب يف حب ى
( )1انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)136 /1
( )2انظر إلى :مف ت لـ فيو كىك مك ؽ (.)58 /
( )3انظر إلى :ال قات للعجل (.)96

( )4انظر إلى :ال قات البف حباف (.)145 /6
( )5انظر إلى :السنف(.)108 1 /

( )6انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)250 /

( )7انظر إلى :طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس (.)20 /
( )8انظر إلى :االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط (.)73 /
( )9انظر إلى :ال اشؼ (.)291 /1

( )10انظر إلى :تقريب التيذيب (.)138 /

( )11انظر إلى :الطبقات ال برل (.)205 /7
( )12انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)253/7
()13

انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ (.)142/3

()15

انظر إلى  :معرفة ال قات للعجل (.)319/1

()14انظر إلى :الطبقات ال برل (.)208/7
()16

انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)216/6
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الحًديث " ،كعف أب الفتح
صدكؽ ييلط( ،")2كنقؿ ميلطام بف قليج عف ابف القطاف قكلو" :أحد األ بات ف
ه
ى
صدكؽ حجة ،مف ذ ره بش كانو يريد شينو ،كىك مب أر منو ،كعف
الحًديث كف السنة
إماـ ف
ه
ى
األزدم قكلو " :ه
()3
َّ
ىخ ىرة ،مات
الن ىسائً قكلو " :قة" ،كقاؿ مرة "ليس بو بأس " ،كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قةه عابد ،تيير حفظو بًأ ى
سنة سبع كستيف كمائة(.")4
القول ِ
ِ
ىخ ىرة .
خَلص ُة
فيو :قةه عابد ،تيير حفظو بًأ ى

 -3قيس بن سعد المكي ،أبو عبد الممك ،و يقال أبو عبد اهلل ،الحبشي(.")5
ىح ىمد بف حنبؿ قكلو ":قيس بف سعد قة ،كعف يحيى
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو أنو نقؿ عف أب عبد الل أ ٍ
بف معيف أنو قاؿ قيس بف سعد ليس بو بأس ،كعف أب زرعة قة( ،")6كقاؿ محمد بف سعد " :اف قةن قلي ىؿ
عباس الدكرم ":يسئً ىؿ ،يعن يحيى بف معيف ،عف قيس بف سعد ،عف عطا أ بت ،أك ابف
الحًديث ( ،")7كقاؿ
ى
ي
()9
)
8
(
جريج عف عطا  ،فقاؿ ":ابف جريج عف عطا أ بت " ،كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":م
قة " ،كقاؿ أيىبك يزٍرىعةى

ىح ىمد بف حنبؿ ":مف أ بت الناس ف عطا بف أب رباح؟ فقاؿ ":عمرك بف دينار ،كابف
الدمشق  ":فقلت أل ٍ
ت :فقيس بف سعد؟ قاؿ ":ما بلين إال خير ،ركل عنو حماد بف سلمة ،كجرير بف حازـ( ،")10كذ ره
جريج ،يقٍل ي
()12
()11
ً
ً
ابف حجر " :يسئً ىؿ أيىبك ىد ياكد عف قيس كابف
َّاف ف تىاب "ال قات" " ،كقاؿ الذىب  ":قةه فقيو " ،كقاؿ ي
ٍاب يف حب ى
()14
()13
ابف حجر ":قةه،
قيس أقدـ كابف جريج يقدـ " ،كقاؿ الذىب  ":ك قكه "،كقاؿ ي
جريج ف عطا  ،فقاؿ ":اف ه
مات سنة بضع عشرة( ،")15كأرخ خليفة بف خياط كفاتو ف سنة تسع عشرة كمائة( ،")1كأرخو اٍليب ىخ ًارم ف سنة
سبع عشرة كمائة(.")2

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)260/7
( )2انظر إلى :ال اشؼ (.)349/1
()3

انظر إلى :إ ماؿ تيذيب ال ماؿ(.)145-144/4

( )4انظر إلى :تقريب التيذيب (.)178/

( )5انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( )47/24كطبقات ابف سعد ،)483/ 5( :كتاريخ الدكرم ،)372/2( :كطبقات
خليفة.)281/( :

( )6انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)99 /7
( )7انظر إلى :الطبقات ال برل (.)31 /6
( )8انظر إلى :تاريخو ( .)372 / 2
( )9انظر إلى :قات العجل ( )45 /

( )10انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)321/

( )11انظر إلى :قات ابف حباف (.)328 / 7
( )12انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)397 /3

( )13انظر إلى :تيذيب التيذيب (.)397 / 8
( )14انظر إلى :ال اشؼ (.)140 /2

( )15انظر إلى :تقريب التيذيب (.)457/
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القول ِ
ِ
فيو :قةه.
خَلص ُة

 -4يزيد بن ىرمز المدني( ،)3أ َُبو َع ْبد المَّ ِو مولى بني ليث(.")4
قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ قاؿ سمعت أبى يقكؿ" :يزيد ابف ىرمز ،صاحب ابف عباس ال بأس بو( ،")5كقاؿ ابف
شياب ":حد نى يزيد بف ىرمز ك اف مف ال قات ،قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ قاؿ قرئ على العباس بف محمد الدكرم
ً
معيف يقكؿ" :يزيد بف ىرمز قة ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أيىبك يزٍرىعةى قكلو ":قة( ،")6ك
قاؿ سمعت يحيى بف
يؿ اٍل ىحًديث (،")7كنقؿ ىعباس الد ً
كرم ىعف يحيى ٍبف ىم ًعيف ،كأيىبك يزٍرىعةى
يد ًقىةن ىقلً ى
اف ىي ًز ي
قاؿ ":يم ىح َّمد ٍبف سعد ":ىك ى ى
()9
()8
ً
ً ً
َّاف ًف ً تىاب "ال قات"( ،")10كقاؿ اٍليب ىخ ًارم أنو ذ ر
قكليما ":قة " ،ىكقىاؿ اٍلع ٍجل  ":قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ىليحيى ،فلـ ىي ً
اف ي كف ىم ىع األيم ار (،")11كقاؿ ابف حجر ":قة ،مات على رأس المائة (.")12
عرفوي ،كقى ى
اؿ ":ك ى ى
القول ِ
ِ
فيو :قة.
خَلص ُة

 -5نافع بن األزرق بن قيس الحنفي ،البكري الوائمي ،الحروري ،أبو راشد :رأس األ زارقة ،واليو نسبتيم.
أمير قك ًم ًو كفقيييـ .مف أىؿ البصرة ،صحب ف أكؿ أمره عبد الل بف عباس ،كىك مف رؤكس
اف ى
الخكارج.
()13
ً
ب طائفة
نس ٍ
ذ ره الجكزجان ف تىاب "الضعفا " " ،ك اف نافعه ىذا مف رؤكس الخكارج كاليو تي ى
األ ازرقة( ،")14ك اف قد خرج ف أكاخر دكلة يزيد بف معاكية ،فذ ر ابف أب خي مة عف خالد بف خداش أف
نافع بف األزرؽ لما تفرقت آ ار الخكارج أقاـ بً يس َّرؽ األىكاز يعترض الناس فأ خف القتؿ ف الناس حتى ف

( )1انظر إلى :طبقاتو ( .)281/

( )2انظر إلى :تاريخو الصيير ( . )282 /1
()3

قاؿ ابف أب حاتـ قاؿ سمعت أبى يقكؿ :يزيد ابف ىرمز ىذا ليس بيزيد الفارسى ،ىك سكاه ،فأما يزيد بف ىرمز فيك كالد

عبد الل بف يزيد بف ىرمز ،ك اف ابف ىرمز مف أبنا الفرس الذيف انكا بالمدينة كجالسكا أبا ىريرة م ؿ أب السائب مكلى
ىشاـ بف زىرة كنظرائو ،كليس ىك بيزيد الفارسى البصرم الذم يركل عف ابف عباس ركل عنو عكؼ األعراب كانما يركل
عف يزيد بف ىرمز الحارث بف أبى ذباب ،كليس بحدي و بأس ،ك ذلؾ صاحب ابف عباس ال بأس بو .انظر إلى الجرح
كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)294 /9

( )4انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (. )270 /32
( )5انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)294 /9
( )6انظر إلى :المصدر السابؽ (.)294 /9
( )7انظر إلى :الطبقات ال برل (.)284 /5
( )8انظر إلى :تاريخو (.)678 / 2

( )9انظر إلى :قات العجل (.)58 /

( )10انظر إلى :قات ابف حباف( .)531 / 5

( )11انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)367 /8
( )12انظر إلى :تقريب التيذيب (.)606 /

( )13انظر إلى :الضعفا للجكزجان (.)247/
()14

األ ازرقة مف الخكارج ،ينسبكف إلى نافع بف األزرؽ انظر إلى :األنساب ( ،)201/1كاللباب ف تيذيب األنساب (.)47 /1
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ً
النسا كالصبياف ،كجعؿ يق أر { :ىال تى ىذر علىى ٍاألىر ً ً
َّار } [نكح ]26 :إلى {فى ً
ار } [نكح:
اج نار ى فَّ نا
يف ىدي نا
ٍ ى
ض م ىف اٍل ى اف ًر ى
ٍ
 ]27فاشتدت شك تو فارتاع أىؿ البصرة كقصتيـ طكيلة إلى أف اف قتلو ف جمادل اآلخرة سنة خمس
كستيف(.")1

ِ ِ
يؼ.
خَلص ُة
ض ًع ه
القول فيو :ى
ً
رجاؿ اإلسناد ،كمف خبلؿ ترجمتو المختصر ف بعض تب النقاد يتبيف أنو لـ
ت :لـ ي ف نافعه مف
ُق ْم ُ
يث أصبلن ،كل ف لو عبلقة بمتفً ،
اية للحًد ً
ي ف صاحب رك و
للحًديث
الحديث فقد قدمو بعض الركاة ف أخذه ى
ى
ى
عباس كبعضيـ قد أ ٌخره عنو كىك سبب إيرًاد ً
و
و
عباس
ابف
عف ابف
ى
ي
الحديث فقد تب البف عباس يسألو ،كتردد ي

ف إجابتو ،ل ٌنو أجابو.
اشٍم ا ْلقُر ِش ُّي ا ْلي ِ
بن َى ِ
ِ
اش ِم ُّي ،أ َُبو ا ْل َعب ِ
 -6الصحابي الجميل َع ْب ُدالمَّ ُو ْب ُن َعب ِ
ب ِ
َّاس ،سبقت
َّاس ْب ِن َع ْبدالمطمَ ُ
َ
َ
صحابي جميل.
ترجمتو في مسألة رقم ( ،)1011ورتبتو
ٌ
بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِد ُ ِ
أربعُ ٍ
عمل:
يث فيو َ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا أبك حاتـ فقاؿ ابنو :قاؿ أب  ":قد زاد جر هير فيو رجليف ،ككصلو ،كىك صحيح،
كحماد قد نقص رجليف(.")3( )2
و
ابف و
ابف
الحًد ي
فقد اف ى
حازـ ،كىك صحيح ما قاؿ أبك حاتـ فقد ركاه جر يير ي
يث مرسبلن كقد كصلو جر يير ي
ً
األزر ً
حازـ ،عف قيس بف سعد ،عف يزيد بف ىرمز ،عف ً
يث
بف
الحًد ي
ؽ ،كبيذا ي كف ى
ابف عباس :أف ناف ىع ى
ى
صحيحان.

عد أبك و
حاتـ ذلؾ زيادة الراكياف زيادة مف قة ،كزيادة ال قة مقبكلة ،عند المحد يف ما لـ ي ف
ت :قد ٌ
ُق ْم ُ
قد خالؼ بيا األك ؽ منو.

أما :حماد بف سلمة" فركاه مرسبلن ،فنقص رجليف ،فقد ركاه حماد بف سلمة ،عف قيس بف سعد :أف
الحًديث مرسبلن.
نافع بف األزرؽ تب إلى ابف عباس ،كبيذا ي كف ى
ابف و
ث
حجر ،ك اف لو
حد ى
أكىاـ إذا ٌ
ت :إ ٌف حماد بف سلمة ،قد تيير حفظو بًأ ى
ُق ْم ُ
ىخ ىرة ،ما قاؿ الحافظ ي
ه
ً
أكىام ًو.
يث مف
الحًد ي
مف حفظو ،فربما اف ىذا ى

( )1انظر إلى :لساف الميزاف ( ،)246 /8كاألعبلـ للزر ل (.)351/7
()2
ض يؿ " :ىك يى ىك ىما ىسقىطى ًم ٍف إً ٍسىن ًاد ًه ا ٍىن ً
اف ،فىأى ٍ ىير" .تدريب الراكم (.)241-240/1
كبيذا ي كف الحديث معضؿ :كتعريؼ ا ٍل يم ٍع ى
( )3انظر إلى :تاب علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )307/1باب أخبار ركيت ف اليزك ،كالسير ،مسألة رقـ (.)920
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ِ
العمّ ُة الثانية:

بف ىح ًازـ" ،كل نو مف خبلؿ أقكاؿ األئمة اختبلطو لـ
فيو راكياف اختلطا بًأ ى
ىخ ىرة ،كىما :األكؿ " :ىج ًرٍي ير ي
يؤٌر على مركياتو ما نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو قكلو ":تيير جرير بف حازـ قبؿ مكتو بسنة ،كقاؿ عبد
الرحمف بف ميدم :جر يير بف و
الد أصحاب ىحًديث فلما خشكا ذلؾ منو حجبكه فلـ
حازـ اختلط ،ك اف لو أك ي
يسمع منو أحد ف اختبلطو شيئان ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف معيف يقكؿ ":اف صاحب ً تىاب(،")1

ث مف حفظو كبعد ما اختلط ل ف لـ يحدث ف حاؿ اختبلطو ( ،")2قاؿ
كقاؿ ابف حجر ":لو
حد ى
أكىاـ إذا ٌ
ه
الحًديث إال عف قتادة فِف ىحًدي و عنو فيو ضعؼ ،ركل عنو
الذىب  ":أحد األئمة ال بار ال قات ،مستقيـ ى
ث مف
منا ير ،كىذا ال يسقط الرجؿ جملة كانما ينف ىذا المكضع مف ىحًدي يف ما أف لو
حد ى
أكىاـ إذا ٌ
ه
ت أبك و
حاتـ كأبك
حفظو ،كالكىـ اليسير ال يضر الراكم ،فقد يقع فيو ال بار .أما عف اختبلطو كتييره فقد كقٌ ى
و
نعيـ الفترة الت اختلط فييا قبؿ مكتو بسنة ،كل ف اختبلطو ىذا ال يضره ،كال يقدح ف ىحًدي و ،فقد اف أكالده
أحد حاؿ اختبلطو ،ف ؿ مف ركل عنو إنما ركل عنو قبؿ االختبلط،
أصحاب ىحًديث فحجبكه ،كلـ يسمع منو ه
ىح ىم يد بف سناف عف ابف ميدم :جرير بف حازـ اختلط ك اف أكالده أصحاب ىحًديث ،فلما أحسكا ذلؾ منو
قاؿ أ ٍ
حجبكه ،فلـ يسمع أحد منو حاؿ اختبلطو شيئان" .كركايتو ف ال تب الستة جميعان( ،")3كقد جعلو العبلئ مف

القسـ األكؿ الذم ال يضر اختبلطيـ(.")4
ِ
العمّ ُة الثالثة:

ً
ص ًرم" ،كل نو اف اختبلطو ف آخر عمره ما قاؿ الحافظ ابف حجر":
ىح َّم ي
اد ٍب يف ىسلى ىمةى ٍب ًف د ىين وار اٍل ىب ٍ
()5
ً
َّاف ":الخطأ كالكىـ شيئاف ال ينفؾ عنيما البشر ،كاليالب على مف يحفظ
تيير حفظو بًأ ى
ىخ ىرة " ،قاؿ ٍاب يف حب ى
ؾ حًد ً
و
بأكىاـ ييـ ف ركايتو ،بؿ
يث رواك قة صحت عدالتو
كيحدث مف حفظو أف ييـ كليس مف اإلنصاؼ تر ي ى

االحتياط كاألكل ى ف م ؿ ىذا قبكؿ ما يركل ال بت مف الركايات كترؾ ما صح أنو كىـ فييا ما لـ يفحش
و
حينئذ(.")6
ذلؾ منو ،حتى ييلب على صكابو ،فِف اف ذلؾ استحؽ الترؾ
ِ
العمّ ُة الرابعة:

بف ىح ًازـ" ،كل ف تدليسو ال يضر ألنو مف المرتبة األكلى ما قاؿ ابف
فيو رواك مدلس ،كىك " :ىج ًرٍي ير ي
أح يد ال قات ،ككصفو بالتدليس يحيى الحمان ف ىحًدي و عف أب حازـ عف
حجر :جرير بف حازـ األزدم ى

( )1انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)505 /2
( )2انظر إلى :تقريب التيذيب (.)138 /

( )3انظر إلى :ميزاف االعتداؿ ( ،)392 /1ك انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)505 /2
( )4انظر إلى :المختلطيف للعبلئ ()16 /
( )5انظر إلى :تقريب التيذيب (.)178/

( )6انظر إلى :ال قات البف حباف (.)98-97/7
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مدلس مف المرتبة األكلى ،كتدليسيـ ال يضر كيقبؿ ،كاف لـ يصرح
سيؿ بف سعد ف صفة صبلة النب ()
ه
بالسماع(.")1
ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
جميع ركاتً ًو قات ،كقد أخرجو اإلماـ مسلـ ف
صحيح بيذا اإلسناد ؛ أل ٌف
يث بعد بياف عللو
الحًد ي
ه
ى
ى
صحيحو.
ِ
بحذف رجمين من سند الحديث.
األ نموذج الثالث :وفيو اإلعَل ُل
و
حديث ركاه يعلى بف عبيد ،عف سفياف
 –19مسألة ( )883قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ" ،كسئؿ أبك زرعة ،عف
عباس؛ قاؿ :ساؽ النب ( ،)مئة و
و
بدنة فييا جم هؿ ألب جيؿ؟،
ال كرم ،عف منصكر ،عف مقسـ ،عف ابف
فقاؿ أبك زرعة :ىذا خطأ؛ إنما ىك :ال كرم ،عف ابف أب ليلى ،عف الح ـ ،عف مقسـ ،عف ابف عباس،
كالخطأ مف يعلى(.")2

تخريج الحديث
أولً:
ُ
ً
ًً
ً
اب :ف اليدم ىحًديث رقـ ( ،)1749مف طريؽ
 أٍاب الصبلة ،ىب ه
ىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد ف يس ىننو ( ،)168 /3تى ي
َّاس( ،ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،بو ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
النفيل بو ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
اإل ىن ً
ً
ًً
ً
ب أ ٍىبك ً
اب اٍل ىج ىنائً ًز ،ىباب :اٍلي ٍد ًم ًم ٍف ًٍ
اث ىكالذ ي ً
كر ىحًديث
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب ىف ىم ى
ى
اج ٍو ف يس ىننو ( ،)283 /4تىا ي ى
َّاسً ،
َّ
ً و
ً
(رض ى اللوي
رقـ( ،)3100مف طريؽ يس ٍف ىي ى
اف ،ىع ًف ٍاب ًف أب لىٍيلىى ،ىع ًف اٍل ىح ى ـ ،ىع ٍف م ٍق ىسـ ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
ىع ٍنوي) ،بو ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
اف ،ىع ًف ٍاب ًف أب لىٍيلىى ،ىع ًف اٍل ىح ى ًـ ،ىع ٍف ًم ٍق ىسوـ،
 أٍىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ
ىح ىم يد ف مسنده ،)234/1(،مف طريؽ ،يس ٍف ىي ى
َّاس( ،ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،بو ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
ً
الريج ًؿ يي ٍيًدم اٍل ىج ىم ىؿ ىكاٍليب ٍختً َّ ،
اب اٍل ىحجِّ ،بابً :ف َّ
 أٍىخ ىر ىجوي ابف أب شيبة ف مصنفو ( ،)239 /3تى ي
ً
اف ،ىع ًف ٍاب ًف أب لىٍيلىى ،ىع ًف اٍل ىح ى ًـ ،ىع ٍف ًم ٍق ىسوـ ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس،
ىحديث رقـ( ،)13816مف طريؽ ،يس ٍف ىي ى
(ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ،بو ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ى
َّ ً
اب :العيفً ،م ٍق ىسوـ ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس ،ىحًديث
 أٍىخ ىر ىجوي الط ىب ىران ف المعجـ ال بير ( ،)378 /11ىب ي
َّاسً ،
ً و
ً
رقـ( ،)12057مف طريؽ ،يس ٍف ىي ى
اف ،ىع ًف ٍاب ًف أب لىٍيلىى ،ىع ًف اٍل ىح ى ـ ،ىع ٍف م ٍق ىسـ ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
(رض ى
اللَّوي ىع ٍنوي) ،بو ىحًديث متقارب األلفاظ.

( )1انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)20 /
()2
البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)295 /1علؿ أخبار ف المناسؾ ،مسألة رقـ(.)883
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
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ىخرجو اٍلب ٍيي ًق ًف س ىننً ًو ال برل( ً ،)376 /5تىاب اٍلح ِّج ،باب :جك ًاز َّ
الذ ى ًر ىك ٍاأل ٍين ىى ًف اٍليى ىد ىايا،
ي
 أ ٍى ى ي ى ىي ى ى ي ىى
َّاس (ر ً
ً و
ص و
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي)
رقـ ( ،)10158مف طريؽ يس ٍف ىي ي
اف ،ىع ٍف ىم ٍن ي
كر ،ىع ٍف م ٍق ىسـ ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
بلفظو.

ىحًديث
ىحًديث

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
َّ ِ ِ
بن ُع َب ْي ِد ِ
ف ،ال ُك ْوِف ُّي(.")1
سَ
َ -1ي ْعمَى ُ
ُم َّي َة المحام اإليادي الط َنافس ُّي أ َُبو ُي ْو ُ
بن أبي أ َ
()2
و
و
حاتـ عف أبيو قكلو ":صدكؽ اف أ بت أكالد
ابف أب
ابف سعد ":اف قةن ىير الحديث " ،كنقؿ ي
قاؿ ي
ً
ابف ىم ًعيف :قة ،كعنو
أبي ًو ف الحديث ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :اف
ى
صحيح الحديث صالحان ف نفسو ،كقاؿ ي
()3
ابف الجنيد":سئؿ يحيى كأنا أسمع" :أيما أحب
أيضان :يعلى؟ قاؿ :ضعيؼ ف سفياف ،قة ف غيره " ،كقاؿ ي
()4
و
معيف:
ابف
إليؾ ،محمد بف عبيد ،أك يعلى بف عبيد؟ فقاؿ( ":يعلى أحب إل َّ ) ،كأراه قاؿ(:كأ بت) " ،كقاؿ ي
()5
آال و
ً
ؼ يحفظيا ( ،")6كذ ره ابف حباف ف
اف ىحًدي و أ ٍىرىب ىعة ى
" اف يعلى بف عبيد يتشيع " ،كقاؿ العجل  ":قىة ىك ى ى
()7
الح ًافظي ،ال ِّقىةي ،اإلماـ( ،")8كقاؿ أيضان ":قةه عابد( ،")9كقاؿ ابف حجر ":قةه إال ف
ال قات " ،قاؿ الذىب  " :ى
()10
و
شكاؿ سنة تس وع
سعد ":تييكفٌ بال كفة يكـ األحد
حدي ً ًو عف ال كرم ففيو ليف "،كقى ى
اؿ ي
ابف ٍ
لخمس ىخلى ٍكف مف ٌ
كمائتيف(.")11
القول ِ
ِ
فيو :قةه إال ف حدي ً ًو عف ال كرم ففيو ليف.
ُخَلصة

عبد ِ
ي أَبو ِ
ان ْب ُن ِ ِ
س ُر ْو ٍ
اهلل اَْل ُك ْوِف ُّي(.")12
س ْف َي ُ
ق اَلثَّْو ِر ُّ ُ
سع ْيد ْب ِن َم ْ
َ
ُ -2
الحًديث ( ،")13كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف معيف قكلو ":أمير المؤمنيف
قاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة بت ف
ى
ً
اىد إماـ ً
أىؿ العراؽ كأتقف أصحاب أب إسحاؽ،
ف
ى
الحديث ،كقاؿ مرة :قة ،كعف أبيو قكلو :فقيوه حافظه ز ه ي
()1

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف

أسما الرجاؿ ( )389/32رجاؿ صحيح مسلـ ( )378/2تاريخ اإلسبلـ ( )233/5سير

أعبلـ النببل (.)476 /9

( )2انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)366 /6

( )3انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)305 /9
( )4انظر إلى  :سؤاالت ابف الجنيد (.)292 /

( )5انظر إلى  :تاريخ ابف معيف  -ركاية ابف محرز (.)36 /2
( )6انظر إلى  :ال قات للعجل (.)373 /2

( )7انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)654-653 /7
( )8انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)476 /9
( )9انظر إلى  :ال اشؼ (.)397 /2

( )10انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)609 /

( )11انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)366 /6

( )12انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)155-154/11
( )13انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)407/1
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الحًديث إال سفياف ال كرم ،كعف ابف المبارؾ قكلو :ما
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،قكلو :ما بالعراؽ ه
أحد يحفظ ى
كعف يس ٍف ىي ى
رأيت م ؿ سفياف ،كعف ابف الح ـ بف بشير قكلو :ما سمعت بعد التابعيف بم ؿ سفياف ،كعف يحيى بف سعيد

قكلو ":ما رأيت أحدان أحفظ مف سفياف ال كرم ،كعف عبدالرحمف ابف ميدم قكلو ":أئمة الناس ف زمانيـ أربعة
()1
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ ":اف مف سادات أىؿ زمانو حفظان كاتقانان(،")2
ٌ
كعد منيـ سفياف بال كفة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
الم ٍسلًميف كعلمان مف أعبلـ الديف ،مجمعان ىعلىى أمانتو بحيث
كقاؿ
ي
الخطيب البيدادم " :اف إمامان مف أئمة ي
ييستىين ىع ٍف تز يتو مع اإلتقاف كالحفظ ،كالمعرفة كالضبط ،كالكرع كالزىد( ،")3كقاؿ الذىب " :الحجة ال بت(،")4
قاؿ الحافظ ابف حجر ":قة حافظ حجة ،ك اف ربما دلس مات سنة إحدل كستيف كمائة( ،")5كذ ره ف المرتبة

ال انية مف مراتب المدلسيف كىك ممف ال يضر تدليسيـ(.")6
القول ِ
ِ
فيو :قةه حافظه حجةه.
َلص ُة
ُخ َ
بن الم ْعتَ ِم ِر أ َُبو َعتَّ ٍ
السمَ ِم ُّي ال ُك ْوِف ُّي(.")7
اب ُّ
َ -3م ْن ُ
ص ْوُر ُ ُ
ً ً
قاؿ ابف سعد " :ى اف ًقىةن مأٍم ن ً
يعا ىعاليا( ،")8كنقؿ ابف أب حاتـ عف ،شعبة قكلو":
ى
كنا ى ىير اٍل ىحديث ىرًف ن
ى ي
()10
ً
اف أ بت أىؿ اٍل ي كفىة " ،كقاؿ ابف حباف":
منصكر مف ال قات( ،")9كقاؿ العجل ً ":قىة ىبت ًف
ى
الحديث ى ى
ه
)
11
(
ىح يد
مف يعٌب ًاد أىؿ ال كفة كقرائيـ كزىاد مشايخيا كفقيائيـ
الح ًافظي ،ال ٍَّب ي
ت ،القي ٍد ىكةي ،أ ى
" ،كقاؿ الذىب  " :ى
()13
ً ()12
ابف و
حجر ":قة بت ك اف
األ ٍ
العلى ٍـ ،ك اف مف بار الحفاظ األ بات " ،كقاؿ ي
اـ ى
ىعبلىـ " ،كقاؿ أيضان ":ى
اإلم ي
ال يدلس مف طبقة األعمش(،")14كقاؿ الزر ل " :مف أعبلـ رجاؿ الحديث ...لـ ي ف فييا أحفظ للحديث منو،
ً
ً
ك اف قةن بتان ( ،")15كتيكفِّ م ٍنص ً ً
يف ىك ًم ىائ وة(.")16
كر ف آخ ًر ىس ىنة ا ٍىنتىٍي ًف ىكىبل ى
ي ى ى ي ه
( )1انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)225-223/4

( )2انظر إلى :ال قات البف حباف (.)402-401/6
( )3انظر إلى :تاريخ بيداد (.)219/10

( )4انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)169/2
( )5انظر إلى :تقريب التيذيب (.)244/

( )6انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)32/

( )7انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)402 /5
( )8انظر إلى :الطبقات ال برل ()328 /6

( )9انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)153 /1
( )10انظر إلى :ال قات للعجل (.)299 /2

( )11انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)263 /
( )12انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)402 /5

( )13انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)742-741 /3
( )14انظر إلى :تقريب التيذيب (.)547 /

( )15انظر إلى :األعبلـ للزر ل (.)305 /7
( )16انظر إلى :الطبقات ال برل (.)328 /6
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قول ِ
َلص ُة ال ِ
فيو :قةه بت.
ُخ َ
صِ
ي ا ْل ُكوِف ُّي(.")1
ار ُّ
الر ْح َم ِن ْب ِن أبي لَ ْيمَى ،أ َُبو َع ْب ِد َّ
ُ -4م َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن األَ ْن َ
()2
و
و
ابف أب
أيت أحدان
حاتـ عف شعبة قكلو ":ما ر ي
ابف سعد ف طبقاتو دكف جروح أك تعديؿ " ،كنقؿ ي
ذ ره ي
أسكأى حفظان مف ً
صدكؽ ،قة ،ـ قاؿ بعد ذلؾ ب ير ":ك اف فقيينا ،صاحب
ابف أب ليلى( ،")3قاؿ العجل ":
ه
ى
()4
ً
ً
ً
فاحش الخطأ يركم الش ى على التكىـ ،كيحدث على
ابف حباف " :اف ردم ى الحفظ ىير الكىـ
ى
سنة "،كقاؿ ي
الحسباف ،ف ر المنا ير ف ركايتو ،فاستحؽ الترؾ ،تر و أحمد بف حنبؿ ،كيحيى بف معيف ،كقاؿ أحمد بف
()6
ً ()5
م ًف
حنبؿ" :
ي
ضعيؼ الحديث " ،كذ ره العقيل ف الضعفا " ،كقاؿ النسائ  ":أحد اٍلفيقىيىا لى ٍي ىس بًاٍلقى ًك ٌ
()7
الحًديث ،ىكعف يحيى بف سعيد
طرب ًف
ضى
الحًديث " ،كنقؿ ابف الجكزم ،عف شعبة قكلو" :س اٍل ًح ٍفظ يم ٍ
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
اؾ ،ىكعف أىب ىحاتـ
مرة لى ٍي ىس بً ىذ ى
الحديث ،ىكقى ى
ضع ي
يؼ ى
قكلو ":س اٍلح ٍفظ جدان ىكعف يحيى بف معيف قكلو " :ى
اؿ ٌ
الرًازم شيؿ بًاٍل ً
يحتىج بً ًو(،")8
فسا حفظو ىكىال يتيـ بً ىش ٍ و مف اٍل ى ًذب ،إًَّن ىما يين ر ىعلى ٍي ًو ى ٍىرة اٍل ىخطىأ ىكىال ٍ
ى
َّ ٌ
قضا ى
ً ً ()9
ً
ً
ً ً
ً
أح يد األعبلـ ( ،")10كقاؿ
كقاؿ الذىب " :قىاض اٍل ي كفىة ىكفىقييييىا ىك ىعال يميىا ىك يم ٍق ًريئيىا ف ىزىمانو " ،كقاؿ أيضان ":ى
الحفظ جدان ( ،")11تكف بال كفة سنة ماف كأربعيف كمائة (.")12

صدكؽ س
ابف حجر" :
ه
القول ِ
ِ
صدكؽ س الحفظ جدان.
فيو:
َلص ُة
ه
ُخ َ
ت :إنو أيسقط مف اإلسناد ،كمف خبلؿ تتبع
ُق ْم ُ

لطرؽ الحديث المختلفة تبيف ل

أنو ضمف رجاؿ

أف الذم أسقطو "يعلى" تار ان الحديث عف بياف علتو.
اإلسناد كاسناد الحديث منقطع ،ك ٌ
ِ ِ ()14
()13
لى ُم ،ا ْل ُكوِف ُّي(.")1
 -5ا ْل َح َك ُم ْب ُن ُعتَ ْي َب َة  ،أ َُبو ُم َح َّم ٍد ،ا ْلك ْند ُّ
ي َ ،م ْو ُ

( )1انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)967 /3

( )2انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)341 /6

( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)152 /1
( )4انظر إلى :ال قات للعجل (.)407 /

( )5انظر إلى :المجركحيف البف حباف ()244 /2
( )6انظر إلى :الضعفا ال بير للعقيل (.)98 /4

( )7انظر إلى :الضعفا كالمترك كف للنسائ (.)92 /

( )8انظر إلى :الضعفا كالمترك كف البف الجكزم (.)76 /3
( )9انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)967 /3
( )10انظر إلى :ال اشؼ (.)193 /2

( )11انظر إلى :تقريب التيذيب (.)493 /

( )12انظر إلى الطبقات ال برل (.)341 /6

()13
ت :كىك غير الح ـ ابف عتيبة ابف النياس آخره ميملة العجل قاض ال كفة ال أعرؼ لو ركاية كىك عصرم الذم قبلو
يق ٍل ي
كقيؿ إنو ىك تمييز .انظر إلى :تقريب التيذيب ( ،)175/كالضعفا كالمترك كف البف الجكزم (.)228/1
( )14ا ٍل ً ٍن ًدم :ب سر ال اؼ كس كف النكف ك سر الداؿ الميملة ،ىذه النسبة إلى ندل ،كى قرية مف قرل سمرقند انظر إلى:

األنساب للسمعان (.)161 /11
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سعد ":ى اف قةن فقييان عالًما عاليا رًفيعا ى ًير اٍلحًد ً
قاؿ ابف و
يث( ،")2كنقؿ ابف أب
ى ى
ى
ي
ى ن ى ى ن
()4
()3
و
معيف قكلو ":قة ،كعف أبيو قكلو " :قة "،كقاؿ
قكلو ":بت قة كل ف يختلؼ ،يعن حدي و " ،كعف ابف
حاتـ عف القطاف

العجل  ":قة ،بت ف الحديث ،")5(،ككصفو ؿ مف ،النسائ (،")6ك العبلئ ( ،")7كابف حجر(")8بالتدليس كقاؿ

ت :كجعلو
ابف حجر ":مف فقيا ال كفة مشيكر كصفو النسائ بالتدليس كح اه السلم عف الدارقطن ُ ،ق ْم ُ
يصرحكا بالسماع( ،")9كقاؿ
ابف حجر مف المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف الذيف يقبؿ حدي يـ كاف لـ
ٌ
()11
ً ()10
ً
ت قةه
ىى ًؿ ال ي ٍكفى ًة " ،كقاؿ أيضان ":قانً ه
اـ ال ى بًٍي ير ،ىعالً يـ أ ٍ
ىح يد األ ٍ
الذىب  ":اٍلفىقيوي أ ى
ىعبلـ " ،كقاؿ أيضان ":ى
اإلم ي
ً
ب سنة( ،")12كقاؿ ابف حجر ":قة بت فقيو إال أنو ربما دلس (،")13ى تييكفِّ ى اٍل ىح ى يـ بًاٍل ي كفى ًة ىس ىنةى ىخ ٍم ىس
صاح ي
ىع ٍش ىرةى ىك ًم ىائ وة ف خبلفة ىشاـ بف عبد الملؾ(.")14
القول ِ
ِ
بت فقيوه إال أنو ربما دلس.
ص ُة
فيو . :قةه ه
ُخَل َ
لطرؽ الحديث المختلفة تبيف ل

أنو ضمف رجاؿ

ت :لقد أيسقط مف اإلسناد ،كمف خبلؿ تتبع
ُق ْم ُ
أف الذم أسقطو "يعلى" تار ان الحديث عف بياف علتو.
اإلسناد كاسناد الحديث منقطع ،ك ٌ
ِ
ِ
ب َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َعب ٍ
َّاس َو ُى َو َم ْولَى َع ْب ِد المَّ ِو
صاح ُ
ب ََ َجرةُ ،
س ٌم بن ُ
ويقالْ ":ابن نجدة ،أ َُبو القاسمَ ،
 -6م ْق َ
ْب ِن ا ْل َح ِ
ار ِث(.")15
ً ()16
ً ً
ً
و
حاتـ عف أبيو قكلو ":صالح الحديث ال
ابف أب
اف ى ىير اٍل ىحديث ى
ضعيفنا "،كنقؿ ي
ابف سعد ":ى ى
قاؿ ي
بأس بو ( ،")17كقاؿ العجل ً ":قىة( ،")18كقاؿ الذىب  ":مقسـ ":عف ابف عباس ،قاؿ أبك محمد بف حزـ":

( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)208 /5
( )2انظر إلى :الطبقات ال برل (.)324 /6

( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)124 /3
( )4انظر إلى :المصدر السابؽ (.)125 /3
( )5انظر إلى :ال قات للعجل (.)126 /
( )6انظر إلى :ذ ر المدلسيف (.)123 /

( )7انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)106/

( )8انظر إلى :طبقات المدلسيف .)30 /( /
( )9انظر إلى :المصدر السابؽ .)30 /( /

( )10انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)224 /3

( )11انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)208 /5
( )12انظر إلى :ال اشؼ (.)345 /1

( )13انظر إلى :تقريب التيذيب (.)175 /

( )14انظر إلى :الطبقات ال برل (.)324 /6

( )15انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)461/28كالطبقات ال برل ،)471/5( :كالتاريخ ال بير للبخارم.)33/8(:
( )16انظر إلى :الطبقات ال برل (.)23 /6

( )17انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)414 /8
( )18انظر إلى :ال قات للعجل (.)295 /2
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()1
ابف حزـ ،كقد ٌك قو غير كاحد ،كالعجب أف
ضعفو ي
ضعيؼ " ،كقاؿ أيضان ":صدكؽ مف مشاىير التابعيفٌ ،
(")2
ابف حزـ ":ليس بالقكم( ،")3ىكقىاؿ ابف
البخارم أخرج لو ف صحيحو ،كذ ره ف تاب الضعفا ،كقىاؿ ي
حجر ،قاؿ الساج  ":ت لـ الناس ف بعض ركايتو ،كقىاؿ يعقكب بف سفياف ،ك َّ
الد ىارقيطنً ٌ  ":قة( ،")4كقاؿ ابف
ى
و ()6
صدكؽ ك اف يرسؿ ( ،")5تييكفِّ ى ىس ىنةى إً ٍح ىدل ىك ًم ىائة ".
حجر":
ه
القول ِ
ِ
صدكؽ.
فيو:
َلص ُة
ه
ُخ َ
اشٍم ا ْلقُر ِش ُّي ا ْلي ِ
بن َى ِ
ِ
اش ِم ُّي ،أ َُبو ا ْل َعب ِ
َ -7ع ْب ُدالمَّ ُو ْب ُن َعب ِ
ب ِ
َّاس صحابي جميل سبقت
َّاس ْب ِن َع ْبدالمطمَ ُ
َ
َ

ترجمتو في مسألة رقم ( ،)1011ورتبتو صحابي جميل.

بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ثَلث ٍ
عمل:
فيو ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

ث عنيا أبك زرعة فقاؿ ":ىذا خطأه؛ إنما ىك :ال كرم ،ىع ًف ٍاب ًف أب لىٍيلىى ،ىع ًف اٍل ىح ى ًـ ،ىع ٍف
الت
تحد ى
ٌ
َّاس( ،ر ً
ً و
ض ى اللَّوي ىع ٍنييما) كالخطأ مف يعلى.
م ٍق ىسـ ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
يتبيف ل مف خبلؿ تتبع لطرؽ الحديث المختلفة أف ف إسناد ىذا الحديث انقطاعان،
ُق ْم ُ
ت :كالذم ٌ

أف الذم حصؿ منو االنقطاع ىك "يعلى" ،فقد أسقط يعلى اركييف مف اإلسناد كىماٍ :اب ًف أب
كيبيف أبك زرعة ٌ
لىٍيلىى ،كاٍل ىح ى يـ ٍب يف يعتىٍي ىبةى ،كىذا خطأه مف يعلى ،كى علةه خفيةه قادحةه.
ً
ً
و
ابف و
للحديث
كف
حجر معقٌبان على بلـ أب حاتـ " :فِف قيؿ :إذا اف الراكم قة فل ىـ ال يجكز أف ي ى
قاؿ ي
حدث بأحدىما (مركيان كباآلخر م ار انر)( ،")7يقلنا :ىذا التجكيز ال نن ره؛ ل ف مبنى ىذا العلـ
إسناداف عند شيخو ٌ
على غلبة الظف(.")8

ِ
العمّ ُة الثانية:

اف اىل ٍَّكًرم ،ك اٍل ىح ى يـ ٍب يف يعتىٍي ىبةى .كمف المعلكـ بيف
كجكد راكييف مدلسيف مف المرتبة ال انية ،كىما :يس ٍف ىي ي
ً
يصرح بالسماع.
المحد يف أف المدلس مف المرتبة ال انية يقبؿ ىحدي و ،كاف لـ ٌ
بالسماع مف طر و
ؽ أخرل فتزكؿ علة تدلسييما الظاىرة غير القادحة.
ُق ْم ُ
صرحا ٌ
ت :كقد ٌ

( )1انظر إلى :ذيؿ ديكاف الضعفا (.)72 /
( )2انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)176 /4
( )3انظر إلى :المحل .)189 / 2( :

( )4انظر إلى :تيذيب التيذيب(.)289 / 10
( )5انظر إلى :تقريب التيذيب (.)545 /

( )6انظر إلى :الطبقات ال برل (.)23 /6
()7
()8

ما بيف قكسيف ذا ف جميع النسخ كلعؿ الصكاب :فحدث بأحدىما مرة كباآلخر مرة؟.
انظر إلى :الن ت على تاب ابف الصبلح البف حجر (.)875 /2
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ِ
العمّ ُة الثالثة:

الحًديث ،كىكً :م ٍق ىس يـ بف يب ىجرة ،كتعد ىذه العلة علةه ظاىرةه قادحة.
كجكد رواك صدكؽ ف إسناد ىذا ى

ِ
العمّ ُة الرابعة:

فيو رواك صدكؽ سيئ الحفظ ،كىك ٍاب ًف أب لىٍيلىى ،كى علةه ظاىرةه قادحة.

ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
ضعيؼ جدان ؛ بسبب االنقطاع المكجكد ف سند الحديث ،ككجكد ٍاب ًف أب لىٍيلىى،
الحديث بيذا اإلسناد
ي
ه
سيئي الحفظ.
كىك
ه
صدكؽ ٌ
األ نموذج الرابع :وفيو اإلعَلل بالضطراب(.)1

ًو
(رًح ىموي اللي )" :كسمعت أب كذ ر حديث صفكاف ،عف الكليد ،عف
 –20مسألة ( )904قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
شيباف ،عف األعمش ،عف أب صالح ،عف أب ىريرة ،عف النب ( )قاؿ :ال ىجرة بعد الفتح ،كل ف جياد
كنية ،كاذا استنفرتـ فانفركا؟ قاؿ أب  :ىذا خطأ ،.قاؿ أب  :اف صفكاف ربما يركيو فيقكؿ :عف أب صالح،

عف ابف عباس ،عف النب ( .)كيركيو شيباف فيضطرب فيو ،مرة يقكؿ :عف ابف عباس ،كأحيانان يقكؿ:

عف أب ىريرة ،عف النب ( ،.)كالصحيح إنما ىك :األعمش ،عف مجاىد ،عف طاكس ،عف ابف عباس،
عف النب ( ،.)قاؿ أب  :كيظف قكـ أف حديث الكليد غريب(.")2

تخريج الحديث
أولً:
ُ
 -أخرجو البخارم ف

صحيحو ( ً ،)15 /4تىاب ً ً
ض ًؿ ً
الجيى ًاد ىكالس ىِّي ًر ،حديث
اب :فى ٍ
الجيىاد ىكالس ىِّي ًر ،ىب ي
ي
َّاس ر ً
ً َّ ً ً
ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما ،مرفكعان حديث بلفظو.
رقـ( ،)2783مف طريؽ ىعل ٍب يف ىع ٍبد اللو بو ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
 أخرجو مسلـ ف صحيحو ( ً ،)1487 /3تى ي ً ًاب :اٍلم ىب ىاي ىع ًة ىب ٍع ىد فىتٍ ًح م َّ ةى ىعلىى ًٍ
اإل ٍس ىبلًـ ىكاٍل ًجيى ًاد
ى
اب ٍاإل ىم ىارة ،ىب ي ي
ىكاٍل ىخ ٍي ًر ،ىكىب ىي ً
اؽ ٍب يف
اف ىم ٍع ىنى ىال ًى ٍج ىرةى ىب ٍع ىد اٍلفىتٍ ًح ،حديث رقـ ( ،)1353مف طريؽ ىي ٍح ىيى ٍب يف ىي ٍح ىيى ،ىكًا ٍس ىح ي
َّاس ر ً
ً ً
حديث بلفظو.
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما،
ه
يـ بو ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
إ ٍب ىراى ى
ت؟ حديث رقـ (،)2480
اب ًف اٍل ًي ٍج ىرًة ىى ًؿ ٍانقىطى ىع ٍ
 أخرجو أبك داكد ف سننو ( ً ،)3 /3تىاب اٍل ًجيى ًاد ،ىب هَّاس ر ً
حديث بلفظو.
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما،
ه
مف طريؽ يع ٍ ىم ي
اف ٍب يف أب ىش ٍي ىبةى ،بو ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
 أخرجو الترمذم ف سننو ( )148 /4أ ٍىبكاب السِّي ًر عف رس ً َّ ًاب ىما ىجا ى ًف ال ًي ٍج ى ًرة حديث
كؿ اللو ) ،)ىب ي
ى ي ى ىٍ ى ي
َّاس (ر ً
ىح ىم ىد ٍب يف ىع ٍب ىدةى الضِّ
حديث بلفظو.
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما)،
ه
رقـ ( ،)1590مف طريؽ أ ٍ
َّب ِّ بو ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى

()1
ً ً
و
ًو
و
ًَّ
م
ص ٍحىبتً ًو ا ٍل ىم ٍرًك َّ
ت إً ٍح ىدل ِّ
ِّح ٍ
ا ٍل يم ٍ
ب :يى ىك الذم يي ٍرىكل ىعلىى أ ٍىك يجو يم ٍختىلفىة يمتىقى ًارىبة ،فىًِ ٍف يرج ى
ضطى ًر ي
الرىك ىايتىٍي ًف بًح ٍفظ ىرًاكييىا أ ٍىك ى ٍىرًة ي
يث ًًإل ٍشع ًارًه بًع ىدًـ الض ٍ ً
ؼ ا ٍلح ًد ً
ضطى ًربا .ك ًاال ٍ ً
ؾ :فىا ٍلح ٍ ـ لً َّا ً
ىع ٍنوي ،أ ٍىك ىغ ٍي ًر ىذلً ى
ض ٍع ى ى
ب ى
اب ييك ًج ي
ضط ىر ي
لر ًج ىحة ،ىكىال ىي ي ي
ى
ى
َّبط ،ىكىيقىعي
ي ي
كف يم ٍ ن ى
ً
ًف ًٍ
اع وة .انظر إلى :تدريب الراكم ف شرح تقريب النكاكم (.)308/1
اإل ٍسىن ًاد تى ىارةن ،ىكًف ا ٍل ىمتٍ ًف أ ٍ
يخ ىرل ،ىكًفي ًي ىما م ٍف ىرواك أ ٍىك ىج ىم ى
()2
البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)302-301/1علؿ أخبار ف اليزك كالسير ،مسألة رقـ(.)904
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
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ً
الد ِّ
ض ًؿ اٍل ًجيى ًادً ،ذ ٍ ير اٍل ىخ ىب ًر َّ
اؿ
اب فى ٍ
اب الس ىِّي ًر ،ىب ي
 أخرجو ابف حباف ف صحيحو ( ،)452 /10تى يً
َّت نًيَّتيو ًف ً
اٍل ًجي ى ً
يو ىيقيكـ مقى ً ً
اـ ٍب يف ىخالًود
صح ٍ ي
اد ل ىم ٍف ى
ى
اـ اٍلي ٍج ىرة ،حديث رقـ ( ،)4592مف طريؽ ،ى ىش ي
ي ى ى
َّاس ر ً
ً
ًو
ىع ىم ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما،
ش ،ىع ٍف أب
عف اٍل ىكلً ي
اف ،ىع ًف ٍاأل ٍ
يد ٍب يف يم ٍسلـ ،عف ىش ٍي ىب ي
ى
صال وح ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
مرفكعان جز مف الحديث بلفظو.
يد ٍب يف يم ٍسلًوـ ،عف
باب األلؼ ،حديث رقـ ( ،)79مف طريؽ اٍل ىكًل ي
 أخرجو أبك يعلى ف معجمو ( ،)88 /يَّاس (ر ً
ً
ىع ىم ً
حديث بلفظو.
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما) ،مرفكعان
ه
اف ،ىع ًف ٍاأل ٍ
ىش ٍي ىب ي
ش ،ىع ٍف أب ى
صال وح ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
و
صالح عف ً
عباس ،حديث
ابف
باب ،أب
 أخرجو الطبران ف المعجـ ال بير (،)339 /10و
ي
ىع ىم ً
ش ،ىع ٍف أب
رقـ( ،)10844مف طريؽ صفكاف بف صالح ،عف اٍل ىكلً ًيد ٍب ًف يم ٍسًلوـ ،عف ىش ٍي ىباف ،ىع ًف ٍاأل ٍ
َّاس (ر ً
ً
حديث بلفظو.
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما) ،مرفكعان
ه
ى
صال وح ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
و
السير ،حديث
 أخرجو ابف أب حاتـ ف تابو العلؿ ( ،)318/1يباب علؿ أخبار ركيت ف اليزك ك ٌ
ًو
ىع ىم ً
ش ،ىع ٍف أب
رقـ( ،)953مف طريؽ صفكاف بف صالح ،عف اٍل ىكلً ي
اف ،ىع ًف ٍاأل ٍ
يد ٍب يف يم ٍسلـ ،عف ىش ٍي ىب ي
صالً وح ،ىع ًف أب ىريرة ،مرفكعان حديث بلفظو.
ى
ىعلىى أ َّ
ىف
ؽ،
ٍاألىٍزىر ي

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
ار أَبو ع ْب ِد ِ ِ َّ ِ
ان ِ ِ
صالِ ِح ِ
ش ِق ُّي(.")1
ِّم ْ
ص ْف َو َ
ان ُ
ص ْف َو ُ
بن د ْي َن ٍ ُ َ
بن َ
بن َ
َ -1
الممك الثقَف ُّي َم ْولَ ُى ُم ،الد َ
َ
صدكؽ( ،")2كذ ره ابف حباف ف تاب ال قات كقاؿ ":اف ينتحؿ
نقؿ ابف حاتـ عف أب زرعة قكلو":
ه
()3
ً
م ":قة عند أىؿ الحديث( ،")4كقاؿ أبك عبيد األجرم عف أب داكد ":حجة(،")5
مذىب الرأم " ،كقاؿ التٍِّرًمذ ٌ
كنقؿ ميلطام عف عل الطكس  ،كأب عيسى البكغ  ،كمسلمة بف قاسـ قكليما ":قة( ،")6كقاؿ الذىب ":
ً
ؽ( ،")7قاؿ أيضان ":محدث دمشؽ ،كنقؿ عف أب داكد قكلو:
ث ،ال ِّقىةي ،يم ىؤِّذ يف ىج ً
الم ىح ِّد ي
امع ًد ىم ٍش ى
ى
الحافظي ،ي
()8
كعده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف الذيف
حجر بالتدليسٌ ،
"حجة " ،ككصفو ي
ابف ى
ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع ،كقاؿ بعدىا ":ك قة أبك داكد كغيره كنسب إلى التسكية ( ،")9كنقؿ
ابف جكصا
الجيان قكلو " :قة ،كقكؿ ابف حباف ف آخر مقدمة الضعفا :
ابف حجر عف أب عل
ي
ٌ
سمعت ى
يسكياف الحديث يعن
يقكؿ ،سمعت أبا زرعة الدمشق يقكؿ :اف صفكاف بف صالح ،كمحمد بف مصفى ٌ

( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)475 /11كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)191 /13
( )2انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)425 /4
( )3انظر إلى :ال قات البف حباف (.)321 /8

( )4انظر إلى :جامع الترمذم ( ،)531/5حديث (.)3507
( )5انظر إلى :سؤاالت اآلجرم الب داكد(.)17 / 5
( )6انظر إلى :إ ماؿ تيذيب ال ماؿ (.)383 /6
( )7انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)475 /11
( )8انظر إلى :ال اشؼ (.)503 /1

( )9انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)39 /
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()1
ابف حجر ":قة ك اف يدلس تدليس التسكية ،قالو أبك زرعة الدمشق (،")2
يدلساف تدليس التسكية " ،كقاؿ ي
مائتىٍي ًف(.")3
ات ًف ىربً ٍي وع األكؿ ،ىس ىنةى تً ٍس وع ىكىبلى ًٍي ىف ىك ى
ىم ى
القول ِ
ِ
تدليس التسكية.
فيو :قةه ك اف يدلٌ يس
َلص ُة
ى
ُخ َ
ِ
المرتبة
مدلس من
سمِ ٌم القرشي سبقت ترجمتو في المسألة رقم ( ،)1066ورتبتو :ثقة
 -2ا ْل َولِيد بن ُم ْ
ٌ
الر ِ
بالسماع.
الذين ل يقب ُل َح ِديثيم إل إذا صرحوا
ابعة
ِ
َ
اوَي َة التَّ ِم ْي ِم ُّي( ،)4م ْولَ ُىمَّ ،
الر ْح َم ِن أ َُبو ُم َع ِ
ي(.")5
الن ْح ِو ُّ
بن َع ْب ِد َّ
َ -3
ان ُ
ش ْي َب ُ
َ
(")6
و
حاتـ عف أحمد بف حنبؿ قكلو ":شيباف أحب
بف أب
ابف سعد ":اف قةن ىير الحديث  ،كنقؿ ا ي
قاؿ ي
ير ،كىك صاحب و
تاب صحيح ،حدي و صالح ،كعف يحيى بف معيف
إلى مف األكزاع ف يحيى بف أب
َّ
قكلو ":قة ،كعف أبيو قكلو ":حسف الحديث صالح الحديث ي تب حدي و كال يحتج بو(،")7كقاؿ العجل  ":قة

( ،")8كذ ره ابف حباف ف تابو مشاىير علما األمصار دكف جرح أك تعديؿ ( ،")9كذ ره أيضان ف تاب
الن ىسائً قكلوً ":قىةه ،كعف ٍاب ًف ًخ ىر و
ؽ ،كعف يع ٍ ىماف ً
ال قات( ،")10كنقؿ الخطيب عف َّ
بف ىس ًع ٍيود:
ص يد ٍك ه
اش قكلو ":ى
ً
يقٍل ي ً
ىع ىم ً
ب
اؿً :قىةه ًف ي ِّؿ ىش ٍ و  ،ىكقى ى
ش؟ فىقى ى
اف ىما ىحاليوي ًف األ ٍ
صاح ي
اؿ ىي ٍعقي ٍك ي
بف ىش ٍي ىبةى ":ىش ٍي ىب ي
ب ي
ت ل ىي ٍح ىيى :ىش ٍي ىب ي
اف ى
ً
و
و
و
معيف قكلو ":قة ( ،")11كنقلو
ابف اليبلب عف ابف
ابف أب مريـ ،ك ي
يح يرٍكؼ ىكًق ىار ات ،ىم ٍشيي ٍكهر بً ىذل ىؾ ،كقاؿ ي
و
حركؼ كق ار ات ،حجة
صاحب
الذىب أيضان (،")12كقاؿ الذىب  ":اإلماـ ،ال ىح ًافظي ،ال ِّقىةي( ،")13كقاؿ أيضان":
ي

( )1انظر إلى  :تيذيب التيذيب (.)427 /4
( )2انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)276 /

( )3انظر إلى  :سير أعبلـ النببل ( ،)475 /11كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)193 /13
( )4التَّ ًم ً
يم  :بفتح التا المنقكطة با نتيف مف فكقيا كاليا المنقكطة با نتيف مف تحتيا بيف الميميف الم سكرتيف ،ىذه النسبة إلى
تميـ ،كالمنتسب إلييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كالى زماننا ىذا .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)76/3

( )5انظر إلى  :سير أعبلـ النببل ( ،)406 /7ك تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)592 /12
( )6انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)355 /6

( )7انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)356 /4
( )8انظر إلى  :ال قات للعجل (.)224 /

( )9انظر إلى  :مشاىير علما األمصار (.)268 /
( )10انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)449 /6
( )11انظر إلى  :تاريخ بيداد (.)374 /10

( )12انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)407 /7
( )13انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)406 /7
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()1
ً
ب و
ابف و
تاب ييقا يؿ إنو منسكب إلى نحكة بطف مف األزد ال إلى علـ النحك (،")2
حجر ":قة صاح ي
" ،كقاؿ ي
تكف ببيداد سنة أربع كستيف كمائة ف خبلفة الميدم كدفف ف مقبرة الخيزراف(.)3
القول ِ
ِ
فيو :قةه.
َلص ُة
ُخ َ
اىمِ ُّي مولَ ُىم ،ال ُكوِف ُّي ،الح ِ
ي ،ال َك ِ
ٍ
ِِ
افظُ(.")4
َس ِد ُّ
َع َم ُ
بن ِم ْي َر َ
ان ُ
سمَ ْي َم ُ
 -4األ ْ
َ
ْ
َْ
ان ال َكاىم ُّي أ َُبو ُم َح َّمد األ َ
ش ُ
ً
ب ًعٍلوـ بًاٍل ىحًديث ( ،")5كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف معيف أنو
ىع ىم ي
اف األ ٍ
صاح ى
قاؿ ابف سعد " :ى ى
ش ى
()6
بحًدي و ،كقاؿ
قاؿ ":سليماف بف ميراف األعمش قة ،" .كقاؿ أيضان ":سمعت أب يقكؿ ":األعمش قةي يحتى يج ى
()7
اؿ ":ىح َّد ىنً أب ،
أيضان ":سمعت أبا زرعة يقكؿ ":سليماف األعمش إماـ،" ..كنقؿ الخطيب عف اٍل ًع ٍجلً  ،قى ى
اؿ ًف مك ً
ً
ًً
ً ً
قى ى ً
اف ىع ًس نار ىسيِّئى اٍل يخلي ً
ض وع
ؽ ،ىكقى ى
اف يم ىح ِّد ى
ث أٍ
اف فىص ن
يحا ،ىك ى ى
ىى ًؿ اٍل ي كفىة ف ىزىمانو ىك ى ى
اؿ :قىةه ،ي كًف  ،ىك ى ى
ىٍ
اف ىعالً نما بًاٍلفى ىرائً ً
ض ،ىكلى ٍـ ىي ي ٍف ًف ىزىمانً ًو ًم ٍف طىىبقىتً ًو أى ٍ ىىر ىحًدي ا ًم ٍنوي( ،")8كقاؿ
ى
اف ال ىيٍل ىح يف ىح ٍرفنا ،ىك ى ى
آخ ىر ":ى ى
)
9
(
ً
ً
ً ً
َّاف ف ال قات كقاؿ ":ك اف مدلسان أخرجناه ف ىذه الطبقة؛ َّ
ألف لو لقا
اٍلع ٍجل  " :قىة ي كًف " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
()10
ً
َّاف ،رأل أنس بف مالؾ كسمع منو أحرفان
كحفظان كاف لـ يصح لو سماع المسند عف أنس " ،كقاؿ ٍاب يف حب ى
يسيرة مات سنة ماف كأربعيف كمائة ك اف مدلسان ( ،")11قاؿ أبك العباس اإلربل  ":اف قةن عالمان فاضبلن (،")12
كقاؿ عيسى بف يكنس ":لـ ىنر نحف كالقرف الذم قبلنا م ؿ األعمش :ما رأيت األغنيا كالسبلطيف عند و
أحد
ي
ي
ى
)
13
(
ً ً
الم ٍق ًرئًٍي ىف
أحقى ىر منيـ عند األعمش مع فقره كحاجتو " ،كقاؿ الذىب " :اإلماـ ،ىش ٍي يخ اإل ٍسبلىـ ،ىش ٍي يخ ي
الم ىح ِّد ً ٍي ىف(،")14كقاؿ أيضان ":أحد األعبلـ( ،")15كقاؿ الذىب  ":اف رأسان ف العلـ النافع كالعمؿ الصالح(،")16
ىك ي

ؾ كاألغنيا ي ف مجلس أحقر منيـ ف مجلس األعمش مع شدة
كقاؿ السخاكم ":قيؿ ":لـ ىي ىر
السبلطيف كالملك ي
ي

( )1انظر إلى :ال اشؼ (.)491 /1

( )2انظر إلى :تقريب التيذيب (.)269 /

( )3انظر إلى :الطبقات ال برل (.)355 /6

( )4انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)226 /6
( )5انظر إلى :الطبقات ال برل (.)331 /6

( )6انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)146 /4
( )7انظر إلى :المصدر السابؽ (.)147 /4
( )8انظر إلى :تاريخ بيداد (.)5 /10

( )9انظر إلى :ال قات للعجل (.)432 /1

( )10انظر إلى :ال قات البف حباف (.)302 /4

( )11انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)179 /
( )12انظر إلى :كفيات األعياف (.)400 /2
( )13انظر إلى :كفيات األعياف (.)400 /2

( )14انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)226 /6
( )15انظر إلى :ال اشؼ (.)464 /1

( )16انظر إلى :كتذ رة الحفاظ.)213 /1( .
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()2
حاجتو كفقره(،")1كقاؿ الزر ل  ":تابع  ،مشيكر اف عالمان بالقرآف ك ً
حج ىر
ابف ى
ى
الحديث كالفرائض " ،كجعلو ي
يصرحكا بالسماع ،كقاؿ:
ف المرتبة ال انية مف مراتب المدلٌسيف الت اليضر تدليسيـ كيقبؿ ىحًدي يـ كاف لـ
ٌ
الن ىسائً ك َّ
" اف يدلس كصفو بذلؾ ال اربيس ك َّ
طنً كغيرىـ( ،")3ذ ره السيكط ف أسما المدلسيف،
الد ىارقي ٍ
()5
ً ً
ابف
مشيكر
اإلماـ
كقاؿ ":مشيكر بو ( ،")4كذ ره العبلئ ف المدلسيف ،كقاؿ":
بالتدليس يم هر منو "،قاؿ ي
ه
ي
()6
ً
حجر ":قةه ً
حافظه ً
و
يف ىك ًم ىائ وة ،ىكقىا ىؿ
ؼ بالق ار ات كرع " ،كقى ى
عار ه
اؿ اٍليى ٍي ىيـ ٍب يف ىعًدم ":ىك ىم ى
ات ىس ىنةى ىس ٍب وع ىكأ ٍىرىبع ى
ً
ض يؿ ٍب يف يد ى ٍي وف ":تييكفِّ ىس ىنةى ى ىم و
يف ىك ًم ىائ وة(.")7
يم ىح َّم يد ٍب يف يع ىم ىر اٍل ىك ًاقًدم ىكاٍلفى ٍ
اف ىكأ ٍىرىبع ى
ى
ً
ِ ِ
مدلس مف ال انية.
َلص ُة
القول فيو :قةه حافظه ه
ُخ َ
ان(َّ )8
َّات()9ا ْل َم َد ِن ُّي(.")10
ص ِال ٍح َّ
الزي ُ
الس َّم ُ
َ -5ذ ْك َو ُ
ان أ َُبو َ
()11
و
و
أحمد بف حنبؿ" :مف أجلة
معيف ":قة( ،")12كقاؿ
ابف
ي
ابف سعد " :قةه يير الحديث " ،كقاؿ ي
قاؿ ي

()15
()14
()13
ابف أب
الناس كأك قيـ " ،كقاؿ مرة " :قةه قة " ،كقاؿ العجل  " :قة " ،كنقؿ ي
()16
ابف حباف ف
"صالح الحديث يحتج بحدي و" ،كعف أب زرعة قكلو " :قة مستقيـ الحديث " ،كذ ره ي
()18
()17
ابف حجر ":قة بت ،مات سنة إحدل كمائة(.")19
ال قات " ،كقاؿ الذىب " :مف األئمة ال قات " ،كقاؿ ي
القول ِ
ِ
فيو :قةه بت.
َلص ُة
ُخ َ

حاتـ عف أبيو قكلو:

( )1انظر إلى :اإلعبلف بالتكبيخ(.)66/

( )2انظر إلى :األعبلـ للزر ل (.)135 /3
( )3انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)33 /
( )4انظر إلى :أسما المدلسيف (.)55 /

( )5انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)188 /
( )6انظر إلى :تقريب التيذيب (.)254 /

( )7انظر إلى :الطبقات ال برل (. )333 /6

()8
َّم ً
اف :بفتح السيف الميملة كتشديد الميـ كف آخرىا النكف ،ىذه النسبة إلى بيع السمف .األنساب للسمعان .)208/7( :
الس َّ

(َّ )9
َّات :بفتح الزام كتشديد اليا المنقكطة با نتيف مف تحتيا كف آخرىا التا المنقكطة با نتيف مف فكقيا ،ىذه النسبة إلى بيع
الزي ي
الزيت كىك نكع مف األدىاف ي كف أ رىا بالشاـ ،ك ذلؾ إلى جلبو كنقلو مف بلد إلى بلد .األنساب للسمعان (.)355/6
( )10انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)513/8
()11

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)231/5

( )12انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)245/

( )13انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ (.)19/2
()14

انظر إلى :المرجع السابؽ (.)161/3

()15

انظر إلى :معرفة ال قات (.)345/1

()17

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)221/4

( )16انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)451/3
()18

انظر إلى :ال اشؼ (.)386/1

( )19انظر إلى :تقريب التيذيب (.)203/
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ِ
حابي
-6
ُّ
الصحابي الجميل أ َُبو ُى َرْي َرةَ الد َّْوس ُّي سبقت ترجمتو في المسألة رقم ( ،)1892ورتبتو ص ٌ
جميل.
بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِد ُ ِ
أربعُ ٍ
عمل:
يث فيو َ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

ً
سند الحديث –كى علةه خفيةه قادحةه -كقد أعلٌو أبك و
حاتـ بذلؾ حيث قاؿ:
االضطراب( ")1المكجكد ف

" يركيو شيباف فيضطرب فيو ،مرةن يقكؿ :عف ابف عباس ،كأحيانان يقكؿ :عف أب ىريرة ،عف النب (.")2(")
ً
ً
الكقكؼ على طرقوَّ :
اب ليس مف شيباف ما يقكؿ أبك حاتـ؛
الحديث ك
يج
ت :بعد تخر ً
ُق ْم ُ
لعؿ االضطر ى
ألجؿ العلما الذيف أخرجكا ركاية الحديث عف شيباف ،بذ ًر ابف عباس ،إال ف ركاية صفكاف عف الكليد ،عنو

ابف أب حاتـ ركايةى صفك و
اف ليذا الحديث بنفس السند عف أب ىريرة(رض الل عنو)،
–أم شيباف ،-فقد ذ ر ي
كأخرج الطبران ركاية صفك و
اف بنفس السند عف ابف عباس.
ت :كلع ٌؿ ىذا يدؿ على أف االضطراب ليس مف شيباف كانما مف صفكاف؛ ألنو ال يكجد حسب ما
ُق ْم ُ
كقفت عليو مف طرؽ الحديث مف ركاه عف شيباف ،بذ ًر أب ىريرة (رض الل عنو) غير الكليد بف مسلـ،

مف ركاية صفكاف عنو(.")3
ِ
العمّ ُة الثاني ُة:

اف ً
عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف
صالً ًح ،كعدـ تصريحو بالسماع حيث ٌ
ص ٍف ىك ى
بف ى
عنعنةي ى
مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علة تدليسو(،")4

كى علةه ظاىرةه قادحة.

ً
صرح ف إحدل ركايتو للحديث.
ُق ْم ُ
ت :كقد زالت علةي تدليسو ليذا الحديث ،ألنو ٌ

ِ
العمّ ُة الثالثة:

ً
اف ،كى علة ظاىرة غير قادحة.
ىع ىم ي
كجكد رواك مدلس مف المرتبة ال انية ،كىك :األ ٍ
بف م ٍي ىر ى
اف ي
ش يسلىٍي ىم ي

()1
ً ً
و
ًو
و
ًَّ
م
ص ٍحىبتً ًو ا ٍل ىم ٍرًك َّ
ت إً ٍح ىدل ِّ
ِّح ٍ
ا ٍل يم ٍ
ب :يى ىك الذم يي ٍرىكل ىعلىى أ ٍىك يجو يم ٍختىلفىة يمتىقى ًارىبة ،فىًِ ٍف يرج ى
ضطى ًر ي
الرىك ىايتىٍي ًف بًح ٍفظ ىرًاكييىا أ ٍىك ى ٍىرًة ي
يث ًًإل ٍشع ًارًه بًع ىدًـ الض ٍ ً
ؼ ا ٍلح ًد ً
ضطى ًربا .ك ًاال ٍ ً
ؾ :فىا ٍلح ٍ ـ لً َّا ً
ىع ٍنوي ،أ ٍىك ىغ ٍي ًر ىذلً ى
ض ٍع ى ى
ب ى
اب ييك ًج ي
ضط ىر ي
لر ًج ىحة ،ىكىال ىي ي ي
ى
ى
َّبط ،ىكىيقىعي
ي ي
كف يم ٍ ن ى
ً
ًف ًٍ
اع وة .انظر إلى :تدريب ال اركم ف شرح تقريب النكاكم (.)308/1
اإل ٍسىن ًاد تى ىارةن ،ىكًف ا ٍل ىمتٍ ًف أ ٍ
يخ ىرل ،ىكًفي ًي ىما م ٍف ىرواك أ ٍىك ىج ىم ى
()2
البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)302-301 /1علؿ أخبار ف اليزك كالسير ،مسألة رقـ(.)904
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى

( )3انظر إلى  :علؿ الحديث البف أب حاتـ (.)325-324 /3
( )4انظر إلى  :طبقات المدلسيف (.)39 /
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ِ
العمّ ُة الرابعة:

عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة الرابعة مف
عنعنة اٍل ىكلًيد بف يم ٍسلًوـ ،كعدـ تصريحو بالسماع حيث ٌ
مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علة تدليسو(،")1

كى علةه ظاىرةه قادحة.

ً
صرح ف إحدل ركايتو للحديث.
ُق ْم ُ
ت :كقد زالت علةي تدليسو ليذا الحديث؛ ألنو ٌ

ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
الحديث بعد تخريجو كبياف ً
صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف ركاتو قات.
عللو
ي
ه

()1انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)51 /
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وفيو مطمبان:
ب
المطمَ ُ
ب
المطمَ ُ

ث الثّ ِان ْي
المبح ُ
َ

ً
ً
بالكقؼ أك الرفع.
لئلعبلؿ
نماذج
بعةي
ى
األول :أر ى
مخالفة ال ً
ً
ً
ؽ منو.
لئلعبلؿ ب
الثاني :أنمكىذ هج
قة لمف ىك أكى ي

113

ِ
ِ
بالوقف أو الرفع.
لإلعَلل
نماذج
أربع ُة
َ
المطمَ ُ
ب األول :وفيو َ
األ نموذج األول :وفيو اإلعَلل بالختَلف عمى الوقف.

ً و
 –21مسألة ( )1393قاؿ ٍابف أب حاتًوـ ً
ابف المبارؾ ،عف معمر،
ى
(رح ىموي اللي )" :كسئؿ أب عف ىحديث ركاه ي
ي
ى
()1
م ،عف سعيد بف المسيب ،عف عبد الل بف عمرك؛ قاؿ :المقسطكف  ،لل ف الدنيا يكـ القيامة
عف الزٍى ًر ِّ
الحًديث ؟ ،قاؿ:
على منابر مف نكر بيف يدم الرحمف بما أقسطكا ف الدنيا ،فقيؿ ألب  :أليس ييرفىعي ىذا ى
مكقكؼ(.")2
الصحيح
نعـ! ك
ه
ي
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ً ً
ً
ً ًً
ً
كب ًة اٍل ىجائً ًر،
 أٍاب فىضيلىة اإلماـ اٍل ىعاد ًؿ ،ىك يعقي ى
صحيحو )1458/3( ،تىاب :االمارة ،ىب ي
ىخ ىر ىجوي اإلماـ يم ٍسل هـ ف ى
ؽ بً َّ ً
الني ً ىع ٍف إً ٍد ىخ ً
كاٍل ىح ِّ
الرٍف ً
اؿ اٍل ىم ىشقَّ ًة ىعلى ٍي ًي ٍـ ،ىح ًديث رقـ ( ،)1827مف طريؽ أب ب ر
ث ىعلىى ِّ
الرًعيَّة ،ىك َّ ٍ
ى
ً
ً
ً
َّ
كعا) ىحديث (متقارب األلفاظ).
(م ٍرفي ن
بف أب شيبة بو ،عف عبد الل بف عمرك ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييما) ى
ً
ىخرجو َّ ً
م ف ىذا
اب ذ ر االختبلؼ على الزٍى ًر ِّ
اب القضا  ،ىب ي
الن ىسائ ف السنف ال برل ( ،)395/2تى ي
 أ ٍى ى يالحًديث ،حًديث رقـ ( ،)5886مف طريؽ عبد األعلى عف معمر بو ،عف عبدالل بف عمرك ً
َّ
(رض ى اللوي
ى
ى
ى
كعا) ،ىحًديث (متقارب األلفاظ).
(م ٍرفي ن
ىع ٍنوي) ى
ىح ىم يد ف مسنده ( )159،203/2مف طريؽ عبد األعلى عف معمر بو ،عف عبدالل بف
 أٍىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ
عمرك ً
َّ
كعا) ،ىحًديث (متقارب األلفاظ).
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،ى
اع ،ىحًديث رقـ ( ،)20664مف طريؽ ،عبد
اب اإلماـ ر و
 أٍىخ ىر ىجوي معمر بف راشد ف جامعو ،)325/11( ،ىب ي
الرزاؽ عف معمر بو ،عف عبدالل بف عمرك ً
َّ
يث (متقارب األلفاظ).
(م ٍكقيكفنا) ،ىحًد ه
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييما) ى
ىخرجو ٍابف أب ىش ٍيبةى ف مصنفو ً ،)39/7(،تىاب الجنة ،باب ذ ر ف الجنة كما فييا مما أي ًع َّد ً
ألىليىا،
ى ي
ي
ى
 أ ٍى ى ي يً
ً
َّ
كعا) ىحًديث
(م ٍرفي ن
ىحديث رقـ( ،)34036مف طريؽ معمر بو ،عف عبدالل بف عمرك ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
(متقارب األلفاظ).
ً
ً ًً
ً
اب ذ ر كصؼ األئمة يكـ القيامة ،ىحًديث
َّاف ف
 أٍاب ٌ
السير ،ىب ي
صحيحو ( ،)337/10تى ي
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف حب ى
ى
رقـ ( ،)4484مف طريؽ محمد بف الحسف بو عف عبد الل بف عمرك ً
َّ
كعا) ىحًديث
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
(مختلؼ األلفاظ).

ىخ ىر ىجوي الحا ـ ف مستدر و ( ً )100/4تىاب األح اـ ،ىحًديث رقـ ( )7006مف طريؽ عبد األعلى عف
 أٍمعمر بو ،عف عبدالل بف عمرك ً
َّ
كعا) ىحًديث (متقارب األلفاظ).
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ىخ ىر ىجوي البزار ف مسنده ( )333/6ىحًديث رقـ ( ،)2340مف طريؽ عبد األعلى عف معمر بو ،عف
 أٍعبدالل بف عمرك ً
َّ
كعا) ىحًديث (متقارب األلفاظ).
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييما) ى
()1

جمع مقسط ،كىك :ىك العادؿ؛ يقاؿ :أقسط فيك مقسط :إذا عدؿ .انظر إلى" :النياية" (.)60/4

( )2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )464/1باب :علؿ أخبار ركيت ف األح اـ كاألقضية ،مسالة رقـ (.)1393
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
()1
بن المبارِك ِ ِ
ِ
ي(.")3( ،)2
الم ْرَو ِز ُّ
الح ْنظَمِ ُّي  ،أ َُبو َع ْب ِد َّ
بن َواض ٍح َ
َ -1ع ْب ُد اهلل ُ ُ َ َ
الر ْح َم ِنَ ،
()4
و
اف ًقىةن،
نقؿ اٍليب ىخ ًارم عف ،ىسبلَّـ ٍبف أب يم ًطيع قكلو ":ما ىخلَّ ى
بالمشرؽ م لو " ،كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ى ى
ؼ ى
()5
ً
ً
مأٍم ن ً
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،فقاؿ ":رحمو الل لقد اف
ابف المبارؾ إلى يس ٍف ىي ى
اما ،يح َّجةن ،ى ىير اٍل ىحديث "،كلما نعى ي
كنا ،إ ىم ن
ى ي
ً
و
فقييان عالمان عابدان زاىدان سخيان شاع انر شجاعان ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتـ عف إسحاؽ الفزارم قكلو ":ابف المبارؾ إماـ
سمعت أب يقكؿ قاؿ عل ي ابف المدينى عبد الل ابف المبارؾ قة ،كقاؿ أيضان":
الم ٍسلًميف ،كقاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ
ي
ي
كن ًق ىؿ عف أب زرعة قكلو ":عبد الل بف المبارؾ اجتمع فيو
سمعت أب يقكؿ :عبد الل بف المبارؾ قةه إماـ ،ي
ي
()6
و
ابف
فقوه كسخا ه كشجاعةه
معيف ":إسماعيؿ بف علية كعبد الل بف المبارؾ انكا رجاالن
كغزك كأشيا " ،كقاؿ ي
ه
عقبل صالحيف ،قاؿ لـ ي ف فييـ م ؿ عبد الل بف المبارؾ( ،")7كقاؿ الخطيب ":اف مف الربانييف ف العلـ،
الحًديث ،رجؿ صالح ،ك اف
المكصكفيف بالحفظ ،كمف المذ كريف بالزىد( ،")8كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة ،بت ف
ى
()9
ً
أحد األئمة فقيان ككرعان كعلمان كفضبلن،")10( ...
يقكؿ الشعر ،ك اف
َّاف ":اف ى
جامعا للعلـ " ،كقاؿ ٍاب يف حب ى
ن
كذ ره ف

اإلغراؽ
زمانو ف

الذىب :

بف المبارؾ كشمائلو أشير كأ ر مف أف تيذ ر أك تحتاج إلى
ال قات كقاؿ ":األخبار ف مناقب ا ي
ف ذ رىا ،ك اف بف المبارؾ -رحمو الل -فيو خصا هؿ مجتمعةه لـ تجتمع ف أحد مف أىؿ العلـ ف
()11
الم ٍسًلميف( ،")12كقاؿ
الدنيا ليا ،اف فقييان كرعان عالمان ،" ...كقاؿ ي
ابف عسا ور ":مف أئمة ي
ًً
ً ً ً
ًً ً
ً
"اإلماـ ،ىش ٍي يخ ً ً
ىعبلىًـ( ،")13كقاؿ
الح ًافظي ،ى
ىح يد األ ٍ
الي ًازم ،أ ى
اإل ٍسبلىـ ،ىعال يـ ىزىمانو ،ىكأىم ٍي ير األىتٍق ىيا ف ىكٍقتو ى

()1
ظًل  :بفتح الحا الميملة كس كف النكف كفتح الظا المعجمة ىذه النسبة إلى بنى حنظلة .األنساب للسمعان (.)284/4
الح ٍن ى
ى
()2
الم ٍرىكًزم :بفتح الميـ كالكاك بينيما ال ار السا نة كف آخرىا الزام .انظر إلى :األنساب( ،)207/12كاللباب (.)199/3
ى

( )3انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)378 /8

( )4انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)212/5
( )5انظر إلى :الطبقات ال برل (.)372/7

( )6انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)181-180/5
( )7انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية ابف محرز (.)119 /1
( )8انظر إلى تاريخ بيداد (.)388 /11

( )9انظر إلى ال قات للعجل .)275 /( /

( )10انظر إلى مشاىير علما األمصار (.)309 /
( )11انظر إلى ال قات البف حباف (.)7 /7

( )12انظر إلى تاريخ دمشؽ البف عسا ر (.)396 /32
( )13انظر إلى سير أعبلـ النببل (.)378 /8
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()1
ً
صا يؿ الخير (،")2
عالـ جك هاد
ه
أيضان ":شيخ خراساف " ،كقاؿ ابف حجر ":قةه ه
مجاىد يج ًم ىع ٍ
ت فيو خ ى
بت فقيوه ه
يت م ٍنص ًرفنا ًمف اٍل ىي ٍزًك س ىنةى إً ٍح ىدل كىمانًيف ك ًم ىائ وة ،كلىو ى ىبل ه ً
كف ىس ىنةن(.")3
ىم ى
ى ي
ث ىكست ى
ى
ى
ات بً ًي ى ي ى
ى ى ى ى
ً
القول ِ
ِ
بحر مف ً
بحكر
عالـ جك هاد
َلص ُة
ه
فيو :قةه ه
مجاىد يج ًم ىع ٍ
ت فيو خ ى
ُخ َ
صا يؿ الخير  ،بؿ ىك ه
بت فقيوه ه
العلـ.
()4
بن ر ِ
ي(.")5
ص ِر ُّ
اش ٍد األ َْزِد ُّ
ي  ،الحداني أ َُبو ُع ْرَوةَ ُ
بن أبي َع ْم ٍرو َ
الب ْ
َ -2م ْع َم ُر ُ َ
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبى جريج قكلو ":علي ـ بيذا الرجؿ  -يعنى معم ار  -فانو لـ يبؽ مف أىؿ

نظرت فِذا اإلسناد يدكر على ستة ،فؤلىؿ البصرًة يش ٍع ىبة،
زمانو أعلـ منو،")6( .كعف عل ابف المدين قكلو":
ي
كي ٌنى أبا عركة( ،")7كقاؿ أيضان ":قاؿ سمعت أبا
كسعيد بف أب عركبة كحماد بف سلمة كمعمر بف راشد ،ي
معمر أطلب للعلـ منو(،")8
ىح ىم يد بف حنبؿ ال تضـ أحدان إلى معمر إال كجدت
ان
طالب أى ٍح ىمد بف حميد قاؿ ،قاؿ أ ٍ
ًو
الحًديث ،ىكقىاؿ
كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتـ عف أبيو قكلو ":معمر بف راشد ما حدث بالبصرة ففيو أغاليط كىك صالح ى
ً
اف مف
أبك اٍل ىح ىس ًف الميمكن عف أ ٍ
ىح ىم يد ٍبف حنبؿ ":ال تضـ أحدان إًلىى معمر إال كجدتو يتقدمو ف الطلب ،ى ى

()9
ىح ىم يد ٍبف حنبؿ) عما ركل معمر ،عف ابت،
أطلب أىؿ زمانو للعلـ " ،ىكقىاؿ الفض يؿ بف زياد ":كسئؿ (يعن أ ٍ
()10
الدارقي ٍ ً
لحًديث قتادة كاألعمش ( ،")11كقاؿ
فقاؿ :ما أحسف ىحًدي و
طن قاؿ معمر س الحفظ ى
" ،كقاؿ َّ ى
()13
ً
اٍل ًع ٍجلً  ":قة ،رج هؿ صالح ( ،")12كقاؿ َّ
َّاف ف «ال قات».
الن ىسائً  ":ىم ٍع ىمر ال قة المأمكف
" ،كذ ره ٍاب يف حب ى
()14
أحد األعبلـ (،")15كقاؿ أيضان ":عالـ اليمف( ،")16كقاؿ
كقاؿ ":اف فقييان متقنان ،حافظان كرعان "،كقاؿ الذىب  ":ي

( )1انظر إلى ال اشؼ (.)591 /1

( )2انظر إلى تقريب التيذيب (.)320 /

( )3انظر إلى :الطبقات ال برل (.)372 /7
()4

األزدم :ىذه النسبة إلى أزد شنك ة بفتح األلؼ كس كف الزال ك سر الداؿ الميملة ،كىك أزد بف اليكث بف نبت بف مالؾ بف
زيد انظر إلى :األنساب للسمعان (.)180 /1

( )5انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)303 /28سير أعبلـ النببل ( ،)5 /7ك تيذيب التيذيب (. )343 /10
( )6انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)256 /8
( )7انظر إلى :المصدر السابؽ. )257 /8( :
( )8انظر إلى :المصدر السابؽ. )257 /8( :

( )9انظر إلى :المصدر السابؽ ،)257 /8( :كالمعرفة ليعقكب.)200 / 2( :
( )10انظر إلى :المعرفة كالتاريخ.)166 / 2 ( :
( )11انظر إلى :العلؿ (.)40/4

( )12انظر إلى :ال قات للعجل (.)435 /

( )13انظر إلى :الت ميؿ ف الجرح كالتعديؿ كمعرفة ال قات كالضعفا كالمجاىيؿ (.)114 /1
( )14انظر إلى :ال قات البف حباف (.)484 /7
( )15انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)223 /4
( )16انظر إلى :ال اشؼ (.)282 /2
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أف ف ركايتو عف ابت كاألعمش ،كعاصـ بف أب النجكد ،كىشاـ ابف عركة
ابف حجر " :قة بت فاضؿ ،إال ٌ
ً
ً ً
ً ً
شيئان ك ذا فيما حدث بو بالبصرة ( ،")1قى ى ً
عمر ًف رمضاف،
اؿ إسحاؽ ٍبف إ ٍب ىراىيـ ،ىع ٍف إ ٍب ىراىيـ ٍبف ىخالد ":مات ىم ى
كصليت عليو ،ىكلىوي ماف كخمسكف ىس ىنة (.")2
ىس ىنة بلث كخمسيف كمائة،
ي
القول ِ
ِ
بت فاضؿ.
َلص ُة
فيو :قةه ه
ُخ َ
سمٍِم ْب ِن ُع َب ْي ِد المَّ ِو ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن أ َُبو َب ْك ٍر ا ْلقَُر ِش ُّي ُّ
ي ( ،)3سبقت ترجمتو ف مسألة
الزْى ِر ِّ
ُ -3م َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
رقـ ،)2087( :كرتبتو :متفؽ على جبللتو يرسؿ كيدلس ،مف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف الذيف ال

يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع.
ان ْب ِن م ْخ ُز ٍ
وم ،اإلمام أ َُبو ُم َح َّم ٍد
س ِع ُ
س ِّي ِب بن َح ْزن ْب ُن أبي َو ْى ِب ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َع ِائ ٍذ ْب ِن ِع ْم َر َ
يد ْب ُن ا ْل ُم َ
َ -4
َ
ا ْلقَُر ِش ُّي ا ْل َم ْخ ُزو ِم ُّي( )4ا ْل َم َد ِن ُّي(.")6( ،)5

ىح ىم يد ":أفضؿ التابعيف سعيد
نقؿ اإلماـ مال ه
ؾ قكؿ ابف عمر فقاؿ ":سعيد بف المسيب كالل أحد ،كقكؿ أ ٍ
ً ()8
يد ٍبف اٍلمسي ً ً
ً
بف المسيب (،")7ك نقؿ ٍاب يف س ٍعود قكؿ" :م ٍ يح و
اف
كؿ قى ى
ِّب ىعال يـ اٍل يعلى ىما " ،كقاؿ أيضان ":ىك ى ى
اؿ ":ىسع ي ي ي ى
ى
ى
()9
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً
كنا  ،ىكًرنعا  ،ىعالًنيا ،يرفى ٍي نعا "،كقاؿ
ىس ًع ي
ٍم ن
يد ٍب يف اٍل يم ىسيِّب ىجام نعا  ،قىةن  ،ى ىير اٍل ىحديث  ،ىٍبتنا  ،فىقيينا  ،يم ٍفتنيا  ،ىمأ ي
ىح ىم يد ":سعيد بف المسيب -رحمو الل -اف يتنف الرجاؿ كاألحاديث( ،")10كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف قتادة
أٍ
قكلو ":قاؿ ":ما رأيت أعلـ مف سعيد بف المسيب كال أجدر أف يتبع ":فبلف عف فبلف  -يعن يسند ؿ ىحًديث
()11
ً
سعيد بف المسيب،")12( .
أعلـ مف
ا
أحد
لقيت
فما
العلـ
طلب
ف
ليا
األرضيف
طبقت
"
:
حكؿ
م
كقكؿ
،
"
ن
ى

ىح ىمد بف حنبؿ قاؿ ":كمف اف م ؿ سعيد بف المسيب قة مف أىؿ الخير ،كقكؿ أيىبك يزٍرىعةى فقاؿ":
كقكؿ أ ٍ
ً ()14
()13
ً
ً
ً ً
َّاف ف ال قات،
صالحان فىقييان " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
مدين قرش قة إماـ " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  ":قىة ىك ى ى
اف رجبلن ى

( )1انظر إلى :تقريب التيذيب (.)541 /

( )2انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)378 /7

( )3الزٍى ًرم :بضـ الزال كس كف اليا ك سر ال ار  .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)350 /6
( )4ا ٍل ىم ٍخ يزك ًم ٌ  :بفتح الميـ كس كف الخا المعجمة كضـ الزال بعدىا الكالك كف آخرىا الميـ .األنساب للسمعان (.)135/12
( )5ا ٍل ىم ىدنً  :بفتح الميـ كالداؿ الميملة الم سكرة بعدىا اليا آخر الحركؼ كف آخرىا النكف .األنساب للسمعان (.)152/12
( )6انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( )1103 /2التاريخ ال بير للبخارم (.)511 /3
( )7انظر إلى :مكطأ مالؾ (.)54 /6

( )8انظر إلى :الطبقات ال برل (.)121 /5

( )9انظر إلى :المصدر السابؽ (.)143 /5

( )10انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد الل (.)25 /1
( )11انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)60 /4

( )12انظر إلى :العلؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد الل ( ،)400/2كالجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)60/4
( )13انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)61 /4
( )14انظر إلى :ال قات للعجل (.)405 /1
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كقاؿ ":اف مف سادات التابعيف فقيان ،كدينان ،ككرعان ،كعلمان ،كعبادةن ،كفضبلن ( ،")1كقاؿ أيضان ":اف مف
سادات التابعيف فقيان ككرعان كعبادةن كفضبلن كزىادةن كعلمان( ،)2كقاؿ العبلئ " :أحد األئمة ال بار المحتج
بمراسيليـ ( ،")3كقاؿ الذىب " :اإلماـ ،العلىـ ،ىعالًـ أ ٍ ً
المًد ٍي ىن ًة ( ،)4كقاؿ أيضان ":أحد األعبلـ كسيد
ىىؿ ى
ي
ىي
()5
و
حجر ":أحد العلما األ بات الفقيا ال بار اتفقكا على أف مرسبلتو أصح المراسيؿ،
ابف
التابعيف " ،كقاؿ ي
()6
يد ٍب يف اٍلم ىسي ً
ِّب بًاٍل ىمًد ىين ًة
ات ىس ًع ي
كقاؿ ابف المدين ال أعلـ ف التابعيف أكسع علمان منو " ،كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود ":ىم ى
ي
س كس ٍب ًعيف س ىنةن  ،ك ى اف يقىا يؿ لًيًذ ًه الس ىَّن ًة الَّتً
ً ًً
ً
س ىنةى أىرب وع كتًس ًع ً ً ً
ى ى ي
ى ٍى ى ٍ ى
يف ف خ ىبلفىة اٍل ىكلًيد ٍب ًف ىع ٍبد اٍل ىملؾ ىك يى ىك ٍاب يف ىخ ٍم و ى ى ى ى
ى
ً ()7
ات ًم ٍنيي ٍـ فييىا ".
ات ًفييىا ىس ًع ه
يد ىس ىنةي اٍلفيقىيىا ً لً ى ٍىرًة ىم ٍف ىم ى
ىم ى
القول ِ
ِ
بت فقيو.
َلص ُة
فيو :قةه ه
ُخ َ
بن َع ْم ِر ِو ْب ِن ا ْل َع ِ
اص صحابي جميل ،سبقت ترجمتو في المسألة رقم ( ،)2120ورتبتو،
َ -5ع ْب ُدالمَّ ِو ُ
صحابي جميل.
ُّ

( )1انظر إلى :ال قات البف حباف (.)274 /4

( )2انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)105 /
( )3انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)184 /

( )4انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)217 /4
( )5انظر إلى :ال اشؼ (.)444 /1

( )6انظر إلى :تقريب التيذيب (.)241 /

( )7انظر إلى :الطبقات ال برل (.)143 /5
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بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ِ
عمتان:
فيو
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

ًو
الحًديث ،كقد أشاركا إلى أنو مرفكع ( ،")1كقد أعلو أبكه
قد نقؿ ٍاب يف أب ىحاتـ سؤاؿ الناس ألبيو ف ىذا ى
()2
الحًديث ،ما باف ذلؾ ف تخريج طرقو ،فقد ركاه ي هؿ مف اإلماـ
بالكقؼ "؛ كسبب ذلؾ اختبلفيـ ف ركاية ى
يح ًو ،حًديث رقـ ( ،)1827مف طريؽ أب ب ر بف أب شيبة بو عف عبدالل بف عمرك ً
مسلًـ ف ص ًح ً
ى
ى
يٍه
ى
(رض ى
َّ
كعا) ،ك ٍاب يف أب ىش ٍي ىبةى ف مصنفو ،ىحًديث رقـ( ،)34036مف طريؽ معمر بو ،عف عبدالل
(م ٍرفي ن
اللوي ىع ٍنييما) ى
ض اللَّو ع ٍنو) (مرفيكعا) ،ك ٍابف ًحبَّاف ف ص ًح ً
بف عمرك ً
يح ًو ىحًديث رقـ ( ،)4484مف طريؽ محمد بف
(ر ى ي ى ي ى ٍ ن
ى
ي
ى
ى
ً
ً
ً
َّ
كعا) ،ك َّ
الن ىسائ ف السنف ال برل ،ىحديث رقـ
(م ٍرفي ن
الحسف بو عف عبدالل بف عمرك ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييما) ى
( ،)5886مف طريؽ عبد األعلى عف معمر بو ،عف عبدالل بف عمرك ً
َّ
اؿ":
كعا) ،كقى ى
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ب ٍب يف أب ىح ٍم ىزةى( ،")4(،")3أما معمر بف راشد فقد ركاه ىحًديث رقـ ()20664مف طريؽ ،عبد الرزاؽ
ىكقَّفىوي يش ىع ٍي ي
عف معمر بو ،عف عبدالل بف عمرك ً
َّ
ىعلى يموي إً َّال ىرفى ىعوي( ،")5كقد ذ ره ٍاب يف
(م ٍكقيكفنا) .كقى ى
اؿ ":ىال أ ٍ
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
()6
ً
ًو
(م ٍكقيكفنا) أيضان ،كقد ذ ر ألب ىحاتًوـ الكجييف كرجح الكقؼ كقاؿ ":كالصحيح مكقكؼ "،
أب ىحاتـ ف تىابو ى
كىذا ما ذىب إليو ابف حجر ف التلخيص ال بير(.")7
ت :كنذىب إلى ما ذىب إليو أبك حاتـ كابف حجر ،بأف الر ً
اج ىح على الصحيح مف الركايات ى
ُق ْم ُ
المعلة بالكقؼ على الركاية المرفكعة.

ِ
العمّ ُة الثانية:
م كلقد ذ ره ابف حجر ف المرتبة ال ال ة ف مراتب
فيو رواك مدلس كىك :يم ىح َّم يد ٍب يف يم ٍسلً هـ الزٍى ًر ِّ
ًو
الحًديث ب ؿ علة،
المدلسيف ،كىذه العلة عند أب ىحاتـ الرازم كمف كافقو علة خفية قادحة؛ ألنيـ شددكا فردكا ى
الحًديث إال بالعلة القادحة.
سكا أ انت قادحة أـ غير قادحة ،خبلفان أل ر المحد يف ،الذيف ال يردكف ى

( )1المرفكع :ما أضيؼ إلى النب ( )خاصة قكالن اف أك فعبلن أك تقري انر .انظر إلى :تدريب الراكم.)184-183/1( :

( )2المكقكؼ :ىك المركم عف الصحابة -رض الل عنيـ -قكالن ليـ أك فعبلن أك تقري انر متصبلن اف إسناده أك منقطعان .انظر:
()3

المصدر السابؽ.)184/1( :

ىك :شعيب ابف أب حمزة األمكم مكالىـ كاسـ أبيو دينار أبك بشر الحمص

قة عابد قاؿ ابف معيف مف أ بت الناس ف

الزىرم مف السابعة مات سنة ا نتيف كستيف أك بعدىا انظر إلى :تقريب التيذيب (.)267 /

( )4انظر إلى :السنف ال برل للنسائ (.)395 /5
()5

انظر إلى :جامع معمر بف راشد (.)325 /11

( )6انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )464/1مسالة رقـ (.)1393
( )7انظر إلى :التلخيص الحبير (.)443 /4
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ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
الحديث بعد تخريجو ،كبياف ً
جميع ركاتً ًو قات.
صحيح( )1بيذا اإلسناد؛ ألف
عللو
ي
ه
ى
األ نموذج الثاني :وفيو اإلعَلل بالختَلف في الوقف والرفع

 –22مسألة ( )606قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه يحيى بف سعيد القطاف،
ى
ى
ي
ى ىي ي
عف يش ٍع ىبة ،عف قتادة؛ قاؿ :سمعت جابر بف زيد يحدث عف ابف عباس ،عف النب ( )قاؿ :يقطع الصبلة
صحيح عندم (.")2
المرأة الحائض كال لب .قاؿ يحيى بف سعيد :أخاؼ أف ي كف كىـ ،قاؿ أب  :ىك
ه
ج

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ىخ ىر ىجوي اإلماـ يم ٍسلً هـ ف
 أٍ-

-

ً
اب قدر ما يستره المصل  ،ىحًديث رقـ
صحيحة ( )365/1تىاب الصبلة ،ىب ي
( )511مف طريؽ إسحاؽ بف إبراىيـ بو عف أب ىريرة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي) ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ً
ًً
ً
اب ما يقطع الصبلة ىحًديث رقـ (،)703مف طريؽ
أٍ
ىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد ف يس ىننو ( )32/2تىاب الصبلة ،ىب ي
عباس (ر ً
يث بلفظو(.)3
يحيى القطاف بو عف ابف
ض ى اللَّوي ىع ٍنييما) ،ىحًد ه
و ى
ً
ًً
ىخرجو َّ ً ً
اب ذ ر ما يقطع الصبلة كما ال يقطع إذا لـ ي ف بيف
الن ىسائ ف يس ىننو ( )64/2تىاب القبلة ،ىب ي
أ ٍى ى ي
عباس (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي)
يدم المصل سترة ،ىحًديث رقـ ( )751مف طريؽ يحيى القطاف بو عف ابف
و ى
يث بلفظو(.)4
ىحًد ه
ً
ًً
ً
اب ما يقطع الصبلة ىحًديث
أٍ
اب إقامة الصبلة كالسنة فييا ،ىب ي
اج ٍو ف يس ىننو ( )305/1تى ي
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف ىم ى
و
عباس ىحًديث متقارب األلفاظ.
رقـ( )949مف طريؽ يحيى القطاف بو عف ابف
ىح ىم يد ف مسنده ( )347 /1مف طريؽ يحيى بف سعيد ،بو ىحًديث متقارب األلفاظ.
أٍ
ىخ ىر ىجوي أ ٍ
ًو
اب علؿ أخبار ركيت ف الجمعة ،مسألة رقـ ()606
ذ ره ٍاب يف أب ىحاتـ ف تابو العلؿ ( )210 /1ىب ي
مف طريؽ ٍاب يف أب ىحاتًوـ بو عف ابف عباس ىحًديث بلفظو.

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد

 -1يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ،أبو سعيد البصري األحول(.")5
سألت عل َّ بف المدين  :ىم ٍف أك ؽ أصحاب ال كرم؟ قاؿ يحيى
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو أنو قاؿ
ي
سمعت أبا زرعة
سمعت أب يقكؿ يحيى بف سعيد القطاف أبك سعيد حافظه قة ،كقاؿ أيضان":
القطاف ،كقاؿ":
ي
ي
()1
الصحيح :ىك الحديث الذم اتصؿ اسناده مف أكلو إلى منتياه بنقؿ العدكؿ الضابطيف مف غير شذكذ كال علة.
الحديث
ي
ي
انظر إلى  :تدريب الراكم ( ،)60 /1كمقدمة ابف الصبلح (.)79 /

( )2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)210 /1باب :علؿ أخبار ف الصبلة ،مسألة رقـ(.)606
( )3قاؿ أبك داكد ًف يسىننً ًو (" :)32/2كقفو سعيد ،كىشاـ ،كىماـ عف قتادة ،عف جابر بف زيد على ابف عباس".
( )4ذ ر النسائ قكؿ يحيى فقاؿ  :رفعو شعبة".
()5

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)329 /31
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يقكؿ يحيى بف سعيد مف ال قات الحافظ .كقاؿ ٍابف سعود " :ى ً
يعا ،يح َّجةن (،")1كقاؿ ":يحيى بف
ٍم ن
ى
ي ىٍ
كنا ،ىرًف ن
اف قىةن ،ىمأ ي
()2
معيف ،سمعت عبد الرحمف بف ميدل يقكؿ ما رأيت أحدان قط خي انر منو ،يعنى يحيى بف سعيد القطاف "،كقاؿ
()3
ً
اؿ يب ٍن ىدار ":ىح َّد ىىنا ىي ٍح ىيى ي ً و ً
ً
اـ
الم ٍؤ ًمنًٍي ىف ًف
الحًديث " ،ىكقى ى
ى
ي
الذىب ف السير ":اإلماـ ال ى ب ٍي ير ،أىم ٍي ير ي
بف ىسع ٍيد إ ىم ي
الحًديث ،فى ىعلى ٍي ي ـ بًىي ٍح ىيى القىطَّ ً
اد
اف ،فىقى ى
ىى ًؿ ىزىمانً ًو ،ىك ىع ٍف أب ىع ىك ىانةى ،قى ى
اؿ لىوي ىريج هؿ ":فىأ ٍىي ىف ىح َّم ي
أٍ
اؿ ":إً ٍف ي ٍنتيـ تيًرٍي يد ٍك ىف ى
اؿ ":ي ٍحيى بف س ًع ٍيود معلِّم ىنا(،")4كذ ره اٍل ًع ٍجلً ف قاتو كقاؿً ":قىة نقى ً
و
اف ىال يحدث إً َّال
ى
الحديث ىك ى ى
ي
بف ىزٍيد؟ قى ى ى ى ي ى ي ى ي
)
5
(
ً
ً
أمير البصرة ،ك اف إذا قيؿ لو ف علتو يعافيؾ الل
ىعف قىة،" ،كذ ره ٍاب يف حب ى
َّاف ف قاتو كقاؿ عنو " :ىك ي
قاؿ أحبو إلى الل -عز كجؿ -ك اف مف سادات أىؿ زمانو حفظان ككرعان كعقبلن كفيمان كفضبلن كدينان كعلمان،
ً
كىك الذم ميد ألىؿ العراؽ رسـ ً ً
ؾ الضعفا  ،كمنو تعلـ علـ
أمع ىف ف
البحث عف النقؿ ،كتر ى
ى ى
الحديث ،ك ى
ٌ
ىح ىم يد بف حنبؿ ،كيحيى بف معيف ،كعل بف المدين  ،كسائر شيكخنا ،كنقؿ عف عمرك بف عل
الحًديث أ ٍ
ى
(")6
يكـ و
ِّؿ و
كليلة كيدعك لذلؾ إنسانان  ،كقاؿ الذىب :
الفبلس قكلو :اف يحيى بف سعيد القطاف يختـ القرآف ف
()7
متقف حافظه ،إماـ قدكة( ،")8تيكفِّ
ة
ق
":
حجر
ابف
،كقاؿ
"
"الحافظ ال بير ....ك اف رأسان ف العلـ كالعمؿ
ه
ه
ي
ه
ي
ى
ً و َّ
و ً ً ً ً َّ ً
ً
ً
صفى ور ىس ىنةى ى ىم و
كف(.")9
يف ىك ًم ىائة ف خ ىبلفىة ىع ٍبد اللو ٍب ًف ىى يار ى
اف ىكتً ٍسع ى
ىي ٍح ىيى ٍب يف ىسعيد اٍلقىط ي
اف بًاٍل ىب ٍ
ص ىرًة ف ى
القول ِ
أح يد أرىب ً
ِ
اب العلؿ.
َلص ُة
فيو :قةه ه
إماـ قدكة ،ى
ُخ َ
متقف حافظه ،ه
متقن حافظٌ،
َّاج ْب ِن اَْل َو ْرِد ا ْل َعتَ ِك ُّي سبقت ترجمتو في المسألة رقم ( ،)242ورتبتو ،ثق ٌة
ش ْع َبة ْب ُن ا ْل َحج ِ
ُ -2
ٌ
وكان يخطئ في اسماء الرجال أحياناً.
الس ُد ِ
ِ
وس ُّي( )10أ َُبو ا ْل َخطَّ ِ
ام َة ِ
ي(.")11
ص ِر ُّ
ادةَ َّ
بن قَتَ َ
 -3قَتَ َ
اب ا ْل َب ْ
ادةُ ْب ُن د َع َ
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف يحيى بف معيف قكلو " :قة" ،كعف سعيد بف المسيب قكلو" :ما أتان عراق

ىح ىمد بف حنبؿ قكلو" :أحفظ أىؿ البصرة ال يسمع شيئان إال حفظو" ،كعف يحيى بف
أحفظ مف قتادة" ،كعف أ ٍ
الحًديث
سعيد قكلو" :قتادة حافظ اف إذا سمع الش علقو( ،")12كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعود " :اف قةن مأمكنان حجةن ف
ى

()1
()2

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)151 /9

انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية ابف محرز (.)135 /2

()3انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)175 /9
()4انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)178 /9
()5

انظر إلى :ال قات للعجل (.)353 /2

()7

انظر إلى :ال اشؼ (.)366 /2

()6

()8

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)611 /7
انظر إلى :تقريب التيذيب (.)591 /

( )9انظر إلى :الطبقات ال برل (.)293 /7
()10
َّد ً
كس  :بضـ الداؿ الميملة كالكاك بيف السينيف الميملتيف أكالىما مفتكحة ،ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ ،منيا سدكس بف
الس ي
شيباف .انظر إلى :األنساب للسمعان ( .)102/7

( )11انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)351/8

( )12انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)135-133/7
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()1
كع ٍمرك بف شعيب ال ييث علييما ش
" ،كنقؿ المزم عف أب ىع ٍمرك ٍبف العبل قكلو " :اف قتادة ،ى
()3
()2
ً
ً ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ " :اف مف حفاظ أىؿ
عف ؿ أحد " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  " :قة "،كذ ره ٍاب يف حب ى
زمانو(،")4كقاؿ الذىب " :الحافظ أحد األئمة األعبلـ( ،")5كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة بت ،مات سنة بضع

يأخذاف

عشرة كمائة( ،")6كذ ره الحافظ ابف حجر ف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف(.")7
ً
ً ًَّ
ً
ً
القول ِ
َّ
ِ
ً
اع،
بت
ص ُة
َّم ً
فيو :قةه ه
ه
يـ إال إ ىذا ى
ُخَل َ
مدلس م ىف المرتبة ال ال ة الذ ٍي ىف ال ييقب يؿ ىحدي ٍ
ص َّريحكا بالس ى
صرح بالسماع.
كقد ٌ
ي أ َُبو الشعثاء(.")8
َ -4جا ِبر ْبن زيد األزدي َ
الب ْ
ص ِر ّ
طا ه ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ ":لى ٍك أ َّ
ص ى ًرة ىن ىزليكا ًع ٍن ىد قى ٍك ًؿ ىجابً ًر ٍب ًف ىزٍيود أل ٍىك ىس ىعيي ٍـ ًعٍل نما ىع َّما
اؿ ىع ى
َّاس قى ى
قى ى
ىف أ ٍ
ىى ىؿ اٍل ىب ٍ
ًف ً تىاب اللَّ ًو ،ك ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ":
اؿ ":تى ٍسأىليكنً ىع ٍف ىش ٍ و ىكًفي ي ٍـ ىجابًير ٍب يف ىزٍيود؟! ،ىك ىع ٍف ىع ٍم ًرك ٍب ًف ًد ىين وار قى ى
َّاس قى ى
ى
ً ()9
ً
َّ
اؿ ":يا
الش ٍع ىا " ،كنقؿ اٍليب ىخ ًارم ىع ٍف ىجابًر ٍبف زيد قكلو ":لقين
ىعلى ىـ م ٍف أب
ابف يع ىمر ،فىقى ى
ىح ندا أ ٍ
ىما ىأرٍىي ي
ت أى
ي
و
كستيستىفتىى ،فبل تيفتًىي َّف إال ب ً تى و
اب ناط و
ماضية ( ،")10قاؿ ٍاب يف أب
ؽ ،أك يسَّن وة
ىجابًر ،إنؾ مف فقيا أىؿ البصرة ،ى
ىحاتًوـ أنو سئؿ أيىبك يزٍرىعةى عف جابر بف زيد فقاؿ ":قة( ،")11كنقؿ عبد الل عف حماد بف زيد قكلو ":قيؿ أليكب:
رأيت جابر بف زيد؟ قاؿ :نعـ ،رأيتو ،اف لبيبا ،لبيبا ،لبيبان (،")12كذ ره ٍابف ًحبَّاف ف ال ً
قات كقاؿ ":ك اف مف
ن
ن
ى
ي
ً
أىؿ البص ًرة نزلكا عند ً
و
بف
قكؿ جابر بف زيد ألكسعيـ علمان
أف ى
عباس يقكؿ :لك ٌ
أعلـ الناس ب تىاب الل ،ك اف ا ي
ى
عما ف ً تىاب الل ك اف فقييان ،ك اف أبك الشع ا أعكر( ،")13كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":تىابً ًع ًقىة (،")14قاؿ الذىب ":
ٌ
ً ً ()1
)
15
(
ص ىرًة ًف ىزىمانو " ،كقاؿ ابف حجر ":قةه
اف ىعالً ىـ أ ٍ
ىى ًؿ ى
اإلماـ صاحب بف عباس " ،كقاؿ الذىب  ":ى ى
الب ٍ
(. )3
و
جمعة كاحدة "
فقيوه ،مات سنة بلث كتسعيف كيقاؿ بلث كمائة( ،")2كدفف ىك كأنس بف مالؾ ف

()1انظر إلى :الطبقات ال برل (.)171/7

( )2انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)510/23
()3
()4

انظر إلى :معرفة ال قات (.)215/2

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)322-321/5

( )5انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)301/3
( )6انظر إلى :ال اشؼ (.)287 /1

( )7انظر إلى :طبقات المدلسيف.)43/( :

( )8انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)403 /33
( )9انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1200 /2

( )10انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)204 /2

( )11انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)495 /2
( )12انظر إلى :العلؿ (.)1611/

( )13انظر إلى :ال قات البف حباف (.)101 /4
( )14انظر إلى :ال قات للعجل (.)263 /1
( )15انظر إلى :تقريب التيذيب (.)453/
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القول ِ
ِ
فيو :قةه فقيوه.
َلص ُة
ُخ َ
اشٍم ا ْلقُر ِش ُّي ا ْلي ِ
بن َى ِ
ِ
اش ِم ُّي ،أ َُبو ا ْل َعب ِ
َ -5ع ْب ُدالمَّ ُو ْب ُن َعب ِ
ب ِ
َّاس ،يكلد قبؿ اليجرة ب بل ًث
َّاس ْب ِن َع ْبدالمطمَ ُ
َ
َ
ً ًً
عمر :لك
كؿ اللَّ ًو( )بالفيـ ف القرآف ،ف اف ييسمى
سنيف ،كدعا لو ىر يس ى
الحبر ،لسعة علمو ،كقاؿ ي
البحر ك ي
ي
و
أحد الم ريف مف
ابف
عباس أسناننا ما عاشره منا أحد ،مات سنة ماف كستيف بالطائؼ ،كىك ي
أدرؾ ي
أحد العبادلة مف فقيا الصحابة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنيـ) (.")4
الصحابة ،ك ي
ى
بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
فيو عمتان:
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كف كىـ؟ قاؿ أب  ":ىك صحيحه عندم (.")5
قاؿ يحيى بف سعيد":
ي
أخاؼ أف ي ى
تبيف ل ما ىك مراد يحيى مف قكلو كىـ ،كىك االختبلؼ على رفعو أك كقفو.
ُق ْم ُ
ت :كقد ٌ
اؿ :ىي ٍح ىيى ىرفى ىعوي يش ٍع ىبة ( ،")6كقاؿ أيىبك ىد ياكد ":كقفو سعيد كىشاـ كىماـ عف قتادة ،عف
قاؿ ا َّلن ىسائً " :قى ى
جابر بف زيد على ابف عباس(.")7
ت :كنأخذ بما ىك أرجح األقكاؿ كىك قكؿ أب ىحاتًوـ؛ ألف يحيى يحتمل أف ي كف قد تخكؼ كلـ يجزـ
ُق ْم ُ
بالكىـ الذم يقصده مف يش ٍع ىبة ،كلك افترضت بنا على ً
الحًديث ألف يش ٍع ىبة
قكؿ يحيى أف يش ٍع ىبة رفعو لقبلنا ى
ن
قة ،كزيادة ال قة مقبكلة كي كف رفع يشعبة ً
الحًديث ،كربما ي كف الخطأ مف يش ٍع ىبة
للحديث زيادة مف قة كنقبؿ ى
ٍى ى
جائز كاألكؿ أرجح ،كالل تعالى أعلـ.
فرفعو كىمان منو ،ك بلىما ه

ِ
العمّ ُة الثانية:
ً
ً
ً ًَّ
ً
ً
َّ
ً
فيو رواك
َّم ً
امةى
اع كىك ":قىتى ى
ه
يـ إال إ ىذا ى
مدلس م ىف المرتبة ال ال ة الذ ٍي ىف ال ييقب يؿ ىحدي ٍ
ادةي ٍب يف د ىع ى
ص َّريحكا بالس ى
ادةى الس ي ً
ً
صرح بالسماع ف ىذا اإلسناد عف جابر بف زيد.
بف قىتى ى
َّدكس  ،كقد ٌ
ِ
ِ
لحديث:
إسناد ا
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
الحديث بعد تخريجو كبياف ً
جميع ركاتً ًو قات.
صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف
عللو
ي
ه
ى

( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)481 /4
( )2انظر إلى :تقريب التيذيب (.)136 /

( )3انظر إلى :ال قات البف حباف (.)101 /4

( )4انظر إلى :االستيعاب ( ،)939 -933/3كاإلصابة ،)131-121/4( :كتقريب التيذيب.)309/( :
()5

انظر إلى :علؿ الحديث (.)210 /1

( )6انظر إلى :سنف النسائ (/2
( )7انظر إلى :سنف أب داكد

.)64

(.)142/4
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ِ
ِ
الرفع وترجيح الرفع.
بالختَلف في
األ نموَذجُ الثالث :وفيو اإلعَل ُل
الوقف و ِ
 -23مسألة ( )91قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسمعت أبا زرعة يقكؿ ف حًد و
يث ركاه سعيد ،عف
ى
ى
ي
ى ىي ي
قتادة ،عف معاذة ،عف ىعائً ىشة :مركا أزكاج ف أف ييسلكا عنيـ أ ر اليائط كالبكؿ؛ فِن أستحيييـ ،ك اف
كؿ اللَّ ًو ( )يفعلو .كقلت ألب يزٍرىعةى :إف يش ٍع ىبة ( ،)1يركم عف يزيد الرشؾ( ،)2عف معاذة ،عف ىعائً ىشة؛
ىر يس ى
مكقكؼ ،كأسنده قتادة ،فأييما أصح؟ ،قاؿ :ىحًديث قتادة مرفكع أصح ،كقتادة أحفظ ،كيزيد الرشؾ ليس بو
بأس(.")3

الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ىحم يد ف مسنده ( )95/6مف طريؽ ىماـ عف قتادة بو عف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا)،
 أٍى
ى
ىخ ىر ىجوي اإلماـ أ ٍ ى
ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىخرجو ()113/6مف طريؽ أباف عف قتادة كيزيد بف الرشؾ ،عف معاذة بو عف عائً ىشة ً
َّ
(رض ى اللوي
ى
 ك ذلؾ أ ٍ ى ى يى
ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ (.)4
ىخ ىر ىجوي أبك يعلى المكصل ف مسنده( ،)12/8ىحًديث رقـ ( ،)4514مف طريؽ سعيد بف أب عركبة بو
 أٍعف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ى
ً
اب :مف اف يقكؿ إذا خرج مف اليائط
 أى ٍخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىش ٍي ىبةى ف مصنفو ( ،)140/1تىاب الطيارة ىب يفليستنج بالما  ،حًديث رقـ ( ،)1618مف طريؽ سعيد بف أب عركبة بو عف عائً ىشة (ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا)،
ى
ى
ى
ىحًديث متقارب األلفاظ.
اب ما يركل عف معاذة العدكية كغيرىا مف نسا أىؿ
 أٍىخ ىر ىجوي إسحاؽ بف راىكية ف مسنده ( ،)764/3ىب ي
البصرة عف ىعائً ىشة أـ المؤمنيف ،ىحًديث رقـ ( ،)1379مف طريؽ سعيد بف أب عركبة بو عف ىعائً ىشة
(ر ً
ض ى اللَّوي ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ً
ًً
ً ً
اب :الجمع ف االستنجا بيف المسح
 أٍاب الطيارة ،ىب ي
ىخ ىر ىجوي اإلماـ اٍل ىب ٍييىق ف يس ىننو ال برل ( ،)171/1تى ي
باألحجار كاليسؿ بالما  ،حًديث رقـ ( ،)515مف طريؽ سعيد بف أب عركبة بو عف عائً ىشة ً
َّ
(رض ى اللوي
ى
ى
ى
ىع ٍنييا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.

()1

متقف.
ىك :يش ٍعىبةي ٍب يف ا ٍل ىح َّجا ًج ٍب ًف اىلٍ ىكٍرًد ا ٍل ىعتى ً سبقت ترجمتو ف المسالة رقـ ( ،)242كرتبتو :قةه حافظه ه
ىك :يزيد ابف أب يزيد الضبع بضـ المعجمة كفتح المكحدة بعدىا ميملة مكالىـ أبك األزىر البصرم يعرؼ بالرشؾ ب سر

()3

انظر إلى  :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )42 /1باب :علؿ أحاديث ف الطيارة ،مسألة رقـ (.)91

()2

()4

ال ار كس كف المعجمة قة عابد كىـ مف لينو ،مات سنة بل يف كىك ابف مائة سنة انظر إلى :تقريب التيذيب(.)606/
انظر إلى  ،)236،171،114،113/6( :مف مسند اإلماـ أحمد.
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
ي ،أ َُبو َّ
ي(.")2(،)1
ض ِر ا ْل َع َد ِو ُّ
انَ ،م ْولَى َب ِني َع ِد ٍّ
الن ْ
س ِع ُ
وب َة ِم ْي َر ُ
يد ْب ُن أبي َع ُر َ
َ -1
اختىلىطى بع يد ًف ً
و
آخ ًر يع ٍم ًرًه ( ،")3كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف
اف ًقىةن ،ى ً ىير اٍل ىحًديث ،يَّـ ٍ
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ى ى
ىٍ
يحيى بف معيف قكلو ":قة ،كعف أبيو قكلو ":قبؿ أف يختلط قة ،كعف أب يزٍرىعةى قكلو ":قة مأمكف ( ،")4كقاؿ
()5
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ ":اف قد اختلط سنة خمس كأربعيف
اٍل ًع ٍجلً  ":قة ،ك اف اختلط بًأ ى
ىخ ىرة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
كمائة كبقى خمس سنيف ف اختبلطو كأحب إلى أف ال يحتج بو إال بما ركل عنو القدما قبؿ اختبلطو م ؿ

بف المبارؾ كيزيد بف زريع كذكييما كيعتبر بركاية المتأخريف عنو دكف االحتجاج بيما( ،")6ككصفو بالتدليس
َّ
الن ىسائً ( ،")7كالعبلئ ( ،")8كابف حجر كغيره ،كجعلو ابف حجر( ")9مف المرتبة ال انية الت يي ىقب يؿ ىحًدي ييـ كاف
()11
ىخ ىرة ،
يصرح بالسماع ،كذ ره العبلئ ( ،")10كسبط العجم
لـ
" ،كغيرىما ف المختلطيف ،كقالك ":تيير بًأ ى
ٌ
()13
()12
ً
ابف حجر ":قةه حافظ لو
ص ى ًرة اٍل ىح ًافظي " ،كقاؿ أيضان ":ي
أحد األعبلـ " ،كقاؿ ي
كقاؿ الذىب  ":ىعال يـ اٍل ىب ٍ
تصانيؼ ل نو ير التدليس كاختلط ،ك اف مف أ بت الناس ف قتادة (")14مات سنة خمسيف كمائة ،كقيؿ غير

ذلؾ(.")15

القول ِ
ِ
ىخ ىرة .
َلص ُة
فيو :قة حافظ ،مدلس مف ال انية ،كقد احتمؿ األئمة تدليسو ،كتيير بًأ ى
ُخ َ
الس ُد ِ
ِ
ام َة ِ
وس ُّي ( ،)16سبقت ترجمتو في المسألة رقم( ،)606ورتبتو :ثقة ثبت
ادةَ َّ
بن قَتَ َ
 -2قَتَ َ
ادةُ ْب ُن د َع َ
ِ
ِ َِّ
ِ
ِ
اع.
الس َم ِ
ص َّر ُحوا ِب َّ
يثيم َّإل إ َذا َ
مدلس م َن المرتبة الثالثة الذ ْي َن ل ُيقب ُل َحد ْ

( )1ا ٍل ىع ىد ًكم :فتح العيف كالداؿ الميملتيف ،ىذه النسبة إلى خمسة رجاؿ ،منيـ عدم بف عب ،جد أمير المؤمنيف عمر بف
الخطاب (رضى الل عنو) .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)251 /9
()2
()3
()4

انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)61 /4

انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)273 /7
انظر إلى  :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)66 /4

()5

انظر إلى  :ال قات للعجل (.)187 /

()7

انظر إلى  :ذ ر المدلسيف (.)122 /

()6

()8
()9

انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)360 /6
انظر إلى  :جامع التحصيؿ (.)106 /
انظر إلى  :طبقات المدلسيف (.)31 /

()10
()11
()12
()13
()14

انظر إلى  :المختلطيف للعبلئ (.)41 /

انظر إلى  :االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط (.)139 /
انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)61 /4
انظر إلى  :ال اشؼ (.)441 /1
انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)239 /

( )15انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)360 /6
()16
َّد ً
كس  :بضـ الداؿ الميملة كالكاك بيف السينيف الميملتيف أكالىما مفتكحة ،ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ ،منيا سدكس بف
الس ي
شيباف .انظر إلى :األنساب للسمعان .)102/7( :
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()1
اهلل أ ُُّم َّ ِ
ت ع ْب ِد ِ
صِ
اريَّة(.")2
الع َد ِوَّي ُة ْ
ُ -3م َعا َذةُ ِب ْن ُ َ
،األَ ْن َ
الص ْي َباء َ
()4
ً ()3
ً
َّاف ف ال قات كقاؿ":
ابف معيف ":قىة " ،كقاؿ المزم ":انت مف العابدات " ،كذ رىا ٍاب يف حب ى
قاؿ ي
()5
ِّيدةي ،العالًمةي ،أيـ الص ً
العابً ىدةي ،ىزٍك ىجةي السَّيًِّد
انت مف العابدات " ،قاؿ الذىب  ":الس ى
الع ىد ًكَّيةي ،ى
الب ٍ
ص ًريَّةي ،ى
َّي ىبا ى
ٍ
ى ى
القي ٍدكًةً ":
صلىةى ً
بف أى ٍش ىي ىـ( ،")6كقاؿ أيضان ":مف العكابد بالبصرة (،")7ك قاؿ ابف حجر ":قة ( ،")8ماتت ًف ىس ىن ًة
ى
ً ()9
و
ىبلىث ىكى ىمان ٍي ىف ".
ِ
القول فيياً :قىةه.
َلص ُة
ُخ َ
الص ِدي ِ
ق صحابي ٌة جميم ٌة سبقت ترجمتيا في المسألة رقم
ت أبي َب ْك ٍر َّ
 -4أم المؤمنين َع ِائ َ
شة ِب ْن ُ

( ،)1066ورتبتيا صحابية جميمة.

بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
أربعُ عمل:
الح ِد ُ
يث فيو َ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا أيىبك يزٍرىعةى ،كىك االختبلؼ ف رفعو( ،)10ككقفو( ،)11كرجح أيىبك يزٍرىعةى :رفعو على
كقفو؛ ألف قتادة ركاه مرفكعان ،كقتادة أحفظ مف يزيد الرشؾ ،الذم يركيو عف معاذة ،عف ىعائً ىشة مكقكفان ،كى
علةه خفية قادحة(.")12
ِ
العمّ ُة الثانية:
كبةى ،كى علة ظاىرة غير قادحة.
فيو رواك مدلس مف المرتبة ال انية ،كىك :ىس ًع ي
يد ٍب يف أب ىع ير ى

()1

ا ٍل ىع ىد ًكم :فتح العيف كالداؿ الميملتيف ،ىذه النسبة إلى خمسة رجاؿ ،منيـ عدم بف عب ،جد أمير المؤمنيف عمر بف
الخطاب رضى الل عنو انظر إلى :األنساب للسمعان (.)251 /9

()3

انظر إلى  :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدارم (.)214 /

()2

()4

انظر إلى :الطبقات ال برل ( ،)352 /8كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)308 /35كسير أعبلـ النببل (.)508 /4
انظر إلى  :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)308 /35

()5

انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)466 /5

()7

انظر إلى  :ال اشؼ (.)517 /2

()6

()8
()9

انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)508 /4
انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)753 /
انظر إلى  :سير أعبلـ النببل (.)509 /4

( )10المرفكع :ما أضيؼ إلى النب ( )خاصة قكالن اف أك فعبلن أك تقري انر .انظر إلى :تدريب الراكم.)184-183/1( :

( )11المكقكؼ :ىك المركم عف الصحابة -رض الل عنيـ -قكالن ليـ أك فعبلن أك تقري انر متصبلن اف إسناده أك منقطعان .انظر
()12

إلى :المرجع السابؽ.)184/1( :

انظر إلى  :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( )42 /1باب :علؿ أحاديث ف الطيارة ،مسألة رقـ (.)91
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العمة الثالثة:

ً
َّاف عنو ":اف قد اختلط سنة خمس كأربعيف
فيو رواك مختلط ،كىك :ىس ًع ي
يد ٍب يف أب ىع ير ى
كبةى ،فقاؿ ٍاب يف حب ى
كمائة كبقى خمس سنيف ف اختبلطو كأحب إل َّ أف ال يحتج بو إال بما ركل عنو القدما قبؿ اختبلطو م ؿ:

ابف المبارؾ ،كيزيد بف زريع كذكييما ،كيعتبر بركاية المتأخريف عنو دكف االحتجاج بيما(.)1
ت :كبيذا تزكؿ علة اختبلطو ف ىحًدي نا ىذا( ،انظر إلى ترجمتو).
ُق ْم ُ
ِ
العمّ ُة الرابعة:

ً
ً
ً ًَّ
ً
ً
َّ
ً
فيو رواك
َّم ً
امةى
اع كىك :قىتى ى
ه
يـ إال إ ىذا ى
مدلس م ىف المرتبة ال ال ة الذ ٍي ىف ال ييقب يؿ ىحدي ٍ
ادةي ٍب يف د ىع ى
ص َّريحكا بالس ى
َّد ً
ا ً
تحًدي و ىذا ،كى علةه خفيةه قادحة ،كمف العلما مف
يصرٍح
ً
كس ٍ ،
ادةى الس ي
بف قىتى ى
بالسماع ف ى
كلـ ٌ
كقد ىع ٍن ىع ىف ٍ
رفعو إلى ال انية .

ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
َّد ً
ً
امةى ً
كلـ
كس ٍ
ادةى الس ي
بف قىتى ى
ألف قىتى ى
الحديث بعد بياف عللو ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ٌ
قد ىع ٍن ىع ىف ٍ
ادةي ٍب يف د ىع ى
تحًدي و ىذا.
يصرٍح
ً
بالسماع ف ى
ٌ

()1

انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)360 /6
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ِ
الوقف عمى الرفع.
بترجيح
األ نموذج الرابع :وفيو اإلعَلل
ِ

 -24مسألة ( –)186قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يد بف أب الزرقا ،
يث ركاه ز ي
ى
ى
ي
ى ىي ي
كؿ اللَّ ًو
عف
سفياف ال كرم ،عف أب مس يف ،عف ىزيؿ بف شرحبيؿ ،عف عبد الل بف مسعكد؛ قاؿ ":قاؿ ىر يس ى
ى
( :)ليني ف أحد ـ أصابعو قبؿ أف تني و النار(،)1؟ فسمعت أب يقكؿ :رفعو من ر (.")2
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ىخرجو َّ ً
اف = أيىبك ًم ٍس ً و
يف ،ىحًديث رقـ ( ،)198مف طريؽ
الن ىسائ ف تىابو اإلغراب ( )270/ىب ي
 أ ٍى ى ياب :يس ٍف ىي ي
م بو ىع ٍبًد اللَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
ٍاب يف أب َّ
كعا ىحًديث بلفظو.
الزٍرقىا ً ىع ٍف ال ٍَّكًر ِّ
كد ىم ٍرفي ن
ى
ً
اب :غسؿ الرجليف ،ىحًديث رقـ ( ،)68مف
 أٍىخ ىر ىجوي عبد الرزاؽ ف مصنفو ( ،)22/1تىاب الطيارة ،ىب ي
طريؽ سفياف ال كرم بو عف ابف مسعكد ً
َّ
(م ٍكقيكفنا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ً
ً
ً
ًً
ضكً ،
 أٍىصابً ًع ف اٍل يك ي
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىش ٍي ىبةى ف مصنفو ،)19/1(،تىاب الطيارات ،ىب ي
اب :ف تى ٍخليؿ ٍاأل ى
يف بو عف ابف مسعكد (ر ً
ً
ىحك ً
ص ،ىع ًف ٍاب ًف ًم ٍس و
ض ى اللَّوي ىع ٍنوي)
ى
ىحديث رقـ ( ،)86مف طريؽ أيىبك ٍاأل ٍ ى
(م ٍكقيكفنا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
ً
ىح ىم يد ف العلؿ ( ،)117/2ىحديث رقـ ( ،)1750مف طريؽ عبدالل عف أبيو بو عف ابف مسعكد
 أٍىخ ىر ىجوي أ ٍ
ً
َّ
(م ٍكقيكفنا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
طنً ف العلؿ( ،)282/5ىحًديث رقـ ( ،)884مف طريؽ يى ىزٍي ًؿ ٍب ًف يشر ٍحبً ً
ىخ ىر ىجوي َّ
يؿ ،بو عف ابف
الد ىارقي ٍ
 أٍى
مسعكد ً
َّ
كعا) ،ىحًديث بلفظو.
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
َّ
ً
ً
ىخ ىر ىجوي الط ىب ىران ف المعجـ ال بير( ،)246/9ىحديث رقـ ( ،)9211مف طريؽ عبد الرزاؽ ،ىع ًف ٍاب ًف
 أٍيف بو عف ابف مسعكد ً
َّ
ًم ٍس و
(م ٍكقيكفنا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ىخ ىر ىجوي ف المعجـ ال بير( ،)246/9ىحًديث رقـ ( ،)9212مف طريؽ ٍاب ًف ًم ٍس و
يف بو عف ابف
 ك ذلؾ أ ٍمسعكد ً
َّ
(م ٍكقيكفنا) ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ً
اب سنف الكضك  ،مسح الرقبة ف
 ذ ره ابف حجر ف التلخيص ال بير ( ،)290/1تىاب الطيارة ،ىب يم بو ىع ٍبًد اللَّ ًو ٍب ًف م ٍس يع و
الكضك  ،ىحًديث رقـ ( ،)110مف طريؽ ىزٍي يد ٍب يف أب َّ
كعا
الزٍرقىا ً ىع ٍف ال ٍَّكًر ِّ
كد ىم ٍرفي ن
ى
ىحًديث بلفظو.

()1

أم :ليقبؿ على غسليا إقباالن شديدان ،كيبالغ ف غسؿ ما بيف أصابعو ف الكضك مبالية؛ حتى ينعـ تنظيفيا ،أك لتباليف

النار ف إحراقو .انظر إلى :لساف العرب (. )500/10

( )2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)70/1باب :علؿ أحاديث ف الطيارة ،مسألة رقـ (.)186
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد:
اء ي ِزيد التغمبي( )1أَبو مح َّم ٍد المو ِ
بن أبي َّ ِ
صمِ ُّي (،)2نزيل الرممة ،وقيل ":اسم أبيو بريد(.")3
َ -1زْي ُد ُ
ُ َُ
الزْرقَ َ
َْ
صالح ليس بو بأس ،كعف أبيو قكلو ":قة،")4( .
ىح ىم يد بف حنبؿ قكلو":
ه
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أ ٍ
ً ()5
ً
َّاف ف " ال َّقات " كقاؿ" :يييرب( ،")6كنقؿ ٍابف الجنيد ىع ٍف يحيى ٍبف
كقاؿ ابف معيف ":قىة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
()8
()7
ً
ً
ىح ىمد ٍبف أب ىن ًافع قكلو":
قديـ قة " ،كنقؿ المزم عف أ ٍ
ىمعيف قكلو ":ليس بًو بأس " ،كقاؿ الخليل  ":ه
الحًديث مف غلط كشؾ ،كيحدث بما ال شؾ فيو ( ،")9كقاؿ الذىب " :اإلماـ،
اف ىزٍيد يلق ما ًف
ى
ى ى
()10
مشيكر عابد( ،")12كقاؿ
صدكؽ
النساؾ ( ،")11كقاؿ أيضان":
ه
القي ٍد ىكةي " ،كقاؿ أيضان ":اف ى
العٌباد ك ٌ
أح ىد ي
ه

()14
()13
أيضان":
ٌ
ابف حجر ":قةه مات سنة أربع كتسعيف كمائة " ،ي
المحدث " ،كقاؿ ي
ىس ىرهي
كيقىا يؿ ":إًَّنوي ىغ ىزا ،فىأ ى
ات ًف األ ً
مائ وة(.")15
ىسر ،ىس ىنةى ىس ٍب وع ىكتً ٍس ًع ٍي ىف ىك ى
الع ىدك ،ىك ىم ى
ى
القول ِ
ِ
فيوِ :ثقَ ٌة.
َلص ُة
ُخ َ
عبد ِ
ي أَبو ِ
ان ْب ُن ِ ِ
س ُر ْو ٍ
اهلل اَْل ُك ْوِف ُّي ،سبقت ترجمتو في المسألة رقم()883
س ْف َي ُ
ق اَلثَّْو ِر ُّ ُ
سع ْيد ْب ِن َم ْ
َ
ُ -2

ورتبتو ":ثق ٌة حافظٌ حج ٌة مدلس من الثانية.

()1

()2

التيلب ٌ  :بفتح التا المنقكطة با نتيف كس كف الييف المعجمة ك سر البلـ كالبا المنقكطة بكاحدة انظر إلى :األنساب
للسمعان (.)57/3
المك ً
صًل بفتح الميـ كس كف الكاك ك سر الصاد الميملة كف آخرىا البلـ ،ىذه النسبة إلى المكصؿ انظر إلى :األنساب
ىٍ
للسمعان (.)481/12

( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( ،)70/10كسير أعبلـ النببل ( ،)316/9كتاريخ اإلسبلـ (.)76 /5
( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)575 /3

( )5انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم ( ،)460 /4ك ركاية ابف محرز (.)125 /2
( )6انظر إلى :ال قات البف حباف (.)145/1

( )7انظر إلى :سؤاالت ابف الجنيد (.)462 /

( )8انظر إلى :اإلرشاد ف معرفة علما الحديث للخليل (.)617 /2
( )9انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)74 /10
( )10انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)316 /9
( )11انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1105 /4
( )12انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)103 /2
( )13انظر إلى :ال اشؼ (.)417 /1

( )14انظر إلى :تقريب التيذيب (.)223 /

( )15انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)317 /9كتيذيب التيذيب ( .)414 / 3
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ِ
ِ
س ِك ٍ
س ِك ٍ
ي
ين األ َْوِد ُّ
ين ،أ َُبو م ْ
 -3ا ْل ُح ُّر ْب ُن م ْ
()3
و
ً
نقؿ ىعبَّاس الد ً
اف ىقلًي ىؿ اٍل ىحًديث ( ،")4كنقؿ
كرم ،ىع ٍف يحيى ٍبف ىمعيف قكلو ":قة " ،كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ى ى
()6
()5
ً
ً ً
ًو
َّاف ف
بأس بو " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  ":قة ،ف عداد الشيكخ " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
ٍاب يف أب ىحاتـ عف أبيو قكلو ":ال ى
()8
()7
ً
ً
ابف حجر" :مقبكؿ(.")9
ض ِّع ٍفوي أ ى
تىاب "ال قات" " ،ىكقىاؿ الذىب  ":ىح ىس يف اٍل ىحديث لى ٍـ يي ى
ىح هد " ،ىكقىاؿ ي
القول ِ
ِ
صدوق.
فيو:
َلص ُة
ٌ
ُخ َ
ي ا ْل ُكوِف ُّي(.")10
ش َر ْح ِبي َل األ َْوِد ُّ
ُ -4ى َزْي ُل أو اليزيل ْب ُن ُ
()12
()11
ً
ً ً
و
َّاف ف ال قات ( ،")13كسأؿ
قاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":اف قة " ،ىكقىاؿ اٍلع ٍجل  ":كف قة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
الحا ـَّ ،
طنً عنو فقاؿ ":قة( ،")14ىكقىاؿ أبك مكسى المدين  ":ييقا يؿ إنو أدرؾ الجاىلية( ،")15كقاؿ
الد ىارقي ٍ
()1

ا ْل ُكوِف ُّي(.")2

الذىب  ":قة( ،")16ىكقىاؿ ابف حجر ":قة مخضرـ ( ،")17ىكقىاؿ خليفة ٍبف خياط ":مات سنة ا نتيف ك مانيف بعد
الجماجـ(.")18
القول ِ
ِ
فيو :قةه مخضرـ.
َلص ُة
ُخ َ

()1

األ ٍىكًدم :بفتح األلؼ كس كف الكاك كف آخرىا الداؿ الميملة .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)385 /1

( )2انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)630 /3كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)517 /5

( )3انظر إلى :تاريخ ابف معيف  -ركاية الدكرم ( ،)513 /3كالجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)277 /3
( )4انظر إلى :الطبقات ال برل (.)341 /6

( )5انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)278 /3
( )6انظر إلى :ال قات للعجل (.)510 /

( )7انظر إلى :ال قات البف حباف (.)239 /6
( )8انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)630 /3
( )9انظر إلى :تقريب التيذيب (.)155 /

( )10انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)1014 /2اإلصابة ف تمييز الصحابة (.)450 /6
( )11انظر إلى :الطبقات ال برل (.)215 /6
( )12انظر إلى :ال قات للعجل (.)456 /

( )13انظر إلى :ال قات البف حباف (.)514 /5

( )14انظر إلى :سؤاالت الحا ـ للدارقطن (.)281 /
( )15انظر إلى :ذيؿ الصحابة (.)31 / 11
( )16انظر إلى :ال اشؼ (.)335 /2

( )17انظر إلى :تقريب التيذيب (.)572 /
( )18انظر إلى :تاريخو(.)288 /
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يب ا ْلي َذلِ ُّي( )1أبو ِ
ِ
ِ
س ُع ِ
ِ
ف َب ِني ُزْى َرةَ ،من السابقين
عبد
الرحمنَ ،حمِي ُ
َ -5ع ْب ُد المَّو ْب ُن َم ْ
ود ْب ِن َغافل ْب ِن َح ِب ٍ ُ
عمر عمى الكوفة ،ومات سنة اثنتين
جمة ،و ّ
األولين ،ومن كبار العمماء من الصحابة ،مناقبو ّ
أم َرهُ ُ
وثَلثين أو في التي بعدىا بالمدينة(.")2
بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
يث ِ
ثَلث ٍ
عمل:
فيو ُ
الح ِد ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا أبك حاتـ فقاؿ ":رفعو من ر(.")3
كعا) ي ؿ مفَّ :
طنً ف العلؿ ،ىحًديث رقـ ( ،)884ك َّ
الن ىسائً ف ً تىابو
الد ىارقي ٍ
الحًد ي
ُق ْم ُ
(م ٍرفي ن
ت :ى
يث ركاه ى
اإلغراب ىحًديث رقـ (،)198ك ذ ره ابف حجر ف التلخيص ال بير ىحًديث رقـ ( ،)110كمف ركاه غيرىـ ركاه
(م ٍكقيكفنا).
ى
قاؿ َّ
طنً  ":يركيو أبك مس يف األكدم عف ىزيؿ ،عف عبد الل ،كاختلؼ عنو؛ فرفعو زيد بف أب
الد ىارقي ٍ
الزرقا  ،عف ال كرم إلى النب ( ،)كتابعو أبك عكانة مف ركاية شيباف بف فركخ عنو ،فرفعو أيضان ،كركاه
أصحاب ال كرم ،كأصحاب أب

عكانة عنيما مكقكفا ،ك ذلؾ ركاه زائدة ،كزىير ،كأبك األحكص ،عف أب

مس يف مكقكفان ،كىك الصكاب ( ،")4كقاؿ ابف حجر ":ركل زيد بف أب الزرقا  ،عف ال كرم ،عف أب مس يف،
عف ىزيؿ بف شرحبيؿ ،عف عبد الل بف مسعكد مرفكعان كىك ف جامع ال كرم مكقكفان ،ك ذا ف مصنؼ عبد

ىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىش ٍي ىبةى عف أب األحكص ،عف أب مس يف مكقكفان ،كجا ذلؾ عف عل كابف
الرزاؽ ،ك ذا أ ٍ
عمر مكقكفان(.)5
الدارقي ٍ ً
الحًديث كقفو كقد أخطأ مف رفعو.
اب ف
ُق ْم ُ
ى
طن كابف حجر :أف الصك ى
ت :كالذم يرجو أبك حاتـ ،ك َّ ى
بف أب َّ
الزٍرقىا ً  ،كىك قة كبيذا ي كف قد خالؼ
ُق ْم ُ
ت :كالذم يتبيف أف الذم أخطأ ف رفعو ىك ":ىزٍي يد ي
الحًديث علة خفية قادحة،
مف ىـ أك ؽ منو ،كلذلؾ ح ـ عليو أبك حاتـ بالن ارة ،كعلى ىذا ت كف علة ى
لمخالفتو ال قات ،كىذا ىك الشاذ لمخالفة ال قة لمف ىك أك ؽ منو.

ِ
العمّ ُة الثانية:

كجكد رواك مدلس مف المرتبة ال انية ،كىك :سفياف ال كرم ،كمف المعلكـ بيف المحد يف أف المدلس مف
المرتبة ال انية يقبؿ ىحًدي و كاف لـ يصرح بالسماع.

( )1ا ٍليي ىذلً  :بضـ اليا كفتح الذاؿ المعجمة ،ىذه النسبة إلى ىذيؿ ،كى قبيلة ،يقاؿ ليا ىذيؿ بف مدر ة ،...تفرقت ف الببلد.
انظر إلى :األنساب للسمعان .)391/13( :
( )2انظر إلى :االستيعاب ،)994-987/3( :كاإلصابة ،)201-198/4( :كتقريب التيذيب.)323/( :

( )3انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)70/1باب :علؿ أحاديث ف الطيارة ،مسألة رقـ (.)186
()4
طنً (.)282 /5
انظر إلى :علؿ ا َّلد ىارقي ٍ
( )5انظر إلى :التلخيص الحبير (.)165 /1
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ِ
العمّ ُة الثالثة:

الحًديث ،كىك ":اٍل يحر ٍب يف ًم ٍس ً و
يف ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.
كجكد رواك صدكؽ ف إسناد ىذا ى

ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
الحديث بعد تخريجو كبياف ً
حسف بيذا اإلسناد؛ ألف فيو :اٍل يح َّر ٍب ىف ًم ٍس ً و
صدكؽ.
يف ،كىك
عللو
ي
ه
ه
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ِ
ِ
أوثق منو.
مخالفة الثقة لمن ىو
لإلعَلل ب
ب الثاني :أنموَذ ٌج
ُ
المطمَ ُ
ِ
األنموَذج األول :وفيو اإلعَل ُل لمخال ِ
أوثق منو ،أو الشاذ(.)1
الثقة لمن ىو
فة
ُ
ُ

-25مسألة ( -)267قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه أبك أسامة ،عف عبيد الل
ى
ى
ي
ى ىي ي
بف عمر ،عف نافع ،عف ابف عمر ،عف النب ()؛ ف قصة ذم اليديف ،قاؿ أب  :ىذا ىحًديث من ر؛ أخاؼ
أف ي كف أخطأ فيو أبك أسامة(.")2
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ًً
ً
اب السيك ف السجدتيف ،ىحًديث رقـ (،)1017
 أٍاب الصبلة ،ىب ي
ىخ ىر ىجوي أيىبك ىد ياكد ف يس ىننو ( ،)267/1تى ي
مف طريؽ أب أسامة بو عف ابف عمر ً
َّ
كعا) ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ً
ًً
ً
اب فيمف سلـ مف نتيف أك
 أٍىخ ىر ىجوي ابف ماجة ف يس ىننو ( ،)383/1تىاب إقامة الصبلة كالسنة فييا ،ىب ي
بلث ساىيان ،حًديث رقـ ( ،)1213مف طريؽ أب أسامة بو عف ابف عمر ً
َّ
كعا)
(م ٍرفي ن
ى
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ىحًديث مختلؼ األلفاظ.
ً
ً ًً
اب التسليـ مف الر عتيف ساىيان ف
ىخ ىر ىجوي ٍاب يف يخ ىزٍي ىمةى ف
 أٍصحيحو ( ،)177/2تىاب الصبلة ،ىب ي
ى
الظير ،...كالدليؿ على أف السبلـ ساىيان قبؿ الفراغ مف الصبلة ال تفسد الصبلة ،ىحًديث رقـ(،)1034
مف طريؽ أب أسامة بو عف ابف عمر ً
َّ
كعا) ىحًديث متقارب األلفاظ.
(م ٍرفي ن
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى
ً
ب ما قالكا فيو كقد نقص مف صبلتو
 أٍىخ ىر ىجوي ٍاب يف أب ىش ٍي ىبةى ف مصنفو ( ،)393/1تىاب الصلكات ،ىبا ي
كت لـ ،حًديث رقـ( ،)4514مف طريؽ أب أسامة بو عف ابف عمر ً
َّ
كعا) ىحًديث
(م ٍرفي ن
ى
ى
(رض ى اللوي ىع ٍنييما) ى
متقارب األلفاظ.
ىخ ىر ىجوي اٍل ىب ٍييىًق ًف
 أٍرقـ ( ،)3893مف
مختلؼ األلفاظ.

ً
ًً
اب مف قاؿ ي بر ـ ي بر ،كيسجد ،ىح ًديث
يس ىننو ال برل ( )498/2تىاب الصبلة ،ىب ي
ً
َّ
كعا) ىحًديث
طريؽ أيىب ىعلً الركٍذ ىب ًار ِّ
(م ٍرفي ن
م ،بو عف أب ىريرة ى
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ى

()1
ً
َّ
الرًاكم بًأ ٍىر ىج ىح ،فى َّا ً
ً
ؼ َّ
قاؿ ابف حجر" :فىًِ ٍف يخكلً ى
الرج يح ييقىا يؿ لىوي :ا ٍل ىم ٍحفيكظي ،ىك يمقىابليوي ،ييقىا يؿ لىوي :الشاذ؛ ىكًا ٍف ىكقى ىعت ا ٍل يم ىخالىفىةي ىمعى
الضَّع ً
كؼ ،ىك يمقىابًليوي ييقىا يؿ لىوي :ا ٍل يم ٍن ى ير" انظر إلى :نخبة الف ر( ،)722/4كتدريب الراكم(،)280/1
ؼ ،فىا َّا
لر ًج يح ييقىا يؿ لىوي :الٍ ىم ٍع ير ي
ٍ
و
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ىف َّ
اإل ٍس ىبلـ" :إً َّف َّ
كقىا ىؿ ىش ٍي يخ ًٍ
ص يدك و
اف ف ا ٍشت ىراط الٍ يم ىخالىفىة ،ىكىي ٍفتى ًرقى ً
الشاذ ،ىكا ٍل يم ٍن ى ىر ىي ٍجتىم ىع ً
اف ف أ َّ
ؽ ،ىكا ٍل يم ٍن ى ىر
الشاذ ًرىك ىايةي قىة أ ٍىك ى
ى
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
و
ً
الشاذ ،ك يىك ع ٍن ىد َّ
يث َّ
اعة م ٍف يعلى ىما ا ٍلح ىج ًاز :ىما
ضعيؼ" .انظر إلى :تدريب الراكم ( .)279/1فا ٍل ىحد ي
الشافع ِّ ىك ىج ىم ى
ًرىك ىايةي ى
ى ى
الش َّ
ىف يرًكم ال ِّقىةي ما ىال يرًكم ىغ ٍيره" ،.كقىا ىؿ ا ٍل ىخلًيلً  ":كالًَّذم علىٍي ًو حفَّاظي ا ٍلح ًد ً
ىف َّ
الن ً
ىرىكل ال ِّقىةي يم ىخالًفنا لً ًرىك ىاي ًة َّ
يث أ َّ
اذ ىما
ى
ى ي
يي
اس ،ىال أ ٍ ى ٍ ى
ىٍ
ى
ى
ؼ ًف ً
لىٍيس لىو إً َّال إًسىن ه ً ً ً ً
يو ىكىال
اف ًم ٍنوي ىع ٍف ىغ ٍي ًر ًقى وة فى ىمتٍيرك ه
اف ىع ٍف ًقى وة تييكقِّ ى
ى ي
ؾ ىال يي ٍقىب يؿ ،ىك ىما ى ى
اد ىكاح هد ىيشذ بًو قىةه أ ٍىك ىغ ٍي يرهي ،فى ىما ى ى
ٍ
ً
يي ٍحتىج بًو" .انظر إلى :تدريب الراكم (.)267/1
( )2انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)99/1باب :علؿ أحاديث ف الصبلة  ،مسألة رقـ (.)267
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد

ام َة ِ
بن َزْي ٍد ال ُك ْوِف ُّي(.")1
ام َة َح َّم ُ
اد ُ
بن أُ َ
 -1أ َُبو أ َ
سَ
ُس َ
و
ً
ً
ً
قاؿ ٍابف سعود ":ى اف ًقىةن مأٍم ن ً
ِّ
اع وة(،")2
ب يسَّنة ىك ىج ىم ى
صاح ى
يسوي ىك ى ى
كنا ى ىير اٍل ىحديث  ،يي ىدل يس ىكتىىبي ى
ى
ي ىٍ
اف ى
َّف تى ٍدل ي
ى ي
ً
الحديث ؟ فقاؿ ":أبك أسامة أ بت مف مائة م ؿ
كسئًؿ أبك حاتـ عف أب أسامة كأب عاصـ مف أ بتيما ف
ى
ي
ً
ىح ىمد بف
للحًديث يسان صدكقان ،كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أ ٍ
أب عاصـ ،اف أبك أسامة صحيح ال تىاب ضابطا ى
حنبؿ قكلو ":اف بتان ،ما اف أ بتو ،ال ي اد يخطئ ( ،")3كقاؿ اٍل ًع ٍجلً  ":قة ،ك اف يعد مف ح ما أصحاب
()4
ً
ً
َّاف ف ال قات( ،")5كقاؿ ":مف األ بات ف الركايات( ،")6كنقؿ المزم عف ال كرم
ى
الحديث " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
()7
شاب أعقؿ مف أب أسامة " ،كقاؿ اآلجرم عف أب داكد ":ىدفىف أبك أسامة تبو فما
قكلو ":ما بال كفة
ه

()8
نييت أىبا أسامة أف يستعير
أيضا ":قاؿ ك يع ":قد
أٍ
ي
ىخ ىر ىجيا ،ك اف بعد ذلؾ يستعير ال تب " ،كقاؿ عنو ن
()9
ت( ،")10كقاؿ أيضان ":أحد األ بات (،")11كقاؿ أيضان":
الح ًافظي ،ال ٍَّب ي
ال تب ،ك اف دفف تبو " ،كقاؿ الذىب  " :ى
تلقٌت األيمة حًديث أب أسامة بالقبكؿ لحفظو كدينو مف كلـ ي ٍن ً
ص ٍفوي ابف نمير( ،")12كقاؿ ابف حجر" :ح ى
ي
ى
األىزدم ف "الضعفا " عف سفياف بف ك يع ،قاؿ ":اف أبك أسامة يتتبع تب الركاة ،فيأخذىا كينسخيا .قاؿ
ً
المحس ىف ألب أسامة يقكؿ ":إنو دفف تبو ـ تتبع األحاديث ىب ٍع يد مف الناس .قاؿ سفياف بف
ل ابف نمير ":إف
ً
لحًديث جيد
ك يع ":إن ألعجب يؼ جاز ىحديث أب أسامة! اف أمره ىبينِّنا ،ك اف مف أسرؽ الناس ى

(،")13كصفو ؿ مف ابف حجر( ،")14كالسيكط ( ،")15ك أيىبك يزٍرىعةى كل الديف ،ابف العراق ( ،")16كجعلو ابف
حجر ،مف أصحاب المرتبة ال انية الت يقبؿ ىحًدي يـ كاف لـ يصرحكا بالسماع ،كقاؿ ":مف الحفاظ مف أتباع

( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)277/9كتاريخ اإلسبلـ (.)61 /5
( )2انظر إلى :الطبقات ال برل (.)395 /6

( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)133 /3
( )4انظر إلى :ال قات للعجل (.)130 /

( )5انظر إلى :ال قات البف حباف (.)222 /6

( )6انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)273 /
( )7انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)223 /7
( )8انظر إلى :سؤاالت اآلجرم (.)284/
( )9انظر إلى :المصدر السابؽ ()285/

( )10انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)277/9
( )11انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)588 /1
( )12انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)61 /5
( )13انظر إلى :تيذيب التيذيب (.)4 /3

( )14انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)30 /
( )15انظر إلى :أسما المدلسيف (.)46/
( )16انظر إلى :المدلسيف (.)46 /
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()1
ىخ ىرة
التابعيف
مشيكر ب نيتو متفؽ على االحتجاج بو " ،ك قاؿ ابف حجر ":قة بت ربما دلس ك اف بًأ ى
ه
يحدث مف تب غيره مف بار التاسعة مات سنة إحدل كمائتيف كىك ابف مانيف(.")2
القول ِ
ِ
بت ،مدلس مف ال انية.
َلص ُة
فيو :قةه ه
ُخ َ
بن ع ِ
بيد ِ
بن َح ْف ِ
عمر ِ
ان ا ْل َم َد ِن ُّي(.")3
ي ا ْل ُع َم ِر ُّ
اصٍم ا ْلقَُر ِش ُّي ا ْل َع َد ِو ُّ
ُ -2ع ُ
ي ،أبو ُعثْ َم َ
اهلل ُ
ص ِ َ
بن َ
قاؿ اٍل ًع ٍجلً  " :قة بت( ،")4كنقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف أبيو كأب يزٍرىعةى قكلييما " :قة" ،كعف يحيى ابف
()5
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ ":ك اف مف سادات أىؿ المدينة كأشراؼ قريش
معيف قكلو" :مف ال قات " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
فضبلن كعلمان كعبادةن كشرفان كحفظان كاتقانان( ،")6كنقؿ المزم عف الَّن ىسائً قكلو " :قة بت( ،")7كقاؿ الذىب  ":قة
حجة( ،")8كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة بت ،مات سنة مائة كبضع كأربعيف(.")9
القول ِ
ِ
بت.
َلص ُة
فيو :قةه ه
ُخ َ
الخطَّ ً
اب ،أيىبك ىع ًبداللَّ ًو اٍل ىم ىدنً سبقت ترجمتو ف المسألة رقـ(،)1957
 -3ىن ًافعه ىم ٍكلىى ىع ٍبًداللَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر ٍب ًف ى

كرتبتو قةه فقيو مشيكر.

الخطَّ ِ
اب ِ
 -4الصحابي الجميلَ :ع ْب ُدالمَّ ِو ْب ُن ُع َم َر ِ
ي ،سبقت ترجمتو في المسألة
بن ُنفَ ْي ٍل اَْلقَُر ِش ُّي ا ْل َع َد ِو ُّ
بن َ
رقم( ،)1957ورتبتو صحابي جميل.

( )1انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)30 /
( )2انظر إلى :تقريب التيذيب (.)177 /

( )3انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)124/19
()4

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)112/2

( )5انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)327/5

( )6انظر إلى :ال قات البف حباف (.)149/7
( )7انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)128/19
( )8انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)922/3
( )9انظر إلى :تقريب التيذيب (.)373/
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بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
يث ِ
فيو عمتان:
الح ِد ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا ؿ مف أبك حاتـ ،ك ٍاب يف يخ ىزٍي ىمةى ،ك َّ
طنً  ،كاٍل ىب ٍييىًق فقاؿ أبك حاتـ ":ىذا ىحًديث
الد ىارقي ٍ
من ر؛ أخاؼ أف ي كف أخطأ فيو أبك أسامة( ،")1كقاؿ ٍاب يف يخ ىزٍي ىمةى« ":ىذا خبر ما ركاه عف أب أسامة غير
أب ريب كىذا؛ يعن  :بشر بف خالد»( ،")2كقاؿ َّ
طنً  " :ىغ ًريب مف ىحًديث عبيد الل ىعنوي ،تفرد بً ًو أيىبك
الد ىارقي ٍ
ىح ىم يد بف ًس ىناف ىك يى ىك مف ال ِّقىات ٍاألى ٍىبات( ،")3كقاؿ اٍل ىب ٍييىًق  ":تفرد بو أبك
امة ىكىال نعلـ حدث بً ًو ىعنوي غير أ ٍ
أى
يس ى
أسامة حماد بف أسامة ،كىك مف ال قات (.")4
حاتـ أطلؽ الن ارة على ً
ت :لع ٌؿ أبا و
الحًديث فلـ يركيو أحد
ُق ْم ُ
الحديث ،ألف أبا أسامة تفرد بركاية ىذا ى
ى
الحًديث بيذا
غيره عف عبيد الل بف عمر ،أك ي كف أطلؽ الن ارة ألف أبا أسامة قد خالؼ ال قات بركايتو ى

اإلسناد ،بخبلؼ األسانيد الت

يركل بيا قصة ذم اليديف ،ك بلىما جائز ،على ىذا ي كف مراد أبك حاتـ

أطلؽ لفظ الن ارة على مخالفة ال قة لمف ىك أك ؽ منو مف ال قات المشيكريف كقد بينت ذلؾ ف

المسألة

األكلى ف بياف مراد أب حاتـ مف لفظة من ر.
ِ
العمّ ُة الثانية:

امةى ،كمف المعلكـ بيف المحد يف أف
امةى ىح َّم ي
اد ي
بف أ ى
كجكد رواك مدلس مف المرتبة ال انية ،كىك :أيىبك أ ى
يس ى
يس ى
المدلس مف المرتبة ال انية يقبؿ ىحًدي و كاف لـ يصرح بالسماع.
صرح بالسماع مف طر و
ؽ أخرل فتزكؿ علة التدليس.
ُق ْم ُ
ت :كقد ٌ

ِ
الح ِديث
رابعاً:
الحكم عمى إسناد َ
ُ
الحديث بعد تخريجو كبياف ً
صحيح بيذا اإلسناد؛ ألف جميع ركاتً ًو قات.
عللو
ي
ه

( )1انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)99/1باب :علؿ أحاديث ف الصبلة ،مسألة رقـ (.)267
( )2انظر إلى  :صحيح ابف خزيمة (، )177/2حديث رقـ(.)1034
( )3انظر إلى  :أطراؼ اليرائب كاألفراد (.)477 /3

( )4انظر إلى :السنف ال برل ( ،)498/2كتنقيح التحقيؽ البف عبد اليادم (، )437/1كنصب الراية(. )68/2
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وفيو مطمبان:
ب
المطمَ ُ
ب
المطمَ ُ

ث
ث الثّالِ ُ
المبح ُ
َ

ً
لئلعبلؿ باإلرساؿ.
نماذج
بعةي
ى
األول :أر ى
ً
ً
بِبداؿ رواك ف ىسىن ًد الحديث.
لئلعبلؿ
الثاني :أنمكىذ هج
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ِ
لإلعَلل باإلرسال.
أربع ُة نماذ ٍج
المطمَ ُ
ب األولَ :
األ نموَذ ُج األول :وفيو اإلعَل ُل باإلرسال(.)1

ًو
م ،عف عركة،
(رًح ىموي اللي )" :كسمعت أبا زرعة كذ ر ىحًديث الزٍى ًر ِّ
 –26مسألة ( )1693قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
كؿ اللَّ ًو ( )يسأؿ عف الساعة حتى نزلت عليو{ :فيـ أنت مف ذ راىا}اآلية
عف ىعائً ىشة؛ قالت :مازاؿ ىر يس ى
( )43مف سكرة النازعات ..فقاؿ أيىبك يزٍرىعةى :الصحيح :مرسؿ ،ببل ىعائً ىشة (.")2
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ً
ىخرجو َّ ً ً
م بو،
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف الزٍى ًر ِّ
 أ ٍى ى يالشافع َّ ف مسنده ( ،)189/2ىحديث رقـ ( ،)674مف طريؽ يس ٍف ىي ى
ىع ٍف عركة مرسبلن ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ً
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف
 أٍىخ ىر ىجوي إسحاؽ بف راىكيو ف مسنده ( ،)270/2ىحديث رقـ ( ،)777مف طريؽ يس ٍف ىي ى
م بو ،ىع ٍف ىعائً ىشة ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
الزٍى ًر ِّ
ً
م
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف الزٍى ًر ِّ
 أٍىخ ىر ىجوي البزار ف شؼ األستار ( ،)78/3ىحديث رقـ ( ،)227مف طريؽ يس ٍف ىي ى
بو ،ىع ٍف ىعائً ىشة ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
ىخ ىر ىجوي َّ
طنً ف ً تىابو العلؿ ( ،)126/14ىحًديث رقـ ( ،)3475مف طريؽ عركة ،ىع ٍف ىعائً ىشة،
الد ىارقي ٍ
 أٍىحًديث متقارب األلفاظ.
ً
ً
اب أحاديث لـ يذ رىا َّ
الش ًاف ًع َّ ف ال ً تىاب،
 أٍىخ ىر ىجوي اٍل ىب ٍييىق ف تىابو شرح السنف كاآل ار ( ،)474/14ىب ي
ً
م ،عف عركة يمرسبلن ،ىحًديث متقارب
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف الزٍى ًر ِّ
ىحديث رقـ ( ،)20820مف طريؽ يس ٍف ىي ى
األلفاظ.

ً
ً
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف
 أٍىخ ىر ىجوي الحا ـ ف مستدر و ( ،)46/1تىاب اإليماف ،ىحديث رقـ ( ،)7مف طريؽ يس ٍف ىي ى
م بو ،ىع ٍف ىعائً ىشة ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
الزٍى ًر ِّ
ً
اب :تفسير سكرة النازعات بسـ الل الرحمف الرحيـ ،ىحًديث رقـ
 ك ذلؾ أ ٍىخ ىر ىجوي ( ،)558/2تىاب التفسير ،ىب ي
م ،بو ،ىع ٍف ىعائً ىشة ،ىحًديث متقارب األلفاظ.
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف الزٍى ًر ِّ
( ،)3895مف طريؽ يس ٍف ىي ى
()1
ؽ علىما الطَّكائً ً
َّ
ىف قى ٍك ىؿ التَّابً ًع ِّ ا ٍل ى بً ً
ؼ ىعلىى أ َّ
ير قىا ىؿ ىر يسك يؿ اللَّ ًو ) )ى ىذا ىكفى ىعلىوي يي ىس َّمى يم ٍر ىس نبل ،فىًِ ًف ٍانقىطى ىع
ا ٍل ىح ًد ي
يث ا ٍل يم ٍر ىس يؿ :اتفى ى ي ى ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
يف :ىال يي ىس َّمى يم ٍر ىس نبل ىب ٍؿ ىي ٍختىص ا ٍل يم ٍر ىس يؿ بًالتَّابً ًع ِّ ىع ًف َّ
النبً ِّ ( )فىًِ ٍف
قىٍب ىؿ التَّابًع ِّ ىكاح هد أ ٍىك أى ٍ ىير قىا ىؿ ا ٍل ىحا يـ ىك ىغ ٍي يرهي م ىف ا ٍل يم ىح ِّد ى
ًً
ً
ً
َّ
ض هؿ كم ٍنقى ًطع ،كا ٍلم ٍشيكر ًف ا ٍلًف ٍق ًو ك ٍاأليص ً
كؿ ،أ َّ
ىسقىطى قىٍبلىوي ىكاح هد فىيي ىك يم ٍنقىطعه ،ىكًا ٍف ى ى
ى ي
اف أى ٍ ىىر فى يم ٍع ى ى ي ه ى ى ي ي
ىف ا ٍل ي ؿ يم ٍر ىس هؿ ىكبو قىطىعى
ً
ً ً
ً
اختً ىبل ه ً ً
اؿ َّ
كر ًع ٍن ىد
ىما قى ٍك يؿ الزٍى ًر ِّ
ص ًط ىبل ًح ىكا ٍل ًعىب ىارًة ،ىكأ َّ
يف :قى ى
يب .ىك ىى ىذا ٍ
ا ٍل ىخط ي
م ىك ىغ ٍي ًرًه م ٍف ص ىي ًار التَّابًع ى
ؼ ف اال ٍ
النبً ( )فىا ٍل ىم ٍشيي ي
ىم ٍف ىخصَّوي بًالتىابً ًع ِّ أَّىنوي يم ٍر ىس هؿ ى ا ٍل ى بً ً
اؿ :في ىبل هف ،ىع ٍف ىريج وؿ ،ىع ٍف في ىبل وف .فىقىا ىؿ ا ٍل ىحا ً يـ:
ير .ىكًقي ىؿ :لىٍي ىس بً يم ٍر ىس وؿ ىب ٍؿ يم ٍنقى ًطعه ،ىكًا ىذا قى ى
يم ٍنقى ًطعه لىٍي ىس يم ٍر ىس نبل ،ىكقىا ىؿ ىغ ٍي يرهي يم ٍر ىس هؿ .انظر إلى-:تدريب الراكم ( ،.)219 /1كيم ف أف نقكؿ بأف المرسؿ :ما ركاه التابع
دكف ذ ر الصحاب  .انظر إلى المرجع السابؽ ،.)195/1( :كيقابؿ المرسؿ المتصؿ ،كىك :ما اتصؿ إسناده مرفكعان إلى
()2

النب ( )أك مكقكفان على الصحاب  .انظر إلى تقريب النككم ضمف تدريب الراكم.)183/1( :

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)68/2باب :علؿ أخبار ف القر اف كتفسيره ،مسألة رقـ (.)1693
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ف

ىخ ىر ىجوي أبك نعيـ االصبيان
 أٍىعائً ىشة ،ىحًديث متقارب األلفاظ.

م بو ،ىع ٍف
اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف الزٍى ًر ِّ
الحلية( ،)314/7مف طريؽ يس ٍف ىي ى

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
سمِم ْب ِن ُع َب ْي ِد المَّ ِو ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن أ َُبو َب ْك ٍر ا ْلقَُر ِش ُّي ُّ
ي ( ،)1سبقت ترجمتو ف مسألة
الزْى ِر ِّ
ُ -1م َح َّم ُد ْب ُن ُم ْ
رقـ ،)2087( :كرتبتو :متفؽ على جبللتو كاتقانو يرسؿ كيدلس ،مف المرتبة ال ال ة.
ِ
ِ
ُ -2ع ْرَوةُ ْب ُن ُّ
ي ،أ َُبو َع ْب ِدالمَّ ِو ا ْل َم َد ِن ُّي ،سبقت ترجمتو ف مسألة رقـ
َس ِد ُّ
الزَب ْي ِر ْب ِن ا ْل َع َّوام ْب ِن ُخ َوْيم َد َاأل ْ
( ،)2087كرتبتو :قةه فقيو مشيكر.
الص ِدي ِ
ق صحابية جميمة سبقت ترجمتيا في المسألة رقم(،)1066
ت أبي َب ْك ٍر َّ
 -3أم المؤمنين َع ِائ َ
شة ِب ْن ُ
ورتبتيا صحابية جميمة.

الح ِديث
ثالثاًُ :
بيان عمل َ
الح ِديث فيو عمتان:
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا أيىبك يزٍرىعةى ،ك َّ
طنً  ،كالحا ـ كغيرىما ،حيث قاؿ أيىبك يزٍرىعةى ":الصحيح مرس هؿ،
الد ىارقي ٍ
ببل ىعائً ىشة(.")2
ت :االختبلؼ ىنا ف كصؿ سند الحديث كارسالو-كىك علة خفية قادحة-؛ألف االختبلؼ ىنا قد كقع
ُق ْم ُ
اف ٍب يف يع ىي ٍي ىنةى(")3؛ كألنو لـ يتـ التكصؿ إلى ىذه العلة إال بعد تخريج الحديث كبياف طرقو،
مف قة كىك " يس ٍف ىي ي

كقد كقع الخبلؼ بيف العلما الذيف أخرجكا الحديث حيث رككه تارة مكصكالن كتارة معبلن باإلرساؿ.
الحًديث ركاه َّ
الش ًاف ًع َّ ف مسنده ( ،)189/2ىحًديث رقـ ( ،)674مف طريؽ
ُق ْم ُ
ت :ىذا ى
م ،بو ،ىع ٍف عركة مرسبلن ،كاٍل ىب ٍييى ًق ف ً تىابو شرح السنف كاآل ار (،)474/14
يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف الزٍى ًر ِّ

اف ٍب ًف يع ىي ٍي ىنةى ،ىع ًف
( ،)20820مف طريؽ يس ٍف ىي ى
كقد رجح أبك زرعة ركاية ىذا الحديث معبلن

اف ٍب ًف
يس ٍف ىي ى
ىحًديث رقـ
م ،عف عركة مرسبلن ،كركاه غيرىما مكصكالن عف ىعائً ىشة،
الزٍى ًر ِّ
باإلرساؿ ،كأيده ف ذلؾ جمع مف العلما  ،فقاؿ َّ
طنً ":
الد ىارقي ٍ

يركيو ابف عيينة ،كاختلؼ عنو؛ فركاه اليي ـ بف جميؿ ،كيعقكب الدكرق  ،كصدقة بف الفضؿ المركزم ،كعبد

م ،عف
الجبار بف العبل  ،كأبك ريب ،كاسحاؽ بف راىكيو ،كأبك األشعث ،كغيرىـ ،عف ابف عيينة ،عف الزٍى ًر ِّ
عركة ،عف ىعائً ىشة؛ كخالفيـ يحيى بف ز ريا بف أب زائدة ،كنعيـ بف يعقكب ،كالحميدم ،كعل ابف المدين ،
()1
()2

الزٍى ًرم  :بضـ الزال كس كف اليا ك سر ال ار  .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)350 /6
انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ( ،)68/2باب :علؿ أخبار ف القر اف كتفسيره ،مسألة رقـ (.)1693

()3
ىخ ىرة
كىك :سفياف ابف عيينة ابف أب عمراف ميمكف اليبلل أبك محمد كىك  :قة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تيير حفظو بًأ ى
ك اف ربما دلس ل ف عف ال قات؛ مف رؤكس الطبقة ال امنة مات ف رجب سنة ماف كتسعيف كلو إحدل كتسعكف سنة انظر

ت :كجعلو ابف حجر ف المرتبة ال انية مف المدلسيف  ،كقاؿ عنو :اف يدلس ل ف ال يدلس
إلى :تقريب التيذيب ( ،)245/قُ ْم ُ
إال عف قة ك ٌادعى ابف حباف بأف ذلؾ اف خاصان ،ككصفو النسائ كغيره بالتدليس .انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)32/
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م ،عف عركة مرسبل ،كلعؿ ابف عيينة كصلو مرةن ،كأرسلو أخرل( ،")1كقاؿ
رككه عف ابف عيينة ،عف الزٍى ًر ِّ
الحا ـ ":ابف عيينة اف يرسلو بآخره (.")2
الحًديث كى أف ابف عيينة كصلو مرة ،كأرسلو أخرل ،كى علةه خفيةه قادحة.
ُق ْم ُ
ت :كىذه علة ى
ِ
العمّ ُة الثانية:

م كقد ذ ره ابف حجر ف
فيو رواك مدلس كىك :يم ىح َّم يد ٍب يف يم ٍسلًـ الزٍى ًر ِّ
المدلسيف ،كى علة خفية قادحة إال إذا صرح بالسماع فتزكؿ.

المرتبة ال ال ة ف

مراتب

ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
الحديث بعد تخريجو كبياف ً
ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ لئلرساؿ المكجكد ف سنده.
عللو
ي
ه
األنموذج الثاني وفيو اإلعَلل باإلرسال:

و
ًو
حديث ركاه الصعؽ بف حزف،
(رًح ىموي اللي )" :كسئؿ أبك زرعة عف
 –27مسألة ( )993قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
عف سيار أب الح ـ ،عف جبر بف عبيد ،عف أب ىريرة؛ قاؿ :كعدنا رسكؿ الل ( )غزكة اليند؛ فِف
أدر يا أنفؽ فييا مال  ،فِف أقتؿ أ كف حيان مرزكقان ،كاف أرجع فأنا أبك ىريرة المحرر ،كركاه يى ىش ٍي يـ ،عف
سيار ،عف جبر بف عبيدة ،عف أب ىريرة ،عف النب ( ،)قاؿ أبك زرعة :الصحيح ما ركاه يى ىش ٍي يـ (.")3

تخريج الحديث
أولً:
ُ
ً
ً
اب :ىغ ٍزىكةي اٍل ًي ٍنًد ،حديث رقـ ( ،)3173مف طريؽ
اب اٍل ًجيىاد ىب ي
 أخرجو النسائ ف سننو ( ،)42/6تى ييى ىش ٍيوـ ،بو ،ىع ٍف ىج ٍب ًر ٍب ًف يع ىب ٍي ىدةى ،ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى حديث متقارب األلفاظ.
ً
ً
اب :ىغ ٍزىكةي اٍل ًي ٍنًد ،حديث رقـ ( ،)3174مف طريؽ يى ىش ٍيوـ ،بو ،ىع ٍف
اب اٍل ًجيىاد ىب ي
 ك ذلؾ أخرجو( ،)42 /6تى يىج ٍب ًر ٍب ًف يع ىب ٍي ىدةى ،ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى حديث متقارب األلفاظ.
 أخرجو اإلماـ أحمد ف مسنده( )229/2مف طريؽ يى ىش ٍيوـ ،ىع ٍف ىج ٍب ًر ٍب ًف يع ىب ٍي ىدةى ،ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى حديثمتقارب األلفاظ.
ً
ً
اد ىم و
اض ،حديث رقـ
اب :ىم ٍف قى ى
اؿ اٍل ًجيى ي
اب اٍل ًجيىاد ىب ي
 أخرجو سعيد بف منصكر سننو ( ،)178 /2تى ي( ،)2374مف طريؽ يى ىش ٍيوـ ،بو ،ىع ٍف ىج ٍب ًر ٍب ًف يع ىب ٍي ىدةى ،ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى حديث متقارب األلفاظ.
رض

 أخرجو الحا ـ ف مستدر و ( ،)588 /3تاب التفسير باب :ذ ر أب ىريرة الدكس«كقد ر الخبلؼ ف اسمو ،كاسـ أبيو» ،حديث رقـ( ،)6177مف طريؽ يى ىش ٍيوـ ،بو ،ىع ٍف ىج ٍب ًر ٍب ًف
يع ىب ٍي ىدةى ،ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى حديث متقارب األلفاظ.

()1

انظر إلى :علؿ الدارقطن = العلؿ الكاردة ف األحاديث النبكية (.)126 /14

( )2انظر إلى :المستدرؾ على الصحيحيف للحا ـ (.)558 /2
()3
البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)334 /1علؿ أخبار ف اليزك كالسير ،مسألة رقـ(.)993
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
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الل عنو

 أخرجو البييق ف السنف ال برل (،)297 /9رقـ( ،)18599مف طريؽ يى ىش ٍيوـ ،بو ،ىع ٍف ىج ٍب ًر ٍب ًف

ً
اب :ما ىجا ًف ًقتى ً
اؿ اٍل ًي ٍنًد ،حديث
تى ي
ى
اب الس ىِّي ًر ،ىب ي ى
يع ىب ٍي ىدةى ،ىع ٍف أب يى ىرٍي ىرةى حديث متقارب األلفاظ.

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
ي ا ْل َع ْي ِش ُّي(َ ،)1وُيقَا ُل :ا ْل َع ِائ ِش ُّي (.")2
ق ْب ُن َح ْز ٍن ا ْل َب ْك ِر ُّ
َّ -1
الص ِع ُ
نقؿ ابف أب حاتـ عف ،يحيى بف معيف قكلو ":ليس بو بأس ،كعف أبيو قكلو ":ما بو بأس ،كعف أب
زرعة قكلو ":قة( ،")3كقاؿ الدكرم " :ىس ًمعت يحيى ىيقيكؿ الصَّعؽ بف حزف ًقىة( ،")4كذ ره العجل ف تابو
ال قات ،كنقؿ قكؿ عارـ ":انكا يركف أنو مف األبداؿ(،")6()5كقاؿ ابف حباف ":مف متقنى أىؿ البصرة( ،")7كذ ره

أيضان ف ال قات( ،")8كنقؿ المزم عف النسائ قكلو ":قة( ،")9كقاؿ أبك عبيد اآلجرم ،عف أب
قة( ،")10كقاؿ ابف الجنيد" :سألت يحيى عف الصعؽ بف حزف ،فقاؿ ":قة( ،")11كقاؿ َّ
طنً ٌ  ":ليس
الد ىارقي ٍ
()12
كؽ( ،")13كقاؿ أيضان ":قة عابد ( ،")14كقاؿ ابف حجر ":صدكؽ
ص يد ه
بالقكم " ،كقاؿ الذىب  ":ىش ٍي هخ ىب ٍ
ص ًرم ى
داكد":

ييـ ك اف زاىدان (.")15
القول ِ
ِ
صدوق.
فيو:
َلص ُة
ٌ
ُخ َ

()1

بفتح العيف الميملة كس كف اليا المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا كف آخرىا الشيف المعجمة ،ىذه النسبة إلى عائشة .انظر

إل  :األنساب للسمعان (.)426 /9

( )2انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ( )177/13ميزاف االعتداؿ ( ،)315/2تاريخ اإلسبلـ (.)415/4
( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)456 /4
( )4انظر إلى  :تاريخ ابف معيف (.)114 /4
()5

"األبداؿ" قاؿ اإلماـ أحمد" :إف لـ ي كنكا أصحاب الحديث ،فمف ىـ؟ المقاصد الحسنة ( ،)10/كقد شرح السخاكم المكضكع

ف

تاب سماه "نظـ الآلؿ ف ال بلـ على األبداؿ".

( )6انظر إلى :ال قات للعجل (.)228/

( )7انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)248 /
( )8انظر إلى :ال قات البف حباف (.)479 /6

( )9انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)177 /13
( )10انظر إلى :سؤاالتو.)13 / 5( :

( )11انظر إلى :سؤاالت ابف الجنيد (.)413 /
( )12انظر إلى :اإللزامات كالتتبع (.)169 /
( )13انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)415 /4
( )14انظر إلى :ال اشؼ (.)503 /1

( )15انظر إلى :تقريب التيذيب (.)276 /
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السمَ ِم ُّي( )1الو ِ
ازٍم أ َُبو ُم َع ِ
بن أبي َخ ِ
بن َب ِش ْي ِر ِ
اس ِط ُّي (.")2
اوَي َة َّ
ُ -2ى َ
ش ْي ُم ُ
َ
قاؿ ابف سعد ":اف قةن ىير الحديث بتنا يدلس نيرا .فما قاؿ ف حدي و أخبرنا فيك حجة كما لـ
و
حاتـ عف ابف ميدم قكلو ":حفظ ىشيـ أ بت مف حفظ أبى
يقؿ فيو أخبرنا فليس بش ( ،")3كنقؿ ابف أب

عكانة ،كعنو أيضان ":ما رأيت أحفظ مف ىشيـ ،اف ىشيـ يقكل مف الحفظ على ش

ال يقكل عليو غيره،

كعف أبيو قكلو " :قة( ،")4كعف أب زرعة قكلو" :ىشيـ أحفظ ،كعف أبيو أنو سئؿ عف ىشيـ كيزيد بف ىاركف

فقاؿ ":ىشيـ أحفظيما ( ،")5كقاؿ العجل  ":قة ،ك اف يدلس ،ك اف يعد مف حفاظ الحديث( ،")6كقاؿ ابف
حباف ":مف متقنى الكاسطييف كجلة مشايخيا ممف

رت عنايتو باآل ار كجمعو لؤلخبار حتى حفظ كصنؼ

كذا ر كحدث كنشر كبث(،")7ككصفو ي ؿ :مف النسائ (،")8كالعجل ( ،")9كالسيكط (،")10كسبط العجم (،")11
()12
كالعبلئ
" ،كابف حجر جعلو مف المرتبة ال ال ة الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال إف صرحكا بالسماع ،كذ ر قكالن

مشيكر بالتدليس مع قتو ،كصفو النسائ كغيره بذلؾ ( ،")13قاؿ اإلماـ أحمد لـ يسمع ىشيـ مف
فيو فقاؿ":
ه
مدلسا ،كقاؿ أحمد ":لـ يسمع مف سيار ،كال مف عل بف زيد ،كسمى جماعة،
سيار( ،")14كقاؿ الذىب  " :اف
ن

قاؿ ":كقد حدث عنيـ" ،كنقؿ قكؿ ابف القطاف ":كليشيـ صنعة محذكرة ف

التدليس ،فِف الحا ـ ذ ر أف

تدليسا ،ففطف لذلؾ ،فجعؿ يقكؿ ف حديث يذ ره":
يكما على أف يأخذكا عف ىشيـ
ن
جماعة مف أصحابو اتفقكا ن
حد نا حصيف كمييرة عف إبراىيـ ،فلما فرغ قاؿ ليـ ":ىؿ دلست ل ـ اليكـ؟ فقالكا ":ال ،فقاؿ ":لـ أسمع مف
ت :حد ن حصيف ،كمييرة غير مسمكع ل  ،ما ركل عف ابف المبارؾ أنو سأؿ
مييرة ما ذ رتو حرفنا ،إنما يقٍل ي
ىشيما ":لـ تدلس كأنت ير الحديث؟ فقاؿ ":إف بيريؾ قد دلسا ":األعمش ،كسفياف ( ،")15كقاؿ ابف
ن
()1

السلى ًم  :بفتح السيف الميملة كس كف البلـ ،ىذه النسبة إلى الجد ،كىك اف مف آبائو كأجداده سلـ ،انظر إلى :األنساب
َّ
للسمعان (.)179/7

( )2انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)287 /8كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)272 /30
( )3انظر إلى :الطبقات ال برل (.)227 /7

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)116 /9
( )5انظر إلى :المصدر السابؽ (.)115 /9
( )6انظر إلى :ال قات للعجل (.)459 /

( )7انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)280 /
( )8انظر إلى :ذ ر المدلسيف (.)122 /

( )9انظر إلى :ال قات للعجل (.)460 /

( )10انظر إلى :أسما المدلسيف (.)102 /

( )11انظر إلى :التبييف ألسما المدلسيف (.)59 /
( )12انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)111 /
( )13انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)47 /

( )14انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)294 /
( )15انظر إلى :ميزاف االعتداؿ(.)307/4
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الصبلح ":إف ما ركاه المدلس بلفظ محتمؿ لـ يبيف فيو السماع كاالتصاؿ ،ح مو ح ـ المرسؿ كأنكاعو ،كما
ركاه بلفظ مبيف لبلتصاؿ نحك ":سمعت ،كحد نا كأخبرنا .كأشباىيا فيك مقبكؿ محتج بو ،كف "الصحيحيف"

ير ًّ
جدا ،قتادة ،كاألعمش ،كالسفيانيف ،كىشيـ بف
كغيرىما مف ال تب المعتمدة مف حديث ىذا الضرب نا
ذبا كانما ىك ضرب مف اإليياـ بلفظ محتمؿ( ،")1كقاؿ الذىب ":
بشير كغيرىـ .كىذا ألف التدليس ليس ن
اإلماـ ،ىش ٍي يخ ً
ث ىب ٍي ىد ىاد ،ىك ىح ًافظيوى( ،")2كقاؿ أيضان ":أحد األعبلـ ( ،")3كقاؿ أيضان ":حافظ بيداد
اإل ٍسبلىًـ ،يم ىح ِّد ي
ير التدليس كاإلرساؿ الخف ( ،")6(")5كتييكفٌ ف شعباف سنة

ماـ قة مدلس( ،")4قاؿ ابف حجر ":قة بت
إ ه
و
بلث ك مانيف كمائة(.")7
القول ِ
ِ
فيو :قة بت ير التدليس كاإلرساؿ.
َلص ُة
ُخ َ
ت :لـ يذ ر ىشيـ ضمف رجاؿ اإلسناد ،ل نو أبدؿ برواك آخر خطأن ،كمف خبلؿ تتبع
ُق ْم ُ

لطرؽ

الحديث المختلفة تبيف ل أنو ضمف رجاؿ اإلسناد.
ان .أَبو ا ْلح َكِم ا ْلو ِ
ِ
ي(.")8
اس ِط ُّي ،ا ْل َع ْن ِز ُّ
اس َم أبيو ِو ْرَد ُ ُ َ
َّار بن أبي سيار َوُيقَا ُل :إِ َّن ْ
َ
َ -3
سي ُ
ت ًف ؿ المشايخ( ،")9كنقؿ المزم عف إسحاؽ ٍبف منصكر ك
قى ى
ىح ىم يد ٍب يف ىح ٍنىب وؿ ":صدكؽ ًقىةه ىٍب ه
اؿ أ ٍ
()10
يحيى ٍبف ىم ًعيف ،ك َّ
ابف ًحبَّاف ف ال قات( ،")11كذ ره كابف شاىيف ف جملة
الن ىسائ قكليما ":قة " ،كذ ره ي
ال قات كنقؿ قكؿ اإلماـ أحمد ًقىة( ،")12كلـ يذ ر لو الذىب ف ال اشؼ جرحان أك تعديبلن ( ،")13كقاؿ ابف
حجر ":قة ( ،")14كتييكفِّ ى ىس ىنةى ا نتيف كعشريف كمائة(.")15
( )1انظر إلى :مقدمة ابف الصبلح (.)171/

( )2انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)288 /8
( )3انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)992 /4
( )4انظر إلى  :ال اشؼ (.)338 /2
()5

قاؿ ابف حجر :المرسؿ الخف  ،يحصؿ مف معاصر لـ يلؽ مف حدث عنو [فالفرؽ بيف المدلس كالمرسؿ الخفى أف التدليس

يختص بمف ركل عمف لقاؤه إياه فأما إف عاصره كلـ يعرؼ انو لقيو فيك المرسؿ الخفى] انظر إلى :نخبة الف ر ف مصطلح
أىؿ األ ر (.)723 /4

( )6انظر إلى :تقريب التيذيب (.)574 /
( )7انظر إلى :تاريخ بيداد (.)130 /16

( )8انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( )430 /3تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)315 /12
( )9انظر إلى :علؿ أحمد.)136 / 1( :

( )10انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)315 /12
( )11انظر إلى :ال قات البف حباف (.)421 /6
( )12انظر إلى :تاريخ أسما ال قات (.)104 /
( )13انظر إلى :ال اشؼ (.)475 /1

( )14انظر إلى :تقريب التيذيب (.)262 /

( )15انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)430 /3
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القول ِ
ِ
فيوً :قىةه.
َلص ُة
ُخ َ
جبير ْب ُن ُع َبيدةَ (.")1
جبر ُ
بن ُع َبيدةَ ،الشاعرَ ،وقَال بعضيمُ :
ُ -4
قاؿ ابف أب حاتـ ":ركل عف أب ىريرة ركل عنو سيار أبك الح ـ ،كلـ يذ ر لو جرحان كال
تعديبلن(،")2كذ ره ابف حباف ف ال قات ( ،")3كقاؿ المزم" :ركل لو َّ
الن ىسائ ىذا الحديث الكاحد ،كىك حدي نا

و
تعديؿ( ،")6كقاؿ ابف حجر ":مقبكؿ
( ،")4كقاؿ الذىب  ":مجيكؿ ( ،")5كذ ره الذىب ف ال اشؼ دكف جروح كال
(.")7

القول ِ
ِ
فيو :مجيول(.")8
َلص ُة
ُخ َ
 -5الصحابي الجميل ،أ َُبو ُى َرْي َرةَ الد َّْو ِس ُّي سبقت ترجمتو في المسألة رقم( ،)1892ورتبتو صحابي جميل.

بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
خمس ٍ
عمل
فيو
َ
ُ
ِ
العمّ ُة األولى:

بف ىب ًش ٍي ًر ،مف ىسي و
َّار بف أب سيار ،كى علة
اإلرساؿ المكجكد ف سند الحديث -عدـ سماع  -يى ىش ٍي يـ ي
خفية قادحة .كقد ذىب إلى القكؿ بيذه العلة جمع مف العلما مؤيديف ،حيث قاؿ اإلماـ أحمد بيذا الصدد":

لـ يسمع ىشيـ مف سيار(.")9
ِ
العمّ ُة الثاني ُة:
التصحيؼ المكجكد ف

سند الحديث- ،كى

صحؼ حديث سيار أب الح ـ ،عف "جبر بف عبيد".

علة خفية قادحة-كلعؿ مف صحفو ىك الصعؽ حيث

ت :كقد زالت علة التصحيؼ ببياف اسـ الراكم المصحؼ كتصحيحو ،كذلؾ مف خبلؿ تخريج الحديث
ُق ْم ُ
كبياف طرقو ،كىذه فائدة مف فكائد التخريج.

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)494 /4
( )2انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)533 /2
( )3انظر إلى :ال قات البف حباف (.)117 /4

( )4انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)494 /4
( )5انظر إلى :ديكاف الضعفا (.)60 /
( )6انظر إلى :ال اشؼ (.)289 /1

( )7انظر إلى :تقريب التيذيب (.)137 /
()8
اب ا ٍلح ًد ً
ً
ً
يث :يى ىك ي ؿ ىم ٍف لى ٍـ يي ٍشتىيى ير بًطىلى ًب ا ٍل ًع ٍلًـ ًف ىن ٍف ًس ًو  ،ىكىال ىع ىرفىوي ا ٍل يعلى ىما ي بً ًو  ،ىك ىم ٍف لى ٍـ
ىص ىح ً ى
قىا ىؿ الٍ ىخط ي
يب :ا ٍل ىم ٍجييك يؿ ع ٍن ىد أ ٍ
ً
اح ود ً ،م ٍ يؿ عم ورك ًذم مر ،ك ىغ ٍير م ٍف ىذ ى رىنا ىخ ٍل ه ً
ؼ ح ًدي يو إً َّال ًم ٍف ًجي ًة راك ك ً
اؤ يى ٍـ  ،ىكأى ىقؿ ىما تىٍرتىًفعي بً ًو
يي ٍع ىر ٍ ى ي
ؽ ى هير تىتَّسعي أ ٍ
ىس ىم ي
ٍ
ىٍ
ي ى ي ى
ى ى ى
اف فىص ً
ىف ىيرًكم ىع ًف َّ ً
اع ندا ًم ىف ا ٍل ىم ٍشيي ً
ؾ انظر إلى :ال فاية ف علـ الركاية ( ،)88/كتدريب
يف بًالٍ ًع ٍلًـ ى ىذلً ى
كر ى
الر يجؿ ا ٍىن ً ى
ا ٍل ىجيىالىةي أ ٍ ٍ ى
الراكم (.)372/1

( )9انظر إلى :المراسيؿ البف أب حاتـ ( ،)231/كجامع التحصيؿ (.)294 /
141

بف ىب ًش ٍي ًر بالصعؽ بف حزف ،كى الت
ُق ْم ُ
ت :كربما ي كف ىناؾ إبدا يؿ رواك برواك آخر في كف إبداؿ يى ىش ٍي يـ ي
أشار إلييا أبك زرعة لما سئؿ عف ىذا الحديث.
ِ
العمّ ُة الثالثة:

بف ىب ًش ٍي ًر كعدـ تصريحو بالسماع حيث عده الحافظ ابف حجر مف المرتبة ال ال ة مف
عنعنةي يى ىش ٍي يـ ي
مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو لك صرح بو النتفت علة تدليسو(،")1

كى علةه ظاىرةه قادحة.

ت :أما سماعو عف سيار فلـ يسمع منو ما قاؿ اإلماـ أحمد كغيره ،كأما تدليسو ف اف بارعان فيو
ُق ْم ُ
م انر منو.
عنعنة ى ىش ٍيًـ ً ً
ً
"ى ىش ٍيًـ ً
بف ىب ًش ٍي ور" بالسماع مف سيار،
ت :كأما عف
ُق ْم ُ
بف ىبش ٍي ًر فقد زالت ىذه العلة بتصريح ي
ي
كذلؾ ف ركايتو الت أخرجيا "سعيد بف منصكر" ف سننو(.")2
ِ
العمّ ُة الرابعة:

فيو رواك صدكؽ كىك :الص ً
ؽ ٍب يف ىح ٍزوف ،كتعد ىذه العلة علة ظاىرة قادحة.
َّع ي

ِ
العمّ ُة الخامسة:
فيو رواك مجيك هؿ( ،جبر بف يع ىبيدة) ،كى علةه ظاىرةه قادحة.
ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
ضعيؼ جدان؛ للجيالة كاإلرساؿ المكجكديف ف سند الحديث.
الحديث بيذا اإلسناد
ه

( )1انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)47 /

( )2انظر إلى :سنف سعيد بف منصكر (.)178/2
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األ نموذج الثالث وفيو اإلعَل ُل باإلرسال:

 –28مسألة ( )2724قاؿ ٍابف أب حاتًوـ (رًحمو الل )" :كسألت أب عف حًد و
يث ركاه عبد الرزاؽ ،عف
ى
ى
ي
ى ىي ي
ال كرم ،عف األعمش ،عف إبراىيـ التيم  ،عف أبيو ،عف أب ذر؛ أنو قاؿ لمعاكية :إن كاياؾ فرعكف ىذه
يث باطؿ؛ يركف أف األعمش أخذه مف ح يـ بف جبير ،عف إبراىيـ ،عف أبيو ،عف
األمة؟ قاؿ أب  :ىذا ىحًد ه
ذاىب ف الضعؼ (.")1
اب ،كىك
ه
خب ي
أب ذر .كح يـ ىك نحك يكنس بف ى
الح ِديث
أولً:
تخريج َ
ُ
ىخ ىر ىجوي َّ
ىح ىم ىد
طنً ف ً تىابو العلؿ ( )271/6ىحًديث رقـ ( ،)1129مف طريؽ أىب ىم ٍس يعكد َّ
الد ىارقي ٍ
 أٍم أٍ
الرًاز ٌ
ً
كعا ىح ًديث
كسؼ اٍل ٍفرىيابً ٌ ىعف يس ٍف ىياف ،بو عف أب ذر (رض الل عنو) ىم ٍرفي ن
بف اٍلفيىرات ىعف يم ىح َّمد بف يي ي
متقارب األلفاظ.
ىح ىم يد بف
ىخ ىر ىجوي ف األفراد كاليرائب ( ،)54/5ىحًديث رقـ ( )4650مف طريؽ أىب ىم ٍس يعكد َّ
 ك ذلؾ أ ٍم أٍ
الرًاز ٌ
كعا ىحًديث متقارب
كسؼ اٍل ٍفرىيابً ٌ ىعف يس ٍف ىياف ،بو عف أب ذر (رض الل عنو) ىم ٍرفي ن
اٍلفيىرات ىعف يم ىح َّمد بف يي ي
األلفاظ.
ىح ىم يد بف اٍلفيىرات ىعف
ىخ ىر ىجوي أبك نعيـ ف ً تىابو تاريخ أصبياف ( ،)76/2مف طريؽ أيىبك ىم ٍس يعكد َّ
 أٍم أٍ
الرًاز ٌ
مح َّمد بف يكسؼ اٍلفريابً  ،عف س ٍفياف ،بو عف أب ذر ً
َّ
كعا ىحًديث متقارب األلفاظ.
(رض ى اللوي ىع ٍنوي) ،ىم ٍرفي ن
ٍى ٌ ى ي ى
يى
ي ي
ى
ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
بن ِ
ماني ،أبو ٍ
ىمام ِ
عبد الر از ِ
الصنعاني(.")2
بكر
بن ٍ
نافع الحمير ُّ
ُّ
ي ،مولىم ،الي ُّ
ُ -1
ق ُ
الرَّاز ً
يؿ لىوي ":فى ىم ٍف
اف ىع ٍب يد َّ
اؿ ":ىن ىع ٍـً .ق ى
ؽ ىي ٍحفىظي ىحًديث ىم ٍع ىم ور؟ قى ى
ت ًأل ٍ
قاؿ أيىبك يزٍرىعةى ":يقٍل ي
ىح ىم يد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ ":ى ى
الرَّاز ً
الرَّاز ً
ىح ىم يد ٍب يف
اؿ ":ىع ٍب يد َّ
ت ًف ٍاب ًف يج ىرٍي وج ":ىع ٍب يد َّ
الب ٍر ىسانً ؟ قى ى
ؽ ،كقاؿ ىكأ ٍ
ىخ ىب ىرنً أ ٍ
أى ٍىب ي
ؽ أ ٍىك يم ىح َّم يد ٍب يف ىب ٍ ور ي
ً
ً
الرَّاز ً
ص ًر ىك ىم ٍف ىس ًم ىع ًم ٍنوي بعدما ذىب بصرىف فىيي ىك
اؿ ":أىتىٍي ىنا ىع ٍب ىد َّ
ىح ٍنىب وؿ قى ى
صح ي
يح اٍل ىب ى
ؽ قىٍب ىؿ اٍلم ىائتىٍي ًف ،ىك يى ىك ى
ً
َّما ًع( ،")3قاؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":سألت أب عف عبد الرزاؽ أحب إليؾ أك أبك سفياف المعمرم؟ فقاؿ
ى
ضعيؼ الس ى
عبد الرزاؽ أحب إل َّ قلت فمطرؼ بف مازف أحب إليؾ أك عبد الرزاؽ؟ قاؿ عبد الرزاؽ أحب إل َّ  ،قلت فما
تقكؿ ف عبد الرزاؽ؟ قاؿ ي تب ىحًدي و كال يحتج بو ،كقاؿ أيضان ":سمعت أبا زرعة يقكؿ ابف كر كىشاـ بف
()4
النسائً ً ":ف ً
ىخ ىرة ( ،")5ذ ره ٍاب يف
يو نظر لمف تب ىعنوي بًأ ى
يكسؼ كعبد الرزاؽ عبد الرزاؽ أحفظيـ " ،كقاؿ َّ ى
ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ ":ك اف ممف جمع كصنؼ كحفظ كذا ر ك اف ممف يخطى إذا حدث مف حفظو على
حب ى

( )1انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ ،)406/2( ،باب علؿ أخبار ف األم ار كالفتف ،حديث رقـ(.)2724
( )2انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)52 /18
( )3انظر إلى :تاريخ أب زرعة الدمشق (.)457 /

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)39 /6
( )5انظر إلى :الضعفا كالمترك يف للنسائ (.)69 /
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()1
ً
ً ً
اف يتشيع ( ،")2كذ ره ابف عدم ف الضعفا (،")3
تشيع فيو " ،كقاؿ اٍلع ٍجل  ":يمان قىة ي نى أ ىىبا ب ر ىك ى ى
كذ ره سبط العجم ف المختلطكف ،كقاؿ ":كقد ذ ره أيضان فييـ ابف الصبلح ( ،")4كذ ره العبلئ ف

المختلطيف كقاؿ ":اإلماـ المشيكر( ،")5كلقد ذ ره ابف حجر ف
الحافظ المشيكر متفؽ على تخريج ىحًدي و كقد نسبو بعضيـ إلى التدليس كقد جا عف عبد الرزاؽ التبرم مف
التدليس قاؿ حججت فم ت بل ة أياـ ال يجيئن أصحاب ً
رب ما ل أ ذب
الحديث فتعلقت بال عبة فقلت يا ٌ
ى

المرتبة ال انية مف مراتب المدلسيف كقاؿ":

أنا ،أمدلس أنا بقية بف الكليد أنا فرجعت إلى البيت فجاؤن كيحتمؿ أف ي كف نف اإل ار مف التدليس بقرينة

()8
()7
()6
مصنؼ
ذ ره بقية "،كقاؿ الذىب  ":قة حافظ " ،كقاؿ أيضان ":أحد األعبلـ " ،كقاؿ ابف حجر ":قةه حافظه
ه
شيير ىع ًم ى ف آخر عمره فتيير ك اف يتشيع(،")9كمات بعد أف ىع ًم ى سنة إحدل عشرة كمائتيف(.")10
ه
ِ
ِ
القول فيو :قةه حافظ تيير ف آخر عمره.
َلص ُة
ُخ َ
عبد ِ
ي أَبو ِ
ان ْب ُن ِ ِ
س ُر ْو ٍ
اهلل اَْل ُك ْوِف ُّي ،سبقت ترجمتو ف المسألة رقـ( )883كرتبتو:
س ْف َي ُ
ق اَلثَّْو ِر ُّ ُ
سع ْيد ْب ِن َم ْ
َ
ُ -2
قةه حافظه حجةه مدلس مف ال انية.
مدلس مف ال انية.
َع َم ُ
بن ِم ْي َر َ
ان ُ
سمَ ْي َم ُ
 -3األ ْ
ان سبقت ترجمتو ف المسألة رقـ ( ،)904كرتبتو :قةه حافظه ه
ش ُ
ِ
ي ا ْل ُكوِف ُّي(.")11
َس ِد ُّ
يم ْب ُن ُج َب ْي ٍر األ َ
َ -4حك ُ
ىح ىم يد بف سناف قاؿ قلت لعبد الرحمف بف ميدمً ":ل ىـ تر ت ىحًديث ح يـ بف
نقؿ ٍاب يف أب ىحاتًوـ عف ،أ ٍ
جبير؟ فقاؿ حد ن يحيى القطاف قاؿ سألت يش ٍع ىبة عف ىحًديث ح يـ بف جبير فقاؿ ":أخاؼ النار( ،")12كقاؿ
الش ً
ً
اٍلب ىخ ًارم ":اف يشعبة يت لـ فيو( ،")13كقاؿ الخطيب ":ى ً
َّف لىوي أ ٍىم يرهي(،")14
ٍى
ي
يعة تىىرى وي يش ٍع ىبة لى َّما تىىبي ى
ى
اف م ٍف يغبلة ِّ ى
)
2
(
)
1
(
)
15
(
"،كقاؿ َّ ً
ؾ "،كذ ره َّ
اؿ َّ
طنً ف
ض ًعيؼ
الد ىارقي ٍ
الد ىارقي ٍ
طنً  ":ىمتٍيرك ه
ض ًعيؼ " ،ىكقى ى
ىكقى ى
اؿ أ ٍ
الن ىسائ  ":ى
ىح ىم يد ":ى

( )1انظر إلى :ال قات البف حباف (.)412 /8
( )2انظر إلى :ال قات للعجل (.)93 /2

( )3انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)538 /6

( )4انظر إلى :االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط (.)212 /
( )5انظر إلى :المختلطيف للعبلئ (.)74 /
( )6انظر إلى :طبقات المدلسيف ()34 /

( )7انظر إلى :ديكاف الضعفا (.)248 /
( )8انظر إلى :ال اشؼ (.)651 /1

( )9انظر إلى :تقريب التيذيب (.)354 /

( )10انظر إلى :ال قات البف حباف (.)412 /8
( )11انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)398 /3

( )12انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)140 /1
( )13انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم (.)16 /3
( )14انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)398 /3
( )15انظر إلى :العلؿ (. )399/
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الضعفا كالمترك كف ( ،")3كذ ره ابف الجكزم ف الضعفا كالمترك يف ،كنقؿ قكؿ يش ٍع ىبة قكلو ":ىال أستحؿ أىف
أركم ىعنوي ( ،")4كقاؿ البرقان سألتو(،أم َّ
طنً )عف ح يـ بف جبير فقاؿ كف يترؾ(،")5كقاؿ الذىب ":
الد ىارقي ٍ
()6
ض ًعيؼ يرًم ى بالتشيع (.")7
ضعفكه "،كقاؿ ابف حجر ":ى
ِ ِ
ض ًعيؼ يرًم ى بالتشيع.
َلص ُة
القول فيو :ى
ُخ َ
ت :لـ يذ ر ح ً يـ ٍبف جب ٍي ور ف اإلسناد ،ل نو تبيف مف خبلؿ أقكاؿ األئمة أنو أي ً
سقطى مف اإلسناد،
ُق ْم ُ
ى ي ي يى
لضعفو ،فذ رتو ضمف ً
الحًديث.
رجاؿ اإلسناد؛ كنو أحد علؿ ىذا ى

 -5إِ ْبر ِ
بن َي ِزْي َد ِ
ش ِرْي ٍك التَّْي ِم ُّي(.")9( )8
بن َ
اى ْي ُم ُ
َ
حدث ٍاب يف أب ىحاتًوـ ":قاؿ ذ ره أب عف إسحاؽ بف منصكر عف يحيى بف معيف أنو قاؿ إبراىيـ
التيم  :قة ،كسئؿ أيىبك يزٍرىعةى عف إبراىيـ التيم فقاؿ :كف قة مرجئ ،كقاؿ كسئؿ أب عف إبراىيـ التيم
ً ()11
()10
ً
فقاؿ صالح ً
َّاف ف ال قات ،كقاؿ ":اف عابدان
ى
الحديث " ،كقاؿ الخطيب ":ىعابً يد ال ي ٍكفىة " ،كذ ره ٍاب يف حب ى
)
12
(
صاب انر على الجكع الدائـ " ،كذ ره العبلئ ف المدلسيف ":كذ ر قكؿ َّ
طنً لـ يسمع مف ىعائً ىشة كال
الد ىارقي ٍ
ً
م ال نعرؼ إلبراىيـ التيم سماعان مف ىعائً ىشة (،")13قاؿ أبك القاسـ
حفصة كال أدرؾ زمانيما ،كقاؿ التٍِّرًمذ ٌ
صابًنار ىعلىى اٍل يجكًع َّ
الدائًًـ( ،")14كقاؿ الذىب  ":العابد( ،")15كقاؿ الذىب  ":اإلماـ،
األصبيان  ":ى ى
اف ىعابً ندا ى
()17
ً ()16
القي ٍد ىكةي ،الفىًق ٍيوي ىعابً يد ال ي ٍكفىة
" ،كقاؿ ابف حجر ":العابد قة إال أنو يرسؿ كيدلس مف الخامسة  ،قىتىلىوي
( )1انظر إلى :الضعفا كالمترك يف للنسائ (.)30 /
( )2انظر إلى :سنف الدارقطن (.)122 /2

( )3انظر إلى :الضعفا كالمترك يف للدارقطن (.)148 /2

( )4انظر إلى :الضعفا كالمترك يف البف الجكزم (.)230 /1
( )5انظر إلى :سؤاالت البرقان للدارقطن (.)24 /
( )6انظر إلى :ال اشؼ (.)347 /1

( )7انظر إلى :تقريب التيذيب (.)75 /
( )8التٍَّي ًم  :بفتح التا المنقكطة مف فكؽ بنقطتيف كفتح اليا المنقكطة مف تحت بنقطتيف كالميـ بعدىا بتحريؾ الحرفيف األكليف،
كىذه النسبة إلى تيـ ،كىك بطف مف غافؽ ممف اف بمصر .انظر إلى :األنساب للسمعان (.)120/3

( )9انظر إلى :سير أعبلـ النببل ( ،)60 /5كتاريخ اإلسبلـ (..)1054 /2
( )10انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)145 /2
( )11انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)1054 /2
( )12انظر إلى :ال قات البف حباف (.)7 /4
( )13انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)141 /

( )14انظر إلى :سير السلؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبيان (.)693 /
( )15انظر إلى :ال اشؼ (.)227 /1

( )16انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)60 /5
( )17انظر إلى :تقريب التيذيب (.)95 /
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ً
ً
اف ى بً ىير
ىح ٍب ًس ًو ىس ىنةى ا ٍىنتىٍي ًف أ ٍىك أر و
يف ىس ىنةن؛ ىك ى ى
يف ،ىك يى ىك ىشاب لى ٍـ ىيٍبلي ٍغ أ ٍىرىبع ى
بع ىكتً ٍسع ى

ات ًف
َّاج ،ىكًق ى
يؿ ":ىم ى
اٍل ىحج ي
اٍلقى ٍد ًر(.)1
القول ِ
ِ
فيو :قةه إال أنو يرس يؿ كيدلس.
َلص ُة
ُخ َ
اىيم ْبن ي ِزيد ،التَّ ِ
يك التَّْي ِم ُّي ا ْل ُكوِف ُّي ،و ُ ِ ِ
ش ِر ٍ
اب (.")2
يم ُّي ،تَيم َّ
يد ْب ُن َ
َ -6ي ِز ُ
الرَب ُ
َ
الد إ ْب َر َ
حدث ٍاب يف أب ىحاتًوـ قاؿ ذ ره أب عف إسحاؽ بف منصكر عف يحيى بف معيف أنو قاؿ ":يزيد بف
()4
()3
يؼ قىك ًم ًو ك ى ً
و
اف قىةن ىكلىوي
اف ىع ًر ى ٍ ى ى
شريؾ التيمى قة " ،كقاؿ الخطيب ":اف قةن " ،كقاؿ ٍاب يف ىس ٍعد ":ى ى
()6
()5
ً
ً ً
َّاف ف ً تىاب "ال قات" ( ،")7كقاؿ
ىح ًاد ي
أى
،كقىاؿ اٍلع ٍجل  ":مف أصحاب ىعبد الل قة "،كذ ره ٍاب يف حب ى
يث " ى
الذىب  ":قة ( ،")8كقاؿ ابف حجر " :قة يقاؿ :إنو أدرؾ الجاىلية مف ال انية مات ف خبلفة عبد الملؾ،
مانيف مف اليجرة(.")9

القول ِ
ِ
فيو :ثقة.
َلص ُة
ُخ َ
سفيان ْب ِن ِ
عبيد ْب ِن حرِام ْبن ِ
ي صحابي جمي ٌل.
جندب ْب ُن ُجنادةَ ْبن
-7
ذر الغفار ُّ
غفار ،أ َُبو ٍّ
َ
ُ
أسلـ كالنب ( )بم ة أكؿ اإلسبلـ ،ف اف رابع أربعة ،كقيؿ :خامس خمسة ،كىك أكؿ مف حيا ىر يسك ىؿ
اللَّ ًو ( )بتحية اإلسبلـ ،كلما أسلـ رجع إًلىى ببلد قكمو ،فأقاـ بيا حتى ىاجر النَّبً ٌ ( )فأتاه بالمدينة بعدما
ذىبت بدر ،كأحد ،كالخندؽ ،كصحبو إًلىى أف مات ،ك اف يعبد اللَّو تعالى قبؿ مبعث َّ
النبً ٌ ( )ب بلث سنيف،
َّ
كبايع َّ ً
مرا ،مات سنة ا نتيف
النب ٌ ( )ىعلىى أال تأخذه ف اللو لكمة الئـ ،كعلى أف يقكؿ الحؽ ،ىكًاف اف ن
ك بل يف ف خبلفة ع ماف(.")10
ي( ،)11أبك ً
ِ
ُ -8م َع ِ
ً
أسلـ
الرحمف ،الخليفةي ،صحاب
عبد
ُم ِو ُّ
س ْف َي َ
ي
انَ ،
اوَي ُة ْب ُن أبي ُ
ُميَّ َة ْاأل َ
ص ْخ ُر ْب ُن َح ْرب ْب ِن أ َ
ى
و
مانيف(.")12
قارب ال
كمات ف
تب الكح ى ،
قبؿ ً
رجب سنةى
ى
ستيف ٍ
ى
كقد ى
الفتح ك ى
ى
ى
( )1انظر إلى :سير أعبلـ النببل (.)60 /5

( )2انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)889 /2كالتاريخ ال بير للبخارم (.)340 /8
( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)271 /9
( )4انظر إلى :تاريخ بيداد (.)481 /16

( )5انظر إلى :الطبقات ال برل (.)104 /6
( )6انظر إلى :قات العجل (.)58 /

( )7انظر إلى :ال قات البف حباف (.)532 /5
( )8انظر إلى :ال اشؼ (.)384 /2

( )9انظر إلى :تقريب التيذيب (.)602 /

( )10انظر إلى :اإلصابة ف تمييز الصحابة ( ،)105 /7كأسد اليابة ،)562 /1( :كتقريب التيذيب.)638 /( :

(ٍ )11األ ىيم ًكم :بضـ األلؼ كفتح الميـ ك سر الكاك ،ىذه النسبة إلى أمية ،كالمشيكر بيذه النسبة جمكع يرة ،منيـ بنك أمية بف
عبد شمس بف عبد مناؼ ،كفييـ رة مف الخلفا كالصحابة كالتابعيف كأئمة المسلميف .انظر إلى :األنساب للسمعان
(.)348/1

( )12انظر إلى :االستيعاب ( ،)1422-1416/3كاإلصابة ،)122-120/6( :كتقريب التيذيب.)537/( :
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بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ست ٍ
عمل:
فيو ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

كى الت أشار إلييا ي ؿ مف أب ىحاتًوـ ،ك َّ
طنً  ،كى االنقطاع بيف األعمش ،كابراىيـ التيم كى
الد ىارقي ٍ
الحًديث ىك مف األعمش حيث قاـ بِسقاط شيخو "ح يـ بف
علةه خفيةه قادحة ،كلعؿ سبب االنقطاع ف سند ى

جبير" كلو سماع منو كمف شيخو إبراىيـ التيم الذم ركل عنو بالعنعنة ،كح يـ بف جبير ذاىب ف
الضعؼ ،ما قاؿ أبك حاتـ ،قاؿ َّ
طنً  ":ىك ىحًديث يركيو األعمش ،عف إبراىيـ التيم  ،عف أبيو ،عف
الد ىارقي ٍ
أب ذر ،كاختلؼ عنو؛ فركاه ال كرم ،عف األعمش ذلؾ ،كركاه أبك عكانة ،كمنصكر بف أب األسكد ،عف
األعمش ،عف ح يـ بف جبير ،عف إبراىيـ التيم  ،كح يـ بف جبير ً
الحًديث ،كىك الصكاب ،فدؿ أف
ضعيؼ ى
ى
ركاية ال كرم كمف تابعو مرسؿ(.")1
ت :كلعؿ المراد باإلرساؿ ىنا غير االصطبلح الذم يشمؿ علة االنقطاع كغيرىا.
ُق ْم ُ

ِ
العمّ ُة الثانية:

ىناؾ اختبلؼ بيف الركاة ،فمنيـ مف رفعو( ")2إلى النب ( )كمنيـ مف أكقفو( ،")3على أب ذر،
طنً
ًو
ذر ف ىحًدي و أنو قاؿ لمعاكية ،كركاية ؿ مف َّ
مكقكؼ على أب و
يث
الد ىارقي ٍ
الحًد ى
ه
فركاية أب ىحاتـ تيبيف أف ى
ف العلؿ( ،")4كاألفراد(،")5كأب نعيـ ف التاريخ( ،")6تبيف أنيا مرفكعة إلى النب -صلى الل عليو كسلـ -ف
ً
يث مضطربان.
قكلو
الحًد ي
لرجليف...الحديث ،كبيذا ي كف ى
ى
ِ
العمّ ُة الثالثة:

كجكد أربعة ركاة مدلسيف مف المرتبة ال انية ،كىـ :عبد الرزاؽ ،كسفياف ال كرم ،كاألعمش ،كابراىيـ
التيم  ،كمف المعلكـ عند المحد يف أف المدلس مف المرتبة ال انية يقبؿ ىحًدي و كاف لـ يصرح بالسماع ،كى
علةه ظاىرةه غير قادحة.

( )1انظر إلى  :العلؿ الكاردة ف األحاديث النبكية (.)271 /6

( )2المرفكع :ما أضيؼ إلى النب ( )خاصة قكالن اف أك فعبلن أك تقري انر .انظر إلى :تدريب الراكم (.)184-183/1
()3

()4

()5
()6

المكقكؼ :ىك المركم عف الصحابة -رض الل عنيـ -قكالن ليـ أك فعبلن أك تقري انر متصبلن اف إسناده أك منقطعان .انظر

إلى :المصدر السابؽ (.)184/1
عف أب

ذر ،قاؿ النب

ً
ىحدىما ..الحديث انظر إلى :العلؿ الكاردة ف
( )لرجليف :قىا ىؿ ىر يسكؿ الل لرجلىٍي ًف أ ى

األحاديث

النبكية (.)271/6
ً
ً
ً
الح ًديث انظر إلى :اليرائب كاألفراد (.)54 /5
ىحدىما ف ٍرىع ٍكف ىىذه ٍاألمة  ...ى
قىا ىؿ ىر يسكؿ الل لرجلىٍي ًف أ ى
عف أب ذر ،قاؿ :قاؿ رسكؿ الل( )لرجليف" :أحدىما فرعكف ىذه األمة"...الحديث انظر إلى :تاريخ أصبياف (.)76 /2
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ِ
العمّ ُة الرابعة:

ذاىب ف
الحًديث ،حيث أسقط األعمش شيخو ح يـ بف جبير؛ ألنو
ه
االنقطاع المكجكد ف سند ى
الضعؼ بيف األعمش ك إبراىيـ التيم كىما قتاف ،كى علةه خفيةه قادحة.

ت :لعؿ األعمش تعمد إسقاطو ،كىك مف ىب ً
اب تدليس التسكية عادتو ف إسقاط الضعفا بيف ال قات
ُق ْم ُ
ٌ
ليعم على الناس.

ِ
العمّ ُة الخامسة:
فيو رواك مختلط تيير ف آخر عمره كىك عبد الرزاؽ بف ىماـ أحد الحفاظ ال قات كمصنؼ شيير ،كقد
فعز عليو النظر
احتج بو أصحاب ال تب الستة جميعان ،ك اف تييره كاختبلطو بسبب العمى ف آخر عمرهٌ ،
ف تبو ،ف اف يلقف فيتلقف فسماع مف سمع منو بعدما عم كذىب بصره إنما ىك سماعه ف االختبلط
كالتيير كليس بش ( ،")1إال أنو ما حدث بو مف ضبط تابو فِنو مقبكؿ ما قاؿ اإلماـ البخارم ( ،")2كى

علةه ظاىرةه قادحة إف حدث مف ضبط صدره ،كغير قادحة إف حدث مف ضبط تابو.
ِ
العمّ ُة السادسة:

م( ،")3بالركاية المعلكلة باالنقطاع ،كقد أشار إلى ىذه العلة َّ
طنً ف
كى تفرد أب ىم ٍس يعكد َّ
الد ىارقي ٍ
الرًاز ٌ
كسؼ اٍل ٍفرىيأب ىعف يس ٍف ىياف ىعف
"األفراد" ،" :فقاؿ تفرد بً ًو أيىبك ىم ٍس يعكد َّ
م أٍ
الرًاز ٌ
ىح ىم يد بف اٍلفيىرات ىعف يم ىح َّمد بف يي ي
ىعمش عف إً ٍبر ً
اىيـ(.")4
ٍاأل ٍ ى ى ى

ت :كلعؿ مراد الدارقطن
ُق ْم ُ
الحديث ،كى علةه خفيةه قادحة.

أف ىذه الركاية معلكلةه بالتفرد ،كأنو ال يحتمؿ تفرد أب
ٌ

و
مسعكد بركاية

ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
ً
أف
ي
ض ًع ه
يؼ جدان بيذا اإلسناد؛ لبلنقطاع كالتدليس ف سنده ،كباإلضافة ٌ
الحديث بعد تخريجو كبياف عللو ى
ض ًعيفان ،كىك :ح يـ بف جبير (.)5
فيو راكيان ى

( )1انظر إلى :االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط (.)212 /
()2

انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم(.)130/6

()4

انظر إلى :اليرائب كاألفراد (.)54 /5

()3

()5

كىك :أحمد بف الفرات بف خالد الضب  ،أبك مسعكد الرازم ،نزيؿ أصبياف قة حافظ .انظر إلى :تقريب التيذيب (.)83 /

كقد سقط مف ىذا اإلسناد.
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األ نموذج الرابع :وفيو اإلعَلل باإلرسال.

و
ًو
حديث ركاه ابف المبارؾ ،عف
(رًح ىموي اللي )" :كسئؿ أبك زرعة عف
 –29مسألة ( )1371قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
عنبسة بف سعيد ،عف الشعب  ،عف جابر ،عف النب ( )قاؿ :ال يستقاد مف الجرح حتى يبرأ؟ قاؿ أبك
زرعة :ىك مرسؿ مقلكب(.")1
ج

تخريج الحديث
أولً:
ُ
ً
ً
اد ًم ٍف يج ٍروح ىحتَّى ىي ٍب ىأرى ،حديث
اب :ال يي ٍستىقى ي
اب اٍل ًج ىن ىايات ،ىب ي
 أخرجو البزار ف شؼ األستار ( ،)204 /2تى ياف ،ىع ًف ٍاب ًف اٍلم ىبارًؾ ،ىع ًف ىع ٍن ىب ىسةى ،ىع ٍف م ىجالًود ،ىع ًف َّ
رقـ ( )1526مف طريؽ ىع ٍبًد اللَّ ًو ٍب ًف ًس ىن و
الش ٍعبً ِّ  ،ىع ٍف
ي ى
ي
ىجابً ور ،بو مرفكعان حديث متقارب األلفاظ.
ً ً
ىح ىم يد ،حديث رقـ ( ،)126مف
اس يموي أ ٍ
 أخرجو الطبران ف المعجـ األكسط ( ،)46 /1ىب ياب ٍاألىلؼ :ىم ًف ٍ
الرملً ِّ ىع ًف ٍاب ًف اٍلم ىبارًؾ ،ىع ٍف ىع ٍن ىب ىسةى ،ىع ًف َّ
الش ٍعبً ِّ  ،ىع ٍف ىجابً ور ،بو مرفكعان حديث
طريؽ ،ىم ٍيًد ِّ
م ٍب ًف ىج ٍعفى ور َّ ٍ
ي ى
بلفظو.

ً
ً
ؼ يي ٍقتى يؿ؟
ابَّ :
الريج ًؿ ىي ٍقتي يؿ ىريج نبل ى ٍي ى
اب اٍل ًج ىن ىايات ،ىب ي
 أخرجو الطحاكم ف شرح معان اآل ار ( ،)184 /3تى يحديث رقـ ( ،)5028مف طريؽ ميًدم ٍب يف ىج ٍعفى ور( )2ىع ًف ٍاب ًف اٍلم ىبارًؾ ىع ٍف ىع ٍن ىب ىسةى ىع ًف َّ
الش ٍعبً ِّ ىع ٍف ىجابً ور
ىٍ
ي ى
بو مرفكعان حديث بلفظو.

ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
بن المبارِك ِ ِ
ِ
الح ْن َ
ظمِ ُّي ،سبقت ترجمتو ف مسألة رقـ( ،)1393كرتبتو :قةه ه
بت فقيوه
بن َواض ٍح َ
َ -1ع ْب ُد اهلل ُ ُ َ َ
بحر مف ً
بحكر العلـ.
عالـ جك هاد
ه
مجاىد يجمعت فيو خصا يؿ الخير ،بؿ ىك ه
ه
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يَ ،ولِ َذل َك اشتير بعنسبة
َسد ُّ
الر ِّ
ي ا ْل ُكوِف ُّي ،قَاضي َّ
سعيد ،بن الضرير األسدي ،أ َُبو َب ْك ٍر األ َ
س ُة ْب ُن َ
َ -2ع ْن َب َ
الر ِ
ي(.")3
از ِّ
َّ

و
حاتـ عف ،أحمد بف حنبؿ قكلو ":قة ،كعف أبيو قكلو ":قةه ال بأس بو ،كعف أب زرعة
نقؿ ابف أب
و
معيف قكلو " :قة(،")5كقاؿ العجل  ":قة( ،")6كذ ره ابف حباف ف ال قات،
قكلو ":قة( ،")4كنقؿ الدكرم عف ،ابف

()1
البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)456 /1علؿ أخبار ف الحدكد ،مسألة رقـ( ، .)1371كنقؿ ىذا النص بتمامو:
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
ابف عبد اليادم ف التنقيح ( ، )271/3كالزيلع ف "نصب الراية" (.)378/4
()2

ىك :ميدم بف جعفر بف حيياف بتشديد التحتانية الرمل الزاىد صدكؽ لو أكىاـ مات سنة بل يف تمييز انظر إل  :تقريب
التيذيب (.)548 /

()3

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ ( ،)469 /4كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)406 /22

()5

انظر إلى :تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم (.)270 /3

()4

()6

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)399 /6
انظر إلى :ال قات للعجل (.)376 /
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كقاؿ ":اف ممف يخطى ( ،")1كسأؿ اآلجرم أبا داكد عنو فقاؿ ":قة ( ،")2كقاؿ الذىب  ":ك قكه ( ،")3كقاؿ ابف

حجر ":قة مات بعد المائة(.")4
ِ
القول في ِو :قةه.
خَلص ُة

 -3مجالِ ُد ْب ُن س ِع ِ
يد ْب ِن ُع َم ْي ِر ا ْل َي َم َد ِان ُّي(ُ ،)5أبو َع ْم ِر ٍو ا ْل ُك ْوِف ُّي(.")6
َُ
َ
()8
()7
قاؿ يحيى بف معيف " :قة "،كقاؿ العجل  ":جائز الحديث ،حسف الحديث " ،كذ ره النسائ ف
()9
ابف أب حاتـ عف أحمد بف حنبؿ قكلو ":ليس بش و يرفع
الضعفا كالمترك يف ،كقاؿ" :ضعيؼ " ،كنقؿ ي
حدي ان ي انر ال يرفعو الناس ،كقد احتملو الناس ،كعف أبيو -أب حاتـ -قكلو ":ال يحتج بحدي و ،كليس بقكم
الحديث ،كعف يحيى بف سعيد القطاف قكلو ":ضعيؼ ،ف نفس منو ش

 ،قاؿ ":أبك محمد يعن أنو تيير

حفظو ف آخر عمره( ،")10كذ ره ابف حباف ف المجركحيف ،كقاؿ" :ك اف ردم الحفظ يقلب األسانيد ،كيرفع
المراسيؿ ال يجكز االحتجاج بو( ،")11كقاؿ الدارقطن " :ليس بقكم( ،")12كنقؿ المزم عف النسائ

قكلو:

" قة( ،")13كقاؿ الذىب " :صالح الحديث( ،")14كقاؿ الحافظ ابف حجر ":ليس بالقكم كقد تيير ف آخر عمره،

مات سنة مائة كأربع كأربعيف(.)15
القول ِ
ِ
فيو :ليس بالقكم كقد تيير ف آخر عمره.
َلص ُة
ُخ َ
ت لو خبلؿ ترجمت لرجاؿ
ُق ْم ُ
ت :كلعؿ اسـ مجالد بف سعيد قد صحؼ إلى عنبسة بف سعيد ،كتىرجم ي
أتحدث عف ذلؾ خبلؿ حدي عف علة ىذا الحديث.
اإلسناد كسكؼ ٌ

()1
()2
()3

انظر إلى  :ال قات البف حباف (.)289 /7
انظر إلى  :سؤاالت اآلجرم (.)37/5
انظر إلى  :ال اشؼ (.)99 /2

( )4انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)432 /
( )5ا ٍليى ىم ىدانً  :بفتح اليا كس كف الميـ كفتح الداؿ الميملة ،ى منسكبة إلى ىمداف ،كى قبيلة مف اليمف نزلت ال كفة .األنساب
للسمعان .)419/13( :
( )6انظر إلى تيذيب ال ماؿ (.)219/27
()7

انظر إلى :تاريخ ابف معيف (.)269/3

()9

انظر إلى :الضعفا كالمترك كف (.)95/

()8

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)264/2

( )10انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)362-361/8
()11

انظر إلى :تاب المجركحيف (.)10/3

()12

انظر إلى :الضعفا كالمترك كف (.)134/3

()14

انظر إلى :المين ف الضعفا للذىب (.)542/2

( )13انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)223/27
( )15انظر إلى :تقريب التيذيب (.)520/
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بد ِ
ابن ع ِ
شر ِ
 -4ع ِ
ذلكَّ ،
اهلل ِ
الش ْع ِب ُّيُ ،أبو َع ْم ِر ٍو ال ُك ْوِف ُّي(.")1
بن شر َ
يلَ ،
اح َ
غير َ
وقيلُ :
ام ُر ُ
َ
احيل ،وقي َلُ :
بن ُ َ
نقؿ ابف أب حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو " :قة" ،كعف أب زرعة قكلو " :قة" ،كعف م حكؿ قكلو" :ما

()3
()2
رأيت أحدنا أفقو مف الشعب " ،كذ ره ابف حباف ف ال قات " ،كقاؿ الذىب  " :اف إمامان حافظان فقييان متفننان

بتان متقنان( ،")4كقاؿ الحافظ ابف حجر ":قة مشيكر فقيو فاضؿ ،مات بعد المائة(.")5
القول ِ
ِ
مشيكر فقيوه فاضؿ.
خَلص ُة
فيو :قةه
ه
ِ َّ ِ
صِ
حرِام ِ
السلىم ( ،)6صحاب ٍاب يف صحاب  ،غ از
ي ،يَّـ َّ
ار ُّ
س َو َ
اد ْاأل ْن َ
بن َ
َ -5جا ِب ُر ْب ُن َع ْبدالمو ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َ
ً
كتسعيف(.")7
بع
بعد
كمات
تسع عشرةى غزكةن،
ابف أر و
بالمدينة ى
ى
ى
السبعيف ،كىك ي
ى
ى

ِ
بيان ِ
الحديث
عمل
ثالثاًُ :
الحديث ِ
فيو ِعمَّتَ ِ
ان:
ُ
ِ
العمّ ُة األولى:

حيف الركاية المعلة باإلرساؿ ،على
اإلرساؿ المكجكد ف سند الحديث ،كقد ت لٌ ىـ العلما ي ف ذلؾ ٌ
مرج ى
الركاية المتصلة ،مكافقيف قكؿ أب زرعةى ف ىذا الحديث ،سكا أ اف اإلرساؿ مف ىذه الطريقة أـ مف طري و
ؽ

أخرل .قاؿ أبك داكد" :كأسند ابف علية ،عف أيكب ،عف عمرك ،عف جابر ،ككىـ فيو ،كاألكؿ أصح (.")8

ت :أم المرسؿ.
ُق ْم ُ
كقاؿ الدارقطن  " :كىك المحفكظ مرسبلن( ،")9كىذا ما يؤيد ما ذىب إليو أبك زرعة مف ترجيح الركاية

المعلة باإلرساؿ على الركاية المتصلة ،كقد كردت علة اإلرساؿ ف مسألة مستقلة برقـ( ،)1391حيث ذ ر

ابف أب حاتـ ىذا الحديث عف جابر مف غير كجو ،تارة مرفكعان كتارة مرسبلن ،ـ أكرد ركاية حماد بف سلمة،
عف عمرك بف دينار ،عف محمد بف طلحة بف يزيد بف ر انة ،مرسبلن ،ـ قاؿ سمعت أبا زرعة يقكؿ" :حديث
حماد بف سلمة أشبو"(")10أم المرسؿ.

ت :كعلة اإلرساؿ ف ىذا الحديث علة خفية قادحة؛ ألنيا كقعت مف ال قات.
ُق ْم ُ

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)28/14

( )2انظر إلى :الجرح كالتعديؿ(.)324-323/6
()3

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)185/5

( )4انظر إلى :تذ رة الحفاظ (.)63/1

( )5انظر إلى :تقريب التيذيب(.)287/

السلىم ٌ  :بفتح السيف الميملة كس كف البلـ ،ىذه النسبة إلى الجد ،كىك اف مف آبائو كأجداده ىسلىـ .األنساب للسمعان :
(َّ )6
(.)179/7
( )7انظر إلى :االستيعاب ( ،)220-219/1كاإلصابة ،)547-546/1( :كتقريب التيذيب.)136/( :
()8
()9

انظر إلى :المراسيؿ ألب داكد (.)208/
انظر إلى :سنف الدارقطن (.)72/4

()10

انظر إلى :علؿ الحديث البف أب حاتـ (.)463 /1
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العم ُة الثانية:

بأف ىذا الحديث معلكؿ بالقلب( ،")1كل ف ال يعلـ م انو ف سند الحديث
كى ما أشار إلييا أبك زرعة ٌ
أمر مش هؿ ما أشار إلى ذلؾ المحققكف الذيف قامكا بتحقيؽ تاب
أك ممف كقع منو فعؿ ذلؾ مف الركاة ،كىك ه

علؿ الحديث ،كىنا يحتمؿ القلب أف ي كف ف أمريف ا نيف:

الحتما ُل األول:
ما ذىب إليو المحققكف حيث قالكا " :فيك مش ؿ ،ل ف لعلو يعن أف اسـ «مجالد بف سعيد» انقلب
على الراكم عف ابف المبارؾ إلى «عنبسة بف سعيد» ،كالل أعلـ")2(.

ت :كىذا احتما هؿ ضعيؼ؛ لقرائف يرة منيا جزـ اإلماـ الطبران بتفرد عنبسة بف سعيد بركاية
ُق ْم ُ
الشعبً ِّ إً َّال ع ٍنبسةي ٍبف س ًع ويد قى ً
اض ِّ
الرمِّ ،ىكىال ىع ٍف ىع ٍن ىب ىسةى
الحديث" ،فقاؿ الطبران " :لى ٍـ ىي ٍرًك ىى ىذا اٍل ىحًد ى
يث ىع ًف َّ ٍ
ىىى ي ى
صدكؽ لو أكىاـ.
إً َّال ٍاب يف اٍل يم ىب ىارًؾ ،تىفىَّرىد بً ًو :ىم ٍيًدم ٍب يف ىج ٍعفى ور( ،")4( )3كىك
ه
كألف جؿ العلما الذيف أكردكا الحديث كأخرجكه لـ يذ ركا ف سند الحديث إال عنبسة بف سعيد ،عف

مجالد ،عف الشعب  ،بو.

ت :كاف َّ
إبداؿ رواك ضعيؼ كىك"
ألف فيو
ى
ُق ْم ُ
صح ىذا االحتماؿ فيك قلب مفسد ف سند الحديث؛ ٌ
مجالد بف سعيد ،برواك قة ،كىك عنبسة بف سعيد ،كىك ما يترتب عليو ارتقا درجة سند الحديث مف الضعؼ

إلى الصحة.

الحتما ُل الثاني:
فيك ليس المراد بو المقلكب على اصطبلحو؛ بؿ قد ي كف مف ملحقاتو ،كىك يعن أف المراد بالمقلكب

مف قكؿ أب زرعة أف أص ىؿ ىذا اإلسناد كصكابو ىك ركاية ابف المبارؾ عف عنبسة بف سعيد ،عف جابر عف
و
لحديث مرسؿ ؛كال ذب
مفسد جدان؛ ألف فيو كص هؿ
قلب
ه
صح ىذا االحتماؿ فيك ه
الشعب  ،عف النب ( ،)كاف ٌ
ف نسبة ركاية ىذا الحديث إلى جابر الصحاب عف النب ()؛ ألنو ال يعلـ ىؿ ىك الذم ركاه عنو أك لـ
يركيو عنو حتى ي بت ذلؾ عنو ،كىذا لو ف حالة الكصؿ ،كأما ف حالة كف الحديث مرسبلن عف الشعب

()1
(ن ٍحك ح ًد و
آخر ًف ى ً ً
يث ىم ٍشيي و
كب :ك يى ىك ًق ٍس ىم ً
كر ،ىع ٍف ىسالًوـ،
يث ىم ٍشيي نا
كف ا ٍل ىح ًد ي
افٍ :األ َّىك يؿ :أ ٍ
طىبقىتو ى ي ى
ا ٍل ىم ٍقلي ي
ىف ىي ي ى
كر بً ىرواك ،فىيي ٍج ىع يؿ ىم ى ىانوي ى ي
ج ًع ىؿ ع ٍف ىن ًاف وع ؛ لًيرىغب ًف ً
يو) لً ىي ىرىابتً ًو ،أ ٍىك ىع ٍف ىمالً وؾ ،يج ًع ىؿ ىع ٍف يعىب ٍي ًد اللَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر.
يٍ ى
ى
ي
ً
ً
ً
ضا ًٍ
آخ ىر ،كبًا ٍل ىع ٍ ً
ض ًع ،ىكقى ٍد
ىف يي ٍؤ ىخ ىذ إً ٍسىن ي
كف ى ا ٍل ىك ٍ
ا ٍلق ٍس يـ ال َّان  :أ ٍ
اإل ٍغ ىر ي
ص يد بًو أىٍي ن
اب ،فىىي ي ي
س ىك ىى ىذا قى ٍد يي ٍق ى
اد ىمتٍ وف فىيي ٍج ىع ىؿ ىعلىى ىمتٍ وف ى ى
ىى يؿ ا ٍلح ًد ً
ً ً ً
ً
اختًب ا ً ً ً
اؿ ٍاب يف ىد ًقي ً
ؽ ا ٍل ًع ًيد :ىك يى ىك
يث .قى ى
يف ،ىكقى ٍد فى ىع ىؿ ىذلً ى
ؾ يش ٍعىبةي ىك ىح َّم ي
اد ٍب يف ىسلى ىمةى ،ىكأ ٍ
ى
ار لح ٍفظ ا ٍل يم ىح ِّدث ،أ ٍىك لقىيبكلًو التٍَّلق ى
يي ٍف ىع يؿ ٍ ى ن
ؽ علىى رًاك ً
يث .انظر إل  :تدريب الراكم (.)345-342 -/1
الًَّذم يي ٍ
ؽ ا ٍل ىح ًد ى
يو أَّىنوي ىي ٍس ًر ي
طلى ي ى ى
()2
()3

()4

انظر إلى :تحقيؽ علؿ الحديث البف أب حاتـ (.)209 /4

ىك :ميدم بف جعفر بف حيياف بتشديد التحتانية الرمل الزاىد صدكؽ لو أكىاـ ،مات سنة بل يف تمييز .انظر إلى :تقريب

التيذيب ()548 /
انظر إلى :المعجـ األكسط (.)46 /1
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يد اٍل يج ىع ًف ( ")1كليس جابر بف عبدالل األنصارم
كىك تابع  ،في كف جابر الذم ركل عنو ،ىك ىجابًير ٍب يف ىي ًز ى
متيـ بال ذب(.)2
يد اٍل يج ىع ًف اٍل ي كًف
ه
الصحاب (رض الل عنو) ك ىجابًير ٍب يف ىي ًز ى
ضعيؼ ه
حديث أخرجو البزار ف شؼ األستار رقـ ( ،)1526يركيو ىع ًف ىع ٍن ىب ىسةى ،ىع ٍف يم ىج ًالود ،بو.
ت :ىناؾ
ه
ُق ْم ُ
ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
الحديث بعد تخريجو كبياف ً
ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ لئلرساؿ كاالضطراب(.)3
عللو
ي
ه

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)466/4
()2
يد ا ٍلجعًف ا ٍل ي كًف  ،قاؿ الذىب  :أىح يد أىك ًعي ًة ا ٍل ًع ٍلًـ علىى ضعًف ًو كرٍف ً
ض ًو ،كقاؿ ابف حجر عنو :ضعيؼ
ى
ى ٍ ى
ىك :ىجابً ير ٍب يف ىي ًز ى ي ى
ى ٍ ىى
رافض كعده ابف حجر ف المرتبة الخامسة مف مراتب المدلسيف الذيف ال يقبؿ حدي يـ إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ ألنو
لك صرح بو النتفت علة تدليسو ،كى

علة ظاىرة قادحة ،كقاؿ :ضعفو الجميكر ككصفو ال كرم كالعجل

كابف سعد

يد ىسىنةى ى ىم و
اف كعشريف كمائة .انظر إلى :الطبقات ال برل ( ،)333/6كتاريخ اإلسبلـ
بالتدليس ،كتييكفِّ ى ىجابً ير ٍب يف ىي ًز ى
( )385/3تقريب التيذيب ( ،)137/كطبقات المدلسيف (.)53/
()3
ً ً
و
ًو
و
ًَّ
م
ص ٍحىبتً ًو ا ٍل ىم ٍرًك َّ
ت إً ٍح ىدل ِّ
ِّح ٍ
ا ٍل يم ٍ
ب يى ىك الذم يي ٍرىكل ىعلىى أ ٍىك يجو يم ٍختىلفىة يمتىقى ًارىبة ،فىًِ ٍف يرج ى
ضطى ًر ي
ييا أ ٍىك ى ٍىرًة ي
الرىك ىايتىٍي ًف بًح ٍفظ ىرًاك ى
يث ًًإل ٍشع ًارًه بًع ىدًـ الض ٍ ً
ؼ ا ٍلح ًد ً
ضطى ًربا .ك ًاال ٍ ً
ؾ :فىا ٍلح ٍ ـ لً َّا ً
ىع ٍنوي ،أ ٍىك ىغ ٍي ًر ىذلً ى
ض ٍع ى ى
ب ى
اب ييك ًج ي
ضط ىر ي
لر ًج ىحة ،ىكىال ىي ي ي
ى
ى
َّبط ،ىكىيقىعي
ي ي
كف يم ٍ ن ى
ً
ًف ًٍ
اع وة .انظر إلى :تدريب الراكم (.)308 /1
اإل ٍسىن ًاد تى ىارةن ،ىكًف ا ٍل ىمتٍ ًف أ ٍ
يخ ىرل ،ىكًفي ًي ىما م ٍف ىرواك أ ٍىك ىج ىم ى
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ِ
ِ
بإبدال ر ٍ
او في سند الحديث.
لإلعَلل
ب الثاني :أنموذج
المطمَ ُ
األ نموذج األول وفيو اإلعَل ُل ب ِ
إبدال ر ٍ
او في سند الحديث.

و
ًو
حديث ركاه معاكية بف ىشاـ ،عف
(رًح ىموي اللي )" :كسألت أب عف
 –30مسألة ( )890قاؿ ٍاب يف أب ىحاتـ ى
سفياف ،عف ابف جريج ،عف عطا  ،عف ابف عباس :أف النب (ٌ )لبى حتى رمى جمرة العقبة ،قاؿ أب :
حديث خطأ؛ إنما يركيو سفياف ،عف حبيب ،عف عطا  ،عف ابف عباس ،عف النب (.")1()
ىذا
ه

تخريج الحديث
أولً:
ُ
ً
ً
اب :التٍَّلبًىي ًة ىكالتَّ ٍ بً ً
ير ىغ ىداةى َّ
يف
الح ِّج ،ىب ي
اب ى
 أخرجو اإلماـ البخارم ف صحيحو ( ،)166 /2تى يالن ٍح ًر ،ح ى
اؼ ًف الس ٍَّي ًر ،حديث رقـ(،)1685مف طريؽ أىبك ع ً
يرًم الجمرةى ،ك ًاالرتً ىد ً
ؾ ٍب يف ىم ٍخلىود ،عف
اصوـ الضَّحَّا ي
ي ى
ى ٍى ى ٍ
ىٍ
َّاس (ر ً
ٍابف جرٍي وج ،عف ع ى و
ض ى اللَّوي ىع ٍنيي ىما) ،حديث متقارب األلفاظ.
ىٍ ى
طا  ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و ى
ي يى
ً
ابً ً ً ٍ :
ام ًة اٍل ىح ِّ
اج التٍَّلبًىيةى ىحتَّى ىي ٍش ىرعى
الحجِّ ،ىب ي
اب ى
 أخرجو اإلماـ مسلـ ف صحيحو ( ،)931 /2تى ياست ٍح ىباب إ ىد ى
ًف رم ً جمرًة اٍلعقىب ًة يكـ النَّح ًر ،حديث رقـ( )1281مف طريؽ ي ريببو ،بو عف عبًد ً
الل ٍب ًف ىعب و
َّاس ،ىع ًف
ىٍ
ىٍ
ى ٍ ى ٍ ى ى ى ىٍ ى ٍ
ض ًؿ ،حديث متقارب األلفاظ.
اٍلفى ٍ
ًً
ً
اب :التٍَّلبًىي ًة ًف الس ٍَّي ًر ،حديث رقـ
اب ىم ىناسؾ اٍل ىحجِّ ،ىب ي
 أخرجو النسائ ف سننو الصيرل ( ،)268 /5تى ياف ،ىع ٍف ىحبً و
يب ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يج ىب ٍي ور ،ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
َّاس ،حديث بلفظو.
( )3056مف طريؽ ،يس ٍف ىي ي
 أخرجو اإلماـ أحمد ف مسنده( ،)344/1مف طريؽ سفياف ،عف محمد بف أب حرملة ،عف ريب ،عفابف عباس ،عف الفضؿ ،بو ،حديث متقارب األلفاظ.

اف ،ىع ٍف ىحبً ً
يب ٍب ًف
 أخرجو أبك يعلى المكصل ف مسند ( ،)90 /5حديث رقـ()2697مف طريؽ ،يس ٍف ىي ىأب ىابً وت ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يج ىب ٍي ور ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس :حديث متقارب األلفاظ.
اف ،ىع ٍف ىحبً ً
يب ٍب ًف
 أخرجو الطبران ف المعجـ ال بير ( )21 /12حديث رقـ( )12351مف طريؽ ،يس ٍف ىي ىأب ىابً وت ،ىع ٍف ىس ًع ًيد ٍب ًف يج ىب ٍي ور ،ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس :حديث متقارب األلفاظ.

()1
البف أىبً ىحاتًوـ ( ،)297 /1علؿ أخبار ف المناسؾ ،مسألة رقـ(.)890
الح ًديث ٍ
انظر إلى :علؿ ى
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ثانياًِ :دراس ُة ِ
رجال اإلسناد
صار مولَى ب ِني أ ٍ
اوي ُة ْب ُن ِى َ ٍ
وفي(.")1
س َن ،ال ُك ُّ
شام ا ْلقَ َّ ُ َ ْ َ
ُ -1م َع ِ َ
َسد َوُي ْك َنى أ ََبا ا ْل َح َ
َ
قاؿ ابف سعد ":ى اف ص يدكقنا ى ًير اٍلحًد ً
يث( ،")2كنقؿ ابف أب حاتـ عف ،يحيى ابف معيف قكلو ":صالح
ى ى
ى ى
()4
()3
كليس بذاؾ ،كعف أبيو قكلو ":أنو أقكـ حدي ان ،كىك صدكؽ " ،كقاؿ العجل  ":قة "،كذ ره ابف حباف ف

ال قات كقاؿ ":أخطأ( ،")5كذ ره ابف عدم ف "ال امؿ "كقاؿ ":كقد أغرب عف ال كرم بأشيا كأرجك أنو ال بأس
بو( ،")6كذ ره ابف الجكزم ف

"الضعفا "كقاؿ قيؿ ":ىك معاكية بف أب

العباس ركل ما ليس مف سماع

فتر كه(،")7كتعقبو الذىب ف "الميزاف "قائبلن ":ما ذ رتو و
أف أبا الفرًج قاؿ ":قيؿ ىك معاكية بف أب
لشئ فيو إال ٌ
ت :ىذا خطأه منؾ ،ما تر و أحد ،كقد قاؿ فيو ابف معيف ":صالح،
العباس ركل ما ليس مف سماعو فتر كه ،يقٍل ي

كليس بذاؾ ( ،")8كذ ره الجرجان ف الضعفا كقاؿ" :أرجك أىنَّوي ال بأس بو ( ،")9كنقؿ ميلطام عف الساج
()11
()10
ابف حجر عف أحمد بف حنبؿ قكلو:
قكلو":
ه
صدكؽ ييـ "،كنقؿ الذىب عف أب داكد قكلو ":قة " ،كنقؿ ي
"ىك

ير الخطأ( ،")12كقاؿ الذىب  ":قة ( ،")13كقاؿ أيضان " :قة ،غلط مف ت لـ فيو( ،")14كقاؿ ابف حجر":

صدكؽ لو أكىاـ ( ،")15تييكفٌ سنة أربع أك خمس كمائتيف(.")16
ه
القول ِ
ِ
صدوق لو أوىام.
فيو:
َلص ُة
ٌ
ُخ َ

( )1انظر إلى :التاريخ ال بير للبخارم ( ،)337 /7كالطبقات ال برل ( ،)403 /6تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)220/28
( )2انظر إلى :الطبقات ال برل (.)403 /6

( )3انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)385 /8
( )4انظر إلى :ال قات للعجل (.)51 /

( )5انظر إلى :ال قات البف حباف (.)167-166 /9
( )6انظر إلى :ال امؿ ف الضعفا (.)144 / 3
( )7انظر إلى :ضعفا ابف الجكزم.)155 /( ،
( )8انظر إلى :ميزاف االعتداؿ (.)138 /4

( )9انظر إلى  :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)148 /8
( )10انظر إلى  :إ ماؿ تيذيب ال ماؿ (.)277 /11
( )11انظر إلى  :تاريخ اإلسبلـ (.)199 /5

( )12انظر إلى  :تيذيب التيذيب (.)218 / 10
( )13انظر إلى  :ال اشؼ (.)277 /2

( )14انظر إلى  :ديكاف الضعفا (.)392 /
( )15انظر إلى  :تقريب التيذيب (.)538 /

( )16انظر إلى  :الطبقات ال برل (.)403 /6
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ليد وأبو َخ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الد ا ْل ُم ِّك ُّي(.")1
ُم ِو ُّ
الو َ ُ
يُ ،أبو َ
َ -2ع ْب ُدا ْل َممك ْب ُن َع ْبدا ْل َع ِزْي ِز ْب ِنٍ ُج َرْيج ا ْلقَُرش ُّي ْاأل َ
و
حاتـ عف أبيو
قاؿ ابف سعد" :ك اف قةن ير الحديث جدان( ،")2كقاؿ العجل  " :قة( ،")3كنقؿ ":ابف أب

قكلو" :صالح الحديث" ،كعف أحمد بف حنبؿ قكلو" :ابف جريج بت صحيح الحديث لـ يحدث بش

إال

أتقنو" ،كعف يحيى بف معيف أنو سئؿ "ابف جريج أحب إليؾ أك عبد الملؾ بف أب سليماف؟ فقاؿ بلىما قتاف
( ،")4كذ ره ابف حباف ف ال قات كقاؿ " :اف يدلس( ،")5كنقؿ ابف شاىيف عف ع ماف بف أب شيبة قكلوً " :قىة

حجَّة( ،")6كنقؿ ":الخطيب البيدادم عف أحمد بف حنبؿ قكلو" :مف أكعية العلـ" ،كعف ٍاب ًف ًخ ىر و
اش قكلو " :اف
صدكقان" ،كعف أحمد بف ً ً
كعف
ص ًرم قكلو" :إذا أخبر الخبر فيك جيد ،كاذا لـ يخبر فبل يعبأ بو" ،ى
صال وح اٍلم ٍ
ى
أحمد بف حنبؿ قكلو" :إذا قاؿ ابف يج ىرٍيج "قاؿ فبلف" ،ى"كقىاؿ فبلف" "كأخبرت" جا بمنا ير ،كاذا قاؿ" :أخبرن "
"كسمعت" فحسبؾ بو( ،")7كقاؿ الذىب " :أحد األعبلـ عف مجاىد كعطا كابف أب يملى ٍي ى ةى( ،")8كنقؿ ابف حجر

()9
ابف حجر ":قةه فقيوه فاضؿ ك اف يدلس
عف يحيى بف سعيد القطاف قكلو" :ضعيؼ " ،كقاؿ الحافظ ي
()10
ً
مشيكر بالعلـ كال بت ،يير
الحجاز
كيرسؿ  ،كذ ره ف المرتبة ال ال ة مف مراتب المدلسيف ،كقاؿ ":فقيوي
ه

الحديث ،ككصفو النسائ كغيره بالتدليس ،كنقؿ عف الدارقطن قكلو ":شر التدليس تدليس ابف جريج ،فِنو

قبيح التدليس ال يدلس إال فيما سمعو مف مجركح( ،")11كلـ ي بت أنو أرسؿ عف ابف أب ملي ة( ،")12مات سنة
ي
()13
تسع كأربعيف كمائة ".
القول ِ
ِ
فيو ":قةه فقيوه فاض هؿ ك اف يدلس كيرسؿ.
َلص ُة
ُخ َ
ِ
ٍ
س ْب ُن ِدي َن ٍ
س ْب ُن ِى ْن ٍد أ َُبو َي ْح َيى(.")14
ارَ ،وِق َ
ب ُ
َ -3ح ِب ْي ُ
بن أبي ثَا ِبت َو ْ
يل ":قَ ْي ُ
اس ُم أبيو ":قَ ْي ُ
صدكؽ قة(،")1كقاؿ العجل  ":قة،
نقؿ ابف أب حاتـ عف يحيى بف معيف قكلو ":قة ،كعف أبيو قكلو":
ه
ك اف بتنا ف الحديث(،")2كذ ره ابف حباف ف ال قات ،كقاؿ " :اف مدلسان (،")3كقاؿ أيضان ":اف مف خيار

( )1انظر إلى :تيذيب ال ماؿ (.)339-338/18
()2

انظر إلى :الطبقات ال برل (.)38/6

()3

انظر إلى :معرفة ال قات للعجل (.)103/2

()5

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)93/7

( )4انظر إلى :الجرح كالتعديؿ (.)358-357/5
( )6انظر إلى :تاريخ أسما ال قات (.)158/
( )7انظر إلى :تاريخ بيداد (.)142/12
()8

انظر إلى :ال اشؼ (.)666/1

( )9انظر إلى :تيذيب التيذيب (.)406/6
()10
()11

انظر إلى :تقريب التيذيب(.)363/
انظر إلى :تعريؼ أىؿ التقديس (.)41/

( )12انظر إلى :المراسيؿ البف أب حاتـ ( ،)133/كانظر إلى :جامع التحصيؿ (.)229/
( )13انظر إلى :تاريخ مكلد العلما ككفياتيـ (.)350/1
()14

انظر ال  :سير أعبلـ النببل ( ،)288/5كتاريخ اإلسبلـ ( ،)221/3كتيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)362/5
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ال كفييف كمتقنييـ على تدليس فيو( ،")4كنقؿ المزم ىعف يحيى ٍبف ىم ًعيف ،كالنَّ ىسائ قكلييما ":قة( ،")5كذ ره
الجرجان ف الضعفا ( ،")6ككصفو ؿ مف ابف حباف( ،")7كالسيكط ( ،")8كأبك زرعة العراق (،")9
بف خزيمة،
كالعبلئ ( ،")10كابف حجر ،بالتدليس ،كقاؿ ابف حجر":
مشيكر ي ير التدليس ،ككصفو بذلؾ ا ي
ه
()11
الح ًافظي ،فىًق ٍيوي ال ي ٍكفى ًة ،كقاؿ أيضان":
كالدارقطن كغيرهٌ ،
كعده مف أصحاب المرتبة ال ال ة "،كقاؿ الذىب  " :ى

()13
()12
ابف حجر ":قةه فقيوه جلي هؿ ك اف
ىح يد األ ٍ
أى
ىعبلـ "ً ،كقاؿ أيضان ":اف قةن مجتيدان فقييان " ،كقاؿ ي
()14
يب ٍب يف أب ىابً وت ىس ىنةى تً ٍس ىع ىع ٍش ىرةى ىك ًم ىائ وة (.")15
كم ى
ات ىحبً ي
اإلرساؿ كالتدليس مف ال ال ة " ،ى
القول ِ
ِ
فيو :قةه فقيوه جلي هؿ يم ىدلِّ هس مف ال ال ة.
َلص ُة
ُخ َ
ت لو
ُق ْم ُ
تبيف أنو أبدؿ م انو ،ف اإلسناد رواك آخر ،فترجم ي
ت :مف خبلؿ تتبع لطرؽ الحديث المختلفة ٌ

ير

ضمف رجاؿ اإلسناد ،كسكؼ أتحدث عف ذلؾ عند بياف علة ىذا الحديث.
َسمَ ُم اَْلقَُر ِش ُّي .سبقت ترجمتو ف المسألة رقـ( ،)1066كرتبتو :فقيوه فاضؿ،
اء ْب ُن أبي َرَب ٍ
اس ُم ُو أ ْ
اح ،و ْ
َ -4عطَ ُ
ً
اإلرساؿ.
يير
اشٍم ا ْلقُر ِش ُّي ا ْلي ِ
بن َى ِ
ِ
اش ِم ُّي ،أ َُبو ا ْل َعب ِ
َ -5ع ْب ُدالمَّ ُو ْب ُن َعب ِ
ب ِ
َّاس صحاب جليؿ سبقت
َّاس ْب ِن َع ْبدالمطمَ ُ
َ
َ
ترجمتو ف مسألة رقـ ( ،)1011كرتبتو صحاب جليؿ.

()1
()2

انظر إلى :الجرح كالتعديؿ البف أب حاتـ (.)108 /3
انظر إلى :ال قات للعجل (.)105 /

()3

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)137 /4

()5

انظر إلى :تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (.)362 /5

()4

()6

انظر إلى :مشاىير علما األمصار (.)174 /
انظر إلى :ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ (.)317 /3

()7

انظر إلى :ال قات البف حباف (.)137 /4

()9

انظر إلى :المدلسيف (.)39 /

()8

انظر إلى :أسما المدلسيف (.)36 /

()10
()11

انظر إلى :جامع التحصيؿ (.)105 /
انظر إلى :طبقات المدلسيف (.)1 /

()12

انظر إلى :تاريخ اإلسبلـ (.)221 /3

()14

انظر إلى :تقريب التيذيب (.)150 /

()13

انظر إلى :ال اشؼ (.)307 /1

()15انظر إلى :الطبقات ال برل (.)316 /6
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بيان ِ
الح ِديث
ثالثاًُ :
عمل َ
الح ِديث ِ
ث ٍ
عمل:
فيو ثَل ُ
َ
ِ
العمّ ُة األولى:

ث عنيا ،أبك ً
حاتـ فقاؿ" :إنما يركيو سفياف ،عف حبيب ،عف عطا  ،عف ابف عباس ،عف
الت
تحد ى
ٌ
النب (.)
ت :أخطأ فيو يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ًى ىش واـ ،كىك :صدكؽ لو أكىاـ ،فأبدؿ اركيان م اف رواك فركل الحديث عف
ُق ْم ُ
سفياف ،عف ا ٍب ًف يج ىرٍيج ،عف عطا  ،عف ابف عباس ،عف النب (،)كىذا ىك الخطأ.
كطريؽ ابف جريج صحيحة؛ كل ف ليست مف ركاية سفياف  ،إنما مف ركاية الضحاؾ بف ىم ٍخلىود الت
أخرجيا البخارم ف صحيحو ،كبيذا ي كف الكىـ مف " يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ًى ىش واـ".

ِ
العمّ ُة الثانية:

فيو رواك :صدكؽ لو أكىاـ كىك " :يم ىع ًاكىيةي ٍب يف ًى ىش واـ ،كى علة ظاىرة قادحة.

ِ
العمّ ُة الثالثة:

ً
ً ًَّ
ً
ً
َّ
ً
بف
َّما ًع كىما :ىحبًٍي ي
ب ي
يـ إال إ ىذا ى
فيو راكياف مدلساف م ىف المرتبة ال ال ة الذ ٍي ىف ال ييقب يؿ ىحدي ٍ
ص َّريحكا بالس ى
تحًدي يما ىذا ،كى علةه خفيةه قادحة.
يصرحا
كلـ
ً
أب ىابً وت ،ك ٍاب ًفو يج ىرٍيجٍ ،
ٍ
بالسماع ف ى
كقد ىع ٍن ىع ىنا ٍ
ِ
ِ
الحديث:
إسناد
الحكم َعمَى
رابعاً:
ُ
الحديث بعد تخريجو كبياف ً
ً و
صدكؽ لو
َّار"
عللو
ي
ه
ه
ضعيؼ بيذا اإلسناد؛ ٌ
ألف " يم ىع ًاكىيةى ٍب ىف ى ىشاـ اٍلقىص ى
أكىاـ ،كحبيب كابف جريج يمدلساف مف ال ال ة كلـ يصرحا.
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ا ْل َخ ِات َم ُة

ً
ً
للدارسيف كالباح يف.
البحث ،باإلضافى ًة إل تكصيات
خبلؿ
لت إلييا مف
ضم ٍنتييىا النتائً ىج الت
تكص ي
ى
ٌ
كقد ٌ
ِ
النتائ ُج والتوصيات:

أولً النتائج:

ً
 -1إف علـ ً
لنشأة علـ الحديث كركايتو ،كذلؾ ف بداية العصر النبكم ،ل نو لـ
العلؿ ىن ىشأى من يذ اللحظى ًة األكلى
ى
ي ف علمان مستقبلن ،ف اف ضمف ركاية الحديث الشريؼ.
 -2إف أكؿ مف ت بت لحديث رسكؿ الل ()ىك سيدنا عمر بف الخطاب (رض الل عنو) ،كتبعو ف ذلؾ
بير ف ذلؾ.
الصحابة ال راـ ،ف اف للسيدة عائشة باعه ه
ً
النقدم التقييم ى لركاية الحديث الشريؼ ك تابتو.
ب
 -3إف علـ العلؿ يش ِّ يؿ الجان ى
ى

بنا صرح علـ العلؿ ،كتك ً
بنات ترص فكؽ
الت اللَّ ي

لتابعيف انت ليـ النكاة األكلى ف
 -4إف الصحابةى كا
ى
بعضيا بعضان حتى غدا علمان ال ييستياف بو.
 -5إف علـ العلؿ بدأ بمحمد بف سيريف؛ َّ
م الذم
الحًديث ،مرك انر بالزٍى ًر ِّ
ألنو أكؿ مف اشتير بال بلـ ف نقد ى
اف يمل على تبلمذتو أشيا ف نقد األحاديث كاعبلليا.
المؤسسيف ليذا العلـ؛ َّ
ألف أحدان قبلو لـ يت لـ
علـ العلؿ قد استقر عند يش ٍع ىبة بف الحجاج ،فيك أحد ي
 - 6إف ى
بالدقة كالشمكؿ اللٌ ً
ذيف ت لـ بيما يش ٍع ىبة؛ ك َّ
يث أصبح صناعة ،كفنان على يديو ،كىك أكؿ مف فتٌش
الحًد ى
ٌ
ألف ى
المحد يف.
عف أمر
ٌ

 -7إف القرف ال الث اليجرم ىك العصر الذىب لتدكيف السنة النبكية ،كمنو تـ إبراز علـ العلؿ و
علـ مستقؿ
عف غيره.

ً
 -8لع ٌؿ
الحًديث ف نكوع خاص ،كأيضان أكؿ مف جعلو نكعان
م أكؿ مف صنؼ علؿ ى
اإلماـ الحا ىـ النيسابكر ى
ى
مستقبلن ،كلعلو أكؿ مف ٌعرفو اصطبلحان ذلؾ.
و
أكؿ مف قسـ العلةى إلى :و
الخ ًط ٍيب الب ٍي ً
كجلية.
خفية،
داد َّ
م يعد ى
 -9إف الحافظى ى ى ى
ى
 -10إف للعلة شرطيف ا نيف ىما :الخفا كاليمكض ،كالقدح.
الحًديث ت كف العلة على اصطبلحيا ،كف ىذه الحالة ينطبؽ علييا
 -11إذا اجتمع ىذاف الشرطاف ف
ى
الحًديث مع أف الظاىر السبلمة
التعريؼ المشيكر للعلة مف كنيا سببان غامضان خفيان يقدح ف صحة ى
منو ،كف غالب الركايات ت كف قادحة.

الحًديث المكضكع
أحد الشرطيف أك بلىما ،أك لـ يكجد أصبلن ما ىك الحاؿ ف
 -12أما إذا فيقد ي
ى
كالمنسكخ كنحكىما ،فِنيا حينئذ ت كف قد خرجت عف المعنى االصطبلح أك المعنى الخاص للعلة ،إلى
و
حينئذ علة بالمعنى العاـ ،أك علة إطبلقية ،أك علة على غير ىبابيا ،أك
معنى آخر ،كيم ننا أف نسمييا
ن
مقتضاىا.
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و
حاتـ كابنو كأب زرعة باعان كدك انر بي انر ف إبراز علـ العلؿ كدراستو .
 -13إف ألب
أكىاـ الرك ًاة ال ً
ً
َّ
قات السفيانيف كابف المدين كغيرىما مف جيابذة
تبحث ًف
الخاص
إف العلةى بمعناىا
-14
ِّ
ي
كغير ال ً
أكىاـ الرك ًاة ال ً
ً
قات ً
قات.
تبحث ف
العاـ
المحد يف ،كالعلةي بًمعناىا ِّ
ي
 -15إف األصؿ ف التَّ ٍعلً ً
الخاص ،كىذا الذم جعؿ علـ العلؿ يصؿ إلىى ىىًذ ًه
يؿ ىك التَّ ٍعلًي يؿ بالمعنى
ِّ
الم

-16
ف

-17

ً
ً
ً
الم نح ِّد ًٍي ىف كفيحكلييى ٍـ.
انة العالية الرفيعة الت سار علييا ىجيابذةي ي
يف أب ح و
فت إلى ىم ٍنيى ىج اإلمام ً
اتـ ىكأب يزٍرىعةى ىكطى ًرٍيقىتً ًي ىما
إنن كمف خبلؿ دراست ل تاب العلؿ تعر ي
ى
ٌ
َّنع ًة الحًد ٍي ًي ً
كنحك ى ً
اضع ً
ً
ً
َّة.
العلة
بياف مك ً
ذلؾ ،م ٌما لوي ىعبلقىةه بالص ٍ ى ى
ليس مف السيؿ أف نفرؽ بيف المعن ً
نميز أك نفرؽ بينيما
ألف ىناؾ تداخبلن بينيما يجعلنا ال ٌ
ييف للعلة؛ ٌ

أحيانان.

يف أب ح و
 -18إف اإلمام ً
عداف مف أشير مف تحد كا عف العلة بالمعنى الخاص –مكضكع
اتـ ىكأب يزٍرىعةى ،يي ٌ
ى
الدراسة-ك ذا بالمعنى العاـ ،بؿ كأكسع مف ذلؾ ،ك ذا معظـ السابقيف البف الصبلح.
-19

لـ يقصراف بعض مصطلحات الحديث على استعمالو المشيكر عند المحد يف ،ف انا يستخدماف

بعض المصطلحات المن ر ف غير مكطنو المعركؼ عند المحد يف.
و
ً
 -20أىمية ي تي ًب اٍل ًعلى ًؿ ىك ًم ٍنيا عل يؿ ً
بعض األحاديث؛ َّ
ىناؾ بعضان ًم ٍف
ألف
يج
ابف أب
حاتـ الراز ِّ
م ف تخر ً
ى
غيرىا حتَّى ًمف ي تي ًب الرك ً
ًً
ً
طر ً
اية.
بعض األحاديث قد
ؽ
ٍ
ٍ
تب ،يد ٍك ىف ً ى
انفردت بًيىا ىىذه ال ي ي
 -21إف ابف أب حاتـ ف تأليفو ليذا ال تاب قد خرج لنا بطر و
ؽ يرةو ف إعبلؿ الحديث ،سكا انت ف

السند أكف المتف ،كمف ىنا يتبيف لنا أىمية تاب العلؿ ال بيرة بيف تب الحديث مف خبلؿ شمكلو لطرؽ
ً
كصؿ الينا امبلن مختص
يعد ٌأك يؿ ً تىاب
ى
ض يـ قرىابةى ( )2840مسألةن ك ٌ
التعليؿ الكاسعة المختلفة ،فيك تىاب ىي ي
الحًديث.
ف علؿ ى
ً
ً
ً
الرسالة بل يف حدي ان ،كمعظميا كقعت العلة ف أسانيدىا
لؤلحاديث ف
التطبيقية
النماذج
بلغ ىع ىد يد
-22
ً
ى
نص عليو المحد كف بيذا الصدد.
كبعضيا ف متكنيا ،كىذا يعضد ما َّ
الكىـ الذم كقع مف ال قة
يميز
 -23بياف أف
أف الذم ٌ
الكىـ ما يقع مف الضعيؼ يقع أيضان مف ال قة؛ ك ٌ
ى
ى
ألف حدي و ظاىره الصحة.
عف الكىـ الذم كقع مف الضعيؼ ،صعكبة إدراؾ الكىـ الذم كقع مف ال قة؛ ٌ
و
حديث
 -24قد تقع أ ر مف علة ف الحديث بمختلؼ أنكاع العلؿ ،فت كف علة قادحة كغير قادحة معان ف
كاحد.

ً
العلؿ ييعد أىـ نكوع مف أنكاع علكـ الحديث كأعظمو ،كأصعبو مسل ان ؛ألنو يدخؿ ف جميع
علـ
 -25إف ى
أف قبكؿ الحديث أكرده مكقكؼ عليو.
أنكاع علكـ الحديث األخرل ،كىذا مما ينفرد بو ،باإلضافة إلى ٌ
-26

إف لتخريج الحديث دك انر ميمان جدان ف بياف العلؿ بأنكاعيا؛ ألنو ال يم ف معرفة

-27

بلغ عدد األحاديث الصحيحة( ،)6كاألحاديث الحسنة( ،)5كاألحاديث الضعيفة( ،)18كلـ أح ـ

إخراجيا إال بعد جمع طرؽ الحديث كمقارنتيا مع بعضيا بعضان.

على()1
133

ير مف العلؿ أك

ثانياً :التوصيات:

ً
و
العلة بالمعنى الخاص مف تاب ً
علؿ ً
يتـ المشركعي الذم
ابف أب
يج
حاتـ َّ
 -1إ ما يؿ تخر ً
الرًازمِّ؛ حتى َّ
تبة الحًد ٍي ًي ً
يؼ ىش ٍيئان جًديدان إلى الم ً
ذلؾ ي ً
بدأت بً ًوَّ ،
َّة.
ض ي
ي
ى
ى
لعؿ ى ي
 -2العمؿ على تكزيع أميات تب العلؿ ،تاب علؿ :ابف أب حاتـ ،كأحمد ،كابف المدين  ،كالبزار،
و
و
مكحدة ؛حتى يتـ دراستيا كفؽ
بأنصبة
كالدارقطن كغيرىـ مف فحكؿ المحد يف على طلبة الماجستير
و
مكحد.
و
منيج علم ِّ
 -3العمؿ على تدريب طلبة الب الكريكس على دراسة نماذج للعلة مرحلة أكلى لدراسة علـ العلؿ ف
مرحلة الدراسات العليا.

 -4العمؿ على التفريؽ بيف العلة ب بل المعنييف-الخاص كالعاـ -أ نا دراسة تب العلؿ ف
العلمية.

 -5العمؿ على تابة أبحاث خاصة ببياف جيكد ابف أب
كدراسة أكسع لشخصيتو.

الرسائؿ

حاتـ ف خدمة الحديث ف أبحاث مستقلة،

اف يذ رىا أبك حاتـ كأبك زرعة خبلؿ اإلجابة عف السؤاالت الت

 -6تناكؿ عبارات الجرح كالتعديؿ الت
و
أبحاث مستقلة ،كبياف المراد منيما ضمف اصطبلحات علما الجرح كالتعديؿ.
انت تكجو ليما ف
 -7العمؿ على البحث عف أ ر مف و
نص علييا علما العلؿ ف الحديث المعؿ،
علة للحديث غير الت
َّ
ى
ما صنعت ىنا؛ حيث إنن لـ أ تؼ – ما فعؿ أغلب الدارسيف -بالعلة الت أشار إلييا أبك حاتـ أك
أبك زرعة ،بؿ أضفت إلييا علبلن أخرل.
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ا ْلفَ َي ِ
س ا ْلفَ ِّن َّي ُة
ار ُ

ض َّم يف اآلتً ى :
ىكتىتى ى
ت ا ٍلم ً
ً
صاد ًر كا ٍلم ار ًج ًع يم ىرتَّىبةن يم ٍع ىج ىمٌيان.
 ف ٍي ًر ٍس ي ى
طر ً
اؼ األحاديث مرتبةن يمعجميان.
ً ف ٍي ًر ٍس ي
ت أ ٍى
و
ً
ً
ً
ً ِّ
ً
ًَّ
حيث
منيـ ًم ٍف
ي
ً ف ٍي ًر ٍس ي
ت الرىكاة ا ٍل يمتىٍر ىجم ٍي ىف يم ىرتب ٍي ىف يم ٍع ىجمٌيان ىم ىع اإل ىش ىارة إلىى يرتٍبة ي ؿ كاحد ٍ
ا ٍل ىج ٍريح كالتَّ ٍع ًدٍي يؿ.
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ِ
ص ِاد ِر َوا ْلمر ِ
اج ِع ُم َرتََّب ًة ُم ْع َج َم ّياً
سُ
ف ْي ِر ْ
ت ا ْل َم َ
ََ

آن ا ْل َك ِرْي ُم.
 ا ْلقُ ْر ُو
ً
ب ،م تبة الخانج للنشر ،القاىرة،
حاتـ كأ ره ف
 -1ابف أب
علكـ الحديث ،للد تكر رفعت فكزم عبدالمطلى ي
مصر ،دكف طبعة كتاريخ.

 -2أ ر علؿ الحديث ف

اختبلؼ الفقيا ( ،أصؿ ىذا ال تاب "رسالة ماجستير" نكقشت ف

بيداد ف

1999/6/23ـ ،ك انت بِشراؼ العبلمة المحقؽ "ىاشـ جميؿ" كحصلت على درجة االمتياز) ،لماىر
ياسيف فحؿ الييت  ،دار عمار للنشر ،عماف ،الطبعة :األكلى1420( ،ىػ2000/ـ).

 -3اإلجابة لما استدر ت عائشة على الصحابة ،ألب

عبد الل بدر الديف محمد بف عبد الل بف بيادر

ب ،أستاذ الشريعة بجامعة
الزر ش الشافع (ت 794ىػ) ،تحقيؽ كتخريج :د رفعت فكزم عبد المطلى ي
القاىرة ،الناشر :م تبة الخانج – القاىرة ،الطبعة :األكلى 1421(،ىػ  2001 -ـ).
 -4اآلحاد كالم ان  ،ألب

ب ر بف أب

عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخلد الشيبان

(ت

287ىػ) ،المحقؽ :د .باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ،الناشر :دار الراية – الرياض ،الطبعة:

األكلى1411(،ق – ـ).1991

 -5أحكاؿ الرجاؿ ،إلبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجان  ،أب

إسحاؽ ،تحقيؽ :عبدالعليـ

البستكم ،دار النشر :حديث أ ادم  ،فيصؿ آباد ،با ستاف ،دكف طبعة كتاريخ.
عبدالعظيـ ى
 -6اختصار علكـ الحديث ،ألب الفدا إسماعيؿ بف عمر بف ير القرش البصرم ـ الدمشق

(ت

774ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد شا ر ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :ال انية،

التاريخ بدكف.

 -7ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ علـ األصكؿ ،لمحمد بف عل الشك ان  ،الم تبة التجارية بم ة الم رمة لمحمد
البدرم ،الطبعة األكلى (1993ـ).

 -8اإلرشاد ف معرفة علما الحديث ،ألب يعلى الخليل  ،خليؿ بف عبدالل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخليؿ
القزكين  ،تحقيؽ :د .محمد سعيد عمر إدريس ،م تبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األكلى1409( ،ق) .

 -9االستيعاب ف معرفة األصحاب ،ألب عمر يكسؼ بف عبدالل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم
القرطب  ،تحقيؽ :عل محمد البجاكم ،دار الجيؿ ،بيركت ،الطبعة :األكلى1412(،ىػ1992 /ـ).

 -10أسد اليابة ف معرفة الصحابة ،ألب الحسف عل بف أب ال رـ محمد بف محمد بف عبد ال ريـ بف
عبد الكاحد الشيبان

الجزرم ،عزالديف ابف األ ير ،تحقيؽ :عل

محمد معكض كعادؿ أحمد عبد

المكجكد ،دار ال تب العلمية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلى1415(،ىػ1994/ـ).

 -11اإلصابة ف تمييز الصحابة ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن ،
تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد كعلى محمد معكض ،دار ال تب العلمية ،بيركت ،الطبعة :األكلى،

(1415ىػ).
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 -12أطراؼ اليرائب كاألفراد مف حديث رسكؿ الل( )لئلماـ الدارقطن  ،ألب الفضؿ محمد بف طاىر بف
عل بف أحمد المقدس الشيبان  ،المعركؼ بابف القيسران (ت 507ىػ) ،تحقيؽ :محمكد نصار كالسيد

يكسؼ ،دار ال تب العلمية ،بيركت ،الطبعة :األكلى1419( ،ىػ1998/ـ).

بف فارس ،الزر ل

 -13األعبلـ ،لخير الديف بف محمكد بف محمد بف عل

الدمشق

الناشر :دار العلـ للمبلييف ،الطبعة ":الخامسة عشر  -أيار  /مايك ( 2002ـ).

-14

(ت 1396ىػ)،

االغتباط بمف رم مف الركاة باالختبلط ،لبرىاف الديف الحلب أب الكفا إبراىيـ بف محمد بف خليؿ

الطرابلس
بمف رم

الشافع

سبط ابف العجم  ،تحقيؽ :عبل الديف عل

مف الركاة باالختبلط) كىك دارسة كتحقيؽ كزيادات ف

رضا ،كسمى تحقيقو (نياية االغتباط

التراجـ على ال تاب ،دار الحديث،

القاىرة ،الطبعة :األكلى1988( ،ـ).

-15

إ ماؿ تيذيب ال ماؿ ف

أسما الرجاؿ ،لميلطام بف قليج بف عبدالل الب جرم المصرم الح رم

الحنف  ،أبك عبدالل ،عبل الديف ،تحقيؽ :أبك عبدالرحمف عادؿ بف محمد  -أبك محمد أسامة بف

إبراىيـ ،الفاركؽ الحدي ة للطباعة كالنشر ،الطبعة :األكلى1422(،ىػ 2001/ـ).

 -16ألفية الحديث للحافظ أب

الفضؿ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف العراق  ،تحقيؽ :أحمد شا ر،

مطبكع ة ضمف شرح فتح المييث للمؤلؼ نفسو اآلت
الطبعة ال انية1408(،ق1988/ـ).

ف

حرؼ الفا  ،عالـ ال تب ،بيركت ،لبناف،

 -17ألفية العراق المسماة بػ :التبصرة كالتذ رة ف علكـ الحديث ،ألب الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف
الحسيف بف عبد الرحمف بف أب

ب ر بف إبراىيـ العراق (ت 806ىػ) ،قدـ ليا كراجعيا :الد تكر عبد

ال ريـ الخضير ،تحقيؽ كدراسة ":العرب

الدائز الفرياط  ،الناشر :م تبة دار المنياج للنشر كالتكزيع،

الرياض  -الممل ة العربية السعكدية ،الطبعة :ال انية 1428(،ىػ).

-18

األنساب ،لعبدال ريـ بف محمد بف منصكر التميم

عبدالرحمف بف يحيى المعلم

األكلى1382(،ىػ1962 /ـ).

اليمان

السمعان

المركزم ،أب

سعد ،تحقيؽ":

كغيره ،مجلس دائرة المعارؼ الع مانية ،حيدر آباد ،الطبعة:

 -19البداية كالنياية ،ألب الفدا إسماعيؿ بف عمر بف ير القرش البصرم ـ الدمشق  ،تحقيؽ :عبدالل
بف عبدالمحسف التر  ،دار ىجر للطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ،الطبعة :األكلى(،

1418ىػ1997/ـ).
-20

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع ،لمحمد بف عل بف محمد بف عبد الل الشك ان اليمن

(ت 1250ىػ) ،الناشر :دار المعرفة – بيركت ،الطبعة :بدكف.

 -21بيية الباحث عف زكائد مسند الحارث ،ألب محمد الحارث بف محمد بف داىر التميم البيدادم
الخصيب المعركؼ بابف أب أسامة (ت 282ىػ) ،المنتق  :أبك الحسف نكر الديف عل بف أب ب ر بف

سليماف بف أب ب ر اليي م (ت  807ىػ) ،تحقؽ :د .حسيف أحمد صالح البا رم ،الناشر :مر ز خدمة

السنة كالسيرة النبكية  -المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى1413(،ق – 1992ـ).
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 -22التاج الم لؿ مف جكاىر مآ ر الطراز اآلخر كاألكؿ ،ألب الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف
عل ابف لطؼ الل الحسين البخارم ً
القنَّكج (ت 1307ىػ) ،الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،
قطر ،الطبعة :األكلى 1428(،ىػ  2007 -ـ).

 -23تاريخ ابف معيف (ركاية الدكرم) ،ألب

ز ريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد

الرحمف المرم بالكال  ،تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ ،الناشر :مر ز البحث العلم

اإلسبلم  ،م ة الم رمة ،الطبعة :األكلى1399(،ق1979/ـ).
-24

كاحيا التراث

تاريخ ابف معيف (ركاية ع ماف الدارم ) ،ألب ز ريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف

عبد الرحمف المرم بالكال  ،تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ ،دار المأمكف للتراث  -دمشؽ ،دكف طبعة

كتاريخ.

 -25تاريخ أب زرعة الدمشق  ،لعبدالرحمف بف عمرك بف عبدالل بف صفكاف النصرم المشيكر بأب زرعة
الدمشق الملقب بشيخ الشباب ،ركاية :أب الميمكف بف راشد ،تحقيؽ :ش رالل نعمة الل القكجان (أصؿ
ال تاب رسالة ماجستير ب لية اآلداب  -بيداد) ،الناشر :مجمع اللية العربية ،دمشؽ ،دكف طبعة كتاريخ.

 -26تاريخ أسما ال قات ،ألب حفص عمر بف أحمد بف ع ماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ
البيدادم المعركؼ بػابف شاىيف ،تحقيؽ :صبح

األكلى1404(،ق1984/ـ).

السامرائ  ،الناشر :الدار السلفية ،ال كيت ،الطبعة:

 -27تاريخ أسما الضعفا كال ذابيف ،ألب حفص عمر بف أحمد بف ع ماف بف أحمد بف محمد بف أيكب
بف أزداذ البيدادم المعركؼ بػابف شاىيف ،تحقيؽ :عبدالرحيـ محمد أحمد القشقرم ،الطبعة :األكلى،

(1409ىػ1989/ـ).

 -28تاريخ أصبياف ،ألب

نعيـ أحمد بف عبدالل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبيان ،

تحقيؽ ":سيد سركم حسف ،دار ال تب العلمية ،بيركت ،الطبعة ":األكلى1990( ،ـ).

 -29تاريخ اإلسبلـ ىكىكفيات المشاىير ىكاألعبلـ ،لشمس الديف أب عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف
عكاد معركؼ ،دار اليرب اإلسبلم  ،الطبعة :األكلى2003(،ـ).
قى ٍايماز الذىب  ،تحقيؽ :الد تكر بشار ٌ
-30

التاريخ ال بير ،لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المييرة البخارم ،أب

عبدالل ،دائرة المعارؼ

الع مانية ،حيدر آباد  -الد ف ،دكف طبعة كتاريخ.

 -31تاريخ بيداد ،ألب ب ر أحمد بف عل بف ابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البيدادم ،المحقؽ :د.
بشار عكاد معركؼ ،دار اليرب اإلسبلم  ،بيركت ،الطبعة :األكلى1422(،ىػ2002/ـ).

 -32تاريخ دمشؽ ،ألب

القاسـ عل بف الحسف بف ىبة الل المعركؼ بابف عسا ر ،تحقيؽ :عمرك بف

غرامة العمركم ،دار الف ر للطباعة كالنشر كالتكزيع1415(،ىػ1995/ـ).

 -33تاريخ مكلد العلما ككفياتيـ ،ألب سليماف محمد بف عبدالل بف أحمد بف ربيعة بف سليماف بف خالد

بف عبدالرحمف بف زبر الربع  ،تحقيؽ :د .عبدالل أحمد سليماف الحمد ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة:

األكلى1410(،ق).
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-34

تدريب الراكم ف شرح تقريب النكاكم ،لعبدالرحمف بف أب ب ر ،جبلؿ الديف السيكط  ،تحقيؽ :أب

قتيبة نظر محمد الفارياب  ،دار طيبة ،الرياض ،دكف طبعة كتاريخ.

-35

تذ رة الحفاظ (أطراؼ أحاديث تاب المجركحيف البف حباف) ،ألب الفضؿ محمد بف طاىر بف عل

بف أحمد المقدس الشيبان  ،تحقيؽ :حمدم عبدالمجيد السلف  ،دار الصميع للنشر كالتكزيع ،الرياض،

الطبعة :األكلى1415 (،ىػ1994/ـ).

 -36تذ رة الحفاظ ،لشمس الديف أب عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف قى ٍايماز الذىب  ،دار ال تب
العلمية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلى1419(،ىػ1998 -ـ).
-37

الترغيب ف

فضائؿ األعماؿ ك كاب ذلؾ ،ألب

حفص عمر بف أحمد البيدادم المعركؼ بػ ابف

شاىيف (ت 385ىػ) ،تحقيؽ :محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بيركت –
لبناف ،الطبعة :األكلى 1424(،ىػ  2004 -ـ).

 -38تسمية مشايخ أب عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عل النسائ

كذ ر المدلسيف (كغير ذلؾ مف

الفكائد) ،ألب عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عل الخراسان  ،النسائ (ت 303ىػ) ،المحقؽ :الشريؼ
حاتـ بف عارؼ العكن  ،الناشر :دار عالـ الفكائد  -م ة الم رمة ،الطبعة :األكلى (1423ىػ).

 -39تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقبلن  ،تحقيؽ :د .إ راـ الل إمداد الحؽ ،دار البشائر ،بيركت ،الطبعة ":األكلى1994(،ـ).

-40

تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد

بف حجر العسقبلن  ،تحقيؽ :د .عاصـ بف عبدالل القريكت  ،م تبة المنار ،عماف ،الطبعة ":األكلى،

(1403ق1983/ـ).

 -41تقريب التيذيب ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن  ،تحقيؽ ":محمد
عكامة ،دار الرشيد ،سكريا ،الطبعة :األكلى1406 (،ق1986/ـ).

 -42تقريب النككم مطبكع ضمف تدريب الراكم السابؽ ذ ره ف حرؼ التا نفسو.
 -43التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح ،ألب
عبدالرحمف بف أب

الفضؿ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف بف

ب ر بف إبراىيـ العراق  ،تحقيؽ :عبدالرحمف محمد ع ماف ،الناشر :محمد عبد

المحسف ال تب صاحب الم تبة السلفية بالمدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى1389(،ىػ1969/ـ).
 -44التَّ ٍ ميؿ ف الجرح كالتَّعًديؿ كمع ًرفة ال ِّقىات كالضعفا كالمج ً
اىيؿ ،ألب الفدا إسماعيؿ بف عمر بف
ى
ىٍ
ٍ
ىٍ
ير القرش البصرم ـ الدمشق (ت 774ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :د .شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف،
الناشر :مر ز النعماف للبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة ،اليمف ،الطبعة :األكلى،

( 1432ىػ  2011 -ـ).

 -45التلخيص الحبير ف تخريج أحاديث الرافع ال بير ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد
بف حجر العسقبلن (ت 852ىػ) ،الناشر :دار ال تب العلمية ،الطبعة :الطبعة األكلى (1419ق-
1989ـ).
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 -46التمييز ،لمسلـ بف الحجاج أب الحسف القشيرم النيسابكرم ،تحقيؽ :د .محمد مصطفى األعظم ،
م تبة ال ك ر ،المربع ،السعكدية ،الطبعة :ال ال ة1410( ،ق).

 -47تنقيح التحقيؽ ف أحاديث التعليؽ ،لشمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم الحنبل (ت 744
ىػ) ،تحقيؽ :سام بف محمد بف جاد الل كعبد العزيز بف ناصر الخبان  ،دار النشر :أضكا السلؼ –

الرياض ،الطبعة :األكلى 1428( ،ىػ  2007 -ـ).
امع الص ً
 -48التَّنكير ىشرح الج ً
َّي ً
ير ،لمحمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسن  ،ال حبلن ـ
ي ٍي ى
محمد إسحاؽ
الصنعان  ،أبك إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ أسبلفو باألمير (ت 1182ىػ) ،تحقؽ :دَّ .
محمد إبراىيـ ،الناشر :م تبة دار السبلـ ،الرياض ،الطبعة :األكلى 1432( ،ىػ  2011 -ـ).
َّ

 -49تيذيب التيذيب ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن  ،مطبعة دائرة
المعارؼ النظامية ،اليند ،الطبعة :الطبعة األكلى1326(،ىػ).

-50

الز

تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ ،ليكسؼ بف عبدالرحمف بف يكسؼ ،أب الحجاج ،جماؿ الديف بف
محمد القضاع

أب

ال لب

المزم ،تحقيؽ :د .بشار عكاد معركؼ ،الناشر :مؤسسة الرسالة،

بيركت ،الطبعة :األكلى1400(،ق1980/ـ).

 -51تكجيو النظر إلى أصكؿ األ ر ،لطاىر بف صالح (أك محمد صالح) بف أحمد بف مكىب ،السمعكن
الجزائرم ،ـ الدمشق  ،تحقيؽ :عبدالفتاح أب

غدة ،م تبة المطبكعات اإلسبلمية ،حلب ،الطبعة:

األكلى1416(،ىػ 1995 -ـ).

البست ،
 -52ال قات ،لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ،التميم  ،أب حاتـ ،الدارم  ،ي
دائرة المعارؼ الع مانية ،حيدر آباد الد ف ،اليند ،الطبعة :األكلى1393(،ى1973/ـ).
 -53جامع التحصيؿ ف أح اـ المراسيؿ ،لصبلح الديف أب سعيد خليؿ بف ي لدم بف عبدالل الدمشق
العبلئ  ،تحقيؽ :حمدم عبدالمجيد السلف  ،عالـ ال تب ،بيركت ،الطبعة :ال انية1407(،ق1986/ـ).

 -54الجامع ف العلؿ كالفكائد ،للد تكر ماىر ياسيف الفحؿ ،دار ابف الجكزم ،السعكدية ،الطبعة :األكلى(،
1431ق).

 -55الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ،ألب ب ر أحمد بف عل بف ابت بف أحمد بف ميدم الخطيب
البيدادم ،تحقيؽ :د .محمكد الطحاف ،م تبة المعارؼ ،الرياض ،دكف طبعة كتاريخ.

 -56الجرح كالتعديؿ ،ألب محمد عبدالرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميم  ،الحنظل  ،الرازم
ابف أب

حاتـ ،دائرة المعارؼ الع مانية ،بحيدر آباد الد ف ،اليند ،كدار إحيا التراث العرب  ،بيركت،

الطبعة :األكلى1271(،ىػ1952/ـ).

 -57جميرة اللية ،ألب

ب ر محمد بف الحسف بف دريد األزدم (ت 321ىػ) ،المحقؽ :رمزم منير

بعلب  ،الناشر ":دار العلـ للمبلييف – بيركت ،الطبعة :األكلى1987(،ـ).
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 -58الجياد البف أب
الشيبان

عاصـ ،ألب

عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخلد

ب ر بف أب

(ت 287ىػ) ،المحقؽ :مساعد بف سليماف الراشد الجميد ،الناشر :م تبة العلكـ كالح ـ -

المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى1409(،ق).

 -59جيكد المحد يف ف

بياف علؿ الحديث ،ألب

عمر عل

بف عبدالل بف شديد الصياح المطيرم،

الناشر :مجمع الملؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة ،دكف طبعة كتاريخ ،قدـ ىذا ال تاب
ف األصؿ بح ان لندكة عناية للممل ة العربية السعكدية بالسنة كالسيرة النبكية عاـ(1425ق).

-60

جكاىر األصكؿ ف

علـ حديث الرسكؿ ) ،(للشيخ محمد بف محمد بف عل

بفصيح اليركم (ت837ق) ،تحقيؽ :أب

المعال

القاض

الفارس

المشيكر

أطير المبار فكرم ،الناشر :الدار السلفية،

اليند ،دكف طبعة كتاريخ.

-61

الجكاىر كالدرر ف ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر ،لشمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف

بف محمد بف أب ب ر بف ع ماف بف محمد السخاكم (ت 902ىػ) ،المحقؽ :إبراىيـ باجس عبد المجيد،

الناشر :دار ابف حزـ للطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1419 (،ىػ 1999 -
ـ).

-62

حاشية السندم على سنف ابف ماجو ،لمحمد بف عبداليادم التتكم ،أب الحسف ،نكرالديف السندم (ت

-63

الحديث المن ر عند ابك حاتـ الرازم دراسة تطبيقية مف خبلؿ تاب العلؿ البنو ،لقاسـ محمد غانـ،

1138ىػ) ،دار الجيؿ ،بيركت ،دكف طبعة كتاريخ.

كأحمد محمد عبدالل ،كىك بحث مح ـ ف مجلة الجامعة اإلسبلمية بجامعة جرش ف الممل ة األردنية

الياشمية تاريخ النشر2004(:ـ).
-64

حسف المحاضرة ف

تاريخ مصر كالقاىرة ،لعبد الرحمف بف أب

ب ر ،جبلؿ الديف السيكط

(ت

911ىػ) ،المحقؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الناشر :دار إحيا ال تب العربية  -عيسى الباب الحلب

كشر اه – مصر ،الطبعة :األكلى( 1387ىػ  1967 -ـ) .

-65

خبلصة تذىيب تيذيب ال ماؿ ف أسما الرجاؿ (كعليو إتحاؼ الخاصة بتصحيح الخبلصة للعبلمة

الحافظ البارع عل بف صبلح الديف ال ك بان الصنعان ) ،ألحمد بف عبد الل بف أب الخير بف عبد

العليـ الخزرج األنصارم الساعدم اليمن  ،صف الديف (ت بعد 923ىػ) ،تحقيؽ :عبدالفتاح أب غدة،
م تب المطبكعات اإلسبلمية ،دار البشائر ،حلب ،بيركت ،الطبعة :الخامسة1416(،ىػ).

-66

الدعا للطبران  ،لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم

الشام  ،أبك القاسـ الطبران

(ت

360ىػ) ،المحقؽ :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار ال تب العلمية – بيركت ،الطبعة:

األكلى1413(،ق).

كيو (ت428ىػ)،
 -67رجاؿ صحيح مسلـ ،ألحمد بف عل بف محمد بف إبراىيـ ،أب ب ر ابف ىم ٍن يج ى
تحقيؽ :عبدالل اللي  ،دار المعرفة ،بيركت ،الطبعة :األكلى1407( ،ق).
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-68

رسالة الد تكراه ،لمحمد بف تر

التر

ف تحقيؽ جز مف تاب علؿ الحديث للحافظ عبدالرحمف

بف أب حاتـ الرازم ،طبعة(1419ق).

-69

الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر تب السنة المشرفة ،لئلماـ محمد بف جعفر ال تان  ،دار البشائر

اإلسبلمية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة الخامسة1414(،ق1993/ـ).

-70

الركض الدان (المعجـ الصيير) ،لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم الشام  ،أبك القاسـ

الطبران

(ت 360ىػ) ،المحقؽ :محمد ش كر محمكد الحاج أمرير ،الناشر :الم تب اإلسبلم

 ،دار

عمار  -بيركت  ،عماف ،الطبعة :األكلى1405(،ق – 1985ـ).

 -71سلـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ،مصطفى بف عبد الل المعركؼ بػ « اتب جلب » كبػ «حاج
خليفة» (ت  1067ىػ) ،المحقؽ :محمكد عبد القادر األرناؤكط ،إشراؼ كتقديـ :أ مؿ الديف إحساف
أكغل  ،تدقيؽ :صالح سعداكم صالح ،إعداد الفيارس :صبلح الديف أكييكر ،الناشر :م تبة إرسي ا،

إستانبكؿ – تر يا ،عاـ النشر 2010( :ـ).

 -72السنة ،ألب ب ر بف أب عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخلد الشيبان (ت 287ىػ)،
المحقؽ ":محمد ناصر الديف األلبان  ،الناشر :الم تب اإلسبلم – بيركت ،الطبعة :األكلى1400(،ق).

 -73سنف ابف ماجو ،للحافظ ابف ماجو أب عبدالل محمد بف يزيد القزكين  ،كماجة اسـ أبيو يزيد ،تحقيؽ:
محمد فؤاد عبدالباق  ،دار إحيا التراث العرب  ،بدكف طبعة1395(،ق1975/ـ).

 -74سنف أب

داكد ،ألب

داكد سليماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم

الس ً
ِّج ٍستان  ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبدالحميد ،دار إحيا السنة النبكية ،دكف طبعة كتاريخ.
 -75سنف الترمذم ،لمحمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أب عيسى ،تحقيؽ:
أحمد محمد شا ر (جػ  ،)2 ،1كمحمد فؤاد عبد الباق (جػ  ،)3كابراىيـ عطكة عكض المدرس ف األزىر
الشريؼ (جػ  ،)5 ،4الناشر :شر ة م تبة كمطبعة مصطفى الباب
1395ىػ1975 /ـ).

 -76سنف الدارقطن  ،ألب

الحلب  ،مصر ،الطبعة :ال انية(،

الحسف عل بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار

البيدادم الدارقطن  ،تحقيؽ ":شعيب األرنؤكط ،كحسف عبدالمنعـ شلب  ،كعبداللطيؼ حرز الل ،كأحمد
برىكـ ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلى1424(،ىػ2004/ـ).

 -77السنف الصيرل للنسائ  ،ألب

عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عل

الخراسان  ،النسائ  ،تحقيؽ:

عبدالفتاح أب غدة ،م تب المطبكعات اإلسبلمية ،حلب ،الطبعة :ال انية1406(،ق1986/ـ).

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراسان  ،أب
 -78السنف ال برل ،ألحمد بف الحسيف بف عل بف مكسى ي
تحقيؽ :محمد عبدالقادر عطا ،دار ال تب العلمية ،بيركت ،لبنات ،الطبعة :ال ال ة1424(،ىػ2003/ـ).

ب ر البييق ،

 -79السنف ال برل ،للحافظ أب عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عل الخراسان  ،النسائ  ،تحقيؽ :حسف
عبدالمنعـ شلب  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :األكلى1421(،ىػ2001/ـ).
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 -80سؤاالت ابف الجنيد ،ألب ز ريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبدالرحمف المرم
بالكال  ،تحقيؽ :أحمد محمد نكر سيؼ ،م تبة الدار ،المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى،

(1408ىػ1988/ـ).

 -81سؤاالت أبى ب ر البرقان للدارقطن ف الجرح كالتعديؿ ،ألحمد بف محمد بف أحمد بف غالب ،أب

ب ر المعركؼ بالبرقان  ،تحقيؽ :مجدم السيد إبراىيـ ،م تبة القرآف للطبع كالنشر كالتكزيع ،دكف طبعة

كتاريخ.

 -82سؤاالت أب داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ ف جرح الركاة كتعديليـ ،ألب عبدالل أحمد بف محمد بف
حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبان  ،تحقيؽ :د .زياد محمد منصكر ،م تبة العلكـ كالح ـ ،المدينة المنكرة،

الطبعة :األكلى1414( ،ق).

 -83سؤاالت أب عبيد اآلجرم أبا داكد السجستان ف الجرح كالتعديؿ ،ألب داكد سليماف بف األشعث

بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم الس ً
ِّج ٍستان  ،تحقيؽ :محمد عل قاسـ العمرم ،الناشر:
عمادة البحث العلم بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،الممل ة العربية السعكدية ،الطبعة:

األكلى1403(،ىػ1983/ـ).

 -84سؤاالت البرذع ألب زرعة الرازم كمعو تاب أسام الضعفا  ،لعبيد الل بف عبدال ريـ أب زرعة

الرازم ،المحقؽ :أبك عمر محمد بف عل األزىرم ،الفاركؽ الحدي ة للطباعة كالنشر ،القاىرة ،الطبعة:

األكلى2009(،ـ).

 -85سؤاالت الحا ـ النيسابكرم للدارقطن  ،ألب الحسف عل بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف
النعماف بف دينار البيدادم الدارقطن  ،تحقيؽ :د .مكفؽ بف عبدالل بف عبدالقادر ،م تبة المعارؼ،

الرياض ،الطبعة :األكلى1404 (،ق1984/ـ).

-86

سؤاالت السلم للدارقطن  ،لمحمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى بف خالد بف سالـ النيسابكرم،

أب

عبدالرحمف السلم  ،تحقيؽ :فريؽ مف الباح يف بِشراؼ كعناية د .سعد بف عبد الل الحميد ك د.

خالد بف عبد الرحمف الجريس  ،الطبعة :األكلى1427(،ق).

 -87سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيم  ،ألب

القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيم

القرش

الجرجان  ،تحقيؽ :مكفؽ بف عبدالل بف عبدالقادر ،م تبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة:

األكلى1404(،ق1984/ـ).

 -88سؤاالت محمد بف ع ماف بف أب شيبة لعل بف المدين  ،لعل بف عبدالل بف جعفر السعدم بالكال

المدين  ،البصرم ،أبك الحسف ،تحقيؽ :مكفؽ عبدالل عبدالقادر ،م تبة المعارؼ ،الرياض ،الطبعة:

األكلى1404(،ق).
-89

سؤاالت مسعكد بف عل السجزم (مع أسئلة البيدادييف عف أحكاؿ الركاة) لئلماـ الحافظ أب عبدالل

محمد بف عبدالل الحا ـ النيسابكرم ،ألب عبدالل الحا ـ محمد بف عبدالل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ
113

بف الح ـ الضب الطيمان النيسابكرم المعركؼ بابف البيع ،تحقيؽ :مكفؽ بف عبدالل بف عبدالقادر ،دار
اليرب اإلسبلم  ،بيركت ،الطبعة :األكلى1408(،ىػ1988 ،ـ).

 -90سير أعبلـ النببل  ،لشمس الديف أب عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف قى ٍايماز الذىب  ،تحقيؽ:
مجمكعة مف المحققيف بِشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :ال ال ة1405(،ىػ/
1985ـ).

-91

سير السلؼ الصالحيف إلسماعيؿ بف محمد األصبيان  ،إلسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عل

القرش الطليح التيم األصبيان  ،أبك القاسـ ،الملقب بقكاـ السنة (ت 535ىػ) ،تحقيؽ :د .رـ بف

حلم بف فرحات بف أحمد ،الناشر :دار الراية للنشر كالتكزيع ،الرياض.

الع رم الحنبل  ،أبك
 -92شذرات الذىب ف أخبار مف ذىب ،لعبد الح بف أحمد بف محمد ابف العماد ى
الفبلح (ت 1089ىػ) ،حققو :محمكد األرناؤكط ،خرج أحادي و :عبد القادر األرناؤكط ،الناشر :دار ابف
-93

ير ،دمشؽ – بيركت ،الطبعة :األكلى 1406(،ىػ  1986 -ـ).

شرح ابف عقيؿ على ألفية ابف مالؾ ،للقاض ابف عقيؿ ،عبدالل بف عبدالرحمف العقيل اليمدان

المصرم (ت769ىػ) ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبدالحميد ،الطبعة ال انية ،بدكف تاريخ.

-94

شرح المنظكمة البيقكنية ،للشيخ محمد الزرقان

مع حاشية الشيخ عطية األجيكرم على شرح

الزرقان  ،مطبعة دار إحيا ال تب العربية ،عيسى الباب الحلب كشر اه ،دكف طبعة كتاريخ.

 -95شرح مش ؿ اآل ار ،ألب جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبدالملؾ بف سلمة األزدم الحجرم
المصرم

المعركؼ

بالطحاكم،

األكلى1415(،ىػ1494/ـ).

تحقيؽ":

شعيب

األرنؤكط،

مؤسسة

الرسالة،

الطبعة:

 -96شرح معان اآل ار ،ألب جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبدالملؾ بف سلمة األزدم الحجرم
المصرم المعركؼ بالطحاكم (ت321ىػ) ،تحقيؽ ":محمد زىرم النجار كمحمد سيد جادالحؽ مف علما
األزىر الشريؼ ،عالـ ال تب ،الطبعة ":األكلى1414(،ىػ1994/ـ).

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراسان  ،أب
 -97شعب اإليماف ،ألحمد بف الحسيف بف عل بف مكسى ي
(ت458ىػ) ،تحقيؽ :د .عبدالعل عبدالحميد حامد ،م تبة الرشد للنشر كالتكزيع ،الرياض ،كالدار
ب ر البييق

السلفية ،مكمبام ،باليند ،الطبعة :األكلى1423(،ىػ2003/ـ).

 -98الصبر كال كاب عليو ،ألب ب ر عبد الل بف محمد القرش المعركؼ بابف أب الدنيا (ت 281ىػ)،
تحقيؽ :محمد خير رمضاف يكسؼ ،الناشر :دار ابف حزـ ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1418(،ىػ

 1997 -ـ).

 -99صحيح البخارم ،ألب عبدالل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم ،دار ال تب العلمية ،بيركت،
الطبعة السادسة (لكناف)2009(،ـ).

 -100صحيح مسلـ بشرح النككم ،ألب الحسيف مسلـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ،دار الف ر ،بيركت،
لبناف ،دكف طبعة كتاريخ.
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الحسيف مسلـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم ،الناشر :دار المين

 -101صحيح مسلـ ،ألب

كالتكزيع ،الرياض ،كدار ابف حزـ ،بيركت ،الطبعة األكلى1419(،ق1998/ـ).

جعفر محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيل

 -102الضعفا ال بير ،ألب

الم

للنشر

(ت322ىػ)،

تحقيؽ :عبدالمعط أميف قلعج  ،دار الم تبة العلمية ،بيركت ،الطبعة :األكلى1404(،ىػ1984/ـ).

 -103الضعفا كالمترك كف ،ألب

بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف

الحسف عل

دينار البيدادم الدارقطن  ،تحقيؽ :د .عبدالرحيـ محمد القشقرم ،مجلة الجامعة اإلسبلمية ،المدينة

المنكرة ،دكف طبعة كتاريخ.

 -104الضعفا كالمترك كف ،ألب

عبدالرحمف أحمد بف شعيب بف عل

الخراسان  ،النسائ  ،تحقيؽ:

محمكد إبراىيـ زايد ،دار الكع  ،حلب ،الطبعة :األكلى1396(،ىػ).

 -105الضعفا كالمترك كف ،لجماؿ الديف أب الفرج عبد الرحمف بف عل بف محمد الجكزم (ت 597ىػ)،
تحقيؽ :عبدالل القاض  ،دار ال تب العلمية ،بيركت ،الطبعة :األكلى1406(،ق).

 -106طبقات الحفاظ ،لعبدالرحمف بف أب

ب ر ،جبلؿ الديف السيكط  ،الناشر :دار ال تب العلمية،

بيركت ،الطبعة :ال انية1414(،ق1994/ـ).

 -107طبقات الحنابلة ألب الحسيف ابف أب يعلى ،محمد بف محمد (ت 526ىػ) ،المحقؽ :محمد حامد
الفق  ،الناشر :دار المعرفة – بيركت الطبعة :بدكف.

 -108طبق ات الشافعية ال برل ،لتاج الديف عبد الكىاب بف تق الديف السب
محمكد محمد الطناح

ال انية1413 ،ىػ.

(ت 771ىػ) ،المحقؽ :د.

د .عبد الفتاح محمد الحلك ،الناشر :ىجر للطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة:

 -109الطبقات ال برل ،ألب عبدالل محمد بف سعد بف منيع الياشم بالكال  ،البصرم ،البيدادم المعركؼ
بابف

سعد،

تحقيؽ:

محمد

عبدالقادر

عطا،

دار

ال تب

العلمية،

األكلى1410(،ىػ1990/ـ).

بيركت،

 -110العلة بمعناىا العاـ عند المحد يف –دراسة نظرية كنماذج تطبيقية مف علؿ ابف أب
للباحث مصطفى محمد نجـ ،كى

عبارة عف رسالة ماجستير نكقشت ف

الطبعة:

حاتـ الرازم،

جامعة األزىر

غزة1439(،ىػ2018/ـ).

 -111العلة كأجناسيا عند المحد يف ،للشيخ أب سفياف مصطفى باحك ،دار الضيا  ،طنطا ،مصر ،دكف
طبعة كتاريخ.

عيسى،

 -112علؿ الترمذم ال بير ،لمحمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أب
تحقيؽ :صبح السامرائ  ،كأبك المعاط النكرم ،كمحمكد الصعيدم ،عالـ ال تب ،كم تبة النيضة
العربية ،بيركت ،الطبعة :األكلى1409(،ق).
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 -113العلؿ الكاردة ف األحاديث النبكية ،ألب

الحسف عل بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف

النعماف بف دينار البيدادم الدارقطن  ،تحقيؽ :محفكظ الرحمف السلف  ،كمحمد الدباس  ،الناشر :دار

طيبة ،الرياض ،كدار ابف الجكزم ،الدماـ ،الطبعة :األكلى( 1405ىػ  1985 -ـ).
 -114العلؿ ف

الحديث ،ليماـ عبدالرحيـ سعيد ،دار العدكم للتكزيع ،عماف ،الطبعة األكلى،

(1400ق1980/ـ).

 -115العلؿ البف أب حاتـ ،ألب محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميم  ،الحنظل ،
الرازم ابف أب حاتـ ،تحقيؽ :فريؽ مف الباح يف بِشراؼ كعناية د .سعد بف عبد الل الحميد ،ك د .خالد
بف عبد الرحمف الجريس  ،مطابع الحميض  ،الطبعة :األكلى1427(،ىػ2006/ـ).

 -116العلؿ البف أب حاتـ ،ألب محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميم  ،الحنظل ،
الرازم ابف أب حاتـ ،دار السبلـ ،حلب ،دكف طبعة كتاريخ.

 -117العلؿ كمعرفة الرجاؿ ،ألب عبد الل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيبان  ،تحقيؽ:
كص الل بف محمد عباس ،دار الخان  ،الرياض ،الطبعة :ال انية1422(،ىػ).

 -118العلؿ ،لعل

بف عبدالل بف جعفر السعدم بالكال المدين  ،البصرم ،أب

الحسف ،تحقيؽ :محمد

مصطفى األعظم  ،الم تب اإلسبلم  ،بيركت ،الطبعة :ال انية1980(،ـ).

 -119العيف ،ألب عبد الرحمف الخليؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ،تحقيؽ :د .ميدم
المخزكم  ،كد .إبراىيـ السامرائ  ،دار كم تبة اليبلؿ ،دكف طبعة كتاريخ.

 -120فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ألحمد بف عل بف حجر أب الفضؿ العسقبلن الشافع  ،تحقيؽ:
محمد فؤاد عبد الباق  ،كمحب الديف الخطيب ،دار المعرفة ،بيركت1379(،ق).

السبلم ،
 -121فتح البارم شرح صحيح البخارم ،لزيف الديف عبدالرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف ،ى
البيدادم ،ـ الدمشق  ،الحنبل  ،تحقيؽ :مجمكعة مف الباح يف ،م تبة اليربا األ رية ،المدينة النبكية،
كم تب تحقيؽ دار الحرميف ،القاىرة ،الطبعة :األكلى1417(،ىػ1996/ـ).

 -122فتح المييث بشرح ألفية الحديث للعراق  ،لشمس الديف أب الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد

بف أب ب ر بف ع ماف بف محمد السخاكم (ت902ق) ،تحقيؽ :عل حسيف عل  ،م تبة السنة ،مصر،

الطبعة :األكلى1424(،ىػ2003/ـ).

 -123فتح المييث بشرح ألفية الحديث ،بلىما للحافظ أب

الفضؿ زيف الديف عبدالرحيـ بف الحسيف

العراق  ،تحقيؽ محمكد ربيع ،عالـ ال تب ،بيركت ،لبناف ،الطبعة ال انية1408(،ق1988 /ـ).

 -124فيرسة ابف خير اإلشبيل  ،ألب ب ر محمد بف خير بف عمر األمكم (ت575ىػ) ،كضع حكاشيو:
محمد منصكر ،الطبعة األكلى –الناشر :دار ال تب العلمية بيركت ،الطبعة األكلى1419(:ى ػ1998-ـ).

 -125الفكائد المعللة ":الجز األكؿ كال ان
النصرم المشيكر بأب

زرعة الدمشق

مف حدي و ،لعبد الرحمف بف عمرك بف عبد الل بف صفكاف

الملقب بشيخ الشباب (ت 281ىػ) ،المحقؽ :رجب بف عبد

المقصكد ،تكزيع :م تبة اإلماـ الذىب – ال كيت ،الطبعة :األكلى1423(،ىػ 2003-ـ).
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 -126ال اشؼ ف

معرفة مف لو ركاية ف

ال تب الستة ،لشمس الديف أب

عبدالل محمد بف أحمد بف

ع ماف بف قى ٍايماز الذىب  ،تحقيؽ :محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب ،دار القبلة لل قافة اإلسبلمية،
مؤسسة علكـ القرآف ،جدة ،الطبعة :األكلى1413(،ىػ1992/ـ).
 -127ال امؿ ف ضعفا الرجاؿ ،ألب أحمد بف عدم الجرجان  ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كعل

معكض ،كعبدالفتاح أب سنة ،دار ال تب العلمية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلى1418(،ق1997/ـ).

 -128تاب األذ يا  ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عل بف محمد الجكزم (ت 597ىػ) ،الناشر:
م تبة اليزال  ،الطبعة" :بدكف.

بف أب

 -129شؼ األستار عف زكائد البزار ،لنكرالديف عل

ب ر بف سليماف اليي م  ،تحقيؽ :حبيب

الرحمف األعظم  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :األكلى1399(،ىػ1979/ـ).

 -130ال فاية ف علـ الركاية ،ألب

ب ر أحمد بف عل بف ابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البيدادم،

تحقيؽ :أب عبدالل السكرق  ،كابراىيـ المدن  ،الم تبة العلمية ،المدينة المنكرة ،دكف طبعة كتاريخ.

 -131اللباب ف

تيذيب األنساب ،ألب

بف أب

الحسف عل

ال رـ محمد بف محمد بف عبدال ريـ بف

عبدالكاحد الشيبان الجزرم ،عز الديف ابف األ ير ،الناشر :دار صادر ،بيركت ،دكف طبعة كتاريخ.

 -132لساف العرب ،لمحمد بف م رـ بف على ،أب الفضؿ ،جماؿ الديف بف منظكر األنصارم الركيفعى
اإلفريقى ،دار صادر ،بيركت ،الطبعة :ال ال ة1414(،ىػ).

 -133لساف الميزاف ،ألب

الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن  ،تحقيؽ :دائرة

المعارؼ النظامية ،اليند ،الناشر :مؤسسة األعلم

ال انية1390(،ىػ1971/ـ).

للمطبكعات بيركت ،لبناف ،الطبعة:

 -134المجركحكف مف المحد يف كالضعفا كالمترك يف ،لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
بد ،التميم  ،أب
ىم ٍع ى
األكلى1396(،ىػ).

البست  ،تحقيؽ :محمكد زايد ،دار الكع  ،حلب ،الطبعة:
حاتـ ،الدارم  ،ي

 -135مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،ألب الحسف نكر الديف عل بف أب ب ر بف سليماف اليي م  ،تحقيؽ:
حساـ الديف القدس  ،م تبة القدس  ،القاىرة ،دكف طبعة1414(،ىػ1994/ـ).

 -136المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاع  ،ألب

محمد الحسف بف عبدالرحمف بف خبلد الراميرمزم

الفارس  ،تحقيؽ :د .محمد عجاج الخطيب ،دار الف ر ،بيركت ،الطبعة :ال ال ة1404(،ق).

 -137مختار الصحاح ،لزيف الديف أب عبدالل محمد بف أب ب ر بف عبدالقادر الحنف الرازم ،دار الف ر،
بيركت ،لبناف ،بدكف طبعة1401(،ىػ1981/ـ).

 -138المدخؿ إلى فيـ علـ العلؿ ،للد تكر حاتـ عارؼ العكن  ،تحقيؽ :أب

ىماـ السعدم ،الطبعة

ال انية1431(،ق) ،دكف م اف الطبع.

 -139الم ارسيؿ ،ألب

داكد سليماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم

الس ً
ِّج ٍستان  ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :األكلى1408(،ق).
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 -140المراسيؿ ،ألب

محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميم  ،الحنظل  ،الرازم ابف

أب حاتـ ،تحقيؽ :ش رالل نعمةالل قكجان  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :األكلى1397(،ق).

 -141مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية أب داكد السجستان  :ألب داكد سليماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير
بف شداد بف عمرك األزدم الس ً
ِّج ٍستان  ،تحقيؽ :أب معاذ طارؽ بف عكض الل بف محمد ،م تبة ابف
تيمية ،مصر ،الطبعة :األكلى1420(،ىػ1999/ـ).

 -142مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،دار الف ر ،الطبعة ال انية1398(،ق1978/ـ).
 -143مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار ،ألب
عبيد الل العت

ب ر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف

المعركؼ بالبزار ،تحقيؽ :محفكظ الرحمف زيف الل ،كعادؿ بف سعد ،كصبرم عبدالخالؽ

الشافع  ،م تبة العلكـ كالح ـ ،المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى1988(،ـ).

 -144مسند الشامييف ،لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم

الشام  ،أبك القاسـ الطبران

(ت

360ىػ) ،المحقؽ :حمدم بف عبدالمجيد السلف  ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة:

األكلى.)1984 – 1405(،

 -145المسند المصنؼ المعلؿ ،للد تكر بشار عكاد معركؼ-ك السيد أىبك المعاط النكرم ،كمحمد ميدم
المسلم  -كأحمد عبد الرزاؽ عيد ،كأيمف إبراىيـ الزامل -ك محمكد محمد خليؿ ،الناشر :دار اليرب
اإلسبلم  -بيركت ،الطبعة األكلى( 1434ىػ 2013 -ـ).

 -146مشاىير علما األمصار كأعبلـ فقيا األقطار ،لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
البست  ،تحقيؽ :مرزكؽ على إبراىيـ ،دار الكفا للطباعة كالنشر
ىم ٍع ى
بد ،التميم  ،أب حاتـ ،الدارم  ،ي
كالتكزيع ،المنصكرة ،الطبعة :األكلى 1411(،ىػ1991/ـ).

 -147المصباح المنير ف غريب الشرح ال بير ،ألحمد بف محمد بف عل الفيكم
(ت 770ىػ) ،الناشر :الم تبة العلمية – بيركت.

ـ الحمكم ،أبك العباس

 -148المطالب العالية بزكائد المسانيد ال مانية ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقبلن  ،تحقيؽ :رسالة علمية قدمت لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،تنسيؽ :د .سعد بف ناصر
الش رم ،دار العاصمة ،دار الييث ،السعكدية ،الطبعة :األكلى1419(،ىػ).

 -149المعجـ األكسط ،لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم

الشام  ،أب

القاسـ الطبران ،

تحقيؽ :طارؽ بف عكض الل بف محمد ،كعبدالمحسف بف إبراىيـ الحسين  ،دار الحرميف ،القاىرة.

 -150معجـ البلداف ،لشياب الديف أب
بيركت ،الطبعة :ال انية)1995(،ـ.

عبدالل ياقكت بف عبد الل الركم الحمكم ،الناشر :دار صادر،

 -151معجـ الشيكخ ،لتاج الديف عبد الكىاب بف تق الديف السب
عبد الل ابف سعد الصالح

العنب

(ت 771ىػ) ،تخريج :شمس الديف أب

الحنبل ( 759 - 703ىػ) ،المحقؽ :الد تكر بشار عكاد  -رائد يكسؼ

 مصطفى إسماعيؿ األعظم  ،الناشر :دار اليرب اإلسبلم  ،الطبعة :األكلى(2004ـ).111

 -152المعجـ ال بير ،لسليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير اللخم

(ت

الشام  ،أبك القاسـ الطبران

360ىػ) ،المحقؽ :حمدم بف عبد المجيد السلف  ،دار النشر :م تبة ابف تيمية – القاىرة ،الطبعة:

ال انية ،كيشمؿ القطعة الت نشرىا الحقان المحقؽ الشيخ حمدم السلف مف المجلد ( 13دار الصميع -
الرياض  /الطبعة األكلى 1415 ،ىػ  1994 -ـ).

 -153المعجـ المفيرس أك تجريد أسانيد ال تب المشيكرة كاألج از المن كرة ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف
محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن

(ت 852ىػ) ،المحقؽ :محمد ش كر الميادين  ،الناشر :مؤسسة

الرسالة – بيركت ،الطبعة :األكلى1418(،ىػ1998-ـ).

 -154معجـ مقاييس اللية ،ألحمد بف فارس بف ز ريا القزكين

الرازم ،أب

الحسيف ،تحقيؽ :عبدالسبلـ

محمد ىاركف ،دار الف ر ،عاـ النشر1399(:ىػ1979/ـ).

 -155معرفة ال قات مف رجاؿ أىؿ العلـ كالحديث كمف الضعفا كذ ر مذاىبيـ كأخبارىـ ،ألب

الحسف

أحمد بف عبدالل بف صالح العجلى ال كفى ،تحقيؽ :عبدالعليـ عبدالعظيـ البستكم ،م تبة الدار ،المدينة

المنكرة ،السعكدية ،الطبعة :األكلى1405(،ق1985/ـ).

 -156معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عل بف المدين كأب ب ر بف أب شيبة كمحمد بف عبد
الل بف نمير كغيرىـ ،ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف محرز ،المؤلؼ :ألب ز ريا يحيى بف معيف بف
عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكال  ،البيدادم ،تحقيؽ :محمد امؿ القصار ،مجمع

اللية العربية ،دمشؽ ،الطبعة :األكلى1405(،ىػ1985/ـ).

 -157معرفة الصحابة ،ألب نعيـ أحمد بف عبدالل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبيان ،
تحقيؽ :عادؿ بف يكسؼ العزازم ،دار الكطف للنشر ،الرياض ،الطبعة :األكلى1419(،ىػ 1998/ـ).

كيعرؼ بمقدمة ابف الصبلح ،لع ماف بف عبدالرحمف ،أب عمرك ،تق
 -158معرفة أنكاع علكـ الحديث ،ي
الديف المعركؼ بابف الصبلح ،تحقيؽ :نكرالديف عتر ،دار الف ر ،سكريا ،كدار الف ر المعاصر ،بيركت،
دكف طبعة1406(،ىػ1986/ـ).

 -159معرفة علكـ الحديث ،ألب عبدالل الحا ـ محمد بف عبدالل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف الح ـ
الضب الطيمان النيسابكرم المعركؼ بابف البيع ،تحقيؽ :السيد معظـ حسيف ،دار ال تب العلمية،
بيركت ،الطبعة :ال انية1397(،ىػ1977/ـ).

 -160المعرفة كالتاريخ ،ليعقكب بف سفياف بف جكاف الفارس الفسكم ،أب يكسؼ ،تحقيؽ الد تكر :أ رـ
ضيا العمرم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :ال انية1401(،ىػ 1981/ـ).

 -161المين ف الضعفا  ،لشمس الديف أب عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف قى ٍايماز الذىب  ،تحقيؽ:
الد تكر نكر الديف عتر ،دكف طبعة كتاريخ.
 -162مفيكـ العلة عند المحد يف ،لمحمكد طكالبة ،كىك بحث نشر ف مجلة المنارة عاـ(2003ـ ) ،الت
تصدر عف جامعة اؿ البيت –المفرؽ – الممل ة األردنية الياشمية(2004ـ).
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 -163المقاصد الحسنة ف بياف ير مف األحاديث المشتيرة على األلسنة ،للحافظ شمس الديف أب الخير
محمد بف عبدالرحمف السخاكم ،تحقيؽ :عبدالل الصديؽ كعبدالكىاب عبداللطيؼ ،م تبة الخانج ،

القاىرة ،مصر ،الطبعة ال انية1412( ،ق1991/ـ).
 -164المقنع ف

علكـ الحديث ،للحافظ سراج الديف عمر بف عل

األنصارم المشيكر بابف الملقف،

تحقيؽ ":عبدالل الجديع ،دار فكاز للنشر ،السعكدية ،اإلحسا  ،الطبعة األكلى1413(،ق1992/ـ).

 -165مف بلـ أب ز ريا يحيى بف معيف ف الرجاؿ (ركاية طيماف) ،ألب ز ريا يحيى بف معيف بف عكف
بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكال  ،البيدادم ،تحقيؽ :د .أحمد محمد نكر سيؼ ،دار

المأمكف للتراث ،دمشؽ ،دكف طبعة كتاريخ.
 -166مناقب الشافع للبييق  ،ألب

ب ور أحمد بف الحسيف البييق ( 458 - 384ىػ) ،المحقؽ :السيد

أحمد صقر ،الناشر :م تبة دار التراث – القاىرة ،الطبعة :األكلى 1390(،ىػ  1970 -ـ).

 -167المنتظـ ف تاريخ األمـ كالملكؾ ،لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عل بف محمد الجكزم (ت

597ىػ) ،تحقؽ :محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بيركت،

الطبعة :األكلى 1412(،ىػ  1992 -ـ).

 -168المكقظة ف علـ مصطلح الحديث ،للحافظ محمد بف أحمد الذىب  ،تحقيؽ :عبدالفتاح أب غدة ،دار
البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة ال انية1412(،ق).

 -169ميزاف االعتداؿ ف

الذىب  ،تحقيؽ :عل

نقد الرجاؿ ،لشمس الديف أب

عبدالل محمد بف أحمد بف ع ماف بف قى ٍايماز

محمد البجاكم ،دار المعرفة للطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،الطبعة:

األكلى1382(،ىػ1963/ـ).
 -170نخبة الف ر ف

مصطلح أىؿ األ ر ،للحافظ أحمد بف عل

بف حجر العسقبلن  ،تعليؽ :محمد

الصباغ ،مؤسسة مناىؿ العرفاف ،بيركت ،لبناف ،الطبعة ال انية1410(،ق1990/ـ).

 -171نزىة النظر ف تكضيح نخبة الف ر ف مصطلح أىؿ األ ر ،للحافظ ابف حجر الذم ذ رتو ف حرؼ
النكف نفسو.

 -172نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بيية األلمع ف تخريج الزيلع  ،لجماؿ الديف أب محمد
عبد الل بف يكسؼ بف محمد الزيلع  ،تحقيؽ :محمد عكامة ،مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر ،بيركت،

لبناف ،كدار القبلة لل قافة اإلسبلمية ،جدة ،السعكدية ،الطبعة :األكلى1418(،ىػ1997/ـ).

 -173الن ت على تاب ابف الصبلح ،ألب الفضؿ أحمد بف عل بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلن

(ت852ىػ) ،المحقؽ :ربيع بف ىادم عمير المدخل  ،الناشر :عمادة البحث العلم بالجامعة اإلسبلمية،
المدينة المنكرة ،الممل ة العربية السعكدية ،الطبعة :األكلى1404(،ىػ1984/ـ).

 -174الن ت على مقدمة ابف الصبلح ،ألب

عبد الل بدر الديف محمد بف عبد الل بف بيادر الزر ش

الشافع (ت 794ىػ) ،المحقؽ :د .زيف العابديف بف محمد ببل فريج ،الناشر :أضكا السلؼ – الرياض،

الطبعة :األكلى1419(،ىػ 1998 -ـ).
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 -175النياية ف غريب الحديث كاأل ر ،لمجد الديف أب السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد
ابف عبدال ريـ الشيبان الجزرم ابف األ ير ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناح  ،الم تبة

العلمية ،بيركت ،بدكف طبعة1399(،ىػ1979/ـ).

 -176الكاف بالكفيات ،لصبلح الديف خليؿ بف أيبؾ بف عبدالل الصفدم ،تحقيؽ :أحمد األرناؤكط كتر
مصطفى ،دار إحيا التراث ،بيركت ،دكف طبعة1420(،ىػ2000/ـ).
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طرؼ الحديث حسب الترقيـ الكارد ف الرسالة

رقـ المسألة

رقـ الصفحة
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