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 ر العسقالين. ج  هتذيب الهتذيب" للحافظ ابن ح  "قراءة من  

 ادلرس الأول: 

 : - حفظه هللا تعال - ميل  قال الش يخ عيل الر  

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أأرشف الأنبياء واملرسلني، س يدان  

 بعد: محمد وعىل أ هل وأأحصابه أأمجعني، أأما 

لفهم  "هتذيب الهتذيب " بقراءة بعض الرتامج من كتاب  - ا ن شاء هللا- فسنبدأأ  

كيفية ومعرفة  امليدان،  هذا  يف  العمل  أأهل  التعارض    الكم  عند  أأقواهلم  بني  امجلع 

ن شاء هللا- واملفروض منمك    والاختالف، الكتاب؛    -ا  قرأأمت مقدمة  أأن تكونوا قد 

 للحافظ ابن جحر، وعرفمت ما حيتويه هذا الكتاب. "هتذيب الهتذيب " كتاب 

فيمك- تعلمون    أأوال:  اال سالم؛    - ابرك هللا  علامء  عند  الس تة  الكتب  الكتب  ماكنة 

البخاري"  :الس تة مسمل  ،يه حصيح  داود  ، وحصيح  أأيب  الرتمذي  ،وسنن    ، وسنن 

 . "وسنن ابن ماجه ، وسنن النسايئ

اش هترت "وهذه الكتب لها شأأن عظمي، ولها مزية يعرفها أأهل هذا الشأأن، وقد   

م الانتفاع هبا، وحرص  ظ  هذه الكتب بني الأانم، وانترشت يف بالد اال سالم، وع  

ن ِّفت فهيا تصانيف، وعلقت علهيا تعاليق، بعضها فامي    طالب العمل عىل حتصيلها، وص 

ن الأسانيد، وبعضها  اش متلت علهيا من املتون، وبعضها يف معرفة ما احتوت عليه م

ِّ كام قال احلافظ املِّ   يف مجموع ذكل" ، 1"هتذيب الكامل" يف مقدمة كتابه    -رمحه هللا- ي  ز 

للحافظ أأيب محمد عبد الغين بن عبد    "الكامل يف أأسامء الرجال"ف علهيا كتاب  ل  وأ  

الكتب   رجال  كتابه  يف  جفمع  الأحاكم"،  "معدة  كتاب  صاحب  املقديس،  الواحد 

تابه  ساكر، مجع يف ك الس تة، وس بقه ابلتأأليف يف رجال الكتب الس تة احلافظ ابن ع  
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فاقترص عىل ش يوخ أأحصاب الكتب الس تة، أأما   ش يوخ أأحصاب الكتب الس تة فقط،

، جفمع  ع  فاكن كتابه أ    "الكامل يف أأسامء الرجال"لغين املقديس يف كتابه  أأبو محمد عبد ا

س ناد كر  رجل ذ    فيه رجال الكتب الس تة، ومل يقترص عىل ش يوخهم فقط، أأي   يف ا 

كتابه    كتاب   ترمج هل يف  الس تة  الكتب  الرجال " من هذه  أأسامء  هذا   ، " الكامل يف 

ب كتاب أأيب محمد عبد الغين املقديس، فهذ    -هللارمحه  - زي  م ِّ رشطه، مث جاء احلافظ الِّ 

 ،ب كتاب عبد الغين املقديسهذ    ؛"التصفية والتنقية واال صالح "والهتذيب مبعىن:  

وزاد عليه، فمل يقترص عىل رجال الكتب الس تة فقط، بل وأأضاف أأيضا رجال بعض  

  ، " الصحيح ":  هل مثالا   ف؛ن  ص  من م    للبخاري أأكث    مثالا كتب أأحصاب الكتب الس تة،  

ذا و    ،" الأدب املفرد " وهل كتاب   ليس من رجال الكتب    "الأدب املفرد"جد رجل يف  فا 

  ع س  و    ، بلقترص عىل الكتب الس تةفمل ي    ،"هتذيب الكامل"الس تة يذكره يف كتاب  

فاكن كتابه أأوسع من كتاب أأيب محمد، مع ما أأصلح يف كتاب أأيب محمد من    ؛رشطه

احلافظ   وأأطال  وأأوهام،  ِّيأأخطاء  ذِّ   س  ف  الن    - رمحه هللا-   املِّز  الراوي  يف  ش يوخ  كر 

-صىل هللا عليه وسمل- نا محمد  كر يف بداية كتابه أأيضا بعض ما يتعلق بنبي ِّ وتالميذه، وذ  

 . فيد يف المتيزي بني الرواة ومعرفهتم الش يوخ والتالميذ ت    ومعرفة  ، 

طبعا قبل احلافظ   ،" "هتذيب الهتذيب ف كتابه  بعد ذكل وأأل    جفاء احلافظ ابن جحر

ِّيل  "هتذيب الكامل"أألف العلامء عىل    ابن جحر ز  تأأليفات خمتلفة، فقد أأجعهبم الكتاب،   لمِّ

 ِّ احملد  العمل، ومسعه  به طلبة  ِّي    ثون منوطار  التصانيف - رمحه هللا- املِّز  بدأأت  ، مث 

  -رمحه هللا- عليه، فبعضهم اخترصه، وبعضهم زاد عليه، حىت جاء احلافظ ابن جحر  

كتابه   الكتب يف  تكل  فوائد  الهتذيب "ومجع  هو: "هتذيب هتذيب    "هتذيب  اذلي 

أأيدينا،   بني  اذلي  الكتاب  وهو  من  الكامل"،  جحر  ابن  احلافظ  هتذيب "فاخترص 

 ومهنا: أأش ياء،  "الكامل

 ش يوخ الراوي وتالميذه. -

ِّ وكذكل أأسانيد املِّ  -  ي لبعض الأحاديث اليت يروهيا بعلو. ز 
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 وزاد عليه أأيضا. 

ابن جحر اكن خالصة   الكتب، من هذه الكتب   فكتاب احلافظ  مجموعة من 

هيب، وكذكل كتاب خمترص هتذيب  للحافظ اذل  الهتذيب"  "تذهيب  مثال: كتاب  

لِّ  غ  الكامل  الكامل"  و    ،1طايل  م  هتذيب  يعين  2أأيضا "خالصة  ال  لكن  أأن    هذا، 

ي   ابن جحر  احلافظ  املِّ كتاب  كتاب  عن  ِّ غين  املِّ ز  فكتاب  ِّ ي؛  به،  ز  ميتاز  ما  هل  ي 

احلافظ ابن جحر هل ما ميتاز به، فكتاب احلافظ ابن جحر ملعرفة حال الراوي  وكتاب  

ِّ مالِّ ، وكتاب أأنفع ومعرفة حال الراوي كتاب احلافظ ، لتعرف عىل الراوي أأنفعل  يز 

 بهل يف الراوي، وزاد هو علهيم ما فاهتم. ن ق  ابن جحر أأنفع؛ لأنه ذكر ما مجعه م  

الكتاب   ِّ فكام ذكر احلافظ    :وأأما ترتيب  الكتاب بأأنه رت    - رمحه هللا-   يالِّمز  ب 

، مث رتب أأسامء أ ابهئم وأأجدادمه التال لأول فابعىل ترتيب حروف املعجم، فبدأأ  

ال أأنه ابتدأأ يف حرف الألف مبن امسه: "أأمحد"، ويف حرف املمي مبن   عىل ذكل، ا 

أأن انهتى  من   كر، وبعدامسه: "محمد"، وذكل لرشف هذا الامس عىل غريه كام ذ  

 ِّ ه، أأو أأمه أأو معته،  الأسامء ذكر الكىن، مث ذكر من اش هتر ابلنس بة ا ل أأبيه أأو جد 

دلة، أأو صناعة، مث ذكر من اش هتر بلقب مث ذكر من اش هتر ابلنس بة ا ل قبيةل، أأو ب  

 .أأو حنوه، مث ذكر املهبامت

البد   ،" الهتذيب هتذيب  " ، ومقدمة  " هتذيب الكامل " وأأان أأنصحمك بقراءة مقدمة  

الكتاب، وتعرف كيفية ترتيب  مبقدمة    كام ذكران، لتتعرف عىل الكتب البد أأن متر  

 اس تفادة اكمةل.  الكتاب يك تمتكن من الاسفادة منه؛

ذا    قبل أأن نبدأأ مبادة الكتاب أأقول:  تقدم معنا أأن العامل ابجلرح والتعديل الثقة ا 

ذا اختلف العلامء يف جرح  حه أأو عد  ي قبل قوهل فمين جر   ؛ لد  ح أأو ع  ر  ج   هل، لكن ا 

 
كامل هتذيب الكامل".  1  طبع ابمس: "ا 
زريج: صفي ادلين أأمحد بن عبد هللا اخلزريج الأنصاري، طبع ابمس: "خالصة تذهيب هتذيب الكامل".  2  للخ 
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لأن اجلارح معه    ؛ عىل التعديلراو وتعديهل فنقدم يف هذه احلاةل اجلرح املفّس  

ذا مل يوجد جرح مفّس نعمتد عىل القرائن للرتجيح، ويه كثرية، مهنا   زايدة عمل، وا 

عديل" هذه رساةل   يف اجلرح والتعمتد قوهل  ن ي  م    كر  ما ذكره اذلهيب يف رسالته: "ذِّ 

"بسم هللا الرمحن    :- رمحه هللا -قال  لذلهيب مجع فهيا أأسامء علامء اجلرح والتعديل،  

ق    - هداك هللا- عمل  االرحمي،   الناس قوهلم يف اجلرح والتعديل عىل  بِّ أأن اذلين  ل 

 ثالث أأقسام:

 . قسم تلكموا يف أأكث الرواة اكبن معني وأأيب حامت الرازيالأول: 

 . وقسم تلكموا يف كثري من الرواة كامكل وشعبةالثاين:  

أأي: يف بعض  " وقسم تلكموا يف الرجل بعد الرجل اكبن عيينة والشافعي  الثالث:

 .، القليل مهنمالرجال

 :عىل ثالث أأقسام واللك أأيضاا " مث قال:

غمز الراوي ابلغلطتني ي   ؛يف اجلرح متثبت يف التعديل 1متعنت  قسم مهنم  

- عىل قوهل بناجذيك ض  ق خشصا فع  ذا وث  ا  فهذا ، هبذكل حديث   وي ل ني ِّ   ،والثالث

ذا ضع   ،ومتسك بتوثيقه - أأي: عض عليه بأأس نانك  فانظر هل وافقه  ف رجالا وا 

ن   ،فهو ضعيف ؛ذاقق ذكل أأحد من احل  ا ن وافقه ومل يوثِّ   ،غريه عىل تضعيفه وا 

ال مفّس  جرح  ال يقبل )حد فهذا اذلي قالوا فيه قه أأ وث   يعين ال يكفي أأن  ( اا ه ا 

ه  وغريه قد وثق  ، سبب ضعفههو ضعيف ومل يوض ِّ  يقول فيه ابن معني مثالا 

وابن معني وأأبو   ،قربأأ سن وهو ا ل احل  ، توقف يف تصحيح حديثهمفثل هذا ي  

 أأي: متشددون. ". تونعن ِّ ت  وزجاين م  حامت واجل  

 
كأنه هنا عندي سقط يف املطبوع، و]متعنت[ هذا اذلي يدل عليه الكم اذلهيب، وهذا من فوائد امتالك النسخ اجليدة   1

 اليت ال حتتوي عىل السقط. مبعىن الكم الش يخ الرميل. 
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أأن علامء اجلرح والتعديل مهنم من هو متشدد  الالكم يف هذا القسم:خالصة  

ح، ومل يوثقه أأحد،  ر  ذا ج  خفذ   ؛عىل التجرحي ووافقه غريه يف اجلرح، فهذا ا 

ن مل يوافقه أأحد جبرحه، ذا مل يعدهل أأحد تأأخذ بقوهل، والصحيح وا  ل  ا  أأو ا ن عد 

ل بسهوةل، لكن ا ن ج  فمتسك بتعديهل؛ لأنه ال ي   ل، قالعد  فهذا  ":  رح وغريه عد 

ال مفّساا   ". اذلي قالوا فيه ال يقبل جرحه ا 

وأأيب عبد هللا   ،وقسم يف مقابةل هؤالء كأيب عيىس الرتمذي" :أأما القسم الثاين

 ".قي متساهلونهي  وأأيب بكر الب   ،احلامك

ذن قسم متشدد، وقسم متساهل.   ا 

  ،وابن عدي  ،رعةوأأيب ز   ،د بن حنبلأأمحو  ،وقسم اكلبخاري" :القسم الثالث

اجلرح  قبل قوهلم يف مث ذكر جامعة من العلامء اذلين ي  ".  فوننصِّ معتدلون وم  

 والتعديل عىل حسب الطبقات والأزمنة.

 م علامء  اجلرح والتعديل ا ل ثالثة أأقسام: ففي هذه اخلالصة قس  

 متشدد. -

 ومتساهل.  -

 ومتوسط. -

بعد أأن ذكر هؤالء العلامء  عامل انقد يف هذا امليدان، مث   - رمحه هللا - اال مام اذلهيب  

مامان من  ،ديه الرمحن بن م  وصل ا ل حيىي بن سعيد القطان وعبد ا ل أأن  وهام ا 

دي،  عبد الرمحن بن هم"أأمئة هذا الشأأن من طبقة واحدة من أأتباع التابعني، قال: 

  اب لنقد الرجال، وانهيك هبام جالةل ون بالا دور قد انتهو وحيىي القطان املذكواكن 

رحه، ومن وثق اه هو ندمِّ حاه ال ياكد وهللا ي  ر  ، مفن ج  وفضالا  وعلاما  احلجة  ل ج 

ِّل عن درجة الصحيح ا ل احلسن، وقد   د يف أأمره، ون ز  هت  املقبول، ومن اختلفا فيه اج 

لقاا   انهتى  الكمه. ، وضع فا أ خرين" كثرياا  وث قا خ 
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 وأأان أأذكر لمك بعض أأحاكم العلامء عىل علامء اجلرح والتعديل من حيث التشدد  

أأن احلمك عىل العامل من علامء اجلرح والتعديل   واعلموا بدايةوالتساهل والتوسط، 

،  مسأأةل اجهتادية ختتلف فهيا أأنظار العلامء ؛ أأو متوسط، أأو متساهل ،بأأنه متشدد

معنا يف الكم اذلهيب، والبعض   وصف البهيقي ابملتساهل كام مر   فبعضهم مثالا 

 . - رمحه هللا - الش يخ الألباين  هذا ال خر قال: ال، هو معتدل كام ذهب ا ل

 مفن هؤالء: 

"شعبة متعنت" : "املغين يف الضعفاء"قال اذلهيب يف  شعبة بن احلجاج:  -

 .أأي: متشدد

"حيىي متعنت : "املغين"و "املزيان "قال اذلهيب يف  وحيىي بن سعيد القطان:  -

 ."يف الرجال، وأأما عبد الرمحن بن همدي فهو معتدل جداا 

تقدم قول اذلهيب  وابن عدي:وأأما أأمحد بن حنبل، والبخاري، وأأبو زرعة،    -

 وأأهنم معتدلون ومنصفون. 

ذا وث ق أأبو حامت رجالا فقال فيه اذلهيب:  وأأما أأبو حامت الرازي: - ك  "ا  فمتس 

نه ال يوثق ا ال رجالا  ذا لني  رجالا  بقوهل؛ فا  ، أأو قال فيه ال  حصيح احلديث، وا 

ِّ عىل  حيتج به، فتوقف حىت ترى ما قال غريه فيه، فا ن وثقه أأحد فال  ت ْب 

نه متعنت يف الرجال؛ ؛ جترحي أأيب حامت قد قال يف طائفة من رجال  ففا 

أأي: أأن أأاب حامت الرازي   ."ذكل  الصحاح: ليس حبجة، ليس بقوي، أأو حنوِّ 

 جرحي.متشدد يف الت  

 (. 441يف مقدمة الفتح ص ) أأيضاا  وقد وصفه ابلتعنت احلافظ ابن جحر

ل ِّمي يف التنكيل مع  "وقال أأبو حامت : بعد أأن ذكر أأحد الرواة وقال امل ع 

 صدوق". تشدده
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ه حادٌّ يف اجلرح، ومهنم : "وقظةامل  "قال اذلهيب يف  ادلارقطين: - ن ن ف س  "مفهنم م 

فاحلاد   ، - أأي علامء اجلرح والتعديل - من هو معتدل، ومهنم من هو متساهل  

راش وغريمه،  1حيىي بن سعيد فهيم: ، وابن معني، وأأبو حامت، وابن خِّ

  واملتساهل:أأمحد بن حنبل، والبخاري، وأأيب زرعة،  واملعتدل فهيم:

أأي أأن ادلارقطين ليس  اكلرتمذي، واحلامك، وادلارقطين يف بعض الأوقات" 

عىل عامل من العلامء بأأنه  ؛ يف بعض الأوقات فقط، وهذا احلمك دامئاا  متساهالا 

ردة يف حقه، حىت لو ليست قاعدة م   ،طل، أأو متوسمتشدد، أأو متساه ط 

اكن نفس العامل يرى أأنه متشدد، فرمبا عنده يف بعض الرواة يعتدل، ويف 

 دة، بل يه أأغلبية. رِّ ط  ، فليست يه قاعدة م  بعض الرواة يتساهل أأيضاا 

يل: - ج  ِّ  "الثقات""فابن حب ان قد يذكر يف قال امل عل ِّمي:  وأأما العِّ  د  من ي 

ن مل يعرف ما روى، ومعن   2"اترخيه "البخاري سامه يف  من القدماء، وا 

ان يشدد، ورمبا تعن ت فمين وجد يف ب  ن روى عنه، ولكن ابن حِّ روى، وم  

ن اكن الرجل معروفاا  منه يف   جيل قريباا ، والعِّ مكثاا  روايته ما است نكر، وا 

 توثيق اجملاهيل من القدماء". 

  ان يف توثيق اجملاهيل من القدماء، ابن حبانب  هذا العجيل قريب من ابن حِّ 

ذا ذكر الراوي يف كتابه  ،  وال تعديالا   ومل يذكر فيه جرحاا  "الثقات"معروف رشطه؛ ا 

ه يف كتابه  ع  ؛ لأن ابن حبان عنده الأصل فيه العداةل، فيض  فهذا يكون جمهوالا 

ذا مل يذكر فيه توثيقاا "الثقات" ، ن جمهوالا ، فهذا يكوومل يذكر فيه جترحياا ، ، لكن ا 

ماكنك أأن ترجع ا ل كتاب احلافظ ابن جحر ي  ف  يف   "لسان املزيان"وث ِّق اجملاهيل، واب 

يوثق   -رمحه هللا- مي  ل ِّ ع  جيل كام ذكر امل  املقدمة، فقد تلكم عن هذه املسأأةل، والعِّ 

قال الش يخ الألباين  من التابعني، وكذكل احلامك،  اجملاهيل من املتقدمني، وخصوصاا 

 
ان.  1  القط 
 . التارخي الكبري 2
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وهو متساهل يف    ،"ومل ي وث ِّقه غري احلامك يف أأحد الرواة: "الصحيحة"يف  -رمحه هللا- 

 جيل". التوثيق اكبن حبان والعِّ 

 يف خالل القراءة.  - ا ن شاء هللا- والالكم يف هذا يطول لعهل مير  معنا  

 

 . 2( أأمحد ه  من امس   كر  حرف الألف: ذِّ ):1  ]الرتمجة الأول[   - رمحه هللا -قال املؤلف    

حروف، هذه احلروف كام ( قد ف - 01) قال:به،  بدأأ انظر ا ل ما  بداية ،نبدأأ 

ِّ املِّ  ذكر يف مقدمة كتابه بني كل من أأخرج لهذا الراوي  يذكر هذه احلروف يك ي   ،يز 

يعين: أأاب   (د ـ )ها يف مقدمة كتابه، فنا ، قد بني مع (ق)د ف قال: اذلي س يذكره، فهنا 

، وهو كتاب مس تقل عن كتاب  "التفسري"يعين: ابن ماجه يف كتابه  (فق)داود، و

 السنن، فهذا الراوي: أأخرج هل أأبو داود يف سننه، وأأخرج هل ابن ماجه يف تفسريه.

ذا اكن الراوي أأخرج هل مسمل، أأو أأخرج هل   فائدة أأن تعرف من أأخرج للراوي: ا 

ِّي من حاهل، وتكون هذه قرينةهف  البخاري اعامتداا  يف بعض   نعمتد علهيا  ذا ي قو 

ال يعين ذكل أأهنا تكفي ليك يكون الراوي ثقة، ال،   نالأحيان يف توثيق الرجل، لك

فقد أأخرج البخاري لبعض الضعفاء، وأأخرج مسمل لبعض الضعفاء؛ البخاري أأخرج  

لبعض الضعفاء وانتق  من أأحاديهثم، ومسمل أأخرج لبعض الضعفاء لوجود شواهد  

ري للأحاديث عنده، كام ذكر يف ن بن ن س  وغريه، فا ذن ال يعمتد عىل ا خراج   ق ط 

البخاري ومسمل للراوي يف حصيحهيام عىل أأنه ثقة، ال، رمبا ال يكون ثقة عند ن ف س  

 البخاري ومسمل، ولكن هذه قرينة ي س تأأنس هبا يف بعض املواضع. 

، نزيل بغداد(.  قال: يل  براهمي بن خادل، أأبو عيل   امل وصِّ  )أأمحد بن ا 

 
   . 27الدقيقة:  1
 (. 1/13م، ) 1996 -هـ  1416تهذيب التهذيب، ابن حجر، طبعة الرسالة  2
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ل:  صِّ  يف العراق، يف شاملها. يه اليوم  معروفة، مدينة امل و 

 وبغداد: يه عامصة العراق.

 صل، نزل بغداد. و  من امل   لراويا وأأصل

ب دي : روى عن) اةلمحمد بن اثبت الع  ج بن ف ض    بفتح الفاء والضاد املعجمة (، وف ر 

براهمي  ) ريع، وأأيب ع وانة، وا  ومح  اد بن زيد، وعبد هللا بن جعفر امل ديين، وي زيد بن ز 

مه(.   بن سعد، وغريِّ

هتذيب "هذا من اختصار احلافظ ابن جحر، هذا لكه أأصهل يف  وغريمه()قوهل 

، لكن هنا ال ن اخترص احلافظ ابن جحر، بدل أأن يذكر مجيع من ذكرمه "الكامل

ِّ احلافظ املِّ   .وانهتى )وغريمه( ، اخترص فقال: ي من الش يوخز 

س تاين، ممن قيل فيه( واحداا  )روى عنه أأبو داود حديثاا  جِّ ال يروي    : أأبو داود السِّ

مه  واال هيام"قاهل ابن الق ط   ا ال عن ثقة، ، مل ي ن ص  أأبو اجهتاداا  ان الفايس يف "بيان الو 

بن جحر يف داود عىل ذكل، لكن ابن القطان اجهتد يف ذكل، وذكر ذكل احلافظ ا

م معنا يف دروس   ، لكن، ذكروا أأنه ال يروي ا ال عن ثقة"هتذيب الهتذيب" كام تقد 

ذا ثبت  الباعث ملن  أأنه ال يروي ا ال عن ثقة، ال يكون هذا تعديالا بأأن الراوي ا 

ا ال عن ثقة؛  ون ال يرو مبأأهن مروى عنه، ملاذا؟ قلنا: "لأان وجدان أأن من قيل فهي

وجدانمه قد رووا عن الضعفاء، فذلكل ال نقبل هبذه القاعدة عىل ا طالقها"، هذه  

ليه   نأأخذها عىل سبيل الأغلبية، كام نص  عىل ذكل ابن عبد الهادي، وأأشار ا 

خاوي يف "فتح امل غيث"، فنحملها عىل الأغلبية، فهذه قرينة ي س تأأنس هبا فقط   الس 

 ال تكفي.  أأما أأهنا تكفي، فال،يف توثيق الراوي، 

ذكر يف تالميذ لأنه ي   ؛ أأو أأكثحديثاا  مبارشة هأأي: روى عن)روى عنه( ومعىن: 

 ني اللفظني. ليس روى هل يف كتابه، فرق بو الش يخ اذلين أأخذوا عنه، 
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نيا عنه(  أأي: روى عنه بواسطة، مل )وروى ابن ماجه يف "التفسري" عن ابن أأيب ادل 

الرواية عن الراوي بواسطة تكون لعدم اال دراك؛ لأنه مل    أأحياانا يرو عنه مبارشة، 

د الرواية عن بواسطة  ي لقه، وأأحياانا  وا لهذا،  ؛يكون قد تعم    لأنه ال يرتضيه، فتنهب 

رف عنه أأنه ال يروي ا ال عن ثقة، وأأراد أأن حيدث عن أأحد  الراوي اذلي ي ع

نه الضعفاء،  يكون يروي   يروي عنه بواسطة، هذا يف بعض الأحيان، وأأحياانا  فا 

 عنه بواسطة لأنه مل يلقه، أأو مل ي دركه. 

ازي(  رعة الر  رعة الرازي أأيضاا )وأأبو ز  ال عن ثقة.   :ممن قيل فيه   أأبو ز   ال يروي ا 

يم)ومحمد بن  ، كويفٌّ من علامء اجلرح والتعديل، قال ( عبد هللا احل رض  ني  امل لق ب مب ط 

 فيه ادلارقطين"ثقة جبل".

مام، من تالميذ أأمحد بن )وموىس بن هارون(  ال، حافظ كبري، بغدادي، ا  هذا احل م 

عني،   ال يروي ا ال عن ثقة.  : ممن قيل فيه أأيضاا حنبل، وحيىي بن م 

فكثة هؤالء اذلين قيل فهيم ال يروي ا ال عن  ،ببعضها   وىق  هذه القرائن ت   

وا، ورووا عن خشص واحد، هذا يعل النفس تطمنئ ا ل ذا ك ث  قوة هذا    ثقة، ا 

 الرجل.

ون.  )وأأبو ي عىل املوصيل وكتب عنه أأمحد بن حنبل،  ، وأأبو القامس الب غوي، وأ خر 

 أأي حيىي بن معني. وحيىي بن معني، وقال: "ال بأأس به"( 

ذا قال حي  بن معني )ال  قد تقدم مع   نا يف املصطلح أأن بعض العلامء قال: "ا 

منا أأراد حيح ص ل ا ىلع ن هذا القول خطأأ ا  بأأس به( فهو يريد بذكل أأنه ثقة"، وقلنا  ، ا 

ن قلت فيها تج  به، ومل ي رِّد  بن معني عندما قال: "م  : ال بأأس به أأنه ثقة"، أأراد أأنه حي 

لصواب هنا أأن قول ابن معني: "ال بأأس أأنه يف مرتبة صاحب احلديث الصحيح، فا 
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ن حديثه، يعين به"  س  أأن هذا الراوي يف درجة صاحب احلديث احلسن، أأي حي 

 فال بأأس به يف درجة "صدوق". 

وهو: يزيد بن محمد بن ا ايس أأبو زكراي، الأزدي، )وقال صاحب "اترخي امل وصل"( 

ؤل ِّف "اترخي املوصل" وقاضهيا، وصفه اذلهيب ب  "احلافظ اال مام، الفقيه،  ـ املوصيل، م 

ل(  اكن )القايض"،  الح والف ض  براهمي.ظاهر  الص   أأي: أأمحد بن ا 

ل( ) الح والف ض  توثيق   مل ي رِّد غريه، ملا كفاان يف الكم لوهذا الاكن ظاهر  الص 

ثبات عدالته، فقوهل:  منا يكفينا يف ا  ي فيدان  "اكن ظاهر الصالح والفضل"الراوي، ا 

  مل، احلفظ: الضبط ، لكن ي نقص يشء أ خر، وهو ماذا؟أأن هذا الرجل اكن عدالا 

للكمة أأيب  تمتة   ،يف "هتذيب الكامل"   لكمةللكن هناك تمتة لهذه ا فيه،  ذكر شيئاا ي

اهر الصالح والفضل، كثري احلديث" ويه زايدة  هنا، قال: "اكن ظساقطة زكراي 

 هممة. 

)مات ليةل السبت لامثن   أأي: امحل ال، وهو من تالميذه ( )قال موىس بن هارون

ني من ربيع الأول س نة  ض  هذه س نة الوفاة ت بني ِّ كل طبقة الراوي حىت   (236م 

 . مل يسمع منهتعرف من مسع منه، ومن 

ن؟ الراوي وخالف امحل ال  يف س نة وفاة هذا    أ خرون، لكن القول فهيا قول م 

ه أأدرى به من غريه، فذلكل لأنه تلميذه، وتلميذ   ؛قول موىس بن هارون امحلال

ِّج عىل غريه. ر   احلافظ ابن جحر اقترص عىل هذا القول، ومل ي ع 

هتذيب "ه اختصار ملا يف لك   م املتقدموالالكم ال ن البن جحر، الالك 1)قلت:( 

 ن بدأأت الزايدة من احلافظ ابن جحر.الكامل"، ال  

 
 . 38الدقيقة  1
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يف   هذه زايدات ال ن تنفعك يف ماذا؟ )قلت: وذكره ابن حبان يف "الثقات"(قال: 

 ومل يذكر فيه ابن حبان هناك شيئا. )ذكره ابن حبان يف "الثقات"(،  تقوية الرجل

براهمي ) براهمي ابن اجل نيد: هل سؤالات يروهيا عن ابن معني،  ( نيدبن اجل  اوقال ا  ا 

ويه مطبوعة، ويه أأس ئةل اكن ييب عهنا ابن معني، والكمه هذا موجود فهيا  

براهمي ) ماذا تعين هذه اللكمة ال ن  ( "ثقة صدوق" :بن معنياعن  بن اجلنيداوقال ا 

ذا مجعوا  الصورة فا هنم يريدون  ه ذهب)ثقة صدوق( مجع بني رتبتني، ثقة وصدوق، ا 

 ثقة يف دينه، صدوق يف حديثه.  بذكل أأنه

 فعن حيىي بن معني يف هذا الرجل روايتان: 

 الأول: قال فهيا: "ال بأأس به". 

 والثانية قال فهيا: "ثقة صدوق". 

 . وال تعارض بني الروايتني

  رصحي جد عندان فيه الكمو ي مل لأنه  ؛هذا يقول احلافظ ابن جحر يف مثهل: "صدوق"

عني، وحيىي بن   العداةل واحلفظ من حافظ معتربيفيد التوثيق يف  ا ال الكم حيىي بن م 

ه واض أأنه يف درجة الصدوق، ذلكل عندما راجعنا  وجدان   " التقريب"معني الكم 

 . مك حصيح متاماا احلافظ يقول فيه: "صدوق"، وهو ح  
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مس ند "سايئ يف أأي: روى هل الن  كن( ) :]الرتمجة الثانية[ 1-هللا رمحه - مث قال 

 .، للنسايئ كتاب امسه: "مس ند ماكل"، روى لهذا الرجل يف هذا الكتاب"ماكل

براهمي بن فِّ ) وادل القايض   ،نزيل أأنطاكية ،يسأأبو احلسن البالِّ  ،ديس  ال   يل  أأمحد بن ا 

   (.أأيب طاهر

ل ب يف بالد الشام. البالِّيس: منسوب ا ل   ابلِّس: مدينة قريبة ا ل ح 

رون- بتخفيف الياء- (: نزيل أأنطاكية) ك ند  ية وتركيا،  ورِّ ، بني س  ، تقع يف لواء اال س 

، هكذا ضبطها العلامء يف  - بضم السني وختفيف الياء وابلتاء املربوطة-  وسورية:

بتخفيف - " خطأأ، الصواب لبدلان، مف ن ينطقها اليوم "سوري همعامج اللغة، وكتب ا

ونه، ي طلقونه عىل البالد اليت ، وهو امس لبالد الشام قدمياا - الياء ص  ، اليوم خي 

ت حبدود وضعها الغرب. د   تعرفوهنا، وهذه البالد ح 

منا اكنت الق   وتركيا: ية وما حولها،  سطنطينِّ مل يكن هناك يشء امسه تركيا، ا 

أأهل الكفر،  معاملها  غري   ا لك ه هها، وهذسطنطينية يه: ا سطنبول اليوم وما حول الق  

 اكنت قبل هذا عىل غري هذا النظام. 

براهمي بن فيل، (: وادل القايض أأيب طاهر ) أأبو طاهر هذا: هو ابن أأمحد بن ا 

زء ابن فيل" واملراد   اا زءجتدون فهيا ج  ، صاحب اجل زء؛ الأجزاء احلديثية يقال هل "ج 

زئهابن هذا الراوي، وقد رو به:  . ى عنه ابنه يف ج 

 ،ييلف  وأأيب جعفر الن    ،اينر  بن أأيب شعيب احل   أأمحد)ه أأي: ش يوخ  ( روى عنقال: )

صعب  وأأيب م   ،ميح  ود  ) نس بة ا ل ابب الفراديس يف دمشق( ييسِّ ادِّ ر   الف  رض  وأأيب الن  

أأحاديث من سايئ ثالثة الن  ) أأي تالميذه( وعنه، ومسع أأاب توبة ،يف أ خرين ،هريالز  

وانة  وأأبو ع  ) روى عنه ثالثة أأحاديث من حديث ماكل  :أأي( حديث ماكل

 
 (. 1/13هتذيب الهتذيب، ) 1
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  ،رباينوأأبو القامس الط    ،يمثة بن سلامينوخ   ،وأأبو سعيد بن الأعرايب ،اال سفرائيين

   (.وأ خرون

أأنه أألف يف ش يوخ  أأبو القامس، تقدم معنا ( بن عساكراقال   ،284مات س نة )

ب ل" هذا  مئة الن  م املش متل عىل ذكر أأسامء ش يوخ الأ "املعجأأحصاب الكتب الس تة 

ابن عساكر متأأخر، فتوثيقه ليس كتوثيق ( "اكن ثقة)قال ابن عساكر: " امس كتابه

ذا تفرد ابن عساكر بتوثيق أأحد  املتقدمني ، ذلكل جتد أأحياان احلافظ ابن جحر، ا 

هل احلافظ ابن جحر فيقول فيه: "صدوق"، لأن توثيق الرواة، وقال فيه  "ثقة" ي ن ِّ

(، هو  571ابن عساكر املتأأخر ليس كتوثيق املتقدمني، ابن عساكر مات س نة )

  ،سايئروى عنه الن  ) اترخي دمشق( "التارخي"يف وقال ) من علامء القرن السادس 

ما تقدم   (:قلت) وهو من رشطه، قد فاته"( لب  الش يوخ الن  ") كتابه (ومل يذكره يف

ِّي، ال ن الالكم للحافظ ابن جحر  وروى عنه محمد بن   )قلت:هو اختصار لالكم املِّز 

ومل يذكر فيه  "( الثقات"بن حبان يف اوذكره  "،نه صاحل: "ا  مداين وقالاحلسن اله 

  ،وذكر من عفته "ال بأأس به: "رواية محزة  "أأسايم ش يوخه"وقال النسايئ يف  ) يئاا ش 

، فيكون النسايئ قد عرفه، - رمحه هللا-  من ش يوخ النسايئ ووه( وثقته  ،وورعه

ن فالكمه م   س  م يف هذا الرجل، فيقال فيه: "ال بأأس به" أأي: أأنه صدوق حي  قد 

 .حديث ه
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 .2مهذا الأخري يف درس نا اليو  1م د ت ق()]الرتمجة الثالثة[: 

م= مسمل، د= أأبو داود، ت= الرتمذي، ق= ابن ماجه   )م د ت ق( أأي:

 حرف القاف.  أأعطوهزوين، ذلكل الق زويين، نس بة ا ل ق  

براهمي بن كثري بن زيد ادل  ) أأبو عبد هللا روى   ،البغدادي ،كريوريق الن  أأمحد بن ا 

سامعيل ورِّ  ،ش ميوه   ،ريروج   ،ياثعن حفص بن غِّ  أأي: ا سامعيل   (ةي  ل  ع    بعي ابين  وا 

بعي ابن ع لي ةابن ع لي    بن ا سامعيل رش ِّ ب  وم   ،ويزيد بن هارون ، ابةب  وش   ) ة، ورِّ

 (.  وغريمه ، دلخ  وخادل بن م   ،احلليب

ال يروي ا ال عن   : داود ممن قيل فيهتقدم معنا أأن أأاب  ( وأأبو داود ،مسمل :روى عنه )

أأي: أأخرج هل   كام تقدم معنا يف الرموز "م" "حصيحه"، وأأخرج هل مسمل يف ثقة

، فهتان قرينتان لتوثيق الرجل، لكن كام ذكران، هام قرينتان ال  "حصيحه"مسمل يف 

خدل   ي  قِّ ب  و ( خدلبن م   ي  قِّ وب    ، هوابن ماج  ،والرتمذي)  توثيقه وحدهامل تكفيان  بن م 

( وعبد هللا بن أأمحد بن حنبل)  ممن قيل فيه اليروي ا ال عن ثقة الأندليس أأيضاا 

ن أأمره أأبوه أأن يكتب عنه، ذكر   ال م  جاء يف ترمجته أأنه مل يكن يكتب عن أأحد ا 

ذكل عنه احلافظ ابن جحر يف "تعجيل املنفعة" ويف "هتذيب الهتذيب"، فهؤالء 

أأبو  ("صدوق " :قال أأبو حامت  ، يبة وغريمهويعقوب بن ش  ) ثالثة، القرائن قويت

ذا قال: "صدوق" فيكون هذا الراوي ثقة غالباا  ، مع ما تقدم من حامت: متشدد، فا 

 . قرائن، فا ل ال ن التوثيق هو الراج 

رة، أأبو ز  الأسدي، امل لق ب جب   هو صاحل بن محمد بن معرو (  :ةر  ز  وقال صاحل ج  )

عابة عيل، من علامء    - يعين حيب املزاح -  اجلرح والتعديل، رجل فاضل، اكنت فيه د 

: أأمحد ين هامذل اثنني، الني ال ن صاحل جزرة ي قارن ب (اكن أأمحد أأكثهام حديثاا )
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اكن أأمحد  )يد، قال: ؛ هل أأخ امسه: يعقوب بن كثري بن ز  اذلي معنا، وأأخوه يعقوب

  أأي: أأقواهام( واكن يعقوب يعين أأخاه أأس ندهام ،هام ابحلديثوأأعلم  ،  أأكثهام حديثاا 

  168اكن مودل أأمحد س نة )توثيق من صاحل جزرة  فهذا أأيضاا ( ثقتني اا واكان مجيع)

خه  ر  وفهيا أ  ) الالكم ملن؟ للحافظ ابن جحر( قلت 246ومات يف شعبان س نة  

د بن  جعفر، محمهو أأبو ( ييلق  وقال الع  ) اجالّس    أأي: يف تكل الس نة أأر خه( اجالّس   

قييل:   ح والتعديل، صاحب كتاب "الضعفاء"معرو العقييل، من علامء اجلر  )وقال الع 

هو: اخلليل بن عبد هللا بن أأمحد، أأبو يعىل  ( وقال اخللييل) ك ث  التوثيق"( ثقة"

،  646س نة اخللييل، صاحب كتاب "اال رشاد يف معرفة علامء احلديث" مات 

"هل يف كتابه أأوهام مج  ة، كأنه كتبه من حفظه"   هللا: قال فيه اذلهيب رمحه متأأخر، 

بن اوذكره ) أأي: متفق عىل توثيقه( ثقة متفق عليه: "اال رشاد"يف )وقال اخللييل 

ازي كام يف "اجلرح   بأأنه قد روى عنه أأيضاا   وأأزيد   (حبان يف الثقات رعة الر  أأبو ز 

 ثقة صدوق.  : ، وقال فيه ابن اجلوزي يف "اترخيه" 1والتعديل"

   فالرجل ثقة. 

  :وريقوادل   ،ومه بطن من عبد القيس ،ةكر كري بضم النون نس بة ا ل بين ن  والن  )

ويه   ،أأعامل الأهوازق من ر  و  هو من أأهل د   "مش يخته"بن اجلارود يف اقال 

لهيا تنسب الق   ،معروفة وة، لباس للرأأس  :سالنِّ الق  ( ورقيةادل   سالنِّ وا  مجع  ق ل نس 

وايق يعين ويقال بل هو منسوب  ) ليوم طاقيةتسم  ا خمتلف الأنواع، والأشاكل، ط 

ل البدل اكن يلبس القالنس  :"اللاكيئوقال ال  ،وهللا أأعمل .ا ل صنعة القالنس ال ا 

 (." الطوال

 وهللا أأعمل  .حديثه يكون حصيحاا  ،ثقة هوف  

 
 البن أأيب حامت الرازي.  1
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 تفريغ ادلرس الثاين من التعليق عىل "هتذيب الهتذيب" 

 : 1ادلرس الثاين 

ميل حفظه هللا تعال   : - قال الش يخ عيل الرَّ

امحلد هلل، والصالة والسالم عىل رسول هللا، وعىل آ هل وحصبه، وَمن والاه،  

 آ ما بعد: 

 فهذا اجمللس الثاين من جمالس القراءة من "هتذيب الهتذيب". 

 : - رمحه هللا - قال املؤل ِّف  

براهمي بن محمد بن عبد هللا )آ خرج هل النسايئ    :آ ي(  2س )]الرتمجة الرابعة[:   آ محد بن ا 

بَ  ب  ر بن  ّكَّ بن  آ بو عبد املكل    ، ريالعامِّ   ، طاةرْ بن آ يب آ    ْسِّ عبد املكل بن الوليد بن 

ِّ ْس يش الب  رَ الق    . مشقيي ادل 

زيد بن خادل  ويَ   ،ادلمشقي  ومحمد بن عائذ    ،ييسرادِّ  الفَ ْض آ يب النَّ   :روى عن 

براهمي بن امل    ،هريصعب الز  وآ يب م    ،يلمْ الرَّ  ْ ااهر  وآ يب الطَّ   ،زايمنذر الِّ وا   ح، بن السَّ

   . وجامعة

َّ   :  روى عنه  عَ   ،سايئالن آ محد بن مروان    ،صا وْ وابن جَ   ،وانةوآ بو  بكر  وآ بو 

 ِّ كذا (  بقَ وآ بو القامس بن آ يب العَ   ،قييلالع  عفر  وآ بو جَ   "،جالسةامل  "وري صاحب  ينَ ادل 

 ، اينبَ وآ بو القامس الطَّ )  - القافبفتح  : ـ  رمحه هللا- ابن عساكر    البايج نقهل عنه  ضبطه

   .(وغريمه

( َّ  .وهو تلميذه"( ال بأ س به" :سايئقال الن
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 (. 289ال س نة مات يف شوَّ  "،اكن ثقة" :بن عساكراوقال )

َّ )هذا ما َورد من الكم علامء اجلرح والتعديل يف هذا الراوي فقال فيه   ال  "  :سايئالن

م؟"(  اكن ثقة"  : بن عساكر)ا  فيه(  وقال"،  بأ س به ام ي قدَّ الكم النسايئ يقتيض آ نه    فأ ُّي 

آ نه  "حسن الديث" م؟  "حصيح الديث  "، والكم ابن عساكر يقتيض  ي قدَّ ام  فأ ُّي   ،

م الكم النسايئ   ، فنقول فيه هو "صدوق"، ملاذا؟ لس ببني: نقد ِّ

اوي آ و تلميذ الش يخ آ درى وآ عمل حباهل من غريه.   ال ول:  آ ن النسايئ تلميذه؛ وتلميذ الرَّ

الثاين: وتوثيق   السبب  املتأ خرين،  من  عساكر  وابن  املتقدمني،  من  النسايئ  آ ن 

املتقدمني ليس كتوثيق املتأ خرين؛ فاملتقدمون اكنوا آ عمل يف هذا امليدان من غريمه، 

د ابن عساكر بتوثيق آ حد   - رمحه هللا- وكام مرَّ معنا بأ ّن  وجدّن الافظ ابن جحر   ذا تفرَّ ا 

"  ؛الرواة فيقول:  رتبته  كتوثيق  يزَنِّل يف  عساكر  ابن  توثيق  يَعتب  مل  ل نه  صدوق"؛ 

ح ما قاهل النسايئ املتقدمني  . -رمحه هللا- ، هبذه الطريقة نرج ِّ

 

   :- رمحه هللا - مث قال  

براهمي التَّ )  :1  ]الرتمجة اخلامسة[ براهمي بن محمد التميي  :صوابه،  مييآ محد بن ا   .يأ يت  ،ا 

 (.من "د" ّكح والديث يف آ وائل الن ِّ 

س ناد حديث عند آ يب داود، امس الراوي   د تعديل وقع يف ا  جرَّ براهمي  اآ محد  )هذا م  بن ا 

حه الافظ ابن جحر فقال: الصواب فيه(  مييالتَّ  براهمي بن محمد التميي):  فصح  وليس  (  ا 

التَّ ) براهمي  ا  بن  ذكر    (مييآ محد  عند  موضعه،  ترمجته يف  بن محمد  )وس يذكر  براهمي  ا 

ذا مرَّ بك يف اال س ناد ( التميي براهمي)فهذا للتصويب فقط، حبيث ا  حتتاج  (آ محد بن ا 
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فستبحث ،  هجايئ وتبحث عنه بناًء عىل الرتتيب ال   ،هتذيب الهتذيب""آ ن ترجع ا ل  

ك ا ل   براهمي بن محمد)جتده يف  آ نك  عنه يف هذا املوضع، نَّبَّ  ل نه هو الصواب فيه.(  ا 

 

 :1- رمحه هللا - مث قال  

الراوي:  (  2س ق) ]الرتمجة السادسة[:   آ خرج لهذا  آ ي  النسايئ، وابن ماجه؛  آ ي: 

ماجه   وابن  و)ق(  النسايئ،  قزويين  ماجه  ابن  ل ن  قَزوين؛  ا ل  آ ي: )س(  نس بة 

ال  )  النسايئ بن  مَ زْ آ محد  بن  سَ هر  بن  العَ نيع  براهمي  ا  بن  ال زهر   ،ديبْ ليط  آ بو 

يران اليوم.  بالدنس بة ا ل "نَيْساب ور" يف  (يسابوريالنَّ   ا 

براهمي بن سعد  ، بادةح بن ع  وْ ورَ   ،ريمَ عبد هللا بن ن    :روى عن )  ،ويعقوب بن ا 

وآ يب صاحل    ، يلبِّ وآ يب عامص النَّ   ،يلوالهيمث بن مَج   ،وآ دم بن آ يب ا ايس،  زاقوعبد الرَّ 

ه.  (وجامعة ،اكتب الليث  هؤالء ش يوخ 

(  - وهو من آ قرانه-يل  هْ وال    ه،وابن ماج  ،النسايئ  :وعنه) آ ما تالميذه فقال:   

هيل   ن، آ و يف الش يوخ،  )من آ قرانه(  محمد بن حيىي ال  ما يف الس ِّ ساو هل ا  ال  آ ي: آ نه م 

لهذا  تنب ه  الديث،  رواية  شأ ن يف  ذو  قرينه  اكن  ذا  ا  ال  ا  قرينه  عن  القرين    يروي 

ز    ،يمارِّ وادلَّ   "،الصحيح"خارج    ومسملم   ،خاري  والب  ) الرَّ وآ بو  عَ   ،ازيرعة  وانة  وآ بو 

جَ   ،اال سفرائيين بن  الطَّ ومحمد  ْ   ،يبَ رير  الّشَّ بن  عنه    (يقوآ بو حامد  وكذكل روى 

ال  (. وآ خرون) موىس بن هارون الافظ، الي ي عرف آ بوه ابلَمَّ

رعة،    ا ال عن ثقة:  ون ال يرو  م: فالين رووا عنه ممن قيل في  البخاري، وآ بو ز 

 وموىس بن هارون امحل ال.
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هنم ال يروون ا ال عن ثقة.   فهؤالء ثالثة رووا عنه، ومه ممن قيل فيم ا 

الي هو: امل رَتَجم  (  مسعت آ اب ال زهر")  يقبن الّشَّ آ ي: آ بو حامد ا  (يقبن الّشَّ اقال  )

ث من آ صل كتابه  حدَّ ما  "  :وقال الامك آ بو آ محد.  "كتب عين حيىي بن حيىي"  :يقول)

ذاك: آ بو عبد هللا  هو الامك صاحب "املس تدَرك"  ليس    الامك آ بو آ محد(  "فهو آ ص 

الامك الصغري، هذا الامك آ بو آ محد؛ هو: محمد بن    اكتلميذ هذا، هذا الامك الكبري، وذ

ه، وآ بو  آ محد النَّيسابوري، الامك الكبري، صاحب كتاب "الك ىن" بع بعض  ، وكتابه ط 

ه، مات آ بو  عبد هللا الامك النيسابوري، الامك الصغري، صاحب "املس تدرك" تلميذ 

ور العمل، ثَبتا، حافظا 378آ محد الامك س نة   :  آ بو عبد هللا الامك  فيه   قال،  ، اكن من حب 

مام عرصه يف هذه الصنعة" زهر قال:  ، مفاذا قال آ بو آ محد الامك هذا يف آ يب ال  "هو ا 

ما حدث من آ صل  )ماذا يعين هبذه اللكمة؟  (  ما حدث من آ صل كتابه فهو آ ص )

ث من حفظه، آ و من كتابه، فعندما يقول:  (  كتابه فهو آ ص  ث احملد  د  ما آ ن حي  ما )ا 

ث من )آ ص(  هذه    (حدث من آ صل كتابه فهو آ ص  آ فَعل تفضيل، آ ي: آ ن ما حدَّ

ه يشء آ صل كتابه آ فضل وآ ص مما حدث من حفظ ه، هذا فيه ا شارة ا ل آ ن يف حفظِّ

ل يب آ محد    " "ال سايم والك ىن يف    "(ن قَ لَّ  فرمبا ي  بِّ واكن قد كَ "  :قال)قليل من اليشء  

ىش عليه،   ىش عليه" آ ي: اكن قد كبِّ فرمبا ي لقَّن ما ُي   وقَبول التلقني:زايدة: "ما ُي 

ي   آ ن  ي قر  ا قهو  آ و  ثمك فالن عن فالن بكذا" فيقول الش يخ "نعم"،  ل للش يخ "حدَّ

ثه فالن به ، ولكن بذكل، وليس هل آ صل عنده، ومل يسمع هذا الديث، وال حدَّ

ن   عندما ي لق ِّنه خشص آ خر، ويقول "حدثمك فالن عن فالن" يقول "نعم"، وهذا مِّ

ذا ثبت ع سوء حفظه،   . هذا   ليه ومثهل  ي َرد  حديثه ا 

هيل، قرين ه، وآ حد الرواة عنه(  مسعت محمد بن حيىي"  :راشبن خِّ اوقال  ) يثين )  ال 

 ."(عليه
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  ، آ بو ال زهر من آ هل الصدق وال مانة"  :مىل عن محمد بن حيىيتَ س ْ وقال آ بو معرو امل  )

هيل.  "(كتب عنهنرى آ ن ي    هذا ثناءم عليه من ال 

 "(ب عنهاكت  "  :بن الجاج عن آ يب ال زهر فقال  سأ لت مسملَ   :دانبْ بن عَ   كِّ  وقال مَ )

الامك) الصغري(  قال  الامك  النيسابوري،  آ بو عبد هللا  هذا رمس مسمل يف ")  :آ ي: 

التوثيق،    ("الثقات يف  طريقته  هذه  اجلرح  آ ي:  كتب  من  نس تفيدها  فائدة  وهذه 

فالكتب يف بطوهنا حتتوي عىل   الكتب؛  ت س تفاد من بطون  فائدة  والتعديل، ويه 

ب اكت  )"  آ ن يقول يف الراوي:  :هذه مهنا، طريقة مسمل يف التوثيقفوائد ّندرة وعظمية،  

 "(.عنه

براهمي بن آ يب طالب) مام حافظ، قال الامك فيه:  (  وقال ا  آ بو ا حساق النيسابوري، ا 

مام عرصه بنيسابور يف معرفة الديث حساق  والرجال"  "ا  ، من تالميذ اال مام آ محد، وا 

براهمي بن )  295  س نة  يه، آ ثىن عليه العلامء ثناًء حس نا عطرا، ماتبن راَهو  وقال ا 

 .("نا حديثا ُي اكن من آ حسن مشا " : آ يب طالب

  توقف عند معىن قول املتقدمني يف الراوي: (  "حسن الديث"   :ار يَّ وقال آ محد بن س َ )

رَي"   -رمحه هللا-   "حسن الديث"، آ و "ما اكن آ حسن حديثه"، قال الهيب يف "السِّ

وري  آ حسن حديثا منه):  1عند قول ال مص  يف عباس ادل  آ َر يف مشاُيي  يريد  (  مل 

قال:   فتنَّبوا،  اللكمة  هذه  معىن  لنا  ي فس ِّ  آ ن  ال ن    راد حبسنِّ آ  نه  آ  متل  حي  )الهيب 

َّ آ  آ و )هذا معىن ( تقانَ الديث اال   املتون املليحة امجليةل ( بع املتون املليحة فريوُّيا نه يت

ثون وتْركه رواية    ،س نادس ناد، آ و نظافة اال  راد علو اال  آ  نه آ  آ و ) اليت يس تحس هنا احملد 

:  ن يقالآ  ذا الزهما  ا  مور تقتيض للمحدث  آ  ذكل؛ فهذه    الشاذ واملنكر واملنسوخ، وحنوِّ 

 .لهذه املعاين ("ديثها حآ  حسن آ  ما "
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عبة: ماكَل ال تروي عن عبد املكل قالوا لش    ؛وي طلقون "السن" عىل: امل نَكر 

". بن سلامين؟ قال: س هنا فررت  ن ح   "مِّ

براهمي النَّ   الغريب؛ ويطلقونه عىل:   ذا اجمتعوا آ ن اكنوا ال حيبون  "عي:  خقال ا  ا 

رج الرجل آ حسن  معاين: يعين. "ما عندهُي   الغرائب.  :قال السَّ

ي   املتقدمني  عند  عىل السن  ثون؛ طلق  احملد  يس تحس نه  الي  الديث     

آ مور،   ة  جعاهبم ابلديث عد  ا  ا جعاهبم ليس الصحة والضعف؛ سبب  يعجَّبم، سبب 

 مهنا: 

يقولون:  - رمحه هللا - الهيب    ذكره  يال  اهذ - عالية،  آ حاديثه  تكون  آ ن   :

 "، آ و "حديثه حسن"."فالن عنده آ حاديث حسان

ليست مش هترة عند  - آ و  ثون،  احملد  يعرفها  آ ن تكون عنده غرائب ال  آ و 

، فيهالديث، فيأ يت ابليشء اجلديد؛ واليشء اجلديد يكون مرغواب  آ هل  

غريي"  عند  يوجد  ال  ما  "عندي  الشخص:  يقول  النفس،  ا ل  حمبواب 

ويسموهنا  "غرائب"،  يسموهنا  اليت  وهذه  سامعه،  عىل  فيحرصون 

"آ حاديث حسان"، لكن هذه الغرائب رمبا تكون مناكري، فاحملدثون النقاد 

ون مهنا، كام تق  عبة. دم معنا يف الكم ش  يفر 

آ ما الرواة الي يتتبعون الغرائب، وال سانيد العالية بغض  النظر عن  

ال حاديث  ال حاديث تعجَّبم مثل هذه،    ؛ آ حوال  آ ن تكون هذه  وجيوز 

حصاحا، ويكون قد حصل عليا احملدث من الرحةل؛ فالرحةل تيس  عىل  

يسمع آ حاديث مل   احملدث آ ن يقف عىل آ حاديث مل يقف عليا غريه، آ ن 

آ ن حيصل عىل  يلقهم غريه، ويتس ىن هل  يلقى رواة  مل  يسمعها غريه، وآ ن 

آ سانيد عالية، فيكون عنده ما ال يوجد عند غريه، وآ حياّن تكون الغرائب 

َوْْهه،  من  الغرائب؟  هذه  جاءته  آ ين  من  لكن  يرحل  مل  خشص  عند 
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ابمجلةل يه ، ويه غرائب منكرات، فال جتدها عند غريه، لكن  وآ خطائه

 آ حاديث حسان يس تحس هنا احملدثون.

الهيب   - قال  كام  الراوي  يكون  متقنة   - رمحه هللا- آ و  آ حاديثه  تكون  آ ن 

، فريوُّيا عىل آ وجه حصيحة، فهذه آ يضا تعجب احملدثني، فتسمى 1وجيدة 

لكل حسان،  آ حاديث  يَ دجت  آ يضا  "فالن صفمه  ويقولون:  الراوي،  ون 

آ و  "آ حاديثه حسان "،  "ثقة راواي  "،  يصفون  الديث"، وجتدمه  حسن 

آ خر فيقولون: "فالن صدوق، حسن الديث"، "فالن ضعيف، حسن 

الديث"، آ و "حديثه حسن"، آ و "حديثه جي د" من هذا القبيل، لهذا 

 املعىن.

رادمه؟   كيف ي عرف م 

 يف الراوي.  ]اجلواب[: ي عرف بالكم علامء اجلرح والتعديل ال َخر

آ يب طالب)ال فيه:  ال ن مثل هذا ق  براهمي بن  آ حسن مشا : "ا  نا  ُي اكن من 

 "حسن الديث " :اريَّ وقال آ محد بن س َ "، حديثا 

 "صدوق" :ةرَ زَ وقال صاحل جَ  

 ( "ال بأ س به" :وقال النسايئ وادلارقطين 

ذن ماذا يريدون حب سن الديث هنا؟   ا 

 ]اجلواب[: ال يريدون املناكري. 

 
تقاَن". قال رمحه هللا: " 1 متل آ نه آ راد حبسنِّ الديث اال   حي 
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وري    ،- رمحه هللا - لكل تنبه لالكم الهيب    عندما اكن الالكم يف عباس ادل 

ثقة -  الهيب    - وهو  ح    - رمحه هللا - محل  الديثمعىن  ال مص    سن  به    الي وصف 

 محلها عىل ماذا؟  ؛آ حاديث عباس ادلوري 

آ و   اال س ناد،  علو  آ و  املليحة،  املتون  تتبع  آ و  تقان،  اال  نظافة ]اجلواب[: محلها عىل 

ه رواية الشاذ واملنكر، حفمهل عىل املعىن الي يَليق بأ حاديث الثقات، اال س ناد، وتركِّ 

 وتَرك املعىن ال خر الي يليق ابلرواة الضعفاء. 

سن الديث".   هذا معىن "ح 

 . "صدوق" : ةرَ زَ وقال صاحل جَ )

النسايئ وادلارقطين به"  :وقال  بأ س  بأ س  "(  ال  به"،  هل هناك اختالف بني: "ال 

 و"صدوق"؟

 ]اجلواب[: ال خالف، املرتبة واحدة. 

آ ي: آ نه آ هل  (  "منه  وشر   ،هو دونه  نمع    الصحيح  خرج يفقد آ  "  :وقال ادلارقطين)

ل ن ي دخل يف "الصحيح"، هذا معىن الكم ادلارقطين، لكن هاهنا التفريق يف الكم  

قول   بني  به")ادلارقطين  بأ س  "ال  ادلارقطين:    ( ادلارقطين:  آ  " )وقول  يف قد    خرج 

ينبغي  ال ادلارقطين(  ق)و  آ هنام وقعتا يف روايتني، لكن ليس كذكل،  ومهِّ ي    (..."الصحيح

ل ن الالكم وقع عند ادلارقطين متصال بعضه ببعض، كذا هو موجود  آ ال توجد هنا؛ 

لَمي    " لدلارقطين   يف "هتذيب الكامل"، وكذكل هو موجود آ يضا يف "سؤالات الس 

  ، ن هو دونهمع    الصحيح  خرج يفقد آ  "ال بأ س به،  )وجد فيام هبذا الس ياق، قال:  

املطبوع بدل "الصحيح" "الصحيحني"،    ("منه  وشر  نَسق واحد، ويف  الالكم يف 

آ خرج يف   آ ي: "وقد  ن هو  مَ معن    الصحيحنيوكذكل نقهل بعضهم عن ادلارقطين، 
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يف  منه  وشر   ،دونه ي دخل  آ ن  يس تحق  مثهَل  آ ن  واحض،  ادلارقطين  املهم الكم   ،"

 الصحيح.

يق: هو  (  يقبن الّشَّ اوملا ذكر  ) ْ ؛ هو آ محد الي مرَّ معنا، تلميذه: آ بو حامدابن الّشَّ

بن محمد بن السن، النيسابوري، تلميذ مسمل، وآ حد العلامء يف اجلرح والتعديل،  

َ   آ بو حامد ابن الّشيق  يقبن الّشَّ اوملا ذكر )  ويف عمل العلل  ( فيم  ه  دَّ ة الديث عَ رَ ادِّ نَ ب

   ما معىن البنادرة؟

َرة:]اجلواب[:   التاجر  الَبنادِّ آ صلها  فارس ية،  وحيتكر   لكمة  عام،  الط  حَيتكر  الي 

ث ي لق ب هبذا اللقب؛ البضاعة ، هذا آ صل اللكمة، ويه مجع  "ب ْندار"، وعندّن حمد 

 َمن هو؟

ار ب ندار.   ]اجلواب[: محمد بن بَشَّ

ه    فالبنادرة:  ي  مجع ب ندار، وهو هنا مبعىن: "النَّاقد" كذا فسَّ ،  - رمحه هللا- املز 

فالبنادرة مه النقاد، مل ا ذكر نقاد الديث ذكر مهنم: "آ محد بن ال زهر"، فهذا ثناء عليه  

 آ يضا.

َّ "  : يرَتِّ ْس هري الت  وقال آ محد بن حيىي بن ز  ) ث آ بو ال زهر حبديث عبد الرزاق  ا حد  مل

 :قال  ،بن عباسا  ، عنعن عبيد هللا  ،ريهْ عن الز    ،مرعْ عن مَ   :يعين- يف الفضائل  

  ، يف ادلنيا   دم ي ِّ آ نت س َ   : نظر النيب صىل هللا عليه وسمل ا ل عيل رىض هللا عنه فقال 

،  بناًء عىل آ نه معروف)الديث(  ذكر َطَرفا منه مث قال:  (  - الديث  ، س يد يف ال خرة 

، وَمن آ حب ك فقد آ حب ين،  س يد يف ال خرة   ،يف ادلنيا   دم ي ِّ آ نت س َ "ونذكر لمك تمت ته؛ قال:  

ي عدو  هللا،  ي، وعدو  ك عدو  ن    وحبييب حبيب هللا، وعدو  مِّ آ بغضك  ملَن  والَويل 

ابن ال زهر هبذا الديث عن عبد  (  خب بذكل حيىي بن معنيآ  )بعدي"   ث  مل ا حد 

كام يه عادة طلبة العمل؛ عندما يَسمعون شيئا  (  خب بذكل حيىي بن معنيآ  )الرزاق  

يستنكرونه، آ و ي شلك عليم، يرفعونه مباشة ملَن؟ للعلامء، هذا ال صل آ ن يكون  
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ذ قال حيىي،  خب بذكل حيىي بن معنيآ  )  (فبينا هو عنده يف جامعة من آ هل الديث ا 

د الرزاق هبذا  عبيسابوري الي حيدث عن  اب النَّ هذا الكذَّ   نِّ مَ )  :آ ي: ابن معني 

اب؟ س يأ تينا ال ن   (؟الديث ملاذا حمك حيىي بن معني عىل هذا النيسابوري بأ نه كذ 

  : م حيىي فقالفتبسَّ )آ ّن الي آ حدث هبذا الديث ( هو ذا آ ّن  :فقام آ بو ال زهر فقال)

(  النب لغريك يف هذا الديث  :وقال ،ب من سالمتهوتعجَّ   .نك لست بكذابا  آ ما 

صىل هللا  - الحظ ال ن حيىي بن معني خببته يف عمل العلل، ومبعرفته بأ حاديث النيب  

، ورسوخه يف هذا امليدان، عرف آ ن هذا الديث ليس من قول النيب  - عليه وسمل

 ؛ فأ خذ يبحث عن عل ته، فنظر يف اال س ناد:- صىل هللا عليه وسمل - 

 -   َ  هو حصايب ال ي نظر فيه.  ر ا ل ابن عباس:ظَ ن

مام، ثقة، حافظ.  نظر ا ل عبيد هللا: -   ا 

مام مشهور، ال حَيتاج.  نظر ا ل الز هري: -   ا 

 آ يضا ثقة كبري.  نظر ا ل َمعَمر: - 

 فوجده ثقة. زاق:نظر ا ل عبد الرَّ  - 

ال النيسابوري:  -  يسابوري الي  اب النَّ هذا الكذَّ   نِّ )مَ مل يعرفه بداية، فقال:    ما بقي ا 

هدة    ؟(عبد الرزاق هبذا الديثحيدث عن   ل ع  مل يعرفه مفا بقي ا ال هو؛ يك يتحم 

ذن: َمن يتحمهل؟ يتحمهل آ قل رجال    هذال ن    ؛هذا الديث الديث منكر ابطل، ا 

ذا ما   ذا اكن فيه راو  ضعيف، انهتىى ال مر ع رفت عل ت ه، ا  اال س ناد حفظا، آ و عداةل، ا 

مهل لل ضعف من غريه. اكن فيه راو ضعي  ف؟ حن 

فهنا حيىي بن َمعني ما عرف النيسابوري هذا، فغلب عىل ظنه آ نه هو الي   

فقال:   الديث  هذا  عهدة  يتحمل  آ ن  الكذَّ   نِّ )مَ جيب  النَّ هذا  الي  اب  يسابوري 

لكن عندما قام آ بو ال زهر: آ محد بن ال زهر،  ؟(  حيدث عن عبد الرزاق هبذا الديث
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ال  هو  آ نه  هذا وعمَل  يعرف  آ ن حيىي  فتبني  الديث،  هبذا  ث  د  حي  الي  نيسابوري 

يعين: عمَل حيىي آ ن هذا الرجل  (  نك لست بكذابا  آ ما    :م حيىي فقالفتبسَّ )الرجل،  

، وهو ثقة ي عمتد ساملم من هذه الهتمة، وآ ن حاهَل ال يس تحق آ ن يتحمل هذا الديث

النيسابوري يكون ساملا؟، فيكون اال س ناد لك ه  كيف  (  ب من سالمتهوتعجَّ )عليه  

 ثقات، وهو منكر. 

ب لسال  مة الديث؛ ممكن هذا، وممكن هذا.تعجب لسالمة ابن ال زهر، آ و تعج 

ذن: حيمل ع  (  النب لغريك يف هذا الديث   :وقال) هدته غريك، لست آ نت، آ نت  ا 

 ي عمتد عليك.

)هو  ما فيه ا شّكل عندّن يف هذا  (  هو حديث ابطل  :يقبن الّشَّ اقال آ بو حامد  )

لكن مه ال ن يريدون آ ن يتبيَّنوا هذا الديث املنكر من آ ين جاء،    حديث ابطل(

س ناده جي د عمرا  والسبب فيه آ ن مَ   ،هو حديث ابطل  :يق بن الّشَّ اقال آ بو حامد  )  وا 

ي عطيه كتبه اليت فيا آ حاديثَه  (  كتبه  ه منن  ك ِّ مَ ي    ،واكن معمرم   ،رافيض  آ خ    بن  ااكن هل  

ث به  (  فأ دخل عليه هذا الديث) افيض هذا الديث يف كتب َمعمر، حفد  وضع الر 

 َمعمر، فأ خذه عبد الرزاق عنه. 

  ، النيسابوري  دون وقد رواه محمد بن مَح ")  اخلطيب البغدادي(  قال اخلطيب آ بو بكر)

( "هدتهفبئ آ بو ال زهر من ع    ،عن عبد الرازق  ،نعاينجاري الصَّ عن محمد بن عيل النَّ 

ة، ودليل  آ ه، لكن ال ن اخلطيب البغدادي آ ىت لنا حبج  عىل آ ن  ال ن حيىي بن معني برَّ

محمد بن عيل  ) آ اب ال زهر بريء ابلفعل من عهدة هذا الديث، كيف؟ متابعة، اتبعه  

ذن  (  عن عبد الرازق )فرواه  (  نعاينجاري الصَّ النَّ  فتابع َمن؟ اتبع آ محد بن ال زهر، ا 

آ محد بن ال زهر بريء، ابلفعل عبد الرزاق حدث به، وآ محد بن ال زهر صادق يف  

هل يف روايته (  نعاينجاري الصَّ محمد بن عيل النَّ )سامعه من عبد الرزاق، وذكل مبتابعة  

ابلفعل آ ن    عن عبد الرزاق، خالص املتابعة جتعكل تبآ  من عهدة الديث ل ننا نتبني  
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ما عبد الرزاق، آ و  ذن: العهدة َمن يتحملها ال ن؟ ا  ش يخكام قد روى هذا الديث؛ ا 

 معمر. 

آ  وع الزهري    قوهتام  قوة  عظمبيد هللا  يتحمهل   معمر  من  آ ن  ما  فا  والصنعاين، 

آ و   لو معمر،  ل نك  ملاذا؟  الرزاق،  يتحمهل عبد  آ ن  ال ول  الرزاق، وعندي:  عبد 

طىء عبد  راجعت ترمجة معمر، وتر  مجة عبد الرزاق، لوجدت آ نه من املمكن آ ن ُي 

ملعمر؛ مفعمر    الرزاق؛ وخطأ  عبد الرزاق آ قرب من خطأ  معمر، ومن حتميل العهدة

 وآ قوى من عبد الرزاق.آ وثق 

قال:   ال زهر من عهدته(  انظر بعد ذكل ماذا  آ بو  توبع )فبىء  ذا  فا  مبتابعة؛ 

 تنَّبوا.انهتىى ال مر، هذا من عمل العلل، 

عَ اوقال  )  "الّكمل"(  ديبن  عند  ")  1صاحب  الصدق  آ هل  بصورة  ال زهر  آ بو 

وآ ما هذا الديث فعبد الرزاق )  صورته صورة آ هل الصدق عند الناس(  "الناس

وآ يضا: عبد الرزاق    ("عليه  هب ِّ  ش   فلعهلَّ   ،وهو ينسب ا ل التش يع  ،من آ هل الصدق

ه، فهو آ ول آ ن يتحمل هذا الديث من معمر، وما   يف آ خر معره قد َضع ف حفظ 

يق، فعبد الرزاق   ن (،  نسب ا ل التش يعي  )ذكره ابن عَدي آ ول مما ذكره ابن الّشَّ مِّ

ئل عن ذكل فقال: "جالست جعفر بن سلامين   آ ين جاء التش يع لعبد الرزاق؟ س  

َبعي فأ جعبت هبديه، ومسته، فأ خذت عنه ذكل"، فامي سأ هل آ ظن فامي آ ذكر ال ن   الض 

حيىي بن معني، قال هل: بأ ن ش يوخك، والين حوكل لكهم من آ هل الس نة، مفِّن آ ين 

 آ خذتَه؟ جاءك هذا الي 

َبعي، آ جعبت هبديه، ومسته، فأ خذته قال: آ خذت ه من   .2عنه جعفر بن سلامين الض 

 
 الّكمل يف ضعفاء الرجال.  1

سمعت من عبد الرزاق كالما يوما فاستدللت به على تشيعه، فقلت: إن أستاذيك الذين أخذت عنهم كلهم أصحاب  : قال يحيى بن معين  2
فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي، فرأيته   -سنة: معمر، ومالك، وابن جريج، وسفيان، واألوزاعي 

 (611/ 2انظر ميزان االعتدال ) فاضال حسن الهدى، فأخذت هذا عنه.
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هذا من ماذا؟ هذا من نتاجئ ال خذ عن آ هل البدع، فأ ّن آ عتقد آ ن من نصح   

ه، ومل ينصحه.   طالب عمل ابل خذ عن آ هل البدع بأ نه قد خانه، وغشَّ

بن س َ ) آ محد  العلامء  (  اريَّ قال  عليه  آ ثىن  َمْرَوزي، حافظ،  مام،  ا  معنا: وهو  املتقدم 

 ( 61  س نةمات آ بو ال زهر يف آ ول  "  :اريَّ قال آ محد بن س َ )ابلفقه، والفظ، والورع  

، اعامتدا ويسكت 61آ حياّن جتد الوفيات مذكورة هبذه الطريقة، س نة آ ي: ومئتني،  

لن تتوقع    عليهعىل معرفتك ابلطبقات، ذكر كل الش يوخ، ذكر كل التالميذ، فبناء  

للهجرة؟ ال، لن    61آ ن آ محد بن ال زهر مات س نة    ؛آ نت كطالب عمل يف الديث

تتوقع هذا؛ ل نك تعرف بأ ن طبقة آ محد بن ال زهر الي يروي عن عبد هللا بن ن مري،  

بادة، ويروي عنه ، لن تكون وفاته  آ حصاب السنن؛  : النسايئ، وابن ماجهوَروح بن ع 

ال بعد املئتني.   ا 

آ ي: ومئتني، هذا الاختصار من الافظ (  61  س نةمات آ بو ال زهر يف آ ول  )قال:  

 ابن جحر، واملوجود يف "هتذيب الكامل" بذكر املئتني.

 . ("63تويف س نة " :اين بَّ سني القَ وقال ح  )

وقال )  "هتذيب الكامل"الالكم للحافظ ابن جحر، املتقدم لكه اختصار ملا يف    )1قلت ) 

ال ن تنَّبوا، قلنا بأ ن العلامء ذكروا يف آ يب حات بأ نه متشدد،  (  "صدوق"   :آ بو حات 

وحنن مرَّ معنا يف بعض الرتامج املتقدمة بأ نه يقول: "صدوق" يف بعض َمن يصفهم 

ث هبا ا ل درجة    "صدوق""ثقة"؛ لكل لكمة    مالعلامء بأ هن عند آ يب حات نرفع احملد 

"ثقة"، لكن ذكرّن آ يضا يف ادلرس ال ول بأ ن هذه القاعدة ليست عىل ا طالقها هكذا، 

رِّدة؛ آ حياّن املتشدد طَّ يتساهل، كام آ ن املتساهل آ حياّن    يعتدل، وآ حياّن  وليست م 

 يعتدل، وآ حياّن يتشدد، وهكذا. 

 
 . 38ادلقيقة:   1
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م من العلامء؛ صاحل جزرة قال:  "( صدوق"  : وقال آ بو حات)قلت:  هنا وافق َمن تقد 

مكه  حف  ،"؛ فا ذن وافق بقية العلامءال بأ س به"  قاال:  النسايئ وادلارقطين  ،"صدوق"

 حصيح، ال حَيتاج ا ل رفع. عىل الراوي

يف  اوقال  ) شاهني  نبيل"   :هل  "رادفال  "بن  اكلنسايئ،  (  "ثقة  ليس  َشاهني:  ابن 

ال  "(  ثقة نبيل)"وادلارقطين، وصاحل جزرة، وآ يب حات الرازي يف التوثيق؛ فقوهل هنا  

من ابن شاهني يف هذا امليدان، وعلام  ئك ال مئة الين مه آ رفع قدرا  نرتك آ قوال آ ول 

 لقول ابن شاهني. ؛ وآ كرث عددا

 . "ثينومل حيد ِّ  ،رآ يت سفيان بن عيينة" :وقال آ بو ال زهر)

 . "ُيطئ" :وقال ،"الثقات"بن حبان يف اوذكره 

ذا حدَّ زَ بن خ  اواكن   ا شارة ا ل    (" ثنا آ بو ال زهر من آ صل كتابه"حدَّ   :ث عنه قالمية ا 

ابن   قال  "ثقة" كام  يأ خذ درجة  آ ن  يَس تحق  فا ذن ال  اليشء؛  آ ن يف حفظه بعض 

تقدم عن   اليشء كام  بأ ن يف حفظه بعض  آ شاروا  العلامء  آ محد شاهني، بعض  آ يب 

َجَزرة،   صاحل  العلامء:  آ حّكم  كذكل  زمية،  خ  ابن  فعل  من  مذكور  هو  وكام  الامك، 

من    تدل عىل آ ن الرجل ليس يف درجة الثقة  اوالنسايئ، وادلارقطين، وآ يب حات؛ لك ه

 الفظ، ولكن يس تحق آ ن يأ خذ رتبة "صدوق". 

قال:    جنده  "التقريب"  يف  جحر  ابن  الافظ  الكم  ا ل  نرجع  عندما  لكل 

 "ثقة"، لكن الهيب قال:  "،  من حفظه  "صدوق، اكن حَيفظ مث َكبِّ فصار كتاب ه آ ثبَت 

 الصواب آ ن يقال فيه "صدوق"؛ نكتفي هبذا، فهو جي د حبق ِّه. و 
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ابعة[ َ كل بني هذا  (  متيزي):  1]الرتمجة السَّ دها متيزيا؛ يريد مهنا آ ن ي مزي  الرتمجة اليت ي ورِّ

حياّن يقع ، وتظن االثنني واحدا، وآ  ليكع   الرتامج  الراوي، والي قَبهل حىت ال ختتلط

يظن احملدثني؛  عند  اثننيهذا  الواحد  ويظنون  واحدا،  االثنني  هذا  ون  وآ ل ف يف   ،

وَ كتابَه    - رمحه هللا- اخلطيب البغدادي   آ راد  )متيزي(  فهنا     آ وهام امجلع والتفريق"حضِّ "م 

ذاك نيسابوري، َعْبدي،  (  خيلْ آ محد بن ال زهر البَ )آ ن ي مزي  كل بني املتقدم وهذا؛  

 َ كر  خيلْ وهذا ب ، هذا ليس من رجال الكتب الس تة، وليس من شط الكتاب، لكن ذ 

 قَبهل.  اليفقط للمتيزي بينه، وبني 

براهمي بن سعد :روى عن )   . انسَّ ومعروف بن حَ   ،يعقوب بن ا 

َ   ،زميةآ بو بكر محمد بن ا حساق بن خ    :روى عنه براهمي بن ن وآ محد بن   ،ي بَ نْ  العَ رْص وا 

 . سل ِّ غَمحمد بن امل  

ق بيهنام (  هلبْ فردا عن الي قَ م    "الثقات"ان يف  بن حبَّ اذكره    يش يعين؟ يعين آ نه: فرَّ ا 

اكن ينتحل مذهب آ هل الرآ ي  "  :وقال)آ ي: جعل هلام ترمجتني  (  هلبْ فردا عن الي قَ م  )

 "(.املس تدرك"وآ خرج هل الامك يف ، "ُيطىء وُيالف

مذهب آ هل الرآ ي، هذا  (  اكن ينتحل مذهب آ هل الرآ ي)الحظ هنا قوهلم:   

الفقه ما يف العقيدة، آ و يف  ا  لف؛ َمن يَس تعمل رآ يه  فهو   ؛مذهب مذموم عند السَّ

لف، لكن ما املراد ابلرآ ي يف الفقه؟   يبني  لنا ذكل اال مام ال وزاعي  مذموم عند السَّ

"حنن ال  هو الي آ ذكره مبعىن الكمه ال ن، قال:  مل ا تلك م يف آ يب حنيفة،    - رمحه هللا- 

ذا جاء   ا  آ اب حنيفة  لكن  لك نا يرى،  يَرى؛  بأ نه  آ و  يَقيس،  آ نه  َحنيفة  آ يب  ننكر عىل 

ه ابلرآ ي"   ، الكمه موجود يف "ذم ِّ الالكم  - ريض هللا عنه- آ و كام قال  الديث رد 

 .2وآ ههل" ل يب ا سامعيل الهََروي 

 
 . 42الدقيقة:  1
ِ َصلَّي   َولَِكنَّا نَقَْمنَا َعلَْيِه أَنَّهُ  ،يََرى ُكلُّنَا ،َما نَقَْمنَا َعلَى أَبِي َحنِيفَةَ أَنَّهُ يََرى األوزاعي: قَالَ  2 يَِجيئُهُ اْلَحِديُث َعِن النَّبِي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَيَُخاِلفُهُ إِلَى َغْيِرهِ   ( 3/ 3) وأهله  كالم. ذم الَّللاَّ
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نة، وآ هل ا:  فالرآ ي املذموم م عىل الكتاب والس   كثري    لرآ يهو الرآ ي الي ي قد 

مون الرآ ي عىل الكتاب والس نة، وآ حياّن جتد    اكنوا من هذا القبيل، اكنوا  مهنم ي قد 

، َمن جاءه ادلليل من الكتاب والس نة، وردَّه ابردة  ذارابعض العلامء يعتذرون هلم اع

َذر  ؛برآ يه ، وآ ن ي بتعد عنه اكئنا َمن اكن، تعظمينا للكتاب والس نة، فهذا يَنبغي آ ن حي 

وعىل قْدر ما حيرتم الشخص كتاب هللا وس نة رسوهل صىل  احرتامنا للكتاب والس نة،  

 عىل قَْدر ما حَنرتمه، ونرفعه، وحنب ه.  ؛ هللا عليه وسمل 

  مل يذكره الافظ ابن جحر يف "التقريب"، وال (  خي لْ آ محد بن ال زهر البَ ) هذا  

ِّي يف "هتذيب الكامل".  نتوقف ا ل هنا، ونكتفي هبذا القدر.   املِّز 
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 الث من التعليق عىل "هتذيب الهتذيب" رس الثد تفريغ الد 

ميل  سح يخ أ بو الح قال الش     : - حفظه هللا تعال - ن عيل الرد

أ ما  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته، امحلد هلل، والصد   الة عىل رسول هللا، 

 بعد: 

 فهذا اجمللس الثالث من جمالس القراءة من "هتذيب الهتذيب". 

 : - رمحه هللا تعال - ف  املؤل   قال  

لراوي أ خرج هل  هذا رمز للبخاري يف "حصيحه"، أ ي: هذا ا(  )خ:  1]الرتمجة الثامنة[ 

 .وهذه ابلطبع قرينة من قرائن التقويةالبخاري يف "الصحيح"، 

ر   ،ميلح الس    ،ني بن جابرصح أ محد بن ا حساق بن الح ) رضب  اكن يح   ، ماريأ بو ا حساق الّس 

 . اكن جشاعا يف الروب (لثح بشجاعته املح 

 .(وغريمه  ،وعبد هللا بن موىس  ،وعامثن بن معر بن فارس  ،بيديعىل بن عح   :روى عن)

أ ي:  (  وابنه)  ال مام، صاحب "الصحيح"، محمد بن ا سامعيل (  البخاري  :روى عنه) 

وعبيد هللا بن   ،نريوبكر بن مح   ،أ بو صفوان ا حساق بن أ محد)  ابن أ محد بن ا حساق

ة رجال. أ ي: ع  ( ةوعدد  ،واصل  د 

املأ مون اخلليفة (  قبلها فمل يح   ،ب املأ مون ل يب ثالثني أ لف درمههح وح   :قال أ بو صفوان)

هحب(   هذا يدل عىل ماذا؟  ( قبلها فمل يح  ،ثالثني أ لف درمه)ل بيه )وح

 ]اجلواب[: يدل عىل الورع، وعىل الصالح. 

 . (242ربيع الآخر س نة مات يوم السبت لست بقني من )

 
 (. 1/15هتذيب الهتذيب )  1
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أ ي: اكن    (أ خباره يف املغازي والشجاعة كثرية )  الالكم للحافظ ابن جحر الآن(  قلت)

حاراب   . يحشارك يف الغزو، واكن جشاعا، مح

واكن من  )أ ي: كحث ريي الغزو  (  ائنيزد اكن من الغح  :فقال  "الثقات"بن حبان يف  اوذكره  )

 اكن رجال عابدا، جماهدا يف سبيل هللا.  (ك مع لزوم اجلهادسح أ هل الفضل والن  

ينه، ومل نسمع شيئا يف حفظه ا ل الآن.    هذا لك ه ثناء عىل د 

ينه.  ظاهر  ( عمل يف ال سالم مثلح ما يح  :وقال البخاري)  يف أ نه يحثين عليه يف د 

يتبادر  ل  (  ين قتلت به أ لف تريكأ  أ عمل يقينا    :مسعته يقول  ،بيد هللا بن واصلوقال عح )

ون اليوم ابل تراك؟ ل، تكل التسمية  ا ل ذهنمك أ ن املقصود ابلرتك هنا: اذلين يحسم 

، وأ هل تكل املناطق    هنا   ببالد القحسطنطينية، وما حولها؛ الرتك  للرتك،  حادثة مهح التدرتح

يح الرشقية ) أ ن  انظر حرصه    (س يفه  : يعين  ،دفن معيولول أ ن يكون بدعة ل مرت 

لف   ؛ اكنوا حريصني عىل  - ريض هللا عهنم - عىل الس نة، وهذه صورة من صور السد

ذلكل مل يفعل    خفحيش أ ن يكون فعل هذا بدعة  الس نة، وعدم الابتداع يف دين هللا؛

، وهو أ ثىن عىل ال مام البخاري كام يف "فتح الباري" فقال:  - ريض هللا عهنم وأ رضامه- 

دقه من أ راد أ ن يحنظر ا ل"  فليحنظر ا ل محمد بن ا سامعيل".؛ فقيه حبق ه، وص 

بن اده  قي    - ساكن الراءا  بضم السني و - ي  مار والّس  )  الالكم للحافظ ابن جحر(  قلت)

معاين؟ ( معاينالسد   أ ين يحقي  ده ابن الس 

ر ) ]اجلواب[: يحقي ده يف كتابه "ال نساب"  .(ارىمار قرية من بح نس بة ا ل سح

ماري  (  زيم   وكذا هو بط ال    ،بفتح السنياين  سد عيل الغح وضبطه أ بو  ) وحىك  )الّسد

ماري.( كّس السني: شاطي فيهر   ال  الّس  

ن اكن يف الكهمم، وثناهئم عليه مل يذكروا شيئا يحشري  ]خالصة حال الراوي[:   ا ل  وا 

قرينة   ومع  هل،  معرفهتم  مع  الفظ  عن  ينه، وسكوهتم  د  ثناءمه عىل  أ ن  ل  ا  حفظه، 



3 
 

يدلنا هذا لكه عىل أ نه ممن يحقبل حديثحه، فيحعطى  ؛  ا خراج البخاري هل يف "الصحيح" 

تبة "صدوق"، وهذا اذلي فعل الافظ ا  ، تطمنئ  1بن جحر يف "تقريب الهتذيب" رح

تج  به.   النفس ا ل مثل هذا، وُيح

 

أ ي: أ خرج هل أ بو  (  د)  ،أ ي: أ خرج هل مسمل يف "حصيحه"(  )م:  2]الرتمجة التاسعة[  

خرج هل  أ ي: أ    س()  ،أ ي: أ خرج هل الرتمذي يف "جامعه"(  ت)  ،داود يف "سننه"

دسايئ يف "سننه"  ح زيد بن عبد هللا بن أ يب ا حساق الح أ محد بن ا حساق بن  )  الن   ،يمرضر

 . (يصر البح  أ بو ا حساق  

،  هبووح   ،ام وهد ،  3بن املحختار  وانةوأ يب عح   ،وعبد العزيز  ،مةلح حامد بن سح   :روى عن)

 . انطد والقح 

براهمي اجلح   :وعنه  أ ي: أ بو بكر    [يبة وابنا أ يب شح ](  يبةوابنا أ يب شح  ، مثةير وأ بو خح   ،وهري ا 

، راشخ  وأ محد بن السن    ،ويعقوب بن شيبة)  ،شيبة، وعامثن بن أ يب شيبةبن أ يب  

 . (وغريمه ، والارث بن أ يب أ سامة

ولكين تركته من    ، صدوقا   - ا ن شاء هللا - اكن عندي  )  أ ي: ابن حنبل  د(قال أ مح)

ئل ال مام أ محد بن حنبل؛ قالوا هل: كتبتح عنه؟   (دخل هل يف يشء  ،أ جل بن أ كمث س ح

ذن يوجد    عنأ ي: عن أ محد بن ا حساق، قال: "ل" تركتحه   معد؛ مل أ كتب عنه معدا، ا 

معد، لبد من وجود يشء فقيل    نيشء عند ال مام أ محد، فعندما يرتك الكتابة عنه ع

يش أ نكرتح عليه؛ فيه يشء يف نفسك أ نكرته عليه، فلهذا تهل ركت حديثه، مفا اذلي  : ا 

يف الديث اكن جيدا، اكن  (  صدوقا   -ا ن شاء هللا - اكن عندي  )، فقال:  ؟أ نكرته عليه

 
 (. 6رمق:    85) ص  1
 . 7(، القيقة:  1/15) هتذيب الهتذيب  2

 (. 1/15(، ويف طبعة الرساةل: "وعبد العزيز بن اخملتار، وأ يب عحوانة" ) 1/14كذا يف الطبعة الهندية )  3
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هو ُيىي بن أ كمث، اكن عامال    ابن َأكرمثح هذا؛(  ولكين تركته من أ جل بن أ كمث)  صدوقا 

، املأ مون: ال مري العبايس، وكذكل املتوّك   ( دخل هل يف يشء)للمأ مون، وللمتوّك 

رمحه  - دخل معه يف معل السلطان، هذا هو السبب اذلي جعل ال مام أ محد    أ ي:

لف  (  أ محد بن ا حساق) يرتك الرواية عن    - هللا اكنوا    - رمحهم هللا -فكثري من أ مئة الس 

هلم؛   ويعملون  السالطني،  يدخل عىل  ن  مح ا ل  يحنكرون عىل  ي ؤدي هبم  ل ن ذكل 

 ماذا؟

ل ضياع ديهنم، بسبب ما يحعر  ضون أ نفسهم هل من    ]اجلواب[: ا ل فتنهتم يف ديهنم، وا 

ما أ ن يوقعك يف   الخول عىل السالطني؛ فالسلطان يس تعمل الرتغيب والرتهيب؛ فا 

أ و اب السلف  الرش  ابلرتغيب،  ون من   -ريض هللا عهنم- لرتهيب؛ فذلكل  يحفر  اكنوا 

رون أ يضا ممن يدخل علهيم، حىت ا ن بعضهم تلكم يف   ذ  الخول عىل السالطني، وُيح

الز هري لخوهل عىل بعض   فتنة،    بين ال مام  وحنن  ُأميدة، فالخول عىل السالطني 

الشديد  ولل سف  يف  ا    :أ قول   ؛لل سف،  وقعوا  العمل  طلبة  من  كثريا  ال فراط،  ن 

ر مهنم عال ،  والكثري مهنم وقعوا يف التفريط مع ال مراء  ذ  ج نية، فأ ج  فالبعض أ خذ ُيح

هامء علهيم،   ليه من الرش  علهيم  وأ مل ها  القلوب  وحشنال    ، وهذا يؤدي ا ل ما يؤدي ا 

د هلم حىت جرفوه يف  كام تعلمون. ويف املقابل بعض  أآخر أ خذ يحدخل علهيم، ويتود  

عون    بلضاللهتم، وضياعهم، ل أ تلكم عن ُأانس بعيدين،   أ تلكم عن طلبة عمل يد 

ين   لفية؛ دخلوا عىل الاكم، ودخلوا هلم يف أ مور حىت أ ضل ومه، وأ ضاعومه عن د  الس 

املتاهات ل ياكدون    ذهيب أ خرى، واذلين يدخلون يف ههللا، ابلرتغيب اترة، وابلرته 

 خيرجون سلميي الال. 

التقوى    من  عنده  اكن  لكن  ال مئة  معل  يف  يدخل  اكن  الكبار  ال مئة  بعض 

والصالح، والزهد، والعبادة ما مينعه من الاجنراف خلف السلطان اكل مام الزهري  

املنكر أ يضا، وكذكل ُيىي بن   ، ومع ذكل اكن يأ مر ابملعروف ويهنىى عن-رمحه هللا - 
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أ نه ما اكن يحداهن يف دين هللا، مع أ نه اكن يعمل للسلطان، حىت    :أ كرث مما ذكروه عنه

ح   م عليه بعضهم. قح ن

السلف:  مهنج  من  أ ن  تعمل  أ ن  املوضوع  م    فاملهم يف  الاك  عىل  الهتييج  عدم 

املسلمني، ويف نفس الوقت أ يضا: عدم الخول هلم يف أ عامهلم، وعدم الخول علهيم؛  

ن ]ل ن هذا س يحجرفك عن دينك،   م م  وخصوصا يف زماننا هذا اذلي صار فيه الاك 

 . ، فالخول علهيم فتنة وش  (1[ )أ بعد عباد هللا عن دين هللا

يف يش: من  (  دخل هل يف يشء  ،ولكين تركته من أ جل بن أ كمث):  -رمحه هللا- مث قال   

 معل السلطان. 

د   ،وأ بو حامت ، رعةوأ بو زح  ،وقال يعقوب بن شيبة)  . (ثقة :ومحمد بن سعد ،سايئوالن

ينه،   ا ل الآن مل يحضع فه أ حد، حىت ال مام أ محد أ ثىن عليه يف حديثه، ويف د 

ل أ نه أ نكر عليه الخول يف معل   السلطان، وهؤلء امخلسة قالوا فيه "ثقة".ا 

مرة قال النسايئ فيه "ثقة"، ومرة قال فيه: "ليس  (  ليس به بأ س  : وقال النسايئ أ يضا )

 به بأ س".

   (.211مات ابلبصة س نة  :بن سعداوقال )

 .(مل يكن بأ محد بأ س :عن أ محد روزيوقال امل)

 
ن أ بعد عباد هللا عن دين هللا[  :تنبيه همم - 1 م م   ]وخصوصا يف زماننا هذا اذلي صار فيه الاك 

ين راجع عنه، وأ س تغفر هللا منه، وأ محد هللا أ ن من عيل   بأ ن   هكذا قلت يف الصوتية، وهذا خطأ  مين، ل جيوز قوهل، وا 

 نه قبل مويت. أ مكنين من الرتاجع ع 

واخلطأ  من وهجني: ال ول: أ نين معمت القول يف الاكم أ هنم من أ بعد عباد هللا عن دين هللا، وهذا العموم ابطل، والثاين أ ن 

ن كنت نهبت عىل املهنج الق يف التعامل مع الاكم، ولكن هذا   مثل هذا الالكم ل يقال يف الروس العامة وعىل املنابر، وا 

هنج السلف، ورمبا يتخذه البعض ذريعة ملا ُيرم. وهللا أ عمل وامحلد هلل، وأ سأ ل هللا الثبات عىل مهنج السلف  الفعل خمالف مل

 حىت املامت.

ن خالفت الصوتيات التفريغات ومصحح ما يف الصوتيات من   ،فالتفريغات يه املعمتدة واملعتربة، ل هنا مراجعة ومدققة ،وا 

 . امحلد هللأ خطاء فهيا. و 
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: أ محد بن عيل بن محمد، أ بو بكر يهوح نجح بن مح ا(  اكن ُيفظ حديثه  :يهوح نجح بن مح اوقال  )

 وهو مطبوع."رجال حصيح مسمل"  ، هل كتاب428مات س نة   يهوح نجح مح بن ا

  بنح اومنه ينقل    "،الثقات"ان يف  بد وهبذا ذكره بن ح  )  الالكم للحافظ ابن جحر(  قلت)

 (منجويه

ذن الآن خالصة ما قيل فيه:     ا 

 ليس به بأ س.: صدوق، وقال فيه مرة : مرةقال فيه ال مام أ محد  -

 "ليس به بأ س". :"ثقة"، ومرة  :وقال النسايئ مرة -

د   ،وأ بو حامت   ،رعةوأ بو زح   ،وقال يعقوب بن شيبة )  -   يف رواية اثنية   (سايئوالن

 (. ثقة :ومحمد بن سعد )

 ،وال مام أ محد قال: ليس به بأ س، أ و صدوق)ثقة(،  فيه  فهؤلء مخسة قالوا  

، وعندما ترك ال مام أ محد الرواية عنه؛ تركه  الرتبة واحدة، والنسايئ هل قولن

؛   وهو دخوهل يف معل السلطان، والصحيح أ ن هذا ليس بقادح وليس  بسبب 

ذا اكن الرجل من أ هل التقوى، ومن أ هل اخلري، ومن أ هل   اكفيا لرتك حديثه ا 

 السلطان. شاركته يف معل  مب   ، وما فحنت يف دينهالصالح 

  ه ؛ وذكل ل ن ال كرث قالوا في فيكون الراحج يف هذا الرجل أ ن يحقال فيه: "ثقة" 

ل ال مام أ محد، ورواية عن النسايئ، والرواية   ه ، وما قال فيذكل "ليس به بأ س" ا 

 اليت وافقت امجلاعة أ ول وهللا أ عمل، فيحقال يف مثل هذا: "ثقة".  1الثانية 

النظر ا ل ال كرث، هذه صورة  ؛  أ قوال العلامء اخملتلفة مفن طرق الرتجيح بني  

 . من الصور 

 
 أ ي: الرواية الثانية عن النسايئ.  1
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فظ"   "ثقة، اكنتقريب":  ال ننظر ماذا قال الافظ ابن جحر، قال فيه يف " ،  1ُيح

 جيد، ترجيحا لقول ال كرث.

 

العاشة[  أ بو داود يف "سننه")د(    :2]الرتمجة  أ خرج هل  بن )  أ ي:  ا حساق  بن  أ محد 

يران، يسكهنا   :   ال هوازي (  ال هوازي  ،عيىس نس بة ا ل "ال هواز" مدينة شامل غرب ا 

دخال جامعهتم فهيا، وتحغليهبم  ض، ولكن الراف(3الس نة)  أ غلبية من العرب اولون ا  ة ُيح

علهيم، وهذه من الس ياسة اليت يس تعملها الرافضة يف طمس وجود أ هل الس نة يف  

ون سواد جام هل الس نة يك  يقضوا  طق اليت يكرث فهيا أ  عهتم يف املنا تكل البالد؛ يحكرث 

ذا اكن  فالطائفة   عىل أ هل الس نة يف تكل البالد، قليلني لن يكون هلم تأ ثري    أ هلها  ا 

من تح   كبري ا، والقّل  مع الز  ذا اكنوا كحرثح ضمحل، والرافضة ل يس تكينون عن حرب كام ا 

اس هبم أ فضل ن الكثري من العاة ال غبياء، ول أ رى وصفا يحنا  أ هل الس نة، ولل سف  

"نتعاون  بقاعدة:    معالالرباء مهنم،  عدم  رافضة، و لللولء  من هذا الوصف، ينادون اب

فيه"؛ اختلفنا  فامي  بعضا  بعضنا  ر  حعذح وي عليه،  ات فقنا  البدع،   فامي  أ هل  بقها  يحط  قاعدة 

بقها الكثري من الكفرة؛ جيمت بقها الكثري من العلامنيون، ويط  عون مجيعا علهيا، ما بني  ويحط 

ع   العلامنيموس   بقها  يحط  القاعدة  يف  ون، وأ هل وحدة ال داين، وغريمه،  ومضي  ق، هذه 

رف عن غري ذكل ، يعين ننظر  دعوهتم ا ل الالتقاء يف القوامس املشرتكة، وغض   الط 

جتدها مجيعا جتمتع   ؛ا ل ال داين مثال: تأ يت ا ل الاينة الهيودية، وال سالمية، والنصانية

ب؛ يف الاعرتاف بوجود هللا   م هذا القامس - س بحانه- يف الاعرتاف ابلر  ، قالوا: نحعظ 

رف عن بقية ال مور مه، وجنعل ولءان عىل هذه املسأ ةل، ونغض  الط  ، املشرتك، ونحفخ 

القضاء عىل مسأ ةل الولء والرباء يف الايانت، دعاة وحدة   طبعا العلامنيون يريدون 

 
 (. 7رمق:    86تقريب الهتذيب، )ص  1
 . 20(، القيقة: 16- 1/15هتذيب الهتذيب )  2
 إلى السنة والحمد هلل.  منهم ، واليوم انتقل الكثير منغالبهم من العرب الشيعة 3
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ال داين يريدون أ ن جيعلوا الولء والرباء يف القامس املشرتك هذا، بعض اذلين يفهمون 

قالوا: ل، الاكفر اكفر، واملسمل مسمل، لكن جيب أ ن يكون ولؤان،    قليال من املسلمني

الف شع هللا؛ غح واجامتعنا عىل ال   ضد  سالم فقط، مع غض  الطرف عن ّك ما خيح

هل ا ل هللا، محمد رسول هللا، حىت ولو اكن منافقا،   الطرف عنه، املهم أ نه يقول: ل ا 

هل ا ل هللا، محمد رسول هللايقول:    ما دام   عندمه ذن: جيب أ ن ت  ل ا  ،  واليهفهو مسمل، ا 

دعوة ا ل هدم ال مر ابملعروف، والهنىي عن    هذه،  عليهنا  مل يوافق عىل ما    ل تعاديهو

خالصة املوضوع يف هذه    ههدم عقيدة الولء والرباء، هذ  ة،يح هدم النص   واملنكر،  

 القاعدة، اس تطردان فقط للمناس بة. 

د   ،ال هوازي  ،أ محد بن ا حساق بن عيىس)  : -رمحه هللا- قال املؤلف   كذا وقعت  (  راالبح

دار(  يف "هتذيب الهتذيب"   خراجه من  )البح هن، أ و ا  ابلراء املهمّل، نس بة ا ل بيع ال 

"  اجلذور، ووقعت يف "هتذيب الكامل" البح از ابلزاي املنقوطة، نس بة ا ل بيع "الب    

 . (عةلر صاحب الس    ،أ بو ا حساق )ويه الثياب 

ح وأ يب أ محد الز   ،صريجحاج بن نح  :روى عن )   . (وغريمه ،ئواملقر   ، رييب

اذلي هو ابن   "لبح الند "كتاب  صاحب(  "بلالند "وذكر صاحب  ،  أ بو داود  :روى عنه)

ومل أ قف   ،أ ن النسايئ روى عنه)  عساكر، كتاب "معجم الش يوخ"، قال ابن عساكر

د ) هذا الكم امل ز  ي( عىل ذكل  . (مهوغريح  ،اليقيوح ان اجلح بدح وعح  ،نيا وابن أ يب ال    ،اروالبح

النسايئ) لكمة   صاحل؛(  صاحل  :قال  احملدث  أ طلق  ذا  ا  اللكمة؟  هبذه  يعنون  ماذا 

ها لنا الافظ ابن جحر   ، قال الافظ يف ترمجة "ا حساق - رمحه هللا- "صاحل" فقط، يحفّس 

رعة فيه: "صاحل" قال الافظ ابن جحر:   براهمي الحنحيين" يف قول أ يب زح "يعين يف  بن ا 

أ ي: هذه اللكمة يه توثيق يف الين ل يف الديث، ونب ه عىل    " يف حديثه  دينه، ل
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أ يضا يف "الن كت" قال:  1ذكل  يريدون به يف الاينة"  ،  منا  فا  الصالح  أ طلقوا  ذا  "فا 

ذن: تفيدان هذ ثبات الفظ.ا   ه أ نه صاحل يف الاينة، ول تنفعنا يف ا 

 . (250مات س نة  :بن أ يب عاص اوقال )

مح )  الالكم لبن جحر(  قلت) عن  املتأ خرين  بعض  ذكره يف    سلمةنقل  أ نه  قامس  بن 

براهمي، أ بو القامس، ال ندليس، سلمة بن قامسمح ه"(  ش يوخ" : هو مسلمة بن القامس بن ا 

، وقد تلكم بعضهم فيه؛ فيه بعض الالكم، وتوثيقه ليس 353القرطيب، تويف س نة  

نقل بعض  )كتوثيق املتقدمني، توثيقه قريب من توثيق ابن عساكر، لكن هنا يقول لنا  

مح  عن  يف  املتأ خرين  ذكره  أ نه  قامس  بن  ذه"(  ش يوخ" سلمة  "يف  أ ي:  النسايئ  كره 

لكن ل يلزم منه أ نه روى عنه    .  "صدوق  ،كتبنا عنه شيئا يسريا"  :وقال)ش يوخه"،  

ه لكن ل يلزم من ذكل أ ن النسأ ي: ممكن أ ن يكون هذا    ("السنن"يف كتاب   ايئ  ش يخح

من هذا أ ن النسايئ قال فيه )صدوق( هنا    تفيدروى عنه يف "السنن"، لكن نس  

  .رواية )صاحل( ويف رواية )صدوق(رواية اثنية؛ ففي 

مفثل نقول فيه "صدوق" كام قال تلميذه النسايئ، والتلميذ  ]خالصة حال الراوي[:  

 يكون عارفا بش يخه.  

 

 

 

 

 

 
 امسه الاكمل: "الن كت عىل كتاب ابن الصالح".  1
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أ ن   وهنا قرينة:أ ي: أ خرج هل ابن ماجه يف "سننه"  )ق(    :1]الرتمجة الادية عرشة[ 

الرتمذي،   أ بو داود، ول  البخاري، ول مسمل، ول  رج هل ل  الراوي مل خيح ول  هذا 

د ابل خراج هل ابن ماجه،  النسايئ والكثري من اذلين يتفرد ابن ماجه ابل خراج  ، تفر 

مي أ بو هره بن عبد الرمحن السد ير بح أ محد بن ا سامعيل بن محمد بن نح )  جتدمه ضعفاء   ؛ هلم

بغداد  ،املدين  ،ذافةحح  بغداد،    (نزيل  ونحزل  املدينة،  بغداد  أ صل من  أ هل  فس تجد 

 فأ هل بدل الشخص أ درى به من غريمه. أ درى به من غريمه،  

ومسمل بن   ، - وهو أآخر من روى عنه من أ هل الصدق-   "املوطأ  "ماكل    :روى عن )

 . (وجامعة ،اندوابن أ يب الز     ،يجنر خال الز   

  ،اميلحح والسني بن ا سامعيل املح   ،اص صد ويعقوب اجلح   ،مريعح وال  ه،ن ماجاب  :وعنه )

 . (وهو أآخر أ حصابه ،دلخر ومحمد بن مح 

أ ي أ ن حديثه ضعيف جدا،    :مرتوك الديث  (مرتوك الديث  :قال الامك أ بو أ محد)

 ل يصلح حىت يف الشواهد واملتابعات.  

 .(ابلبواطيلمع ه وحدث عن  ،"ابملوطأ  "ث عن ماكل حدد  :بن عدياوقال )

الارقطين) الديث  :وقال  مح   ،ضعيف  غري  أُ   ،الفد غحاكن  يف  أ حاديث  عليه  دخلت 

 (. به تج  ل ُيح ) يروهيا، مع أ هنا ليست من أ حاديثه فصار( فقبلها  "املوطأ  "

الربح ) فيه  :قاين وقال  الرأ ي  حسن  الارقطين  أُ   ،اكن  أ ن  يف  وأ مرين  عنه  خرج 

 يتبني  هل حاهل. لعل هذا قبل أ ن "( الصحيح"

اكن ُيرض معنا    :ذافة فقالسأ لت أ اب مصعب عن أ يب حح   :اميل عن أ بيه حح وقال املح )

عندما اكنوا يعرضون ال حاديث عىل ماكل، ويقرؤون عليه، اكن  ( العرض عىل ماكل

رض يف اجمللس.   هو ُيح

 
 . 31، القيقة:  (1/16هتذيب الهتذيب )  1
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 . (259مات يوم عيد الفطر س نة  : خدلح مح قال محمد بن )

 . (8مات س نة   :ن قانعابوقال ) ابن جحرالالكم للحافظ ( قلت)

الكذب)  البغدادي(  وقال اخلطيب) يتعمد  أ ن بعض  (  مل يكن ممن  هذا دليل عىل 

الرواايت اليت رواها يه كذب وأ ابطيل، ورواايت منكرة، وهذه تأ يت من الراوي؛  

ما لهذا،   ما لهذا، وا  ما ل نه كذاب، ويضع ال حاديث، أ و لشدة سوء حفظه، ا  فعندما  ا 

يقول: "فالن مل يكن يتعمد الكذب" أ ي أ ن الرواايت شديدة الضعف اليت وقعت  

دفع عن حصة السامع عن ول يح ) ولكن ل نه شديد الضعف،،  كذاب   همنه ليست ل ن 

بن صاعد من  اوامتنع    ،وغريه ابل ابطيل  ،ث عن ماكلحدد :  عدي  بنح اولفظ    .ماكل

د .  ة التحديث عنه مد   ( بهذافة فكذد مسعت الفضل بن سهل ذكر أ اب حح   :اجوقال الّسد

اعترب أ ن هذه ال حاديث الواهية من كذب هذا الرجل، وبعضهم    الفضل بن سهلهنا  

ة منا تقع منه ال خطاء بسبب شدد ا    أ حسن به الظن، وقال: مل يكن يتعمد الكذب، 

أ ي (  بن معراعن    ،عن انفع  ،حدثين ماكل  :يشء يقول به يقول  ّك    :وقال)ضعفه  

 ويرويه.  يشء يحضع هل هذا ال س ناد

ته عن ماكل ما أ نكره ض عيل من رواي رح ث عنه ا ل أ ن عح كنت أ حد     :زميةبن خح اوقال  )

 وي ال حاديث ال ابطيل واملنكرة عن ماكل، وعن غريه.ر فهو ي( هقليب فرتكتح 

ح اوقال  ) ذافة ضعيف  أ بو حح   : ذكره  ثر حديث  ا    ي ربح قر بن عدي يف ترمجة سعد بن سعيد امل

ممكن البالء املوجود، الرواايت اليت يه أ ابطيل، لعل السبب   (جدا لعل البالء منه

 .هو

 .(عن ماكل مس تقامي "املوطأ  "روى  :ارقطينيقي عن الد ت  روى العح )
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عندما يقارنون  (  ثباتما ليس يش به حديث ال    "الثقات"يروي عن    :بن حباناوقال  )

الثقات عن بعض احملدثني، جيدونه يروي بعض   ال حاديث مل يروها  روايته برواية 

د هبا هو.   الثقات، تفر 

ر  معح     ،مّلحصيح يف اجلح   "للموطأ  "سامعه    :هيبوقال اذلد .  اكن ضعيفا   :بن قانعاوقال  )

 . (حنوا من مئة س نة

كام    ؛مّلحصيح يف اجلح   "للموطأ  "سامعه  هذا يقال فيه:  ثل  مف   ]خالصة حال الراوي[: 

ما أ ن يقال فيه "مرتوك الديث" كام ، لكنه ضعيف  - رمحه هللا- قال اذلهيب   ا، ا  جد 

فيه   فاجلرح  عحدي،  ابن  قال  كام  فيه "ضعيف جدا"  يقال  أ و  الامك،  أ محد  أ بو  قال 

، فال داعي للنظر ا ل غري ذكل، فهو "ضعيف مفّس   ، والكهمم واحض، والسبب بني  

ا".  جد 

 وهللا أ عمل   نكتفي هبذا القدر. 
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 "هتذيب التهذيب"تفريغ الدرس الرابع من التعليق عىل كتاب: 

 : -حفظه اهلل تعال -قال الشيخ عيل الّرميل 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:

، نسأل اهلل أن  "هتذيب التهذيب "فهذا املجلس الرابع من جمالس القراءة يف  

 .ينفع هبا

 :-رمحه اهلل-قال املؤلف 

شكاب  إأمحد بن  ) أي: هذا الراوي أخرج له البخاري  )خ(    [:12]الرتمجة  

 ، عمرم    :وقيل اسم أبيه  ،نزيل مرص  ،أبو عبد اهلل الصفار الكويف  ،احلرضمي

 . عم  جُم    :شكابإسم اوقيل  ،عبيد اهلل :وقيل 

 . وغريهم ،ورشيك  ،اشي  وأيب بكر بن ع   ،ضيل حممد بن فُ   :روى عن

وبكر   ،وأبو حاتم)  ال يروي إال عن ثقة  :وهو ممن قيل فيه(  البخاري  :وعنه

ويعقوب   ،ويعقوب بن سفيان  ،وس سر  ة الط  وأبو أمي    ،مياطيبن سهل الد  

يعقوب  : يروي عنه، وُيوّثقه،  يعقوب بن شيبة  ("كويف ثقة"  :وقال،  بن شيبة

الس    بن شيبة هذا: يوسف،  أبو  الّصلت،  بن  بن شيبة  يعقوب  دوس،  هو 

احلديث، من طبقة البرصي، نزيل بغداد، احلافظ الكبري، كان من كبار علامء  



2 
 

م عني،   بن  وحييى  أمحد،  الذهبي  اإلمام  عن  قال  كالمه  له -  "مسنده"يف 

أي: يعقوب    "وُيوّضح علل األحاديث":-قال الذهبي رمحه اهلل-:  -مسند

ويتكلم  "ويوّضح علل األحاديث    "مسنده"بن شيبة يذكر األحاديث يف  

هذا موضع الشاهد   "عىل الرجال، وُُيّرح ويعّدل بكالم مفيد عذب شاف

- هذا ثناء من اإلمام الذهبي    "وُُيّرح ويعّدل بكالم مفيد عذب شاف"

اد، ثناٌء منه عىل هذا اإلمام، قال:-رمحه اهلل بحيث إن  "  ، وهو العاّلمة الن ق 

ي ملُّ   ال  مسنده  يف  عنهالنّاظر  روى  ن  م  ّل  ق  لكن  توثيق  .  "منه،  أول  فهذا 

 .قوب بن شيبةعألمحد بن إشكاب احلرضمي، حصل عليه من ي

حيفظ    ؟ أي:صاحب حديثإيش يعني    (صاحب حديث  :وقال أبو زرعة)

ن مل يكتب  "سمعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول:  األحاديث، قال أبو ُزرعة:   م 

ن مل  "وقال ُهشيم:    ،"عرشين ألف حديث إمالًء مل ُيعد  صاحب حديث م 

وال يلزم طبعا من ذلك أن  ،  "فظ احلديث، ليس من أصحاب احلديثحي 

ملاذا مل (  كتب عنهأأدركته ومل  ،  صاحب حديث  :وقال أبو زرعة)  يكون ثقة

به، مل   يكتب عنه أبو زرعة؟ ما السبب الذي جعله ال يكتب عنه؟ اهلل أعلم

 ُيبّينه هنا. 
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ن؟ ]اجلواب[: أبو حاتم هذا توثيق مم(  ثقة مأمون صدوق  :وقال أبو حاتم)

 ذا وّثق رجال فُعّض عليه بالنواجذ.الرازي، إ

هذا يدّل عىل ماذا؟ (  كتب عنه حييى بن معني كثريا  :وريوقال عباس الدُّ )

صاحب  "يدل عىل أن هذا الرجل مكثر يف احلديث، وقول أيب زرعة بأنه  

 يدل عىل أنه حافظ.  "حديث

 . 217ر ما لقيته بمرص سنة آخ   :وقال البخاري)

 . مات سنة سبع أو ثامن عرشة ومائتني :بن يونساوقال 

ح    )تقل ابن  للحافظ  مُ )ر  ج  الكالم  كتاب  ل  غُ زعم  يف  الذي  أن  بن  اطاي 

ثامن عرشة "  :يونس أو  تسع عرشة  من   "مات سنة  نسخ  كذا هو يف عدة 

 . بتقديم التاء عىل السني  "التاريخ"

الع    ، مات سنة سبع عرشة   :"الثقات"ان يف  بّ بن ح  اوقال  ،  ثقة  :جيلوقال 

كان ثقة، إذا عل منا بأنه ثقة ال ُيؤّثر فيه إذا    "ربام أخطأ "قوله هنا:    (ربام أخطأ

طأ، ولكن النظر يف نسبة   ؛فيه  ال تؤّثر  "ربام أخطأ " ألنه ما من ثقة إال وهو ُيخ

ة، واهلل أعلم.اخلطأ،  ن وثّقه يدل عىل أهنا نسبة غري معتَب   وتوثيق م 
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وروى عنه، وهوممن قيل فيه    "الصحيح"أخرج له البخاري يف    اآلن عندنا:

عن  إال  يروي  ال  يبة،    بأنه  ش  بن  ويعقوب  الرازي،  حاتم  أبو  ووثّقه  ثقة، 

حييى بن معني كثريا،    ه، وروى عن"الثقات"والع جيل، وأدخله ابن حبان يف  

 . "ثقة حافظ"، فمثل هذا يقال فيه: "صاحب حديث "وقال فيه أبو ُزرعة 

وكان حجة،  "  قال فيه الذهبي تلخيصا ملا وقف عليه من كالم أهل العلم:

احلافظ:،  "مكثرا  حافظ"  وقال  كالم    "ثقة  تلخيص  يف  الصواب  هو  هذا 

 . "أمحد بن إشكاب"األئمة يف 

 

 :1- رمحه اهلل -ثم قال 

يف  )بخ(    [:13]الرتمجة   البخاري  له  أخرج  الراوي  هذا  األدب  "أي: 

األدب  "لكن العلامء أطلقوا عليه    "األدب"، كتاب البخاري اسمه  "املفرد 

أمحد بن أيوب بن  )   "الصحيح "  ام يف أنه كتاب مفرد ع  عىل لينّبهوا    "املفرد 

 . البرصي ،رييع  الش   ،يب  راشد الض  

 .ابة ب  وش   ،عبد الوارث بن سعيد :روى عن

 
 . 7الدقيقة:   1
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  ري، م  ع  واحلسن بن عيل امل    ،وأبو زرعة  ، "األدب"البخاري يف كتاب    :وعنه

 . وغريهم، وأبو يعىل

طبعا عبد اهلل بن  (  "زيادات املسند"وروى عنه عبد اهلل بن أمحد يف    :قلت

؛ مسند اإلمام أمحد من  "املسند"عرفنا ما كان من    "زيادات املسند"أمحد يف  

ن من زيادات ابنه: عبد  اهلل، قلنا: إذا كان شيخ عبد اهلل  ااألحاديث، وما ك

شيخ عبد اهلل غري أبيه، هو أبوه فهذا احلديث ُيعتَب من املسند، أما إذا كان  

حنبل   بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  زيادات  من  يكون  يف  اذكره  )فهنا  حبان  بن 

 (. اه أبا احلسنوكن  ،"ربام أغرب" :فقال "الثقات "

خالصة ؛  هذا ما وقفنا عليه من كالم أهل العلم يف هذا الراوي   إذن اآلن:

(،  ربام أغربوقال: )   "الثقات "أدخله ابن حبان يف  ما عندنا يف هذا الراوي:  

عن ثقة  هوروى  عن  إال  يروون  ال  فيهم:  قيل  ممن  وأبو    :ثالثة  البخاري، 

أمحد،   اإلمام  بن  اهلل  وعبد  الكتب  ُزرعة،  أصحاب  من  أحد  له  ج  رِّ ُيخ ومل 

ّرج له إال البخاري يف   أي: ليس   "األدب املفرد"الستة، يف كتبهم الستة، مل ُيخ

فهل   الستة،  الكتب  التي  من  بالقرائن  يخكتفى  وهل  هذا؟  بمثل  تج  ُيخ

 ذكرناها؟ 

 .حملُّ خالف بني أهل العلم]اجلواب[:  
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ملّخصا ملا وقف عليه من كالم أهل    -احلافظ ابن حجر -قال فيه احلافظ  

ُيقبل حديُثه، وإال    "مقبول"  الرجل، قال فيه:العلم يف هذا   ُتوبع  إذا  أي: 

، وهكذا عادة احلافظ ابن  "تهذيب تقريب ال"فال، كام بنّي ذلك يف مقدمة  

، فإذن: احلافظ ابن  "مقبول"عنده يقول فيه    "جمهول احلال"حجر، غالبا  

 ج به.حجر مل ي كتف بالقرائن التي ذكرناها، ومل حيتّ 

يف   الذهبي  فيه  اإلسالم "وقال  أنه  ؛  "ثقة":  "تاريخ  الذهبي  من  فالظاهر 

 عليه، اهلل أعلم. ما مل نقف عىل اكتفى هبذه القرائن، أو أنه وقف 

مع الزوائد"وقال اهل يث ميُّ يف   . "ضعيف ": "جم 

األلباين رمحه اهلل يف   الشيخ  قال  وهي من أحسن وأجود    "الضعيفة"]و[ 

ن  "قال هذا الكالم متعّقبا كالم اهليثمي:    كتب الشيخ رمحه اهلل، مل أجد م 

املتقّدمني ن األئمة  م  بتضعيفه  ن وّثقه منهم، نعرّصح  ابن  ، وال م  أورده  م 

وقال:   الثقات،  يف  أغربحبان  بجرحربام  ليس  وهذا  ربام   ".  قوله:  أي: 

الثقات ليس بتوثيق معتمد"أغرب   إيراده يف  كالم متني إىل اآلن    "كام أن 

كام سبق، فاحلق أن الرجل يف عداد جمهويل العدالة؛ ولذلك مل يوثقه احلافظ  "

ذكرته ما  إىل  إشارة  مقبول.  فيه:  قال  بل  ُيضّعفه،  ومل  التقريب،  أي:    "يف 

 إشارة إىل جهالته.
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أن الصواب مع احلافظ ابن حجر، والشيخ األلباين رمحه اهلل، أن    اخلالصة:

 ، ومن وثقهتوثيقهلوالقرائن التي ُذكرت ال تكفي ، "جمهول احلال "الرجل 

 . واهلل أعلم قويه وجه ل

 

 :1- رمحه اهلل-ثم قال املؤلف 

أخر)ت ق(    [:14]الرتمجة   الراوي  هذا  له   جأي:  وأخرج  الرتمذي،  له 

أبو جعفر   ،ديل بن احلارثديل بن قريش بن بُ أمحد بن بُ )أيضا ابن ماجه  

الكوفة  ،يُّ ام  الي   يف    (اند  وه     ،قايض  هنا  وقع  التهذيب "كذا    "هتذيب 

ان "  :"هتذيب الكامل"والصواب ما يف  ،  -بالدال املهملة-)هدان(   ذم م -   "َهم

قبيلة من اليمن؛ قبيلة    -بالدال-دان  أن ه    :والفرق بينهام،  -بالذال املعجمة

مدينة يف إيران اليوم، هذا الفرق بينهام،   -بالذال -ذان  كبرية من اليمن، وه  

ذان فهو كان قايض  م بسكون  -، أما ه  دان  -بفتح امليم وبالذال املعجمة- َهم

 .- امليم والدال املهملة

 
 . 13الدقيقة:   1
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  أيبو  ،ووكيع  ،مريوابن نُ   ،ياثوحفص بن غ    ،أيب بكر بن عياش  :روى عن)

 .وغريهم ، وابن إدريس ،أسامة

وعيل بن    ، -هصاحبُ -وإبراهيم بن دينار    ه،وابن ماج  ، الرتمذي  :روى عنه

الوزير اجلراح  بن  صخرة   ،دصاع  وابن    ،عيسى  أيب  صاحب  بكر   ، وأبو 

 . ومجاعة

 أي: أنه وسط، حُيّسن حديثه.( ال بأس به :قال النسائي

بن أيب  افرق بني قول أيب حاتم، وقول    يوجد  :انتبه(  بن أيب حاتماوقال  ) 

حاتم:    حاتم أيب  ابن  الصدق )وقال  حاتم، (  حمله  أيب  ابن  املتكلم  قلنا: 

نظر فيه"يعني: عند ابن أيب حاتم    "حمله الصدق "وقوله:     "يخكتب حديثه، ويخ

حتى  حفظه،  حاُل  حاله؛  ُينظر  وُُيتَب؛  حديثه،  ُيكتب  أي:  هو،  قال  كام 

ن يف  قاله ابن    "بالضبطهذه العبارة ال ُتشعر  ف"ُيعرف ضبطه،    . "املُقنع"املُلق 

وحممد بن عبد اهلل    ،رأيت إبراهيم بن إسحاق الصواف  :قدة بن عُ اوقال  )

د    "ُعقدة ابن  "لكن  (  ال يرضونه  :وداود بن حييى  ،بن سليامن هالك، ال ُيعتم 

 عليه يف النقل، فاخلَب نقله لنا ابن ُعقدة؛ فال ُيعتمد عىل هذا النقل.

أحاديث أنكرت    ؛وغريه  ،ثحدث عن حفص بن غيا  :بن عدياوقال  ) 

فيها أحاديث منكرة؛    عند النّقاد من أهل احلديثأحاديث  حدث ب(  عليه
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ماذا؟   بسبب  وهذا  حتديثها،  عليه  فأنكروا  بصواب،  ليست  غلط، 

، أو أن يكون ّسء احلفظ، من هنا  ]اجلواب[: إما أن يكون الشخص كذابا

ب له، هذا  
ن ق  ليس بكذاب، إذن: يف حفظه تأيت األحاديث املنكرة إذا كانت م 

هي درجة هذا الضعف اخلفيف الذي دخل يف حفظه؟ ما    يشء، لكن ما

درجة هذه األحاديث املنكرة التي يروهيا؟ هل هي كثرية بحيث يصل به  

احلال إىل أن ُيرد  حديثه مطلقا، وال ُيقبل حتى يف الشواهد واملتابعات؟ أم  

بحديثه حُيتّج  ال  بحيث  ذلك  من  أخّف  الشواهد  أهنا  يف  ُيقبل  لكن   ،

واملتابعات؟ أم أهنا أخف من ذلك بحيث حُيتجُّ بحديثه، ولكن يكون يف  

ر منه؟ هذه النسبة مل تتبنّي لنا إىل اآلن.  "حسن"درجة   وحُيذ 

أُ ؛  وغريه  ،حدث عن حفص بن غياث  :بن عدياوقال  ) نكرت  أحاديث 

يُ   ،عليه ممن  ضعفهوهو  عىل  حديثه  عدي  (  كتب  ابن  خالل يعني:  من 

استقرائه حلال هذا الرجل، ووجود هذه املنكرات التي وقف عليها خلّص  

بأنه   أنه ضعيف"ُيكتب حديثه عىل ضعفه"حاله  ُيكتب    ، أي: مع  أنه  إال 

 حديثه لالعتبار، واالستشهاد به. 

الدارقطني) عن (  لني    : وقال  املنقولة  الكلمة  وقعت  هكذا  هنا؛  كذا 

التهذيب"الدارقطني يف   يف  ،  "هتذيب  الكامل"ولكن  فيه  "قال:    "هتذيب 
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والصواب ما يف  ،  "لني  "أخفُّ من قوله    "فيه لني"وهذه أخّف؛ قوله    ،"لني

، ومثله  "تاريخ بغداد "ألنه هو املوافق ملا يف    ؛"فيه لني":  "هتذيب الكامل"

واملتابعات؛   الشواهد  قال  ي صلح يف  يخ الشواهد    "فيه لني "الذي  يصلح يف 

 واملتابعات.

هذا (  راهب الكوفة  :كان يسمى)  تقدم التعريف به(  رة ز  وقال صالح ج  )

لت عىل  ذ  ُخ "  :د القضاء قالفلام تقلّ )  يدل عىل ماذا؟ يدل عىل أنه من الُعّباد 

الس  ُخ "قال:  )ملا ُعني  قاضيا،    ("كَب السن أي: لتوّليه    (  "نذلت عىل كَب 

عل  مم "  :-عليه الصالة والسالم -القضاء، فقد قال   قاضيا بني الناس  ن جخ

بغري   بح  ذخ ]   "نيكِّ س فقد  أمحد  داود 8898،  7266أخرجه  وأبو   ،]

فقد  3572] أي:  صحيح،  واحلديث  وغريها،  بتوليه    ض تعر  [،  للذبح 

هواه،   واتبع  اهلل،  برشع  كم  حي  ومل  وظلم،  ار،  ج  إذا  وذلك  وهلذا  القضاء؛ 

من تويل القضاء،   ون يفر    -ريض اهلل عنهم-احلديث كان كثري من السلف  

التورية للخالص من ذلك الورع  حتى إن بعضهم يستعمل  لقلة  ، واليوم 

بالون ما الذي  الناس يتكالبون عليه صار ؛والتقوى، وضعف اإليامن  ، وال يخ

 سيحصل بعد ذلك. 
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النرضقايض هدان) أيضاً (  وقال  يف    هكذا  التهذيب"وقعت  يف    "هتذيب 

 كام تقدم  "َهذان "والصواب:  ،  جداً النسخة التي عندي، وهي نسخة سيئة  

بُ ) بن  أمحد  عندنا  (  ديل ثنا  لكلمة  مكتوب  اختصار  هذه    ، "حدثنا")ثنا( 

نقرؤها   )ثنا(  نقرؤها  ال  بُ )  حدثنا "ونحن  بن  بن    ،ديل أمحد  حفص  عن 

أن    -رىض اهلل تعاىل عنهام-عن بن عمر    ،عن نافع  ، عن عبيد اهلل  ،غياث

عليه-النبي   اهلل  ب  :-وسلم  وآله  صىل  املغرب  يف  يقرأ  أهيا  "ـ:  كان  يا  قل 

أحد"و  "الكافرون اهلل  هو  فقال  "قل  زرعة  أليب  حدثك م    :فذكرته   ؟ن 

 ألن هذا من األحاديث التي ُأنكرت عليه.  ("رش له"  : قال  ،ديل بن بُ ا   :قلت

 . تفرد به أمحد عن حفص :قال الدارقطني)

النسائي يف  )  الكالم البن حجر(  قلت  .258  سنة   مات  :ني  ط  مُ قال   ذكره 

  : وقال  ،بن حبان يف الثقاتاوذكره  )  فهو من شيوخ النسائي(  أسامء شيوخه

مستقيم  "، وقال:  "الثقات "ابن حبان إذا ذكر الراوي يف  (  مستقيم احلديث

 .فيكون قد عرفه؛ توثيقه يكون معتربا   "احلديث

أن الرجل من حيث العدالة ال إشكال، لكن يبقى من حيث    واخلالصة هنا:

احلفظ؟ يف حفظه بعض الضعف، لكن ما هي درجته؟ اختلف أهل العلم  
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عدم   إىل  ضبطه  سوء  يصل  هل  ولكن  منكرة،  أحاديث  روى  ذلك،  يف 

 أم ال؟ قلنا: هذا حمل خالف.  ،االحتجاج به

فيه:   احلافظ  أوهام"قال  له  وثق، ؛  "صدوق  ن  م  أقوال  بني  احلافظ  مجع 

 . "صدوق له أوهام "وأقوال م ن ضعف، فخرج هبذه اخلالصة أنه: 

 كالم النسائي، وابن عدي، والدارقطني، واكتفى هبذا. الذهبي نقل و

وجعل الشيخ األلباين رمحه اهلل كالم احلافظ، والذهبي متوافقان، وذهب إل  

سن حديثه، وهو الصواب إن شاء اهلل.أنه وسط، أي:   ُيخ

ن ضّعفه، فاألمر فيه  "ال بأس به"قال فيه    فالنسائي وهو من تالميذه  ، ومم

 ليس بعيدا. 

 : 1- رمحه اهلل -ثم قال 

أي: أخرج    "ت ": أي: أخرج له البخاري، و"خ "خ ت ق(  )  [:15]الرتمجة  

  "خ"أي: أخرج له ابن ماجه، لكن اآلن إطالقه حلرف    "ق"له الرتمذي، و

حمتّجا به، لكن احلافظ ابن حجر    "الصحيح "هكذا، يوهم أنه أخرج له يف  

تابعه مروان بن    واحداً   أخرج له البخاري حديثاً "قال:    "الفتح"يف مقدمة  

 
 . 27الدقيقة:   1
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أسامة  وأبو  ُُير    إذن:   "معاوية،  ومل  متابعة،  له  أخرج  له البخاري  ج 

يف  احتجاجاً  به  احتج  ولكن  بروايته،  البخاري  حيتّج  مل  فرٌق،  وبينهام   ،

ج له ج له يف املتابعات، أو م ن ُير  الشواهد واملتابعات، ففرق بني من ُُير  

 ، فهذا ممن أخرج له متابعة. احتجاجاً 

ب  ) بن  ُح   ، املخزومي  ،ريشالقُ   ، شريأمحد  بن  عمرو    : ويقال  ،ريثموىل 

 . قدم بغداد  ،أبو بكر الكويف  ،دايناهلم  

ُ وابن ُش   ،هريالزُّ وهاشم بن هاشم  ،  هشام بن عروة   :روى عن وعبد   ،ةم  َب 

 .وغريهم ،وإسامعيل بن خالد ،اهلل بن عمر

عنه ع    :روى  بن  موسى  ،فةر  احلسن  بن    ،وأبو  سعيد    ، مسال  وحممد  وأبو 

 .وغريهم ،ويوسف بن موسى ،األشج

ي نات،    (ني  ق  يُ وكان    ،مل يكن به بأس  : عنيبن م  اقال   هن  وأي: كان يبيع الق 

 يات. املُغن اجلواري  

من    :قال  ؟عطاء بن املبارك تعرفه  :قلت البن معني  :وقال عثامن الدارمي )

 .ال أعرفه :فتعجب وقال .ذاك الشيخ أمحد بن بشري :قلت ؟يروي عنه
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  مرتوك: (  وهو مرتوك  ،ثم قدم بغداد   ،أمحد كان من أهل الكوفة  : قال عثامن

 أي شديد الضعف. 

هو    ،ليس أمحد بن بشري موىل عمرو بن حريث)  :البغدادي(  قال اخلطيب) 

وأما موىل عمرو بن حريث    ،ذاك بغدادي  ،الذي روى عن عطاء بن املبارك

الرتك حاله  بروايتها  ، فليست  تفرد  أحاديث  له  موصوفاً   ،وإنام  كان   وقد 

  "أمحد بن ب شري"أنه عندنا اثنان اسمهام    عىليريد أن ُينبه اخلطيب    (بالصدق

بن ب شري( واحد، لكن ظن بعضهم أن )أمحد    "املتفق واملفرتق"نوع  فهو من  

والصواب: التفريق بني موىل عمرو بن ُحريث، وبني البغدادي؛ البغدادي  

من  يشء  فيه  كان  وإن  ُحريث:  بن  عمرو  موىل  أما  إشكال،  ال  مرتوك، 

حد   إىل  يصل  ال  لكن  اخلطيب  الضعف،  ذكره  ما  خالصة  هذا  الرتك، 

 البغدادي. 

إنام    ،حسن الفهم  ،حسن املعرفة بأيام الناس  ،كان صدوقاً   : مريبن نُ اوقال  )

الشُّ  الناس  عند  الشُّ (  يةعوب  وضعه  تعريف  )عوب  سيأيت  عند ية  وضعه  إنام 

 عفت بسبب )الشعوبية(. أي: انخفضت مكانته عند الناس، وض  الناس( 

 . صدوق :وقال أبو زرعة)

 قد تقدمت معنا.( حمله الصدق :وقال أبو حاتم
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النسائي) القوي  :وقال  بذاك  ُتطلق(  ليس  الكلمة  كان   وهذه  ن  م  عىل 

 ، أي: يصلح يف الشواهد واملتابعات.، ولكن ضعفه ليس شديداً ضعيفاً 

ذهب حديثه فكان ال   ،كثري احلديث  ،كان ثقة  :وقال أبو بكر بن أيب داود )

 .حيدث

الدارقطني بحديثهيُ   ،ضعيف  :وقال  يف    (عتَب  الدارقطني  هتذيب  "وكالم 

: سألت الدارقطني  "سؤاالت الُسلمي"، ويف  "ضعيف، ُيعتَب به":  "الكامل

، وهذا )أمحد  "ال بأس به"فقال:    سعرم  عن أمحد بن بشري الذي يروي عن  

 فللدارقطني فيه قوالن. ،بن ب شري( يروي عن مسعر

خر قريبة من أحاديث أُ وله  "  :قال   ،بن عدي حديثني منكريناوأورد له  )

 يف النكارة.(  "هذين

 . "يف املحرم " :زاد غريه  "197خَبت أنه مات سنة  أُ "  :ني  ط  مُ قال )

العرب  :قلت العجم عىل  الذين يفضلون  احلافظ  (  الشعوبية هم  قال  كذا 

 كالمهفقال يف أثناء    -اهلل   رمحه-ابن تيمية    ماماإل، أما  - رمحه اهلل -ابن حجر  

جلنس العرب عىل جنس    فضٌل وذهبت فرقة من الناس: أال  )عن مسألة:  

التي هي ُمغايرة   ونُيسم  العجم، وهؤالء   الشعوبية النتصارهم للشعوبية 

ن قد   للقبائل، كام قيل: القبائل للعرب، والشعوب للعجم، ومن الناس م 
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الكالم ال   ل ُيفّض  هذا  مثل  أن  والغالب  العرب،  العجم عىل  أنواع  بعض 

ى  صدر إال عن  ي نوع نفاق، إما يف االعتقاد، وإما يف العمل املُنب عث عن هو 

ذلك  اقتضت  من شبهات  احلديث:  النفس  العرب  "، وهلذا جاء يف  حب 

)مع أن الكالم يف هذه  لكن احلديث هذا ضعيف  (  "إيامن، وبغضهم نفاق 

الطرفني،   من  للشيطان  للنفس، ونصيب  هًوى  ُيلو عن  يكاد  ال  املسائل 

 . "اقتضاء الرصاط املستقيم"ذكر ذلك يف كتابه  وهذا حمرم يف مجيع املسائل(  

أهنم    فالشعوبية: أو  العجم،  عىل  العرب  ُيفضلون  ال  بأهنم  ُيقال  أن  إما 

الت ولألسف الزفظ ابن حجر،  يفضلون العجم عىل العرب كام نقله احلا

مم  بعض  يف  موجودة  اخلصلة  العلمن  هذه  طلبة  من  ه  نفسم واهلل  يعترب   ،

 املستعان.

 . "املغنيات من اجلواري "كام تقدم: ( يبيع القينات  :أي "قني  يُ " :وقوله)

 .ضعيف :قييلوقال العُ  .وليس حديثه بيشء ،تغري   :بن اجلارود اوقال )

 (. ليس به بأس :النسائي أنه قالونقل أبو العرب عن  

اخلالف يف هذا كاخلالف يف الذي قبله؛ اخلالف يف نسبة الضعف يف حفظه، 

 حديثه، والبعض أنزله عن هذه املرتبة.  نحُيس  فالبعض جعله ممن 
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قال    كاألول، وقال الذهبي:،  "صدوق، له أوهام"قال احلافظ ابن حجر:  

م عني بأس":  ابن  بحديثه  مصريٌ   "ليس  هذا  هنا،  إىل  أنه   وسكت  إىل  منه 

 حديثه. نحُيس  

فمثله قد حُيسن حديثه،  ":  "الضعيفة"يف    - رمحه اهلل- قال الشيخ األلباين  

 . "وقد ُيضعف بالقرائن التي حتتف به...

اهلل-فمثله   شاء  ى  - إن  شم يخمم حديثه،  سن  ووجود  ،  ُيخ املضائق،  عند  لكن 

 .مبارشة  عليه ل مّ حُت ؛ النكارة 

)متييز: أمحد بن ب شري البغدادي، أبو جعفر [:  16]الرتمجة    :ابن حجر  قال

د    وعنه:.  عطاء بن املُبارك  روى عن:)هو الذي أشار اخلطيب إليه    (باملُؤ 

الُدنيا(  ا أيب  هذا  بن  فيهام،  اخللط  وعدم  بينهام،  التفريق  ينبغي  اثنان  وها 

 حُيسن حديثه.  -إن شاء اهلل-مرتوك، وذاك 

 نكتفي هبذا القدر اليوم.

   

 



 "هتذيب التهذيب"من التعليق عىل كتاب:  امستفريغ الدرس اخل

 : -حفظه اهلل تعال -الّرميل عيل قال الشيخ 

 ، أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

 ."هتذيب التهذيب "فهذا املجلس اخلامس من جمالس القراءة من 

 : -رمحه اهلل تعال-قال املؤلف  •

ار بن  أمحد بن بك  ) أي: هذا الراوي أخرج له النسائي  )س(  [:  17]الرتمجة  

ميمونة القريش  :واسمه  ،أيب  موالهمالأ   ،زيد  منهم (  موي  ليس  أنه:  أي 

ثم   وأأعتِق، أو أن أباه كان هلم عبدا    ، ولكنه موىل  هلم، ربام كان هلم عبدا  نسبا  

 . اينمي احلر  ْض أبو عبد الرمحن احلح ) ذلك   ، أو والؤه بغريأعتق

 ،عاويةوأيب مأ   ،ووكيع  ،وأيب سعيد موىل بني هاشم  ،لد بن يزيدمح   :روى عن

 .وغريهم

  ، دي نْوأبو بكر الباغح   ،روبةوأبو عح ،  "ال بأس به"  :وقال  ،النسائي  :روى عنه 

أبو زيد حييى بن رح .  وغريهم أبا عبد الرمحن بن  سألت    :اينوح احلر  وقال 

حراين من  ) الذي هو صاحب الرتمجة: أمحد بن بكار بن أيب ميمونة  (  بكار

مل ال تكتب عن يعىل بن الشدق    :وكان ملد بن يزيد يسأله  ،ثقة  ،احلفاظ



وح عندما سأله أثنى  (  فذكر قصة أراد من هذا الذي ساقه: أن حييى بن رح

وح   اظ، ثقة( فهذا توثيق من حييى بن رح عليه ووث قه، فقال: كان )من احلف 

ار.   ليحيى بن بك 

 .244مات يف صفر سنة   :روبةقال أبو عح ) 

 (. "الثقات "بن حبان يف  اوذكره  :قلت

وح  "بأس به  ال "أن النسائي قال فيه:    خالصة ما عندنا فيه:  ، وحييى بن رح

اين قال فيه:   ؛ هذا  "الثقات"، وابن حبان ذكره يف  "ثقة، من احلفاظ "احلر 

صون لنا فيه ن 1مجلة ما عندنا يف الراوي من اجلرح والتعديل، فامذا تلخِّ ؟ مح

قا يل  قِّ الصِّ يب؟  إمام    "ثقة"ل:  ُيأ من  التوثيق  وجاء  متشدد،  النسائي  لن 

ن يأوافقه؟ عىل أيِّ أساس قلتم   الفه؟ أو مح ن ُيأ وزاد أنه حافظ من احلفاظ، مح

يقول:  "ثقة" البحْدروين  أخونا  طيب،  حصل  "صدوق"؟  اآلن  جيد،   ،

 خالف.

ال بأس  "؛ لن النسائي قال فيه:  "صدوق"  الَبدروين أنه:  يناالصواب مع أخ 

الفه معترب."به  ، ومل ُيأ

 
 الكالم موجه للطلبة الذين سمعوا الدرس مباشرة في ذلك الوقت.  1



بأنه من األئمة؟ َمن قال لكم  أنه من احلفاظ؟ أو غري  حييى بن َروح:  أو   !

ذلك؟ أو أن له كالما معتربا يف اجلرح والتعديل؟ من أين لكم هذا؟ ُيب  

ن هو؟ ما قدره يف هذا الفن؟ ما هي منزلته؟   ز عىل القائل، تعرف مح أن ترك 

يط علام مت أومتوسط،  أوهل هو متشدد،  ساهل؟ إىل غري ذلك، ُيب أن ُتأ

ل، قبل أن تتكلم، هذا من علم اجلرح والتعديل، بل  هبذا اجلارح، أو املأعدِّ

هذا أساس يف علم اجلرح والتعديل، فحكم احلاكم ال يأقبل إال أن يكون  

 ثقة، هذا احلاكم، وأن يكون عاملا بام حيكم به.

َروح احلّراين بن  له ترمجة،  ، وبحثنرجعنا إل حييى  ا عن ترمجته، فلم نجد 

 حافظ إمام ال توجد له ترمجة؟! هذا ليس بحافظ، وال بإمام.

يقول قائل: إمام يف    ربام  قبيل  قال  قد  أقول لك:  البحث؟  ت يف  ربام قّص 

فاملأعل مي   لِّمي؛  املأعح وهو  اهلل- البحث  قال    -رمحه  القصة  هذه  ذكر  عندما 

وح  "بأنه:   رح بن  ليحيى  ترمجة  ُيد  علامء   "هذا مل  عند  مشهور  غري  فهو 

البتة،  يأعتمد عليه  يأقبل توثيقه، وال  احلديث، وال هو بمعروف، فمثله ال 

علام فليس عندنا إال ما قال فيه الن سائي،    ،"صدوق "نقول فيه:  فامذا نقول؟  

حسب ما   أن وصف البعض للنسائي بأنه متشدد، هذا أنا عندي فيه نظر،

 ؛بعد املامرسة واملتابعة  - إن شاء اهلل- مر  معنا اآلن، وحسب ما سيمرُّ معكم  



د، وسيظهر لكم هذا عمليا، الذي يأؤخذ عىل  سرتون أن النسائي ال يتشد 

 .النسائي أنه أحيانا يوث ق بعض املجاهيل، فقط

 : -1رمحه اهلل-ثم قال املؤّلف  •

س(    [:18]الرتمجة   ق  ماجه،  )ت  وابن  الرتمذي،  له  أخرج  هذا  أي: 

ار، يأيت( والنسائي   ار الدمشقي، هو أمحد بن عبد الرمحن بن بك    )أمحد بن بك 

ار فتبحث عن   ه يف بعض السانيد، يأتيك أمحد بن بك  أي: هنا يأنسب إىل جد 

ار فال جتده، وهو حقيقة اسمه )أمحد بن    أمحد بن بك 

ه فذكره لك  ار(  بك  بن  الرمحن  اإلسناد عبد  إذا وجدته يف  تأوه،  تح نا كي ال 

ار( ستبحث عنه هنا، نب هك مبارشة إىل اسمه كامال، كي تبحث   )أمحد بن بك 

 . -جزاهم اهلل خريا  -عنه يف مكانه، فيّس  عليك الطريق،  

 قال:  •

ميِّز بينه وبني  (  ار الباهيلأمحد بن بك    :متييز )  [:19]الرتمجة   يأ ذكره هنا كي 

بله.  الذي قح

يينة. ( عمران بن عيينة :عن)  أي: روى عن ِعمران بن عأ

 (.وغريه ،بةطأ حْ عبد اهلل بن قأ  :وعنه)
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يف  اقال  ) حبان  احلديث  ":الثقات"بن  يكتف  (  مستقيم  مل  حبان  ابن  هنا 

إذن: فقد    "مستقيم احلديث"أضاف أنه    بل ، ال،  "الثقات"بإدخاله يف كتابه  

قال )مستقيم   وابن حّبان إذا َعَرف، ووثَّق، فتوثيقه معتََب،عرفه ابن ِحب ان؛  

ولكن    "الثقة"احلديث( هذه الكلمة تأشعر بأنه ليس يف الدرجة العليا ِمن  

 . "صدوق"يأعطى درجة 

  ، ثنا أبو هانئ أمحد بن بكار الباهيل  :ال أمحد بن احلسني الصويف الصغريوق)

هنا الكالم البن حجر قال )ذكرته ( ذكرته للتمييز. وكان سيد أهل البّصة 

 للتمييز( أي: يأمي ز بينه وبني الذي قبله.

فليس لنا فيه إال قول ابن ِحب ان، وهو كاٍف، فمثل ]خالصة حال الراوي[:  

 . "صدوق"هذا نأعطِه درجة 

 : 1- رمحه اهلل -قال 

معنى  )ع(    [:20]الرتمجة   هذا  اجلامعة،  له  أخرج  هم:    "ع"أي:  الذين 

 البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه.

أي: اسم أبيه،    "واسمه"(  القاسم بن احلارث  :واسمه  ، أمحد بن أيب بكر)

صعب بن عبد الرمحن  رارة بن مأ القاسم بن احلارث بن زأ )الذي هو أبو بكر  
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عوف الزُّ   ،بن  مصعب  رواة    (املدين  ، هريأبو  اإلمام    "املوطأ"أحد  عن 

 . -رمحه اهلل-مالك 

وابن  )وردي  راأي: وروى عن الد(  ورديراوالد  ،مالك املوطأ:  روى عن)

 . ومجاعة  ،وحممد بن إبراهيم بن دينار ،واملغرية بن عبد الرمحن ،ازمأيب ح

لكن النسائي بواسطة خياط )  أي: الستة الذين ذكرناهم(  اجلامعة  :روى عنه

ب بخي اط السنة (  السنة لق   أي: مل يرو عنه مبارشة، روى عنه بواسطة راٍو يأ

ن روى  املوطأ عنه  اويةأ رح     (املوطأ عنه  اويةأ وأبو إسحاق اهلاشمي رح ) : أي مح

كذلك  (  وأبو زرعة)  وهو ال يروي إال عن ثقة(  لدبن مح   قيُّ وبح )عنه    "املوطأ "

ازي (  وأبو حاتم)  ال يروي إال عن ثقة فيام ذكروا عنه أي: أبو  (  وقاال )  الر 

رعة زأ وأبو  بن    ،يزِ جْ والسِّ   ،وزكريا  ، يلهْ والذُّ   ،صدوق)  حاتم  اهلل  وعبد 

 (.وغريهم)  يروي عن الراوي إال إذا انتقاه له أبوه  وهو الذي كان ال(  أمحد

 .عمدافح  مات وهو فقيه أهل املدينة غريأ   : قال الزبري بن بكار)

 .سنة 92وله  242مات يف رمضان سنة  :اجقال الّس   

(  "امليزان "وقال صاحب    ،وابن أيب عاصم وفاته  ،وكذا ذكر البخاري  :قلت

الذهبي    1"امليزان "صاحب   اهلل-أي:  أيب  )  -رمحه  قول  ما معنى  أدري  ما 

 
 أي: "ميزان االعتدال في نقد الرجال".  1



وهنيه   (انتهى  .من شئتواكتب ع  ،صعبمأ أيب  ال تكتب عن    :يثمة البنهخح 

وحيتمل أن يكون  )دليل عىل أن يف نفسه شيئا عليه    ؛البنه عن الكتابة عنه

ر يريد أن يأفّسِّ كالم أيب خيثمة قال:   (مراد أيب خيثمة اآلن احلافظ ابن حجح

كثاره من الفتوى  إأو    ،دخوله يف القضاء  :تمل أن يكون مراد أيب خيثمةوحيأ )

 وهذا ال يؤث ر عىل حديثه. (بالرأي

هذا ثناء عىل  (  فا عاملا بمذاهب أهل املدينةكان فقيها متقشِّ   :وقال احلاكم)

يأؤخذ من كالم أيب فقهه، وعىل علمه، وثناء أيضا   ِدينه، يبقى احلفظ  عىل 

رعة،   وأيب حاتم.زأ

 ."الثقات"بن حبان يف اوكذا ذكر )

ن روى  (  يف موطئه زيادة عىل مائة حديث  :بن حزماوقال   أي: مل يروها مح

 عن مالك، إنام رواها هو.  "املوطأ "

 (. ريكح عىل حييى بن بأ  "املوطأ "مه الدارقطني يف وقد  )

سلحمة بن القاسم.  ووث قه أيضا مح

أخرج له اجلامعة، منهم: البخاري ومسلم،    فيه:أخّلص لكم كالم العلامء  

رعة، وعبد اهلل بن اإلمام أمحد؛ وهؤالء  و لد، وأبو زأ روى عنه: بقيُّ بن مح



، وأثنى عليه  "صدوق"الثالثة ممن ينتقون، وقال فيه أبو زرعة وأبو حاتم:  

الدارقطني مه  احلاكم، وابن حب ان، وقد  ِدينه  بن   "املوطأ "يف    يف  عىل حييى 

يثمة ابنه عن الكتابة عنه، هذا خالصة ما ذأكر فيه. ريكح بأ   ، وهنى ابن أيب خح

 واهلل أعلم  ."صدوق"والصواب أنه 
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 "هتذيب التهذيب"الدرس السادس من التعليق عىل تراجم من كتاب:  تفريغ

 :-حفظه اهلل تعاىل  – ميل قال الشيخ عيل الر  

 ، أما بعد:احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

من   الثاين  واملجلس  جمالس القراءة من هتذيب التهذيب،  فهذا املجلس السادس من

 .رشح القواعد والفوائد يف العلل البن رجب

 :-رمحه اهلل   –قال املؤلف 

 .(أبو بكر البرصي ،حدريأمحد بن ثابت الج  )ق: [:21]الرتمجة 

 . هموغير   ،والقطان  ،ندروغ   ،وعبد الوهاب الثقفي ،سفيان بن عيينة :روى عن)

 ، وابن صاعد)  التاريخ الكبيأي  (  "التاريخ"والبخاري يف    ه،بن ماجا  :روى عنه

 . هموغي   ،وأبو بكر بن أيب داود ،زيمةوابن خ   ،جيوعمر بن ب   ،روبةوأبو عج 

سنة   يف  حيا  حجر(  :قلت  255كان  ابن  للحافظ  يف  ا قال  )  الكالم  حبان  بن 

أيب شيوخ  "وذكره أبو عيل الغساين يف  .  كان مستقيم األمر يف احلديث  ":الثقات "

أي: أن أبا داود روى عنه عىل    (نه روى عنه يف كتاب بدء الوحي لهإ  :وقال  ،"داود

 قدم الرمز )ق( وهو البن ماجه.تقول أيب عيل الغساين، وأخرج له ابن ماجه، 

 فامذا تقولون يف مثل هذا؟
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البدروين:   قال  الطلبة[  نعم هو  جيد    "صدوق"]أجوبة  قال    "صدوق"ممتاز،  كام 

 . (كان مستقيم األمر يف احلديثاحلافظ ابن حجر، لقول ابن حبان: )

 ع  أمحد بن جعفر املج )أي: مسلم  )م(    [22]الرتمجة  
عقر ومج   ،أبو احلسن نزيل مكة  ،يرر قر

 . أي: بلدة يف اليمن (ناحية من اليمن

 .هوإسامعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منب   ،النرض بن حممد :روى عن)

  ، وحممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي  ،دين واملفضل بن حممد ال    ، مسلم  :وعنه

 .255املكي كان حيا سنة 

وهو    "بيعوقيس بن الر    ،شي سعيد بن بج "  :وذكر عبد الغني يف ترمجته أنه روى عن

أي:    (إنام روى عن النرض عنهام)  الكالم البن حجر(  :قلت  ،وهم فإنه مل يدركهام

 بواسطة لعدم اإلدراك. 

 .(يكنى أبا أمحد :كائيلج وقال الالج )

قلنا:   دروسنا  بداية  يف  أظن  يف  قدمنا  للراوي  مسلم  إخراج  أو  "الصحيح"بأن   ،

للراوي يف    إخراج له،  ؛"الصحيح"البخاري  توثيقا  ذلك  يقتيض  له   ال  نعم روى 

يف   يف    "صحيحه"مسلم  أن  علمنا  ألننا  التوثيق؛  يقتيض  ال  هذا   "صحيح"لكن 

ن هو ضعيف، ومع ذلك جتدمها أخرجا له،   "صحيح مسلم"البخاري، ويف   أيضا مج

اس كتابه  يف  يضعه  وأحيانا  ينتقي،  كذلك  ومسلم  ينتقي،  يعني:   تشهادا،البخاري 

يكون له عنده أصول صحيحة كام ذكر هو، فمجرد إخراجه له، ال يعني ذلك أنه  
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فيه: حتى،    "صدوق"أو    "ثقة" يقال  وإن كان بعض ،  "جمهول احلال"  فمثل هذا 

ألن   "صدوق"، وقالوا بأنه  -بعض الطلبة  أعني-  أهل العلم ذهب إىل ما ذهبتام إليه

مسلام أخرج له، هذا يصح إذا ثبت عندنا أن مسلام أخرج له احتجاجا، فله وجه؛ 

هذا القول يكون له وجه، إذا نظرنا وبحثنا، ووجدنا أن مسلام أخرج له احتجاجا،  

  –رمحه اهلل  –لذلك جتد الذهبي ؛ "جمهول احلال" لكن الصواب يف هذا أن نقول أنه

له، وأما احلافظ ابن حجر   "تاريخ اإلسالم"سكت عنه، وكذلك يف    "الكاشف"يف  

فيه قال  جمهويل    "مقبول"  1جتده  يف  احلافظ  طريقة  وهذه  فال،  وإال  ت وبع،  إذا  أي: 

فيه   يقول  فيه،  قوله  فيه  ،  "مقبول"احلال، هذا  يقال  أن  جمهول "فالصواب يف هذا 

 وإن أخرج له مسلم.، "احلال

 :-رمحه اهلل  –ثم قال املؤلف 

البج أمحد بن جعفر احل  )متييز:  :  2[23]الرتمجة   بينه وبني  (  ارز  لواين  هذا ذكر للتمييز 

 الذي قبله. 

 (.وأيب عاصم ،جعفر بن عون  :روى عن)

وهو مستقيم األمر يف    ،حدثنا عنه حممد بن املسيب  ":الثقات "بن حبان يف  اقال  )

 .(احلديث

 ماذا تقولون يف هذا؟ 

 
   تقريب التهذيب".في " 1
 . 07الدقيقة:  2
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 .والبدروين  بقي عيلي   ماذا عندك؟  ؟ عيلي "صدوق":اتفقتم عىل أنه]إجابات الطلبة[  

 . بعد  أجابت باملراسلة عن-  : الصقيل، وأبو زيد، وأم أفنان "صدوق"ثالثة أجابوا   

 ."صدوق"، عيل يقول "جمهول احلال"والبدروين يقول 

قلت يف الرتمجة األوىل   قد؟ و"جمهول احلال"إذن: خالف عندنا البدروين؛ ملاذا قلت  

مع أنه مل يرد فيه إال قول ابن حبان   ؛"صدوق"ن ثابت( قلت فيه  عندنا اليوم )أمحد ب

بينام هذا، وهو كذلك مل يرد فيه من الرح والتعديل   "كان مستقيم األمر احلديث"

حبان   ابن  قول  احلديث"إال  يف  األمر  هذا  "مستقيم  يف  قلت  هذا  مع  جمهول "، 

 ؟؟ فام وجه التفريق عندك بينهام"صدوق"، وقلت يف ذاك "احلال

قال: يف األول كثرة الرواة عنه، ومن ضمنهم أيضا )البخاري، وأبو داود(؛ ألهنم 

 ذكروا أهنام كانا ال يرويان إال عن ثقة.

إن شاء اهلل    –وجهة نظر جيدة، وقرينة تدعم قول ابن حبان، لكن الصواب عندنا  

بأنه    – عليه  احلكم  يف  كاف  احلديث(  يف  األمر  )مستقيم  حبان:  ابن  قول  أن 

إال اثنان، أو أكثر من ذلك، طبعا إذا أردت أن تعتمد    هحتى ولو مل يرو عن  "صدوق"

، أم أن هناك رواة ؟هل حقيقة مل يرو عنه إال اثنان عىل هذه القرينة حتتاج أن تتبع  

حبان  واب: أنه يف هذا يكفينا قول ابن  لكن الص، حتتاج أن تنظر يف هذا،  ؟آخرون 

بأنه  ) عليه  نحكم  كي  احلديث(  يف  األمر  مستقيم  يفعله   ،"صدوق"هو  ما  وهذا 

يف الرح    ا  جتد الرواة الذين ال يوجد فيهم كالم  ؛-رمحه اهلل    –احلافظ ابن حجر  
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ألننا   "صدوق"يقول أنه    "مستقيم األمر يف احلديث"والتعديل إال قول ابن حبان  

األلفاظذكرن من  غيه  أو  اللفظ،  هبذا  الشخص  وثيق  إذا  حبان  ابن  أن  فتوثيقه   ؛ا 

يف   الراوي  يضع  أن  فقط  حبان  ابن  مع  عندنا  اإلشكال  لكن    ، "الثقات "معترب، 

جمهول "فاألصل فيه أنه    هناك نقول: إذا مل يرد فيه جرح وال تعديل  ويسكت عنه،

ح. ، أما إذا وثيق ابن حبان؛ فتوثيقه معترب،"احلال  وكذلك إذا جري

 : -رمحه اهلل  –ثم قال 

 أي: أخرج هلذا الراوي مسلم، وأبو داود، والنسائي.( م د س) :1[24]الرتمجة 

نجاب    .إنه بغدادي األصل  :يقال  ،ثيدج احلج   أبو الوليد   ،يّص  ص  بن املغية امل  )أمحد بن جج

 .وغيمها  ،هيواحلكم بن ظ   ،عيسى بن يونس :روى عن

داود  ،مسلم  :وعنه بواسطة  ،وأبو  شيبة  ،والنسائي  بن  وأبو   ،وصاعقة  ،ويعقوب 

  ، عنه أمحد بن حنبل وابنه عبد اهللوكتب  ،  دير  وج ارج والد    ،اذزج ر  وعثامن بن خ    ،زرعة

 . ر من روى عنه أمحد بن احلسن بن عبد البار الصويفوآخر 

نقل  . قلت:  "230مات سنة  "أيب عاصم:    بناوقال  ،  "صدوق"قال صالح جزرة:  

بن  اوذكره    ،"ثقة"وقال احلاكم:    ،الذهبي أن آخر من روى عنه أبو يعىل املوصيل 

   .("هو صدوق :روى عنه أيب وقال"بن أيب حاتم: اوقال ، "الثقات "يف  حبان 

 
 . 11الدقيقة:  1
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أيضا   عندي    –وقال  من  يف    –زيادة  ثني"العسكري  املحدي ثقة،  ":  "تصحيفات 

 ."ال أعرفه"وقال فيه ابن معني: ، "مشهور

 فامذا تقولون يف هذا؟

، "ثقة"احلاكم:    ه، وقال في"صدوق"قال صالح جزرة:  وثيق الوارد فيه:  عندنا الت 

، وقال أبو "ال أعرفه"، وقال ابن معني:  "ثقة مشهور"وقال فيه العسكري أيضا:  

 ."صدوق"حاتم الرازي: 

أفنان  أم  الطلبة[:  باملراسلة-  ]إجابات  عيلي "صدوق"تقول    -أجابت  : يقول  ، 

، أبو زيد "صدوق"، البدروين قال  "صدوق؛ لترصيح أئمة الرح والتعديل بذلك"

زرة، وأيب حاتم"قال   . "ألن ابن حبان واحلاكم من املتساهلني ؛صدوق؛ لقول جج

ومل يذكر   ،"الثقات"جمرد ذكره يف    -ماله كالم عندنا هنا    –  ابن حبان   ]قال الشيخ[:

 ال، والظاهر أنه مل يعرفه.فيه جرحا وال تعدي

كام    "صدوق"الصواب أن يقال فيه:  طيب، كالم صحيح، وترجيح طيب متني،  

 ذكرتم.

يف   احلافظ  قال  احلافظ؛  الصواب،  "صدوق":  "التقريب"نرجع لكالم  . هذا هو 

  "ال أعرفه"صحيح، وكذلك توثيق العسكري كتوثيق احلاكم، وأما قول ابن معني:  

ن مل يعرف.فمن عرف حجة عىل   مج
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 : 1ثم قال يف الذي بعده

أبو   ،احلنفي اسو  أمحد بن جج ) لم وأبو داودله مسأخرج  (م د) [:25]الرتمجة 

 . الكويف ،عاصم

وأيب  ،معاويةوأيب  ، وابن املبارك ،وعبد اهلل بن إدريس ،أيب األحوص :روى عن

 .وغيهم  ،بكر بن عياش

أي:  ( الثناء عليهوأحسن  ،هارج وابن وج  ،وأبو زرعة ،وأبو داود ،مسلم :روى عنه

اس   ،واحلسن بن سفيان  ،وأبو بكر األثرم)ابن واره أحسن الثناء عىل أمحد بن جوي

 .  وغيهم

ثقة   "هو: حممد بن عبد اهلل احلرضمي، قال فيه الدارقطني: تقدم معنا،  ( ني  طج قال م  

. "ثقة، 238ن من املحرم سنة مات لثالث خلو"): قال مطني يف أمحد. "ل جب

بن  وروى عنه بقي   ،"الثقات "بن حبان يف اوذكره ): الكالم البن حجر (قلت

لد ( وقد قال ،خملد هذه من الفوائد ( "إنه مل حيدث إال عن ثقة")أي: بقي  بن خمج

ث إال عن ثقة، :املوجودة يف بطون الكتب د  ح بأنه ال ُيح  أن  بقيَّ بن خملد رص 

رعة، وأبو داود ممن قيل فيهم: ال يروون إال عن ثقة.  وكذلك عندنا أبو ز 

بتوثيقه، وثناء ابن واره عليه؛ ابن واره: هو حممد بن مسلم بن    ني  طج ترصيح م  عندنا 

رعة الرازي  واره، أحد احلفاظ، من علامء احلديث، قرين أيب حاتم الرازي وأيب ز 

 
 . 14الدقيقة:  1
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ي  علامء الزمان باحلديث ثالثة من": م قالوا فيه ، مل يكن باألرض مثلهم  اتفقوا بالر 

ه، وأبو حات  . "م، وأبو زرعةيف وقتهم: ابن وارج

 طيب، ماذا تقولون يف هذا؟

، قال الشيخ الرميل[: إذن: األمر كام ذكرتم؛ "ثقة"]أجوبة الطلبة: اتفقوا عىل أنه 

 ."ثقة"لترصيح م طني  بذلك، وكذلك ثناء ابن واره عليه، فيقال فيه:  "ثقة"هو 

 ."ثقة"احلافظ، قال:  "تقريب"نرجع إىل 

توائي،)متييز: أمحد بن جواس األ   :1[25]الرتمجة   .أبو جعفر س 

 . وغيمها ،وإسامعيل بن أيب أويس ،ىحييى بن حيي :روى عن

 . وينيوموسى بن العباس ال   ،أبو حممد بن الرشقي :وعنه

 . ذ كر للتمييز(."تاريخ نيسابور" ذكره احلاكم يف

طيب، نكتفي هبذا القدر من هذا  ."جمهول احلال"بناء عىل ما عندنا: هذا يكون 

 الكتاب. 
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الس الدرس  كتاب تفريغ  من  تراجم  عىل  التعليق  من  هتذيب  ":  ابع 

 ."التهذيب

 : -حفظه اهلل تعاىل   –قال الشيخ عيل الّرميل 

العاملني رب  هلل  عىل    ،احلمد  والسالم  بياء نال رشف  أوالصالة 

فهذا املجلس    :بعد  ماأ  ،مجعنيأه  ابصحأله وآوعىل    ،سيدنا حممد  ،واملرسلني

الثالث من جمالس رشح  واملجلس    ،"هتذيب التهذيب "ع من جمالس  ابالس

   -رمحه اهلل-للحافظ بن رجب  "الفوائد والقواعد يف العلل "

و زيد  بأونا أخنذكر الرتاجم التي ذكرها   ،"هتذيب التهذيب"ـ نبدأ ب 

 : رياض

س    أمحد  -  ترمجة  الوىل:الرتمجة   بن  عيل  بن  اهلل  عبد  م  بن  بن  نجوف  ويد 

 .نسب إىل جدهوقد ي  ، نجوف ال   ،دويسالس  

و  بأو   ،رج له البخاريأخ  :يأ  (خ د س)[:  81]  :-رمحه اهلل-قال الؤلف  

  ،دويسنجوف السَّ ويد بن م  أمحد بن عبد اهلل بن عيل بن س  )النَّسائيو ،ود دا

 . وقد ينسب إىل جده،  نجويفامل  

 .وغريهم ،والصمعي ،بادة وح بن ع  ور   ،أيب داود الطياليس :روى عن 
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وابن    ،وابن أيب داود   ،روبةوأبو ع    ،النَّسائيو   ،وأيب داود   ، البخاري  :وعنه

 وغريهم.  ،وابن صاعد ،زيمةخ  

 .  "صالح ": النَّسائيقال 

 .  "252مات سنة "بن عساكر: اقال و

 . "الثقات "يف  ابن ِحبَّان ذكره قلت: 

 "(.برصي ثقة"ال: بن إسحاق احلبَّ اوقال 

والبخاري ممن  ،  وروى عنه  ،"الصحيح"رج له البخاري يف  أخهذا الراوي  

  : النَّسائيوقال فيه    ،ود بو دا أوكذلك    ،عن ثقة  الإه ال يروي  نأب   :قيل فيه

  ، ه صالح يف دينهنأ  :معنى هذه الكلمة عندهم  ن أوقد تقدم معنا ب  ،"صالح"

  فظ، من ناحية احل  حاله  ناال تفيدنا يف بي  ،ولكنها ال تفيدنا من ناحية احلفظ

 . "الثقات"ذكره ابن ِحبَّان يف ) :وقال ،فنحتاج شيئا زائدا عىل ذلك 

و  بأهو    :ل هذاابَّ احل(  "برصي ثقة"ال:  بن إسحاق احلبَّ اوقال    :قال احلافظو

افظ حثقة    ،موالهم املرصي   ،ينعامراهيم بن سعيد بن عبداهلل النُّبإاق  إسح

له   ،رينأخمن املت (  482)أخرين سنة  وهو من املت  (،482)مات سنة    ،متقن
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من    ،ونفر سواهم  ،طبع منه جزء وفيات املرصيني  "وفيات الشيوخ"  ابكت

 . ابهذا اجلزء الذي طبع من هذا الكت (،375)سنة 

إسحاق )  :وقوله تصحيف  (ابن  اق  إسحو  ب أ  ،اقإسحو  بأ  :هابصو  ،هنا 

يق ثتوثيقه ليس كتو  (برصي ثقة)   :قال فيه  ،ينراهيم بن سعيد النعامبإل  بااحل

املتقدمنيال مهدي  ؛ئمة  بن  حنبل ب  أمحدو  ، كعبدالرمحن  ز  أ و،  ن   ،رعةيب 

 . وغريمها ،لييلن عساكر وال  ابيق ثيقه كتوثتو ،وغريهم ،والدارقطني

 ؟ عطيناكم هذه العلوماتأ ن أا تقولون فيه بعد ذامهذا  فمثل  

 ]أجوبة الطلبة[:

يقول  كذلك بأو   ،"صدوق"  :الصقيل  زيد  البد  ،و  كذلك يناوعيل  م أو  ، 

 . "صدوق" ]تقول[: نفناأ

كذلك   فيه  ،وهو  احلنرجع    ،صحيح  "صدوق "  :يقال  ابن  افظ  إىل 

ر ج    .فاحلكم صحيح؛ "قوصد" :-رمحه اهلل -قال  "التقريب"يف   ح 

الث التي  االرتمجة  زيدأونا  أخنتقاها  انية  الرمحن    أمحد  :  ترمجة  : بو  عبد  بن 

 .حجازي ،القريش الخزومي
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له  أخ  :يأ   )ق([:  92] ماجهابرج  القريش    )  ن  الرمحن  عبد  بن  أمحد 

 . حجازي

ثوري ومل  وحكى عن سفيان ال،  أمحد بن حممد بن الوليد الزرقي  :روى عن

 .يدركه

  ، ه قد روى عنه غريه نأىل  إتشري    (أيضا):  كلمة  (أيضاه  بن ماجا  :روى عنه

ن ماجه ابوروى عنه    ،نفالو  نفال روى عنه    :يقول مثالأن  ينبغي    كانف

، كام علمنا  "هتذيب الكامل "لكن كلمة أيضا هذه ليست موجودة ف    ، أيضا

عندنا    اطبع الذي  الكالم  املخ اهو    نال هذا  لكالم  هتذيب  "يف    ّزيتصار 

فيكون قد روى    ،"هتذيب الكامل"هذه غري مثبتة يف    (أيضا)  :كلمة  ،"الكامل

 .ن ماجهابعنه 

رال ن ال الكالم   :(قلت)  ج  ، كذا قال "ليس بمشهور"  :قال الذهبي) بن ح 

أمحد بن عبد ":  "الثقات "يف    ابن ِحبَّانوقال    ،حاميلوقد روى عنه أيضا امل  

القريش   ،روى عنه أصحابنا،  كويف يروي عن أيب نعيم  ،ىءاملقر   ،الرمحن 

 ("هبن ماجاوكان أبا نعيم شيخه يف حكاية  ،فهو هذا
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تعديل   يعني: وال  جرح  فيه  يوجد  عنه    ، ال  ماجابروى    ،واملحاميله  ن 

را واحلافظ  ج   .أيضاقد رووا عنه  ابن ِحبَّان  ابصحأ  نأيقول ب ابن ح 

ا ذفام  ،يق معتربثومل يرد فيه تو  ،يعني: روى عنه مجع   ؟ ا تقولون ف هذاذفام 

 ؟ تقولون فيه

 ]أجوبة الطلبة[:

يقول - ]مقبول[الصقيل  احلافظ    :يأ  :  طريقة  رعىل  ج  ح    يعني:  ابن 

و إذ   "مقبول" توبع  كذلك  أ  ،فال  الإا  صقيل؟  ليس  ِحبَّانيا  مل    ابن 

ثقاته فقط  وّثقه،ي ذكر  ،ذكره يف  بتو  ، جمرد  له ترصيح  نحن    ،يقهثما 

 . لهيقه ثوبني تو ،"الثقات "له يف   ابن ِحبَّانقنا بني ذكر فرَّ 

 . "جمهول احلال" :تقول ن افنأم أ  -

ابن  هذا الكالم الذي ذكره هو عىل اصطالح احلافظ    نأب   يقرُّ   الصقيل  -

ر ج   .قيلصعند ال  فالال إا توبع وإذ مقبول  ن:إذ  ،ح 

مبأيا    - زيد  تقولذ اا  البد أخطيب    ؟ا  عيل  يقوليناونا   جمهول"  : 

يقولبأوكذلك    ،"احلال زيد  احلال"  :و   ، الصوابوهو    "جمهول 

احلال"وهو    ،صحيح ال  ،"جمهول  عىل صوكذلك  خيطئ  مل  قيل 
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احلافظ   راصطالح  ج  و إذ مقبول  "  : قال  ابن ح  توبع  عىل   ،"فال ال  إا 

ر  احلافظ  اصطالحنفس   ج  ح  فيمن    ابن  الكلمة  هذه   كان يذكر 

 . -إن شاء اهلل - فيه  الصوابهو و، نعم ،"جمهول احلال"

ذكرها    التي  الثالثة  زيدأونا  أخالرتمجة  ع    :ترمجة  :بو  بن  بن أمحد  بيد 

 .ناصح

أمحد بن عبيد بن ناصح )ود  و دا بأرج له  أخ  :يأ  )د(  :-رمحه اهلل-قال  

ب   البغداديج  ن  ل  بن  ال  (رج  ن  ل  ب  )هكذا ضبطها    ( ر   يف  ينمعاسَّ كذا ضبطها 

 .صيدة يب ع  أاملعروف ب  ،النحويأبو جعفر )  "اب سنال"

 .والواقدي وغريهم ،وأيب داود الطياليس ،ديق  أيب عامر الع    :روى عن

 ،وأبو بكر حممد بن جعفر الدمي  ،عبد اهلل بن إسحاق الراساين  :وعنه

 وغريهم.   ،والقاسم بن حممد النباري

ِديقال    ( "وحممد بن مصعب بمناكري  ،حدث عن الصمعي":  ابن ع 

منكرة أحاب   :يأ ِديابن  لفظ    ،ديث  عن   :قال  "مل كاال"يف    ع  حيدث 

منكرات ال    يعني:  ،"ن مصعب ما ال حيدث به غريهبوحممد    ،صمعيال

روايته عنهام  يتاب ومئتني)ع عىل  السبعني  بعد  يف   ،مات  داود  أبو  روى 
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(  هو هذا  :فقيل ،  عن حممد بن سعد كالما  ،عن أمحد بن عبيد  "السنن "

 . وربام ال يكون هو

اهلل:  وقال  قلت:  ) عبد  أبو  النحو"احلاكم  يف  إمام  سكت    ،هو  وقد 

 ."ية عنهنا عن الرواخي مشا

 . "ربام خالف ": "الثقات"ان يف  بن حبّ اوقال 

ِديوقال   ِدي   ( "هو عندي من أهل الصدق":  ابن ع  ما ذكر له بعد  ابن ع 

  :يأ   ،"هل الصدق أو عصيدة مع هذا كله من  بأو"  :بعض املنكرات قال

يكذبنأ ال  الكذبو  أ  ،ه  يتعمد  ب  ؛ال  قوله  معنى  هل  أمن  "ه  نأهذا 

و  أ ه ثقة  ن أ  يعني:وهذا ال    ،الكذب  دو ال يتعمأ  ،ه ال يكذبنأ  "الصدق 

هذا وحده   ،مد الكذبو تعأ   ،هذا ينفي عنه الكذب  ،ال  ،صدوق مثال

 .يق الرجل ثال يكفي يف تو

ناء بأحد معلام ومؤدبا ل  كان يعني:( ب املنترصكان مؤد  ديم: وقال النَّ)

 . اللفاء

أمحد بن  "  :وقال  ا،وأورد الذهبي عنه يف ترمجة الصمعي حديثا منكر)

 (. "ليس بعمدة  عبيد:
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ِديعندنا فيه كالم    نال ال يتابع  ")  :قال  أمحد  يبأوكالم احلاكم    ،ابن ع 

صويلح    :قال هذا الذهبي  نيف ترمجة م    هنعم يا عيل هذ  ،("يف جل حديثه

  ح بن عبيد بن ناص  أمحد ؟م الذي قبلهأ  ن عبيدب أمحدترمجة يف   ؟ احلديث

ال يعتمد    ،ال حيتج به  أيضانعم صويلح احلديث    ،صويلح احلديث   :قال

ع يف  ال يتاب)  :احلاكم قال  أمحد  يبأاجلرح فيه مفرس يف كالم  ن:  إذ ،  عليه

ع عليها من قبل يتابديثه ال  أحار  أكث  ؛ديثهأحار  أكثيف    :يأ(  جل حديثه

م  ،قاتثال عىل  دليل  معتمدة نأعىل    ؟اذ اهذا  ليست  بروايات  يأيت   ،ه 

عه  يتابر من الغرائب ومل  أكثا  إذ ف   ،فيكثر من الغرائب  ،وليست صحيحة

 .فهنا تكون روايته ضعيفة ،املحدثون عليها

  ؟ا يقال فيهذافمثل هذا م 

 ]أجوبة الطلبة[:

ن  ابو  ابن ِحبَّان  ن أك"  :ينا لبالقال الشيخ    :ينا البدونا عيل  أخ يقول   -

يكون    نأمع احتامل    م،ولكن خيطئ وهي  ،ه ال يتعمد الكذبنأدي رأيا  ع

حممد   من  مناكريه  من  كثري  يف  مصعببالبالء  يروي  إنف  ،ن  ضعيف  ه 

ه  نأبام    ن:إذ   ]قال الشيخ[:  ".صمعي فثقةالما  أف  ،"واهتمه بعضهم،  رياملناك
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وا قد اهتموا  كان  إنو  ،ن مصعبب وعن حممد    ،صمعيال عن  ناكري  يروي امل

مصعببحممد   لو    ، ن  حممد  كانلكن  من  املناكري  مصعببت  تى  أ ملا    ،ن 

حتميل العهدة يف رواية    ن:إذ   ،وعن غريه كذلك  ،صمعيالبمناكري عن  

يكون قد تفرد باملناكري عن   نأيف حال    ِرد املناكري عىل حممد بن مصعب ت

فقطبحممد   مصعب  ب  ،ن  فيه  نأونقول  متكلم  مصعب  بن   ن:إذ   ،حممد 

بن  إذ لكن    ،ن مصعببيتحملها حممد   مناكري عن غري حممد  له  ا وجدنا 

ن  بوليست فقط من حممد    ،أيضافتكون املناكري منه  ن:  إذ   ،أيضا  بعمص

من    ؟يروهيا عنه  ين جاءت املناكري التي أ من    ، إذن:معي ثقةالص  ،مصعب

كالم احلاكم    "ع يف جل حديثه يتابال " أيضااحلاكم    أمحد  يب أمع قول    ،بلهقِ 

يف جل   ،ن مصعب فقطبه يف روايته عن حممد  نأذلك    يعنيهنا الكبري ال  

فالرجل هو    ن:إذ   ،ب وعن غريهمصعبن  ديثه عن حممد  أحار  أكثيف    :حديثه

 . نفسه من قبله خترج الناكري

 .ضعيف له مناكري :الصقيلقال   -

  ، "ويلحص"  ":املغني يف الضعفاء"ال الذهبي يف  ق  ]قال أحد الطلبة[: -

ِديما قول  أ ،ه يف مرتبة الصدوقإن  :يأ  . "له مناكري" :ابن ع 
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 ،زل من مرتبة صدوقنأصويلح    ،ليست يف مرتبة صدوق  "صويلح"كلمة  

به نى مراتب  أد لكن من    ،ت هي كلمة تعديل كان   إنو  ، صويلح ال حيتج 

ِديما قول  أ  ،التعديل التي ال حيتج بصاحبها فالعبارة   "له مناكري"  : ابن ع 

ِدي ملة الكاال فهو مع هذا كله من "  ":مل يف الضعفاءكاال"كام يف    بن ع 

  ين البالفاده العالمة  أله مناكري ليست بجرح كام  "  :وعبارة   ،"هل الصدق أ

فيه "  :قوله  ن أوال خيفى عىل طالب العلم    ،"الصحيحة "يف    -رمحه اهلل -

ا يف  ناحيأه يقع نأ   :ول معناهال  إن ف  "منكر احلديث"ليس بمعنى    ،"مناكري

فهذا ال حيتج به    ،ه كثري املناكرين أ  :ر معناهخالو  ،صحيح  ،حديثه مناكري

املخالفة كام ذكرناالبخالف   به    ،ول فهو حجة عند عدم  احتج  ولذلك 

فاده احلافظ يف  أعة كام  ابام روى له استشهادا ومتإنما البخاري فأو  ،مسلم

 .مقدمة الفتح

  أمحد احتج به مسلم هذا ليس    ؟هذا من الذي روى له مسلم  ]قال الشيخ:[

شخص   عبيد  ب  ،رخ آبن  اللفظتني  بني  فرق  هناك  صحيح  لفظة  ني  نعم 

ومل  ،روى مناكري:  عندنا لكن هذا ،ال شك  "له مناكري"و "منكر احلديث"

ابن  ربام خالف كام قال    :ومل يقترصوا عىل قوهلم  ،له مناكري فقط  :يقولوا
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  ، الرجل منكر احلديث  نأىل  إاحلاكم تشري    أمحد  يبأكلمة    نال  ،ال  ،ِحبَّان

 . ي نعم هناك فرق بني العبارتنيإ ،وليس له مناكري فقط

 . ه ضعيفنأفيه  ابصو]قال الطالب[: فال 

 .ه ضعيفنأ  :فيه الصواب  ،صحيح ،نعم يكون ضعيفا ]قال الشيخ:[

رقال فيه احلافظ  ]قال أحد الطلبة:[ ج   . لني احلديث :ابن ح 

 ؛عاتابتواملهو ضعيف يصلح يف الشواهد    ،صحيح  ،نعم  ]قال الشيخ[:

   .يصلح لالعتبار

قلنا كام  هو  ال  أكث   :نعم  رواياته  عليهايتابر  ال  نأبام    ،ع  عىل  يتابه  ر أكثع 

وهذه الغرائب    ،بئ يأيت بغرا  عليه،  ال يعتمد  ،حيتج به  فال  ن:إذ   ،رواياته

عندما نحن    ،وال بحافظ  ،وليس بثقة  ، ه ليس عمدة نأ التي تأيت من قبله بام 

 ،يقارنون روايته برواية الثقات، قلنا:  مر بنا كيف يعرفون الراوي الضعيف

يف   وافق  إنفينظرون   روايتهأكثالثقات  ويقولون يعتم  ؛ر  عليه،  دون 

ر  أكثا خالف الثقات يف  إذ حيتجون به، أما    هوحجة، وما تفرد به بعد ذلك 

تج به رواياته، فهذا يكون ضعيفا لن غالبا مثل هذه تكون  ؛عندهم، ال حي 

يتابع عليها   التي ال  ِقبل ومهه وخطئه،    ؛ الروايات  ال من قبل تكون من 

احلفظ  ،ثقتهوحفظه   ناحية  من  الرجل  حال  معرفة  يف  طريقتهم    ،هذه 
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يتابع يف جل حديثه  : فعندما يقول لك  الرجل ال    :نإذ   ،رهأكثي يف  أ  ،ال 

  : يأ   ، فهو لني احلديث  ، ذا املعنى املقصود يف هذاه  ،حفظهيف  يعتمد عليه  

رمحه  -مام الذهبي  ال يعتمد عليه كام قال اإل  ،ضعيف احلديث كام ذكرنا

 .اهلل

له    ،راوي ثقة وله مناكري فيحتج بهالربام يكون    "له مناكري"  :كلمة  -تنبيه  

ومثل هذا ال يرد    ،حاديث املنكرة ي وقع يف بعض حديثه بعض ال أ  :مناكري

  ، بل حيتج به  ،يرد حديثه مطلقا  فال  ،له مناكريو  ا كان ثقةإذ حديثه مطلقا  

مناكري"  :فكلمة ككلمة  "له  احلديث ":  ليست  احلديث  "منكر    : منكر 

ديثه يف  أحاذر من  لكن حي    ،حيتج به  ؛ال  "مناكري  له"ما  أ   ،ال حيتج به  ،ضعيف

 .تتوقف يف حديثه ،حديثهرة يف كاجدت نو   لو يف حاأ ، حال املخالفة

 . صالأحيتج به ، ال فال "منكر احلديث "ما أ

 . "هتذيب التهذيب"نكتفي هبذا القدر من  
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"تهذيب  بان من مجالس التعليق على تراجم من كتامتفريغ المجلس الث

 -تعالىرحمه هللا  -  َحَجرن  باللحافظ   "التهذيب

 :  -تعالىحفظه هللا  - قال الشيخ الّرملي 

 : ا بعدمأ، على رسول للا  المة والسالوالص ،الحمد هلل

الث المجلس  من  امفهذا  قراءة  مجالس  من  التهذيب  "ن  ، "تهذيب 

 .ن رجببل  "الفوائد والقواعد في العلل"من مجالس شرح  عابروالمجلس ال

لهذا    أخرج  :ي أ  (خ)[  28]  :-َحَجرن  با حافظ  ال  ،رحمه هللا-  الُمؤلِّّفقال   

للا-البخاري    اإلمامالراوي   الحج  )  -رحمه  بن  الب  أحمد    ،هليالذ    ،كرياج 

 .زيو  ر  س الم  باأبو الع ،نيبايالش  

وابن    ،يد  ر  او  روالد    ،ُعي ي ن ةوابن    ،وحاتم بن إسماعيل  ،أبي ضمرة  :روى عن

 . وغيرهم ،مهدي

الحربي  ،البخاري  :وعنه العزيز  ،والدارمي  ،وإبراهيم  عبد  بن   ، وعلي 

 وجماعة. 

 فأثنى عليه أحمد".   ،ث بهاوحد   ،قال الخطيب: "قدم بغداد

ي ث م  بن أبي اوقال   ة: "كان رجل صدق". خ 

 ".  222قال البخاري: "مات يوم عاشوراء سنة 

ب انبن  اقلت: "وذكره   "الثقات"  ح  البخاري  أخرج هذا    (في  روى عنه    ،له 

ي  أبن  باوقال    ،أحمد  اإلمامثنى عليه  أ  ،"الصحيح"له في    أخرج و  ،شرةبام

ي ث م   ب انن  باذكره    ،"رجل صدق  كان"  :ةخ   . هذا ما عندنا فيه  ،"قاتثال"في    ح 

 ؟ فما رأيكم فيه 

 ]أجوبة الطلبة[:

 ".من شيوخ البخاري ،ثقة" :ي يقول ناد  الب   -

 ."صدوق" : و زيد يقولأب  -

 ."مجهول الحال" :تقول  نأفنام أ  -

 ."صدوق" : والبدروني قال  -
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الشيخ[: فيهم    ]قال  قال  يُ   "صدوق"  :ن  في إو  ،د بع  لم  له  البخاري  خراج 

ي ث م  ي  أبن  ب اوقول    ،أحمد  اإلمام ثناء    ، ]و[وروايته عنه  ،"الصحيح"   كان "  ة:خ 

 ، ر قريبماأل  ،"صدوق"و  أ  "ثقة"  :ا متردد في قولي فيهنأ  ،"رجل صدق

ي    ،عليه  أحمد  اإلمامثناء    :يعني ثناء  نأحتمل  هذا  لدرجة   :يعني  ،يكون 

ي ث م  ي  أبن  باقول  ا، وصدوقيكون    نأو في درجة  أ  ،يقثالتو رجل    كان"  ة:خ 

 . ذا فيه توثيق في عدالتهه  ،"صدق

 ،الف  ،"ول الحالجهم"ا  مأ  "،ا"صدوقيكون    نأو  "ثقة"يكون    ن أفهو بين   

ي ث م  بن أبي  اوقال فيه    ،ثنى عليهأ  -للا  رحمه-  أحمد  اإلمام  نأل ة: "كان رجل  خ 

 ،خيراثني عليه  أو  ،رف حالهقد ع    ،"مجهول الحال"يكون    نأفيبعد  ،  صدق"

ي ث م  ي  أبن  باو  ، يق لهثهذا تو عليه خيرا    أحمد  اإلمامثناء  ف يدل    ه فيهالمك  ةخ 

 . على عدالته

 . له البخاري حديثا واحدا أخرج  :ي يقولناالبدأخونا *

 . له البخاري حديثا واحدا أخرج ،نعم  ]قال الشيخ[:

 

أحمد بن حرب بن محمد بن علي    -)س    [29]:  -رحمه هللا-  الُمؤلِّّفثم قال   

ب انبن    ،أبو بكر الموصلي  :ويقال،  أبو علي  ،الطائي  ،بن مازن بن الغضوبة  ح 

 .ولجده مازن صحبة، أخو علي

  ، حاربيوالمُ   ،ضيلوابن فُ   ،وابن إدريس  ، عاويةوأبي مُ   ، ُعي ي ن ةبن  ا  :روى عن

 . وغيرهم ، ةلي  وابن عُ 

ومكحول   ،وعبد الرحمن بن أخي اإلمام  ،وأخوه علي  ،الن سائي  :روى عنه

 وغيرهم.  ،وأبو بكر بن أبي داود ،البيروتي

وهو أحب )  ، روى عنه، وقال:من تالميذه  الن سائي(  س بهبا: "ل  الن سائيقال  

 .إلي من أخيه علي"

 . "وكان صدوقا   ،ولم أكتب عنه  ،بن أبي حاتم: "أدركتهاوقال 

 الظاهر أنه  الموصل": "هجره أخوه علي لمسألة اللفظ(وقال صاحب "تاريخ  

هذا الظاهر من  ،"لفظي بالقرآن مخلوق"  :ممن يقولون  ،يريد اللفظ بالقرآن
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وتفرد عنه بابن    ،وقد شارك عليا في شيوخه)خوه بذلك  أ جره  ه ف  ،مسألة اللفظ

 فإن عليا لم يسمع منه".   ؛ليةعُ 

 .  263ه سنة ن ذ  أ  ومات ب 174ولد سنة 

ب انبن  ا وذكره  قلت:   ج له في "صحيحه"  ،في "الثقات"  ح  خ وفاته   ،وخر  وأر 

 .(كذلك"

 ؟ ما رأيكم في هذا 

 ]أجوبة الطلبة[:

 ".صدوق" :تقول  أفنانم أ  -

 ".صدوق" يقول: بو زيدأو  -

   ".صدوق" :والبدروني يقول  -

 ."صدوق" :والبداني يقول -

الشيخ[:  واضحأ  ]قال  مره أو  ،"صدوق "هو    ، صدقتم  ،صحيح  ،نعم  ،مره 

 . -ن شاء للا إ-واضح 

"صدوق"، وكذلك   ":فاشالك"في    : قال الذهبي  : خونا علي يقولأهذا   -

 الحمد هلل.  ،قال الحافظ في "التقريب": "صدوق"، وأمره واضح

حتى    ،كانوا يهجرون الشخص  -رضي للا عنهم-أن السلف    هذا فيه فائدة:

  ، ن الهجرأالبعض ب   ودندنتُ   ،في مسألة واحدة  ئهجل خطألاألخ يهجرونه؛  

 ،هذا الزمان  أهلهذه من بدع  ؛    !ن التبديع ال يكون في مسألة واحدةأو

ُكلُّ ُمْحَدثٍَة بِّْدَعةٌ، "  :يقول   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    ، رأكثو  أ  سواء كانت واحدة  ،البدعة بدعة

بِّْدَعٍة َضََللَةٌ،   هذا عام يشمل البدعة الواحدة  1"َوُكلُّ َضََللٍَة فِّي النَّارِّ َوُكلُّ 

-صل له من كَلم السلف  أوال    ،فالتبديع بالعدد هذا ال ضابط له  ر،كثواأل

 ؛ كالم السلف يبين ويوضح لنا في مثل هذه الحالة،  -عنهم  تعالىي هللا  ضر

الظاهرة الواضحة  دلة  ذا ابتدع بدعة مخالفة لألإنهم كانوا يهجرون الشخص  أ

هذا   ،ن يرجع عما هو عليهأ  إلىللوه  ضعوه وهجروه وبد    ؛في الكتاب والسنة

وهذا    ،الحديث  أهلوهذه طريقة    ، -رضي هللا عنهم-نهج السلف الصالح  

بعض معي في    مر    ه،شياء كثيرة من هذأسيمر معه    ،لماءلمن يقرأ تراجم الع

 
 . 1577النسائي:   1
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في حديث    -تعالىسبحانه و- مسألة رؤية للا  في  حد الرواة تكلم  أن  أ  :التراجم

فحدث بحديث    ،حديثالكانوا يسمعون عنده    ؛ئمة علماء الحديثأكان    ،ما

حل    ،فقام سفيان وهجره ،خرةفي اآل -تعالىتبارك و-عدم رؤية للا  إلىفيه  م 

 ،تركوه وخرجوا من مجلسه  ،الحديث في ذاك المكان مباشرة  أهلوهجره  

من   -تعالىسبحانه و-للا    إلىحتى يتوب    ،ولم يقبلوا منه اعتذارا  ،خذ يعتذرأف

 .هذا الخطأ الذي وقع فيه

من وقع في بدعة حذروه   ؛ملون مع من يقع في بدعةتعاهكذا السلف كانوا ي  

كما حصل مع كثير من    ،يعرفن كان عنده علم وإو هجروه  أ   ،وبينوا له

ية قضية  ضالق  ، ية عددضية ليست قضالق  ن: ذإ  ، -ي للا عنهمضر-السلف  

 . م سنةأبدعة 

نها بدعة ظاهرة وواضحة أدلة على  وكانت هذه البدعة األ  :ن ابتدع بدعةإ 

ل  إ  ،كرامة لهول    ة،ع من وقع في هذه البدعيبد    ؛شكال فيهاإ ل    وصحيحة

كان من  إ النية هلل  ال  أهلن  بإخالص  المعروفين  و-علم  من    -تعالىسبحانه 

خالل معاشرتهم، ومخالطتهم، ومن خالل ما ُعرف عنهم من خدمة السنة،  

ين للا   ، 2، فهؤلء يُستثنون، ويُلتمس لهم العذر-تعالىسبحانه و-ومن خدمة د 

  فإن من وقع في بدعة تقتضي تبديع صاحبها أنه يُبد ع حتى يرجع   أما األصل:

بدعته تلك البدعة من  ن أعلم    إن  -كما ذكرنا- إل    ،عن    ب باه وقع في هذه 

 .3العذر  لتمس لهفهذا هو الذي يُ  ،ع الهوىبا ات ببامن  ل ،الخطأ

قال    هللا-  الُمؤلِّّفثم  محمد    -تمييز[  30]    :-رحمه  بن  حرب  بن  أحمد 

 . يكنى أبا إسحاق ،البخاري

بغُ   ،أبيه  :روى عن المعروف  الحافظ  بن موسى  بن  وشد    ، جارن  وعيسى  اد 

 . وغيرهم  ،وعصام بن يونس ،كيمح  

 
هذا كنت قلته سابقا  تبعا  لبعض أهل العلم األفاضل، ولما تأملت كالم السلف ومنهجهم، لم أجد   2

التي يجب فيها  مسائل العندهم هذا، بل يعممون الحكم على كل من ابتدع بدعة ضاللة في 
فكل من خالف في مسائل السنة الواضحة التي يجب فيها  ، ، ول يجوز فيها الجتهاد التباع
 . خالف هذا الواجب ل يعذر؛ ألن واجبه التباع، وهو  التباع 

ونحن أمرنا    ،ومن ترك التباع بعلم فقد اتبع الهوى في مسائل التباع،  هو مأمور بالتباع    3
وخالف ما  ومن ابتدع   ، فهو سنيومنهج السلف الناس بما أظهروا لنا، فمن اتبع السنة  بمعاملة

، هذا ما وجدت عليه السلف الصالح رضي  فهو مبتدعوخالف منهج السلف؛ مر به من التباع أُ 
 للا عنهم. وللا أعلم  
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 .يانار  والفتح بن الحسن النج  ، سعيد بن ذاكر  :روى عنه

  ، في اسمه) الذي قبله    أي:  (لتفاقه مع الطائي  ؛ وذكرته للتمييز  ،ذكره الخطيب

أبيه آخرين،  وجده  ،واسم  اثنين  الخطيب  جد    ،وذكر  مفترقانلكن  ، اهما 

بن فيروزا  :أحدهما نيسابوري،  سم جده عبد للا بن سهل  وهو من  ،  وهو 

 (. وهو بغدادي من طبقة البخاري، معس  م   اسم جده :واآلخر ، طبقة الطائي

  أحمد )البخاري والترمذي    ذاله  أخرج  أي: )خ ت(    [31]   : -رحمه هللا-ثم قال  

صاحب أحمد    ،الالحافظ الرح    ،رمذي أبو الحسن الت     ،ب د  ي  ن بن الحسن بن جُ 

وعن حجاج  )ن حنبل  ب  أحمد  اإلمامهو روى عن    أي:  ( :روى عنه،  بن حنبل

 .وطائفة ،وعبد للا بن نافع ،وأبي عاصم  ،بيعن والق   ،صيربن نُ 

ةوابن    ،والترمذي  ،البخاري  :وعنه ي م  وابن    ،رعةوأبو زُ   ،وأبو حاتم،  ُخز 

 وجماعة.  ،وجعفر بن محمد بن المستفاض، ريرج  

ث في ميدان  فحد    ، قال الحاكم: "ورد نيسابور سنة إحدى وأربعين ومائتين

وسألوه ،  خنايفكتب عنه كافة مشا  ،نيسابور  إلىثم حج وانصرف  ،  الحسين

الحديث الحاكم    نأحظ هنا  ل  (والجرح والتعديل  ، عن علل  علماء -مشايخ 

  ، والجرح والتعديل  ،سألوا هذا الرجل عن علل الحديثور  بافي نيس  -الحديث

 .وبعلم العلل ،لرجالباعالما  كانالرجل  ن أ ؟ هذا ماذا تفهم منه

ةبن اوقال ) ي م    ، حافظا كانه نأ هذا يفهم منه ( : "كان أحد أوعية الحديث"ُخز 

 . حد حفاظ الحديث: أيأ ،وعية الحديثأ حد أ كان

رن  بل  الم الك  (قلت:)  ج  ب انبن  اوذكره  ،  وقال أبو حاتم: "صدوق")  ح  في    ح 

 . "الثقات"

 . ("250توفي قبل سنة  "وقال الذهبي:  

 . حاتم متشدد باأ نأتنسوا   ل  ؟ ما رأيكم في هذا 

 ]أجوبة الطلبة[:  

 .ثقة حافظ  :يقول زيد  وأب -

 . ثقة :تقول  نأفنا مأ  -

 .ثقة حافظ :ي يقولنابدال و علي أب  -

 . ثقة : بدروني يقولال -
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 . ثقة حافظ ؟ ماذا عندكيا صقلي   -

لماذا اقتصر من اقتصر على    صحيح، هو ثقة حافظ كما ذكرتم،]قال الشيخ[:

ةن  بالم يقل فيه  أ  ؟،"ثقة"  :قوله ي م  فهو    ن:ذإ  ،"وعية الحديثأحد  أ  كان "  :ُخز 

 .هو ثقة حافظ  :نقول فيه إذنف ،حافظ من حفاظ الحديث

بن الحسن    أحمد )مسلم والترمذي    أي:  )م ت(  [32]  اليوم:  خيرةاأل الترجمة  

 . راساني األصلخُ  ،أبو جعفر ، راش البغداديبن خ  

عبد الصمد بن عبد  و  ،وابن مهدي  ،يد  ق  وأبي عامر الع    ،ابةب  ش    :روى عن

 .وجماعة ،الوارث

وقال: ،  اجوالسر    ،وعبد للا بن أحمد  ،جليبيد الع  وعُ   ،والترمذي  ،مسلم  :وعنه

 عن ستين سنة".   243"مات سنة 

 قال الخطيب: "كان ثقة". 

ب انقلت: "وذكره ابن   (.في "الثقات" ح 

 ]أجوبة الطلبة[:

 "صدوق" :ي يقولناالبد  -

 ."صدوق" :و زيد يقولأب -

  "صدوق" :الصقلي يقول  -

 ".قصدو" : البدروني يقول -

ذكرنا هذا    ، من المتأخرين  أخر، الخطيب البغداديالبغدادي مت  ]قال الشيخ[:

 . توثيقه ليس كتوثيق المتقدمين نأوذكرنا   ،ولىاألفي الدروس 

 .كما ذكرتم  هو صدوق

نكتفي بهذا القدر    ]أن[   ناآلما رأيكم  ،  طيب،  باهذا الكتمن  هذا القدر  بنكتفي  

 . ر من ذلككثألكم بحاجة  نأفسكم  نأزلتم ترون من  ل  مأ  "تهذيب التهذيب"من  

في الترجمة    "حافظقول: "نقتصر على    ن أهل يمكن    الطلبة[:]سؤال أحد  

 ؟ التي قبل

وهذه الكلمة  ،"صدوق"حاتم الرازي قال فيه  باأ  نألتكفي  ل  ،ل  ]الجواب[:

ول كله  األ  الموالك  ،-أيضا-ه جيد في حفظه  نأ و  ،ه عدل في دينهنأبتعطيك  
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-بل هو حافظ    ،جيد  وليس فقط حفظ  ،ه حافظنأوعلى    ،فيه ثناء على حفظه

  ؛ ه ثقةنأبولم تقل    ،ه حافظ واقتصرت على هذانأبذا قلت  إ ت  نأولكن    ،-أيضا

قي عندك من ناحية  ب  ،ك تثني عليه من ناحية الحفظأن  "حافظ"يفهم من كلمة  

بشيء تأت  لم  حافظقفا  ،العدالة  كلمة  على  العدالة   ل  ،تصارك  بين  تجمع 

هذا  ،  والحفظ  فقد جمعت بين العدالة   "ثقة حافظ  قلت:"  إنف  البخ   ،والحفظ

لكن ليس    ،ثقة لوحدها تجمع بين العدالة والحفظ  ،ف كلمة ثقة لوحدهاالبخ 

هي   التي  الدرجة  حافظأفي  ثقة  درجة  وهي  منها  بين    ،على  الفرق  هذا 

 . العبارات الثَلثة

 الحفاظ كانوا ضعفاء[.]قال الصقلي: الكثير من 

 .صحيح  ،وا ضعفاءكاننعم الكثير من الحفاظ  يا صقلي،    صدقت  ]قال الشيخ[:

 ، ر من ذلككثألزلتم بحاجة    لكم  نأوترون    ،نزيد  نأتحبون  أ  ،طيب 

 ؟فسكم الطريقنأبوتكملون  ، "تهذيب التهذيب"هنا في   إلىنتوقف  مأ

 . و زيد يريد الزيادةأب  -

 . الينار ماألرجع الصقلي يُ  -

 . -شاء للا إن -نزيد  إذن:س أب ل

 

أسئلة والجواب عنها من الدرس الثامن من قراءة في "تهذيب  

 التهذيب". 

قال البدروني : هل المتكلم في الرواة ل بد  أن كون   ]السؤال األول[:

 إماما في الجرح والتعديل، أم يكفي أن يكون ثقة حتى يُقبل جرحه وتعديله؟ 

 يشترط فيمن تكلم في الرواة أن يجمع بين أمرين:  ]الجواب[:

 األمر األول: أن يكون ثقة في دينه.  

 واألمر الثاني: أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. 

 فإذا كانت هذه صفته؛ قُبل قوله في الجرح والتعديل، وإل فال.  

جادة لها حكم النقطاع  ]السؤال الثاني[: ، وما هو هل الرواية بالو 

 الصحيح فيها؟ 
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الصحيح فيها: أن الحديث الذي وجد بالوجادة، إذا عرف  ]الجواب[:

خط الكاتب جيدا ووث ق فيه تماما، بأنها مقبولة وجيدة، ويعتمد عليها في 

ذلك، لكن ل تكون من قبيل األسانيد المتصلة، لكن الوجادة معمول بها،  

 وم؛ العتماد فيها على الوجادة.والكثير من الكتب الموجودة بين أيدينا الي

ن يروي وجادة ل بد  أن يقول: وجدت بخط  ]السؤال الثالث[: هل م 

 فالن، أم يقول: عن، وتكفي؟

األفضل أن يقول: وجدت بخط فالن كذا وكذا، حتى يعلم  ]الجواب[:

أنها وجادة؛ ألن الوجادة اختلف فيها من ناحية الحتجاج، فالبعض ل  

 هو األفضل أن يقول: وجدت بخط فالن. يقبلها، لذلك هذا

هذا السؤال متعلق ببحثنا: هم يسألون عن حال  ]السؤال الرابع[:

مة بن بُكير وروايته عن أبيه؟  ر  خ   م 

ليست كل أحاديث مخرمة بن بكير وجادة، بعضها وجادة،  ]الجواب[:

وبعضها سماعا، وإن كان السماع قليال، لكن على كل حال: يحتج به،  

نت وجادة، أو كانت سماعا، يحتج بها في مثل هذا؛ ألنه يرويه سواء كا

عن أبيه مباشرة، وهو يدري ويعلم خط أبيه، والظاهر أيضا أن كتاب أبيه  

محفوظ، وكذلك نحن ل نعلم اآلن هل ما وجد من حديث هل هو من  

سماعه من أبيه أم أنه وجادة، على كل حال: هو مقبول عندنا على 

وجادة أو كان سماعا؛ ألن الوجادة عندنا يحتج بها،    الصورتين سواء كان

 ، تكون روايته عن أبيه حجة يحتج بها.-إن شاء للا-هو مقبول 

حول التصحيفات والسقط الموجود في كتب    ]السؤال الخامس[

 الموسوعة الشاملة على الكمبيوتر؟ 

المكتبة الشاملة فيها أخطاء، خاصة في  ]جواب السؤال الخامس[

ات والكتب غير المقابلة، واآلن يعمل على مقابلتها الكثير من  التصحيف

المكتبة الشاملة اآلتية ستكون في   - إن شاء للا-، و-جزاهم للا خيرا-اإلخوة 

حال أحسن من هذا، ويكون الكثير منها مقابل، فيها بعض الكتب مقابلة  

ف نفسه باسم "يا باغي ال خير فيها، خصوصا التي ينزلها األخ الذي عر 

أقبل" يعمل هو مع مؤسسة على أساس أن ينزلوا الكثير من الكتب المقابلة 

والمعتمدة من ناحية العزو كذلك، فإن شاء للا في األيام القادمة، أو في 

ستكون الموسوعة بإذن للا، الكثير منها  -إن شاء للا-المستقبل القريب 
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بالنسبة للذي ل يملك الكتب،   مقابل، وموث قة بإذن للا تعالى، لكن ما لنا اآلن

كما -ليس له اآلن إل أن يعتمد عليها بقدر ما يستطيع، وسددوا وقاربوا 

 ، وليس عندنا اآلن إل هذا المرجع. -يقال

يقول أخونا البدروني: هل يمكن الرجوع لكتب  ]السؤال السادس[:

 الشيخ األلباني، والشروح كشرح النووي في البحث؟ 

كن اآلن عندنا البحث الذي بين يدينا بحث علمي، نعم، يم ]الجواب[:

وكل ما تستطيع أن تجد فائدة من أي   موضع، ايت بها، لكن ل تأتي بها  

هكذا وتلصقها، يجب أن تكون فاهما للفائدة هذه، فربما يكون صاحب 

الفائدة قد أخطأ، أو قد وهم، فانتبه لذلك، فنحن ل نريد فقط نقال ، ل، استفد  

ن  من الكتب  األخرى، ولكن حاول أن تبحث وتنظر من الذي أخطأ، وم 

الذي أصاب، هذا كله نحتاج أن نقف عليه، الحديث الذي وضعته بين  

أيديكم، حديث فيه خالف؛ بعض أهل الحديث يرى فيه رأيا، واآلخر يرى 

فيه رأيا آخر، فنحتاج أن ننظر ما هو الراجح، ولماذا رجحت قولك الذي  

 اخترته، إلى آخره. 

 نكتفي بهذا القدر اليوم. 
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 " تهذيب التهذيب" ابتفريغ الدرس التاسع من دروس التعليق على كت

 : -لىاحفظه هللا تع– و الحسن علّي الّرملي أب قال الشيخ 

على رسول  والسالم  والصالة    ،الحمد لل   ،تهكاالسالم عليكم ورحمة هللا وبر

 : بعد أما ،هللا

 خامس"تهذيب التهذيب" والمجلس الفهذا المجلس التاسع من مجالس   

 .-رحمه هللا تعالى-رجب  ابنللحافظ  "فوائد وقواعد العلل"من 

الحافظ    التهذيب"في    َحَجر  ابنقال  د س    ) [  33]:  "تهذيب  بن  أحمد  -خ 

  ، أبو علي بن أبي عمرو النيسابوري  ،لميحفص بن عبد هللا بن راشد الس  

 ،والحسين بن الوليد القرشي  ،أبيه  :عن)روى    ،وربساقاضي ني   أي:  (قاضيها

 . وغيرهم  ،والجارود بن يزيد العامري

وأبو  ،  ومسلم في غير "الصحيح"  ، ئيالنََّساو  ،ودداوأبو    ،البخاري  :وعنه

عَ   ،حاتم الس     ،وانةوأبو  جزرة،  زيج  وزكريا  حامد  ،وصالح  ابن   وأبو 

بكر بن    وأبو  ،وأبو بكر بن زياد الفقيه،  زاروأبو حامد بن بالل البَّ   ،الشرقي

 ة. ُخَزي مَ وابن  ، ودداأبي 

 .قليل الحديث" صدوق، النََّسائي: "ال بأس بهقال 

ء ألربع خلون من المحرم سنة  : "مات ليلة األربعايستملو المُ وقال أبو عمر  

الميي   وخُ ،  258 امتأل  أنه  إلي  الخلق"دال  من  جنازته    أي:  (ن  في حضور 

بل    ،صللمي األه ليس سُ نأ  أي:(  موالهم" مي  لَ الس    :باذي فيهاَل وقال الكَ قلت:  )

وأمر ،  "أتم صالة منه  دان: "ما رأيت أح طَ د بن قَ سدَّ وقال مُ )لهم    ىهو مول

  ؛ يقول اكتب عنه  نأهو    :رسم مسلم في الثقات  ن أمر بنا    ( مسلم بالكتابة عنه

ئي  النََّساوقال  ،  وأمر مسلم بالكتابة عنه)ق المكتوب عنه  فهو يوث     ، ا قال ذلكإذف

"أسما "ثقة"في  شيوخه":  مسلمة،  ء  قال  الجَ ،  وكذا  "أسماء يَّ وزعم  في  اني 

واألول    ،ستين  :وقيل)ئتين  اوم  أي:  (  55شيوخ بن الجارود" أنه مات سنة  

المعتمد و  نثماسنة    أي:(  هو   . ئتينماوخمسين 

 ]إجابات الطلبة[: 

ل  يي وندا البَ و زيد وأب - ق   ."ثقة" :يقولون الص  

 ."صدوق" :تقول  نأفنام أو  -

 ."صدوق" :ة تقولبي  أم و -
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 . "ثقة" :بدروني يقول  -

  ، بعضها من بعض  دافيها قريب ج   مرمن التي األ  ههذ  ، صحيح  ]قال الشيخ[:

لذلك تختلف    ،محتمل  مراأل  "ثقة"ه  بأنالقول    أو  "صدوق"ه  بأنالقول فيها    أي:

ئي  النََّسا  ،ي في مثلهوالرافي الترجيح في هذا    أو  ،ء في الجمعماالعلأنظار  

 ت ومسلم رسمه في الثقا  "ثقة"  :ومرة قال فيه  ،"صدوق"  :نفسه مرة قال فيه

فليس في كلمة   ، "اكتب عنه"  :يقول   "ا"صدوق  أو  "ثقة"  نكاسواء    ماعمو

 قريب. فيه مرفاأل ،"ثقة" :ومسلمة قال ،صدوقوال  ثقةمسلم تمييز بين ال

يقولنداالبَ خونا  أ - األ  : ي  الشيخ  عنه  في  ن لباقال    : "َداودي  أبصحيح  "ي 

 . "َداودي أبعيف ض"وكذا قاله في  ،"من رجال الصحيح ة،"ثق

لكن الحافظ    ،"ثقة"  :وكذلك الذهبي قال فيه  ،ي صحيحإ  ]قال الشيخ[: 

رحمه -ئي فيه  النََّسااختالف كلمة    وهذا بسبب   ،"صدوق"  :قال فيه  َحَجر  ابن

قريب    مراأل  ،وعلى كل     ،"ثقة"  :ومرة قال فيه  ،"صدوق"  : مرة قال فيه  ،-هللا

 . -شاء هللا إن-

ل  يخونا  أ  ]سؤال[: ق   "صدوق"  :هنأقال فيه الحافظ    أيضاال يكون  أ  :يقول  الص  

 ؟لقلة حديثه

،  ثقة،  يكون الشخص جبالا   ماقلة الحديث رب  ا،ليست شرط  ، ال  ]قال الشيخ[:

،  ا عرف الشخصإذقلة الحديث    ،شرطا  تهذه ليس  ،لكن ليس له حديث كثير

  ، ر فيه قلة الحديثؤث   تفال  ؛  ثقةه  نأو  ،ه حافظنأو  ،تهنكاوعرفت درجته وم

 . ا لم يعرفوه تؤثر عليه قلة روايتهإذ  ؛ال يعرفونه  ماهذه قلة الحديث تؤثر عند

 هل قلة حديثه سبب في قلة كالم أهل العلم في الراوي؟[.]سؤال:  

ال    ،علم فيههل الأقلة كالم  في  قلة حديثه سبب     ،صحيح  ، نعم  ]الجواب[:

 . علمأوهللا  ، شك في هذا

غيرة بن  بن حفص بن المُ   أحمد  -)س    [ 34]  : -رحمه هللا- ثم قال المؤلف  

المخزومي مخزوم  بن  عمر  بن  هللا  عمرو  ، عبد  أبا  مشهور    ، يكنى  وهو 

 (. يأتي ، بكنيته

 . أيضا (بن الحكم البصري هو بن عبد هللا بن الحكيم يأتي أحمد) [: 35]
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أبو   ،يجيبت  اد بن مسلم بن عبد هللا بن عمرو البن حم   أحمد –)س  [: 36]

وهو أخو عيسى بن حماد ، تُجيبمن   ،مولى بني سعد، جعفر المصري

 .ةغبَ زَ 

وأبي  ، كيرويحيى بن بُ  ،فيروسعيد بن عُ  ،سعيد بن أبي مريم :روى عن

 . وغيرهم  ،انيرَّ صالح عبد الغفار الحَ 

وأبو بكر  ) عساكر  ابن أي: ("لبَ النَّ "ئي فيما ذكر صاحب النََّسا :روى عنه

وأبو القاسم  ،شيقوالحسن بن رُ   ،وأبو سعيد بن يونس، بن أبي الموت

 ة.  وعد   ،الطبراني

 .ئي: "صالح"النََّساقال 

جمادى األولى سنة   بن يونس: "توفي يوم السبت لخمس بقين مناوقال 

 بلغ أربعا وتسعين سنة".   ،وكان ثقة مأمونا ،296

وأخرج له الحاكم في  ،ئي في "شيوخه"النََّساذكره )الكالم للحافظ  ):قلت

 ("المستدرك"

 ؟ ا تقولون في هذاذما ،تفضلوا

 ."صدوق" :ي يقول نداالبَ  -

 . توثيقه جيد ومعتمد  :يونس المصري ابن  ]قال الشيخ[: 

 . "صدوق" ن:تقوال وأم بي ة   أم أفنان -

 "صدوق" ]يقول:[  والبدروني  -

 ."ثقة" ]يقول:[  و زيدأبو  -

ل  يو - ق   ."صدوق" ]يقول:[ الص  

الذهبي    ممااإلف  :هل العلم فيهأظار  أناختلفت    ،لذي قبلهكاهذا    ]قال الشيخ[: 

الحافظ    أماو  ، يونس  ابنقاله    افاعتمد م  "مونة مأثق"  : قال فيه  -رحمه هللا-

فيهنأف  َحَجربن  ا   م مااإلمن    "صالح"كلمة    أما  : "صدوق"،زل رتبته فقال 

ثناء    "صالح"كلمة    نأتقدم معنا من دروس    مافعلمنا في  -رحمه هللا-ئي  النََّسا

لذلك    "مونأم  "ثقةيونس    ابنقاله    مالكن اعتمدنا    ،ئي على دينهالنََّسامن  

حفظه بن    أيضاوذكر    ،عرفنا  في  أالحاكم    نأ  َحَجرالحافظ  له  خرج 

  مراأل  :على كل     ،يقا ضمنياثقه توثحاكم يوال  نأ  إلىه يشير  نأك  "المستدرك"
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 ما على    دامااعت  "ثقة"  :هل العلم من يوثق يقولأمن    ؛لذي قبلهكافي هذا  

الحافظ  والظاهر من تصرف، "صدوق" :ومنهم من يقول  ،يونس ابنذكره 

زل رتبته  نأف ،مامايونس ت ابنه لم يعتمد على كالم نأ - هللارحمه - َحَجر ابن

  "،صالح"ه  نأئي فيه  النََّساقاله    ماعلم ل أهللا  ووذلك    ،"صدوق"  : رتبة  إلىقليال  

 . واكتفى بهذا

ئي  النََّسا  :سين ياء هذه تعني  ()خ سي  [ 37]  :-رحمه هللا-ثم قال المؤلف    

أبو    ث ي،يث  ي  رَ ميد الطُ بن حُ   أحمد)البخاري في صحيحه    )خ(،  في اليوم والليلة

موسىخ    ،الحسن بن  عبيد هللا  بيُ ،  تن  سلمةداعرف  أم  حفاظ    ،ر  من  كان 

 .الكوفة

 ، اشوأبي بكر بن عيَّ ،  واألشجعي  ،ضيلوابن فُ   ،حفص بن غياث  :روى عن 

 وغيرهم.  

عنه يزيد  النََّساو  ،البخاري  :روى  بن  محمد  بواسطة  وأبو    ،اآلدميئي 

تم  وأبو حا  ،اني مَّ وكتب عنه يحيى الح  ،  وحنبل بن إسحاق  ،إسماعيل الترمذي

: "مات ُمَطيَّنوقال  ،  وقال العجلي: "ثقة"،  "ىا وقال: "كان ثقة رض،  ازيالرَّ 

 ". 220سنة 

فقال:  ط الحاكم فيه  وغل  ،  ر أم سلمة ألنه جمع حديث أم سلمةداب بلق   قلت:   

 ُمَطيَّنوقال  ،  بن عدي فقال: "كان له اتصال بأم سلمة"اوأما  ،  جار أم سلمة

الكوفة حفاظ  من  يعد  "كان  "تاريخه":  ثقة،  في  تسع    ،وكان  سنة  توفي 

 وعشرين ومائتين".  

"ثقة"  أحمدقال  و المصري:  صالح  حفاظ ،  بن  من  "هو  الخطيب:  وقال 

   ،الكوفيين ومتثبتيهم"

حنبل  أحمد  :روى عنه خيثمة  أحمدو  ،بن  أبي  في اوذكره    ،بن  حبان  بن 

 (  "الثقات"

 ؟ ا تقولون في هذاذما

 . "حافظ  "ثقة :تقول  نافنأم أ  -

ل  ي  - ق   . والبدروني كذلك ،ي كذلكنداالبَ و "،افظ ح  "ثقة :يقول الص  

- والكالم واضح في هذا    ،"حافظ  "ثقةهو    ،مذكرت  ماك   مراأل  ]قال الشيخ[:

 .-يظهر مافي
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بن    أحمدهو    : بن أبي الحواري  أحمد  ) [  38]  :-رحمه هللا-ثم قال الحافظ  

 (. عبد هللا بن ميمون

القراءة خلف  "  إلىشارة  إالزاي رمز    (4)ز  [:  39] م مالإل  "ممااإلجزء 

  كل هؤالء   ،جهما  ابن ئي والنََّساوالترمذي و  َداود و  أب  :ربعةواأل  ،البخاري

 أخرجوا له. 

أبو سعيد بن    ،نديابن محمد الوهبي الك    :ويقال،  بن خالد بن موسى  أحمد  )

ويونس بن أبي   ، وشيبان ،محمد بن إسحاق : روى عن،  د الحمصيخلَ أبي مَ 

 . وغيرهم ،إسحاق

بن عثمان    وعمرو  ،ليه  والذ    ،وغيره  البخاري في "جزء القراءة"  :روى عنه

وأبو   ،اركَّ وعمران بن بَ   ،ومحمد بن المصفى  ،ومحمد بن عون،  الحمصي

ينونقل عن يحيى بن  ،  رعة الدمشقيزُ  و زرعة أبنقل    أي:(  "ثقة"أنه    َمع 

ينالدمشقي عن يحيى بن   مات    :وقال بن أبي عاصم)  قهأنه ثقة، أي: وثَّ   َمع 

 .  214سنة 

، رقطني: "ال بأس به"داوقال ال  ،"15سنة  "  :الدمشقي  قلت: وقال أبو زرعة

ونقل  ، بن حبان في "الثقات"اوذكره ، ة في "صحيحه"ُخَزي مَ بن اوأخرج له 

أن   الرازي  حاتم  ما  أحمدأبو  عنهمتنع  الكتابة  بعض  و ،  ن  كالم  في  وقع 

 ( -هللا أعلمو-، أقف على ذلك صريحاولم  ،همهتَّ ا أحمدشيوخنا أن 

 ؟ ا تقولون في هذاذما

ل  ي  - ق   ."فيه بغير حجة مل   ك  تُ ،  "ثقة :يقول الص  

 ."صدوق" : ي يقول فيهنداالبَ و  -

 ."صدوق"ن: تقوال وأم بي ة نافنأم أو  -

 "صدوق" ]يقول[:  والبدروني  -

 ."ثقة" :و زيد يقول أبو  -

قول الذين    إلى ميل  أني  نأ مع    ،]حال[  خالفكم له وجه على كل   ]قال الشيخ[:

ينيحيى بن    بأن، صحيح  "صدوق"  :هبأنقالوا     ابن يق  ثووت  ،"ثقة"قال فيه    َمع 

ين   ، "س بهبأال  "  :رقطنيدالكن قال فيه ال  ،-رحمه هللا-ا وثق  إذ  ، داقوي ج   َمع 
 هة عنه يجعل في النفس منبامن الكت  أحمد  ممااإلامتناع    لكاشإ ومع وجود  
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شياء  كون االمتناع ألي ما ورب ،ة كثيرةباامتناع الكت با بسأت نكا إن و ا، يئش

ا  ن]و[ أ   ،قطني لعله يقوي هذارداذكره ال  مالكن    ، يوالراجرح    إلىال تؤدي  

  أحمد  نأزي  الراو حاتم  أبونقل    ، االمتناع ثبت  ،ال،  متناعاالتكلم عن  أال  

لكن الذي لم    ،ل في االمتناعكاشإ   هفي  مااالمتناع ثبت    ، ة عنهباامتنع من الكت

اتهام   هو  ها ااته  ؛ له  أحمد  م مااإليثبت  يثبتمه  لم  عن    ، هنا  االمتناع  لكن 

ه لم  ننحن لم نعتبر االتهام أل  ،مافرق بينه  ،أحمد  ممااإلة ثبت هذا عن  باالكت

هذا ومع    ،ة عنهباعن الكت  أحمد  ممااإلامتناع    ؛لكن اعتبرنا االمتناع  ،يثبت

يوجد    أحمد  ممااإلامتناع    بأنيشعر  ؛  "بهس  بأال  "ه  بأنرقطني له  اذكر الد

رحمه  -رقطني  داالا قاله  م  إلىيجعلنا ننزل مرتبته    اا مؤثر   :يعني  ،له  سبب

 . علم أهذا الذي يظهر وهللا  ،-هللا

ل  يخونا  أ]سؤال[:   ق  بين    ضطيب يا شيخ ولكن هل هناك تعار  :وليق  الص  

 ".س بهبأال " :قطنيرداالتوثيق وقول ال

تعار  ،نعم  ]الجواب[: بهبأال  "  ض،هناك   أما   ،صدوق""درجة  ]في[    "س 

 ؟ "صدوق"م  أ  "ثقة"ين هل هو  مربين األ  ضهذا التعار  ،علىأيق فدرجة  ثالتو

 . نهذا الذي نريده اآل ؟ حسن هم حديثأ صحيح هل حديثه 

 .... ]سؤال[:

هذالال،    ]الجواب[ مثل  هذا  يقال  في  علم  زيادة  عنده  النوع  لكن    ،مراأل ا 

ينيحيى بن    :المسألة مسألة اجتهادية حفظ الرجل قوي بحيث    بأنرأى    َمع 

فيه ال"ثقة"  :يقال  أما  فيه: دا،  فيقال  ذلك  من  أنزل  حفظه  أن  رقطني رأى 

ليه  إهب  ذ  مامن الرواية عنه جعلتنا نرجح    أحمد  ممااإلوامتناع    "البأس به"،

 .-رحمه هللا -رقطني داال

 ...... ]سؤال[:

ين  ابن ولكنه اختلف مع    ،يقث التو  رقطني لم يرد  دااللكن    ]الجواب[: في    َمع 

ي والراهل درجة حفظ    ،مرل في األكاشحصل اإلهنا  ها  ،يوالرادرجة حفظ  

 ؟""صدوقزل بحيث يقال فيه نأدرجته  أم "ثقة"درجة يقال في مثله 

يقال    ]سؤال[: ين  ابن  بأنهل  بحجة  أ  َمع  لغي    ،أحمدعلم  ر  ولو رأى حجة 

 ه؟يأر
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هذه    ،لم يعلم  أو   ،ين علم أمن    :نقول   ، ىهذه دعو  ؟ ين هذاأمن  ]الجواب[:  

شاء   إن-  ب الصو  إلىقرب  أرقطني  داذكره ال  ماف،  بينة  إلىتحتاج    ىدعو

 .المسألة محل اجتهاد ونظر  :وعلى كل حال ،-هللا

 . "تهذيب التهذيب"نكتفي بهذا القدر من   
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هتذيب  ": بكتامن التعليق عىل  -وهو الدرس األخري-تفريغ الدرس العارش

 ."التهذيب

ميل   : -إىلحفظه اهلل تع– قال الشيخ عيل الرَّ

م عىل رسول  الة والسالوالص  ،احلمد هلل  ،م عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالالس

 : بعد ماأ ،اهلل

العارش من جمالس قراءة  التهذيب"من    فهذا املجلس  واملجلس    ،"هتذيب 

وهذا   ،رجب احلنبيل  نبال  "الفوائد والقواعد يف العلل"من جمالس رشح    سادسال

  م ونكتفي ب ،"هتذيب التهذيب"يف  -شاء اهلل  إن -خري األجلس سيكون املجلس امل

 .سنقرأه اليوم  ماو ،اهنأقر

املؤلف  قا تعرمحه  -ل  الرتمذي    أخرج  أي:  )ت س( [  40]  :-إىلاهلل  الراوي  هلذا 

 . النََّسائيو

لبن خالد  أمحد )  أبو جعفر البغدادي الفقيه.  ، اخلَالَّ

عن ع  ا  :روى  القَ ومَ   ،يينةبن  عيسى  بن  العسكري  ،اززَّ عن  األزرق  ، وإسحاق 

 وغريهم.   ،ويزيد بن هارون  ،والشافعي
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اِزي  النََّسائيو  ،الرتمذي  :روى عنه وعبد   ،خرموأبو العباس بن األَ   ،وأبو حاتم الرَّ

 ،ريربن َج اوأبو جعفر    ،ويعقوب بن سفيان،  وأبو العباس بن مرسوق  ،اهلل بن أمحد

 وغريهم.  

 ."ثقة"جيل:قال العِ 

 ."صدوقا رىض ،عدال ثقة ،ا فاضالخرِي كان  "وقال أبو حاتم: 

 . "صاحلاكان امرأ "راش: بن ِخ اوقال 

 . "قديم الوفاة ،ثقة نبيل"وقال الدارقطني: 

م الالك  (:قلت  ،"246ة  ت سنما"وقال غريه:  ،  "247ت سنة  ما"بن قانع:  اقال  

وقال مرة: ،  "أس بهال ب ":  النََّسائيوقال    ،هكذا قال اخلطيب )حجر  ابن  للحافظ  

 . "عسكري ثقة"

 ."مل أسمع منه ،ثقة"وقال أبو داود: 

يف   األصبهاين  عيل  بن  داود  الشافعيمأس"وقال  أصحاب  أهل  ":  "ء  من  كان 

 . "نة والورعمااحلديث واألمن واأل 

 (."الثقات "يف  ِحبَّان بن اوذكره ، "كان من جلة الفقهاء"ل احلاكم: وقا

 ؟ رأيكم ما

 .ثقة :و زيدأبقال  -
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 .ثقة :وقال البدروين  -

 ثبت. ثقة :وقال الصقيل  -

 .ثقة :يناوقال عيل بد  -

 .ثقة فاضل أم أفنان:وقالت   -

وهذا    ،صحيح  "ثقة فاضل"  :ومن قال  ،صحيح  "ثقة"  :ن قالمَ   ]قال الشيخ[:

يدل    ؛ حاتمأب م  الوك  ،خراش  بنام  الوك  ،م الدارقطنيالك  ن أل  ؛ليهإأميل  الذي  

كذلك حسبه  ن-    حالومن الص  ،ومن التقوى  الرجل فيه زيادة من الفضل  ن أعىل  

اِزيو حاتم  أبقال    مصحيح ك  "لثقة فاض"  :فنقول فيه  ،-واهلل حسيبه رمحه  -  الرَّ

 .-اهلل

وكذلك فعل يف بعض الرواة يف التطبيق    ،"ثقة ثبت"  :الصقيل قالأخونا    ماأ 

  ما قد اطلعت عليها اليوم فوجدهتا بحوث طيبة    ،العميل يف التدريبات العملية

يبقى   ،معل   يزيدكم  ن أو  ،ينفعكم  ن أسأل اهلل  ومستويات عالية جدا ن  ،شاء اهلل

فقط   امل  ن أعليكم  من    ما أ  ،العلم  أهلم  الع عىل كالطاالومن    ،رسةمتكثروا 

 . ز حقيقةتامم ،شاء اهلل  ما عملكم تطبيقا جيد 

فيه    ، قال"ثقة"  :الن ء قال فيه فمالرواة نقل عن بعض العل   أحدهنا الصقيل يف   

  :وقلت  ،هم كلَّ الت هذا الكنأصت  ثم خلَّ   ،"ثقة"  :الن وقال فيه ف  ،"ثقة"  :الن ف
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عىل من مرتبة أترفع مرتبته    ،يقثهذه زيادة يف التو  "بتث"فكلمة    ،"بتثثقة  "

   ؟ين زدهتاأمن  ؟ضفتهاأين أفمن  ،"ثقة"

ا كنت إذيف البحث    ،تفضل  ،يف تلك الرتمجة  أو  ،سواء عندنا هنا يف هذه الرتمجة

 .حاديثهأع عىل بعض الطاالهو  ،ال ،...ء ذكر هذامالعل عىل بعضوقفت 

 الو  ،لك  ال  ،لنا  توهذه ليس  ،ت اجتهدت يف معرفة درجتهنأك  نأمعنى ذلك   

الكبارملعللتى  ح  الو  ،يل باتفاق    ،ء  فقط  للمتقدمني    نأ  :العلم  أهلهذا 

ه  ن أ ء بمالعل  أحدم  العىل كا كنت وقفت  إذلكن    ،كيقدرون عىل ذل  الن  يخرأ تامل

نعم    ،وتبعته عىل ذلك  ،مهالقت يف كوثِ   ،وتبعته عىل ذلك  "تبثقة ث"  :قال فيه

 ذلك. م لك نسلِ 

العاملالقل كنأ ثناء بحثك  أيف    :لكن نقول لك  ثم تضع من   ،هتمله  ال  ، م هذا 

 ،"ثقة"  :مع كون الذين نقلت عنهم مجيعا كلهم يقول  "تب ثقة ث"عندك تلخيصا  

م الت كنأتنقل    ن أحتتاج    أحديستدرك عليك    الكي    ،"ثقة ثبت"  :أضفتت  نأ

 أحد  ما  "ثقة ثبت"  :ثم بعد ذلك تلخص تقول  ،"بتثثقة  "  :يهالعامل الذي قال ف

 .قبلي ال فهذا ؛تزيدها من تلقاء نفسك ن أ  ماأ ،ينكر عليك ذلك

م  القصدي من ك  ،حاديثهأع عىل بعض  الطاالخر بعد  آ  ب كتان  زدهتا م  :قلَت  

 ؟قل من غريهانأ الف ،تم قيدتم بالتهذيبنأ ،العلم فيه أهل
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ء قال حتى ولو من ملمن الع  أحدا وقفت عىل  إذ  ،اجزاك اهلل خري  ،طيب  ،ال 

، أحديستدرك عليك    الكي  ن:  إذ  ،"ثبت  ثقة"ك خلصت  ن أ  مب  تهذيب،خارج ال

م العامل الذي قال  التنقل ك  ن أحتتاج  ؛  ويطمئن لقولك  ئوكي تتم الفائدة للقار

طيب جزاك اهلل   ،ملم ذاك العاالبك  مامك مدعوالحتى يكون ك  ،"ثقة ثبت"  :فيه

 .اخري

 .به كي نأخذ "ة ثبتثق" :م العامل الذي قال فيهالتنقل ك ،تفعل ذلك ن إذ

ت يف موضع  بقال فيه ثقة ث  أحدعندنا يف هذه الرتمجة هل وقفت عىل    ن اآلهنا   

:طيبأيدينا؟...م الذي بني  الخذته من الكأك  نأم  أخر  آ م الذي ال الك  ، عىل كلٍّ

دل عىل زيادة فضل    ما  الإ  ،ىل من مرتبة ثقةأعه  نأيدل عىل    مايدينا ليس فيه  أبني  

زيادة توثيق يف الرواية    ماأ  ،الدارقطنيم  ال حاتم وكأبم  الدل عليه ك  مك  ،فيه

نحن    ،يوجد  الفهذا   خلصنا  قال  ،"ثقة"  :قلناولذلك  فاضل"  : ومن   "ثقة 

يقدم    ال  ،ناحية احلفظ والتقديم يف الروايةمن    "ثقة فاضل"  ن أل  ؛يضاأفصحيح  

 "تبثقة ث"  ما أ  ل،خر مل حيصل عىل لقب فاضاآلو  ،ه فاضلنألخر  اآلعىل رواية  

  "ثقة"فظ من قيل فيه  حعىل من درجة  أ قوى وأدرجة حفظه    ن أفدل ذلك عىل  

ا وقفت عىل يشء يف اخلارج إذ  ماأ  ،يدل عىل ذلك  مايوجد    اليدينا  أهنا بني    ،فقط

إذن: هو ثقة إن الكالم يف املسائل العلمية،    هكذا يكون   ، تدلنا عليه  ن أفيلزمك  

اِزيقال أبو حاتم  امشاء اهلل، أو ثقة فاضل ك   .الرَّ
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قا املؤلف  ثم  اهلل-ل  التاجر    أمحد  -)س    [41]  :-رمحه  عيل  أبو  اخلليل  بن 

 البغدادي. 

  ، ض وأب النَّ  ،بادةح بن ع  و  ورَ ،  وحجاج بن حممد  ،يزيد بن هارون   :روى عن

 وغريهم.  ،وزكريا بن عدي

عنه َمةبن  او   ،النََّسائي  :روى  َزي  سفيان   ،طنيَّ وم    ،خ  بن  وحسني ،  ويعقوب 

 وعدة. ، وإبراهيم بن أب طالب ،وقاسم بن أصبغ ،اينالقبَّ 

واحلاكم:    النََّسائيقال   اخلفاف  حييى  ثالهؤ  ("ثقة"وأبو  احلاكم:  ) ثة  الء  زاد 

مات لثالث بقني من ربيع األول سنة  "وقال القباين:  )  "مونثقة، مأ "(  "مون أ م"

248" . 

  ، أمحد بن اخلليل"  :فيهبل الذي  ،  ذكرا  "النََّسائيأسمء شيوخ  "مل أر له يف  قلت:  

 . "ال بأس به  ،كتبنا عنه ،نيسابوري

الدارقطني:    قال  البغداديني    ،قديم"وقد  من  عنه  حديثه  ،  أحدمل حيدث  وإنم 

 . ("الثقات "يف  ِحبَّان بن اوذكره ، "فلعله سكن خراسان  ، راسان بخ  

 ؟عندكم ماذا ،تفضلوا

  .ثقة :خونا الصقيل يقولأ  -

 .ثقة :ن أم أفنا -
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  .ثقة :زيدو أب  -

  .صدوق :يناعيل بد -

 .ثقة :قال البدروين -

و حييى اخلفاف واحلاكم  أبو  النََّسائيعندنا    ؟عيل يا    صدوقيش  إ]قال الشيخ[:  

ليس هذا    ،خرآشخص    "بأس به  ال"  :النََّسائيوالذي قال فيه    ،"ثقة"  :قالوا فيه

معنا ك  النََّسائي  ،ال  ، ...الذي  معنا  ،يف رجلني  ؛ثننيام يف  الله  الذي    ، هو هذا 

يشري   مامهم  اليف ك  :عىل كلٍّ   ،ممكن  ،...وريب اخليل نيس  بن  أمحدهو    :ينالثاو

 ، يضا نفسهأيكون هو    ن أممكن    :يعني  ،ن افلعله سكن خرس  ،من املمكنأنه    إىل

خرس يف    ،ن اوسكن  سكن  "  :خرياألوقوله  فلعله  راسان،  بخ  حديثه  وإنم 

 حييى اخلفاف وقول احلاكم  أب  قول  لكن مع  ،نفسهم يكون هو  ورب،  "خراسان 

  : يقال نأفيه  باالصوف  ،درجة عالية "مون أ مثقة " :احلاكم قال فيه ،"ثقة" :هنأ ب

 ."ثقة"ه نأب

 .بغدادي  ،الينج  أبو جعفر الُّب   ،بن اخلليل بن ثابت أمحد :متييز)[ 42]

 . وغريهم ،والواقدي ،واحلسن بن موسى األشيب ،أسود بن عامر :روى عن

 ،وأبو بكر بن اهليثم األنباري  ،كوعثمن بن السم    ،ادج  والنَّ  ،يخرَت أبو البَ   :وعنه

 وهو خامتة أصحابه. 

 ."كان ثقة "قال اخلطيب:  
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ز  ليمي أي: (ذكر للتمييز، "277مات يف شهر ربيع األول سنة "بن قانع: اوقال 

هذا ليس من   ال إو  ،ي ليميز بينه وبني الذي قبلهزِ ذكره املِ   ، قبلهبينه وبني الذي  

 .رجال الكتب الستة

 ؟اضيةتقدم معنا يف الدروس امل مابناء عىل ، تقولون يف هذا ماذا

  .صدوق : يقوليناالبد  -

  .صدوق :تقول ن أم أفناو -

 صدوق.  :ن و زيد والبدروين يقوالأب  -

 .صدوق :والصقيل يقول  -

اخلطيب    ن أذكرنا    ق،وصدوه  ،صحيح  ،ذكرتم  ممر كاأل   ،نعم  ]قال الشيخ[: 

 .توثيقه ليس كتوثيق املتقدمني ،خرينأ تالبغدادي من امل

بن اخلليل بن حرب بن عبد اهلل بن    أمحد  :متييز)[  43]  :-رمحه اهلل-قال املؤلف   

 . ِس ومِ أبو عبد اهلل الق  ، ار بن سابق القريشسوَّ 

 ، وعيل بن احلسن بن شقيق  ،واألصمعي  ،عبد اهلل بن يزيد املقّبي  :روى عن

 . وغريهم ،وأب النض

عنه الفرج  :روى  بن  احلسن  بن  ح  ،حممد  بن  حييى  بن  حييى  زكريا  ويه  يوأبو 

 . وحييى بن عبد األعظم، احلافظ
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َعةضعفه أبو  ر   الكذب.    إىلونسبه أبو حاتم  ،ز 

ه من  أخرج  "سيد اإلدام اللحم"  :متنه  ،متام  وله حديث منكر يف فوائدقلت:  

 (. "ريدةحديث ب  

 ؟ تقولون يف هذا ماذا

 .مرتوك :و زيد يقولأب  -

 . تهمم :الصقيل  -

 . ضعيف : يقوليناالبد  -

 .ضعيف :والبدروين يقول  -

الشيخ[: نسبه  أب  ن أ  مب  ]قال  حاتم  حاتم  أبو  ،الكذب   إىلا  حافظ  ماإو   م ك-م 

لنا    ،- ون تعلم هبذا  ن أ  الإ فليس  له  يأبتضعيف    ماأ و  ،نسلم  فلم  َعة  ر  ز    تأ 

َعةو  أبقال فيه    ماذا  ،المفص ر  َعةأب    هو القدر الذي يستحقه لفظ  ماو  ؟ز  ر  فيه   ز 

هذا    ،ممكن ضعفه ضعفا خفيفا  ؟ضعفا شديداف  هل هو ضعي  ؟عفهض  ماعند

َعةأب  حيتاج الوقوف عىل لفظ   ر  م  الهو واضح كالذي    : ن اآللكن عندنا    ،فيه  ز 

اِزيحاتم  أيب    :و يقال فيهأ  ، الكذب  إىلو حاتم  أبو نسبه  أكذبه  فيقال فيه:    ؛ الرَّ

 . علمأيرتجح عندي فيه واهلل  ماهذا  "باكذ"

صبحتم جتيدون أ  ن اآل  :وعىل كلٍّ   ،"هتذيب التهذيب"نكتفي هبذا القدر من   

م الوعرفتم كيف جتمعون بني ك  ،ء يف الرواةمم العلالوفهم ك  ،بكتافهم هذا ال
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رشح    خاللمن    ليهإنصل    ن أردنا  أ  ما وهذا    ،فالختاالالعلم فيهم عند    أهل

 . ب كتا هذا ال

 ."فعال العبادأخلق "له البخاري يف  أخرج :يعني  )عخ([ 44]: قال

يراجع نسبه يف (  ميرَ خ  وعنه أبو جعفر املَ ،  عن يزيد بن هارون   ،بن خالدأمحد  )

  1با سناأل

وكأنه  ،  "التواريخ"ليس له ذكر يف    ،"خلق افعال العباد"روى له البخاري يف  )

لأمحد بن خالد   (. -الذي تقدم ذكره- اخلَالَّ

و  أب"  :سناد كالتايلاإلوقع فيها    ،البخاري  ب كتايف  وجدوا ترمجة    ويهذا الرا

فبحثوا عن راو روى      ،"هارون   بن عن يزيد    ،دالخ  بن  أمحدعن    ،جعفر املخرمي

املخرميأبعنه   الرجالهو    ىورو  ،و جعفر  بن هارون يف كتب  يزيد  يف   ؛عن 

البخاري والتاريخ    :تواريخ  الكبري   مف  ،الصغري  والتاريخوسط  األالتاريخ 

عنه   روى  راويا  املخرميأبوجدوا  بن هارون   هو  وروى  ،و جعفر  يزيد    ،عن 

التواريخ  :فقالوا ذكر يف  له  توا  ؛ليس  البخارييف  )قال  ،ريخ  بن :  أمحد  وكأنه 

لخالد   لخالد    بن   أمحدالذي تقدم ذكره:    (- الذي تقدم ذكره-  اخلَالَّ الذي    اخلَالَّ

 

، هذه  -بفتح امليم وسكون اخلاء املنقوطة وفتح الراء املهملة املخففة ويف آخرها ميم -"قال السمعاين:    1

 (.12/130األنساب ) "ََم َرَمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف القريشالنسبة إىل املسور  بن 
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لبن خالد    أمحد)تراجم    ثالث   تقدم قبل ا نأالذي بد  (و جعفر البغداديأب  ،اخلَالَّ

 بنيضا يروي عن يزيد  أهذا    ن أل  ؟ه هذانأ قال ك  اذامل  (ه هذانأ وك)  ، قال: به اليوم

خالد    أمحدف  ،هارون  لبن  يزيد    يروي  اخلَالَّ من    ،هارون   بنعن  وتصحيفه 

ل ممكنالخ  إىل  اخلَالَّ استظهر    ،د  هونأفلذلك  تصحيفنأ فظن    ،ه    ن أو  ،ه 

ل  بن  أمحد  :فيه  ب ا الصو  ،-قال املؤلف رمحه اهللذا  ك-  دال خ  بناوليس    ،اخلَالَّ

 . بن حجر بيشءاومل يتعقبه احلافظ  ،املزيم الم كالهذا الك  ن أالظاهر 

لبن خالد  اه  نأ  ىلفع  علم به من  أا مل يصح فاهلل  إذو  ،فقد تقدمت ترمجته   اخلَالَّ

 . هو

ا اقترصنا  إذ نعم  ،عاتمتابا مل نجد له شواهد وإذ ،ا مل نعرفه توقفنا يف حديثهإذف 

هنا ومل  وجدنا ها  ماعىل  ا اقترصنا  إذ  ؛"جمهول العني"ا زيد نقول هو  أبعىل هذا يا  

-ذكر املصنف  مه تصحيف كنأنستظهر   ومل ،و مل نجد له ترمجةأ ،نعرف من هو 

هذا   ،جعفر املخرمي اأب إالعنه  ه مل يرونأل "جمهول العني"نقول هو  ،-رمحه اهلل

 . ت ما بني يدينا من معلو ما

لخالد    بنا يكون هو    ن أحيتمل  "  :قال  "التقريب"حجر يف    بنااحلافظ      "اخلَالَّ

ل لقرب رسم مل هذا يبقى جمرد احتمحتااللكن    ،قال  ماعىل    يَّ ز  امل  قرَّ أفقد    ن:إذ

خ خ  دالكلمة  كلٍّ   ، لالمن  خاص  إىلحيتاج    :عىل  عىل   بحث  الوقوف  عند 

وجد   إن وينظر    ،العلم فيه  أهلم  البحثا خاصا يف ك  فليبحثراد  أمن    ،حديثه
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عىل   ،و حكمنا عليه باجلهالة العينيةأ  ،توقفنا يف حديثه  الإ و  ،وجد  ماوجد    ئاشي

 واهلل أعلم واحلمد هلل. لومات.عندنا من مع ماحسب 



البن رجب   "فوائد وقواعد يف علم العلل "وهو كتاب:    1اآلن نبدأ بالكتاب الثان 

 احلنبيل

الصغريرشح  طبعة  يف  ] بتحقيق    البن رجب  العلل  أظن هذا التي  ِعرت  الدين  نور 

يبدأ من مّهام سعيد ف التي بتحقيق  طبعة  ال، أما يف  2الكتاب يبدأ من أول املجلد الثان 

 . [(661الصفحة )

احلنبيل   رجب  ابن  وضعها  وقواعد  فوائد  عن  عبارة  اهلل-وهذه  لتيسري   -رمحه 

علل الرتمذي الصغري، بدأ  عىل كتاب وتسهيل علم العلل بعد أن انتهى من رشحه 

 هبذه الفوائد والقواعد. 

،  -رمحه اهلل-، وكان متضل عا فيه  إمام من أئمة هذا الفن    -رمحه اهلل -وابن رجب  

 وهو من علامء القرن الثامن.

رمحه  -)وملّا انتهى الكالُم عىل ما ذكره احلافظ أبو عيسى الرتمذيُّ  :  -رمحه اهلل-قال  

رمحه  -واإلمام ابن رجب  أحببت(    "العلل"، وآخُره كتاب  "اجلامع"يف كتاب    -اهلل

كتاب    -اهلل كامالا جامع  رشح  كتاب  الرتمذي  وكذلك  آخر    "العلل"،  يف  الذي 

ما ذكره احلافظ أبو    )وملّا انتهى الكالُم عىلالرتمذي، ثم بدأ هبذا الكالم قال:  جامع  

أحببت أن    "العلل"، وآخُره كتاب  "اجلامع"يف كتاب    -رمحه اهلل-عيسى الرتمذيُّ  

وقواعد كلية، تكون للكتاب تتمة، وأردت  بفوائد ُأخر مهّمة،  "العلل"ُأتبع كتاب 

 
 . 19الدقيقة:   1
( وهي الطبعة المعتمدة من المحقق، الطبعة  565/ 2وهو كذلك في طبعة دار المنهاج القويم، )  2

 (. 2/466المنشورة على النت ) القديمة م، وفي الطبعة   2019 - هـ  1440األولى 



هذا  (  بذلك تقريب علم العلل عىل من ينظر فيه، فإنه علم قد ُهجر يف هذا الزمان 

)فقد ذكرنا ، فامذا لو رأى زمننا؟!  1احلافظ ابن رجب يتكلم عن زمنه القرن الثامن

عرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد  ، قّل من ييف كتاب العلم أنه علم جليل

ومرجع   ،منذ أزمان، وباهلل املستعان، وعليه التكالن، فإن التوفيق كله بيديه  ُطوي

 األمور كلها إليه. 

 حتصل من وجهني: ة احلديث وسقمه،معرفة صحن  أاعلم 

معرفة رجاله وثقتهم وضعفهمأحدمها (ومعرفة ه  .:  أي: سهل، هذا هو    ذا هني 

معرفة رجاله، أهم    :توقَّف عليه معرفة احلديث صحة وَضعفاا تاألمر األول الذي  

قال:   أم هم ضعفاء؟  عليهم،  ُيعتمد  األمر هني  "ثقاٌت  قال:   "وهذا  ملاذا؟  سهل، 

دُ  قد  والضعفاء  الثقات  برشح  و  )ألن  اشتَهرت  وقد  التصانيف،  من  كثري  يف  نوا 

ني: املؤلَّفات والكتب كثرية، التي ُصن فت يف تراجم الرجال، يعأحواهلم التواليف(  

إال أن َتعرف هذه الكتب،   -يا طالب احلديث-ويف بيان أحواهلم، فام بقي عليك  

وتعرف كيف تستفيد منها، وكيف تستغلها يف هذا العلم، هذا الوجه األول الذي  

 به ُتعرف صحة احلديث، وُسقمه.

م  اتب الثقات(  )والوجه الثان : معرفة مر أي: من حيث القّوة، تقديام وتأخريا، أُّيُّ

  كثري من علم العلل )وترجيح بعضهم عىل بعض عند االختالف(  أقوى من اآلخر  

 
(، وقد ذكر الشيخ  795سنة ) -هللا  رحمه-توفي   في الصوتية: )القرن التاسع( وهو سبق لسان، 1

 قبل قليل أنه من علماء القرن الثامن. 



إما أن يكون االختالف يف اإلسناد: كأن خيتلفوا يف راو   )إما يف اإلسناد(هذا نوعه  

)وإما يف  لصور  مثال؛ فبعضهم يذكر شخصا، واآلخر يذكر آخر، أو غري ذلك من ا

أي: أحد الرواة َيصل احلديث فيذكر فيه التابعي، والصحايب،  الوصل واإلرسال(  

التابعي، عن    ، وآخر: ُيرسله فريويه عن-صىل اهلل عليه وسلم-ويذكر فيه النبي  

وكذلك  (  )وإما يف الوقف والرفع،  بينهام اختالف  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  

 أحيانا يكون بعض الرواة يرويه موقوفا عىل الصحايب، واآلخر يرويه مرفوعا إىل 

،  فهنا يكون قد حصل خالف بني هذين الراويني،  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  

عىل  بعضهم  وترجيح  الرواة،  مراتب  تعرف  مل  إذا  ستفعل  فامذا  ثقتني،  ويكونا 

قال:  ،  يف هذا احلديث املختَلف فيهاخلطأ  من  بعض؟ لن تتمكن من معرفة الصواب  

والرفع،   الوقف  يف  ذلك)وإما  وكثرة  .  ونحو  معرفته  من  الذي حيصل  هو  وهذا 

  :يف علم العلل   املهمهذا الوجه الثاين هو  ته الوقوف عىل دقائق علل احلديث(  ممارس

أن تعرف مراتب الثقات، وتعرف ترجيح بعضهم عىل بعض، علم العلل يتوقف  

 ا.عىل هذ

ت جامعة خمترصة يسهل هبا من هذا العلم كلام  -اهلل تعاىل  إن شاء-ونحن نذكر  )

فأراد أن ييّّس علينا هذا الطريق، فكتب تعاىل به ذلك(    ملن أراد اهلل  وفهمه  معرفته

 هذه الفوائد والقواعد لتسهل علينا. 

طول املامرسة،    :البد أن حترص عىل هذا)وال بد يف هذا العلم من طول املامرسة(  

يفالعمكثرة   أحوال  ل  يف  والبحث  احلديث،  املذاكرة(    الرجال  علم  مع )وكثرة 



فتتذاكر معه م املذاكرة به(  د  )فإذا عُ إخوانك   الشأن  َيفهم هذا  بحيث مل جتد أحدا 

األئمة  املطالعة  )فليكثر كالم  هذا(  يف  أئمة  كالم  فليقرأ  األئمة،  مع  هو   فليتذاكر 

بن   ؛الشأن وحييى  أمحد،  واإلمام  زرعة،  وأيب  الرازي،  حاتم  وأيب  كالدارقطني، 

قال:   هم،  وغري  املَديني،  بن  وعيل  مهدي،  وابن  كالم  سعيد،  يف  املطالعة  )فليكثر 

 ، وغريمها(ديني، وابن املكيحيى القطان، ومن تلقى عنه، كأمحداألئمة العارفني:  

، َمن أراد أن يتمّرس حقيقة يف هذا العلم،  يللدارقطن  "العلل "وأنفُعها اليوم كتاب  

فلُيكثر االطالع يف هذا الكتاب، ولَينظر إىل هذا اإلمام كيف يتعامل مع اختالف  

لإلمام األلبان   "الضعيفة"وكذلك من الكتب املفيدة اليوم كتاب  الرواة يف احلديث،  

، وهو كتاب مفيد ونافع أيضا، لكن فائدته ليست كفائدة كتب املتقدمني  -رمحه اهلل-

زق مطالعة ذلك فمن رُ )  ئك حفاظ أئمة، فأول-رمحهم اهلل-كالدارقطني وأمثاله  

 ح له أن يتكلم فيه(صلُ ؛  وملكة  ،، وصارت له فيه قوة نفسهت نفسه فيه وفهمه وفقُ 

يف هذا العلم، وأن  ، ثم طول املامرسة ثانيا، فله بعد ذلك أن يتكلم  بعد التعلم أوالا 

 ُيعّلل، وأن يصحح، ويضّعف. 

احلجة يف  ):  "معرفة علوم احلديث"النيسابوري يف كتابه  )قال احلاكم أبو عبد اهلل(  

العلم عندنا إ  احلفظ والفهم واملعرفة ال غري(  :هذا  لنا  ال  احلفظ قد ذهب فام بقي 

 وكثرة املراجعة لكتب أهل هذا الفن. ،الفهم

بعلل احلديث ، فلو قلت للعامل  معرفة احلديث إهلام)ابن مهدي:  أي: قال  )وذكر(  

 أي: عرفه باخلربة، وكثرة املامرسة. من أين قلت هذا؟ مل تكن له حجة( 



 : وقد قسمته قسمي )

،  وتفاوهتم، وحكم اختالفهمب كثري من أعيان الثقات  : يف معرفة مراتالقسم األول

 . منهم عند االختالفح وقول من يرُج 

أو أكثرهم يف كتب   ،: معرفة قوم من الثقات ال يوجد ذكر كثري منهموالقسم الثان

ألزمان، أو عن بعض  ، أو يف بعض اف حديثهم، إما يف بعض األماكناجلرح قد ضعُ 

يف هذا الشأن من    يتكلم  يفوت عىل كثري ممن  :هذا القسم الثان  الشيوخ دون بعض(

، وينطلق عىل هذا األساس، فإذا  "ثقة"طلبة العلم؛ جتده حيفظ أن فالنا من الناس  

ويميض، وربام كان هذا الشخص    "فالن ثقة "يقول:  ه هذا الشخص،  مّر به إسناد في

م  ا َُّي  يف نفسه ثقة، لكنه يف شيخ معنّي ضعيف، أو يف بلد معنّي إذا روى عن أهله

وخُيطئ، وإذا جتنّب هذه البلد أصاب، وكانت روايته صحيحة، هذا الصنف من 

- الناس، كثري من الناس ال يعرفه، وأحيانا ال جتد الكالم الذي ذكره ابن رجب  

هنا يف هذا الكتاب؛ ال جتده يف بعض كتب الرجال، فلذلك أفرده بقسم   -رمحه اهلل

 ألحاديث. مستقل، وهذا له عالقة أيضا بتعليل ا

راتب الثقات،  م أيضا يف علم العلل وهو معرفة مهمقسم  وهو    أما القسم األول: 

م ُيقّدم عند االختالف  ؟وإذا اختلف بعضهم مع بعض فأُّيُّ

 أن ُيبي نه، وُيظهره يف كتابه هذا.  -رمحه اهلل- هذا ما أراد ابن رجب 



القسم األول: يف معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب  )  :-رمحه اهلل-قال  

األحاديث الصحيحة عليهم، وبياُن مراتبهم يف احلفظ، وذكُر من يرُجح قوله منهم 

االختالف(   فيكم-تعلمون  عند  اهلل  يتساو  -بارك  ال  يتفاوتون؛  الرواة  ون، أن 

فيهم يف مثل هذا املوضع،  فبعض الرواة ضعفاء ال حُيتّج هبم؛ فهؤالء ليس لنا كالم 

ُقيض األمر، َضُعف احلديث، وانتهى األمر، لكن إذا كان الراوي    "ضعيف"انتهى

 .مقل  ، ، من الرواة الثقات َمن هو مكثر، ومنهم من هو غري مكثر"ثقة"

الذين تدور عليهم غالب األحاديث الصحيحة، وهم الذين   مفالرواة املكثرون ه  

ف، وحيصل أيضا عليهم االختالف، فعندما خيتلفون يف رواية  حيصل بينهم االختال

أن   تريد  كيف  ذلك،  والرفع، وغري  والوقف  واإلرسال،  الوصل  بني  ما  حديث، 

بذلك   منهم عىل اآلخر،  م  ُيقدَّ وَمن  ملراتبهم،  بمعرفة  اختالفهم هذا؟  مع  تتعامل 

وتضع الروايات،  بعض  بتصحيح  بنتيجة  ََترج  وأن  ح،  ُترج  أن  يف  تستطيع 

، لكن عند االختالف البد أن يكون عندنا  "ثقة"الروايات األخرى، مع أن الكل  

خطأ، الصواب واحد ال شك، َمن الذي أخطأ، وَمن الذي أصاب؟ هو هذا الذي 

 تعرفه من خالل معرفتك ملراتب الثقات، وترجيح بعضهم عىل بعض.

اهلل-قال   عمر():  -رمحه  ابن  هو:   أصحاب  الذي  عمر  بن   ابن  عمر  بن  اهلل  عبد 

األحاديث؛ أكثر من التحديث، وله أصحاب    رواية  اخلطاب، صحايب ومكثر من

ثون عنه، أصحاب مكثرون، وأصحاب مقلُّون، وبعضهم أوثق من بعض، يف   حُيد 

ابن رجب يف هذا الكتاب، قّسم مراتب الرواة عن املكثرين إىل أقسام،   رشح  أثناء



م ثانية،  مرتبة  أوىل،  مرتبة  هلم  ثالثة،  فجعل  ذلك رتبة  إىل  وسبقه  رابعة...،  مرتبة 

طبعا هو تبع للعلامء الكبار؛ علامء العلل، فأوثق َمن يروي عن  ،  بعض علامء العلل

هم   م؛ ُُيعل يف املرتبة    به؛  هذا الراوي، وأخصُّ ، ثم يأيت بعد ذلك الذي  1األوىل ُيقدَّ

منه أقلُّ  أ  ؛ هو  الذي  ثم  الثانية،  املرتبة  يف  منهفيوضع  املرتبة   ؛قل  يف  فيوضع 

 الثالثة...وهكذا. 

ممن  اآلن يريد أن َيذكر لنا أصحاب ابن عمر، إذا اختلفوا عليه،   ؟ قال:  منهم  ُيقدَّ

  : ثنان أشهر َمن يروي عن ابن عمر: هذان اال  (، ونافع مواله)أشهرهم: سامل ابنه

اابسامل   أهل بن  نه  فقهاء  من  احلفاظ،  األئمة  أحد  اخلطاب،  بن  عمر  بن  اهلل  عبد 

من الرواية عن ابن عمر، روايته   ؛ ونافع أكثرَ ، وموىل ابن عمرمواله  ونافعاملدينة،  

ونافع إمام حافظ، فكالمها يف درجة عليا يف  ،  ، وهي كثرية"الصحيحني"عنه يف  

ض األحاديث يف روايتهام عن ابن عمر، فإذا اختلفا فَمن يقّدم؟ وقد اختلفوا يف بع

اها يف باب رفع وقد اختلفا يف أحاديث ذكرن)روايتهام عن ابن عمر، فلنسمع، قال:  

)وقفها نافع، ورفعها سامل(  أي: يف أثناء رشحه لكتاب الرتمذي اليدين يف الصالة( 

ماذا ستفعل اآلن؟ نافع موىل ابن عمر إمام، وسامل إمام، كالمها حافظ، وكالمها له  

 بن عمر، فَمن سنقّدم؟ وَمن سنأّخر يف مثل هذا االختالف؟ الصحبة طويلة 

( إذا اختلفا)  أي: ابن حنبل، وهو إمام يف علم العلل؛ يف علم احلديث(  وسئل أمحد)

ونافع سامل  تقيض   أي:  روايته،  (  ؟)فألُّيام  وُتصحح  اآلخر،  عىل  ام  أُّيُّ ُترّجح 
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فقال:   اآلخر  رواية  ثبت(  وُتضّعف  قال:  )كالمها  اآلن،  إىل  أمحد  اإلمام  رّجح  ما 

ما قىض شيئا؛   ير أن يقيض ألحدمها عىل اآلخر(  ومل)  ؛ كالمها إمام"كالمها ثبت"

 . وذي(رُّ نقله عنه املَ )توقَّف 

، حافظان، ثقتان،  1هذان إمامان كبريان(  هونقل عثامن الدارمي عن ابن معني نحوَ )

بن عمر، فهنا يف هذه الرواية عن اإلمام أمحد، وكذلك عن ابن الهلام طول صحبة  

ما أحَدمها عىل اآلخر،  معني ه مال إىل قول مع أن املروذي نقل عن أمحد أن)  مل ُيقد 

له مال"نافع يف حديث:   باع عبدًا  يعني: جاء عن اإلمام أمحد وهو وقفه(  ،  "من 

َمن "تتمة احلديث:    "َمن باع عبدا له مال"أيضا يف رواية ثانية أنه ُسئل عن حديث:  

هذا احلديث رواه نافع، عن   "باع عبدا وله مال، فامُله للبائع إال أن َيشرتط املبتاع

  "ط املبتاعَمن باع عبدا وله مال، فامُله للبائع إال أن َيشرت":  ابن عمر، عن عمر أنه قال

صىل اهلل عليه  -، ليس فيه ذكر النبي عمريعني: احلديث هنا موقوف عىل َمن؟ عىل 

هري، عن سامل، عن ابن عمر، عن النبي  -وسلم - صىل اهلل عليه وسلم-، ورواه الزُّ

َمن ابتاع نخال بعد أن ُتأبَّر فثمرهتا للبائع إال أن َيشرتط املُبتاع، وَمن ابتاع عبدا ":  

انظر هنا ماذا فعل سامل؟ رواه عن    "وله مال، فامُله للذي باعه إال أن َيشرتط املُبتاع

، وجاء عن نافع أنه رواه عن ابن عمر،  -صىل اهلل عليه وسلم-ابن عمر، عن النبي  

؟ اختالف؛ اختلفا، نافع وسامل، َمن  اختالفاا ليس    ماختالف أ  هذا عن عمر موقوفا،  

)أن املروذي نقل عن أمحد أنه مال إىل قول يقول هنا:    ُيرّجح يف مثل هذه احلال؟
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د أنه رجح قول نافع يف وقف وكذلك نقل غريه عن أمح)أي: املوقوف، قال:  نافع(  

الُعْش "ث:  حدي السامء  سقت  ونافع،    ("فيام  سامل  فيهام  اختلف  حديثان  هذان 

الُعْش "الثاين:    احلديث السامء  سقت  أن    "فيام  أبيه  عن  سامل،  عن  هري،  الزُّ رواه 

نافع: فجاءت عن نافع،  قال: وذكره، وأما رواية    -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  

ح قول نافع يف هذين احلديثني، لكن   عن ابن عمر من قوله، فهنا اإلمام أمحد رجَّ

اإلمام    مل ُيرّجح أحَدمها عىل اآلخر، فربام يكون   ؛عندما ُسئل يف األصل إذا اختلفا

أمحد عندما رّجح قول نافع يف هذين احلديثني قد قامت عنده قرائن ُمعيَّنة جعلته 

نافع   ُرويت عن اإلمام أمحد    عىلُيرّجح قول  التي  الروايات  رمحه  -سامل مجعا بني 

ُيرّجح بني نافع وسامل إال إذا ُوجدت  -اهلل ؛ فنقول: أن األصل أن اإلمام أمحد ال 

، مجعا بني  -واهلل أعلم -اآلخر، هذا الظاهر    ىلية أحدمها ععنده قرائن ُتقّوي روا

، ويف املقابل نجد بالنظر يف أقوال  -رمحه اهلل –األقوال التي رويت عن اإلمام أمحد  

أمحد   اإلمام  وافق  َمن  ننظر  احلديثني،  هذين  يف  نافعالعلامء  رواية  ترجيح   ؛ عىل 

ع  قول ناف  ؛قطني، والدارالنسائيح  ورّج )  :-رمحه اهلل-الرواية املوقوفة قال املؤل ف  

ومها وافقا اإلمام أمحد،   ("فيام سقت السامء العش"حديث  :  يف وقف ثالثة أحاديث

كذلك وافقا    ( "من باع عبدًا له مال"وحديث  )رواية نافع  كذلك اإلمام أمحد رّجح  

احلديثني الوقف يف هذين  ُيرّجحون  أئمة  ثالثة  عندنا  أمحد، فصار  اإلمام    :اإلمام 

والدارقطني   والنّسائي،  من  "وحديث  )أمحد،  النار  اليمن  بَ قِ خترج  حديث:   ("ل 

َح " من  نار  حتش  "أو    ،"َموت  ْضَ خترج  القيامة  يوم  قبل  حضموت  نحو  من 

( ح قول نافع يف هذه األحاديثغري أمحد أنه رّج وكذا حكى األثرم عن  )  ،"الناس



نافع عىل قول سامل؛ رجحوا الوقف    هؤالء مجاعة من احلفاظ األئمة رّجحوا قول

الناس "كذلك اختلفوا يف حديث:  أيضاا(    "الناس كابل مائة"  )ويف حديث:فيها  

كذلك رّجحوا رواية نافع عىل رواية سامل، لكن   "كابل مائة، ال تكاد جتد فيها راحلة

حوا قول سامل يف رفعها(     أن وذكر ابن عبد الربَّ )ُنكمل   الناس: يعني علامء  الناس رجَّ

ن شّدة قّوة هذين اإلمامني يف ابن   ؛احلديث النُّقاد   رجحوا قول سامل يف رفعها، م 

اآلخر، فعند االختالف  ، اختلفت أقوال العلامء يف ترجيح أحدمها عىل  عمر بالذات 

يف مثل هذا جتدهم خيتلفون؛ بعضهم ُيرّجح نافعا، وبعضهم يرجح ساملا، فمثال جتد  

صحيح "جتده يف    ؛احلديث املرفوع من رواية سامل    "من باع عبدًا له مال"حديث:  

يف  "مسلم مسلم  خّرجه  وحديث  "صحيحه"؛  سامل،  رواية  ُيصّحح  فيام  ":  فهو 

فالبخاري  [  1483]  "صحيح البخاري"جتده يف    ؛رواية سامل  "سقت السامء الُعش

ُيصّحح رواية سامل، فإما أن يكونا قد رّجحا رواية سامل عىل نافع، أو أن يكونا قد  

موقوفا    ؛احلديث مرويا عىل الصورتنييكون  صّححا الروايتني، فُيقال هنا: ُيوز أن  

ا كان اإلمامان قويني  إذ  وخالصة هذا األمر:ومرفوعا، فال َيمنع ذلك من صّحته،  

جدا كهذه الصورة التي معنا فيمن اختلفا عليه؛ فهنا ننظر إىل القرائن، أو ننظر هل  

؟ فإن توبع أحُدمها عىل روايته نقّوي روايته باملتابعة؛ أم ال  ُتوبع أحدمُها عىل روايته

، وال يوجد عندنا قرائن، اكذ إذا مل ُيتابع ال هذا، وال افنرّجح روايته عىل اآلخر، أم

؛ عىل وجه الوقف، بأن احلديث صحيح عىل الوجهيأن نقول:  فمثل هذا يصح منا  

هذه طريقة  وعىل وجه الرفع، فيكون صحيحا مرفوعا، ويكون صحيحا موقوفا،  

 التعامل مع هذا االختالف. 
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جمالس من  الثاين  املجلس  العلل ":  1تفريغ  علم  من  وقواعد  رجب    "فوائد  البن 

 احلنبيل

)معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب األحاديث  مازلنا يف الكالم عىل:  

احلفظ يف  مراتبهم  وبيان  عليهم،    عند  منهم  قوله  يرجح  من  وذكر  ،الصحيحة 

 االختالف(. 

ابن عمرأصحاب  ) أن    (نافع موىل  ابن عمر، وذكروا  تقدم معنا: ذكرنا أصحاب 

 أشهرهم: سامل ابنه، ونافع مواله، اآلن يريد أن يتكلم عن أصحاب نافع.

أعالهم  )قال:   أن  تسع طبقات. وذكر  أنه قسمهم  املديني  بن  تقدم عن عيل  وقد 

الس   عمرأيوب  بن  اهلل  وعبيد  ابن    ،ختياين،  بعدهم  وأن  نافع،  بن  وعمر  ومالك، 

ج  ع   وابن  األنصاري،  بن ون، وحييى  وإسامعيل  بن موسى،  أيوب  ريج، وبعدهم 

 قبة. ة، وبعدهم موسى بن ع  أمي  

 أيوب السختياين.  -عنده  -وذكر أن أثبت أصحاب نافع 

 هيب. و  نحو ذلك عن ابن عيينة، و   يورو

مالك، هو أثبت من   :ثبت أصحاب نافعأوخالفهم يف ذلك حييى بن معني، وقال:  

 أيوب، وعبيد اهلل بن عمر، والليث بن سعد.
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أيوب، وعبيد اهلل بن عمر، ومالك، وابن    :ان: أثبت أصحاب نافعوقال حييى القط  

 ريج أثبت يف نافع من مالك. ج  

 وعن أمحد روايتان:  

 وذي، وابن هانىء.  ر  عبيد اهلل، نقلها عنه امل   :فعإحدامها: قال: أثبت أصحاب نا

نافع عندي ثم عبيد اهلل  :والثانية: قال: أوثق أصحاب  اإلمام  (  أيوب، ثم مالك، 

أيضًا   -نقلها ابن هانىء  )  أمحد نفسه نقلت عنه روايتان؛ مرة قال هذا، ومرة قال هذا

قوي، وموسى بن عقبة  وزاد يف روايته، قال: وحممد بن إسحاق ليس بذلك ال  ،-

يف األصل ي كتب حديثه لالعتبار   "صالح احلديث "ن قيل فيه بأنه  م    (صالح احلديث

مر،  عبد اهلل بن ع  : عنييري الصغري،  م  أيضًا، قال: والع    ويرية صالح  وصخر بن ج  )

نافع ابن عمر، كالمها ضعيف  (  أحب إيل من عبد اهلل بن  م  )موىل  ابن  عني:  وقال 

 ، وكانوا يقولون: ليس هو يف نافع مثل مالك. "ثقة"موسى بن عقبة 

أي: جعلهم  ( ل من أصحاب نافع الكبار أحداً وروي عن حييى بن معني أنه مل يفض  

 يف نفس الدرجة.

قال:   قال عثامن بن سعيد: قلت ليحيى: أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد اهلل؟)

 كالمها، ومل يفضل.

 قال: كالمها، ومل يفضل. قلت: فاملك أحب إليك عن نافع أو عبيد اهلل؟

 قال: صالح. مري ما حاله يف نافع؟قلت: فعبد اهلل الع  



3 

 

 ثقة. ،قال: صالح  قلت: فالليث بن سعد، كيف حديثه عن نافع؟

نث فال ح    -  اهللإن شاء    -ن حلف، فقال:  م  "ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث  

الرتجيح  :ووقفه  ،أيوب   :رفعه  "عليه يف  احلفاظ  واختلف  اهلل،  وعبيد    ،مالك 

 .(ح قول مالكوأكثرهم رج  

م معنا يف تقديم أصحاب نافع بعض   ؛ حصل عىل بعض  همبناًء عىل اخلالف الذي تقد 

فإذا  ، عندما خيتلفون هؤالء األصحاب  والرفع  –  مثالً   –اخلالف يف ترجيح الوقف  

أيوب عىل مالك، فعندما خيتلف أيوب مع مالك، فأيوب يروي   –مثال    –م  قد  كنت ت  

ح رواية أيوب عىل رواية مالك؛ ألن؛  احلديث موقوفا، ومالك يرويه مرفوعا   سرتج 

م يف نافع    عندك  أيوب   م رواية مالك عىل قد  فت    ؛مالك، أما إذا كنت تعكس  عىل مقد 

املرفوعة   الرواية  تصحح  أيوب؛  عىل   –  مثالً   –رواية  مالك، وحتكم  يروهيا  التي 

الرواية التي يروهيا أيوب بالشذوذ، أو العكس، بناء عىل معرفتك بأصحاب نافع،  

هذا هو ما ينفعنا يف معرفة األصحاب، وَمن ُيقّدم  وتقديمك لبعضهم عىل بعض،  

 منهم عىل اآلخر. 

نرجع اآلن خطوات قليلة إىل اخللف كي نعرف تقسيم عيل  بن املديني ألصحاب  

عند   1(615يف ص )  –طبعة مهام سعيد    –نافع، لفائدة ذلك، عندي يف الطبعة هذه  

 لرتمذي يف كتابه؛ رشطه يف الرجال؛ رشح ابن رجب لرشط ا 
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ن هيم  وم   ،الثقة الضابطج حديث ر  خي   –رمحه اهلل  –)والرتمذي  :-رمحه اهلل  –قال  

وهو الضعيف (  ومن هيم كثريا  )  صدوق، يكون حديثه حسنا  َمن هيم قليال:قلياًل(  

 .عنه يسكت وال ذلك، ني   ب  وي   نادرًا، حديثه خيرج هم،الو   عليه يغلب نوم  )

ج ز  وقد خرج حديث كثري بن عبد اهلل امل   مع عىل ترك حديثه، بل قد قواه قوم،  ين، ومل ي 

عىل   حديثه  بعضهم  مواضعوقدم  يف  ذلك  ذكرنا  وقد  املسيب،  ابن  وقد   ،مرسل 

الرتمذي   حديثه  "العلل"يف  حكى  يف  قال  أنه  البخاري،  صالة  "  عن  تكبرية  يف 

هذا الباب،    هو أصح حديث يف)أي: يف حديث كثري بن عبد اهلل امل زين  (  "العيدين

إليه أذهب  وأنا  هذا.  قال:  الرتمذي يف  من  قريب  داود  بل هو  وأبو  انتقادًا أ،  شد 

 هنبي    ،اآلن رشط الرتمذي  انظر اآلن رشوط األئمة الستة يف الرجال،(  للرجال منه

ن   –رمحه اهلل    –احلافظ ابن رجب   ن خف  ضبطه، وم  ج حديث: الثقة احلافظ، وم  ر  خي 

ن غلب عليه الوهم ج حديثهم. ؛هيم كثريا، وم  ر   كذلك خي 

وأ الرتمذي  بأنه أحسن حاال من  فقال  داود  أبو  منهأهو  )ما  للرجال  انتقادًا  (  شد 

 فلذلك جتد أحاديث أيب داود أقوى من أحاديث الرتمذي يف اجلملة. 

وأما النسائي فرشطه أشد من ذلك، وال يكاد خيرج ملن يغلب )  :-رمحه اهلل    –قال  

ومها خالفا ملن؟ أليب داود والرتمذي،  (  عليه الوهم، وال ملن فحش خطؤه، وكثر

جان   ذا النوع. هلخير 
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م  ل  ك  وأما مسلم فال خيرج إال حديث الثقة الضابط، ومن يف حفظه بعض يشء، وت  )

يتحرى يف التخريج عنه، وال خيرج عنه إال ما ال يقال إنه مما وهم  فيه حلفظه لكنه  

، أو  -مثال    –  "صدوق"نعم، وإن كان خيرج لبعض الرواة الذي يقال فيهم:  (  فيه

إال أنه ينتقي، ويعرف ما الذي وهم فيه، وما الذي مل هيم فيه؛   "صدوق له أوهام"

ج له ما مل هيم فيه، ولك ر  ن رشطه مع ذلك أقوى من رشط  فيجتنب ما وهم فيه، وخي 

هؤالء   رشوط  من  أقوى  مسلم  رشط  والنسائي؛  داود،  وأيب  الرتمذي،  الثالثة: 

النسائي له رشط أقوى من رشط مسلم فهو خمطئ؛ كالمه الثالثة،   وَمن ادعى أن 

 غري صحيح، رشط مسلم يف الرجال أقوى من رشط النسائي.

)وهو أنه ال خيرج إال  مسلم    أشد  من رشط)وأما البخاري فرشطه أشد من ذلك(  

ض عليه يف بعض من خرج عنه ( للثقة الضابط، وملن ندر ومهه، وإن كان قد اعرت 

ج لبعض    –رمحه اهلل    –، ولكن البخاري  اً وإن كان هذا االعرتاض موجود ر  كان خي 

ن عندهم أخطاء، ولكنه كان ينتقي من رواياهتم،   ن عندهم أوهام، وم  ومع ذلك  م 

 "صحيح"ل أقوى من رشط مسلم، وهذا من أوجه الرتجيح بني  رشطه يف الرجا

 مسلم.  "صحيح"البخاري، و

 مخس  الزهري أصحاب  أن  وهو: مثااًل  لذلك )ونذكر :-رمحه اهلل  –ثم قال 

  والعلم للزهري، الصحبة وطول  تقان، واإل احلفظ مجعت:  األوىل  الطبقة :طبقات 

هي أوجه ترجيح   ؛ذكرها ابن رجبهذه األوجه هنا التي له(   والضبط بحديثه،

رواية مالك عىل  –مثال  –الرواة بعضهم عىل بعض يف شيخهم، اآلن ملاذا نرجح 
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وأتقن، نرجحها؟ نرجحها ألن مالكا أضبط  رواية شعيب يف الزهري مثال؟ ملاذا

،  -مثال  –له من شعيب   أضبطوصحبته أطول  للزهري، وأعلم بحديثه، وهو 

وإن كانت أحيانا ُوجهات نظر علامء العلل فهذا هو وجه الرتجيح بني الرواة، 

ختتلف من راو إىل آخر؛ فأحدهم يقّدم مثال: مالكا عىل شعيب، وآخر يقدم شعيبا  

نظرا ملا علموا من هذا الراوي، وخصوصيته يف شيخه، وقوة حفظه،  ؛عىل مالك

 ء يف ترجيح أحد الرواة عىل اآلخرين.هذه هي الضوابط التي يستعملها العلام

  والعلم   للزهري،  الصحبة  وطول  واإلتقان،  احلفظ  مجعت:  األوىل  الطبقة)  قال:

  ،ويونس   عمر،وم    عمر،  بن   اهلل  وعبيد  عيينة،   وابن  كاملك،له:    والضبط  بحديثه،

( الزهري  عن  حديثهم  ختريج  عىل  متفق  وهؤالء  وغريهم،  وشعيب،  قيل،وع  

ماجه  فالستة: وابن  والنسائي،  والرتمذي،  داود،  وأبو  كلهم ؛  البخاري، ومسلم، 

جون ألصحاب هذه الطبقة، والبخاري   ، وكذلك مسلم يكثران  -رمحه اهلل    –خير 

  ختريج أحاديث ، جتده يكثر من  -  خصوصا البخاري  -من التخريج  هلذه الطبقة  

 عنه. من أصحابه الزهري من رواية هؤالء أصحاب الطبقة األوىل 

  صحبوه  وإنام  للزهري،  صحبتهم  تطل  مل  [لكن]  تقان،وإ  حفظ  أهل  :الثانية  الطبقة)

 أي: أدنى؛ أنزلاألوىل(    الطبقة  دون   تقانهإ  يف  وهم  حديثه،  يامرسوا  ومل  يسرية،  مدة

  ، راشد  بن  والنعامن  مسافر،  بن  خالد  بن  الرمحن  وعبد  والليث،   كاألوزاعي،)

حيث ونحوهم من  األوىل:  الطبقة  عن  اختلفت  بامذا  انظر  الثانية،  الطبقة  هذه   )

كلهم مشرتكون يف ذلك، ولكن االفرتاق حصل يف ماذا؟ ، ال، فاحلفظ، واإلتقان
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االفرتاق حصل يف طول الصحبة واملالزمة، وممارسة احلديث، ال شك أن التلميذ  

سنوات  شيخه  جالس  هنار  إذا  ليل  كالمه  وسمع  وأتقن  ؛طويلة،  أثبت،    سيكون 

ممن يأيت، ويلس ويسمع من شيخه مرة، أو مرتني، ه  ، وأحفظ لكالمحلديث شيخه

أو ثالث ثم ينرصف، وهذا أمر ملموس، ]و[ معروف، نحن نلتمسه، فتأيت جتلس  

قد  تلتقي بشخص  تذهب، وعندما  ثم  اليسري،  الكالم  منه  عند شيخك، وتسمع 

أمور  ،سنة  20أو    15أو    10لسه  اج منه  وتعلم  أشياء،  منه  عن   ا تسمع  يذكرها 

ثب ت املعلومات،  تق، ووث  تما كنت تدري عنها شيئا ملاذا؟ ألن طول الصحبة  شيخك  

 .عطي غزارة فيهات  و

ترجح رواية صاحبها عىل   ؛فإذن: املالزمة، وطول الصحبة، مع احلفظ واإلتقان  

اآلخرين، هذه الطبقة الثانية نزلت عن الطبقة األوىل باملالزمة وطول الصحبة، مع 

السوا الزهري كام   أن األوزاعي يف أصله، والليث بن سعد أئمة حفاظ، لكنهم مل ي 

مري، وابن عيينة، أولئك حجازيون: مالك،  جالسه مالك، وعبيد اهلل بن عمر الع  

عيينة فكان  وابن  وإىلحجازيون،  الزهري،  إىل  أقرب  ليسوا  وا  هم  ممن  جمالسته   

 .حجازيني كاألوزاعي، والليث بن سعد

مع األوزاعي، والليث بن سعد، وعبد الرمحن بن    النعامن بن راشد  َعّد لكن هنا يف   

هو يف نفسه ضعيف، فضعيف؛      هذاألن النعامن بن راشد    نظر؛  ؛خالد بن مسافر

، عداك عن الصحبة واملامرسة  -  أصالً   – يشاركهم  يف أصل احلفظ واإلتقان    فلم
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هذا النعامن بن راشد ينبغي أن يكون يف طبقة   إذن:التي فارق فيها الطبقة األوىل،  

 أنزل من طبقة األوزاعي، والليث. 

الثانية، بل  أي: الطبقة  (  الزهري  عن  مسلم  هلم  خيرج  وهؤالء)  :-رمحه اهلل    –ثم قال  

أيضاً  الثانيةوالبخاري  الطبقة  التي هي  الطبقة،  ج ألصحاب هذه  البخاري خير  ؛  ؛ 

البخاري   الزهري، وقد خرج  والليث عن  ج لألوزاعي،  ر  اهلل    –خي  رواية    –رمحه 

الزهري، وخرج أيضا رواية  الليث بن سعد عن  الزهري، ورواية  األوزاعي عن 

ج له عبد الرمحن بن خالد بن مسافر عن ال زهري، وأما النعامن بن راشد فقد خر 

وينبغي أن يكون عندنا طبقة يف طبقة أنزل،    –هذا    –، فينبغي أن يكون النعامن  تعليقاً 

 . أنزل من هذه خيّرج ألصحاهبا مسلم، وال خُيّرج هلم البخاري

طبقة من أصحاب الزهري خيرج هلم مسلم، وال خُيّرج هلم البخاري كعبد توجد   

بن وائل،   ، وعمرو بن احلارث املرصي، وبكر-  مثال    –الرمحن بن إسحاق املدين  

، 1، هؤالء من طبقة أقل من أصحاب الطبقة الثانية الذين ذكرهم ابن رجبوغريهم

 خاري. مسلم، وال خيرج هلم الب صحاهباهذه الطبقة خيرج أل

  يف   كلمت    ولكن  عنه،  ورووا  وصحبوه،  الزهري،  الزموا  :الثالثة  الطبقة)قال:  

يف (  حفظهم ماذا؟  يف  األوىل  الطبقة  مع  اشرتكوا  الثالثة  الطبقة  هؤالء  انظر  اآلن 

افرتقوا عنهم يف ماذا؟ افرتقوا عنهم يف: احلفظ، فعندنا   املالزمة والصحبة، لكنهم

 

 نقل ذلك عن علّي بن المديني.  1
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أمران البد  أن يشرتك فيهام الراوي مع أصحاب الطبقة األوىل كي ي عد  من أصحاب 

 الطبقة األوىل: 

 األول: احلفظ. 

 الثاين: املالزمة وطول الصحبة.

يف   األوىل  فارقت  الثانية  الصحبة(،الطبقة  وطول  الثالثة  )املالزمة  فارقت   الطبقة 

  )احلفظ(.األوىل يف 

 بن  وصالح  إسحاق،  بن  وحممد  حسني،  بن  كسفيان حفظهم:    يف  ت كلم  )ولكنقال:   

 . ونحوهم صالح، بن وزمعة األخرض، أيب

  مسلم  خيرج)  وقد: للتقليل (  وقد  والنسائي،  ،والرتمذي  داود،  أبو   هلم  خيرج   وهؤالء

البخاري،  (  متابعة  لبعضهم صحيح  ارتقى  هاهنا  من  انظر  هبم،  حيتج   ال  لكن 

داود، والرتمذي، والنسائي، وابن    أيبسنن  )  الكتب األربعة:وصحيح مسلم عىل  

جون ألصحاب هذه أصح  كان البخاري ومسلم أرقى  ماجه( ، ملاذا؟ ألهنم ال خير 

 الطبقة، الذين فيهم ضعف يف الزهري. 

  ومع   صحبة،  طول  وال  مالزمة،  غري  من  الزهري،  عن  رووا  قوم:  الرابعة  الطبقة)

وطول  فيهم(    كلمت    ذلك املالزمة  رشط  الرشطني:  فقدوا  هؤالء  اآلن،  الحظ 

  يف،د  الص    حييى  بن الكلبي، ومعاوية حييى  بن  إسحاق  مثل) الصحبة، ورشط احلفظ 

 . ونحوهم اح،الصب   بن واملثنى املكي، يزيد بن وإبراهيم  وة،رج ف   أيب بن وإسحاق
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داود، (  لبعضهم  الرتمذي  خيرج  قد  وهؤالء أيب  كتاب  ارتقى  اآلن  اآلن،  الحظ 

ن؟   م  ج هلم  ر  الطبقة خي  انظر هذه  الرتمذي،  ماذا؟ عىل كتاب  النسائي عىل  وكتاب 

الرتمذي، لكن أبا داود، والنسائي ال خيرجان ألصحاب هذه الطبقة؛ لذلك كان  

وأ  أقوى  داود  أيب  وكتاب  النسائي،  من  كتاب  رجاهلام  يف  الرتمذي،  كتاب  جود 

 . -كام مر معنا  – وكتاب النسائي أقوى من أيب داود يف الرجال 

 بن دوسالق    وعبد األييل،  كاحلكم واملجهولني  املرتوكني من قوم: اخلامسة الطبقة)

هؤالء من املرتوكني (  ونحوهم  قاء،الس    وبحر   ، املصلوب   سعيد  بن  وحممد   حبيب،

ابني.   والكذ 

(  لبعضهم  ماجه  ابن  وخيرج  النسائي،  وال  داود،  أبو  وال  الرتمذي،  هلم  خيرج  فلم)

نزلت   قال:    "سنن"الحظ، لذلك  كل ها، الحظ اآلن،  الكتب  ابن ماجه عن هذه 

 سوى  املعتربة  الكتب  من  هيعد    ومل  الكتب،  بقية  عن  كتابه  درجة  نزلت  هنا  ومن)

من  املتأخرين  من   طائفة فكثري  كان(  العلم  اخلمسةعندهم    تأهل   : وهي  الكتب 

سادسًا    البخاري، ومسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وال ي ذكرون ابن ماجه

 .معها

 . يف التقديم والتأخري، وتقسيم هذه الطبقات   الضابط عندهمعرفنا 

أيضا يتفاوتون  الواحدة  الطبقة  ذكرناهاوأصحاب  التي  األوىل  الطبقة  مجعت    ؛، 

كاملك،   له  والضبط  بحديثه،  والعلم  للزهري،  الصحبة  وطول  واحلفظ،  اإلتقان 
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يف   يتفاوتون  هم  أنفس  هؤالء  أيضا  ويونس...،  عمر،  بن  اهلل  وعبيد  عيينة،  وابن 

، إذا اختلف أصحاب الزهري الثقات من -إن شاء اهلل  –الزهري كام سيأيت عندنا 

م؟ ن نقد   . -إن شاء اهلل  –سيأيت معنا   هذه الطبقة ماذا نفعل؟ حديث م 

لطبقات كام  نحن اآلن يف أصحاب نافع، وهم طبقات أيضا، ذكروا تقسيم هذه ا 

منا أصحاب الزهري.  قس 

 من حيُث الرشوط يف الرجال: إذن: عندنا الكتب 

 البخاري أقواها.  -

 ثم مسلم.  -

 ثم النسائي.  -

 ثم أيب داود. -

 ثم كتاب الرتمذي.  -

 ثم يأيت ابن ماجه. -

ة الرشوط يف الرجال.هكذا   ترتيبها من حيث قو 

م عن عيل  بن املديني أنه:  1قال (  طبقات   تسع)أي أصحاب نافع    (قسمهم   )وقد تقد 

أصحاب   ذكر  مبارشة  بعده  الذي  املوضع  يف  لكم  ذكرناه  الذي  نافع   والتقسيم 

عىل طبقات  تسع  إىل  مهم  الزهري  فقس  أصحاب  تقسيم  طريقة   أن   وذكر)  نفس 

 

 . 42الدقيقة:   1
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هذه الطبقة  نافع(    بن  وعمر  ومالك،  عمر  بن   اهلل  وعبيد  السختياين،  أيوب   أعالهم

األوىل التي مجعت بني احلفظ واإلتقان، ومعرفة احلديث، وطول الصحبة، وكثرة 

 املالزمة. 

  موسى،   بن  أيوب   وبعدهم  ريج،ج    وابن   األنصاري،  وحييى  عون،  ابن  بعدهم  وأن )

 هذه الطبقات التي بعد الطبقة األوىل ( عقبة بن موسى وبعدهم أمية، بن وإسامعيل

يفاضل ويقارن أخذ  اآلن  (  السختياين  أيوب   ـ  عنده  ـ  نافع  أصحاب   أثبت  أن   وذكر)

ذكرنا أصحاب الطبقة األوىل  فقدم أيوب،  بني ماذا؟ بني أصحاب الطبقة األوىل،  

نافع وهميف  أيوب،  ،  ومالك  وعبيد:  وعمر،اهلل،  بن    ،  فعيل   بينهم،  يفاضل  اآلن 

ختياين عىل عبيد اهلل، ومالك، وعمر  م أيوب الس   عن  ذلك  نحو وروي)املديني يقد 

هيب يقدمان أيوب عىل البقية    عيينة،  ابن  كذلك(  هيبوو    عيينة،   ابن  خالفهم)وو 

  أيوب،   من  أثبت  هوو  مالك،  نافع  أصحاب   ثبتأ:  وقال  معني،   بن  حييى  ذلك  يف

هنا اآلن حييى بن معني أدخل الليث بن سعد  (  سعد   بن  والليث  عمر،  بن  اهلل  وعبيد

أيوب  مالكا عىل  م  قد  إنه  ثم  الطبقة،  هذه  وابن   ،يف  املديني،  بن  لعيل   فهذه خمالفة 

هيب.  يينة، وو   ع 

 وابن ومالك، عمر،  بن اهلل وعبيد أيوب، نافع أصحاب أثبت: القطان  حييى وقال)

 ذكروا. إلخ ما ... (مالك من نافع يف أثبت جريج
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بني أصحاب الطبقة األوىل،    فضيلوأمحد نفسه عنه روايتان، إذن: املسألة اآلن يف الت 

حيصل خالف   ،أو حتى أحيانا يف نفس الطبقات التسعة التي ذكرها عيل  بن املديني

بني أهل العلم، فبعضهم يضع الليث بن سعد يف طبقة متأخرة، فيام أظن أن عيل  بن  

السادسة الطبقة  يف  وضعه  قال:  1املديني  معني  بن  حييى  انظر  يقدمه،  وبعضهم   ،

 بن  والليث  عمر،   بن  اهلل  وعبيد  أيوب،  من  أثبت  وهو  مالك،  نافع  أصحاب   )أثبت

إذن:   (سعد املتقدمة،  الطبقات  يف  وتقديمه  سعد،  بن  الليث  قوة  إىل  إشارة  فيه 

التقديم والتأخري يف الطبقات، وكذلك   فيحصل خالف بني أهل العلم يف مسألة 

الف حاصل يف نفس الطبقة الواحدة يف تقديم بعض رجاهلا عىل بعض، أيضا اخل

وكل حديث يمر  بنا عند االختالف بني الرفع والوقف، أو بني الوصل واإلرسال، 

أو غري ذلك من صور االختالف عند الرتجيح يف الرواة، كل  حديث يكون عندك 

خرى  األروايات  العىل    أن تقدم بعض الروايات هبا  تستطيع    ،قرائن، عندك أدلة  هفي

بسببها؛ بسبب هذه القرائن واألدلة التي جتعلك ترجح البعض عىل اآلخرين، وإذا 

األئمة    ؛مل جتد تقديم هؤالء  اختلفوا يف  الذين  العلامء  أقوال  بني  ح  ترج  أن  حتاول 

مالك   الذي كالمه أصوب، هل  ن  م  تنظر  أن  اهلل، حتاول  عبيد  مالك عىل  كرواية 

م؟ أم عبيد  هام ثم خترج بنتيجة. يقد   اهلل يقدم؟ تنظر يف ترامج 

ثم بقية األصحاب عىل نفس هذه الوترية التي ذكرنا، سيذكر لنا بعد ذلك أصحاب  

ثم  املَقُُبي،  سعيد  أيب  بن  سعيد  أصحاب  ثم  عمر،  ابن  موىل  دينار  بن  اهلل  عبد 

 

 (. 616/ 1كذلك، شرح علل الترمذي ) وهو  1
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وهكذا الزهري،  يف    ،أصحاب  األقوى  َمن  لك  ُيبنّي  حتى  أصحاهبم  بني  يقارن 

إن شاء اهلل    –شيخه، حتى عند االختالف تعرف َمن تقّدم، وَمن تأخر، ثم بعد ذلك  

سنقرأ األصحاب هؤالء بشكل رسيع؛ ألن الفكرة اآلن املفروض قد تبلورت يف   –

 أذهانكم، وارتسمت.

 نكتفي هبذا القدر.

 



1 

 

 - رمحه اهلل–البن َرَجب  "الفوائد والقواعد يف العلل "الدرس الثالث من دروس 

رمحه  -ن  اآل  ،-رمحه اهلل-البن َرَجب    "الفوائد والقواعد يف العلل"نبدأ يف  

األ  -اهلل القسم  لنا  الرجالأل من  ويذكر  م ذَ   ،قسام  الثقات    أعيانتب  راكر معرفة 

وذكر من   ،تبهم يف احلفظرام  بيانديث الصحيحة عليهم، وحا الذين تدور غالب األ

واليوم   ،نافع أصحابو ،بن عمراأصحاب كر ذَ  ،يرجح قوله منهم عند االختالف

بن    أصحاب معنا   بن    .ِدينارعبداهلل  العَ   :ِدينارعبداهلل  الرمحن   أبو  ،ويدَ هو  عبد 

 املدين.

 :، موىل ابن عمرِدينارأصحاب عبد اهلل بن )قال:  

عن عبد اهلل بن   ،ُعَيْينة، والثوري، ومالك، وابن ُشْعَبة: روى ُعَقييلالقال أبو جعفر 

نحو عرشين   عنه ُشْعَبة)عند  قريب بعضها من بعض أي:( أحاديث متقاربة ؛ِدينار

بضعة   ُعَيْينةنحو ثالثني حديثًا، وعند مالك نحوها، وعند ابن  حديثًا، وعند الثوري  

 عرش حديثًا.

 أماو])الذين ليسوا يف درجة احلفاظ الذين تقدم ذكرهم    أي:(  رواية املشايخ   أماو

عنه ففيها اضطراب،  ثم ذكر منهم حييى بن سعيد، وعبد العزيز بن [  رواية املشايخ

يزيد بن اهلاد، وهؤالء الثالثة رووا عن عبد اهلل ، وَعْجالن هياًل، وابن  شون وُس املاَج 
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 ،1"ُشْعَبةاإليامن بضع وسبعون  "حديث    ُهَرْيَرة ، عن أيب صالح، عن أيب  ِديناربن  

عن أيب   ِدينارومل يتابع عبد اهلل بن    ، قال: ومل يتابعهم أحد ممن سمينا من األثبات 

 صالح عليه أحد.

أحاديث مناكري، إال    ِديناربيدة ونظراؤه عن عبد اهلل بن  قال: وقد روى موسى بن عُ 

عليهم فيها  احلمل  بسببهم  أي:  ( أن  جاءت  بن    ،النكارة  عبداهلل  بسبب    ِدينار ال 

 تهى ما ذكره(.ن)ا

جه البخاري من ج يف الصحيحني، خر  خمر    "ُشْعَبةاإليامن بضع وستون  ")وحديث   

، كالمها عن عبد اهلل بن  3هيل طريق ُس ، وخرجه مسلم، من  2طريق سليامن بن بالل 

بل لو    ،همثلُ   حافظ    يرويه عن احلافظِ   أنوال يشرتط يف احلديث الصحيح  به(    ِدينار

، وهذا املذهب قريب "الباعث"معنا يف رشح    قبل حديثه، كام مر  ه شيخ ثقة يُ روا

ِدجييمن مذهب   ه حافظ رواا  إذه يذكر احلديث  نأ  ،"الباعث"معنا يف    الذي مر    الََبْ

عنده مقبوال  يكون  حافظ  شارواا  إذو  ،عن  يسميه  الثقة  يف    ،اذه  معنا  مر  هذا 

 

 كالمها من طريق سليامن بن بالل.  5020  -  5019والنسائي:  ، 35مسلم:    1

2
 . 09رقم:    

 . 35رقم:    3
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  رواية يكون من    نأال يشرتط يف احلديث الذي يعتمد عليه    ، هذا املبحث  "الباعث"

احلافظافاحل عن  الثقرواا  إذ  ،ظ  عن  الثقة  مقبوال  ةه  من رشطه    ،يكون   ن أوليس 

ال ومس  ؛حافظا ي  راويكون  البخاري  يف  ألم  لذلك  احلديث  هذا  دخال 

 . "صحيحيهام"

َرَجب ابن  وستون  "وحديث  )  :قال  بضع  الصحيحني،    "ُشْعَبةاإليامن  يف  خمرج 

سهيل،  طريق  من  مسلم،  وخرجه  بالل،  بن  سليامن  طريق  من  البخاري  خرجه 

من احلفاظ الذين   ابن بالل وسهيل ليس  سليامن و(  به  ِديناركالمها عن عبد اهلل بن  

 . ةياهم بدعد  

دجيي، الذي سبق ذكره  د والََب أمحو  الَقط ان يشبه كالم    ،: مل يتابع عليهُعَقييلالوقول  )

هذا مذهب  (  فإنه يتوقف فيه، أو يكون منكراً   ؛يف أن احلديث إذا مل يتابع راويه عليه  

  أو يتوقف فيه  ؛ ه ومل يتابع عىل حديث  ،ا مل يكن من احلفاظإذاحلديث : لبعض العلامء

  الباعث "ومبحث املنكر يف رشح    ذوهذا مر معنا بحثه يف مبحث الشا   ،رايكون منك

كله خطأ   : وقلنا  ،"احلثيث الثقة  رواا  إذاحلديث    ن أ  :والصواب  ، هذا  عن  الثقة  ه 

 .احلديث أهليكون مقبوال كام هو مذهب مجهور 
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 .4"النهي عن بيع الوالء وعن هبته "كالم أمحد يف حديث وقد سبق أيضًا )

ومالك وسفيان    ُشْعَبةصحاح من حديث    ِدينار دجيي: أحاديث عبد اهلل بن  وقال الََب 

صحاح    ههذ  (ُعَقييلالمعهم، كام ذكره    ُعَيْينةالثوري، ومل يزد عىل هذا. ومل يذكر ابن  

الصحة القوة يف  قويةهنإأي:    ،من حيث  بأرا  إن  أما  ،ا صحيحة صحة  ا هي  هنأ د 

يُ   ،وغريها ليست بصحاح  ،صحاح الثقات الذين رووا عن   إنف  ،م له هذاسل  فال 

  "صحيحيهام"م مسلم يف  مام البخاري واإلمادخل اإلأوقد   ،كثري  ِديناربن  عبد اهلل  

 . ِدينارقات عن عبد اهلل بن ثالكثري من ال رواية

  ن بن كيساهو سعيد    (املَْقُُبيسعيد    أيببن  سعيد    أصحاب)  :-رمحه اهلل-ثم قال   

  ُهَرْيَرة  أيبويروي عن    ،ُهَرْيَرة  أيبه عن  أبيثقة يروي عن    ،سعيد املدين  أبو  ،املَْقَُبي

 .ُهَرْيَرة أيبعن  ن هو كيسا ذيه الأبيويروي عن  ،مبارشة

عن سعيد   أصح الناس حديثاً )د ابن حنبل أمح أي:( قال عبد اهلل بن أمحد: قال أيب)

  ، مرص يف زمنه  أهلم  ماإ   ،احلافظ  ،همي الفَ   :بن سعدالليث    (ليث بن سعد  املَْقَُبي

  اآلن صار (  م يف سعيدوعبيد اهلل بن عمر يقد  )ش  راقاله ابن ِخ   أيضاوهذا القول  

 

من حديث سليامن بن بالل    1506شعبة عن عبد اهلل بن دينار ، ومسلم:  من حديث   2535  البخاري:  4

 . عن عبد اهلل بن دينار
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سعيد    أيببن  ن روى عن سعيد  قوى مَ أبن سعد وعبيد اهلل بن عمر من  عندنا الليث  

 . املَْقَُبي

ما كان عن   ،املَْقَُبيمل يقف عىل حديث سعيد    َعْجالن وقال حييى بن سعيد: ابن  )

صار    ،تنيروايمل يميز بني ال  أي:(  ُهَرْيَرة، وما روى هو عن أيب  ُهَرْيَرةأبيه عن أيب  

كام تقدم معنا   املَْقَُبيسعيد    ،  املَْقَُبيعن سعيد    روايتهيف    َعْجالن ط فيها ابن  خيل  

ديث حابعض األ  ،مبارشة  ُهَرْيَرة  أيبويروي عن    ،ُهَرْيَرة  أيبه عن  أبييروي عن  ]أنه[  

خر يرويه عن والبعض اآل ،ُهَرْيَرة أيب ومل يسمعها من  ُهَرْيَرة  أيبه عن أبييروهيا عن 

 ،هذه  ديث سعيدأحامل حيفظ    َعْجالن فابن    ،   ُهَرْيَرة  أيبسمعه من    ،مبارشة  ُهَرْيَرة  أيب

  ُهَرْيَرة   أيبه سعيد عن  رواوما    ،ُهَرْيَرة  أيب ه عن  أبيه سعيد عن  رواما    ز بنيفلم يمي  

 . -رمحه اهلل- هذا معنى كالم حييى ،ط بينها فخل  

ما كان   ،املَْقَُبيمل يقف عىل حديث سعيد   َعْجالن وقال حييى بن سعيد: ابن ) :قال

أيب   عن  أبيه  أيب  ُهَرْيَرة عن  عن  هو  روى  وما  أضعفُهَرْيَرة،  عنه،  .  عن   يعني:هم 

مَ   ؛حديثًا    املَْقَُبي الس  جيح  نَ (  رَش عْ أبو  الرمحن  نفسه ضعيف   ،نديبن عبد  هو يف 

 .صالأ

: قال أيب: بلغني عن حييى بن سعيد قال: مل يقف -أيضاً -وقال عبد اهلل   )  :وقال 

أيب    املَْقَُبيعىل حديث سعيد    َعْجالن ابن   عن  أبيه  فكان  ُهَرْيَرةعن  أباه،  فرتك   .

مل يميز ما   ،كلها ريقةطالهبذه  ،خذ حيدث هباأ ف( ُهَرْيَرةعن أيب  املَْقَُبييقول: سعيد 
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خذ حيدث هبا كلها عن أ ف  ُهَرْيَرة  أيبوسعيد عن    ،ُهَرْيَرة  أيبه عن أبيه سعيد عن  روا

 .ُهَرْيَرة أيبعن  املَْقَُبيسعيد 

، ُهَرْيَرةليث بن سعد، يفصل ما روى عن أيب  ؛املَْقَُبيوأصح الناس عن سعيد )

 هو ثبت يف حديثه جدًا.و، ُهَرْيَرةعن أبيه عن أيب  اوم

  : ذئب  أيبابن  (  املَْقَُبي وقال ابن املديني: الليث وابن أيب ذئب ثبتان يف حديث سعيد  

ة  رواي فينبغي احلذر من  ن:إذ ،ثقة فقيه فاضل ،ئبذ أيبوحممد بن عبد الرمحن بن ه

 . فيها َعْجالن ط ابن فقد خل   ،ُهَرْيَرة أيبعن  املَْقَُبيعن سعيد  َعْجالن حممد بن 

ْهِري  أصحاب)  :ثم قال  اهم  نأروق  همقد تقدم وذكرنا  (م مخس طبقات هنأسبق    :الزُّ

ْهِري   ن أوذلك    ،(يطول عددهم  كثري  وهم خلق)    يف الدرس املايض  - رمحه اهلل-  الزُّ

التحديث  را مكث  ن ا وك  ،ما حافظاماإ  إن ك كثر    ، من  أثبتهم  )فتالميذه  واختلفوا يف 

قاله أمحد يف  )م دار اهلجرة  ماإ  ،سنأ بن  مالك    أي:   (فقالت طائفة: مالك  وأوثقهم:

ْهِرين روى عن ثبت مَ أمالك  ال:اق( َمِعنيرواية، وابن   .الزُّ

ْهِريثبت من روى عن  أ  امالك  ن أيف    أي:  (تلف يف ذلكس أنه ال خُي ال  وذكر الفَ )  .الزُّ

، قال: وأكثرهم عنه رواية يونس ُعَيْينةقال أمحد يف رواية ابنه عبد اهلل: مالك ثم ابن  )

 ، ةروايهذا من حيث كثرة ال(  يؤديان األلفاظ  ُعَقيل، وقال: يونس وَمْعَمرو  ُعَقيلو

ة روايمن حيث كثرة ال  أما  ،ُعَيْينةمالك ثم ابن    :والثقة فقالوا  ن تقامن حيث اإل  أما

ابن   وه  :َمْعَمرو  ،يليابن خالد األهو  و  ُعَقيلو  ،يلييونس وهو ابن يزيد األ  :فقالوا
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لفاظ كام األ  ران يذك  ،ا باللفظهنيؤديا  أي:يؤديان األلفاظ(    ُعَقيلو)قال:  و،  شدرا

 . سمعاها

ْهِريوقال أبو حاتم الرازي: مالك أثبت أصحاب  ) ، فإذا خالفوا مالكًا من أهل الزُّ

ْهِري  يف كم ملالك. وهو أقوى  احلجاز ُح  ، وأقل خطأ منه. وأقوى ُعَيْينةمن ابن    الزُّ

ذئب    َمْعَمرمن   أيب  أ(  وابن  املغرية  وحممد  ه  :ذئب  يبابن  بن  الرمحن  عبد  بن بن 

 .-رمحه اهلل-ثقة فاضل فقيه  ،ذئب أيباحلارث ابن 

سعيد  ) بن  حييى  الواسطي: سمعت  إسامعيل  بن  حييى  يومًا  الَقط ان وقال  وذكر   ،

ْهِريأصحاب   ،  َمْعَمر، ثم ثلث بُعَيْينةفبدأ باملك يف أوهلم، ثم ثنى بسفيان بن    الزُّ

ديث أحاعليهم يف    اقد اعتمد  وهؤالء كلهم جتد البخاري ومسلامً (  وذكر يونس بعده

ْهِري ْهِريديث أحا  ان يخرجف ،الزُّ  . ئمة احلفاظق هؤالء األيمن طر الزُّ

هنا (  ، قاله ابن املديني، وتناظر هو وأمحد يف ذلكُعَيْينةوقالت طائفة: أثبتهم ابن  ) 

  ُعَيْينة وبعضهم يقدم ابن  ،ُعَيْينةعىل ابن  افبعضهم يقدم مالك ،حصل خالف بينهم

ْهِريأخطأ يف أكثر من عرشين حديثًا عن    ُعَيْينة أمحد أن ابن  وبني  )عىل مالك     ، الزُّ

ْهِريعن    "التمييز"وأما مالك فذكر له مسلم يف كتاب   طبعا هنا   (ثالثة أوهام  الزُّ

ا روى مالك إذمثال    ننظر  ن اآل  ،هذه املقارنة تكون نسبية  ن اآل   ،املسألة تكون نسبية

يف عرشين حديثا عن    ُعَيْينةئة حديث فوهم ابن  ام  ُعَيْينةوروى ابن    ،ئة حديثام

ْهِري ْهِريديث عن  أحا ووهم مالك يف ثالثة    ،الزُّ م  مالإل  ؟فيكون الرتجيح ملن   ،الزُّ
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مثال عن   ُعَيْينةا روى ابن  إذلكن    ،حفظ يف مثل هذاأيكون    اإلمام مالكا ن  أل  ؛ مالك

ْهِري ْهِريوروى مالك عن    ،خطأ يف عرشينأو  ،لف حديثأ  الزُّ مائة حديث   الزُّ

ة  روايوهنا نرجح    ،املسألة مسألة نسبية  ؟يكون الفرقس  كيفهنا    ،ثالثة  يف  خطأ أو

املقارنة لكن    ،مالك  روايةعىل    ُعَيْينةابن   له  )هكذا تكون  بكر اخلطيب  أبو  وذكر 

ْهِريومهني عن   ذكرها    ان واثن  سلمثالثة ذكرها ميعني:  (، وأحدمها ذكره مسلمالزُّ

البغدادي اال  ،اخلطيب  من  الوواحد  مسلمتثنني  ذكرها  اخلطيب  ذكرها  ن:  إذ  ،ي 

وهم   حديثاً عرشين  كثر من  أ  ُعَيْينةبينام ابن    ،ربعةألك  املجموع الذي وهم فيه ما

عن   ْهِريفيها  متقارباهنأوالظاهر    ، الزُّ األ  نام  نسبة  يرويحايف  التي  عن    ااهنديث 

ْهِري  .الزُّ

ْهِريأحب إيل يف  ُعَيْينةوقال حييى بن سعيد: ابن )  .َمْعَمرمن  الزُّ

 عكس ذلك. َمِعنيارمي عن ابن ونقل عثامن الد  

  ناآل  ثالثهذا قول  (  ، وأصحهم حديثًا، وبعده مالكَمْعَمرأثبتهم    :وقالت طائفة

 . مالكيأيت ثم بعده  ،اً َمْعَمريقدم 

  َمِعنييثمة: سمعت حييى بن  عنه، وقال ابن أيب َخ قاله أمحد يف رواية ابن هانىء  )

ْهِرييقول: أثبت أصحاب   ويونس، كانوا عاملني به، قال: وحدثنا   َمْعَمرمالك و  الزُّ

ْهِريعن    َمْعَمرمالك و  يقول: أخذ  ُعَيْينةإبراهيم بن املنذر، قال: سمعت ابن    الزُّ

يسمع من    : السامع  ،السامع  وعرفنا ما هو العرض وما ه(  عرضًا، وأخذت سامعاً 
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 ن أصحيح    ،والشيخ يقر ذلك  ،حد احلضور عىل الشيخأأ  ريق  :العرض  يخ،لفظ الش

 .عن الشيخ  روايةهذا ال يؤثر من حيث التقديم يف صحة ال

هذا يعني:(  ُعَيْينةمن ابن    يعني:: لو أخذا كتابًا لكانا أثبت منه،  َمِعنيفقال حييى بن  ) 

 ال يؤث ر فهام أقوى منه عىل مجيع احلاالت.  ؛ال يؤث ر، سواء أخذا عرضا، سامعا، كتابة  

 ُعَقيلو َمْعَمرقال: وسمعت حييى يقول: ما أحد أحب إيل من سفيان ويونس و)

ْهِرييف يعني:  عاملني به.  ُعَقيل، وقد كان يونس والزُّ

ْهِريأثبت يف  َمْعَمروسمعت حييى يقول:   فيان.من س الزُّ

ْهِرييصحب    ُعَقيلوذكر بإسناده عن يونس قال: كان   الحظ (  يف حرضه وسفره   الزُّ

  ؟يش قال هنا، إل الصحبةطو ،ىل طول املالزمةإيشري هنا إشارة إىل ماذا؟ 

ْهِرييصحب    ُعَقيلوذكر بإسناده عن يونس قال: كان  )  :قال (  يف حرضه وسفره  الزُّ

 .الرواةلكي تعرف كيف يرجحون بني 

وأنا أسمع: من أثبت الناس يف    َمِعنينيد: سئل حييى بن وقال إبراهيم بن الُ )

ْهِري  ؟.الزُّ

ثم   مالك،  ثم  َمْعَمرقال:  ثم  ُعَقيل،  يونس،  ثم  وُشَعيب،  واألوزاعي  َبْيدي،   (الزُّ

َبْيدي َبْيديبن الوليد  حممد    :الزُّ ْهِري  أصحاب   من كبار  بتثقة ث  ،ميصاحلِ   ،الزُّ  الزُّ

له:  ُعَيْينةوابن  ) قيل  ثقات.  فقال:  يُّ أ، فكل هؤالء  أو األوزاعي؟  أثبت، سفيان  ام 
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و أثبت،  َبْيدياألوزاعي  منه،    الزُّ ابن    يعني:أثبت  أيب  ُعَيْينةمن  بن  وحممد  قال:   ،

 .راء خمتلفةآ (ضعيف احلديث :حفصة

بن  )  :قال  حييى  وسمعت  من    َمِعنيقال:  اإلمالء  شهد  يونس  ْهِرييقول:    الزُّ

  .-أيضاً - شهده  ُشَعيبللسلطان، و

ْهِرير عن  مِ قال: وعبد الرمحن بن نَ  مالء من إيونس سمع  (  ضعيف احلديث  :الزُّ

ْهِري  .ُشَعيبوكذلك  ،عندما كان يميل عىل السلطان  ،الزُّ

عىل    ، قال: ابن أيب ذئب عرض  َمِعنيوقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد عن حييى بن  )

ْهِري ذئبابن    يعني:  (الزُّ من    أيب  ْهِريسمع  عن  )عرضا    الزُّ ْهِري وحديثه   الزُّ

ْهِريضعيف، ثم قال: يضعفونه يف   . الزُّ

  ، سحاقإبو  أ   ،الَوَزجاينبراهيم بن يعقوب  إ  :هذا  الَوَزجاين  (:الَوَزجاينوسئل  

كتاب   الرجالأ"له  حافظإ  ،"حوال  ناصبيا  أال  إ  ،ثقة  مام  كان  اهلل-نه   ، -رمحه 

ينِص هم    النّاصبة: آلالذين  العداء  البيت  بون  يف الَوَزجاينوسئل  )ل  أثبت  من   :

ْهِري وعبد اهلل بن عبداهلل ه   (؟ قال: مالك من أثبت الناس فيه، وكذلك أبو أويسالزُّ

خرج له    ،"م صدوق هي"  : املدين قال فيه احلافظ  ،صبحيويس األَ أبو  أ  ،ويسأُ بن  

ْهِريمسلم عن   ْهِريوكان سامعهام من  ) صال  أومل خيرج له البخاري    الزُّ قريبًا من    الزُّ

، إال أنه هيم يف أحاديث، وخيتلف الثقات  َمْعَمرالسواء إذ كانا خيتلفان إليه مجيعًا، و

ْهِريمن أصحاب   َبْيدي، فإذا صحت الرواية عن  الزُّ فهو من أثبت الناس فيه،   الزُّ
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 يلياألن يزيد  ب   (ويونس)ابن خالد    (ُعَقيل و)يب محزة  أبن    ُشَعيب(  ُشَعيبوكذلك  

نس بعدهم، وعبد الرمحن بن خالد بن مسافر والليث بن سعد، فأما ويو  ،بعدهم)

عن   فربام هيم  ْهِرياألوزاعي  بن  الزُّ قدم   ُعَيْينة، وسفيان  كان غالمًا صغريًا حني 

ْهِريعليهم   ْهِري  يعني:، وإنام أقام  الزُّ تلك األيام مع بعض ملوك بني أمية بمكة   الزُّ

ْهِريعن    ُعَيْينةابن    يعني:أيامًا يسرية، ويف حديثه  اضطراب شديد. وسفيان بن   الزُّ

ْهِريحسني وصالح بن أيب األخرض، وسليامن ابن كثري متقاربون يف   يف   يعني:،  الزُّ

الثالثة  (الضعف عن    ؛هؤالء  ْهِريروايتهم  عن    يفة،ضع  الزُّ ْهِري روايتهم   الزُّ

ْهِريوثق ممن يف  أهو ينتقد الروايات ويبني لك من    ن اآل  ،ضعيفة ال تصح وماذا   ،الزُّ

 . قد عىل بعضهم من الروايات انتُ 

ْهِريفأما ابن أيب ذئب فقد كان له معه صحبة إال أنه حيكى عنه أنه مل يسمع من    ) ،  الزُّ

َبْيديولكن عرض عليه، و هذه ذكرها ،  ن الحظ اآل   (لزماه لزومًا طويالً   ُشَعيبو  الزُّ

ْهِريام عن  روايتهاء عليهام ولتقوية  ثنلل  اذا؟مل إذ كانا   ،لزماه لزوما طويال)  :قال  الزُّ

 به، َْب قد سأله عن مسائل كثرية، تدل عىل ُخ   ُعَقيلالشام يف قديم الدهر، ومعه يف  

ْهِريوكذا أبو أويس لزمه سنة وسنتني، فام وجدت من حديث حيكى عن   ليس    الزُّ

فا هم من احلفاظ نآ  ذكرهمالذين  هؤالء    يعني:(  له أصل عند هؤالء فتأن يف أمره

ْهِريديث  أحاالثقات الكبار الذين مجعوا   ا مل جتده عندهم مل يروه واحد من  إذف  ،الزُّ

ربام يكون صحيحا وربام  ،  ليه وتأملإظر  نتبه وانوا  ،توقف فيه  ،مرهأى يف  نأ هؤالء فت
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ْهِري  إذ إن أصحاب   ،يكون خطأ  - ال  إعرضوا عنه مجيعا ومل يروه  أا  ذفلام  ،كثري  الزُّ

 . تتأمل وتنظر يف مثل هذا ن أحتتاج  إسحاق،ابن  -مثال

ْهِريوابن إسحاق روى عن  ) ْهِريإال أنه يمضغ حديث    الزُّ بمنطقه حتى يعرف   الزُّ

عنه أصحابه  رواية  خالف  أنه  علمه  يف  رسخ  بنأ  يعني:  (من  يأيت  عن  روايه  ات 

ْهِري  . ه عنهرواية أصحابغري معروفة وليست عىل طريقة  الزُّ

ْهِريوإبراهيم بن سعد صحيح الرواية من  )  .الزُّ

ْهِريوذكر قومًا رووا عن   ْهِري قلياًل أشياء يقع يف قلب املتوسع يف حديث    الزُّ   الزُّ

بُ  منهم،  حمفوظة.  غري  ِس أهنا  بن  ورَ رد  كالم نان،  انتهى  وغريمها،  جناح،  بن  وح 

ْهِري ديث  أحاطة بإحايتكلم بعلم ومعرفة و  ،حافظ كبري  ،كالم عامل  (الَوَزجاين   الزُّ

 . -رمحه اهلل-

،  ُعَقيالً ًا، وَمْعَمر وكان اإلمام أمحد سيىء الرأي يف يونس بن يزيد جدًا. وقدم عليه    )

ْهِريوإبراهيم بن سعد عن    ُعَقيلبن أيب محزة، وقال:    ُشَعيبو أقل خطأ من   الزُّ

يونس. وقال: إسامعيل بن أمية ثبت يف احلديث، وهو أحب إيل حديثًا من أيوب بن  

 موسى، وكان ابن عمه. 

هلُ   :وقال عن  الذي صح  ْهِريشيم  اإلفك،    الزُّ حديث  منها  ذكر  أحاديث،  أربعة 

هشيم ما    يعني:(  -  تعاىل   اهللإن شاء  -كالم أمحد يف يونس يف موضع آخر  وسنذكر  

ْهِريعن  تهروايصح له يف   .ديث فقطأحاربعة أ إال الزُّ
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ْهِريوأما ابن إسحاق وابن أخي ) ْهِريفتكلم أمحد يف حديثهام عن  الزُّ  نه.ولي   الزُّ

 إنام هو كتاب نظر فيه. ،راه سمع من ابن شهاب وقال: موسى بن عقبة ما أُ 

ْهِري: األوزاعي يف  َمِعنيوقال ابن   ْهِريليس بذاك، أخذ كتاب    الزُّ َبْيديمن    الزُّ  ( الزُّ

ْهِريزاعي عن  واأل  رواية  ؛عنه يف الصحيحني  روايته ذكره يعقوب بن شيبة من  )  الزُّ

ثبت إال روايته عن   ثقة  يعقوب: األوزاعي  قال  ثم  داود عنه،  أيب  ْهِري طريق    الزُّ

ما م  روائمة الذين ذكاأل  روايةفيها يشء تنزهلا عن مرتبة  (  خاصة فإن فيها شيئاً  قد 

تنزله عن مرتبة االحتجاج  ، وغريهم  ُعَيْينةابن  و   َمْعَمرو  كاملك به    ،لكن ال  حيتج 

ْهِريعن  روايتهف  . موجودة يف الصحيحني الزُّ

َبْيديوقال أبو حاتم الرازي:  ) ْهِرييف    َمْعَمرأثبت من    الزُّ خاصة، ألنه سمع منه    الزُّ

الذي يسمع من الشيخ مرة واحدة ال   :عندهم أيضايح جهذه من طرق الرت( مرتني

 .ثالث  أوالذي يسمع منه مرتني  روايةك روايتهتكون 

 بارك وابن مهدي: يونس بن يزيد كتابه صحيح. وقال ابن املُ  )

نُ  ابن  وقال  سمعت  محاد:  بن  بحديث ُعَيْينةعيم  عاملًا  سعد  بن  زياد  كان  يقول:   ،

ْهِري  . الزُّ

إسحاق بن موسى األنصاري، )ثنا( الوليد بن مسلم،  وقال عبد اهلل بن أمحد: )ثنا( 

َبْيديل حممد بن الوليد  قال: سمعت األوزاعي يفض   عىل مجيع من سمع من  الزُّ

ْهِري  . الزُّ
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ْهِريوقال أمحد يف رواية ابنه عبد  ويزيد بن أيب ، اهلل: ابن أيب ذئب سمع من الزُّ

ْهِريحبيب مل يسمع من   ، إنام هو كتاب. الزُّ

أحب إيل من صالح بن  َمْعَمر، قال:  َمِعنيثامن بن سعيد عن حييى بن ونقل ع

ْهِرييف   يعني:كيسان   .الزُّ

ْهِريريح ليس بيشء يف قال: وابن ُج  ، وابن إسحاق ليس به بأس، وهو  الزُّ

ْهِريضعيف احلديث عن  شون ليس به بأس، وحممد بن أيب حفصة  ، واملاَج الزُّ

ْهِريصويلح ليس بالقوي، وأسامة بن زيد يف  ليس به بأس، وابن أخي  الزُّ

ْهِري ْهِريضعيف، وزياد بن سعد يف  الزُّ ْهِريثقة، وسليامن بن موسى يف   الزُّ   الزُّ

 ثقة.

ْهِريارقطني: أبو أويس يف بعض حديثه عن وقال الد    (.يشء الزُّ

  ؛  ات هلؤالء يف كتب احلديثروايهذا كله يعتَب لك كاملرجع عندما متر بك   

ْهِريكل واحد عن    روايةكي تنظر يف    ،هذا املرجع وهذا الكتاب  إىلترجع   كي  ،  الزُّ

 .بينها عند االختالف حج  تر

املؤلف    ذكر  اهلل-ثم  بن هش  أصحاب و  ،كثري  أيببن  حييى    أصحاب)  :-رمحه    ام 

ُج ا  أصحابو،  عروة بن    أصحابو  ،ريجبن  احلسن    أصحابو  ،ِدينارعمرو 

قتادة بن   أصحابو ،ينناثابت البُ  أصحابو ،حممد بن سريين أصحابو ،البرصي

 َمْعَمر أصحابو ،ُشْعَبة أصحابو ، يناختيوب الس  أصحاب أيو ،دويسعامة الس  دِ 
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سلمة  أصحابو  ،شدراابن   سحاق إ  يبأ   أصحابو  ،يالشعب  أصحاب و،  محاد 

النخعي رابإ  أصحابو  ،بيعيالس   يزيد  بن    أصحاب و  ، مشعاأل   أصحابو  ،هيم 

املُ  ابن  سفيانو  ،عتمرمنصور  الثوري  أصحاب  سعيد  مكحول    أصحابو  ،بن 

يزيد   أصحابو  ،شجكري بن عبد اهلل األبُ   أصحابو  ،زاعيو األ  أصحابو  ،الشامي

 . (فيهمئمة احلديث أقوال أونقل  ،ذكرهم مجيعا ،حبيب أيببن 

هذا    إىلترجع    ؛ة عنه  رواال  ، وخيتلفئمةحد هؤالء األأ  روايةفعندما متر بك  

تنظر كالم   تنس  ، العلم  أهلاملصدر كي  تقديم األحفظ    وال  الرتجيح مع    ؛   عند 

تركز ،  يراوعن ال   رواية ت تركز عند اختالف املحدثني يف الن فأ   األكثر،   أيضاتقديم  

احلفظ الكثرة  أيضاوتركز    ،عىل  تقوية    أي:وعىل    ،عىل  يف  تنفعك  حدى  إقرينة 

 األخرى.تني عىل روايال

الثا  بالقسم  نبدأ  ذلك  بعد  اهلل-  ينثم  شاء  فهكذا   ،للوقت  راااختص  -إن 

 سم.د من هذا املبحث يف هذا القراوفهمتم امل ،فكرة قد وصلتكمالتكون 

القدر    هبذا  اهلل-نكتفي  شاء  نبدأ    ،اليوم  -إن  القادم  الدرس  بالقسم  ويف 

يُ   :ينالثا الثقات ال  ف  ع  وقد ُض   ،كثر كتب اجلرحأكثرهم يف  أذكر  يف ذكر قوم من 

 .عن بعض الشيوخ أو ،كنمايف بعض األ  أو ،قات ويف بعض األ ماإ ،حديثهم
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هل به كثري من طلبة العلم  ويقع بسبب ال  ،قسم مهم جدا  أيضاوهذا القسم   

ال    ن أشهد  أ  ، ك اللهم وبحمدكنسبحا،  هام التي تؤخذ عليهموخطاء واأليف األ

 وأتوب إليك.  ت، أستغفركنال أإله إ
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للحافظ ابن  "الفوائد والقواعد يف علم العلل "املجلس الرابع من جمالس رشح 

 - ىلاتع --رمحه اهلل--احلنبيل  َرَجب

 : 1- ىلاحفظه اهلل تع-ميل قال الشيخ الر  

 : قسمني إىلم فوائده ه قس  أنيف البداية  َرَجبذكر ابن 

األ  من    :لوالقسم  كثري  مراتب  معرفة  وحكم   ،هتمواوتف  الثقات،  ن اعيأيف 

 .وقول من يرجح منهم عند االختالف ،اختالفهم

 . وقد تقدم الكالم يف هذا القسم 

ذكر أكثرهم غالبًا  يف ذكر قوم من الثقات، ال ي    :القسم الثاين):  --رمحه اهلل-–قال  

 ف حديثهم:ع  ، وقد ض  يف أكثر كتب اجلرح

 األوقات؛ إما يف بعض 

 أو يف بعض األماكن؛ 

 أو عن بعض الشيوخ. 

   (:-كام ذكرنا-فهذا القسم حتته ثالثة أنواع 

 

1
 . 21الدقيقة:   
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وهم عىل ضعالضعفاء    ،ضعفاءالعن الرواة    ن نتكلم اآلال  ،الكالم عىل الثقات   ن اآل

ثه عن ثقات  كالمنا كل    ن اآل  ،جنب ثمن    ،نيامل َحد  ني من الرواة من هو ثقة يف امل َحد 

عن بعض الشيوخ   أو ،كنمايف بعض األ أو  ،قات وف يف بعض األع  لكنه ض   ،نفسه

 .-إن شاء اهلل-كام سيأيت مثاله 

 : ل والنوع األ) :قال

 من ضعف حديثه يف بعض األوقات دون بعض.

 طوا يف آخر عمرهم.وهؤالء هم الثقات الذين خل  

من خلط ختليطًا    وهم متفاوتون يف ختليطهم، فمنهم من خلط ختليطًا فاحشًا، ومنهم

 يسريًا.

ائبَعطاء بن    ومن أعيان هؤالء:  أن   هؤالء الرواة الذين يريد  (قفي الكويفالث    الس 

اآل  األ  ن يذكرهم  ثقاتهم يف  عليه  ،صل  ذلك طرأ  بعد  فض    م ثم  ف  ع  االختالط 

 : جيدا ن كا أن اء بعد سحفظهم و

ثفمن هؤالء من استطاع    - وبني    ؛ يميزوا بني ما رواه وهو حافظ  أنون  امل َحد 

   . وجديده  ،ونا ضوابط نميز هبا بني قديم حديثهعطَ أ ف  ،ما رواه بعد االختالط

يميزوا بني قديم حديثه   أن ومن هؤالء الرواة من اختلط ومل يستطع العلامء   -

 ،رتك حديثه كلهفهذا ي    واحلديث،  فمن مل يميز حديثه ما بني القديم،  وجديده

بالضابط    أخذمن متيز فن  أما  ،ملسو هيلع هللا ىلصاحتياطا حلديث رسول اهلل    ؛ف مطلقاع  ضوي  
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تغري   أو من الرواة    هذا ما نفعله مع من اختلط   ،الذي ذكروه فيه ونميش عليه

ه أنسبب اختالطه    ن كامنها من    ،سباب االختالط خمتلفة كثريةأو  ،حفظه

كتبه   احرتقت  فلام  كتبه  عىل  يعدضاعت    أويعتمد  ث   مل  د  جيداحتدي  ُي   ، ثا 

ط  ومنهم من خل    ،اء حفظهس يعتمد عىل حفظه فكرب و  ن كا  ،ومنهم من كرب

 .يف هذا كثرية لكن الضابط هو ما ذكرناه ، واألسباب بسبب ذهاب برصه

ائبَعطاء بن ) :فمن هؤالء الذين خلطوا  : الثقفي الكويف الس 

 يكني أبا زيد.

للرجال، من كتاب األدب من ق  لوذكر الرتمذي يف باب كراهية التزعفر والَ 

 هذا، قال:  هجامع

ائبَعطاء بن يقال: إن   كان يف آخر عمره قد ساء حفظه.  الس 

من   سمع  من  قال:  سعيد،  بن  ُييى  عن  املديني  بن  عيل  عن  بن  وذكر  َعطاء 

ائب وسامع    الس  صحيح.  فسامعه  ْعَبةقدياًم  من    ش  بن  وسفيان  ائبَعطاء    الس 

، ومنهم شعبة فسامعه صحيح  قديام قبل االختالط   منه  سمع   من  أي:(  صحيح

ائبَعطاء بن  إال حديثني عن  )وسفيان   ْعَبةان، قال:  ذاعن ز  الس  : سمعتهام منه ش 

 بأخرة.
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َقييلوذكر   الفال    الع  ما سمعت من طريق عمرو  قال:  بن سعيد،  س عن ُييى 

ائبَعطاء بن  أحدًا من الناس يقول يف حديث   شيئًا يف حديثه القديم، ثم   الس 

ث قلت ليحيى: ما  ْعَبةسفيان و  َحد   ، صحيح هو؟ش 

ْعَبةقال: نعم إال حديثني كان   يقول: سمعتهام بأخرة. ش 

ائب َعطاء بن ومن طريق عيل قال: كان ُييى بن سعيد ال يروي من حديث     الس 

ْعَبةإال عن   ْعَبةه علم من  أنهذا دليل عىل  (  وسفيان   ش    ا عنأخذام  أهن  ن سفياو   ش 

ائببن عطاء   .ومل يعلم عن غريمها ذلك ،االختالطقبل   الس 

ائبَعطاء بن  ، قال:  الَقط ان عامن، عن ُييى بن سعيد  ومن طريق أيب الن ) تغري   الس 

هذه الرواية عن    ن:إذ(  ابن زيد سمع منه قبل أن يتغري  يعني:،  مَح ادحفظه بعد، و

ْعَبةو  ن سفيا  :حاديث ثالثةأيقبل    ن كاه  أن تدل عىل    الَقط ان ُييى   ،  بن زيد  مَح اد و  ش 

 .وا عنه قبل االختالطأخذم قد أهنويعتربهم هؤالء مجيعا 

ْعَبةسفيان و  يتغري:  منه قبل أنكر من سمع  ذ  ) قوال كي يقرر  ذكر لنا هذه األ  اآلن(   ش 

ائبَعطاء بن    أن لنا ب    ، الكالم الذي نقلهئمة هذا  فنقل عن هؤالء األ  ، قد اختلط  الس 

َبني  كي   ائببن  طاء  ع  أن لنا ب  ي  َبني    ن اآل  أخذ  ، ثماختلط   الس  لنا كيف نعرف من روى    ي 

ائببن  عطاء  ن:  إذ  ؟ومن روى عنه بعد االختالط  ؟عنه قبل االختالط ممن متيز    الس 

بعض الرواة قد   أن عرفوا  ف  ،ةروابالزوا ذلك  ومي    ،حديثه القديم عن حديثه اجلديد

 .وا يميزون ويذكرون أخذف ،قد روى عنه حديثا مبعضه أن و ،روى عنه قديام
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ْعَبةدم أن ُييى بن سعيد نقل عن  وقد تق)  :قال   ( بعد أن تغري  أنه سمع منه حديثني    ش 

ائبَعطاء بن  ة  من رواي  ن اواحلديث ْعَبةرواية  من  وغري ذلك    ،ن اذاعن ز  الس  ه كل    ش 

ْعَبة  ن:إذ  ،االختالط رواه عنه قبل   ائببن  ا روى عن عطاء  إذ  ش  إال   حديثا قبلناه  الس 

ائببن  ا روى عن عطاء  إذ  ن سفياكذلك    ،احلديثني املذكورين   نأل   ؛حديثا قبلناه  الس 

من كالم ُييى    -كام تقدم-بن زيد    مَح اد ى عنه قبل االختالط، وكذلك  رو  ن سفيا

 بن سعيد.

بن  ا  :عيل(  وحكاه البخاري عن عيل، كام ذكرناه عن ُييى،  بن زيد  مَح اد  :)ومنهم

 املديني.

 .(َمِعنينيد عن ُييى بن : نقله ابن اجل  بن سلمة مَح اد :ومنهم)

بن    مَح ادو  ُشْعَبةوسفيان  ، قال: حديث  َمِعنيرقي عن ابن  وْ ونقل عبد اهلل بن الد  )

ائبَعطاء بن  سلمة عن   ْعَبةكم أصبح عندنا اآلن؟ أربعة: سفيان، و(  مستقيم  الس  ، ش 

 بن سلمة. مَح ادبن زيد، و مَح ادو

ْعَبةيثمة: سمعت ُييى يقول:  وقال ابن أيب َخ ) بن سلمة يف عطاء   مَح ادوسفيان و  ش 

 خري من هؤالء الذين بعدهم. 

أبا عَ  أن  املديني عن ُييى بن سعيد  ابن  بن سلمة سمعا منه قبل   مَح ادوانة وونقل 

بن سلمة منهم من اعتربه    مَح ادبن سلمة،    مَح اد هذا قول آخر يف  (  االختالط وبعده

د روى قبل االختالط، ومنهم من يقول أنه روى عنه بعد االختالط، ف بن سلمة    َحام 
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روى عنه قبل    بأنهقول  ، فهنا ُييى بن سعيد يحصل فيه خالف بني األئمة املتقدمني

رواية    االختالط إذن:  االختالط،  عن    مَح ادوبعد  بن  عَ بن سلمة  ائبطاء  إذا   الس 

ال نحتج هبا، ملاذا؟ ألننا ما عرفنا ما الذي رواه عنه  ؛  أخذنا بقول ُييى بن سعيد هنا

َعطاء بن سلمة عن    مَح ادقبل االختالط، وما رواه عنه بعد االختالط، فنرتك حديث  

ائببن   . الس 

 االختالط، فالالف حاصل فيه. قبلوالبعض قال: ال، هو روى عنه 

خر  )قال:   هذا،  من  هذا  يفصالن  ال  وكانا  وبعده،  االختالط  قبل  منه  جه سمعا 

َقييل  (.الع 

َعطاء ميدي عن سفيان، قال: كنت سمعت من  روى احل    :ُعَيْينَةسفيان بن    :ومنهم)

ائببن   ث دمة، فسمعته  قدياًم، ثم قدم علينا قَ   الس  د  ببعض ما كنت سمعته منه،   ُي 

هنا بني  سفيان أنه مل يعتمد عىل ما رواه بعد االختالط   (فيخلط فيه، فاتقيته واعتزلته

ابن  ) قال أمحد: سامع  داود:  أبو  َيْينَة قال  بن  من    يعني: ب،  مقارِ   ع  ائبَعطاء  ،  الس 

 . سمع بالكوفة

ْسَتوائيهشام    :ومنهم هذا واحد جديد،  (  بعضهم، ومل يسمه، ذكره أبو داود عن  الد 

ْسَتوائيهشام   عن عطاء. الد 

 رير، قاله أمحد وُييى.َج  ومن سمع منه بأخرة بعد اضطرابه:)

 خالد بن عبد اهلل، قاله أمحد وعيل.  :ومنهم
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َلي ةابن  :ومنهم  ، وعيل بن عاصم، قاله أمحد. ع 

 ضيل، قاله ُييى. حممد بن ف   :ومنهم

 وارث، ذكره أبو داود وغريه.هيب وعبد ال و   :ومنهم

َشْيم ومنهم   . وغريه الِعْجيِل ، ذكره ه 

هذا الذي هيمنا  (  وقد اختلفوا يف ضابط من سمع منه قدياًم، ومن سمع منه بأخرة

؟ عليه  يف املوضوع، ما هو الضابط؟ هل هناك ضابط نستطيع أن نأخذ به ونميش

أم أن األمر يتوقف عىل ما ذكره األئمة املتقدمون؛  هناك قاعدة يف هذا الرجل؟  هل

قبلنا حديثه، وَمن قالوا بأنه روى عنه بعد   ؛فَمن قالوا أنه روى عنه قبل االختالط

- تركنا حديثه؟ فهنا اختلف العلامء يف الضابط يف ذلك، قال ابن رجب    ؛االختالط

 :بط من سمع منه قدياًم، ومن سمع منه بأخرةوقد اختلفوا يف ضا ): -رمحه اهلل

بالبرصة،   منه  بالكوفة فسامعه صحيح، ومن سمع  منه  قال: من سمع  فمنهم من 

 فسامعه ضعيف، كذا نقله أبو داود عن أمحد. 

ومنهم من قال: دخل عطاء البرصة مرتني، فمن سمع منه يف املرة األوىل فسامعه  

احلَ  ومنهم  دصحيح،  وام  ْسَتواان  فسامعه ئيالد  الثانية  القدمة  يف  منه  سمع  ومن   ،

و   منهم  بن  ضعيف،  وإسامعيل  َلي ةهيب  غري    ع  عن  داود  أبو  نقله  الوارث،  وعبد 

 يف سننه إال أنه مل يسم. الن سائيأمحد. وقاله أيضًا 
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ث ومنهم من قال: إن   ث عطاء عن رجل واحد بعينه فحديثه جيد، وإن    َحد  عن    َحد 

 مجاعة فحديثه ضعيف. 

َقييل روى   َلي ةبإسناده عن ابن    الع  ْعَبة، قال: قال يل  ع  ثما    ش  ائب َعطاء بن  ك  َحد    الس 

ثخرتي فال تكتبه، وما  يرسة وأيب الب  عن رجاله عن زاذان ومَ   ك عن رجل بعينه َحد 

ثإذا قال:    يعني:(  فاكتبه ث نا ميرسة فقط، وَحد  حديثا قال: هذا اكتبه، أما إذا    َحد 

ثمجع الرجال فقال:   فهذا دليل عىل أنه مل ُيفظ   ؛زاذان وميرسة وأيب الب خرتي  نيَحد 

 ؟ فذكر هؤالء الشيوخ ومىض.هو هذا احلديث ملن

َلي ةومن طريق عيل بن املديني عن ابن  ) ائبَعطاء بن  ، قال: قدم علينا  ع  البرصة،    الس 

 يتوهم.  فكنا نسأله، قال: فكان 

عندما هيم (  قال: فنقول له: من؟ فيقول: أشياخنا ميرسة وزاذان، وفالن، وفالن 

 وخيل ط يذكر مجاعة من الشيوخ ويميض. 

َلي ةومن طريق أيب بكر بن األسود: سمعت ابن  ) ائب، قال: كان عطاء ابن  ع  إذا   الس 

 سئل عن اليشء، قال:

من؟   له:  ويقال  يقولون:  أصحابنا  البخرتي  كان  أبو  يقول:  ثم  ساعة،  فيسكت 

 وزاذان وميرسة. 

 قال: فكنت أخاف أن جييء هبذا عىل التوهم فلم أمحل منها شيئًا. 
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إذا   قال:  من  ث ومنهم  وإذا    َحد  فهو صحيح،  أبيه  ث عن  الشيوخ    َحد    : مثل عن 

 وزاذان، بعد التغري، فهو مضطرب.  ميرسة

َعطاء عند    -ني سامه أمحد ثامل َحد  عض  ب-بو داود: سمعت أمحد، قال: كان فالن  أقال  

ائببن   ث ، وكان إذا  الس  ث عن أبيه أحاديثه املشهورة كتبها، وإذا    َحد  بأحاديث   َحد 

 نكر عطاء.  حني أ   يعني:الشيوخ، ال يكتب،  يعني:ميرسة وزاذان 

ْعَبةواتفقوا عىل أن   وسفيان أصح حديثًا عنه من غريمها. ش 

ْعَبة: يشاكل أحد سفيان و قال أبو داود: قلت ألمحد يف عطاء؟ قال: ال، قلام خيتلف   ش 

ْعَبةعنه سفيان و  .ش 

ائببن  : مجيع من روى عن عطاء  َمِعنيوقال أمحد بن أيب ُييى عن ُييى بن    الس 

ْعَبةروى عنه يف االختالط إال   وسفيان. ش 

َعطاء بن  يقول: كل يشء من حديث    َمِعني بن أيب خيثمة: سمعت ُييى بن  اوقال  

ائب عن    الس  كان  ما  إال  ْعَبةضعيف  آخِرين،  (  وسفيان   ش  فزاد  غريه،  وخالفه 

إذا شئتم يف   النري  "انظروهم  و "ات الكواكب  الباريمقدمة  "،  ابن    "فتح  للحافظ 

 .حجر

وسهل  فيهم  األمر  هان  قد  الرجال  من  النوع  العلامء ،  وهذا  فيهم  ألف  عندما 

صار أمرهم سهال، فمن أراد معرفة حاهلم مجعوهم يف بعض الكتب،  مؤلفات، و

كتاب   أنفعها:  ذلك، ومن  التي صن فت يف  الكتب  إىل  النريات"رجع    "الكواكب 
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ه يف هذا املوضوع، وقد   البن الكي ال، كتاب جيد ومفيد يف هذا الباب، وقد أل ف غري 

مجاعة ممن   يف مقدمة كتابه  مجع فوائد ما أل ف من قبله، وألف هذا الكتاب، وذكر هو

ثألف يف هذا النوع، وهم َمن اختلط من   .ني امل َحد 

وكتب الرجال التي مجعت أقوال أهل العلم يف الراوي قد ذكروا ذلك، ومل هيملوه،  

  حجر يف الكتب الستة، عندما يذكران ، وكالم ابن  -رمحه اهلل-ي  ز  فأنت جتد كالم املِ 

يه من أقول علامء اجلرح والتعديل يف الراوي، ومن ن كل ما يقفان علا الراوي جيمع

هذا  يف  ويضعوهنا  جيمعوهنا  كذلك  والتغري،  االختالط  مسألة  يف  أقواهلم  ذلك: 

 . الكتاب 

العلامء   من  عامل  جيمع  مل  من  أو  الستة،  الكتب  خارج  هم  فيمن  النظر  يبقى  لكن 

ذا أردت أن تقف عىل  إ  ينئذح  املتأخرين أقوال العلامء املتقدمني يف الراوي، فيلزم

ألقوال أهل العلم فيه، حتى تعرف   جامعاً   أن يكون بحثك يف حاله  ؛حال الراوي

 أهو ممن قيل فيه بأنه اختلط، أو قيل فيه بأنه يدل س، أو ليس كذلك. 

ائبَعطاء بن  و أهنم ذكروا مجاعة ممن قيل فيهم أهنم مل يرووا عنه   :الصحيح فيه  :الس 

قبل   رواه  ما  كتاب  االختالطإال  يف  مذكورين  جتدوهنم  النريات "،  ،  "الكواكب 

اري "للحافظ ابن حجر التي هي    "مقدمة فتح الباري"وكذلك يف كتاب   َهدي الس 

عىل    -رمحه اهلل-يف آخر هذا الكتاب تكلم احلافظ ابن حجر    ،"مقدمة فتح الباري

  ي ت كل م فيها وهي الرواة الذين ت كل م فيه يف صحيح البخاري، وعىل األحاديث الذ
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الرواة:    يف هؤالء  فمن  البخاري،  بن  صحيح  ائبَعطاء  عبد الس  بن  صني  وح   ،

، وذكر التفصيل،  "الفتح"الرمحن الذي بعده، ذكرمها احلافظ ابن حجر يف مقدمة  

بأنه   فيه:  البخاري، وقيل  ج هلم  الراويني، ويف غريمها ممن خر  والراجح يف هذين 

 اختلط 

األول:    النوع  دون هذا  األوقات  بعض  يف  حديثهم  عف  ض  الذين  وهم 

 .بعض

هؤالء:  من  ذكر  الرمحن،  ح    ثم  عبد  بن  اجل  وصني  إياس  بن   ،ريريسعيد 

روبة، وعبد اهلل بن عبد الرمحن املسعودي، وعبد الوهاب بن عبد  وسعيد بن أيب عَ 

َيْينَةاملجيد الث قفي، وسفيان بن   وحممد  معة،  ، وصالح موىل التوأمة، وأبان بن َص ع 

قايش.  دويس، وأبو ِقالبة الر   بن الفضل الس 

)يلتحق فقال:  :  ثم بدأ يذكر َمن يلتحق باملختلطني ممن أرّض يف آخر عمره 

ث من أرض يف آخر عمره، وكان ال ُيفظ جيدًا، فهبؤالء:   من حفظه أو كان يلقن   َحد 

 فيتلقن.

أنه ملا أرض كان يأمر جارية وقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون كان يعاب عليه  

ث له أن تلقنه األحاديث من كتاب ف  هبا، وقد سبق ذكر ذلك.  ي حد 

َزاقعبد  ،فمنهم  : بن مهام الصنعاين الر 
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أحد أئمة احلديث املشهورين، وإليه كانت الرحلة يف زمانه يف احلديث، حتى قيل: 

َزاقاحل إىل عبد ما ر   ـملسو هيلع هللا ىلص رحل إىل أحد بعد رسول اهلل مل ي   إنه  . لر 

َزاققال اإلمام أمحد يف رواية إسحاق بن هانىء: عبد   بحديث من سمع عبأ  ال ي    الر 

ث عن الز  وقد ذهب برصه، كان يلقن أحاديث باطلة وقد    منه أحاديث    هريَحد 

 جاؤوا بخالفها. ، كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر

 ونقل األثرم عنه معنى ذلك. 

النيسابوري   يف  عبد    يعني:وقال  عىل  قدم  الذهيل:  بن ُييى  َزاقحممد  مرتني:    الر 

 إحدامها بعدما عمي. 

فقال: هذا باطل ليس من   2"بارار ُج الن  "وذكر األثرم عن أمحد أنه ذكر له حديث  

 هذا يشء. 

ث  ثم قال: ومن   د  َزاق عن عبد      به   ُي  ث؟ قلت:  الر  شبويه. قال:    ني به أمحد بن َحد 

هؤالء سمعوا بعدما عمي، كان يلقن فلقنه، وليس هو يف كتابه وقد أسندوا عنه 

 أحاديث ليست يف كتبه، كان يلقنها بعدما عمي. 

 لواين أحاديث أسندها.ا عنه عن احل  وْ كَ قال أبو عبد اهلل: َح 

 

2
 . 2676،  ابن ماجه:  4594أبو داود:   
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عبد   أن  واحد  غري  ذكر  َزاقوقد  ث   الر  وأهل   َحد  عيل  فضل  مناكري يف  بأحاديث 

نها بعدما عمي. كام قاله اإلمام أمحد، واهلل أعلم،  ق  البيت، فلعل تلك األحاديث مما ل  

 وبعضها مما رواه عنه الضعفاء وال يصح عنه. 

َزاق: عبد الن سائيوقال   عنه بأخرة ففيه نظر. ث د  ح  ما  الر 

َزاقحتفظ عن عبد    :قيل له  َمِعنيوذكر عبد اهلل بن أمحد أنه سمع ُييى بن   عن   الر 

أنه مسح عىل "  ملسو هيلع هللا ىلص ن عاصم بن ضمرة عن عيل عن النبي  معمر عن أيب إسحاق ع 

ما    "اجلبائر باطل،  ث فقال ُييى:  بدنة    َحد  قال ُييى: عليه مائة  ثم  به معمر قط. 

ث   مقلدة جمللة إن كان معمر ث ط. هذا باطل ولو  هبذا ق  َحد  َزاقهبذا عبد    َحد   الر 

ث كان حالل الدم. من   هبذا عن  َحد 

َزاقعبد   ؟ قالوا: فالن. الر 

النسخ، قالوا: حممد بن ُييى. قال: ال واهلل ما   ث ويف بعض  به معمر. وعليه    َحد 

ث ة من هنا إىل مكة إن كان معمر ج  حِ  د   هبذا.  ُي 

يث يروونه عن إرسائيل عن عمرو بن خالد، عن قال عبد اهلل بن أمحد: هذا احلد

( اوعمرو بن خالد ال يساوي شيئً ،  ملسو هيلع هللا ىلصيل، عن آبائه. عن عيل، عن النبي  زيد بن ع

كانوا أئمة، يعرفون هذا احلديث، ويعرفون    -رمحهم اهلل-انظر كيف كان حفظهم  

ث َمن   معمر  َحد  حديث  من  هلم  روي  فعندما  جيدا،  وُيفظونه  إىل    ؛ به،  بادروا 
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ث؛ ألهنم يعرفون أن هذا احلديث ال  إنكاره، واحلكم عليه باإلبطال د  به ثقة، وال    ُي 

ن لعبد  َزاقي عرف عن إمام، لكنه لق  ث بعدما عمي، ف الر   به بعد ذلك. َحد 

َزاقعبد  قال عبد اهلل: وسمعت ُييى يقول: ما كتبت عن  ) حديثًا قط إال من   الر 

كأنه كان كتاب ه جيدا، لكن ما  (  كتابه، ال واهلل ما كتبت عنه حديثًا قط إال من كتابه

 لقنه تلقينا بعدما عمي فهنا دخل عليه الوهم. 

سامع  ) أن  بعضهم  َبِريوذكر  عبد    الد  َزاقمن  ي(  بأخرة  الر  َبر  بن   :الد  إسحاق 

زَ إبراهيم، صاحب عبد    ."صدوق"، وث قه الدارقطني، وقال احلاكم فيه: اقالر 

َزاق)قال إبراهيم احلريب: مات عبد   أي: (  أو سبع سنني  ،بري ست سننيوللد    الر 

َبِريأن   َبِرين، وسمع منه بعد االختالط بعدما عمي، وأصبح يلق    الد  هذا ممن   الد 

َزاقعبد  روى عن  .  "امل صن ف"بعض  الر 

ما قيل يف ذاك يقال يف هذا  هذا حاله كحال املختلِط متاما، نفس احلكم، نفس   

سِهر. ثم أخذ يذكر:  كريأبو محزة الس  ، ومن هؤالء أيضا:  -أيضا– )من  ، وعيل بن م 

ث  د   ونقف عند هذا املوضع. من كتابه فَيِهم يف حديثه(  ُي 
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تفريغ الدرس الخامس من شرح "فوائد وقواعد في علم العلل" البن رجب  

 - رحمه هللا-

 . رحمه هللا-فوائد والقواعد في العلل للحافظ ابن رجب إلى ال اآلننأتي 

ما مضى   نربط  هو  ب كي  وسقمه    أن  :نال ق  :ت آما  الحديث  معرفة صحة 

 : تحصل من وجهين

  أن وذكر  ،من حيث التوثيق والتضعيف  ةحوال الرواأمعرفة  : لوال الوجه  

بحيث يتسنى    مروفيها الكالم على هذا األ  ،والتعديل قد توفرتالجرح  كتب  

 .يقف عليه أنه أرادلمن 

الوجه   ذكر  الثقات  :ي الثانثم  مراتب  معرفة  بعضهم على   ،وهو  وترجيح 

 : قسمين إلى -هللا رحمه-مه وهذا الوجه قس   . بعض عند االختالف

من    : لوالالقسم    كثير  مراتب  وحكم    ،تهمواوتف  ،الثقات  ناعيأمعرفة 

  .قول من يرجح منهم عند االختالفو ،اختالفهم

 . تهىناوهذا قد تكلمنا عليه و 

  ، وهو في معرفة قوم ال يوجد ذكر كثير منهم  : يالثانفي القسم    اآلنونحن   

في   أو  ،ماكنما في بعض األإ  ،ف حديثهمع   قد ض    ،هم في كتب الجرحأكثر  أو

 . عن بعض الشيوخ دون بعض أو  ،حيانبعض األ

 ، ولكن دخل عليهم الضعف في بعض الحاالت  ،همأصلهم هم ثقات في  أن  أي:

 .األحيانفي بعض  أو

النوع  و األ   :لواألذكر من هؤالء  قات دون  ومن ضعف حديثه في بعض 

 . بعض

  أن   ثم بعد   ،في البداية   حديثهم صحيحا    نكاوذكرنا من هؤالء الذين اختلطوا ف

فمن روى عنهم قبل االختالط  ،بح حديثهم ضعيفا بعد االختالطأصاختلطوا 

 . ضعيف مردود ومن روى عنهم بعد االختالط  ،فحديثه عنهم صحيح

ثم بقية التراجم   ،ىلواألوذكرنا الترجمة    ،قواما ممن اختلط من الرواةأوذكر  

ى تكفي بحيث لواألقراءة الترجمة    نأل  ؛مررنا عليها سريعا من غير قراءتها

 .مروهذا المراد من األ ،نفهم الموضوع المراد 
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من يلحق   أو  ،مختلطينالموضوع    أنب  :وقلنا  ،ثم الباقي يبقى كمرجع عندك

جود الكتب  أ   أنوذكرنا    ،ف في هذا الفنل  أهم من  أمرا  ناقد كف  ،بهم كما سيأتي

فقد جمع من اختلط   ،الالبن الكي  "الَكواكب الن ي  َرات"المؤلفة في ذلك كتاب  

 عليهم بما فيه الكفاية. وتكلم ،من الرواة

في   ضر  أمن يلتحق بالمختلطين ممن  )ذكر ابن رجب معنا هنا اآلن، قال:  

ولكنه عمي؛    (:آخر عمره يختلط  لم  العمى، وأصاهذا  يعتمد  كابه  على ن 

ن يطلب من يلقنه ما في كتابه  كانه  أ تحديثه بسبب    ءافس  ،كتابه ال على حفظه

وهذا يشترط كي يصح   ،ويحدث به فصار يلقن الحديث تلقينا  ،ديثأحامن  

عرف في  وهذا ما لم ي    ،ن يكون ثقةأو  ،ن معروفان يكون الملق   أتلقينه هذا  

  ،ابهم العمىأص  ، ديثهمحاأ  وافلذلك رد  ، كثير ممن حصل معهم هذا الشيء

 . نوا يعتمدون على كتبهمكاو

نه يعتمد  فلم يؤثر فيهم ذلك أل  ،نوا يعتمدون على حفظهمكاما الحفاظ الذين  أ

 .ال على ما في كتابه ،على ما في ذاكرته

 :ضر في آخر عمرهأمن يلتحق بالمختلطين ممن ) :-قال رحمه هللا 

و آخر عمره،  في  بهؤالء من أضر  فحدث من  ن  كايلتحق  جيدا ،  يحفظ  ال 

يلقن فيتلقنكا  أو  ،حفظه فلما عمي    ،ن يكون قد اعتمد على كتابهأما  أ  (ن 

  ، ن فلقنوه ما في كتابه لق  ن ي  أفطلب    ، ن يعرف ما في كتابهألى  إبحاجة  صار  

يضا على كتبه فحدث  أ ن اعتماده  كاو  ،لم يكن حافظا جيدا فحدث من حفظه  أو

 . في حديثهفخلط  ،همن حفظ

ن يعاب عليه أنه لما أضر  كاوقد ذكر أبو خيثمة أن يزيد بن هارون  )  :قال 

ديث من كتاب فيحدث بها، وقد سبق ذكر  حان يأمر جارية له أن تلقنه األكا

 ،ضرأنه عندما أب  :حد الحفاظ الثقات قالواأ ،معروف بن هارون:   يزيد (ذلك

األكا)عمي    أي: تلقنه  أن  له  يأمر جارية  بهاديث من  حان  فيحدث   (كتاب 

هذا    صحيحا؟ أم تلقينا سيئا؟   وهذه الجارية ال نعلم ما حالها هل لقنته تلقينا

ن  كانه  أكن هذا في يزيد بن هارون الظاهر  ل  ،يعود على حديثه بالضعف

 ، ن يعتمد على حفظهكاو  ،-رحمه هللا-ن حافظا  كان يزيد بن هارون  أل  ؛نادرا

ن ما ذكره أ فالظاهر    ،سنادإف  أليحفظ خمسة وعشرين    ،ن قوي الحافظةكاو

 . يهإل وال ينظر  ، ال يعول عليه ،ن قليال نادراكا ةبو خيثمأ

َزاقفمنهم عبد )  :-رحمه هللا-ثم قال    : بن همام الصنعاني الر 
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وإليه   المشهورين،  الحديث  أئمة  الحديث، كاأحد  الرحلة في زمانه في  نت 

َزاقما رحل إلى عبد  ملسو هيلع هللا ىلص  حتى قيل: إنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول هللا    .الر 

َزاقفي رواية إسحاق بن هانىء: عبد    أحمدقال اإلمام   ال يعبأ بحديث من   الر 

نه ال أهذا السبب في    (ديث باطلةأحان يلقن  كا،  سمع منه، وقد ذهب بصره

ديث باطلة أحان يلقن  كانه  أل  ؛ما ذهب بصرهيعبأ بحديث من سمع منه بعد

كتابه وهو ينظر جاؤوا   صلأديث كتبناها من  أحا  وقد حدث عن الزهري)

 بخالفها. 

 أحمدديث كتبها االمام  أحاالزهري بحدث عن    (ونقل األثرم عنه معنى ذلك

َزاقكتاب عبد  صلأمن     ؛ رووا عنه هؤالء الذين سمعوا منه بعد ما عمي  ،الر 

  أو   ،أحمدمام  بخالف ما سمع اإلجاؤوا     ديث عن الزهري  أحاا عنه  ورو

  ديث  حافعندما خالفت هذه األ  ،كتابه  صلأعنه من    أحمدمام  اإل  أخذ  بخالف ما

أعل؛  أحمدمام  إلاها  أخذالتي    ديثَ حااأل حاله  موا  تغي ر  قد  الرجل  ونقل )ن 

سحاق إأحمد معنى ما نقله عنه  مام  عن اإل  ثرمنقل األ  (األثرم عنه معنى ذلك 

 انئ. بن ه

َزاق هلي: قدم على عبد  وقال في النيسابوري يعني محمد بن يحيى الذ  )  الر 

على عبد    قدم ذهلي  بن يحيى المحمد    أن  أي:  (مرتين: إحداهما بعدما عمي

َزاق قبل    الر  بعدما عمي   ،فسمع منه سماعا صحيحا  ،يعمى  أنمرة  ومرة 

 . ال يعتمد عليه ،فسمع منه سماعا سيئا 

فقال: هذا باطل    1ار" بَ أنه ذكر له حديث "النار ج    أحمدوذكر األثرم عن  ) 

َزاقهذا الحديث يرويه عبد(  ليس من هذا شيء   ثم قال: ومن يحدث به )  الر 

َزاقعن عبد   قال:  )حافظا ثقة    نكاهذا    (هويَ ب  شَ   بن  أحمد؟ قلت: حدثني به  الر 

وقد أسندوا    ، ن يلقن فلقنه، وليس هو في كتابهكاهؤالء سمعوا بعدما عمي،  

 ن يلقنها بعدما عمي.كاديث ليست في كتبه، أحاعنه 

 ديث أسندها. أحالواني ا عنه عن الح  و  قال أبو عبد هللا: حكَ 

َزاقوقد ذكر غير واحد أن عبد   ديث مناكير في فضل علي  أحاحدث ب  الر 

، أحمدديث مما لقنها بعدما عمي. كما قاله اإلمام  حاوأهل البيت، فلعل تلك األ

ديث  حاهذه األ  (وهللا أعلم، وبعضها مما رواه عنه الضعفاء وال يصح عنه
 

 . 2676، وابن ماجه: 4594أبو داود:  1
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بعضها رواه    :وافقال  ،ديث مناكيرأحا  ،هل البيتأالتي رواها في فضل علي و

ولكنهم من الذين    ،ثقاتالعنه  رواها  وبعضها    ، عنه الضعفاء فهذه ال تعتمد

 .يلقن نكاه نفروايتهم عنه غير صحيحة أل ،رووا عنه بعد ما عمي

َزاقوقال النسائي: عبد  ) ديث  حااأل  أي:(  ما حدث عنه بأخرة ففيه نظر  الر 

 . يلقن كما تقدم نكاه نأل ؛فهذه فيها نظر ،خر عمرهآ التي حدثوها عنه في 

بن  ) له  أحمدوذكر عبد هللا  تحفظ عن عبد    : أنه سمع يحيى بن معين قيل 

َزاق ة عن علي عن النبي  رَ م  م بن ضَ صاعن أبي إسحاق عن ع  َمعَمرعن    الر 

باطل، ما حدث به  )  أي: ابن معين   (فقال يحيى  ""أنه مسح على الجبائرملسو هيلع هللا ىلص  

حد ث بهذا    َمعَمرن  كاقط. ثم قال يحيى: عليه مائة بدنة مقلدة مجللة إن    َمعَمر

ولو    ،هذا باطل)لم يحدث بهذا الحديث مطلقا    اَمعَمرأن  من    مفهو جاز  قط(

بهذا عبد   َزاقحدث  بهذا عن عبد  كا  الر  الدم. من حدث  َزاقن حالل  ؟  الر 

 قالوا: فالن.

. َمعَمرل: ال وهللا ما حدث به  وفي بعض النسخ، قالوا: محمد بن يحيى. قا

الخطأ فيه الظاهر   هذا(  يحدث بهذا  َمعَمرن  كاوعليه حجة من هنا إلى مكة إن  

َزاقمن عبد   ى عنه بعد ما عمي كما  ممن رو  نكابن يحيى  محمد    نأل  الر 

 .-رحمه هللا-  أحمدمام تقدم عن اإل

الحديث يروونه عن  أحمدقال عبد هللا بن    ) إسرائيل عن عمرو بن  : هذا 

وعمرو بن خالد   ،ملسو هيلع هللا ىلصعن علي، عن النبي    ،ائهخالد، عن زيد بن علي، عن آب

َزاق  ،سناداإل  صلأ هذا  (  ي شيئا  واال يس ولكنه ،  ذاك الحديث الذي رواه عبدالر 

 . فرواه بعد التلقين  ، لقن هذا الحديث

َزاققال عبد هللا: وسمعت يحيى يقول: ما كتبت عن عبد  ) حديثا  قط إال    الر 

رواية    أنهذا يبين ب  (من كتابه، ال وهللا ما كتبت عنه حديثا  قط إال من كتابه

َزاق  يحيى عن عبد  ،ولهأصعنه من    أخذه  نأل  ؟ ماذامعتبرة ل  ،رواية جيدة  الر 

 . وصار يتلقن ،عنه بعد ما عمي أخذفما 

َزاقمن عبد    الد بَريأن سماع    :وذكر بعضهم) براهيم  إسحاق بن  إ  (بأخرة  الر 

َزاقولكن سماعه من عبد  ،وثقةه  :الد بَري َزاقبعد ما عمي عبد  نكا  الر   ، الر 

َزاقعبد  عن "فن  المص"هذا يروي بعض   الد بَريو  .الر 
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َزاققال إبراهيم الحربي: مات عبد  )   (سبع سنين  أو بري ست سنين  وللد    ،الر 

"الَكواكب ال في  ي  ذكر ابن الكَ   على كل   ة،  خرأصغيرا سمع منه ب  نكايعني  

عن  ج   الن ي  َرات" رووا  ممن  في  ماعة  َزاق  الر   أنفممكن  عمره،  خر  آ عبد 

وبعد    ،يعمى  أنتعرف من الذي روى عنه قبل    أنت  أرد ا  إذت  أنتراجعها  

 ."الَكواكب الن ي  َرات"تراجع  أنك نكامإب ،ذلك

من الذين حالهم    ، وعلي بن ُمسهرحمزة السكري  اأب  :-رحمه هللا-ثم ذكر  

َزاقكحال عبد  . الر 

قوم ثقات لهم كتاب صحيح):  -رحمه هللا-ثم قال     ، ومن هذا النوع أيضاً 

بعض شيء حفظهم  فيغلطون،    ،وفي  أحياناً  حفظهم  من  يحدثون  فكانوا 

من كتابهم فيضبطون أحياناً  فيه ضعف  نكاهؤالء    :( ويحدثون   ، حفظهم 

 :حفظان ، وتقدم معنا في علم الحديث أن الحفظت لهم كتبنكاو

 .ردحفظ ص 

 .وحفظ كتاب 

ا  إذولكن    ، حاديث قويةأحدثوا ب  ،جادواأإذا حدثوا من كتبهم  فكانوا   

فهؤالء    ،حاديث واهيةأاؤوا وحدثوا بسأوحدثوا منه    ،ظهماعتمدوا على حف

   : القوم ذكروا منهم

َزاقعبد   - نه كان يحدث من  وقد تقدم معنا أل  ،بن همام الصنعاني  الر 

األ في  حفظه  ضر  أفلما    ،لصكتابه  من  يحدث  شياء  بأ تى  أف   ،صار 

 منكرة.

 . رديوارعبد العزيز الد :يضاأوذكر   -

 . ذيو  بن يحيى العَ   وذكر همام  -

 . خعيهللا الن وشريك بن عبد  -

 .ي سليمانأبوحماد بن   -

 ث.ياوحفص بن غ    -

 .طيبَ وشبيب سعيد الحَ   -

 . هريبراهيم بن سعد الز  إو  -

 . يلسود الطياابو دأو  -

 .يليويونس بن يزيد األ  -

 .انس  وعبد الصمد بن حَ   -
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ولكن في   ،كتبهم كانت صحاح  ،هم ممن كانت لهم كتب صحيحةهؤالء كل  

ميز لنا  ن تإ  :وهؤالء كلهم حكمهم حكم المختلط ،ضطراب وضعفإحفظهم 

ن تميز لنا وعرفنا ما هو الضعيف  إ ؛في حال صحة روايتهم فيقبل وهما رو

يتميز لنا    ا لمإذو  ،نا بالصحيح وتركنا الضعيفأخذمن الصحيح من حديثهم  

 . ملسو هيلع هللا ىلصا لحديث النبي  حاديثهم احتياطأشيء من ذلك تركنا كل 

المؤلف   قال  الثاني )   :-رحمه هللا-ثم  ضُ   :النوع  بعض  ع   من  في  حديثه  ف 

  :لواألالنوع  تهى من نا اآلن (وهو على ثالثة أضرب:  ،الماكن دون بعض

األ بعض  في  من ضعف  النوع    اآلن   ،قاتووهو  في  من    :يالثانبدأ  وهو 

 .قاتوال في بعض األ  ،ماكنضعف في بعض األ

من ضعف حديثه في بعض الماكن دون بعض وهو    :النوع الثاني)  :قال 

 على ثالثة أضرب: 

ث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في ن حد  مَ   :الضرب الول

الحديث من كتابه مباشرة   أخذو  ،خرآ  نكاحدث في م  أي:  (مكان آخر من كتبه

في    ،فضبط) منه  وسمع  عنه،  يضبط  فلم  شيخ  من  مكان  في  من سمع  أو 

 . بن راشد َمعَمر   :ذكر من هؤالء  (موضع آخر فضبط

بن راشد، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه    َمعَمرفمنهم  )  :قال 

 ،ت روايته صحيحة وجيدةنكاف  ،من كتبه  في اليمن  يحدث  نكا(  باليمن جيد

 .ديث واهية ضعيفةأحاحدث بف ،البصرة حدث من حفظه إلىفلما ذهب 

بن راشد، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه    َمعَمرفمنهم  )  :قال

 باليمن جيد. 

عبد    أحمدقال   حديث  األثرم:  رواية  َزاقفي  من    َمعَمرعن    الر  إلي  أحب 

ا هؤالء  وينظرحديث  كتبه  يتعاهد  كان  باليمن-  لبصريين،  وكان ،  -يعني 

 (يحدثهم بخطأ بالبصرة 

َزاقرواية عبد  َزاقعبد  نأل  ؛  عنه  الر  اليمن  الر  وفي   ،يمني سمع منه في 

البصرة   إلىبينما عندما ذهب    ،يحدث من كتبه وينظر في كتبه   نكااليمن  

البصريين عنه صارت    ،طأخأ فظه فحدث من ح  في   ،ضعيفة  ؟ ماذارواية 

هل اليمن  أا روى عنه إذما  أ  ،ةتكون مضطرب  هديثاح أرواية البصريين عنه 

ا  إذو ، هل اليمن فحديثه جيدأا حدث بالحديث عنه إذفهذا  ، فحديثه يكون جيدا
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بحديثه عنه   البصرة فحديثه سيءأحدث  لك    ،هل  يبين  حديثه في   أن فهذا 

 .وحديثه في البصرة ضعيف  ،جيد اليمن

، حيث قدم عليهم فيه  َمعَمروقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من  )

 اضطراب، ألن كتبه لم تكن معه. 

مما اختلف فيه حديثه في اليمن وحديثه    أي:  (فمما اختلف فيه باليمن والبصرة

رارة من الشوكة" رواه كوى أسعد بن ز  ملسو هيلع هللا ىلص  "أن النبي    : حديث)في البصرة  

امة بن سهل مرسال . ورواه بالبصرة عن  باليمن عن الزهري، عن أبي أم

أنس عن  هذا(  2الزهري  مثل  في  الصواب  هو  الصواب؟  فما  هي    :يكون 

 . مامة بن سهل مرسالأ  بي أعن  ، هل اليمن عنهأرواية 

 المرسل. :والصواب) :قال 

 "إنما الناس كإبل مائة". :ومنه حديث

ورواه بالبصرة مرة  .  3رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا  

بيه مرفوعا كروايته في أمرة رواه عن الزهري عن سالم عن    أي:  (كذلك

الصواب    (4ومرة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة)اليمن  

 .ما رواه في اليمن :الصواب ؟ ماذا

يالن أسلم وتحته عشر  "أن غَ   :ومنه حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه)

 نسوة" الحديث. 

إسناد حديث غيالن،    في  أخطأ بالبصرة  َمعَمرفي رواية ابنه صالح:    أحمدقال  

ال ما حدث  ،في اليمنما حدث به    :فالصواب(  ورجع باليمن، فجعله منقطعا  

 .به في البصرة

ويزيد    ،نادبي الز   أوعبد الرحمن بن    ، روةهشام بن عُ و   ، َمعَمر  : هثم ذكر مثل

َزاقوعبد  ،بن هارون بن  والوليد    ،ريمَ بن عمر العُ ، وعبيد هللا  همامبن    الرَّ

 
 . 2050الترمذي:   2

 . 2574مسلم:   3

يَث َعن    (، وقال عقبه: " 7964رقم:   60/ 8المعجم األوسط للطبراني: )  4 و  َهذَا ال َحد  لَم  يَر 

َهي ٌب " .   َسي  ب  ، َعن  أَب ي ه َري َرةَ إ ال  و  يد  ب ن  ال م   َسع 
ي    ه ر  اق  ، َعن  َمع َمر  ، َعن  الز  ز   ".، َعن  َسال م  ، َعن  أَب يه   َوَرَواه  َعب د  الر 
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لضرب ا  نقف عندو  ،يالثانثم بدأ بالضرب    ،والمسعودي  ،مسلم الدمشقي

 . ي كي ال نطيل عليكمالثان

  



1 

 

السادس من رشح   الدرس  والقواعد"تفريغ  العلل   الفوائد  َرَجب   "يف علم  البن 

 احلنبيل

 :1-ىلتعاحفظه اهلل –قال الشيخ عيل الرميل 

وكنا يف الدرس املايض   ،"الفوائد والقواعد يف علم العلل"بكتاب    اآلن نبدأ   

وهو   ،كن دون بعضمامن ضعف حديثه يف بعض األ  :ينالثاالنوع  قد وصلنا عند  

مل تكن معه فيه    كان من حدث يف م :ل وهوووذكرنا الرضب األ ،رضب أثالثة عىل 

من شيخ   كان من سمع يف م  أو  ،من كتبه فضبط  آخر  كان وحدث يف م  ،كتبه فخلط

 .شدرابن وذكر منهم َمْعَمر  ،فضبط آخروسمع منه يف موضع  ،فلم يضبط عنه

  : مرص  أهلعن    (مرص أو إقليم  أهل من حدث عن    :الرضب الثاين)  : ومعنا اليوم 

 (:أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث عن غريهم فلم حيفظ)بلد  أهليعني عن 

 : َعيَّاشبن  إسامعيل  •

فحديثه إذتبة،  ع    أبو احلميص    َعيَّاشبن    إسامعيل  :فمنهم) الشاميني  عن  ا حدث 

 .عنهم جيد

 غريهم فحديثه مضطرب.ا حدث عن إذو

 

1
 . 24الدقيقة:   



2 

 

 زرعة. أبووحييى والبخاري و أمحد :منهم ،هذا مضمون ما قاله األئمة فيه

ذلك   الرتمذي  ذكر  جاء   -أيضا–وقد  ما  باب  يف  الوصايا  كتاب  وصية  "  :يف  ال 

ِق  رااْلعِ   أهلَعْن    َعيَّاش ْبِن    إسامعيلَوِرَواَية   ":  2--رمحه اهلل- -قال هناك  (  "لوارث 

َد بِِه؛ أِلَ   أهلوَ  َتَفرَّ بَِذلَِك فِياَم  َلْيَس  َجاِز  ْم َمنَاكرِيَ احْلِ ه  َرَوى َعنْه  أهل ، َوِرَواَيت ه  َعْن  نَّ

اِم َأَصح   د  ْبن  الشَّ َمَّ  (.إسامعيل، َهَكَذا َقاَل ُم 

ابن    قال  اهلل-  َرَجبثم  هذا  )  :--رمحه  يف  بألفاظهم  احلفاظ  كالم  هناك  وذكرنا 

، وبقية بن الوليد، يف ترجيح أحدمها َعيَّاش كالمهم يف إسامعيل بن  املعنى، وذكرنا  

 ( بام فيه كفاية خرعىل اآل

حديثه عن    أما  ،حديثه عن الشاميني صحيح  َعيَّاشبن    إسامعيل  أن   :خالصة هذا

م أهل شيخه الذي يروي عنه شامي    :نظر ت  ؛إسناديف    بكا مر  إذت  أنف  ،غريهم فال

غري ذلك   كان ا  إذو  ،شاميا فتصحح حديثه  كان ا  إذ  ؟م غري ذلكأقي  رام عأحجازي  

 .-رمحهم اهلل-هذا معنى كالمهم  ،حديثه حفال يصح

وخالد    ،ضالةبن فَ ج  وفرَ   ،شدرابن  َمْعَمر  و  ،بن الوليدبقية    :أيضاهؤالء    ثم ذكر من 

 .يينةابن ع   :أيضاوذكر  ،يناوَ طَ لد القَ بن َمْ 

 

 . 2120سنن الرتمذي: عقب حديث:    2
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ث عنه أهل مرص أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه  من حدَّ   :الرضب الثالث  )

الوهم واخلطأ    أن   :هذا الفرق الذي بينه وبني الذي تقدم  (غريهم فلم يقيموا حديثه

ال من  من    : يعنيي  وراوقع  وقع  معنا  تقدم    أهل من    ال  ، َعيَّاش بن    إسامعيلفيام 

هو الذي   ؛وقع بسببه هو  اخلطأ الذي وقع يف حديثه  ؛قراالع  أهلوال من    ،احلجاز

 . أهل الشامساء حتديثه عن غري 

من حدث عنه أهل مرص أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه )  :هذا النوع  أما 

ال    ،يوراممن حدث عن هذا ال  كان اخلطأ وهنا الوهم  ها  غريهم فلم يقيموا حديثه(

وليس    ،يورا ا يف روايتهم عن هذا الوأخطأ هم الذين    ،ةَمِعينبلد    أهليعني    ،هو   منه

الذي   بلدهم    أخطأ هو  يف  التحديث  حصل  يف  مع   أو  ،َمْعَمرمع  كام  حصل  كام 

وليس    ،ا يف رواية حديثهوأخطأ البلد هم الذين    أهلهذا    ، ال  ،َعيَّاشبن    إسامعيل

 . ء التي وقعت يف احلديثخطأ  األهو السبب يف

َهرْي  :فذكر منهم  . ينَرَسابن ُممد اخل   ز 

َهرْي   :فمنهم)  ين، ثم املكي، يكنى أبا املنذر، ثقة، متفق عىل ختريج  َراَسابن ُممد اخل    ز 

 حديثه؛ مع أن بعضهم ضعفه.

يث مستقيمة، وما  أحادأن أهل العراق يروون عنه    :وفصل اخلطاب يف حال رواياته

يف  ر  خ   عنه  روا  "الصحيح"ج  عنهفمن  يروون  الشام  وأهل  عنه.  روايات   ياهتم 

 كار.اآلنبروايات الشاميني عنه إىل أبلغ من  أمحد اإلماممنكرة، وقد بلغ 
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رى هذا  يث مناكري، ثم قال: ت  أحاد: الشاميون يروون عنه  األَْثَرميف رواية    أمحدقال  

يروي الذي  ُممد  بن  َهرْي  أصحابنا؟  ز  عنه   !عنه  أصحابنا  رواية  أما  قال:  ثم 

  (يث مستقيمة صحاحأحادعامر،  أبوفمستقيمة، عبد الرمحن بن مهدي و

َهرْي كر رواية الشاميني عن  أن  --رمحه اهلل--  أمحد  اإلمامهنا    ينَرَسابن ُممد اخل    ز 

َهرْي بن ُممد الذي يروي عنه  ترى هذا  )  :حتى قال  ،هذا لهم  لع  :قال  ( صحابناأز 

اسمه شخص    ؛قلبوا  عن  اسمه    آخر رووا  َهرْي   إىلوغريوا  ُممد  ز  شدة    ،بن  من 

الشام    أهلفرواية    ،الشام  أهلالتي رويت عىل اسم هذا الرجل من قبل  املنكرات  

َهرْي بن ُممد هذا منكرةعن   َهرْي الشام ال عىل    أهلواحلمل فيها عىل  ،  ز  لذلك    ،ز 

 .هذا النوع بنوع مستقل -رمحه اهلل- َرَجبفرد ابن أ

قال    اهلل-ثم  الت    أيبيث  أحادوأما  )  :-رمحه  بواطيل  يِس ن حفص  فتلك  عنه،   

قال كلمة    أمحد  اإلمام  أن جزم ب  أي:  موضوعة، أو نحو هذا. أما بواطيل فقد قاله(

وقال ) شاميحفص التنيس هذا  أبوو ،أمحد اإلمامبواطيل يف نقله هلذا الكالم عن 

َهرْي البخاري يف   وروى عنه   ، بن مسعودي، وموسى  دِ قَ : روى عنه ابن مهدي والعَ ز 

قال أمحد: كأن الذي  )ظر كيف تتابعوا عىل هذا احلكم  نا(  يث مناكريأحادأهل الشام  

َهرْي روى عنه أهل الشام   َهرْي ليس هذا  (  آخر  ز  هذه   ،املناكري التي رويت عنه  ن أل  ؛ز 

الشام    أهللكنها تقع يف روايات    ، ق مثالراالع  أهلء ومناكري ال يروهيا عنه  أخطأ 

َهرْي ، قال: كأهنم يروون عن  عنه َهرْي   ، ليس هذاآخر  ز  لشدة املنكرات التي رويت   ز 
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سلمة   أيببن  روى عنه الوليد بن مسلم، وعمرو    :-أيضا-  وقال البخاري  )يف ذلك  

 حازم. أيبة، ومناكري عن ابن املنكدر، وهشام بن عرو

َهرْي قال أمحد: كأن الذي روى عنه أهل الشام   فقلبوا اسمه. آخر  ز 

حاتم: يف حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء  أبووقال 

 حفظه فام حدث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدث من كتبه فهو صالح( 

َهرْي الشام عن    أهلت التي رواها  رايف املنك  ةحاتم محل العهد  أبو  اآلن هنا   َهرْي ل  ز    ز 

بلد    فيمن روى روايات يف  :جعله من النوع الذي تقدم معناف  ،الشام  هلال أل  ،نفسه

وجعل احلمل   ،ساء حفظه فتغريت روايتهم عنهف   آخروروى روايات يف بلد    ،جادأ ف

َهرْي يف ذلك عىل   ف اإلمام حاتم الرازي خال  أبو  فهنا  ،الشام  أهلال عىل    ،نفسه   ز 

َهرْي ال عىل   ،أمحد والذين معه الذين مّحلوا العهدة يف املنكرات عىل أهل الشام  .ز 

ابن عَ ) إذا حدث عنه    ؛دي: لعل الشاميني حيث رووا عنه أخطأوا عليهقال  فإنه 

 ( أهل العراق فرواياهتم عنه شبه مستقيمة، وأرجو أنه ال بأس به. انتهى

أخطأوا عليه، أما إذا حدث    ههنا ابن عدي كذلك يذكر أن الشاميني إذا حّدثوا عن

 .ق فروايتهم عنه شبه مستقيمة وجيدةراالع أهل نهع

رواية  أن م كلهم مطبقون عىل أهنال إ  ،وا اختلفوا فيمن هو السبب يف اخلطأ كان ن إو 

 .الشاميني عنه غري مستقيمة ومنكرة
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كان النبي ـ  "  وقد خرج الرتمذي من رواية الشاميني عنه غري حديث، كحديث:) 

 . "صىل اهلل عليه وسلم ـ يسلم تسليمة واحدة

الرمحن،  سورة  أصحابه  عىل  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ  اهلل  رسول  قرأ  وحديث: 

 احلديث.

بن  واحلاكم خي مسلم وعمرو  بن  كالوليد  كثريًا  عنه  الشاميني  روايات  من   أيبرج 

 ( سلمة، ثم يقول: صحيح عىل رشطهام، وليس كام قال

السبب يف   ؟الشام عنه أهل ظر هنا ما السبب يف ختريج الرتمذي واحلاكم حلديث نا 

ومسلم  :الصحيحني   كصاحبيال    ن هاليتسافهام    هلاالتس  :ذلك مل    ؛البخاري 

الرتمذي   أما  ،قيني عنهراخرجوا من رواية الع  إنامو  ،رواية الشاميني عنهخيرجوا من  

 .الصحيح  أصحاب كال  ن هالافهام يتس ،من رواية الشاميني اواحلاكم فقد خرج

احلاكم ينظر    ن أل  ؛أيضاصحيح عىل رشطهام    :ه يقولأنأيضا  هام احلاكم  أووهذا من  

ينظر  ،الرواة  أفراد  إىل ال  وال  الذي  إىل  بهأخرجنسق  ينظر    ،وا  بن  الوليد    إىلفمثال 

له  :مسلم فيقول َهرْي   إىلوينظر    ،قد خرجا  له  :بن ُممد فيقول  ز  فيأيت   ،قد خرجا 

َهرْي لرواية الوليد بن مسلم عن   وليس هذا عىل   ،هو عىل رشطهام  :بن ُممد ويقول  ز 

نهام مل خيرجا  لك  ،ا للوليد بن مسلم أخرج  ن إمها و  ،النسق هنا اختلف  ن رشطهام أل

َهرْي سلم عن  بن مرواية الوليد   َهرْي وخرجا ل  ،خرجا للوليد بن مسلم  ،بن ُممد  ز   ز 
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الوليد بن مسلم عن    ،بن ُممد َهرْي لكن رواية  بد من    فال  ، هاابن ُممد مل خيرج  ز 

 ؟ال أوه عىل رشطهام أنب :حتى يقال سناديف نسق اإل ؛النظر يف النسق 

أيوب بن    و  ،ذئب   أيبحممد بن عبد الرمحن بن    :أيضاثم ذكر بعد ذلك من هؤالء   

 .تبةع  

لكن حديثهم عن بعض   ،قوم ثقات يف أنفسهم  :لث الثاالنوع  )  :-رمحه اهلل-ثم قال  

فيه ضعف بقية شيوخهم  ،الشيوخ  األ   :(بخالف حديثهم عن    ، صل ثقاتهم يف 

( :وهؤالء مجاعة كثريون )  :قال  ،شيوخ فقطاللكن ضعفوا يف روايتهم عن بعض  

مَحَّاد بن  تقن  أالرجال الذين    أوال بذكر الرواة  أوسيبدأ    ،مَحَّاد بن َسَلَمة  :ذكر منهم

 مَحَّاد بن َسَلَمة  أخطأ  أوساء أك ببعض الرواة الذين ثم يثني بعد ذل ،حديثهم َسَلَمة

 .يف حديثهم

 .-ريض اهلل عنه-البرصي  مَحَّاد بن َسَلَمةفمنهم ) :قال 

 وقد ذكرنا فيام تقدم أنه أثبت الناس حديثًا عن ثابت. 

دعان، هو حافظ له، وقد ذكرنا ذلك فيام سبق  وكذلك حديثه عن عيل بن زيد بن ج  

عيل بن زيد  عن هذين الشيخني قوية جيدة، وإن كان    مَحَّاد بن َسَلَمةفرواية    (أيضا

 عنه أفضل الروايات.  مَحَّاد بن َسَلَمةضعيف لذاته، لكن رواية 

يف حديثه اضطراب شديد، إال عن  ،ثقة  مَحَّاد بن َسَلَمةقال يعقوب بن شيبة:  )قال:  

 مقدم عىل غريه فيهم.  ،شيوخ فإنه حسن احلديث عنهم متقن حلديثهم
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ثابت   ته عنرواي   :اآلن إىل  عندنا    خلص  ن:إذ(  عامر  أيبناين، وعامر بن  الب  منهم: ثابت  

 .قوية جيدة ؛عامر أيببن عن عامر  وروايته ،بن زيدوروايته عن عيل  ،يناالبن

رواية  ) يف  أمحد  عن  األَْثَرموقال  حديثًا  أحسن  أحدًا  أعلم  ال  َيد:  بن من    مح  مَحَّاد 

 ( أشياء مرة يرفعها. ومرة يوقفها، سمع منه قدياًم، يروي َسَلَمة

املوقوفأن  أي:  من  املرفوع  هو  ما  ويعلم  حيفظ  بينهام  ،ه  اجلميع    ،فيميز  يرفع  ال 

ما حفظه عن    هنا يميز يعرف    ،ال  ،ويوقف اجلميع كام يفعل بعض من ساء حفظه 

 .يث شيخهأحادتقن أه أن هذا يدل عىل ا،شيخه مرفوعا وما حفظه عنه موقوف

و)  :قال  َيدقال:  شديدًا.  مح  اختالفًا  عنه  رواية    خيتلفون  يف  ما    أيبوقال  احلارث: 

َيدأحسن ما روى محاد عن   .مح 

َيدأعلم الناس بحديث  مَحَّاد بن َسَلَمةطالب:  أيبوقال يف رواية   وأصح حديثًا. مح 

َيدأثبت الناس يف    مَحَّاد بن َسَلَمةيف روايته:    أيضاوقال   الطويل، سمع منه قدياًم،   مح 

َيدخيالف الناس يف حديثه، يعني يف حديث   .مح 

مَحَّاد  هريرة ثقة، وأجاد    أيبوقال أمحد يف رواية عيل بن سعيد: ُممد بن زياد صاحب  

 الرواية عنه.  بن َسَلَمة
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وجالسه محاد بن   ،وأما سامعه من أيوب فسمع منه قدياًم، قبل محاد بن زيد ثم تركه

فأكثر من    زيد  أيوب  بحديث  أعلم  زيد  بن  محاد  وكان  َسَلَمةعنه،  بن  قاله  مَحَّاد   ،

 .أيضااإلمام أمحد 

(  يسند عن أيوب أحاديث ال يسندها الناس عنه  مَحَّاد بن َسَلَمةوقال يف رواية حنبل:  

 أيوب. ام عن جود منه يف روايتهأيد بن زمحاد  أن  أي:

هذا هو شاهدنا من   (محاد عنهم، فمنهم:وأما الشيوخ الذين تكلم يف رواية  )قال:  

سعدق)املوضوع   بن  عنه  :يس  كتابه  ضاع  أمحد:  حفظه   ،قال  من  حيدث  فكان 

 ،يث قيس بن سعدأحادضاع كتابه الذي كتب فيه    مَحَّاد بن َسَلَمةأي:  (  فيخطىء

 .يثهأحاديف  أخطأ خذ حيدث من حفظه فأ ف

روايات    ) القطان  سعيد  بن  حييى  َسَلَمةوضعف  بن  سعد  مَحَّاد  بن  قيس   ،عن 

 ورواياته عن زياد األعلم.

البيهقي: محاد ساء حفظه يف   فيه،    آخرقال  بام خيالف  فاحلفاظ ال حيتجون  عمره، 

بن سعد  قيس  عن    روايته  أن هذا دليل عىل    (وجيتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة

 .قبلضعيفة ال ت  

قي) عن  الزكاة حديث محاد،  ذكرنا يف  عن  وقد  َح   أيبس،  بن  فرائض بكر  زم، يف 

 الصالة.
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وأشار إىل   ، إذا روى عن الصغار أخطأ   مَحَّاد بن َسَلَمة:  األَْثَرموقال أمحد يف رواية  

 هند.   أيبروايته عن داود بن 

كتاب   يف  مسلم  أثبت  "التمييز"وقال  أن  عىل  علامئهم  من  احلديث  أهل  اجتامع   :

، وأمحد بن  َمِعني ، كذلك قال حييى القطان، وحييى بن  مَحَّاد بن َسَلَمةالناس يف ثابت  

ثابت،   غري  عن  حدث  إذا  عندهم  يعد  ومحاد  املعرفة.  أهل  من  وغريهم  حنبل، 

ريري، وحييى بن سعيد، وعمرو هند، واجل    أيبكحديثه عن قتادة، وأيوب، وداود بن  

حدي يف  خيطىء  فإنه  وأشباههم،  دينار،  هؤالبن  يف  محاد  وغري  كثريًا،  ثبت  أء  ثهم 

 ( ريع. انتهىعندهم، كحامد بن زيد، وعبد الوارث، ويزيد بن ز  

بخالف روايته عن    ،الحتجاج بهادرجة عدم    إىللكن حديثه عن هؤالء ال ينزل   

 .فال حيتج هبا ،درجة الضعف إىلا تنزل هنإ بن سعد فقيس 

د بن َسَلَمة ج مسلم يف صحيحه حلَ ومع هذا فقد خرَّ )  :َرَجبقال ابن    أيوب    عن  امَّ

ومل خيرج حديثه    ،صارياآلنريري وحييى بن سعيد  هند واجل    أيب وقتادة وداود بن  

ه خرج  أنال  إ   "التمييز"ه ذكر ما ذكر مسلم يف كتاب  أنظر مع  ن ا(  عن عمرو بن دينار

إنام خرج ولكن  )  حتجاج هبا بمفردها، قال:لالولكنه مل خيرجها  ،  روايته عن هؤالء

حديثه عن هؤالء فيام تابعه عليه غريه من الثقات، ووافقوه عليه، مل خيرج له عن  

  إنامو  ،احتجاجا  هنا مل خيرج له عنهم   ن:إذ  (أحد منهم شيئًا تفرد به عنه، واهلل أعلم

فجعلها مما    ، ه حيتج بروايته عنهمأنوهذا ال يدل عىل    ،خرج له عنهم يف املتابعات 
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روايته عن هؤالء حيتج هبا ال    أن   -اهلل  إن شاء-ت لكن الصحيح  تصلح يف املتابعا

يوب  أ كدرجة عدم االحتجاج هبا عن هؤالء الثقات    إىل  أو  ،درجة الضعف   إىلتصل  

 . وقتادة وحييى بن سعيد وغريهم

وقد قيل: إن من سمع من محاد تصانيفه فليس حديثه بذاك، ومن سمع منه النسخ )

 وخه فسامعه جيد. التي كانت عنده عن شي 

األصناف ففيها   مَحَّاد بن َسَلَمة: من سمع من  َمِعنيقال جعفر الطيالس عن حييى بن  

 (فهو صحيحا سخً ن   مَحَّاد بن َسَلَمةاختالف، ومن سمع من 

: روايته عن املذكورين فيها خالف، والصحيح    تج -اهلل   إن شاء-عىل كلٍّ : أنه حي 

بن سعد عن قيس  روايته  بروايته عن أيوب وحييى بن سعيد وعمرو بن دينار، أما  

 .فهذه التي ال حيتج هبا

هشام و  ، لةَد بن َب وعاصم    ،ن جالبن عَ وحممد    ،بن حازمرير  َج :  -رمحه اهلل-ثم ذكر   

ابن ح غرية وال   ،زريعبيد اهلل الَ  ل بنعق  ومَ   ان،رقبن بَ وجعفر  ،ن التيميسليام ،نسَّ

ك بن حرب سام  ،عمر   أيببن  وعمرو    ،بن حربامك  وس    ،بن عامركرمة  وع    ،بن مسلم

روايته عن   وذكر روايته عن عكرمة معروف بأن   ،عكرمةظنه سيذكر روايته عن  أ-

مضطربة بن  -عكرمة  عمرو  ذكر  واألوزاعي،    أيب،  احلصني،  بن  وداود  عمرو، 

بن  واألعمش، وسفيان، ومن زيد، وحبيب  بن  العتمر، ومحاد  بن  ثابت،   أيبصور 

الكريم بن مالك الزري، و با أو  ،قراالو  نهامومطر بن طَ   بن راشد،  َمْعَمروعبد 
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وورقاء   ،نوهشام بن سليام   ،بن عبد العزيزوعبد الجيد    ،هيمرابإبن  ويزيد    ،عرشمَ 

بن  ومن ضعف يف عبيد اهلل    ي،من ضعف يف الزهر  ي:صحاب الزهرأو،  بن عمر

العمري  الدَّ   :أيضاوذكر    ،عمر  حممد  بن  بنوقَ   ،وردي رَ اعبدالعزيز  قبة،   بيصة    ع 

عبيدعىل  وي معأو  ،بن  الصنع  زم،بن خاحممد    :رضيرالوية  ابا  كثري  بن   ، يناوحممد 

 إسحاق. أيببن ويونس   األمحر،وسلمة  ،قيلباب الع  بن احل  وزيد 

كلهم  فيه  :هؤالء  من ضعفوا  وذكر  دائام حتتاج    م،ذكرهم  تتأمل    أن لكن 

فه  هل يعنون بضع  ،دقيق   ن اتزن كالمهم بميز   أن وحتتاج    ،يو راالعلم يف ال  أهلكالم  

الضعف الذي ال حيتج به معه؟ أم أنه ضعف خفيف حيتج به، ولكن   نيَّ عَ يف الشيخ امل  

ال يصلح    أو  ،يف الشواهد واملتابعات   يصلح  يكون يف درجة احلسن؟ أم أنه ضعف 

تفهمه من   أن العلم يدل عليه وتستطيع    أهليف الشواهد واملتابعات كل هذا كالم  

 .كالمهم

 (. ذكر من ضعف حديثه إذا مجع الشيوخ دون ما إذا أفردهم) :ثم بدأ بعد ذلك يف 

 .-اهلل  إن شاء-هنا  إىلنتوقف 
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البن  "الفوائد والقواعد يف علم العلل "تفريغ الدرس السابع من جمالس رشح  

 رجب

 :-ىلتعاحفظه اهلل – قال الشيخ عيل الرميل 

 :بعد ماأ ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،احلمد هلل

البن   "والفوائدالعلل  "معنا اليوم الدرس السابع من دروس رشح كتاب   

 .-ىلتعارمحه اهلل - رجب

امل  الدرس  املؤلف  اوقفنا يف  قول  عند  ذكر من ضعف )  :-رمحه اهلل-يض 

دون    ذاإحديثه   الشيوخ  الثالث)وهو من ضمن    (فردهمأا  إذ  مامجع  قوم    :النوع 

بخالف حديثهم عن   ،ثقات يف أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف

 ( بقية شيوخهم

لكن يوجد    ،مقبولة  روايتهو  ،صله ثقةأيذكر نوعا من الشيوخ هو يف    أن هنا يريد  

   ؟ورةصهي هذه ال  ما ،ضعيفة روايتهتصري هبا  أوصورة يفعلها  أوعندنا حالة 

   ؟معنى مجع الشيوخ ما  ؛جيمع الشيوخ

من   ،من شيخ  أكثرا من  َمِعينويسمع حديثا    ، يراويأيت هذا ال  أن   :معنى مجع الشيوخ

يروي    أن فبدل    ،حيدثونه نفس احلديث  ،ميسمع منه  ،أربعة  من  ،من ثالث   ،اثنني
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فيقول حدثني   ،يذهب جيمعهم كلهم  ،من شيوخه بمفرده  حدااحلديث عن كل و

 . اهتميرواوخيلط بني  ،فيجمع الشيوخ ، فالن عن  ،فالن و فالن 

يد هذا  جي  كان   ،هذا الفعلجييد    كان ف  ،متقنا حافظا قويا يف حفظه  كان بعض احلفاظ  

فضعف بسبب   ،خيلط  كان لكن بعضهم    ،ة بشكل سليميرواويروي ال  ،الفعل ويتقنه

 . هذا الفعل

فعل هذا وروى عن  إذف  احلديث  أكثرا  منه  ؛من شيخ  يقبل  ة يرواا روى  إذو  ،ال 

 . يذكره ابن رجب يف هذا املبحث أن هذا الذي يريد  ،يقبل منه ؛عادية عن شيخ

ال من حافظ إات الشيوخ ال يقبل  يروا اجلمع بني    أن   :فخالصة هذا املبحث ستكون 

واالختالف االتفاق  بمواطن  بني  ف  ،عارف  جيمع  فيوهم  يرواال  خمتلفة  ا أهنات 

 .متفقة

ا حدثك عطاء إذ:  ُعَليَّةأنه قال البن    ُشْعَبةقد تقدم عن  )  :-رمحه اهلل -ؤلف  املقال   

ان وميرسة وأبو البخرتي  ذاا مجع فقال: زإذفهو ثقة، و  أحدبن السائب عن رجل و

 (الشيخ قد تغري  كان فاتقة، 

السائب بن  لذلك جتد عطاء    عطاء قد تغري حفظه؛  يكون عطاء  أن وا خيشون  كانف 

بع  ،اختلط   أن بعد   عنه  روى  منهمن  يقبلون  ال  االختالط  رو  ،د  قبل    ىومن 

قد    كان ه  نأل  ؛وا خيشون منهاكان وخ  جيمع الشي   ماعند  روايتهف   ،االختالط يقبلون منه

حفظه التوهم  أن فيخشون    ،تغري  سبيل  عىل  مج  ،يذكرهم    ، شيوخه  من  عةايذكر 
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وهذا عطاء طبعا قد تقدم الكالم   ويميش،  فيجمعهم  ،يميز  أنعاد يستطيع    ما  يعني:

األ بعض  يف  حديثه  ضعف  فيمن  سابق  نوع  يف  يف    ،قاتوفيه  اختلط  من  وهم 

 .احلديث

اخ حدثني  ْبَ هبذا اللفظ، وقال: أحسب عيل بن طِ   َشْيَبةوقد ذكره يعقوب بن  )  :قال 

 .وكذلكبعضه  أو، ُعَليَّةهبذا، عن ابن 

ُس   أيب  بن  ليث  الدارقطني يف  قال  عليه اجلمع بني عطاء    رواأنك  إنامليم:  وكذلك 

 .سليم ضعيف مطلقا  أيببن   ثلي أن لكن الصحيح ( س وجماهدوواوط

عن)  :قال  الدارقطنين  يعني:(  قاينالَب   هونقله  عن  ذكره  الذي  اخلب    البقاين   قل 

لليث بن أيب سليم: أين اجتمع لك هؤالء الثالثة عطاء   ُشْعَبةوهذا أصله من قول  )

 .كارنإيسأله سؤال  ؟!(س وجماهدوواوط

أبو  ق) قال  ُنَعْيمال  كلهم يف  ووالليث: كيف سألت عطاء وط  ُشْعَبة:  سًا وجماهدًا 

 ؟.أحدجملس و

ت سمعت منهم منفردين  أن  يعني:  ( عهمامكاملنكر عليه اجت  يعني: بن أيب حاتم:  اقال  

 ؟ حدان سمعت منهم مجيعا يف جملس وأيو  ؟فكيف رويت عنهم هكذا بشكل جمتمع

سًا ووا: يقال إن ليثًا كان يسأل عطاء وطَشْيَبةقال يعقوب بن  )هذا ال يكون منك  

 روايتهشكال يف  ين اإلأ  انظروا   ،اآلن ركزوا هنا    (وجماهدًا عن اليشء فيختلفون فيه

 .ةحداخ مرة وياعن جمموعة من املش
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جييب    يعني:(  سًا وجماهدًا عن اليشء فيختلفون فيهواوكان يسأل عطاء وط)  :قال 

 .فيختلفون فيه، ىخرأجابة إ ب اً وجماهد  ،ىخرأجابة إ وس بواوط  ،جابةإ عطاء ب

 مايغري    يعني:  ؟شيإ  يعني:(  فيحكي عنهم يف ذلك االتفاق من غري تعمد له)  :قال 

 .فيه  كان من اخلطأ الذي   ،هذا من الوهم ،لكن مل يكن يتعمد هذا ،قالوه

  ،يفعل مثل هذا  كان   اجلُْعِفيابر  ج(  اجلُْعِفيوقد طعن بمثل هذا عىل جابر  )  :قال 

 . الضعفاء من امهصلأليم ُس  أيببن وليث  اجلُْعِفيطبعا جابر  ،وطعنوا عليه فيه

يكون    ما  يعني:(  سأل بعضهم  امورب  ،ةأحدعة يف املسألة الوامكان جيمع اجل)  :قال 

 .عة كلهم ويميشامويضع اجل  ،عة كلهمامقد سأل اجل

  اآلنشوف  (  ف ليثًا، وقال: إذا مجع بني الشيوخ ازداد ضعفاً حييى فضع    ماوأ)  :قال 

ليث  يرى ضعف  مجع  إذلكن    ،حييى  القول    ،شدأ فيصري ضعفه    ،شيوخالا  وهذا 

 .الصحيح فيه

حييى ذكر ليث بن أيب سليم، فقال: هو ضعيف احلديث عن قال امليموين: سمعت    )

 س وغريه فزيادة. هو ضعيف. واوس، فإذا مجع بني طواوط

 .إسحاقوكذلك ذكر بعضهم يف ابن 

حسن احلديث، لكن إذا مجع بني رجلني،    إسحاقية املروذي: ابن  رواقال أمحد يف  

 .خيلط  أي  (ذا، حيمل حديث هذا عىل ه آخرقلت: كيف؟ قال: حيدث عن الزهري و
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 د بن سلمة:اوكذلك قيل يف مح)

ء،  امد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أيب اساقال أمحد يف رواية األثرم، يف حديث مح

الحظ   ( عليه وسلم ـ يف آنية املرشكنيعن أيب ثعلبة اخلشني، عن النبي ـ صىل اهلل 

َسَلَمةهنا   بن  ع  مَح اد  بعضهأيعن    ؟منيرويه  وقتادة مع    إىل ء  امسأ  أيبعن    ،اموب 

 . هآخر

لكن   ،يف احلديث  خطأ   هفي  أن  اآلن محد  أ رأى    يعني:(  دابل محقال أمحد: هذا من قِ   )

 .خطأ فيهأد الذي امح يعني:، داقال من قبل مح ؟ممن اخلطأ 

 . ضعف حفظهل يعني: ،ال يقدر عليه (كان ال يقوم عىل مثل هذا)

جيعله  )  :قال  ثم  الرجال،  جيمع  هذا  مثل  عىل  يقوم  ال  وإسنادكان  وهم  أحدًا  ًا، 

 . وهذا املشكل يف مثل هذا العمل  ،ات خمتلفة فيجعلها متحدةيروا :أي( خيتلفون 

: ذاكرت بعض احلفاظ قلت: مل مل يدخل "اإلرشاد"يف كتابه    وقال أبو يعىل اخللييل  )

أنس   أصحاب عة من اع بني مجألنه جيمد بن سلمة يف الصحيح؟ قال: االبخاري مح

ثنا العزيز بن صهيب  يقول:  خيالف يف بعض    امعن أنس ورب  ،قتادة وثابت وعبد 

 ( ذلك

ثقةأد بن سلمة يف  امح الطريقة إذف  ،لكن يف حفظه بعض اليشء  ،صله  ا مجع هبذه 

ال لذلك خيالفونه يف هذه    ؛تكون خمتلفة  امصلها ربأات متحدة وهي يف  يرواجيعل 

  ماالفرق    اآلن ترى    )فقلت)ا مجع يكون فيه يشء من الضعف  إذ  كان ف  ،ات يرواال
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و مجع  من  ومت  كان بني  اتفقوا  متى  ويعرف  متقنا  عنهم   اختلفوا  ىحافظا  فريوي 

أن   يستطيع  من ال  وبني  هذا،  من  ويميز هذا  االختالف،  عنهم  ويروي  االتفاق، 

 يفعل ذلك، وخيلط بني الروايات. 

اآلن، يقول لك:    انظر(  فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه، وهو جيمع بني أسانيد)

مح فوا  ضع  ملاليش  سلمة  بن  وهب    اد  ابن  وهذا  الشيوخ،  ذلكجيمع  ومل  يفعل   ،

به االحتجاج  عىل  اتفقوا  وقد  وهب  )فيقول(    يضعفونه،  ابن  ]أي:[  (  أنا)يعني: 

يعني: (  عة غريهم؟الك وعمرو بن احلارث واألوزاعي، وجيمع بني مجما)  أخبنا

)فقال(  يفعالن نفس الفعل؟    امد بن سلمة مع أهنامح  قبلتم ابن وهب، ومل تقبلوا  اذامل

 هذا هو السبب.  (يرويه وأحفظ اابن وهب أتقن مل)أجابه احلافظ هذا 

هذا)قال:   مج  :ومعنى  بني حديث  إذا مجع  الرجل  سياقه اأن  احلديث  وساق  عة، 

فال يقبل هذا اجلمع إال من حافظ متقن حلديثه،   ،ة فالظاهر أن لفظهم مل يتفقحداو

شيوخه   اتفاق  اإلفك،    امك  ،يعرف  حديث  يف  له  شيوخ  بني  جيمع  الزهري  كان 

 ( وغريه

هذا  هو،  اتفق    هذا  متى  يعرف  كالزهري  حافظا  كان  إذا  املوضوع،  يف  الضابط 

الشيوخ فيجمع بني روايتهم، فريوهيا باتفاقهم، ومتى اختلفوا فيميز، فيقول: هذا 

روى    افعل الزهري يف حديث اإلفك، الزهري مل  امروى كذا، وهذا روى كذا. ك

ة يف قصة  فك هو حديث عائشمن شيوخه حديث اإلعة  احديث اإلفك رواه عن مج
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عروة  ،فكاإل عن  رواه  احلديث  سعيد    ،هذا  علقم  ،املسيببن  وعن  بن   ةوعن 

 رواه عنهم مجيعاً   :-ريض اهلل عنها- عن عائشة    ،عبيد اهلل بن عبداهللوعن    ،وقاص

كيف يميز بني   ا هؤالء يكون عارفكيروي عن مجع    ام ملماإلكن الزهري    ،الزهري

هذا   يف    ، هذاعن  رواية  الرواية  تكون  اجلفريوي  بعض    ،متفقةملة  فيها  لكن 

  ما أ  ،قال فالن كذا وقال فالن كذا فيميز  :يأيت االختالف يقول  امفل  ،االختالفات 

 . ن يتقنوا مثل هذا اجلمعأىل درجة  إن حفظهم ال يصل  أل   ؛كانوا خيلطون   ، ولئك الأ

املؤلف  الواقدي)  :قال  عىل  ينكر  الشيوخ  بني  اجلمع  نفسه   الواقدي  (وكان  يف 

ك)صال  أمرتوك   هذا،  يضبط  ال  ممن  ابن    اموغريه  عىل  ابن    (وغريه  إسحاق أنكر 

 َعْوف أيضًا عىل  ُشْعَبةوقد أنكر ) ال يقدر عليه ،ذا فعل هذاإ لكن  ،حيتج به إسحاق

 األعرايب. 

، يث َعْوف، عن خالسأحاديف    ُشْعَبةقال ابن املديني: سمعت حييى، قال: قال يل  

؟!(  اً أحد: ترى لفظهم وُشْعَبةة إذا مجعهم قال يل  وحممد عن أيب هرير  ،عن أيب هريرة

يأيت    امل  َعْوف  يعني:(  َعْوفقال ابن أيب حاتم: أي كاملنكر عىل  )كر هذا  أن  يعني:

هم وهو  ألفاظيف  افجتد فيه اختال ،هريرة  أيبة حممد عن يرواة خالس ويرواوجيمع 

 .هم متحدةألفاظجيعل جيمعها و

مري أنه  عىل عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عمر العُ   َمِعنيوكذلك أنكر حييى بن  )  :قال 

 كان حيدث عن أبيه وعمه.
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مِ  بسواءويقول:  سواء  بمثل  ال  يعني:(  ثاًل  متيروانفس  عىل )  اماة  بذلك  واستدل 

 ضعفه، وعدم ضبطه.

  ،عن اثنني  أحدأن ابن عيينة كان ربام حيدث بحديث و  َشْيَبةوقد ذكر يعقوب بن  

   (أرسله أو أوقفه خرمنهام. فإذا أفرد احلديث عن اآل أحدويسوقه سياقة و

رفوعا م  أوه مرسال  روا  خرواآل  ،موقوفا  أوه متصال  رواشيوخه    أحد  كون ي  يعني:

 . كذلك الثاينة يروا أن فيوهم  ،مرفوعا أوفريويه عن االثنني متصال 

بني    نيالشيخ   أحد  كان ا  إذف  عيينة  ابن  فيه  جيمع  الذي  احلديث  يقبل  ال  ضعيفا 

ربنأل  ؛الشيوخ  الشيوخ    امه  من  اثنني  عن  مثال  وهو   أحديروي  الشيخني ضعيف 

ويرويه ابن عيينة عن   ،رسل احلديثأثقة وهو الذي    خرواآل  ،الذي وصل احلديث

 أن يومهنا ابن عيينة    ن اآل  إشكال،هذا فيه    ، كيف سنعرف نحن هنا  ،االثنني متصال

  ما ،حافظا  كانلكن ابن عيينة   ،وهكذا الظاهر  ،كال الشيخني روى احلديث متصال

مر جاء من قبل األ أن لكن يف الظاهر  ،ال ،طأواخل ذلك عىل سبيل الوهم يفعل  كان 

 .عىل كل   ،علمأالتدليس واهلل 

قيل عن    كام  ،املشايخ الختالطه، وهو ال يشعر  ومن هؤالء من كان جيمع بني)  :قال 

يفعل   كان ممن    ناعند  ن:إذ(  نه كان يأيت بذلك عىل وجه التوهمأعطاء بن السائب  

ا إذ  ،سوء حفظه  بسبب  كان وعندنا من    ،يدلس  كان وعندنا من    ،ذلك من اختلط

 صل. ثقة يف األ كان  نإمجع بني الشيوخ و
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بن راهويه، عن   إسحاقر بن أيب مريم، قال أمحد عن  وكذلك قيل يف أيب بك)  :قال

أبا بكر بن أيب مريم جيمع يل فالنًا وفالنًا وفالنًا لفعل،    أردت عيسى بن يونس: لو  

  كانه  أن  :أي(  بيديعني يقول: عن راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عُ 

 .سوء حفظه بعد اختالطهل الشيوخ وجيمع بني ،يقبل التلقني

حدث عن   (:ث عن ضعيف وسامه باسم ثقة ذكر من حد  )  :- رمحه اهلل-قال املؤلف   

 .قهث راوضعيف ويسميه باسم  راو

وكان بَِأَخَرٍة  ،  لسربام د    ،ثقة ثبت  :أسامةن  بد  االذي هو مح  (أسامةرواية أيب  )  :قال

غريه كتب  من  ث  حجرحُيدِّ ابن  قال  كذا  جابر )  .  بن  يزيد  بن  الرمحن  عبد  عن 

 الدمشقي.

هو رجل يسمى    إنام: ليس هو بابن جابر املعروف،  ُنَمريقال حممد بن عبد اهلل بن  

   (يثحادهذه األ أسامةبابن جابر كتب عنه أبو  

د بن امح أسامة أبو ،سبيل اخلطأ عىل وقع منه  أسامة أيبهذا الفعل من  ، اآلن تبهوا نا

 ،غري االسم  ؟فعل  ماذا  ،بن جابر الدمشقيبن يزيد    يروي عن عبد الرمحن    أسامة

ال عندنا يف  الرمحن    ن ثناا  ةروايوجد  عبد  هلم  يزيديقال   خرواآل  ،ثقة  امهأحد   :بن 

  مل يرو  ،أسامة  أبو وهذا    ،عبدالرمحن بن يزيد بن جابر الدمشقي هذا الثقة  ،ضعيف

ن بن يزيد بن متيم ذاك  وعبد الرمح،  عن عبدالرمحن بن يزيد بن متيمروى    إنامعنه  

 .ضعيف
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عبد   :يغري اسمه ويقول  كان ف  ،بن متيميروي عن عبد الرمحن بن يزيد    أسامة  أبو 

بن  نبالرمحن   عنأنفيوهم    ،جابر  يزيد  يروي  عن    ه  يروي  حقيقة  وهو  الثقة 

 .الضعيف

  إن شاء ستأيت القصة    اممن قبيل اخلطأ ك  أسامة  يبلكن هذا وقع أل  ،شكالإوهذا   

وقد وقع بعض ،  يحصح  إسنادهذا    :تقول  سنادمتر باإل  مات عند أنفمثل هذا    ،اهلل

ه قد فاتته يف اللحظة  أن  أو  ،دري هو مل يطلع عليهاأال    ،فاضل يف زمننا هذا يف هذهاأل

عن   أسامة  أيبة  يرواا من هذا القبيل من  إسنادفصحح    ،التي صحح فيها احلديث

  مل تنتبه   ، طأ اخلرأيتم أين    ،صحيح  إسناد  :قال  شقيمبن جابر الد  بن يزيدعبد الرمحن  

عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر   أسامة  أبو  ، ملثل هذا وحفظته تقع يف مثل هذا الزلل

 ،بن متيمعبد الرمحن بن يزيد  عن    أسامة  أبو  :والصواب   ،خطأ   سنادالدمشقي هذا اإل

  يفهو ود سمع من ابن جابر، ه ظن نفسه قنأل ؛ه ابن جابراموس  أسامة أبوخطأ فيه أ

عبد الرمحن عن    أسامة  أيبة  يروا  ،اورة حتفظوهنصهذه ال  ،احلقيقة سمع من ابن متيم

بن  يزيد  بن  عن عبد الرمحن    أسامة  أبو  :صواهبا  ،جابر الدمشقي خطأ   ن يزيد بنب

 وليس الثقة. متيم الضعيف

 عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر الدمشقي. أسامةرواية أيب ) :قال

هو رجل يسمى    إنام: ليس هو بابن جابر املعروف،  ُنَمريقال حممد بن عبد اهلل بن  

أبو   عنه  كتب  جابر  األ  أسامةبابن  ال  (يثحادهذه  املعروف  جابر  هو    ذيابن 
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ابن جابر    أن كيد  أهذا خطأ    :يقول لك  ُنَمريحممد بن عبداهلل بن    اآلن   ،الدمشقي

 ؟ين عرفوا هذاأمن  ،أسامة وأبالدمشقي ليس هو الذي يروي عنه 

 .خب بهأُ  مان وصلته القصة واخلب عرف من خالل مَ  

 .بن جابرمنهم حيفظ حديث عبدالرمحن بن يزيد  حدايكون الو مالكن هم عند 

أن   أجل  الفرق  ذأ  اآلن تعرفوا    من  تعلموا  لكم هذا حتى  السلف    ماكر  بني علم 

ين الذين خرأ وعلم املت  ،بالعللاملعرفة  أصحابلئك احلفاظ أوعلم  ،وعلم اخللف

عبارة باحثني  هم  عرفوا  احلهؤالء    ، عن  كيف  م  اسيف  خيطئ    أسامة با  أ   أن فاظ 

  ؟بن جابريزيد ن عبدالرمحن ب

يزيد بنات عبدالرمحن  يروام حيفظون  هنأل  بحفظهم؛  عرفوا   ،جابر الدمشقي  بن 

يأيت    امفل  ،عن طلبتهحيفظوهنا    ،عنه  تالميذه  برواية  حيفظوهنا  ،يثه كلهاأحادحيفظون  

جابر الدمشقي وجيدوهنا خمتلفة  ات عبد الرمحن بن يزيد بن  يرواويروي    أسامة  أبو

يث  أحاديروي  أسامة    أبادون  جي  ،جابر عنهيزيد  بن  يرويه طلبة عبدالرمحن    امع  امامت

 .يث عبد الرمحن بن يزيد بن جابر الدمشقيأحادليست هي  ،عنه اماخمتلفة مت

  ، أسامة  أبويأيت    ام فل  ،ن متيم الضعيفبعبدالرمحن بن يزيد    أيضاات  يرواحيفظون  و

يكونون مبارشة    ، بن جابراويسميه    ،بن متيميزيد  بن  ات عبد الرمحن  يروايروي  و

بن متيم وهو ابن يزيد  ،بن جابرايسميه  كان ف أسامة أبوم هِ وَ ) :فقال ، أ عرفوا اخلط 

  ، سمى االثنني بابن جابر  ُنَمريطبعا هنا حممد بن عبداهلل بن    (بن جابراوليس    ،حقيقة
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وهذا رجل   ،ذاك رجل  أن املهم يف املوضوع    ،عندنا هذه التسمية  اآلن مشكلة    ليست

 . آخر

أال ترى روايته ال تشبه شيئًا من حديثه الصحاح الذي   :قال)  :تبه قالنا   اآلن   نظر ا 

و الشام،  أهل  عنه  الثقات؟أصحابيروي  عرفوا؟  (ه  كيف  يعقدون   رأيتم  هكذا 

ات تالميذ عبد الرمحن بن يزيد بن جابر يرواو  أسامة  أيبات  يروابني  قارنوا    ؛املقارنة

مت  ،الدمشقي خمتلفة  تشبهها  امافوجدوها  تقارن أنتأيت    ما  ،حفاظ  ؟ كيف  ،ال  ت 

م حيفظون حديث الرجل وحديث أهن   يعني:هؤالء حفاظ    ،نفسك هبؤالء احلفاظ

ال يمكن من ال حيفظ   ، طأ اخلن أيفيعرفون من   ، فيقارنون  ،شيخه وحديث تالميذه

 . هذه النتيجة إىليصل  أن يث ابن جابر وابن متيم أحاد

هبم  ما  ،حفظ  ،علم  أصحاب مة  أئهؤالء    نفسك   ما ش  يإ  ،باحث  تأن  ،تقارن 

هذا    :يأيت حافظ من احلفاظ ويقول لك  امفل  ،ت باحث وتعتمد عليهمأن  ،وصلت

، وتقول هم رجال  برأسهال تضع رأسك    ،ال تقارعه  ،فالن احلديث ال يشبه حديث  

رجال، هذاأيمن    :للحافظ  وتقول  ونحن  لك  يسلَّ   ؟ن  هذا كالم ال  ش  يإ  !موال 

هؤالء    ،تعرف قدر نفسك  أن و  ،زهواال تتج  أن عندك قدر جيب    ،ت هبذاأنعرفك  

تتدخل   أن ت  أن تسلم هلم يف املواطن التي ال يمكنك    أن ينبغي    ،ء عللامحفاظ عل

 ،يشءعرفوا للسلف قدرهم يف كل  ا  ،قدرتك عىل ذلكلعدم  تتكلم فيها    أن و  ،فيها

 ما تم ترون عندأنو  ،واحلفظ يقل  ،منه  ال والذي بعده رش إيأيت عام    ماو  ،العلم ينقص
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 ،فسكم وقدر حفظكمأنوترون قدر حفظهم وترون قدر    ،ن تراجم السلفوؤرتق

يف علمهم    بلغ اخللف ال يدركون السلف امفمه ،يضعف ،هذا كله يقلن تعلمون أ 

األ  ،وتقواهم الثالثة  القرون  اهلل  وهذه  فضلها  وناسبحىل  ُ "  :من عنده  ىلتعاه  َخْير

َيُلوََنُمر  ال ِذيَن  ُثم    ، َيُلوََنُمر  ال ِذيَن  ُثم    ، ِِن  َقرر الدين  1"الن اِس  وخري يف    ،هم خري يف 

يف    ، العلم االتباع  ، التقوىخري  يف   ،االستقامة  أردت و  ، النجاة  أردت ا  إذف  ، خري 

 . ال خترج عن طريقه ،احلق فاتبعه إىلالوصول  أردت و

عىل    مقدرة  ن لنا نحنأيمن    ،كيف فعلوا    اآلن شفتوا    ،اآلن   رواظنا   ،تعلموا العلل 

 .نتبعهم يف هذا   أن ال إلنا   ما ،نقدر عليه ما ؟!هذا

ن أبا  علم ذلك، وتغافل عنه، فكان يوهِّ   أسامةيشري إىل أن أبا    ُنَمريكأن ابن  )  :قال 

 ،ليعقوب الفسويهذا الكالم  ،  يعنيعفه  يض  كان ف   (ويتعجب ممن حيدث عنه  أسامة

علم ذلك، وتغافل عنه، فكان   أسامةيشري إىل أن أبا    ُنَمريكأن ابن  )  :قال يعقوب 

يتعمد هذا    اآلن   أسامة  أبو  كان هل    يعني:  (ويتعجب ممن حيدث عنه  أسامةيوهن أبا  

ظن هذا ابن  ن إو  ،مل يكن يغريه عمداه  أن  :الصحيح  ،ال  ؟يغري االسم عمدا  ؟الفعل

 . اهلل ويبني ذلك إن شاءسيأيت  امك ، ولكنه غري صحيححقيقة ظنه كان  ن ، إ ريُنم

 . ُنَمرينقله يعقوب الفسوي عن ابن ) :قال 

 

 . 2533، ومسلم:  2652البخاري:    1
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، عن ابن جابر، عن إسامعيل بن عبيد اهلل عن أيب صالح  أسامةومما روي عن أيب  

 . "احلمى حظ املؤمن من النار"األشعري، عن أيب هريرة، حديث 

عن عبد الرمحن   ،عن ابن متيم  ؟منع (  أبو املغرية عن ابن متيم  :ورواه من الشاميني

 سناد هبذا اإل  ،عن إسامعيل)  جابربن  وليس عبدالرمحن بن يزيد    ،بن متيم  بن يزيد  

هذا   إذن: ، خذه من ابن متيمأيعني   (رواه عن ابن متيم إنامفقوي بذلك أن أبا أسامة 

 .وليس حديث ابن جابر ،احلديث حديث ابن متيم

أبو أسامة  )  السنن   يعني السجستاين صاحب (  وقال أبو عبيد األجري عن أيب داود)

روى عن عبد الرمحن بن يزيد بن متيم، وغلط يف اسمه فقال: حدثنا عبد الرمحن بن  

 (د فهو ابن متيمعبد الرمحن بن يزي  ر. قال: وكلام جاء عن أيب أسامة ثنايزيد بن جاب

وليس من    ، من باب الغلط   :يعني  (وغلط يف اسمه)  :قال  ؟بو داودأش قال هنا  إي

 . باب التعمد

عن ابن جابر عن أيب األشعث عن أوس بن أوس عن   اجلُْعِفيكذلك روى حسني  )

 النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ.

فقالت طائفة: هو حديث منكر،    ،احلديث   " من الصالة يوم اجلمعةأكثروا عيل"

سمع من عبد الرمحن بن يزيد بن متيم الشامي، وروى عنه أحاديث   اجلُْعِفيوحسني  

 منكرة فغلط يف نسبته. 
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ذلك ذكر  زرعة  ،اريالبخ   :وممن  حاتم  ،وأبو  داود  ،وأبو    ، ِحب ان وابن    ،وأبو 

 وغريهم. 

جابر ابن  هو  منه حسني  الذي سمع  وقالوا:  آخرون،  ذلك  يعني حصل  (  وأنكر 

 .فكان يغريِّ  أسامة،يب كام حصل أل اجلُْعِفيحلسني 

ن هنا احلفاظ اختلفوا  طبعا اآل(  جيل: سمع من ابن جابر حديثني يف اجلمعةقال العِ )

 ؟م عن ابن متيمأهل روايته كانت عن ابن جابر  اجلُْعِفييف حسني 

  إنام وقال:    ،كذا أنكر الدارقطني عىل من قال: إن حسينًا سمع من ابن متيم)  :قال 

سمع من ابن جابر، قال: والذي سمع من ابن متيم هو أبو أسامة وغلط يف اسم  

ابن   وهو  جابر،  ابن  فقال:  يقوال  اآلن   يعني:(  متيمجده:  والدارقطني    ن العجيل 

حاتم   أبوزرعة و  أبوالبخاري و  ماأ  ، يف خطأ   ماسمع من ابن جابر    اجلُْعِفيحسني  

 . أخطأ  ،بىل: من احلفاظ قالوا  موغريه ِحب ان ود وابن اد أبوو

 وقد ذكرنا هذا احلديث والكالم عليه يف أول كتاب اجلمعة. )

 روايات الكوفيني مجلة عن ابن جابر. وقد استنكر البخاري 

أحاديث  جابر  بن  يزيد  بن  الرمحن  عبد  عن  يروون  الكوفة  أهل  البخاري:  قال 

يزيد بن متيم، وهو منكر احلديث.   إناممناكري، و ـ عبد الرمحن بن  أرادوا ـ عندي 

 اريهنا البخ  ن: إذ  (وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرمحن بن يزيد بن جابر

بل  ،عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر  روايتهيف  أسامة أيبة طئ ترص فقط عىل ختال يق
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 هم خيطئون يف عبد الرمحن بن يزيد  :هل الكوفة مجيعا فيقولأة  يروا  أيضائ  وخيط  

 . بن جابرا وجيعلونه  يم،م عن ابن متروايته ،بن جابر

قد سمع من عبد الرمحن   أسامةبا  أ  أن ب  :قالوا  أسامة  أيبهذا يف    رواطبعا هنا الذين ذك

 ،عنه ويسميه بابن جابرفصار يروي    ،ظنه ابن جابرفولكنه مل يعرفه    ،بن متيمبن يزيد  

فيحتج بحديثه  ،ذكرنا امثقة ك أسامة أبوو -رمحه اهلل-هذا من باب اخلطأ منه  كان ف

  من حديث من ىل وهذه الرتمجة األ  ،عرفنا علتها واحلمد هلل كونناة يرواال يف هذه الإ

 .ه باسم ثقةامروى عن ضعيف وس

 :زهري بن معاوية)الثانية: 

، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ِحب ان روى عن واصل بن  

منها   أحاديث:  عدة  الكمأة"ـ  وحديث  "حديث  السوداء "،  وحديث   "احلبة 

 حي ان قال أمحد وأبو داود: انقلب عىل زهري اسم صالح بن    "عرضت عيل اجلنة"

 . ِحب ان فقال: واصل بن 

 فسامه واصاًل. حي ان يروي عن صالح بن  إناميعني 

 .ِحب انًا، وسامه واصل بن حدا: سمع منهام معًا فجعلهام وَمِعنيوقال ابن 

أبو حاتم: زهري مع   ، ومل  ان ِحب  تقانه أخطأ يف هذا، ومل يسمع من واصل بن  إقال 

عه  امهم خمتلفون يف س  :عىل كل حال  يعني:  (حي ان سمع من صالح بن    إناميدركه  

هل سمع من واصل بن   ،ضعيف  حي ان وصالح بن    ،وهو ثقة  ِحب ان بن  واصل  من  



17 

 

م مل يسمع هو صار يغريه  ألكن عىل كل حال سمع    ،فيه خالف بينهم  ؟م الأِحب ان  

 .الثقة وهو الضعيف ظنهت تأنف ،حي ان باسم صالح بن 

َمِعني، وقد ذكرنا حديثه وهذا يوافق قول أمحد وأيب داود وخيالف قول ابن  )  :قال 

وداء، وحديثه اآلخر يف الكمأة يف كتاب الطب، فعىل قول حييى يتوقف  يف احلبة الس

 حتى يعرف احلديث عند غريه عن واصل.، ِحب ان يف رواية زهري، عن واصل بن 

وال بد، ألهنا    ةافقه، فروايات زهري عن واصل ضعيفوأما عىل قول أمحد، ومن و

القريش فيه ضعف، وواصل   حي ان من غري تردد، وصالح بن    حي ان عن صالح بن  

 ثقة. ِحب ان بن 

عن    القريش الكويف الذي يروي  حي ان وقد اشتبه عىل كثري من املتأخرين صالح بن  

بُ  بن  ابن  بصالح  لهريدة  يقال  فإنه  وعيل،  احلسن،  والد  بن    :حي ان   ، حي ان صالح 

 (. ي اهلمذاين الكويف، وهو ثقة كبريواملشهور يف نسبه صالح بن ح

 :ج الواسطيلر بَ  أبو) :ثم ذكر الرتمجة التي بعده وهي

ـ   وسلم  عليه  اهلل  ـ صىل  النبي  عن  عباس  ابن  عن  ميمون  بن  عمرو  عن  يروي 

أنكرها اإلمام أمحد يف رواية األثرم،    ،"يف فضل عيل"حديث طويل    :منها  ،أحاديث

 .وقيل له: عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس؟ قال: ما أدري، ما أعلمه
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وذكر عبد الغني بن سعيد املرصي احلافظ أن أبا بلج أخطأ يف اسم عمرو بن ميمون  

املشهور،   بن ميمون  أبو عبد اهلل موىل عبد   إنام هذا، وليس هو بعمرو  هو ميمون 

 الرمحن بن سمرة، وهو ضعيف.

 (وليس هذا ببعيد، واهلل أعلم

 : جرير بن عبد احلميد الضبي) :ثم ذكر 

 روى عن عاصم األحول أحاديث. 

وكان قد اشتبه عليه حديث عاصم األحول بحديث أشعث بن سوار فلم يفصل  

 عىل قول هبز.، فحدث هبا ز  بينهام، فميزها له هَب 

: كيف تكتب هذه األحاديث عن جرير إذا كانت هكذا؟ قال: َمِعنيقيل ليحيى بن 

 أال تراه قد بني هلم أمرها، كأنه يبني هلم، ثم حيدثهم هبا. 

 وقال أمحد: مل يكن جرير ذكيًا يف احلديث، ثم ذكر عنه هذه احلكاية باملعنى.

ينبغي أن يكون قلب اسمه أهل    :قال أمحد  ، روايات الشاميني عن زهري بن حممدو

( سموا رجاًل ضعيفًا زهري بن حممد، وليس بزهري بن حممد اخلراساين  :الشام، يعني

تتبعوا  هنأل اخلرسيروام  حممد  بن  زهري  يرو  أنوجدوا    ،ين اات  عنه والشاميني  ن 

الثقحاديث ليست هي األ أحاد التي يروهيا عنه طلبته  ونقل الرتمذي يف )ات  يث 

– علله عن البخاري أنه قال: أنا أتقى هذا الشيخ، كأن حديثه موضوع، ليس هذا  
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  ، ا روى عن زهري بن حممد تكون منه حذراإذالشامي    يعني:(  زهري بن حممد  -عندي

اخلرس الثقةينافليس هو  شديدة    ،وعةضيث هي موأحاديروون عن غريه    إنامف  ، 

 .الضعف

اهلل-قال     ثقة)  :-رمحه  اسم  أنه  يتوهم  باسم  من روى عن ضعيف وسامه    ( ذكر 

تدليسضاملو  ن أ كف  ،يعنيتوهم    :يتوهم فيه  عن شخص ضعيف  وع  روى  هو   ،

  َعطِية :  منهم)ه باسم أنت تظن بأنه روى عن شخص ثقة، لكنه ليس كذلك  يسمي

 : َعْويفال

ديث، ، فقال: هو ضعيف احلَعْويفال  َعطِيةقال عبد اهلل بن أمحد: سمعت أيب ذكر  

يأيت الكلبي فيأخذ عنه التفسري، وكان يكنيه بأيب سعيد، فيقول: قال    َعطِيةبلغني أن  

سعيد أبو  قال  سعيد،  عليه (  أبو  خيطئون  طلبته  كان  الروايات  بعض  يف  وحتى 

  َعطِية فيظنونه أبا سعيد اخلدري، فيضيفون )اخلدري( فيحصل اخلطأ، هو مدلس،  

أنه اخلدري، وهو  مفيقول: أبو سعيد، فيومهه  مدلس، ويفعل ذلك تدليسا،َعْويفال

 لفحص  )اخلدري(  الكلبي حقيقة، فبعض الطلبة توهم هذا، وصار يضيف عليها

، عن أيب سعيد هذه هي علتها، هذه جتدوهنا  َعْويفال  َعطِيةاإلشكال يف األمر، فرواية  

 ، انتبهوا هلا.كثريا يف التفسري
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أبو أمحد الزبريي، سمعت الثوري، قال: سمعت الكلبي    قال عبد اهلل: و ثنا أيب، ثنا)

الكلبي ضعيف  ( عتمد عىل ما يرويهبأيب سعيد، ولكن الكلبي ال يُ   َعطِيةقال: كناين 

 .أصالً 

فإنام يقتيض التوقف فيام حيكيه عن أيب سعيد    َعطِيةن صحت هذه احلكاية عن  إو)

 من التفسري خاصة. 

التي يروهيا   أبا سعيد اخلدري، فأما األحاديث املرفوعة  يريد  فإنام  عن أيب سعيد، 

هكذا قال، لكن غريه قال: ال، هي مذكورة عىل سبيل  (  ويرصح يف بعضها بنسبته

  كله ال حُيتج به، وهو ضعيف.َعْويفال َعطِيةالتوهم واخلطأ، عىل كل حال: 

 ومنهم: الوليد بن مسلم:)

أبو عمرو ويروي عن    :ل: ثناكان كثري التدليس، وكان يروي عن األوزاعي فيقو

 (أبو عمرو الدمشقي، وهو ضعيف جدًا فيقول: ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن متيم

ملا يقول: حدثنا أبو عمرو، أبو عمرو: األوزاعي، كنيته كنية األوزاعي، فلام يقول   

عبد الرمحن بن يزيد بن متيم    يروي  لك: أبو عمرو: تظنه يروي عن األوزاعي، وهو

هنا اآلن هذا )الوليد بن    ، وغريه(ِحب ان )وحكى ذلك ابن  س  الضعيف، ألنه مدل

 . فتنتبه هلذا أيضامدلس تدليس شيوخ مدلس تدليس تسوية، مسلم( 

 ومنهم: بقية بن الوليد: )
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وهو من أكثر الناس تدليسًا وأكثر شيوخه الضعفاء جمهولون ال يعرفون، وكان ربام  

َبْيديعبد اجلبار    روى عن سعيد بن  َبْيدي  أو عن زرعة بن عمرو  الزُّ المها  ، وكالزُّ

َبْيدي  ضعيف احلديث، فيقول: ثنا َبْيديفيظن أنه حممد بن الوليد    الزُّ ، صاحب الزُّ

َبْيديلك: حدثنا    يقول  ثقةوهو    (الزهري َبْيدي، من  الزُّ بن الوليد  تظنه حممد    ؟الزُّ

َبْيدي  النسبة.هبذه  اثنني ضعفاءاحلقيقة يروي عن ولكنه يف  ،وهو ثقة الزُّ

عن ) رواه  حديث  للصائم،  الكحل  باب  يف  الصيام  كتاب  يف  عنه  له  تقدم  وقد 

َبْيدي الوليد فنسبه كذلك، وأخطأ، وإنام هو سعيد بن    الزُّ وظنه بعضهم حممد بن 

 عبد اجلبار. 

 ومنهم: حسني بن واقد: 

عن أيوب السختياين، وعن أيوب يروي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وعنده  

َخْوط بن  بن  أيوب، عن   َخْوط. وأيوب  التي عنده عن  فاملنكرات  ضعيف جدًا. 

تنتبه من    إذن:(  ِحب ان ، ذكره ابن  َخْوطنافع، عن ابن عمر، إنام هي عن أيوب بن  

ْختِياينوب  أيوب هذا ليس هو  أي  ،وب أية حسني بن واقد عن  يروا هو    إنامو  ،السَّ

  ؛ عيفضوهو ال  ،ت تظنه الثقةأنوب وأيفهو يذكر لك    ،الضعيف  َخْوطوب ابن  أي

 . هذا َخْوطابن  ضعيف جدا

 .واحلمد هلل ،هنا نكتفي هبذا القدر إىل 
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  ابن للحافظ "العلل  علم  يف والقواعد الفوائد" رشح من الثامن الدرس تفريغ

 رجب

 :-حفظه اهلل تعاىل– ميل قال الشيخ عيل الر  

 :بعد أما ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،احلمد هلل

التي ذكرها    "القواعد والفوائد"فاليوم معنا درس جديد من دروس رشح   

بعد    تدليس التسويةوقفنا يف الدرس املايض عند    ،يف العلل   -رمحه اهلل-ابن رجب  

 .(وسامه باسم يتوهم أنه اسمه ثقة ،ذكر من روى عن ضعيف)تهينا من نا أن 

بالكلية   سنادوأما من روى عن ضعيف فأسقطه من اإل)  :- رمحه اهلل-قال املؤلف  

 ،ودرسناه هناك بام فيه الكفاية  ،عرفنا التدليس يف كتب املصطلحس(  فهو نوع تدلي

ونوع من وه  ،تدليس التسوية  أي:  (ومنه ما يسمى التسوية)  :قال  . عادةال داعي لإل

 . واع التدليسأن

وهو أن يروي عن شيخ له ثقة، عن رجل ضعيف، عن ثقة، فيسقط الضعيف )  :قال

 ،عن شيخه الثقة  راوييروي ال  ا،فناه يف املصطلح سابقالذي عر  هذا    (من الوسط

أل شيخه  شيخ  يسقط  األ  ،ه ضعيفنثم  الشيخ  من  قد سمع  شيخه   ، عىلويكون 

فعندما يسقط الضعيف    ،أيضاومن شيخ شيخه    ،يكون سمع من شيخه الضعيف

 .عىلشيخه قد رواه عن الشيخ الثقة األ أن يومهك 
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وليد  ال   ن كاو  (وغريمها يفعلون ذلك  داودنيد بن  وس    ن الوليد بن مسلم،كاو)  :قال

لذلك    ؛وهو تدليس التسوية  ،شهر من يفعل هذا النوع من التدليسأبن مسلم من  

 ، وبني شيخه وشيخ شيخه  ،ا رصح بالتحديث بينه وبني شيخهإذال  إال نقبل حديثه  

األأ بالتحديث    أنحوال  قل  اشرتط    ، طبقتني يف  يرصح  العلامء  يرصح    أن وبعض 

 .كله سنادبالتحديث يف اإل

يبني    أن   أرادلو    :يعني(  عل فيها ذلك يطول جدا  أفراد األحاديث التي ف    كروذ  )  :قال

 .طال الكالم  ،لك الروايات التي حصل فيها تدليس التسوية

 (غالبا :ن رواهتا يسقطون منها الضعيف  كالكن نذكر بعض األسانيد، التي  )  :قال

 ألمثلة. كايذكرها لك 

َرْيجفمن ذلك رواية عبد الرزاق عن ابن ) :قال َلْيمعن صفوان بن  ج   : س 

يقال أبو عثامن   َذع  : سمعت أبا مسعود، أمحد بن الفرات، يقول: رأيت عند عبد الََبْ

َرْيجعن ابن    الرزاق، َلْيم، عن صفوان بن  ج  أحاديث حسانا ، فسألته عنها، فقال:     س 

أيب حييىأي   بن  إبراهيم  أحاديث  املرتوك األ  :يعني(  يشء تصنع هبا؟ هي  سلمي 

 (.قال أبو مسعود: فرتكتها، ومل أسمعها. انتهى)

َرْيجويقال: إن ابن  )  :قال ن يدلس أحاديث صفوان، عن ابن أيب حييى، وكذلك كا  ج 

َرْيجأحاديث ابن   عبد "  :سناديعني هذا اإل(  بنطَ ، عن املطلب بن عبد اهلل بن َح ج 

َرْيج الرزاق عن ابن   َلْيمعن صفوان بن    ج  ن ب  براهيمَ إالرزاق سقط منه عبد  أقد  " س 
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َرْيجالرزاق عن ابن   عبد"  :سناديكون اإل  ،سلمييب حييى األأ إبراهيم بن أيب  عن    ج 

َلْيمبن    ن عن صفوحييى األسلمي   إبراهيم بن أيب حييى و  ،يكون   سنادهكذا اإل   "س 

 . هذا مرتوكاألسلمي 

 حديثه عنه عن ابن أيب حييى. أخذقال ابن املديني، مل يسمع منه، وإنام )

ـ أيضا   ـ  املديني  ابن  ابن  "  :وقال  كتاب  يف  ما  َرْيجكل  عن    ج  بن    داودأخَبت 

هكذا (  صني، وأخَبت عن صالح موىل التوأمة، فهو من كتب إبراهيم بن حييىاحل  

 . إبراهيم بن أيب حييى األسلميهو و ،عندي ابن حييى

اد بن منصور، عن  ب  رواية عَ ) ا  ضيأالتي حصل فيها تدليس تسوية    أي:  (ومنها)  :قال

بن    داودكرمة، عن ابن عباس، وقد قيل إهنا كلها مأخوذة عن ابن أيب حييى عن  ع  

 احلصني عن عكرمة. وله حديث يف اللعان عن عكرمة.

، وقد ذكرناه يف أبواب اللعان، وله حديث  " رواه عن ابن أيب حييىإنام"قال أمحد:  

آخر يف احلجامة، وحديث يف االكتحال، وقد ذكرنامهاـ  أيضا ـ  وقد سئل عنهام عباد  

 (، عن عكرمةداودفقال: حدثنيهام ابن أيب حييى عن 

ثابت  أيب    بن  َحبيبومنها: أحاديث متعددة يروهيا احلسن بن ذكوان، عن  )قال:  

مرة عن عيل، يروهيا عنه عبد الوارث بن سعيد إنام رواها احلسن  عن عاصم بن َض 

، َحبيببن ذكوان عن عمرو بن خالد الواسطي، وهو كذاب ـ متهم بالوضع عن  
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من إسنادها. وكلها بواطيل قاله اإلمام أمحد. وقال ابن املديني نحو    ار  مْ ثم أسقط عَ 

 . ثناء عملك يف احلديثأليك يف هذه حتفظ حتى ال متر ع :يعني (ذلك

رجل غري ثقة، وقال أيضا : مل يسمع احلسن    َحبيبوقال ابن معني: بني احلسن و)

 ، إنام سمع حديثه من عمرو بن خالد عنه، وعمرو مرتوك.َحبيبمن 

 نا علتها. وقد ذكرنا من هذه األحاديث أحاديث متعددة متفرقة يف الكتاب وبي  

َرْيجوروى ابن   بن أيب ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن عيل مرفوعا ،   َحبيبعن    ج 

َرْيج حديثا  يف كشف الفخذ. قال أبو حاتم: مل يسمعه ابن   ، فأرى أن  َحبيب من    ج 

َرْيجابن   .َحبيبه عن احلسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن أخذ ج 

ة عن عاصم بن ضمرة ال تصح إنام هي مأخوذ  َحبيبوقال ابن املديني: أحاديث  

 عن عمرو بن خالد الواسطي.

َرْيجولكن ذكر يعقوب بن شيبة عن ابن املديني أنه قال يف حديث ابن   هذا رأيته    ج 

َرْيجيف كتب ابن   .َحبيب: أخَبين إسامعيل بن مسلم، عن ج 

 ، قال أبو حاتم: ال تثبت له رواية عن عاصم. َحبيبو

 وقد سبق ذكر حديث الفخذ يف أبواب األدب. 

بادة  يد، عن ع  تبة بن مح  فريقي، عن ع  أحاديث يروهيا عبد الرمحن بن زياد اإلومنها: 

نم عن معاذ عن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ قد قيل يس، عن عبد الرمحن بن غَ بن ن  
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سعيدأ بن  حممد  عن  مأخوذة  كلها  الزندقة  ، هنا  يف  بالكذب    ،املصلوب  املشهور 

بني اإلسناد  من  اسمه  أسقط  وأنه  حديث    والوضع،  مجلتها  ومن  وعبادة.  عتبة 

مثلة عىل  أ  هذه التي ذكر هنا كلها   (نديل بعد الوضوء، وقد سبق يف كتاب الطهارةامل  

من   حصل  ذ    ، التسوية  ستدليما  الذين  املدلسني  ضعفاء  وبعض   ،صالأكروا 

ثقات  التدليس    ،وبعضهم    أنولكن كام ذكرنا يشرتط يف رواية من ثبت عنه هذا 

 .شاء اهلل  ن إ  مروينتهي األ ،يرصح بالتحديث يف طبقتني

 :حديثه وهو ال يشعر أخذذكر من سمع من ثقة مع ضعيف ف ) :قال

بن صالح املرصي  :منهم ف  :يعني(  عثامن  ثقة مع ضعيف    أخذ ذكر من سمع من 

  ، هو يريد حديث ثقة   ،حديث الضعيف وهو ال يدري  أخذ  ،حديثه وهو ال يشعر

 .من الضعيف وهو ال يشعر أخذف ،معه ضعيف أيضا ن كاوسمع من الثقة لكن 

 : منهم عثامن بن صالح املرصي)

يقال   َذع  ه  نأل  ؟اذا يقولون هذامل(  رعة: مل يكن عثامن عندي ممن يكذب عن أيب ز    الََبْ

  : ه هو الذي يكذب فقال هنا وبرسعةأن شك يف  ي  ف  ،يث مكذوبةأحادما يقع يف حديثه  

لكنه كان يكتب احلديث مع خالد بن )قال و   يكذب،  نممعندي    ن كاما    ن عثام  ،ال

يح يحبن  خالد    (َنج  لكنه كان )و  :قال  ،ديثاحليضع    نكاهذا املرصي كذاب    َنج 

يحيكتب احلديث مع خالد بن   ا سمعوا من  إذ(  فكان خالد إذا سمعوا من الشيخ  َنج 

يث التي حادمىل عليهم بعض األا(  وا بهل   عليهم ما مل يسمعوا فب  أمىل)  شيخ معني  
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وقد  )  أخرىيث  أحاديعطيهم    ،وهو يكذب عليهم  ،يث الشيخأحادا  أهنهم يظنون  

هري بن معبد عن سعيد بن كاتب الليث يف حديث ز    :يعني  ،يل به أبو صالح أيضا  ب  

يحاملسيب عن جابر، ليس له أصل إنام هو من حديث خالد بن   . َنج 

إنه   فيه  أمحد  قول  وذكرنا  الصحابة  فضائل  يف  ذكرناه  قد  احلديث  وهذا  قلت: 

 موضوع. 

يحوكذا ذكر أبو زرعة وأبو حاتم يف عبد اهلل بن صالح بن أيب صالح أن خالد بن    َنج 

 ث.أحاديله يف كتبه  كان يدس  

ب   هذا هو    َحبيب(  َحبيبكري وغريه ممن سمع من مالك بعرض  ومنهم: حييى بن 

يعرض   ن كاوهذا  " مرتوك احلديث"  :بو حاتمأقال    ،الوراق  َحبيبيب  أ  بن  َحبيب

 . وهم يسمعون يث عىل مالكحاداأل

 . تب مالككا (كاتبه َحبيبممن سمع من مالك بعرض ) :قال 

َ   َحبيبعني:  قال عباس وغريه: عن ابن مَ ) ف للناس،  ر  طْ كان يقرأ عىل مالك وكان ي 

وثالثة ورقتني  رسيعة  للناس: يطرف    (ويصفح  قراءة  خاطف  ،يقرأ   ، بشكل 

  .كثر ويميشأ أوفيجعل الصفحتني صفحة واحدة 

 قال حييى: سألوين عنه بمرص فقلت: ليس بيشء.) :قال
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بعرض   سمع  بكري  بن  حييى  وكان  العرضَحبيبقال:  رش  وهو   ن كا  َحبيب  (، 

 ض.هبذا العر  سمع عىل مالكبكريبن  يىوحي ،يعرض احلديث عىل مالك

يعرضون  ) مما  أحسن  كان  من حفظه  إذا حدث  مالك  كان  أمحد:  األثرم عن  قال 

 ن عليه اخلطأ، وهو شبه النائم. أوعليه، يقر

الوراق كان يدخل عليهم   َحبيببن أيب    َحبيبأهل املدينة بقال ابن حبان: امتحن  

 احلديث فمن سمع بقراءته عليهم فسامعه ال يشء انتهى. 

وممن كان يستميل استمالء سيئا  إبراهيم بن بشار الرمادي كان يميل عىل الناس ما  

حيدث به سفيان بن عيينة بزيادة وتغيري، قاله أمحد وحييى، ولكن ال أعلم من كتب  

ي  بشاابن  وهذا    ،حيدث الشيخ  :يعني  :االستمالء  (إمالئهب وحيدث    ،سمع الناسر 

 .يزيد ويغري  ن كاف ،كي يسمع الناس خوراء الشي

تيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حديث اجلمع بني الصالتني يف  وقد روى ق  ) :قال

اهليثم   بن  خالد  مع  إنه سمعه  ويقال:  احلفاظ  فاستنكره  غريب جدا   وهو  السفر. 

الليث، وهو ال يشعر. كذا ذكره احلاكم يف علوم احلديث، وقد سبق فأدخله عىل  

ويف    ،هذا كله الكالم جتدونه يف كتب العلل  (الكالم عليه مستوىف يف كتاب الصالة

يمر عىل تراجم   أن يشتغل بعلم احلديث البد    أن من يريد    ، فلذلك تراجم الرجال

ثقة ينبغي    راوي ال  ن ا كا  إذ  : يعني  ،وحيفظ بعض هذه الصور التي ذكرت   ،الرجال

يف   أو  ،يف حديث معني  أو  ،عن شيخ معني  ماإ  ،لكاشإ  هفي  هذا الثقة  أن حيفظ    أن 
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ه ثقة  أنمش خالص حيفظ    ، يكون حافظا هلذا  أنينبغي    ،هل بلد معيننيأروايته عن  

يكون عىل اطالع   أن فينبغي    ،هذا يوقعه يف الزلل  ،ال  ،خالص هكذا  يا  ماش  ويظل

 . ويكثر من النظر فيها، دائم بكتب العلل  

يوجد يف صحيح    :يعني  [(ختريج املتكلم فيه يف الصحيح)]  : -رمحه اهلل-قال املؤلف  

ال إهذين الكتابني كل ما فيهام صحيح    أن ونحن نعلم    ،البخاري ويف صحيح مسلم

 ، متكلم فيهم  لكن يف بعض الرجال  ،طيب،  تقدت عليهامنايث التي  حادبعض األ

 .خمرج هلم يف صحيح البخاري ويف صحيح مسلم

 ،ال ينكر  أمرهذا    (تنبيه: اعلم أنه قد يرج يف الصحيح لبعض من تكلم فيه )  :قال

هذا   معلوم)موجود  وذلك  واستشهادا   متابعة  في إذ(  إما  فام  واستشهاد  متابعة    ه ا 

فهو مدعوم   ،شاهدايصلح    أو  ،لكنه متابع  ،هو يكون فيه ضعف خفيف  ،لكاشإ

في  ،خالص األأ  هما  هذا  ما هو  )  مري مشكلة يف  بعضهم  من حديث  وقد يرج 

 ،هو يف نفسه ممكن يكون فيه ضعف  :يعني  (معروف عن شيوخه من طرق أخرى 

طريق   من  احلديث  ثابت  أخرىلكن  لكن   ،ضعيفا  راويال  ن كا  نإو  ،صحيح 

 .يرجونه ،صح بذلك أخرىاحلديث مروي من طرق 

طريقه)  :قال  من  إال  احلديث  ذلك  الصحيح  لصاحب  وقع  يكن  مل  هذا (  ولكن 

ه مروي أنمع    ،ه جعله يرج احلديث من طريق هذا الضعيف دون الثقةأنالسبب  

ولكن مل يكن  )  :ا اختار هذا الضعيف بالذات قالاذاحلديث من رواية الثقات لكن مل
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ه مل  أن  ماإ  (و بعلو وقع لصاحب الصحيح ذلك احلديث إال من طريقه، إما مطلقا  أ

ه عنده وسمعه من  أن  أو  ،ال من طريق هذا الضعيف مطلقاإ   ،صال ما سمعهأيقع له  

خرج   ،نه نازل ومن طريق الضعيف هذا عاللك  ،من طريق الثقات   أخرىطريق  

 .احلديث عنده خالص ثابت  ن أل ؛ةالنازلوترك الطريق  ، الطريق العالية

عن  )  :قال  معروفا   احلديث  كان  لصاحب   عمشاألفإذا  يقع  ومل  عنه،  صحيحا  

عنه  أصحابه خرجه  من  فيه  تكلم  من  بعض  طريق  من  إال  بعلو،  عنه    ( الصحيح 

اآل  :يعني األ  ن احلديث  رواية  من  األ  عمشمروي  رواية  من  حمفوظ    عمش وهو 

مثال مل يقف    مسلم صاحب الصحيحلكن املؤلف    ،ورواه عنه الثقات   ،ومعروف

يسمعه    ،عليه منإومل  نازلة  ال  األ  طريق  عن  الثقات  برواية   ،عمش برواية  لكن 

 . الطريق العالية خرجبطريق عالية فيمنه أو سمعه  ،الضعفاء وقف عليه

يقال أبو عثامن سعيد بن عثامن ) َذع  : شهدت أبا زرعة وأنكر عىل مسلم خترجيه الََبْ

سري، وروايته عن أمحد بن عيسى املرصي، يف ن بن ن  طَ اط بن نرص، وقَ حلديث أسب

ذكرها طويلة  حكاية  يف  الصحيح،  مسلم  أ  ن اآل  :يعني  (كتابه  عىل  ينكر  زرعة  بو 

 .ه لبعض الضعفاءخراجإ

عذر مسلم اسمعوا    ن كاا  امذف  (قال: فلام رجعت إىل نيسابور، ذكرت ذلك ملسلم)

أدخلت)  ن اآل إنام  ومن    فقال:  نسري،  بن  وقطن  أسباط،  رواه أحديث  قد  ما  محد 

شيوخهم عن  يعلم    ن:إذ  (الثقات  األ  أن هو  عن هؤالء حادهذه  رواها  التي  يث 
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  ؟ ا خرجتها من طريق الضعفاءاذطيب مل  ،عن الثقات   أخرىمروية بطرق    ،الضعفاء

بارتفاع):  قال إيل عنهم  ربام وقع  أنه  وقع احلديث عنده    :يعني   ،بعلو  :يعني(  إال 

بعلوس الضعفاء  قال  ،معه من طريق هؤالء  بنزول  الثقات  ويكون )  :ومن طريق 

أولئك عىل  فاقترص  بنزول،  منهم  أوثق  رواية  من  طريق أبس  (  عندي  من  رويه 

 هاحلديث حمفوظ عندي وثابت من طريق الثقات ما في  أن عىل مع  أا  هنأل  ؛الضعفاء

 . لكاشإ

هذا كالم رصيح من مسلم  (  انتهىوأصل احلديث معروف من رواية الثقات  )  :قال

 . دخاله لبعض الضعفاء يف صحيحهإيف سبب 

وهذا قسم آخر ممن خرج له يف الصحيح عىل غري وجه املتابعة واالستشهاد، ) :قال

ت تنتبه فليس كل رجل  أنف(  ودرجته تقرص عن درجة رجال الصحيح عند اإلطالق

الصحيدخل  أ لهو   ح،يف  ج  رِّ ثقةاليف    خ  فهو  بعضهم تكلم  مبل    ،صحيحني  يف 

السبب يف    ما إولكن    ،م ضعفاءأهنقرار صاحب الصحيح نفسه  إ عف بعضهم بمض

طريق    أن ه  خراجإ من  عنده  حمفوظ  صاحب    أن   أو  ،العلو  أرادو  أخرىاحلديث 

 من رواية الضعيف كام فعل البخاري   ءتقاانالصحيح ينتقي 

يث  حاديثهم األأحادتقى من  نا  ،مع بعض من روى عنهم من الضعفاء  -رمحه اهلل-

سباب التي  من األ  هذه  ،جها يف صحيحهخرأ ف  ،تقنوها وحفظوهاأم  أهنالتي علم  
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صحيحهمعن    اج خراإل  إىلدفعتهم   يف  يعلمون    ،الضعيف  احلديث    أن لكنهم 

  .علمأل واهلل كا شإواحلديث يكون ثابتا عندهم ال  ،صحيح

هلل القدر  ،واحلمد  هبذا  سبحأو  ،ونكتفي  اهلل  وناسأل  منا    أن   تعاىله  يتقبل 

 . ومنكم
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 َرَجب البن  "الفوائد والقواعد يف علم العلل"من رشح    تاسعالالدرس 

والصالة والسالم عىل رسول   ،هلل  ُمداحل  ،تهكاالسالم عليكم ورمحة اهلل وبر

   :أما بعد ،اهلل

البن    "الفوائد والقواعد يف علم العلل "رشح    سمن جمال  تاسعالفهذا املجلس  

 . -ل تعا -رمحه اهلل-- احلنبيل   َرَجب

ولنختم هذا الكتاب بكلامت    [:قواعد يف العلل )]  :-ل تعا  -رمحه اهلل-- قال املؤلف  

لقواعد  كا، وهي يف هذا العلم  ثباتخمترصات، من كالم األئمة، النقاد، احلفاظ، األ

الكليات، يدخل حتتها كثري من اجلزئيات. واهلل املوفق للخري، واملعني عليه يف كل 

 . (احلاالت

الصاحلون غري العلامء يغلب عىل حديثهم الوهم والغلط،   :قاعدة )  :لوالقاعدة األ 

 (منهفاغسل يدك    "الزاهد  فالن"ت يف حديث:  أي : إذا رهندَ عبد اهلل بن مَ   أبووقد قال  

قالوا  إذا اإلسناد  يف  منه)الزاهد    فالن حدثنا    :جاءك  يدك    أن م  علا  : أي  (فاغسل 

 .احلديث هالك 
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وقد تقدم معنا   (ت الصاحلني أكذب منهم يف احلديثأيسعيد: ما روقال حييى بن  )

 . معنى هذا الكالم "الباعث"يف 

 .وقد ذكرنا ذلك مستوىف فيام تقدم )

منهم، فليتوقف فيه حتى يتبني    أحدواحلفاظ منهم قليل. فإذا جاء احلديث من جهة  

الكالم    (هأمر يعتنون    : أي  ؛غلبيأهذا  الذين ال  العباد  الزهاد  الغالب هذا حال  يف 

وث    ، بعلم احلديث الزهاد من  العباد  رفوا وعُ   ،قهم علامء اجلرح والتعديل واال فمن 

اهلل   وحيفظون    ، الصدق  أهل وا من  نكام  هنأل  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصباهتاممهم بحفظ حديث رسول 

اجلرح والتعديل بينوا    ءعلامو  ،هم علامء اجلرح والتعديل كالذلك ز  ؛هم جيداأحاديث

 .عليه من هؤالء القوم مدعليه ومن ال يعت مدلنا من يعت

 أوال نغرت بقول علامء اجلرح والتعديل مثال  أ   :والذي نستفيده من هذه القاعدة 

  أو   ،العابد  فالنه  أنجاء يف اإلسناد ب  إذا  أو  ،عابدا زاهدا  نكاه  أن   :يراو غريهم يف ال

 . لوهذا املراد من هذه القاعدة األ ،ال نغرت بذلك حتى نعلم صدقه وحفظه ؛الزاهد

دون كاال ي  ،حتى يغلب عليهم االشتغال به  أيالفقهاء املعتنون بالر  :ةثانيالالقاعدة  ) 

ينبغي    حيفظون كام  الفق(  احلديث  عن  الكالم  بالر  هاءهنا  يعتنون    : أي  ؛أيالذين 

بالراإل بهحتى  )بالقياس    ؛أيفتاء  االشتغال  عليهم  ي  ،يغلب  حيفظون   كاال  دون 
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ينبغي كام  يقيمون    ،احلديث  األأسانيدوال  يف حفظ  وخيطئون  متونه،  وال    سانيد ه، 

ويروون  )ال حيفظها جيدا    سانيدفالذي ال هيتم باأل  ،ذلك لعدم اهتاممهم هبا(  كثريا  

الفقهاء   ألفاظتشبه    ألفاظه. وربام يأتون ب ألفاظاملتون باملعنى، وخيالفون احلفاظ يف  

اخترص  وااملتد وقد  بينهم،  املُ   رَشيك لة  يف  خديج  بن  رافع  به  حديث  فأتى  زارعة، 

 :فقال أخرىبعبارة 

هذا احلديث  (  "وله نفقته  ،بغري إذهنم فليس له من الزرع يشء  من زرع يف أرض قوم"

 :اختلف العلامء فيه، ديجمن حديث رافع ابن َخ  رَشيك ه رواالذي 

 . فمنهم من صححه 

 . ومنهم من ضعفه 

  :ه علال كثريةل رواوذك 

   ََشيك.ه ب أعل  فمنهم من  -

 .بني عطاء ورافع االنقطاعبه أعلومنهم من  -

 اإلماموقال    ،وعطاء  إسحاق  أيببني عطاء ورافع وبني    نقطاعااله بأعلومنهم من      -

ولكن  )  ،لكاشأب  ؛نا لوأديج بن َخ بجاء عن رافع    :أي  (نالوأ عن رافع  )  :فيه  دأمحُ 
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وممن ضعفه   (،وليس غريه يذكر هذا احلرف  "ذنهإزرع بغري  "  :زاد فيه  إسحاق  أبا

اَرُقْطني  . والبيهقي الد 

ولكن علامء   ،إسحاق  يبوكذلك وجدوا متابعة أل  ،متابعة  ََشيك ل  بعضهم  جدأوو     -

يعترب مل  املتابعتني  واالعلل  ب  أن  رواوذك  ،هاتني  معروف  عندهم    ََشيك احلديث 

 .رة هذه املتابعاتكان إل م ذهبوا هنأكو ،بإسناده

  ، ديجبن َخ نقطاع بني عطاء ورافع  االالعلل التي عللوا هبا هذا احلديث هي    أقوىو     -

ومن رد    ،زرعة وغريه  أبومنهم    ؛من احلفاظ  واحدغري    نقطاعاال فقد نص عىل هذا  

ال ينفع مع ترصيح    "ادرك رافعأه  نإ"  :حاتم  أيبوقول    ،عىل هذه العلة مل يأت بيشء

منه سامعه  بعدم  احلفاظ  اإل  ،العلامء  اجلرح  جمرد  علامء  ترصيح  مع  يكفي  ال  دراك 

 .والتعديل بعدم سامعه منه

  َرَجب وابن    ،ه بني عطاء ورافعانقطاعه ضعيف بسبب  أن  :فالصحيح يف هذا احلديث

الفقهاء  إلهنا ذهب   النبي    ،تعليله بكونه يشبه كالم    ، ملسو هيلع هللا ىلصفهو عنده ال يشبه كالم 

لسجية  كاصبح  أقدر عليه من مارس علم العلل حتى  ي  إناموهذا التعليل هبذه الطريقة  

تصبح عنده ملكة    ؛وسامعه هلا   ،وقراءته هلا  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    حاديثفمن كثرة خمالطته أل،  له

 .معروف أمروهذا   ،هأقوالوما ال يشبه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   أقواليف معرفة ما هو من 
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شخصا  إذا  مثال  تأن   جيدة أ و  ،جالست  معرفة  وعرفته  جمالسته  وعرفت   ،طلت 

عندما   ،الكالم الذي ال خيرج منهو  وما هو الكالم الذي خيرج منه    ،سلوبه يف الكالمأ

وممارسة   ،من خالل معرفتك الطويلة به، وأنت  أنه قال كذا وكذابنقل لك خرب عنه  يُ 

 فالن   :تقول  ،ه ال يقولهأنليك بإحتكم عىل هذا الكالم الذي نقل    أنه تستطيع  أقوال

عرف الرجل  أا  أن  :قال  ؟ن عرفت أيمن  ه  هذا يقولون ل   ،كالمك مستحيل ال يتكلم ب

ترد    أنك عندئذ  نكامإ فب  ،ك صاحب خربة ومعرفة جيدة بهأنفيعني ذلك    ،من سنني

كذلك علامء    ،وبام خيرج منه  ،خبار التي تستنكرها من خالل معرفتك هبذا الرجل األ

النبي    حاديثوحافظا ألممارسا   منهم  نكاالعلل يف احلديث يعللون هبذه الطريقة من  

   . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أقوالبكوهنا ال تشبه  حاديثيتمكن من رد بعض األ   ؛وخبريا هبا  ،ملسو هيلع هللا ىلص

هذا  )  رَشيك هبذه العلة فقال هذا اللفظ الذي ذكره    أعل   -رمحه اهلل-  َرَجبهنا ابن  

 .ملسو هيلع هللا ىلصال يشبه كالم النبي   (فقهاءاليشبه كالم 

 ."كان يتوضأ برطلني من ماء ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي "وكذلك روى حديث أنس ) :قال 

ما   باملُ رواوهذا  يتوضأ  كان  أنه  احلديث:  لفظ  فإن  فهمه،  الذي  باملعنى  لفظ    (ده 

 ،ن ه رطالأن  دمن املُ   رَشيك ففهم    "ديتوضأ بالم   ن كاه  أن "  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث الوارد عن النبي  

 . (كان يتوضأ برطلني من ماء)ه أناحلديث باملعنى فقال ب وىفر
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ال يشتغلون باحلديث، وال حيفظونه حفظا    الفقهاء الذين  أنيثبت    أنذا كله يريد  ه 

أل  ،جيدا ذكر  غري  من  باملعنى  الذيسانيديروونه  باملعنى  يروونه  وعندما  هم    ه، 

 أصال.  ملسو هيلع هللا ىلصه النبي أراد جوه عن معناه الذي خرأربام  ؛فهموه

، ده باملعنى الذي فهمه، فإن لفظ احلديث: أنه كان يتوضأ باملُ رواوهذا ما  )  :ثم قال 

بن موسى    وكذلك سليامن)الكوفة    أهل من    رَشيك و(  عند أهل الكوفة رطالن  دواملُ 

 .مستغربة ألفاظالدمشقي، الفقيه، يروي األحاديث ب 

 .سليامن، وأتباعهوكذلك فقهاء الكوفة، ورأسهم محاد بن أيب 

 .يبة، وعبد اهلل بن نافع الصائغ، صاحب مالك وغريهمَت م بن عُ كَ وكذلك احلَ 

 .قال شعبة: كان محاد بن أيب سليامن ال حيفظ 

 .بن أيب حاتم: كان الغالب عليه الفقه، ومل يرزق حفظ اآلثاراقال 

حفظ محاد لآلثار غرية أحفظ من احلكم، يعني مع سوء  : كان محاد ومُ ضا  أيوقال شعبة  

 .كان أحفظ من احلكم 

  أي   (أخطأ  إبراهيمه أصاب، وإذا قال: قال  أيي: كان محاد إذا قال برت  وقال عثامن الب  

  : قال  إذا  لكن  ،املشتغلني به  أيالر  أصحابه من  نأل  ؛صابأ  أيفتى بالرأاجتهد و  إذا
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حفظ   أهل ه ليس من  نأل  ؟اذامل  ، خطأأإبراهيم  ة عن  روايروى    إذا   :أي  إبراهيمقال  

 . ه ال حيفظ جيدانألة،  روايالفهو خيطئ يف  أيولكن يتكلم بالر  ،ال حيفظ ، اتروايال

قال أبو حاتم الرازي: محاد صدوق، ال حيتج بحديثه، وهو مستقيم يف الفقه، فإذا  )

  ؛ فرح  ( به  ُس    أيوكان محاد إذا سئل عن يشء من الر)بسوء حفظه   ش(جاء اآلثار شو

ه  نأل(  ة ثقلت عليهرواي ئل عن الفإذا ُس )ينطلق به براحته    أنفيستطيع    ،هناه ميدنأل

فيقول: قد طال العهد    إبراهيموربام كان يسأل عن يشء من حديث  )يتكلفها تكلفا  

 .ة وبمعاهدة حمفوظاتهروايلعدم اشتغاله بال ؛ه نيسأن : أي  (إبراهيمب

أيب  ) بن  محاد  أسأل  كنت  سلمة:  بن  محاد  وكان  قال  مسنده،  أحاديث  عن  سليامن 

حيب جميء    نكافام  (  ه، فكنت إذا جئت قال: ال جاء اهلل بك أيالناس يسألونه عن ر 

لكن   ،عن اليشء الذي جييده  ،هأيحيب جميء الذين يسألونه عن ر  نكا  ،مةمحاد بن سل

 "بك ال جاء اهلل  "  :يقول  نكا  ،ه تكلفالفاد الذي يسأله عن اليشء الذي يتكجاء مح  إذا

 ."شوف وجهك أ اهلل ال جيعلني  ": كام نقول نحن اليوم :أي

قال محاد بن زيد: قدم علينا محاد البرصة، فجعل فتيان البرصة يسخرون به، فقال له  )

 :رجل 

 ما تقول يف رجل وطىء دجاجة ميتة، فخرج منها بيضة؟ 
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يأتونه    أيه يفتي بالرنأل  (ةَج كر  : ما تقول يف رجل طلق امرأته ملء ُس آخروقال له  

فرضية تكلف  ،بمسائل  الواقع  ، فيها  تكلف    أيالر  أهل عىل طريقة    ،بعيدة عن  يف 

 . أيالر أهل وا يسخرون من نكاف ،وا معروفني باحلديثنكاالبرصة  أهل و ،املسائل 

ة املتون  رواييف    :أي(  تهروايقال ابن ِحب ان: الفقيه إذا حدث من حفظه، وهو ثقة يف  )

االحتجاج بخربه، ألنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ   -عندي–ال جيوز  )

لكن هذا يف    ،يعتنون بحفظ املتون فقط  ،سانيد ال يعتنون باأل  (املتون، دون األسانيد 

 . وليس يف كل فقيه من الفقهاء ،سانيدالفقيه الذي ال يشتغل بحفظ األ

  أهل فقهاء    ،سانيدوا حفاظا حيفظون املتون واألنكا  من   فقهاء احلديث  فمن الفقهاء

احلديث    أهل بينام فقهاء    ،جيدا  حاديثحيفظون األ  فال  أيون عىل الرُمديعت  أيالر

 .ويعتنون هبا إسنادا ومتنا حاديثوا حيفظون األنكا

ر)  :قال  ال    أكثرنا  أيوهكذا  اخلرب  حفظوا  إذا  كانوا  الفقه،  أهل  من  جالسناه  من 

ذكروه وإذا  متنه.  إال  عن(  حيفظون  كلمة  دكذا  يف    "ذكروه"ي  هنا  وقعت  هكذا 

رددناها   إذا  ،العبارة   هذهكي تستقيم    (روا)ذك  ِحب انالبن    "املجروحني"ويف    ،الكتاب

أسانيدهم يكون: قال رسول اهلل   لأو  رواوإذا ذك)استقامت    "حني واملجر"ما يف   إل 

النبي    ملسو هيلع هللا ىلص وبني  بينهم  يذكرون  متامأهن  :أي  (ا  أحد  ملسو هيلع هللا ىلصفال  اإلسناد    إذا   ،ام هيملون 
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النبي    روايذك  أنوا  أراد  ذكروه عن  بحاجة    نكاو  ،مبارشة   ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث    إل وقتهم 

األ األ  ،سانيدمعرفة  فيه  حفظت  الذي  اليوم  كوقتنا  أمرها، واستقر    حاديثليس 

 .وعرفت مصادرها

ربام صح  )  :قال من حفظه  الفقيه  األسانيدفإذا حدث  وأقلب  األسامء،  ورفع    ،ف 

ته به، وأتى باملتن  يا لقلة عن)  لسوء حفظه(  قف املرسل، وهو ال يعلمأواملوقوف، و

ت  :أي(  عىل وجهه كام   ،كام هو مروي  "عىل وجهه"تى به بشكل تام  أ  ،مااصحيحا 

أما    )عىل وجهه(ى كلمة  هذا معن  ،ولكنه ال يعتني باإلسناد   ،ه يعتني باملتننأل  ؛سمعه

  : قال  ،فهام صحيحا  "عىل وجهه"فهم كلمة  ما    ،احلاشية التي كتبها املحقق فهي خطأ

يرويه    هأنولكن املراد    ،املراد ليس هذا    "خطأ  أوقرأه بام فيه من علة    أو كام بلغه    أي"

ه هو  نأل ؛راد من كالمهاملهذا   ،عىل وجه صحيح ،عىل الوجه الذي سمعه بشكل تام

هذا هو    ،سانيدوالذين هيملون االعتناء باأل  ،يتكلم عن الفقهاء الذين جييدون املتون

وكالم الرجل    ،سانيدم ال جييدون املتون وال األأهنعليهم  ُينتقد   فال  ،هانتقاد موضع  

 .يت يبني املراد اآل

ما  (  يوافق الثقات يف األسانيد  أو  ،ته إال من كتابروايفال جيوز االحتجاج ب)  :قال 

الثقات يف األسانيد  أو )  :قال  ، واملتون  سانيد يوافق الثقات يف األ  :قال   هنأل  ( يوافق 
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هذا إن  )  َرَجب البن    اآلن الكالم    :(قلت)  سانيد ولكن كالمه هنا عن األ  ،جييد املتون

)هذا   ِحب انكالم الذي يبني املراد من كالم ابن الظر هذا  نا( كان الفقيه حافظا  للمتن

 . صحيحا كام سمعه  :أي  (يرويه عىل وجهه)  جميدا له  أيإن كان الفقيه حافظا  للمتن(  

ة التي جاء ثانيالالطائفة    ههذ(  ها من الفقهاءألفاظفأما من ال حيفظ متون األحاديث ب )

فال ينبغي االحتجاج بام يرويه من    ،وإنام يروي احلديث باملعنى)  اآلنالكالم عليها  

صبح  أ  اآلن(  حيدث به من كتاب موثوق به  أواملتون، إال بام وافق الثقات يف املتون،  

 اء: من الفقه ناعندنا نوع

   . سانيدوال يقيم األ ،نوع حيفظ املتون -

 .وال حيفظ املتون ،سانيدال يقيم األ آخرونوع  -

 - لتعا  رمحه اهلل-  َرَجبمتم الفائدة ابن  أ   اآلنو  ،ِحب انابن    نهل تكلم ع والنوع األ 

 . حيدث به من كتاب موثوق به( أو إال بام وافق الثقات يف املتون، ) :قال

الناس ختتلف،  واألغلب أن الفقيه يروي احلديث بام يفهمه من املعنى، وأفهام  )  :قال 

يالت مستبعدة جدا ، بحيث جيزم  أو لون األحاديث بتأووهلذا نرى كثريا  من الفقهاء يت

الشديد    نتقاد االهنا  (  غري مراد بالكلية   ملنصف بأن ذلك املعنى الذي تأول بهالعارف ا

باأل يعتنون  ال  الذين  الفقهاء  وجه  سانيدعىل  الذين  ،من  الفقهاء  يعتنون    وعىل  ال 
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املعنى    إليرصفوهنا  ف يروون املتون باملعنى    وعىل الفقهاء الذين   ،من وجه  سانيدباأل

الأن   ،مل يمر معنا يف علم املصطلحألكن    ،الذي هم يفهمونه باللفظ  رواينا جوزنا  ة 

ة من الفقهاء الذين يروون ثانيالعىل الطائفة    نتقاد االما وجه    ن:إذ ف  ،ة باملعنىروايوال

يروي   أن   أراده جيب عىل من  أن   : الَشط الذي ذكرناه يف كتب املصطلح  ؟املتون باملعنى

 . يكون عالا بام حييل العنى أن معناه برشط ب يرويه  أو ،يرويه بلفظه أن احلديث 

هم يفهم املعنى من  واحدلكن كل    ،عامل بام حييل املعنى  ،فهم  إذاهؤالء فقهاء    ،طيب 

 .خربشكل خمتلف عن اآل 

ذاكرا قيدا مهام جدا يف هذه املسألة تفصل   - رمحه اهلل-قال اخلطيب البغدادي  لذلك  

  : نقسام  حاديث األ  أن"  :-رمحه اهلل-فذكر    ،وما ال جيوز  ،ته باملعنىروايلك ما جيوز  

 أن  أو  ،بحيث يتفقون عىل معناه  أهل العلم،  قسم معناه ظاهر معلوم ال خيفى عىل

 .عىل معنى هذا احلديث الذي معناه ظاهر ومعلوم غلبهم يتفقأ

من وجه يف    أكثروحتتمل    ،التي يف معناها خفاء وغموض  حاديثاأل  :ثاينال  والقسم

فهم املعنى خيتلف من   نأل  ؛ال باللفظإته  رواي الذي ال جتوز    ثاينالهذا القسم    "املعنى

بخالف القسم   ،ملسو هيلع هللا ىلصه النبي  أراد ضياع املعنى الذي    إلفيؤدي ذلك    ،آخر  إلشخص  

ته  روايفذاك القسم جتوز  ،لكلهم أول يكون معناه ظاهرا معلوما لغالب العلامء واأل
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فلام ذكر ابن   ،يف هذه املسألةالتفصيل  هذا هو    ،عاملا بام حييل املعنى  نكاباملعنى ملن  

فقد يروي احلديث عىل هذا املعنى الذي  )الكالم الذي ذكره  -رمحه اهلل -  َرَجبابن 

 .فهمه

أن   باملُ رَشيكوقد سبق  الوضوء  و  دا  روى حديث  املعنى.  من  فهمه  فقهاء    أكثربام 

 .ة باملعنىروايعلمنا ما هو الضابط يف ال إذن: (األمصار خيالفونه يف ذلك 

   :لواأل مراأل 

  :نقول

يكون    أن ته باملعنى بَشط  يروا فهذا جيوز    ،قسم معناه ظاهر معلوم  : نقسام  حاديثاأل

 .باملعنى عارفا بام حييل املعنى  يراوال

  ، مجالإوفيها  ،  وفيها احتامل  ،التي يف معناها خفاء  حاديثاألوهو من    :ثاينالسم  قال 

تروى باللفظ حتى حيفظ املعنى    أن بل الواجب    ،باملعنى  تهايروافمثل هذه ال جتوز  

 .هذا هو التفصيل يف هذه املسألة . ملسو هيلع هللا ىلصه النبي أراد الذي  

األ  الفقهاء  أما  يقيمون  منهم    سانيدالذين ال  تقبل  اعتنائهم  روايفهؤالء ال  لعدم  ة 

قوا بني الفقيه الذي  وفر    ،وكل هؤالء قد بينهم علامء اجلرح والتعديل   ،حاديثباأل

يها وبني ناوال حييلها عن مع  ثحاديوحيفظ متون األ  ،وحيفظها جيدا  سانيديعتني باأل
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بذلك  الذين ال هيتمون  يرو  أو  ،الفقهاء  بمعوالذين  فيأتون  باملعنى  ما    ن ان  ختالف 

  وا ، واخترصقوا بني هؤالء وهؤالءيها فر  ن امع  أو  ،حاديثاأل  ألفاظيرويه غريهم من  

وينتهي    ،ضعيف  فالن  أو  ،ثقة  فالن  :يقولوا لنا  أن  ؛لنا ذلك كله بكلامت يسريات

ذلك   مراأل علينا    ،عند  هؤالء  كال  إل نرجع    أن   :اآلن فالواجب  مثل  يف  العلامء  م 

م هلم  نسل    أن ال  إحواهلم فام لنا  أروه فيهم بعد فحص ومتعن منهم يف  فام ذك،  الفقهاء 

 .عرفأوبه  ،أن هذا الش  أهل فهم  ،فيام ذكروه

الثقات احلفاظ إذا حدثوا من حفظهم )  :لثةالثاالقاعدة    (قاعدة )  : -رمحه اهلل-ثم قال   

القاعدة    ،ية عكسيةالقض  ، اآلن  رواظنا(  وليسوا بفقهاء ة تكلم عن الفقهاء ثانياليف 

األ  يقيمون  ال  اللفظيروون  الذين    أو   ،سانيدالذين  فيخالفون  باملعنى    أو   ،املتون 

 .خيالفون املعنى املراد 

حدثوا من حفظهم وليسوا    إذااحلديث    أهل   ،يتكلم عن الثقات احلفاظ  أن  يريد  اآلن 

 . بفقهاء

ال جيوز االحتجاج بحديثهم. ألن مهتهم حفظ األسانيد   -عندي-  :ِحب انقال ابن  )

املتون  دون  عكس  (  والطرق،  باأل  ،لئك أوهؤالء  اهتموا   الرجال، وب  سانيدهؤالء 

 .مهلوا املتونأ ولكنهم  ،همأسانيد ان تقإو ،وبحفظهم
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الطرق  أكثرقال: و) كانوا حيفظون  احلفاظ  رأينا من  كنا  )  سانيداأل  :أي(  من  ولقد 

بُ  دهرنانجالسهم  من  املذاكرة )زمنا    :أي  (رهة  األ  (عىل  يف  التي    حاديث نذاكرهم 

يشريون  (  ة، يشريون إليهاواحدوال أراهم يذكرون من متن اخلرب إال كلمة  )حيفظوهنا  

عامل األ  إنام"  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل    :يذكر لك اإلسناد ثم يقول لك   :يعني  ،شارة إليها  إ

ال يذكرون املتن    وينتهي،  احلديث يكون معروفا عندك  :يعني  ،كمل أ  :يعني  "بالنيات

 . مالكا

قال: ومن كانت هذه صفته، وليس بفقيه، فربام يقلب املتن، ويغري املعنى إل غريه، )

 (.االحتجاج به، إال أن حيدث من كتابه، ويوافق الثقاتوهو ال يعلم، فال جيوز 

وقد ذكرنا هذا عن ابن حبان، فيام تقدم، وبينا أن هذا  )  :-رمحه اهلل-   َرَجبقال ابن   

ليس عىل إطالقه، وإنام هو خمتص بمن عرف منه عدم حفظ املتون وضبطها، ولعله 

باملت حبان،آخرخيتص  ابن  عرص  يف  كان  من  نحو  احلفاظ،  من  املتقدمون    ين  فأما 

واألكُش  وغريهمعمشعبة،  إسحاق،  وأيب  ذلك    ،،  يقول  ألن   أحدفال  يف حقهم، 

ف منه عىل خالف وقَ الظاهر من حال احلافظ املتقن حفظ اإلسناد واملتن، إال أن يُ 

أعلم يُ (  ذلك، واهلل  بام  يتبني  روايظهر من  العربة  له  الثقات  ات  يوافق  منها هل  لنا   

يوثق ي  أو  ؟بحيث  بحيث  العربة   ؟عف ضخيالفهم  فهذه  من  ،  احلفاظ    أهل الثقات 



15 
 

ما   باإلسناد نكااحلديث  يعتنون  مجيعا  باملتون  ،وا  االعتناء  يكن    ،ويرتكون  مل  هذا 

من عرف    :عىل كل    ،ينخرأعرف عن املت  إنام  ،نيمعروفا عن الثقات احلفاظ املتقدم

ه حيفظها جيدا ويقيمها فهذا  أنومن عرف عنه    ،عفذا يضه ال يقيم املتون فهأنعنه ب

لإلسناد   ناتقفمن عرفوا منه احلفظ واإل  ، وهذا ما فعله علامء اجلرح والتعديل   ،يوثق

ال يقيم ويقيم املتن  أو ،ه يقيم اإلسناد وال يقيم املتنأنومن عرفوا منه وث قوه، واملتن 

 . أنهذا الش  افكفون ،اإلسناد ضعفوه

باملعنى، ومل حيفظ لفظ احلديث، إنه  وقد سبق  )  :قال  الشافعي أن من حدث  قول 

  أن   أراد هذا رشط يف من    ،ال شك (  يشرتط فيه أن يكون عاقال  ملا حيدث به من املعاين

حتى ال يغري املعنى وهو    ،عنى احلديثمليكون فامها    أنجيب    ،حيدث باحلديث باملعنى

 . ال يدري

األ)  :قال من  املعنى  حييل  بام  املعنى  ي(  فاظلعاملا   يغري  ما  حد  )عرف  من  ث  وأن 

باملعنى(  لفاظباأل حدث  باللفظ    ،ما  للفظ  )حدث  حافظا   يكون  أن  يشرتط  فإنه 

ا علامء اجلرح والتعديل التمييز بني هؤالء  ناوقد كف(  احلديث، متقنا  له، واهلل أعلم

فت  عفوا من ختل  ضو  ، رشوط التوثيق التي تقدمت معنا  قوا من توفرت فيهفوث    ،ة رواال

 .نفهم كالمهم يف اجلرح والتعديل فقط  أنوبقي علينا  ،عنه
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 انتبهوا هلا.، هذه قاعدة مهمة جدا :القاعدة الرابعة :1القاعدة الرابعة اآلن  

اهلل -قال    األ  قاعدة:)  :-رمحه  احلفاظ  بإسناد    ثباتإذا روى  وانفرد واحدحديثا   ،

إذا روى احلفاظ ) واحدبنفس احلديث الكالم عىل حديث ( منهم بإسناد آخر واحد

بإسناد    ثباتاأل ال  راووجاء  (  واحدحديثا  بإسناد  رواة فروامن  هذه صورة   ، آخره 

فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة   ،فإن كان املنفرد منهم ثقة حافظا  )  اآلناملسألة  

األسانيد   ذلك ،  املتون  وأيف  عىل  الكالم  تقدم  حديث  (وقد  احلفاظ  روا  :عندنا  ه 

فام    ،آخره بإسناد  رواالثقات احلفاظ ف   أحدوجاء    ،اتفقوا عليه  ، واحدالثقات بإسناد  

 ؟ الذي خالف الثقات واحدهذا الرواية حكم 

املؤلف    اهلل-قال  األحكمه  )  :-رمحه  يف  الثقة  زيادة  من حكم  يف    أو  سانيدقريب 

كم حتفظون ما ذكرناه يف زيادة أنشاء اهلل    نإ و  ،فام قلناه يف زيادة الثقة نقوله هنا  (املتون

 .الثقة

 

1
 . 33الدقيقة:   
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بعضهم حيكم عىل   ن إحتى    (وقد تردد احلفاظ كثريا  يف مثل هذا)  :-رمحه اهلل-قال  

يف    آخر  اترجيح  ،آخروجتد له حكام    ،ا حكامناحيأجتد له    ،مثل هذه الصورة بحكمني

 .هل ترددهم من هذه الناحية ،وسيأيت لنا املثال ،ثانموضع 

قول من تفرد بذلك اإلسناد، ملخالفة األكثرين له، أم يقبل قوله، لثقته   ل ُيَرد  ه)  قال:

احلفاظالهنا  (  وحفظه عند  حصل  الذي  لذلك   ؛رتدد  قوله   ،ترددوا  يردون  هل 

للذين هم  مل منهأوأمنه عددا    أكثرخالفته  يقبلون  أ  ؟حفظ  ثقة   ه حافظنته ألروايم 

 ، بعضهم بعضا يف مثل هذه الصورة يخالف  ف  ،بني احلفاظ  دد هنا حصل الرت   ؟كبري

 .اآلنفلننظر  ،ا يرتدد ويقول قولني يف املسألةناحيأواحد منهم بل ال

ه  أن   أي   :واسع احلديث  (ويقوي قبول قوله إن كان املروي عنه واسع احلديث)  :قال

ْهريكمكثر   هؤالءأو  ،عبةوُش   ،عمشواأل   ،الز  روى    يراوال  نكا  إذا  ،مثال  الذي 

واسع    ؛رروى هذا اإلسناد عن شيخ مكث  ،عددا منه  أكثرإسنادا خالف به من هم  

اجلديد    وهذا اإلسناد   ، "يقوى القول بقبول زيادته هذه"  :َرَجبيقول ابن    ، ديثاحل

 .تى بهأالذي  

املسألة    عديدة  )   :قال  ،باملثال  إيضاحانزيد  طرق  من  احلديث  حيمل  أن  يمكن 

ْهريك قوي  ويُ )  :يقول  ،ه واسع احلديثأن  :أي  (عمشوالثوري، وشعبة، واأل،  الز 
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احلديث من طرق   أن حيمل  يمكن  احلديث،  املروي عنه واسع  إن كان  قوله  قبول 

ْهريعديدة ك هذا    عن   حيمل احلديث   أن يمكن    (عمش، والثوري، وشعبة، واأل الز 

فيكون قد   ،الةح  رضا  أيوكونه    ،وكونه حافظا  ،كونه مكثرا  ،الشيخ الذي روى عنه

يكون له يف احلديث    أن يبعد عندئذ    فال  ،منهم  عن مجاعة  أخذو   ،شيوخالتقى بعدة  

 .ول بقبول هذه الزيادة يف مثل هذه احلالة يقوى الق   :قال ،ناإسناد 

  أصحاب ما روى  )  :قال  ،تبهوا معي عىل املثالنا  ،وباملثال يتضح املقال  (:مثال ذلك )

احلديث  عمشاأل  آلنا(  عمشاأل واسع  هو  روى  )  احلديث  كثري  أي  ،هذا  ما 

بن    واحد ر، وعبد السهِ مثل وكيع، وعيسى بن يونس، وعيل بن مُ   عمشاأل  أصحاب 

املثال الذي معنا يدور    اآلن  ، احلديث  اآلنتأمل    ،مجاعة  (عمشزياد، وغريهم عن األ 

الذي معنا    احلديث،  مكثر   حافظ  ،الذي هو واسع احلديث  عمشعىل األ  ؟عىل من

 ؛ وغريهم  واحدوعيسى وعيل وعبد ال  كيعو   :عمشاأل  أصحاب  ،عمشيدور عىل األ

ركز عىل (  ، عن عبد اهللَعْلَقَمةعن إبراهيم، عن  )  عمشيروون هذا احلديث عن األ

وثالث،  إسناده   إلظر  ن ا  ،اإلسناد  مرتني   أصحاب من    واحدمن    أكثر  ،واقرأه 

هذه صورة (  ، عن عبد اهللَعْلَقَمةعن إبراهيم، عن  )  عمشيروونه عن األ  عمشاأل

عىل نفر من    يف حرث املدينة، فمر    ملسو هيلع هللا ىلصأنه كان مع النبي  )  عمشل عن األ واإلسناد األ
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وهؤالء    ،وهذا إسناده  ، احلديثمشهور هذا    (احلديث  ...وحاليهود، فسألوه عن الر  

 إلسناد. ن رووا عنه هذا احلديث هبذا االذي  عمشاأل  أصحاب

واسع  الذي هو    عمشنفس األ(  عمش، فرواه عن األإدريسوخالفهم ابن  )  :قال

ه تفرد أنأي:  (  ة، عن مرسوق عن عبد اهلل، ومل يتابع عليهر  عن عبد اهلل بن مُ )احلديث  

عن    ،عن عبد اهلل بن مرة، عن مرسوق  ،عمشاأل)   اآلنالحظ اإلسناد    ،هبذا اإلسناد 

 :ثاينالل واإلسناد وشاء اهلل الفرق بني اإلسناد األ ن إتبني لكم ( عبد اهلل

 .، عن عبد اهللَعْلَقَمة، عن إبراهيم، عن عمشاأل  :لواإلسناد األ 

 . عن عبد اهلل بن مرة، عن مرسوق عن عبد اهلل عمشاأل : ثاينالالحظ اإلسناد 

 : حصل تغيري ن:ذ إ 

 .إبراهيميرويه عن   عمشاأل  :لواأل اد سناإل 

 .بن مرة يرويه عن عبد اهلل  عمشاأل :ثاينالاإلسناد  

 .َعْلَقَمة :لويف اإلسناد األ  إبراهيمشيخ  

 . مرسوق :ثاينالشيخ عبداهلل بن مرة يف اإلسناد  

 . عمشحصل اختالف عىل األ ؟م مل حيصل أ  عمشحصل اختالف عىل األ ن:إذ  



20 
 

ما تابعه   ،عن األعمش  تفرد هبذا اإلسناد   إدريسعبداهلل بن    (ومل يتابع عليه)  :قال هنا 

 .أحد

األ)  :قال عن  الروايتني  طائفة  العلل    ؛طائفة  (عمشفصححت  علامء  من  مجاعة 

يكون   أنال يبعد    كثرم   عمش األ  :قالواا  صححومه  ،ينتني اإلسناد رواي صححوا ال

ة ر  بن مُ ومن عبداهلل    ،ة مر    إبراهيمفيكون قد سمعه من    ،ناله يف هذا احلديث شيخ

الصورتني  ،ة ر  مَ  عىل  يبعد    ،فسمعه  تلميذ  أنوال  فيه  مسعود  بن  لعبداهلل    نايكون 

عنهنايروي و  :ه  مأخذو  ،َعْلَقَمةمرسوق  عن  مرة رسه  بن  عبداهلل  عن أخذو  ،وق  ه 

بامإذ   ،إبراهيمعن    َعْلَقَمة واحتاملية    عمش األ  أن  ن:  هذا    أنمكثر  محل  قد  يكون 

قد   عمشيكون األ  أنما الذي يمنع  :  قالوا  ،احلديث عن الشيخني موجودة وقوية

وسمعه   ،َعْلَقَمةعن    إبراهيمعن    عمشوسمعه مجاعة عن األ  ،حدث به عن الشيخني

 ن: إذ   :قالوا  ؟ ما الذي يمنع هذا  ،عن عبداهلل بن مرة   عمشعن األ  إدريسعبداهلل بن  

  نكا  إذا   ،ثقة ثبت فقيه عابد زاهد  إدريسكون عبد اهلل بن    ،يصح من كال الوجهني

 .نومهه فال نإذ بت هبذه الدرجة من القوة ثقة ث
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  إدريس عبداهلل بن    ،مكثر  عمش األ  جتعلنا نصحح الوجهني:  اآلنعندنا قرائن   ن:إذ  

ه رواقد    عمشيكون األ  أنواحتامل    ،ثقة ثبت فاحتاملية خطأه يف هذا اإلسناد بعيدة 

 .مروينتهي األ  ن افتصحح الطريق ن:إذ من طريقني قوية 

قال   اهلل-ثم  الوجهنيوخر  )  :- رمحه  من  مسلم  الوجهنيف(  جه  يصحح    ،مسلم 

ه حمفوظ من  أنفهو رجح    ،جهام يف صحيحهخرأه  نأل  ؛اإلسنادين صححهام مسلم

 . اجلهتني

اَرُقْطنيوقال  ) اَرُقْطني  ( لعلهام حمفوظان  :الد  يف كون الطريقني    مسلام   قر  أ  ؟ش يإ  الد 

الذي يتحمل مثل    :أي   (ثباتمن األ  إدريسوابن    ، لعلهام حمفوظان)  :صحيحني قال

هذا اإلسناد  ة  روايبع عىل  وما ت  إدريسابن    (ومل يتابع عىل هذا القول)هذه املخالفة  

 .الذي ذكره

اَرُقْطنيلكن هذا كالم    يف مثل    اآلنالحظ    "التتبع"وأما كالمه يف  ،  "العلل "يف    الد 

ظر نا  ،هكذا ومرة هكذا  مرة   خيتلف اجتهاده    واحدهذه املسألة كيف حتى احلافظ ال

اَرُقْطني  اآلن  . ناالطريقني صحيح  أنيف   هنا وافق مسلامها  الد 

ة روايذكر    فلام  ،األكثرة  روايب  صو  ؛  مسلم  أحاديثالذي ينتقد فيه    "التتبع"لكن يف   

  ،إدريسة عبداهلل بن  روايشذوذ    إل  ؟ماذا  إلشارة  إ   "وهو الصواب"  :قال  ؟كثراأل
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ة ابن  روايعىل كون    "التتبع"وافقه يف    ؛شيخنا الوادعي  -رمحه اهلل- ووافقه شيخنا  

اَرُقْطني ،شاذة  إدريس  .يف املسألة  نله قوال الد 

  ؟ ماذاصحة  (  إدريسومما يشهد لصحة ذلك أن ابن  )  َرَجبالكالم هنا البن    :(قلت)

اَرُقْطنيصحة قول     إدريس ومما يشهد لصحة ذلك أن ابن  )  ناالطريقني حمفوظ   أن  الد 

باإلسناد  احلديث  أيضا    روى  األ  إدريسابن    :يعني  (األول  عن    عمش روى 

وهذا جعله   ،ةثانيمرة    ثاينالباإلسناد    د وخالفهم وتفر،  مرة   كثرفوافق األ   ،اإلسنادين

 . للطريقني إدريسح حفظ ابن  قرينة ترج   َرَجبابن 

وهذا مما يستدل به األئمة كثريا  عىل صحة رواية من انفرد باإلسناد إذا روى  )  :ثم قال

هذا الرتجيح هبذه القرينة ليس من   :يعني  (احلديث باإلسناد الذي روى به اجلامعة

ابن   األ  ،َرَجبعند  احلفاظ طريقتهم هكذابل هو من عند  للحديث روايف  ،ئمة  ته 

 . ه حفظ الطريقني أنتقنه حتى أوبل هو حفظه  ،فيه مه مل هيأنباإلسنادين يدل عىل  

الرمحن  يثمة يف كتابه، ثنا عبد اهلل بن حممد أبو عبد  فخرجه ابن أيب َخ )  :قال املؤلف

، عن إبراهيم عن  عمش، عن األإدريسا ، ثنا عبد اهلل بن  ي  بَ   فررماين كتبت عنه بكَ الكِ 

التي    إدريسة ابن  روايهذه  (  فذكره  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل قال: إين ألميش مع النبي    َعْلَقَمة

 .كثروافق فيها األ
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 . حمل اجتهاد  ثاينالواملسألة يف مثل هذا اإلسناد 

األ  أن  :هذاوالذي يرتجح عندي يف    ابن    ،كثرالصواب مع   إدريس واحتامل وهم 

 ثروتالميذه كثر وك  ،مكثر وحافظ  عمشفاأل  ،ثاينالمن احتامل حفظه لإلسناد    أقوى

ه  رواالغرائب كهذا اإلسناد الذي    سانيدوا حريصني عىل األنكاطلبة احلديث  و  ،جدا

فتفرد ابن   ،ملا تركه تالميذه الكبار  عمشهذا حمفوظا عن األ   نكافلو    ،إدريسابن  

ال وله  إا  ناتقإحفظا و وإن عال  ه ما من ثقةنإذ  إ  ؛خطائهأهامه وأوبه يعترب من    إدريس

  ،احتاملية حفظه من  أقوى ة  رواييف هذه ال إدريس فاحتاملية خطأ ابن  ،هامأو خطاء وأ

اَرُقْطني   ،شاذة   إدريسة ابن  رواي  أن  إلشار  أحيث    "التتبع"كتابه  يف    فالصواب مع الد 

 . وهو الصواب

الكالم كله يف    هنا  اإلسناد هذا    ؟ماذالكن الحظ  نقاش  ابن    ثاينال يف  ذكره  الذي 

 ، ل يف هذاكاشإما يف    اكونه حمفوظ  ،لواملحفوظ عندنا اإلسناد األ  :نإذ ف  ،إدريس

إدريس  ه ابن  رواسناد الذي  اإل  ؛ثايناللكن اخلالف يف اإلسناد    ،خالف فيه  هوال في

لكن يبقى احلديث صحيحا    ،ه شاذ أنوالصواب    ،عن عبداهلل بن مرة   عمشعن األ

 . لوباإلسناد األ
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  أن و  ،ح بني اإلسناديننرج    أنالتي هي خارج الصحيحني بعد  األحاديث  يف بقية   

  ، ننظر بعد ذلك يف حال اإلسناد املحفوظ  ،نعرف ما هو املحفوظ وما ليس بمحفوظ

كون اإلسناد يربام    ، حفوظ ننظر فيهامليبقى عندنا    ، تهينا منهناغلط    ذ الشا  ،خالص

ضعف   بسبب  ضعيفا  هذا  من    أي   أو   ،هانقطاع  أو   ،تهروا   أحد املحفوظ  سبب 

ما   نريد أن نعرففقط    ،ثناء نقاشنا كله الذي تقدمأيف    اآلننحن    ،خرىسباب األاأل

ه  رواالذي    ، هو الصحيح  عمش األ  أسانيد  أي    ،عمشة الصحيحة عن األروايهي ال

 . تالميذه أحدفعال ومل خيطئ فيه  عمشاأل

  إذا   ،النقاش يف هذه القاعدة عىل الثقة احلافظ الذي بلغ درجة عالية يف احلفظ  اآلن 

 . هنا النقاشها ، منه عددا أكثر أوحفظ منه أمن هم خالف 

ليه نفيس والذي  إالذي تطمئن  لكن  ،معناتقدم  املسألة حمل اجتهاد وحمل خالف كام   

بهأ اهلل  بلغ    ن اس ن اإل  أن   :دين  بلغ    ،احلفظ  منمهام  وارد ؤفخط  ن اتقاإل   منومهام    ، ه 

  ، منه عددا   أكثر و أحفظ منه  أته مع خمالفته لن هم  رواينقبل    أن ال يصح  ف   ،وومهه حمتمل

يف    خطاء  أما و اهأوال ووجدوا له  إه ما من حافظ من احلفاظ  أن   :والدليل عىل ذلك 

  ن إ حتى و   ،مااا مسلمة متأهنه عىل  أحاديثنعامل    أنيصح    فال  ن:إذ   ،هارواات  رواي

 . خالف احلفاظ الثقات
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مثال )  :نفسها فقاللة  املسأا عىل  ثانيمثاال    -رمحه اهلل -  َرَجبثم ذكر احلافظ ابن    *

روى   ْهري  أصحاب آخر:  عن  الز  ْهري،  واسع    اآلن   (الز  عندنا  املكثر  الشخص 

ْهرياحلديث هو     أصحاب روى  )  :حديث قالة  روايه يف  أصحاب اختلف عليه    ، الز 

ْهري،   ْهري، عنعن  الز  عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي    الز 

السمن ":  ملسو هيلع هللا ىلص يف  الفأرة  األ  اآلنحفظ  ا  ("حديث    أصحاب روى  )ل  و اإلسناد 

ْهري،   ْهري، عنعن  الز    عن النبي عبيد اهلل بن عبد اهلل، عن ابن عباس عن ميمونة    الز 

 (.ملسو هيلع هللا ىلص

ْهريعن    َمْعَمرورواه  ) ْهري  أصحاب  نمِ   ن الذي خالفمَ (  الز    َمْعَمر هو    ؟اآلن  الز 

ْهريعن    َمْعَمرورواه  ) احلديث    ،سناد اإلاختلف    (عن ابن املسيب، عن أيب هريرة   الز 

ْهري   عن  ،واحد ْهري عن ابن املسيب، عن أيب هريرة رواه  )  نفسه  الز  (  َمْعَمر عن الز 

ْهري  أصحابخالف فيه   من هذا الكتاب    "الفوائد"تقدم معنا يف كتاب    ،َمْعَمر  :الز 

ْهري  أصحاب  أن  :تقدم معنا  ،ة الكتابياالذي كنا نَشحه يف بد والطبقة    ،طبقات  الز 

ْهري  أصحاب ل من  واأل فبعضهم    ،يقدم بعضهم عىل بعض  ،فيه  ثباتالثقات األ  الز 

وقد تقدم    ،يينةبن عُ   نا والبعض قدم سفي  ا،َمْعَمر والبعض قدم    ، َمْعَمرعىل    ام مالكقد  

هذا   ؟ اختلفوا من يقدم عىل من  إذاوذكرنا هناك    ،"الفوائد"ل كتاب  أوهذا معنا يف  
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بني   الذي  للدرس  أياملثال  نرتكه  املسألة  هبذه  متعلق  عليه    ن أل  ،القادمدينا  الكالم 

 . يطول

   .شاء اهلل  نإونكمل يف الدرس القادم  ،فنكتفي هبذا القدر يف يومنا هذا 

 



1 

 

ال املجلس  جمالس    عارشتفريغ  العلل"من  علم  يف  وقواعد  البن    "فوائد 

 رجب احلنبيل

 : -حفظه اهلل تعاىل  -ميل قال الشيخ عيّل الرّ 

العاملني رب  هلل  ال احلمد  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  نبياء ، 

 ما بعد:، أوأصحابه أمجعني ،له، سيدنا حممد وعىل آواملرسلني

التي مجعها احلافظ   "قواعد وفوائد يف علم العلل "فالزلنا يف رشح   

 ابن رجب  

، ووقفنا يف الدرس املايض عند القاعدة الرابعة، وهي قاعدة  -رمحه اهلل    -

سانيد،  ختالف الثقات احلفاظ يف رواية المهمة جدا يف علم العلل تتعلق با

احلفاظ  فإ روى  بإثالذا  حديثا  واحدبات  وخالسناد  أ ،  الثقات فهم  حد 

قبل منه ما رواه مع خمالفته هل ي   ،سناد آخرنفس احلديث بإ احلفاظ، فروى

 ويعترب شاذا؟  م أنه يرد  أ  للحفاظ الثبات؟

املسألة متصورة يف خمالفة الثقة احلافظ، هنا حصل اخلالف بني علامء العلل، 

 .حتى إن العامل الواحد خيتلف قوله يف هذه املسألة أحيانا
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ذا كان عىل أحد حفاظ احلديث املكثرين،  ن اخلالف إأ   مما ذكره لنا املؤلف 

قوى القول بقبول رواية من تفرد عنه من الثقات احلفاظ، وذكر لنا مثاال ي  

خر فنسمع ما ، وسيزيدنا اليوم مثاال آعىل ذلك يف الدرس املايض ذكرناه

 :يقول

، عن عبيد اهلل بن  )روى أصحاب الزهري، عن الزهري  :-  رمحه اهلل  -قال  

  ،هنا املحدث احلافظ واسع احلديث  عن ميمونة(  ،عبد اهلل، عن ابن عباس

املثال هذا  يف  من  الزهري  ؟هو  ال هو  احلديث  مدار  الزهري،  عىل    ، ن 

ن يدور  احلديث ال  ،ركزوا معي  ،ن يسمى خمرج احلديثالزهري هنا ال 

الزهر املكث   ي،عىل  احلفاظ  من  احل  ،رينالزهري  وكون    ،ثدي واسعي 

روى أصحابه عنه هذا احلديث    ،فهو خمرج احلديث  ،احلديث يدور عليه

عن ابن    ،بن عبداهللد اهلل  عن عبي)عنه    رووه  ،سناد الذي ذكره املؤلفباإل

هكذا ذكر  ("حديث الفأرة يف السمن "ملسو هيلع هللا ىلص : عن ميمونة عن النبي   ،عباس

سناد اشتغاهلم فقط باإل، عندما يكون  املحدثنيهذه طريقة    ،املتن باختصار

باملتن احلديث  ،وليس  تعرف  حتى  املتن  من  طرفا  لك  يكمل    ،يذكر  ثم 

 .سناد كالمه عىل اإل
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السمن  :حديث يف  النبي    :"الفأرة  سئل  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  عندما  وقعت  فأرة  عن 

الصالة والسالم  -قال    ؟سمنال َوُكُلوا"  : -  عليه  ا  َحْوََلَ َما  هذا   ،1"َأْلُقوا 

السم يف  الفأر  كام  ن،حديث  احلديث  أن هذا  عندنا  ذكر    

الزهري رووهأ الزهري  :صحاب  ابن   ،عبداهللبن  عن عبيد اهلل    ،عن  عن 

 . ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   ،عن ميمونة ،عباس

خالف   ،ت احلفاظثقاحد ال: أيف هذا احلديث  يصحاب الزهروخالف أ 

 . يضا  ، ويف املتن أيف االسناد  :مرينيف أ  ي صحاب الزهرأ

كالم عن ال   سيأت   - ،  عنه  يصحاب الزهرفزاد زيادة يف املتن مل يذكرها أ 

 . -  قضية املتن

  رواه معمر   ؟سناد فكيف روى معمر هذا احلديث عن الزهري أما يف اإل 

رواه الزهري،  أصحاب  بقية  خالف  الذي  الزهري   هو  ابن    ،عن  عن 

باقي السند بالكامل بعد   :نالحظتم اخلالف ال  ،يب هريرة ، عن أباملسي  

 . يالزهر

 

 . 3841أخرجه أبو داود:  1
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أ  معمر  فيه  الزهريخالف  فأ صحاب  الزهر ،  عن   :يروونه  يصحاب 

عن   :مر رواهعبينام م  .عن ميمونة  ،عن ابن عباس  ،عن عبيد اهلل  ،يالزهر

 .يب هريرةعن أ  ،يبعن ابن املس  ،الزهري

مسألتنااآل  هذه  احلفا  :ن  من  عن مجاعة  احلديث  رووا  الثقات  ظ 

، فروى احلديث عن  افظواحد أيضا هو ثقة حوخالفهم    ،سنادهشيخهم بإ

 .خرنفس الشيخ بإسناد آ

ي    بإويقال  ؟قبل منه هذاهل  بأن احلديث حمفوظ  الزهري    ؛سنادين:  كون 

 . ني الذين سمعوا من أكثر من شيخ ومن الرحال ،من املكثرين

بأن  يقال  أم  إ:  معمر  من  وهم  احلفاظ هذا  الثقات  من  مجاعة  خالف    ؟ ذ 

  ، وعندهم حرص شديد عىل تتبع مثل هذه الغرائب  ، كثر  يوتالميذ الزهر

 ؟  مرهذه الرواية، فلامذا يتفرد هبا معفحرصهم يمنعهم من ترك مثل 

الثاين هو الأ  الذي يظهر يل: ومنهم حفاظ    ،كثر  يتالميذ الزهر  ؛قوىن 

تتبع مثل هذه   ،ثقات جبال املحدثون حيرصون حرصا شديدا عىل  وكان 

 ؟مرال مع، فلامذا مل يروها إ وروايتها ت الغريبةالروايا
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أ    إال وهو هيم وخيطئ،   نه ما من حافظ ثقةوإذا كنا نعلم نحن يف األصل 

ووجدنا للثقات احلفاظ مثل معمر، وغرِيه؛ وجدنا هلم أخطاء، وتفردات  

 ؛قوى منه حفظا، وأكثر منه عددامع خمالفته ملن هم أ ؛ غرائب، ومنكراتو

بل   ،سناد الذي ذكره حمفوظان هذا اإلبأ  :نقول يف مثل هذه احلالةال  ن  إذ 

 هو شاذ.

املسألة  يف  حاصل  اخلالف  رجب    ،لكن  ابن  اهلل   -قال  )فمن    : -  رمحه 

سنادين  فصار عنده احلديث حمفوظا باإلاحلفاظ من صحح كال القولني(  

  كام ذكرنا  -نه  ليل، وغريمها(  ه  اإلمام أمحد، وحممد بن حييى الذ    :)ومنهم

كتاب  أول  كام تقدم معنا يف    - ثبت الناس يف الزهري  معمر عندهم من أ  -

ن يكون حفظ هذا  فال يبعد أ  ،ثبت الناس يف الزهريفكونه من أ  ، -  الفوائد

 . وحفظ ما مل حيفظ غريه ،سناد اإل

ملاذا    إي نعم،)ومنهم من حكم بغلط معمر، النفراده هبذا اإلسناد(    :قال

خذ مثل ؟ ومع حرصهم عىل أسناد كهذا مع كثرة تالميذ الزهريتفرد بإ

 .فتفرده هنا يقوي الظن بومهه ،هذه الغرائب
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منهم    :قال  اإلسناد،  هبذا  حاتم، )النفراده  وأبو  والرتمذي،  البخاري، 

لنه   ؛خطأ فيهكام ذكرنا لنه مهام بلغ من الثقة حيتمل أن يكون أ  وغريهم(

كثر منه لهنم أ ؛-  صحاب الزهريأ  من -حفظ أكثر منه وخالف من هم أ

 . م عىل روايتهقد  أيضا، فروايتهم ت  حفظ ، وأعددا

هؤالء    و  الذين خالفوه:احلفاظ  من  عيينة  بن  ق  ،مالك سفيان   دمهاموقد 

وروايتهام    ،عىل معمر  امهوقدم  ، بعض علامء العلل يف روايتهام عن الزهري

 . "صحيحه"البخاري يف  اخرجههلذا احلديث أ

عيينة  وسئل  البخاري  ابن  صحيح  نفس  الروايةيف  هذه  وردت  سئل    ،، 

عن سعيد بن    ،مرا حيدثه عن الزهرين معفإ  :ما رواه فقيل لهسفيان بعد

ق  ا  م    :قال ابن عيينة  ؟يب هريرة ، عن أاملسيب ِري  ي  ه  ت  الز  ِمع  ن   س  : إاِل  ع  ول 

ب ي ِد اهللِ ب  ع  ِن اب ِن ع  ون ة  اس  ، ع  ي م  ن  م  ِن الن بِيِّ    ،، ع  املسو هيلع هللا ىلصع  ار  ت ه  ِمن ه  ِمر  ِمع   1". س 

ع هذا  عدة مرات سم  "مراراسمعته منه  "الحظ، ماذا قال سفيان؟ قال:  

ما سمعه وال مرة حيدث به عىل الصورة التي حدث    ، احلديث من الزهري

 . وهم يف ذلك   ا  ن معمرأ ها هنا قرائن قوية عىل  ،هبا معمر

 

 . 5538صحيح البخاري:    1
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عمر يف  ىل وهم مكي يشري إوالبخاري هاهنا عندما يسوق مثل هذا يذكره،   

فذكر عند ذكره َلذا    ؛قوى من ذلكبام هو أ  -  رمحه اهلل  -تى  بل أ  ،روايته

اإل  ؛احلديث مذهب  املسألةذكر  يف  الزهري  اإلمام    ،مام  مذهب  أن  فتبني 

 ، رةائع يف السمن الذي سقطت فيه الفأق بني اجلامد واملنه ال يفر  الزهري أ

  ، والرواية التي رواها معمر زاد فيها زيادة تدل عىل التفريق بني اجلامد واملائع

عندما يرد عن   ؛حاديثيف تضعيف بعض األ  يقة علامء العللوهذه من طر

عندما يأت عنه  ملسو هيلع هللا ىلص  املعروف باتباعه لسنة النبي    هرياملحدث احلافظ كالز

روى ما  خيالف  روى  ، ما  ملا  خمالفا  مذهبه  عىل   ؛ويكون  بذلك  يستدلون 

املرفوعة الرواية  احلديث  :ويقولون  ،تعليل  هذا  خيالف  وإحسانا    ، مذهبه 

خيالف ما يروي وهو متبع للسنة معروف   ن: يستحيل أ يقولون  ،لظن بهل

هلا اإل  ،بتعظيمه  أشار  القرينتني  البخار فبهاتني  اهلل  -ي  مام  ىل  إ   -  رمحه 

 . -  ن شاء اهللإ - معه والصواب   تضعيف رواية معمر، 

يل أن سعيد بن أيب هالل تابع معمرا   ه  )وذكر الذ  :  -  رمحه اهلل  -قال املؤلف   

سعيد بن املسيب، إال أنه أرسله ومل يذكر أبا  عىل روايته عن الزهري، عن  

ولكنها مع ذلك    ،عمر كي يقووا هبا رواية معمرملهنا ذكروا متابعة    هريرة(
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، إال أنه خالفه يف  عن سعيد  ،ن كان اتفق مع معمر يف روايته عن الزهريوإ

 .سناد عدم ذكر أيب هريرة يف اإل

هنم هبذه  ل  ادين كليهام()ويدل عىل صحة رواية معمر أنه رواه باإلسن  :قال 

لرواه   نه وهمفيقولون لو أ،  عىل قوة حافظته هلذا احلديثيستدلون  الطريقة  

دل ذلك عىل أنه   ؛سنادينديث باإللكن كونه روى احل  ،سناد الثاين فقطباإل

فربام يكون رواه يف وقتني    ،طالقهم عىل إ سل  لكن هذا ال ي    ،سنادينحفظ اإل

 . ىخر، وأخطأ أفحفظ مرة  ،خمتلفني

  ؟ ش يختالف يف إهنا الن سنأت لال)وأما لفظ احلديث(  :  -رمحه اهلل    -قال   

احلديث متن  أصحاب  يف  معمر  فيها  خالف  التي  الثانية  املسألة  وهي   ،

 الزهري يف رواية هذا احلديث عن الزهري. 

عن   ،بني اجلامد واملائع فقد ذكره معمر  )وأما لفظ احلديث بالتفريق  :قال

 :يضا الزيادة التي فيها التفريق بني اجلامد واملائعأالزهري باإلسنادين معا (  

  ، الذي رواه به احلفاظ من رواية الزهري   ، باإلسناد  سنادينرواها معمر باإل

  ، وهو الزهري  :سناد الثاينوباإل  ،عن ميمونة  ،عن ابن عباس  ،عن عبيد اهلل

ابن   حدثنا الزهري،  أما لفظ اجلامعة فقالوا:    ،يب هريرة ، عن أسيباملعن 
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قال: أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، أنه سمع ابن عباس، حيدثه: عن  

ميمونة: أن فأرة وقعت يف سمن فامتت، فسئل النبي صىل اهلل عليه وسلم 

 . عنها فقال: »ألقوها وما حوهلا وكلوه«

عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة   ا رواية معمر فقال:وأم

عليه وسلم اهلل  النبي صىل  كان    ،عن  »إذا  فقال:  عنه،  أنه سئل  فيه  وذكر 

 . فألقوها وما حوهلا، وإن كان مائعا فال تقربوه« جامدا  

 عن ابن عباس. ،وتابعه الوزاعي عن الزهري، فرواه عن عبيد اهلل) :قال

لكنه    ،وكذلك رواه إسحاق بن راهويه، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري

 . ث معمر(محل حديث ابن عيينة عىل حدي

، خالف  عن الزهري  ،عن سفيان بن عيينة  ،سحاق بن راهويههنا رواية إ 

 . بن عيينةاصحاب  أ

رإس   خالف  بن  عيينة  ههوياحاق  ابن  الرواية  أصحاب  هذه    فرووا  ،يف 

 .صال عن ابن عيينة شاذة ، فهي أيث بدون هذه الزيادة احلد

كل    أ  انمفه  :عىل  الذي  أ  ،ردناهاملوضوع  هذا  ومن  يف  القول  حتقيق  راد 

  رمحه اهلل  -لباين  للعالمة ال  (1532: )فلريجع اىل الضعيفة رقم؛  احلديث
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زيادة التفريق   وهي  ،ىل شذوذ هذه الزيادة ، وذهب إالقول فيه  رحر    فقد  ،-

 . عبني اجلامد واملائ

 يف كتاب الطعمة(. )وقد سبق ذلك كله مستوف   : - رمحه اهلل -قال  

)فأما إن كان املنفرد عن احلفاظ سيىء احلفظ، فإنه ال يعبأ بانفرداه، قال:  

هذا ما فمثل  ؛  إذا كان املنفرد ليس من الثقات احلفاظوحيكم عليه بالوهم( 

افيه إشكال فإنه يكو مه   في حكم عليه باخلطأ.  وخطأ، ن و 

عبد  بن  محيد  عن  الزهري،  رووا عن  الزهري  أصحاب  أن  ذلك:  )مثال 

 ( ع يف رمضانيف قصة املجامِ ملسو هيلع هللا ىلص  الرمحن، عن أيب هريرة، عن النبي 

حديث أيب هريرة   ،أظن احلديث عندكم معروفا، نذكره لكم ملن ال يعرفه

ٌل إىِل  الن بِيِّ  )قال:   ج  :  ملسو هيلع هللا ىلص  أتى ر  ت  ، ق ال  ل ك  : ه  ال  ت     َوَما َشْأُنَك؟ف ق  ق ع  : و  ق ال 

ان   ض  م  أ ِت يِف ر  ر  ىل  ام  فقال له النبي  ( أي: جامع زوجته يف هنار رمضان،  ع 

: ال   ََتُِد َما ُتْعتُِق َرَقَبًة؟فَهْل : )ملسو هيلع هللا ىلص :  ، ق ال    َشْهَرْينِ   َفَهْل َتْسَتطِيُع َأْن َتُصومَ ، ق ال 

؟ :    ،ُمَتَتابَِعنْيِ ، ق ال  : ال  أَ ق ال  َتْسَتطِيُع  ِمْسكِينًاَفَهْل  ُتْطِعَم ِست نَي  : ال    ، ْن  ،  ق ال 

أ ِت  الن بِي   ،  جلس: إقال  فِيِه َت  رٌ ملسو هيلع هللا ىلص  ف 
ق  ر  :  بِع  ال  ق  ْق بِهِ ، ف  ال    َتَصدَّ يا رسول   ، ف ق 

ا  اهلل ت ي ه  ب  ا ب ني   ال  ر  ِمنّي: م  ق  حتى ملسو هيلع هللا ىلص  قال: فضحك رسول اهلل    ،أهل بيت أ ف 
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:    بدت ثناياه، صحاب الزهري عن  أ. هذا احلديث رواه  (فأطعمه إياهمق ال 

  ،سناد ذا اإلمتفق عليه هب  ،يب هريرة ، عن أبن عبد الرمحنيد  عن مح    ،الزهري

 .1ذا االسناد خرجه البخاري ومسلم هب

 ام بن سعد، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة( )ورواه هش

أبن سعدهشام  الن الذي خالف هو    ، ومنهم  يصحاب الزهر ، خالف 

يف غري روايته عن  نه ضعيف  أ  فيهالصحيح    م بن سعدوهشا  ،فاظأئمة ح

 . سلمبن أ زيد

نه خالف احلفاظ فجاء  ؛ لتكون روايته منكرة   ،قات احلفاظفمع خمالفته للث 

 . صحاب الزهري الثقات احلفاظبإسناد خيالف ما رواه أ

وكذلك   ،حيكم عىل روايته بالشذوذ  يضاأ وكذلك إن كان الراوي صدوقا   

و هؤالء حيكم عىل روايتهم بالشذوذ أالثقة الذي مل يبلغ درجة الثقة احلافظ  

 .النكارة 

 

1
 . 1111، ومسلم:  6711،  6709البخاري:   
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)فإن كان املنفرد عن احلفاظ، مع سوء حفظه قد   :-  رمحه اهلل  -قال املؤلف   

ومهه   يف  ي رتاب  يكاد  ال  فإنه  خيالفونه،  واحلفاظ   املشهور،  الطريق  سلك 

بق إليه اللسنة  )لن الطريق املشهور تس  ؛ال نكاد نشك يف ذلك وخطئه(  

ا،  فيسلكه من ال حيفظ( والوهام كثري 

يل احلديث عند علامء هذه طريقة جديدة من طرق تعل  ،ال حيفظ جيدا  :يأ 

هي؟  ،العلل املشهور  ما  الطريق  العلل    ،سلوك  علامء  سلوك  "ويسميه 

 ."ادة اجل

الطريق    :يعنون باجلادة   ، فامذا يعنون باجلادة؟فالن سلك اجلادة   :فيقولون 

 . املشهورة املعلومة

، ثابت يكثر من الرواية عن  نس رواية مشهورة : عندنا رواية ثابت عن أمثال

ثابت وال،  نسأ عن  جاءت  التي  أ  حاديث  كثرية عن  تسمى    ،نس  فهذه 

 . جادة 

خر وال  ،حدمها سلك اجلادة أ  ،خر ثقة، والحدمها ثقةأ   :ذا جاءنا راويانفإ 

ملاذا؟ لن   ،ملن جاء بالرواية الغريبة  نحكم  ؟فلمن نحكم  ،جاء برواية غريبة

سان للفا  ،بكثري سهل  ، وحفظ اجلادة أصعب شديد  ةتيان بالرواية الغريب اإل
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عليها وأ  ،معتاد  حفظها  قد  باجلادة   ذن:فإ  ،تقنهاوالذهن  احلديث  رواية 

غري املعتادة هذا يكون    والذي روى الرواية الغريبة  ، سبقأسهل وأيرس وأ

وأ  اجلديد  ؛تقنقد حفظ  باليشء  فيحكمون لذلك جاء  من  ،  لرواية    ؟ هنا 

أ من  الغريبةلرواية  بالرواية  اجلادة   ،تى  سلك  ملن  الرواية    ،ال  فيعللون 

اجلادة   :ويقولون  ،خرىال اعتيد عليه وما   ،فالن سلك هبا  ما  مشى عىل 

 .اشتهر

، و مخسةاعة من الثقات أربعة أن جاء مج: إيعني  ،طالقهلكن هذا ليس عىل إ 

اإلاحلديث  رووا وذكروا  اجلادة ،  عىل  هو  الذي  أحدهم  سناد  وخالفهم   ،

هنا نحكم عىل روايته    ،ال  ،جلادة ا   بإسناد غريب ليس هو عىل  فروى حديثا  

 . ونصحح رواية الثقات ،بالشذوذ 

قرينة أ  اجلمع  لن  الثانيةعندنا  القرينة  من  مع  قوى  الصواب  فيكون   ،

 .ة اجلاد  هذا موضوع سلوك اجلامعة.
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اَلة  "فوبني سوء احلفظ    ،ذا مجع الراوي بني سلوك اجلادةفإ   1"ِضْغٌث َعىَل إِبَّ

صورة املسألة   هذه هي  ،ه مل حيفظاتضح المر َتاما أن،  مر نتهى الا ،  خالص

 .هنااملطروحة عندنا ها

فإن كان املنفرد عن احلفاظ، مع سوء حفظه قد سلك )  :-  رمحه اهلل  -قال   

الطريق املشهور، واحلفاظ خيالفونه، فإنه ال يكاد يرتاب يف ومهه وخطئه(  

  ، سوء حفظه  : داقويتان جخالص عندنا قرينتان    ،خطأما نكاد نشك أنه أ

بق إليه اللسنة والوهام  )لن الطريق املشهور تس  سلوك اجلادة   وثانيا ماذا؟

ي  أ  -ل عنها د  ومن ع  "  :قال احلافظ ابن حجر فيسلكه من ال حيفظ( كثريا ،

من  يف حديث في   بو حاتموقال أ  ،تقانهإ عىل    "دل عىل مزيد حفظه  -  ة اجلاد 

هو بمخالفته اجلادة   :يعني  "عليه حفظاسهل  كان أ"  :خالف اجلادة فيه قال 

صعب كان  هو  شيئا  حفظ  سلوك  ،عليه  اقد  يف  أادة  اجل  وكان  عليه  سهل 

من العلامء من   -  كام ذكرنا  -وكثريا    ة،نه مل حيفظ لسلك اجلاد ، فلو أاحلفظ

 .يعلل بمجرد سلوك اجلادة 

 

يداين )  "جممع المثال"كام يف  ( عىل أخرى ةٌ بلي  )، ومعناه: ة المثال العربيهو مثل من   1  (. 419/ 1للم 
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ثابت،  )ومثال ذلك: روى محاد بن سلمة، عن    :-  رمحه اهلل  -قال املؤلف   

بعي، عن احلارث أن رجال  قال: يا رسول اهلل   بيعة الض  عن حبيب بن أيب س 

ه؟ قال: ال، احلديث. هكذا رواه محاد بن سلمة،  ت  م  إين أحب فالنا . قال: أعل  

ثابت(   أصحاب  أحفظ  معناوهو  أ  مر  أثبت  ثابأن  محاد  تصحاب  بن : 

، مثل هذه الصور  وذكرنا يف املقدمة عند الفوائد وعند االختالف يف  ،سلمة

ثبت الناس يف  كر هناك بأن محاد بن سلمة أفذ    ، ىل ذاك املوضع ونرىنرجع إ

)وخالفه من مل يكن    الفوائد  يف  )وأثبتهم يف حديثه، كام سبق(  :قال  ،ثابت

بارك بن ف ضالة، وحسني بن  يف حفظه بذاك من الشيوخ الرواة عن ثابت كم  

، لكن  كثر من اثننيأ  (أيضا  ونحومها  )اثنان    ؟هنا املخالفون كم واحد  واقد(

وسوء حفظ    ،مع سلوك هؤالء القوم للجادة   ،بن سلمة يف ثابتقوة محاد  

 .مروايته  رجحت رواية محاد عىل حبعضهم

النبي    :فقال  بن ، محاد  ن ال  الحظ  (ملسو هيلع هللا ىلص)فرووه عن ثابت، عن أنس عن 

رواه كيف  ثابت)  ؟ سلمة  حبيب    ،عن  أعن  س  بن  عن    ،الضبعيبيعة  يب 

أ رجال  احلارث  آ  (...ن  إخرهإىل  جديد،  إسناد  مشهور،  غري  أما   ،سناد 

  : نسملسو هيلع هللا ىلص، رواية ثابت عن أعن النبي    ، نس، عن أعن ثابت  الخرون فرووه

معلومة هبا    ،مشهورة  الالرويت  من  هنا    حاديثكثري  احلفاظ  )وحكم 
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منهم خالفه،  من  ط أِ  وخ  محاد،  قول  والنسائي،    :بصحة  حاتم،  أبو 

 : لقرينتنيالدارقطني( و

   .ثابت ثبت الناس يفمحاد بن سلمة أ  نأ  الوىل:

 .ولئك سلكوا اجلادة ، وأ بن سلمة خالف اجلادة أن محاد  :الثانية

رواية ثابت  أن    :)يعنيمبارك بن فضالة  )قال أبو حاتم: مبارك لزم الطريق(  

والوهام، فيسلكها مشهورة، تسبق إليها اللسنة  عن أنس سلسلة معروفة  

حفظه، بخالف ما قاله محاد بن سلمة، فإن يف إسناده ما يستغرب    من قل  

 فال حيفظه إال حافظ.

 وكذلك غريه من الئمة. ،وأبو حاتم كثريا  ما يعلل الحاديث بمثل هذا

وقد سبق إىل نحو ذلك ابن عيينة وابن مهدي، فإن مالكا  روى عن صفوان 

أنا وكافل اليتيم يف اجلنة "قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ،  بن سليم، عن عطاء بن يسار عن النبي  

 . "كهذه من هذه

عن أم سعيد    ،نيسةعن أ  ،  وخالفه ابن عيينة، فرواه عن صفوان بن سليم  

 ملسو هيلع هللا ىلص. هرية، عن أبيها، عن النبي بنت مرة الفِ 
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ابن عيينة يف هذا اإلسناد عىل   :ح احلفاظ كأيب زرعة، وأيب حاتم قولورج  

  ملاذا؟قول مالك( 

فيان  )قال احلميدي: قيل لسفيان: إن عبد الرمحن بن مهدي يقول: إن س

قال سفيان: وما يدريه، أدرك سفيان   أصوب يف هذا احلديث من مالك؟

إن مالكا  قال: عن قالوا: ال، لكنه قال:  صفوان، عن عطاء بن   صفوان؟ 

يسار. وقال سفيان: عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة، عن أبيها، فمن أين  

الذي رواه مالك إجاء هبذا اإلسناد؟(   أما سفيان    ،سناد معروفاإلسناد 

 ، بل حفظه القويال من قِ ما جاء به إمن أين جاء به؟    ،سناد غريبجاء بإ

اإل فروى    ، فحفظ حفظا جيدا الصهذا  فيه   ،ورة سناد هبذه  ومالك سلك 

)فقال سفيان: ما حوا رواية ابن عيينة عىل رواية مالك  لذلك رّج   ؛اجلادة 

)لو قال لنا صفوان، عن عطاء بن يسار  عجبه هذا النقد  أأحسن ما قال(  

)ومن كله نفس الكالم كان أهون علينا من أن جييء هبذا اإلسناد الشديد( 

ب الرمحن روى عن عمرو  بن عبد  أن حصني  بن ذلك  ن مرة، عن علقمة 

حديث رفع اليدين يف الصالة، ورواه شعبة   ملسو هيلع هللا ىلصوائل، عن أبيه، عن النبي  

بي، عن وائل حص  خرتي، عن عبد الرمحن الي  عن عمرو بن مرة عن أيب الب  

 ملسو هيلع هللا ىلص.جر، عن النبي  بن ح  
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فقال: ش أمحد،  ذلك  عن  من حصني،  وسئل  مرة  بن  عمرو  يف  أثبت  عبة 

قول شعبة،  الرمحن   القول  عبد  الب خرتي، عن  أيب  يقع شعبة عن  أين  من 

يشري إىل أن هذا إسناد غريب ال حيفظه إال حافظ،    !عن وائل؟  ،اليحصبي

مشهور( طريق  فإنه  أبيه،  عن  وائل،  بن  علقمة  من ه  بخالف  صور  ذه 

وترجيح من مل يسلك اجلادة عىل من   ،بسلوك اجلادة   تعليالت العلامء بامذا؟

 .سلك اجلادة 

، ونكمل يف الدرس القادم  ،يف يومنا هذا  -  ن شاء اهللإ   -في هبذا  نكت 

 :تفضلوا من عنده سؤال فليتفضل  ،نعم

ذا  ، إيا شيخ ما الفائدة من تعليل احلديث هبذه القاعدة ]السؤال الول[:   

؟ لننا إذا نظرنا  هل هي زيادة اطمئنان  ، ثبت عن الراوي ما خيالف ما روى

أ   التي  الحاديث  هبيف  القاعدة علت  بعلة    ؛ذه  أيضا  معللة  كلها  أهنا  نجد 

 . وثق منه، أو من هو أمخالفة العدد من الثقاتك ؛خرىأ

و  يل، أ   واتوضح   لو  -  فجزاكم اهلل خريا  -ا علة ضمنية  هن: أفالذي فهمت 

 ؟ م ال، أما فهمته صحيحا
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وليست هي    ،هل العلم من املتقدمني يعللون بمجردهابعض أ  ]اجلواب[:

فقط استئناسا  ،القرينة  هبا  فقط  هذا    ،ال  ،يستأنسون  عىل  يعتمد  بعضهم 

 ؛ما خيالف العامل اجلهبذ املعروف باتباع السنة :فيقول  ،ويعلل الروايات هبا

 .ال خيالف ما رواه من السنة

 ، امد عليهاال لالعت   ،هنا قاعدة تصلح لالستئناس هباأ  :لكن الذي يظهر يل 

فربام يكون هذا    ،وجه التأويالت يف املسائل الفقهية كثرية جدالن أ  ملاذا؟

قوى يف  ، ربام يكون قد وقف عىل حديث أ العامل الذي خالف ظاهر ما روى

هذا    رواه هو،وتأول ما    ،ذاكإىل  فذهب    ،داللته من احلديث الذي رواه هو

 . احتامل من االحتامالت

 ، ي يشء من ذلك ، أو أمنسوخاوربام يكون هذا احلديث الذي رواه عنده   

  ؛ ىل شخصخيتلف فيها الناس من شخص إ   ؛، وفهم الحاديثالتأويالتف

أ نأخذها قاعدة مطردة فلذلك ال يصح  عىل تعليل   وقاعدة نستدل هبا  ،ن 

  ،ال جمرد هذا القولالروايات التي وردت بأسانيد صحيحة ليس فيها علة إ

لتقوية مثل   ،الستئناس فقطل، فهي إذن  -  علمواهلل أ  - عتقده  هذا الذي أ

رجب  ابن  والذي تقدم وذكرناه من كالم    ،هذا اخلالف الذي حصل معنا

 . - علمواهلل أ -
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هل نقيس ذلك عىل احلديث    ،بالنسبة لسلوك طريق اجلادة ]السؤال ثاين[:   

رغم كونه مشتهرا بني العلامء نبحث  "  :املشهور يعني كام قال الشيخ مقبل 

 ؟ وشهرة عوام ،ىل شهرة علامءاجلادة هل ينقسم إ وسلوك  ،"فيه

ثني الذين  عند املحدّ   سانيداملقصود بسلوك اجلادة شهرة ال ،ال  ]اجلواب[:

ال عرشات  فعندما    ، حاديثحيفظون  حفظ  قد  ويكون  حيدث  يأت 

رواياتحاد ال من  أيث  عن  ثابت  مثال  حدّ نس،  :  قد  يكون  ث  عندما 

يكون قد سهل عليه حفظ    ،يثحاد بعرشات الحاديث من مثل هذه ال

، بخالف ما ن يروهيافمن السهل أ  ،خذ عليها لسانه، وأمثل هذه الطريق

 ،خرى تأتيه من طريق غريبة ال يعتاد عليها اللسانيكون عنده من طرق أ

قوي بشكل  بالذهن  عالقة  هي  روايته  وليست  تكون  احلالة  هذه  فمثل   ،

عند املحدثني، عند رواة    فالشهرة وعدم الشهرة اعتامدها عىل الشهرة   ، قوىأ

من شهرته  ِت وال يقاس عليها ما ذكر  ،وليس عند عامة الناس  ،حاديثال

عن    ،الكالم كله عن علامء احلديث  ،و غريهم، أو عند الفقهاء، أعند العلامء

 .حاديث بالتحديدرواة ال
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الثالث[: ال  هل   ]السؤال  الطريق  بهيكون  ينفرد  خرب   ذي  باب  من  الثقة 

 ؟الثقة

  وكالمنا كله يف  ،خبار الثقاتمن أ  -  با زيديا أ   -خبار كلها  ال  ]اجلواب[:

إالثقات لكن  تعارضت  ،  الثقاتذا  وأروايات  الثقات ،  املسألة   ،خبار 

هنا إمطروحة  لنا  رووا  الثقات  من  عندنا مجع  الن  معينا حلديث  ،  سنادا 

من أين جاء   ،سناد خالف فيه هؤالء الثقات كلهمجاء آخر وأتى بإ  ،معني

اإل الغريب هبذا  ال  ؟سناد  هذا  ثقةمثل  هو  مع   ،ثقة خرب  وخربه  ،  ن  لكن 

  تى هو ، ولكنهم مل يأتوا بام أيضاوغريه روى أ   ،غريه  روى ما مل يرو  ،املخالفة

 .هنا يصبح يف خرب الثقة شك وريب بسبب هذه املخالفة به،

 ؛ خمالفة هؤالء له  ذن:إ  ،ال وخيطيء وهيملننا نعلم أنه ما من ثقة إوذلك   

الثقة وأ  ،خطائهقرينة قوية جدا تدلنا عىل أن هذا احلديث من أوهام هذا 

 .ثقاتالحاديث  وهذا التعليل والشذوذ كله يف أ

، لكن اإلشكال عندنا يف  هي ضعيفة  ى أمرها، انته  :حاديث الضعفاءأما أ 

أ، نرثقاتالحاديث  أ ن  يد  الثقات الوهام والن  خطاء  خرج من أحاديث 

ال ويقع منه اخلطأ  ، فام من إنسان مهام حفظ إومههمالتي تقع منهم بسبب  
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  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ حاديث النبي  هذه الخطاء والوهام من أ  نستخرج  فكيف  ،والوهم

الطريقة الصحيح   ،هبذه  احلديث  يف  الذين وضعنامها  أبالقيدين  وهو  ال ، 

معل   وال  شاذا  احلديث  والاليكون  الخطاء  مجيع  بذلك  فنخرج    وهام ، 

 الثقات.  حاديثاملتوقعة من أ

هل يمكن لكم ذكر عامل ممن وقفتم عىل منهاجه ممن رآها    ]السؤال الرابع[:

 ؟ - جزاكم اهلل خريا -علة معتربة لتعليله 

محد له كالم يف  أن اإلمام أ  - ن  فيام أذكر ال   - محد  أظن اإلمام أ  ]اجلواب[: 

لكن كان   ،ن ، نسيته العلوه بذلك  الذي ألكن نسيت احلديث املعني    ،هذا

وقالوا   ،هبذه القضيةأعّلوها  صورة معينة    يعني  ،يف بايل واحد قريب جدا

ن  علوه بأ أو  ،علوا حديثا روته عائشةأ  ،يف عائشة بالتحديد  ،هذا خيالف رأيه

 .(1) يف بايلليس   ،ن، لكن نسيته الوال خيالفهعائشة قالت ق

 

ِن  منها   1 ِ إِذ  ري  ت  بِغ   ن كِح 
أ ة  ر  ام  ام  : »أ ي  ال  حديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: إن  الن بِي  صىل  اهلل عليه وسل م ق 

ا ب اطٌِل«، وقد   ه  اح  نِك  ا ف  لِيِّه  جت  و  خالفت عائشة ريض اهلل عنها مقتىض احلديث ومل تعمل به، حيث زو 

بنت  أخيها: حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر ريض اهلل عنه شقيق عائشة ريض اهلل عنها مع ابن أختها  

 أسامء ريض اهلل عنها: وهو املنذر بن الزبري، وكان أخوها عبد الرمحن غائب ا يف الشام. 

جت حفصة بنت عبد الرمحن  قال اإلمام أمحد:  هذا ال يصح، لن الزهري سئل عنه، فأنكره، وعائشة: زو 

 ( 1258/  3  )  مسائل حرب  بنت أخيها، واحلديث عنها، فهذا ال يصح.
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، سبحانك اللهم وبحمدك - ن شاء اهللإ  -نكتفي هبذا    ذن:إ ،طيب 

والسالم عليكم ورمحة    ، ليك ، أستغفرك وأتوب إنتأشهد أن ال إله إال أ

 .اهلل وبركاته
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من رشح   عرش  احلادي  الدرس  علم  "تفريغ  يف  والقواعد  الفوائد 

 .-تعاىل رمحه اهلل-احلنبيل  َرَجبللحافظ ابن  "العلل

 :-تعاىلحفظه اهلل –احلسن عيل الرميل  أبوقال الشيخ 

 :بعد أمااحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل 

حلقها احلافظ التي أدة الرابعة من قواعد العلل  زلنا يف القاعفال 

َرَجب  ا اهلل-بن  للرتمذي   -رمحه  العلل  لكتاب  -فتكلم    ،برشحه 

الرابعةيف    -رمحه اهلل األ  :القاعدة  احلفاظ  إذا روى  حديثا    ثباتفيام 

و بإ انبإسناد  منهم  واحد  ثقة    كانن  فإ   ،آخر  دسنافرد  املنفرد  هذا 

علامء  بني  به  تفرد  الذي  إسناده  قبول  يف  اخلالف  وقع  فقد  حافظا 

عند خمالفته ملن هم    ،ذةاأن روايته تكون ش  :والذي رجحناه  ،العلل

 . منه حفظا   أقوىأو  ،منه عددا   أكثر

ذكر    إذا    :-رمحه اهلل-ثم  احلفظ امل  كانفيام  احلفاظ يسء   ،نفرد عن 

الثقة  روايته تكون منكرة،    يف أن   إشكالوهذا ال   تفرد  إذا  وكذلك 
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احلفاظ وخالف  فذكر  والصدوق  الثقات ،  ذكره  ما  خيالف  إسنادا 

 .نحكم عىل روايتهم بالشذوذ ،احلفاظ

فاظ احلاملخالف املنفرد باإلسناد عن    كان فيام إذا    :- رمحه اهلل-ثم ذكر  

 .مع سوء حفظه قد سلك اجلادة

أن هذا كله إذا علم أن احلديث الذي واعلم  )   :-رمحه اهلل-ثم قال   

اختلف يف إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين، مل  

يف رواية احلديث عن    الرواة  إذا اختلف  :يعنيحيكم بخطأ أحدمها(  

 واهفر  ،أكثروخالفهم واحد أو    ،فرواه مجاعة بإسناد  :مثال  عمشاأل

األ  آخربإسناد   نحتاج    ،عمشعن  من   ،للرتجيحال  اخلطأ  ومعرفة 

 ،إذا تبني لنا أهنام حديثان  أماو  ،احلديث واحدا  كانال إذا  إ  ،الصواب

صحيحني هذا ما قاله ابن    يكونانبل    ،حدمها باخلطأ فال نحكم عىل أ

 . -رمحه اهلل-َرَجب 

 أي:   )وعالمة ذلك أن يكون يف أحدمها زيادة عىل اآلخر(   :ثم قال

)أن يكون يف أحدمها عالمة كون احلديث ليس واحدا بل حديثني  
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أنه حديث ىل اآلخر، أو نقص منه، أو تغري  زيادة ع به عىل  يستدل 

)فهذا يقول املعنى    تقاربفيعتمدون عىل اختالف اللفظ مع  آخر(  

 ن:إذ  عيل بن املديني وغريه من أئمة الصنعة: مها حديثان بإسنادين( 

فال ختالف يف   ،بإسناده  ا  ون كل حديث منفرديك ،فال وجه للرتجيح

)وقد ذكرنا كالم ابن املديني يف ذلك، يف باب صفة الصالة   الرواية

 يف كتاب الصالة.  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عىل

ال   أي:وكثري من احلفاظ كالدارقطني وغريه ال يراعون ذلك(  

)وحيكمون بخطأ أحد  م حديثان  أ  ا  ينظرون إىل كون احلديث واحد

 ، تقارباختلف لفظ احلديثني إذا رجع إىل معنى م  وإن  ،اإلسنادين

وابن املديني ونحوه إنام يقولون: مها حديثان بإسنادين إذا احتمل 

وكا النبيذلك،  عن  يروى  احلديث  ذلك  متن  وجوه    ملسو هيلع هللا ىلص    ن  من 

ما ال يعرف إال بإسناد   أماف،  ملسو هيلع هللا ىلص  متعددة: كحديث الصالة عىل النبي  

ألن   ؛يبعد فيه أن يكونا حديثني بإسنادينواحد، فهذا يبعد فيه ذلك(  

الوارد إسناد  اإلسناد  تقول  ،واحد  معنا  أن  يمكن  مها حديثان   فال 
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، عن جابر يف هدي النبي  )وكذلك حديث األعمش، عن أيب سفيان

 الغنم املقلدة. ملسو هيلع هللا ىلص 

، عن  األسود، عن يمإبراه)وحديثه عن  عمشاأل أي: ( وحديثه 

)فمن احلفاظ املقلدة  :ومل يقل الغنم(  ملسو هيلع هللا ىلص هدي النبي عائشة، يف 

 من قال: الصحيح حديث عائشة، وحديث جابر وهم. 

لتقليد، وليس يف  ا، يف أحدمها  خمتلفانومنهم من قال: مها حديثان  

فاستدلوا    ،ليس فيه هذا القيد  خرواآل  ،حدمها قيد املقلدةيف أ  ( اآلخر

مستقلني   حديثني  أهنام  عىل  ابذلك  حاتم  أبو  وقد   لرازي،)ومنهم 

  خمتلفان  ظاناللف"  : قال أبو حاتم الرازيسبق ذلك يف كتاب احلج(  

اختالف   عىل  ؟فاعتمد عىل ماذا  "رجو أن يكونا مجيعا صحيحنيوأ

املخرج احتاد  مع  حديث   ،اللفظ  يف  أيضا  التقليد  ذكر  صح  ولكن 

 أخرىمن طرق    ، عن عائشة  ،األسودعن    إبراهيم،عن    ،عمشاأل

األ عن  التقليد  عمشفروي  بذكر  الطريق  هذه  ذكره   ،من  وبدون 

جعل    فاعتامد أيب حاتم الرازي عىل عدم ذكر التقليد يف  إذن:،  أيضا
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حديثني احلديث  بصواب   ،هذا  رواية   ؛ليس  الرواية  نفس  ألن 

 . دعن عائشة ورد فيها ذكر التقلي  األسود عن  إبراهيم

)األعمش، عن    :خري ظروا معي يف املثال األنا  :أكثرلتوضيح املسألة   

النبي  أ جابر يف هدي  املقلدة(  ملسو هيلع هللا ىلص  يب سفيان عن  الغنم   الغنم  ذكر 

، عن عائشة،  ، عن األسودإبراهيمعن  )   عمشوحديث األ  ،املقلدة

النبي   هدي  اآلن  أين  شكالاإلالغنم(    ملسو هيلع هللا ىلص  يف  نعترب   ؟حصل  هل 

احلديثني روى   ؟نيخمتلف   نيحديث فيكونا    ،هذين  قد  جابر  فيكون 

وتكون عائشة قد روت   ،بذكر الغنم املقلدة  ملسو هيلع هللا ىلص  احلديث عن النبي  

 .بدون ذكر املقلدة ملسو هيلع هللا ىلص احلديث عن النبي 

فيه وهم  م مهاأ  الرواة عىل    حقيقة حديث واحد حصل  من بعض 

  ؟ومرة هبذا اإلسناد ،فروي مرة هبذا اإلسناد ،عمشاأل

املسألة  صورة  اآلن  ؛هذه  املطروحة  عندنا  املسألة  صورة  ال   ،هذه 

ت   إشكال اختلفا  إذا  اإلسنادين  أن  يف  ماذا   ،مااعندنا  فاحلديثان 

مستقلني  يكونان؟ األ  ،حديثني  غري  جاء  لو  فروى   عمشمثال 
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  ، الغنم املقلدة  ملسو هيلع هللا ىلص  جابر يف هدي النبي  عن  ن  سفيااحلديث عن أيب  

جابر   :وال يوجد خطأ وال وهم يف الرواية هنا هذا حديث مستقل

 عمش من طريق األ  آخروجاء حديث    ،روى احلديث هبذه الصورة

عن عائشة يف هدي   األسودعن    إبراهيممثال أو من طريق غريه عن  

 الغنم ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 ، فهذا حديث ثان مستقل  ،وليس هناك وهم وخطأ يف هذه الرواية

بصورة روى  بصورة    ،جابر  روت  بني    أخرىوعائشة  فتجمع 

 .ي طريق من طرق اجلمعاحلديثني بأ 

إذا احتد املخرج   ،ها هنا املشكل  احتد املخرج إذا    أين؟  شكاللكن اإل 

حديثا   احلديث  نعترب  الرواية    ،واحدا    هل  نرجح  ذلك  بعد  ثم 

اخلطأ   ،الصحيحة األأ  ؟ونرتك  أن  نعترب  بإسنادي  عمشم  ن  رواه 

 ،نفسه  عمشحديثني مستقلني كل حديث بإسناد لألا  كانف  ،خمتلفني

 .ها هنا حمل اخلالف يف هذه املسألة
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وجدنا قرائن   أننا إذاال شك    ،والعلامء يعتمدون يف ذلك عىل القرائن  

واحد احلديث  أن  عىل  تدلنا  الرواية    ،قوية  وننظر  نرجح  عندئذ 

عىل   إذا مل توجد عندنا قرائن قوية تدلنا  أما  ،الصحيحة ونرتك اخلطأ 

أنه واحد  ،أن احلديث منفصل أو    ،عندئذ نعتربه حديثا واحدا  ؛ أو 

 . نبناء عىل القرائ ،ال ُبد  نرجح وحديثا  مستقال ، ف

 ة قهو يف احلقي   احلديثمن وجود قرائن قوية تدل عىل أن    ن: ال ُبد  إذ 

رجح بناء  فن   ،ث واحد، فإذا مل توجد قرينة فاألصل أنه حدييثاندح

 .من الرتجيح ال ُبد  و عىل ذلك،

 ، أنه حديث واحد  صلاأل  :ل اآلن بأننا نقونكأ   :يعني   قلنا هذا؟  ملاذا 

نعم ألن    :قلنا  ، دلة وبراهني تدلنا عىل أهنام حديثانحتى يأيت عندنا أ

 ،قوية تدل عىل أن احلديث واحد  اد املخرج قرينةاحت  ؛املخرج احتد

فهنا يقوى جدا عندنا    ،وإذا اجتمع مع احتاد املخرج السياق والسبب

ك أن كانمناك قرائن من خالل القرائن هذه بإ ه  ،أن احلديث واحد

فإذا تبني أهنام    ؛م حديثانحديث واحد أبأنه    ،حتكم عىل احلديث هذا
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  ، ال حتتاج إىل ترجيح يكون هذا إسناد مستقل  ،مرنتهى األاحديثان  

بإسناده استقل  ي  ،وهذا إسناد مستقل وكل حديث  مل  إذا  تبني  لكن 

أهنام حديثان فيبقى عندنا مع احتاد املخرج يبقى عندنا أهنام حديث 

ونعرف   ، رجح بني الرواةون ، أن ننظر يف اإلسناد  ال ُبد   ن:فإذ ،واحد

رجو أن تكون ، أومن الذي حفظ يف مثل هذه احلالة  ،من الذي وهم

 .الصورة عندنا واضحة

إذ  :نقول  خالصة:  املوضوع  املخرج،  هذا  اختلف  يكون ا  بأن 

أ  ط  ، فال ُي حد رواتهيف أ  انال يلتقي   ما،ااحلديثان خمتلفني يف اإلسناد ت

وأ مستقل نيحديث   يكونانحدمها  العالئي  ،ني  اختلفت "  :قال  إذا 

احلديث الفاظه    ،خمارج  حديثني فوتباعدت  أن جيعال  ينبغي  الذي 

حتاد املخرج عىل ا  ؟ اعتمد عىل ماذا  ،"فيه  إشكالمستقلني وهذا ال  

إذا   أماو"  :قال  ؟ين احتد املعنىأو  ،لفاظ؟ وعىل تباعد األوعىل ماذا

وهي الصورة التي بني   ،"فهنا يقوى اخلالف يف املسألةاحتد املخرج  

يف حال احتاد املخرج    ،-رمحه اهلل-يدينا التي يتكلم عليها ابن َرَجب  أ
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اآلن نفعل  َرَجب    ؟ماذا  ابن  لنا  اهلل-ذكر  العلل    -رمحه  علامء  عن 

 : مذهبني

إذا حصل يف املتن زيادة أو نقص أو تغري    املَِدينيأن عيل ابن  :  األول

الدارو  ، حديثني مستقلني،يعتربمها إسنادين قطني فال ينظر إىل  أما 

أنت عندما تالحظ أن املسألة عندهم مبنية عىل غلبة الظن    ن:ذلك إذ

الواحد م أ  أن  ،نهمعند   ؟م حديثانهذا احلديث هو حديث واحد 

اعتربمها   يبن املدينعيل    فاآلن  ،هبُ ل  غَ حدهم يُ غلب عىل ظن أفالذي ي

ملاذا حديثني  ؟حديثني  وجعلهام  اعتمدها  قرائن  وجد  أما   ،ألنه 

فال   ي،عيل ابن املدين   اعتربهاقطني فام اعترب هذه القرائن التي  الدار

 .مرنتهى األاملخرج عنده يراعي هذه املسألة إذا احتد ا

خالصتها  نإذ  عندنا  فال    :املسألة  خمرجه  اختلف  إذا  احلديث  أن 

أهنام    إشكال مستقلةحديثني  يف  معاملة  يعامل  حديث  ن  إو  ،كل 

 .املعنى أو احتد املعنى أو حتى احتد اللفظ تقارب
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اإل  هنا  ها  املخرج  احتد  إذا  احتاد    صلاأل  شكاللكن  عند  عندنا 

 صلاأل  ،املعنى   تقاربإذا احتد املخرج و  ،املخرج أنه حديث واحد

حتى تأيت عندنا قرائن قوية تدلنا عىل أن   ،أنه حديث واحد  :عندنا

حديثان احلديث  واحد  ،هذا  حديثا  احلديث    كان فإذا    ا،وليس 

وروي بإسنادين هنا حصل خمالفة نرجع إىل ما كنا تكلمنا    ،واحدا

الثقة تفرد  تفرده  ، عليه يف مسألة  تقدمت  ،وعدم  التي  هذا    ،املسألة 

 .خالصة هذا البحث

يف القاعدة    إشكالن عنده  مَ   ،قبل أن ننتقل إىل القاعدة اخلامسةاآلن  

اخلامسة إىل  ننتقل  أن  قبل  فليتفضل  الرابعة  ،الرابعة   هذه  :القاعدة 

العلل يف  جدا  مهمة  ونعرف    ،قاعدة  جيدا  فهام  فهمها  من  بد  ال 

الرتجيح يف  عليها  اعتمدنا  التي  جيدا  ،القرائن  حفظا   ،ونحفظها 

واحدا حديثا  احلديث  نعترب  حديثني  ، ومتى  نعتربه  هذاومتى   ، 

 . ة الرابعة وهي مهمة جداخالصة القاعد
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ذكر األسانيد التي ال  )  :-اهلل  رمحه-  قال ابن َرَجب  :القاعدة اخلامسة

يثبت منها يشء، أو ال يثبت منها إال يشء يسري مع أنه قد روي هبا 

أن اإلسناد الذي يقول فيه   :هذه القاعدة نستفيد منهاأكثر من ذلك(  

حديث يأتيك هبذا اإلسناد    ي  ، بأن أ امء العلل بأنه ال يثبت فيه يشء عل

 . بتعلم أن هذا احلديث هبذا اإلسناد منكر غري صوا

قالوا  أما  حديث   :إذا  أو  حديث  اإلسناد  هبذا  ورد    ،ةثالثو  أن  ابأنه 

األ  واونص هذه  فتحفظ  األ  ،حاديثعليها  هذه  أن    حاديث وتعلم 

يشء يأتيك هبذا    ي  والباقي أ  ،أو األربعة هي الصحيحة  ،الثالث مثال

منكرا يكون  فقالوا:    أما  ،اإلسناد  حيددوا  مل  اإلسناد  إذا  هبذا  روي 

ا روي به منكر فهنا تكون عىل حذر تنتبه يسرية، وكثري ممأحاديث  

، وتدقق فيه زيادة عن النظر فيهوتُ   ،للحديث الذي يأيت هبذا اإلسناد

هذا ما    ،ال مما هو حمفوظخشية أن يكون مما هو منكر،    ،عىل غريه

 .نستفيده من القاعدة
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  عن النبي عن أنس عن احلسن قتادة)  :-رمحه اهلل-قال املؤلف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ِدجييهذه السلسلة، قال   : ال يثبت منها حديث أصال  من رواية  الرَبْ

يف    هذهالثقات(   ليس  يشء الالسلسلة  منها  الستة    أخرج و  ،كتب 

ن عن قتادة ع  ُشْعَبةواحدا من رواية    النسائي يف سننه الكربى إسنادا

دون   ،يروونه عن قتادة عن أنس  ُشْعَبة  أصحاب  أكثرولكن    ،أنس

 أخرجه مسلم يف صحيحه إذن: وهبذا    ،ذكر احلسن فيه وهو املحفوظ

مل   ُشْعَبةف ، حلسن عن أنس هي وهمعن قتادة عن ا  ُشْعَبةفروايته عن 

ولكن    ،روى عن قتادة عن أنس مبارشة  ُشْعَبة  يرو هذا اإلسناد البتة،

أو    ،الستة  أصحابقية  ب  أما   ،خطأ بعض الرواة عنه فذكر فيه احلسنأ

يرجوا   مل  عموما  الستة  اإلسنادالكتب  حديثو  ،هبذا    ، اواحد  اال 

ِدجييوهذا مما يؤكد كالم   .-رمحه اهلل- الرَبْ

املسيب، عن أيب هريرة، )قتادة، عن سعيد بن  :-رمحه اهلل-ثم قال 

 .ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي
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ِدجييقال   منها   ُشْعَبةمعلولة، وليس عند    : هذه األحاديث كلهاالرَبْ

  ند سعيد بن أيب َعروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وع  يشء،

كلها    ؛التي وردت هبذين اإلسنادين  حاديثاأل  :يقول  وفيهام نظر( 

مع من    ،لولةأحاديث  ثالثة  أحفظ  قتادة  أصحابوذكر  هم  بل   ،

هم  أصحابثبت  وأ وهشوسعيد    ُشْعَبة  :قتادة  عروبة  أيب  ام بن 

أوثق    ؛الدستوائي الثالثة  هذه   :وقال   ،قتادة  أصحابهؤالء  بأن 

تروىاأل التي  ي  حاديث  ال  اإلسنادين  عند هبذين  منها  يشء  وجد 

وقد ذكر أبو حاتم    ،بن أيب عروبةهؤالء الثالثة إال حديث عند سعيد  

عند هشام   آخروحديث  بأنه حديث موضوع،    - رمحه اهلل-الرازي  

يصحا:  وقال  ،الدستوائي فال  نظر  فيهام  إذن: أصالن  بأن  عنهام     

 . ال يروون عنه هبذين اإلسنادين شيئاقتادة    أصحابفجهابدة 

، لكن  به  حاديثالرتمذي وابن ماجه بعض األ  أخرجواإلسناد الثاين  

و ومسلم  أالبخاري  يرجوا  مل  دود  وأبو  هبذا النسائي  حديث  ي 

قوةاإلسناد لك  يبني  وهذا  ذكرت  هذ  ،  التي  الكتب  هذين  ه  عىل 
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والنسائي    ،بنيالكتا ومسلم  البخاري  داكتاب  من   أقوىود  وأيب 

أن هذين اإلسنادين   مر:فخالصة هذا األ  وابن ماجه كتاب الرتمذي  

 .حديث يرد هبام ي  ال يصح أ

املسيب، عن أيب  )حييى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن  :قال

 .ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، عن النبي 

ِدجييقال  : قال ابن املديني: مل يصح منها يشء مسند هبذا الرَبْ

ي حديث متصل إىل ينفي صحة أ املَِدينيبن اآلن عيل اإلسناد( 

عن سعيد  نصاريسعيد األبن  حييى :، يعنيهبذا اإلسناد ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ِدجييأما  ،املسيب عن أيب هريرة   :فقال واحدا   استثنى حديثا  ف الرَبْ

ِدجيي)وقال  ن حديث سليامن بن : ال يصح منها يشء إال مالرَبْ

 بالل، من حديث ابن أيب أويس عن أخيه، عنه.

كثري منها هي    قال: وسائر ذلك مراسيل، وصلها قوم ليسوا بأقوياء( 

قوم) مراسيل   منقطع  ماإ  :يعني  ( وصلها  من    ،ةأهنا  مرسلة  أهنا  أو 

التابعي ال  رواية  وا يذكرون املرسل هبذا كانفالسلف    ،ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  عن 
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سيب إىل النبي  املبن : أنه يريد ما أضافه سعيد فالظاهر ،املعنى وهبذا

 .ملسو هيلع هللا ىلص 

 ،هبا  واحدا    البخاري يف صحيحه حديثا    أخرجهذه السلسلة  

أخيه( ) من رواية   أويس عن  أيب  ابن  بن بالل، من حديث   سليامن 

ِدجييالسلسلة التي ذكرها   . الرَبْ

 .حديثا آخر  ابن ماجه  أخرجو 

ْيَطاُن َعىَل َقافَِيِة َرْأِس َيْعِقُد ": 1احلديث الذي أخرجه البخاري  الشَّ

وهو من رواية: إِْساَمِعيُل ْبُن َأيِب ُأَوْيٍس، عن أخيه، عن   "َأَحِدُكْم... 

ُسَلْياَمَن ْبِن باَِلٍل، َعْن حَيَْيى ْبِن َسِعيٍد به، وهو اإلسناد الذي استثناه  

ِدجيي  . الرَبْ

 )حييى بن سعيد األنصاري، عن أنس: قال: 

 

1  3269 . 



16 

 

فيه  قال   ِدجيي: هي صحاح، وهي ثالثة أحاديث، منها حديث  الرَبْ

أخرج مسلم  وسائر حديث حييى، عن أنس، فيها نظر(    اضطراب،

 حديثني، وأخرج البخاري أربعة أحاديث هبذه السلسلة.

 بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:  مَح اد) 

 قال سليامن بن حرب: مل يصح هبذا اإلسناد إال حديث واحد،

 وأنكر حديث نافع عن ابن عمر، عن عمر يف تقبيل احلجر.

 وقال: ليس هو عن أيوب قط. 

 تقبيل يفبن عمر، عن عمر  عن أيوب، عن نافع، عن ا  مَح ادوحديث  

 ، رواه غري واحد عنه.احلجر

ة عن أيوب، قال: نبئت  لي  وخرجه مسلم يف صحيحه، ورواه ابن عُ 

لكن الرواية املتصلة أخرجها  أن عمر قبل احلجر، كذا رواه مرسال (  

من عرشة  أكثر  البخاري يف صحيحه  وأخرج  مسلم يف صحيحه، 

،  مَح ادأحاديث هبذه السلسلة، وبعضها: عن سليامن بن حرب، عن  

عىل  يتكلم  احلفاظ  من  فكلٌّ  البخاري،  من  قريبا  أخرج  ومسلم 
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فالظاهر عنده،  يرتجح  ما  كان    :حسب  البخاري  ما ال  أن  يرتيض 

منها إال حديث   ما يصح  السلسلة  أن هذه  ذكره سليامن بن حرب 

أحا فواحد،   من عرشة  أكثر  أخرج  كذلك  قد  السلسلة،  هبذه  ديث 

 . قريبا من هذا العدد هلذه السلسلة أخرج مسلم

 )حييى بن اجلزار عن عيل:  :-رمحه اهلل-ثم قال املؤلف 

، مل يسمع حييى بن اجلزار عن عيل إال ثالثة ُشْعَبةابة عن بَ قال َش 

 أشياء. 

ض اخلندق وأن رجال  جاء رَ ة من فُ َض رَ قام عىل فُ   ملسو هيلع هللا ىلص  منها أن النبي  

هذا؟ يوم  أي  فقال:  عيل،  الثالث  ( إىل  حممود    :واحلديث  بن  نسيه 

  ن الذي ذكر هذه القصة، واحلديث الثاين الذي ذكره عن عيل اليْ غَ 

بلِ  فأخذ  النحر،  لقيه رجل يوم  جامه، فسأله عن يوم احلج أن عليا 

 وغريه. ،2أخرجه ابن أيب شيبة  "هو هذا اليوم"األكرب فقال: 
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احلديث يف  اخلندق(    :وقوله  ُفَرض  من  ُفَرَضة  عىل  عىل    أي:)قام 

مداخله من  إمدخل  ومنفذ  احلديث  ،ليه،  تتمة  عن "  :ويف  شغلونا 

، مأل اهلل بيوهتم حتى غابت الشمس  ،صالة العرص  ،الصالة الوسطى

ورصح   ،ُشْعَبةيف صحيحه من طريق    مسلم  خرجهأ  "و قبورهم ناراأ

حاديث التي سمعها  ، فهذا احلديث من األفيه حييى بالسامع من عيل

يب  بن أمما رواه عن عيل    ،غال يف التشيع  شيعي  :وهو  ،حييى اجلزار

حييى اجلزار مل    ن أ  :غريهو  ُشْعَبةوكام ذكر العلامء    ، وسمعه منه  طالب

 .حاديثيسمع من عيل إال ثالثة أ

 : َسُمَرةاحلسن عن  ) 

قيل أنه مل يسمع منه سوى حديث العقيقة، وقيل مل يسمع منه شيئا   

 بالكلية.

ن للعلامء يف سامع احلسن من  ق  لَ ذكر ابن املُ وقد ذكرنا ذلك غري مرة( 

مذاهب  َسُمَرة مطلق  :األول  :أربعة  منه  عدة    ا؛أنه سمع  منه  سمع 
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أنه مل يسمع   :الثاين  .والبخاري  املَِدينيبن  وهو مذهب عيل    ،أحاديث

 . وغريمها َمِعنيبن ، وهو مذهب ُشْعَبة وحييى منه مطلقا

إأن  :الثالث العقيقةه مل يسمع منه  النسائي   ،ال حديث  وهو مذهب 

 .وعبد الغني املرصي وغريمها

 .قاله بعض الشافعية ،أحاديثال ثالثة ه مل يسمع منه إأن :الرابع 

عن    شيئا  له  يرج  مل  حديث   أخرجو  َسُمَرة،ومسلم  البخاري  له 

 .َسُمَرةهذا ما جاء يف رواية احلسن عن   َسُمَرة،العقيقة فقط عن 

بن    َسُمَرةوأما روايته عن  "  :قال   "جامع التحصيل"العالئي يف  قال   

العقيقة  :جندب حلديث  منه  سامعه  البخاري  صحيح  وقد   ،ففي 

كبرية نسخة  عنه  األربعة  ،روي  السنن  يف  بن   ،غالبها  عيل  وعند 

وكذلك حكى الرتمذي عن البخاري نحو    ا،ن كلها سامعأاملديني  

، وذلك  هي كتاب  :وقال حييى بن سعيد القطان ومجاعة كثريون  ،هذا
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من   َسُمَرة أحاديثحدث احلسن  ،هي كتاب ،3"نقطاعال يقتيض اال

شيم  ثنا هُ   :ويف مسند أمحد بن حنبل"وليس سامعا مبارشة    ،كتاب

إن عبدا   :جاء رجل إىل احلسن البرصي فقال  :قال  ،الطويل  مُحَْيدعن  

أَ  إن  ، قبَ له  نذر  يده  وأنه  يقطع  أن  عليه  حدثنا    : فقال  ،قدر  احلسن 

الشاهد  "َسُمَرة ماذا  :هذا  ما   :قال"  َسُمَرةحدثنا    ؟قال احلسن  قل 

  خطبة إال أمر فيها بالصدقة وهنى عن املثلة،   ملسو هيلع هللا ىلص  خطبنا رسول اهلل  

 ن: إذ،  "لغري حديث العقيقة واهلل أعلم  َسُمَرةوهذا يقتيض سامعه من  

 ن:إذ  َسُمَرة،هذا احلديث الذي ذكر رصح فيه احلسن بالسامع من  

  ،من حديث العقيقة  أكثر  َسُمَرةدل ذلك عىل أن احلسن قد سمع من  

لكن عيل   ،أحاديثال ثالثة  سمع منه إلكن بعضهم نص عىل أنه مل ي

وعىل كل   ،من ذلك   أكثروالبخاري يذهبا إىل أنه سمع منه    املَِدينيبن  

ا  :حال مدلساحلسن  رواية  ،لبرصي  منه  تقبل  يرصح   ،ال  حتى 

 . بالتحديث
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قال   داود   مُحَْيد)   :-اهللرمحه  –ثم  أبو  قال  أنس،  عن  الطويل، 

قال   إنام روى  ُشْعَبةالطياليس:  منه مخسة   مُحَْيد:  ما سمعه  أنس  عن 

 .ا الطويل إنام سمع من أنس مخسة أحاديثمُحَْيدأي: أن أحاديث( 

عن أنس مل    مُحَْيدبن سلمة: عامة ما يروي    مَح اد)قال أبو داود قال  

عرفنا من الواسطة، الواسطة    إنام عامتها سمعه من ثابت(   ،يسمع منه

بأنه أخذ بعض   :ن؟ ثابت البناين، ثقة ثبت، وبعضهم أضافهو مَ 

 األحاديث عن قتادة، واآلخر: ثقة. 

العِ  عُ   َمِعنييل عن حييى بن  جْ )وذكر  قال  عن أيب  بيدة احلداد، قال: 

 دد عال  زادمن أنس إال أربعة وعرشين حديثا (    مُحَْيد: مل يسمع  ُشْعَبة

والباقي سمعها من  "قال:    -ُشْعَبةأي: كالم  –عندنا، وتتمة كالمه  

ف ثب ته  أو  ثابتثابت،  يف  "يها  َعدي  ابن  قال  أحاديث ":  مُحَْيد،  له 

كثرية، وقد حدث عن األئمة، وأما ما ذكر عنه أنه مل يسمع من أنس 

إال مقدار ما ذكر، وسمع الباقي من ثابت عنه، فإن تلك األحاديث  

َعن َأَنس وروى عن    يميزه من كان يتهمه أنه عن ثابت ألنه قد روى
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فأك أحاديث  َأَنس  َعن  َأَنس  ثابت،  َعن  َرواه  الذي  أن  بابه  ما يف  ثر 

َأَنس وقد سمعه من ثابت إذن: فروايته   ،4"البعض مما يدلسه، َعن 

 عن أنس مقبولة عىل كال احلالتني:

إما أن يكون احلديث مما سمعه من أنس مبارشة، وهذا متصل،  -

 منتهي األمر. 

عن   - قتادة  عن  أو  أنس،  عن  ثابت  عن  أخذه  مما  يكون  أن  أو 

 ثابتا وقتادة ثقتان. هذه احلالة أيضا ثابت؛ ألن أنس، ويف

ومسلم،   البخاري  أنس:  عن  روايته  من    أكثرالبخاري  أخرج 

  أماو  ،ها البخاريأخرج  حاديثاج عنه عن أنس عرشات األخراإل

لكنه روى له عن أنس يف    ،ومل يكثر  حاديثفروى بعض األ  :مسلم

الطويل    مُحَْيدفرواية    ن: إذ  ،يف صحيحه  سأن  له عن  أخرج  ه؛صحيح

 س مقبولة عىل كال احلالتني.عن أن
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القادم    الدرس  يف  ونكمل  هنا  إىل  اهلل-نتوقف  شاء   ،-إن 

وبحمدكا سبح اللهم  أنك  أن،  إ  شهد  إله  أنتال  أستغفرك  ال   ،

 . والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،توب إليكوأ
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الفوائد والقواعد يف علم "عرش من رشح  ثان تفريغ الدرس ال

 .-تعاىل رمحه اهلل-للحافظ ابن رجب احلنبيل  "العلل

 : -تعاىلحفظه اهلل –احلسن عيل الرميل  أبوقال الشيخ 

 :ما بعدأ ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،احلمد هلل

  ، ا منهاأنوقر  ،فتوقفنا يف الدرس املايض عند القاعدة اخلامسة 

املؤلف   فيها  اهلل-وقرر  منها )   :-رمحه  يثبت  ال  التي  األسانيد  ذكر 

أو  ) ما ال يثبت منها يشء البتة  إ (  يشء، أو ال يثبت منها إال يشء يسري

وذكر (،  من ذلك  أكثرال يثبت منها إال يشء يسري مع أنه قد روي هبا  

 :سانيدمن من هذه األ

 .، عن احلسن، عن أنسَقتاَدة :ايةور  -

 .، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرةَقتاَدة :ورواية -

عن سعيد بن املسيب، عن    ،صارين األحييى بن سعيد    :ورواية -

 . أيب هريرة

 . صاري، عن أنسناألعيد حييى بن س: ةوكذا رواي -
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 . محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر :ورواية  -

 . عن عيل ،ارحييى بن اجلز   :ورواية  -

 .رةم  عن َس  ،نَس احلَ ورواية   -

 .سأنعن  ،يد الطويلمح   :ورواية -

الزبري بن )   :نكمل اليوم من عند  ،هنا وقفنا يف الدرس املايض  إىل 

 (. ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عن أنس ،ديعَ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصالزبري بن َعدي، عن أنس، عن النبي  )   :-رمحه اهلل-قال املؤلف  

ابن   حديث  َمِعنيقال  يعني  واحد،  حديث  إال  له  ليس  يأيت ":  ال 

منه رش  بعده  والذي  إال  زمان  احلديث    ( "عليكم  ه  أخرجهذا 

مسلم   أخرجو  ،عن أنس  ،الزبري بن عديعن    :البخاري يف صحيحه

قالأنس  أنعن    أيضاله   اهللِ  "  :ه  َرُسوُل  َثََلٍث    ملسو هيلع هللا ىلصُقبَِض  اْبُن  َوُهَو 
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َثََلٍث َوِستِّيَ  اْبُن  َوُهَو  َبْكٍر  َوَأُبو  َثََلٍث  َوِستِّيَ   ،  اْبُن  َوُهَو  َوُعَمُر   ،

 .ه له مسلم يف الصحيحأخرجخر آهذا حديث  1"َوِستِّيَ 

 وكذا قال ابن حبان. )  :-رمحه اهلل-املؤلف  قال

 ة أحاديث أو مخسة.أربعوقال أبو حاتم الرازي: له عنه 

 رش بن احلسني األصبهان، عن الزبري، عن أنس، عن النبي وروى بِ 

حاتم   ملسو هيلع هللا ىلص أبو  قاله  موضوعة،  وهي  حديثًا،  عرشين  نحو  نسخة 

 (. وغريه

املؤلف   قال  اهلل-ثم  أنس )   :-رمحه  من  سمع  أنه  قيل  األعمش: 

منه   يسمع  مل  أنه  وقيل  سامع    أي:  ( شيئاً حديثًا،  يف  خالف  حصل 

مل    ( الكتاب   أولوقد سبق ذلك مستوىف يف  )   :س قالأنمن    عمشاأل

 ،الن سائيوال    ،وال مسلم  ،س شيئاً أنعن    عمشالبخاري لأل  خيرج

 

1
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وخرج   ،واحداً   حديثاً   داود  أبوخرج له    ،ود والرتمذيدا  أبوج له  خر  

 .له الرتمذي

سامع  ونص   عدم  املدعيل  :  سأنمن    هعىل  وابن  بن    َمِعني يني 

كل   ،حجة يف هذا الباب  ئمةوكفى هبؤالء األ  .والبخاري والرتمذي

له جمرد رؤية    إنام  ،سأنمل يسمع من    عمشاأل  أنهؤالء نصوا عىل  

 .فقط

ْهري)   :-رمحه اهلل-ثم قال املؤلف    ( ه مل يسمع من ابن عمرأنقيل    الزُّ

  (سمع منه حديثني   :وقيل)   َمِعنيبن حنبل وابن    أمحدقال هذا الكالم  

كذا ذكره حممد بن حييى عن  ) بن السني  بكر    أبوبن املديني وقاله عيل  

 . ( َمْعَمرعبد الرزاق عن 

وقال    ،فقط حديثني يف سننه الصغرى  الن سائيله عن ابن عمر    أخرج 

ْهري"  :ثانابن السني بعد احلديث ال  ،سمع من ابن عمر حديثني  الزُّ

 .يف الصغرى  الن سائيه  أخرجاحلديث الذي    أي:  "ومل يسمع هذا منه



5 

 

)أبو إسحاق عن احلارث: مل يسمع منه   :-رمحه اهلل-ؤلف  املثم قال   

هو   :واحلارث  ،يعيبِ الس    :هذا هو  إسحاق  أبو  ة أحاديث( أربعغري  

البخاري وال مسلم   ،وهو ضعيف  ،عورابن عبداهلل األ له   مل خيرج 

والباقي ، ة أحاديثأربعث: مل يسمع منه غري إسحاق عن احلار)أبو 

ْعَبةكذا قال ، كتاب أخذه   وغريه.ِعْجيِل ، وكذا قال الش 

ما سمع أبو   اش، قال: قل  ي  : سمعت أبا بكر بن عَ أمحد  ماموقال اإل

السبيعي  إسحاق أبو :عىل كل إسحاق من احلارث؛ ثالثة أحاديث( 

رواي  ،مدلس تقبل  بإته  وال  بالتحديث ال   ثواحلار  ،الترصيح 

حد أفلم ينص    ،الثالثة التي ذكرت  حاديثما األأ   ،يفعض  :عوراأل

 واهلل أعلم  .حاديثمن علامء العلل عىل هذه األ

هو    :هذا  احلََكم   :( ِمْقَسمعن    احلََكم)   :-رمحه اهلل-  املؤلف  ثم قال

ع   ثبت  ،يبةتَ ابن  دل    ،ثقة  ب  :  ِمْقَسمو  ،سربام  ابن   ،صدوق  ،ةجرَ هو 

وله يف البخاري حديث واحد من غري رواية    ،ليس له يف مسلم يشء 
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 أبو  :ةربعاأل  ؛معن مقس  احلََكم  رج روايةأخو  ،بن عتيبة عنه   احلََكم

 ه. وابن ماج الن سائيوالرتمذي و داود

املؤلف   اهلل-قال  كثرياً )   :-رمحه  عنه  عن    احلََكم  أي:  ( روى  روى 

ْعَبةة أحاديث، قاله أربعومل يسمع منه سوى )  كثرياً  ِمْقَسم  .ش 

 ها موقوفات.قال أبو داود: وليس فيها مسند واحد، يعني كل  

ْعَبةسعيد، عن    بنذكر ابن املديني، عن حييى   ، أنه قال: هي مخسة  ش 

ْعَبةأحاديث وعدها   الوترش  الرسول   كان   :وهو حديث  (: حديث 

   .2"ََخٍْس، ََل َيْفِصُل َبْينَُهنَّ بَِكََلٍم َوََل َتْسلِيمٍ ُيوتُِر بَِسْبٍع َأْو  " ملسو هيلع هللا ىلص

قنت يف    -ريض اهلل عنه -عمر    أنوهو حديث    :( وحديث القنوت) 

 .الفجر
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َعِزيَمُة الطَََّلِق اْنِقَضاُء "  :قال ابن عباس  :( زمة الطالقوحديث عَ ) 

ََمعُ ربعاأل  ،3"مصنفه"شيبة يف    أيبه ابن  أخرج "ِة َأْشُهٍر، َواْلَفْيُء اْْلِ

 .وغريه

 .موهذا يف صيد املحرِ ( معَ وحديث جزاء ما قتل من الن ) 

حائض)  وهي  امرأته  يأيت  عباس    ( والرجل  ابن  عن أنعن  سئل  ه 

َحاِئض  َيأْ الذي   َوِهَي  اْمَرَأَته   َقاَل يِت  نِْصِف ":  ،  َأْو  بِِدينَاٍر  ق   َيَتَصد 

من   احلََكمالتي سمعها    حاديثهذه األ  ،4داود   أيبوهو عند    "رِدينَا

 .ِمْقَسم

 عن أيب العالية:  َقتاَدة)  :-رمحه اهلل-ثم قال املؤلف 

ْعَبةقال   ة أحاديث. أربع: مل يسمع منه إال ش 

 

3  18924  ،18867 . 

4
 ، مرفوعا. 2168،  264   
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َما َينَْبِغي لَِعْبٍد َأْن َيُقوَل إِِّنِّ "  :هذا احلديث و(  وحديث يونس بن متى

 .هه البخاري يف صحيحأخرج ديث احل "َخْْيٌ ِمْن ُيوُنَس ْبِن َمتَّى

ما   يأدرعرفه وال  أمل    هذا احلديث  ( وحديث ابن عمر يف الصالة ) 

وقفت له عىل كالم يف   -رمحه اهلل-  نالب حتى الشيخ األ  ،الذي يعنيه

 . "حديث هو  ي  أ أدرمل " :يقول "داود أيبضعيف "

وليس   ،هو ختمني وظن  إنامف  "عبوداملعون  "ما ما ذكره صاحب  أو 

 ه. احلديث الذي ذكر هأنفيه دليل عىل 

القضاة ثالثة)   :قال البيهقي وغريه عن عيل من  أخرج(  وحديث  ه 

ْعَبةمن رواية    ،قوله   "القضاة ثَلث "  :العالية  أيبعن  ،  َقتاَدةعن    ،ش 

 .احلديث

وأرضاهم )  مرضيون،  رجال  عندي  شهد  عباس:  ابن  وحديث 

 .البخاري يف صحيحه ه أخرجذا احلديث ه( عندي عمر

غري :(  وقد خرجا له يف الصحيحني عن أيب العالية حديثني آخرين) 

 .فاأنة التي ذكرت ربعاأل حاديثهذا األ
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ال إله  إال    ":وهو حديث متفق عليه(  أحدمها: حديث دعاء الكرب) 

ليلة أرسى   ملسو هيلع هللا ىلصوالثان: رؤية النبي  ) خره  آ  إىل  "..اهلل العليم احلكيم

وهذا احلديث متفق عليه الصحيحني    ( ءبيا اآلنه من  به موسى وغريَ 

 .أحاديثفمجموع ما ذكر هنا ستة 

 أبو سفيان طلحة بن نافع:)  :-رمحه اهلل-ثم قال املؤلف  

ْعَبةقال   َيْيَنةوابن    ش  ه مل  أن  أي:  ( : روايته عن جابر إنام هي صحيفةع 

 . وجد صحيفة وحدث هبا عنه إناميسمع منه 

 فرواه عن جابر، ومل يسمعه.ومرادمها: أنه كتاب أخذه ) 

ْعَبةوروي عن   إنام هو كتاب   ش  قال: حديث أيب سفيان عن جابر، 

 . ثقة :بن قيسسليامن هذا (  يرِ شك  سليامن اليَ 

 الرازي، عن حييى بن أيب زائدة، قال: ىل  عَ وقال ابن املديني: قال م  ) 

ة أربعمل يسمع أبو سفيان من جابر إال    ، قال:ناال سمعت يزيد الد

 ،هو الذي ذكر هذا الكالم وهو صدوق  ناالالدهذا يزيد    ( أحاديث

 .البخاري عليه ماموسيأيت رد اإل
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عن البخاري، قال: كان يزيد أبو خالد    "علله"وذكر الرتمذي يف  ) 

ة أشياء. ثم قال أربع، يقول: أبو سفيان مل يسمع من جابر إال  ناالالد

أن رأ ما يرىض  أو  يدريه؟  مثل   ساً البخاري وما  يقول  برأس حتى 

البخاري   يشري  فكيف   إىلهذا؟  بقوي،  ليس  نفسه  يف  خالد  أبا  أن 

  :يعني  ( يتكلم يف غريه، وأثبت البخاري سامع أيب سفيان من جابر

يف    أن يقول  من    ناالالدالبخاري  ليس  الش  أئمة هو  وما    ،أنهذا 

رأسا برأس متساويني حتى يتكلم    سفيان  أبويكون هو و  أنيرىض  

 .من جابر سفيان أيبالبخاري سامع  مامثبت اإلأو ؟!يف غريه

د، عن أيب معاوية، عن األعمش عن د  َس : قال لنا م  "تارخيه"وقال يف  ) 

 حريصاً   حمدثاً   كانمن    ( أيب سفيان: جاورت جابرًا بمكة ستة أشهر

ال يقترص عىل سامع   ؛بن عبد اهللكجابر    اً إماموجياور    ،عىل احلديث

 .منه فقط أحاديثة أربع
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َشْيمقال: وقال عيل: سمعت عبد الرمحن، قال: قال يل )  عن أيب   ه 

العالء، قال: قال يل أبو سفيان: كنت أحفظ، وكان سليامن  

 اليشكري يكتب يعني عن جابر.

البخاري  وخرجه  جابر،  عن  سفيان  أيب  حديث  مسلم  وخرج 

 .ه سمع منهأنفالصحيح  :نإذ ( مقروناً 

األعمش: قيل أنه مل يسمع من جماهد  )  :-رمحه اهلل-ثم قال املؤلف 

 ة أحاديث: أربعإال 

َشْيمقاله ابن املبارك عن   . ه 

وذكر ابن أيب حاتم بإسناده، عن وكيع، قال: كنا نتتبع ما سمع 

 األعمش من جماهد فإذا هي سبعة أو ثامنية.

بن املديني يقول: مل يصح عندنا  وحكى الكرابييس أنه سمع عيل 

 سامع األعمش من جماهد إال نحوًا من ستة أو سبعة.

الرمحن وعبد  حييى  سمعت  وكذلك  عيل:  القط  أي:  ( قال    ناحييى 

 . فيه نيقوال  أي: ( يقوالن يف األعمش) بن مهدي وعبد الرمحن 
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وقال الرتمذي يف علله: قلت للبخاري: يقولون مل يسمع ) 

 ة أحاديث.أربع األعمش من جماهد إال

لقد عددت  ) كالم فارغ ليس بصحيح  أي: ( قال: ريح، ليس بيشء

، يقول فيها: ثنا أكثرله أحاديث كثرية نحوًا من ثالثني أو أقل أو 

 أكثرثبات سامعه من جماهد إ البخاري يف  ماماعتمد اإل اآلن( جماهد

التي ذكروها عىل ترصحيه بالتحديث يف ما يقارب  األحاديث من

وكذا نقل الكرابييس عن الشاذكون أن األعمش )  ثالثني حديثا

 سمع من جماهد أقل من ثالثني حديثًا.

كن  "ومما اختلف يف سامع األعمش له من جماهد حديث ابن عمر:  

غريب كانك  الدنيا  من   "يف  األعمش  سمعه  أنه  يرى  والبخاري 

ه يف صحيحه كذلك، وأنكر ذلك مجاعة، وقد ذكرناه جماهد، وخرج

تعلمون ذلك بام   ،ه مدلسأصليف    عمشعىل كل األ  ( يف كتاب الزهد

 أحاديثال سبعة  إاهد  جممل يسمع من    عمشاأل  أنم قد نصوا عىل  أهن

نشدد يف تدليسه عند روايته   أن   بد    ال  : ]أنه[  فمعنى ذلك  ، يةنو ثامأ
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ال ما رصح فيه بالتحديث يف روايته عن  إفال نقبل منه    ، عن جماهد

مسائل السَمع هذه التي مرت معنا كلها    :وعىل كل  ،جماهد بالذات

التحصيل"يف كتابه    -رمحه اهلل-العَلئي    مامقد مجعها اإل   ، "جامع 

 فَلنية السَمعات هل سمع  ضفس كتاب يف هذا الباب يف ق أنوهو  

 إىله مل يسمع منه  أنو  أ  ؟ا سمع منه كم حديثا سمع منهإذو  ؟فَلنمن  

كله    ،خرهآ كتاب  هذا  يف  التحصيل"جتده  وهو   ،ئيللعَل  "جامع 

 نفيس يف بابه كَم ذكرنا.كتاب 

َيْيَنةسفيان بن )  ْرَدةعن يزيد بن عبد اهلل بن أيب  ع  عن  ب ْرَدةعن أيب  ب 

 :ملسو هيلع هللا ىلصأيب موسى عن النبي 

ال َقْييلقال  اإلسناد غري  ع  لسفيان هبذا  ليس  أحاديثأربع:   أي::(  ة 

َيْيَنةبن  سفيان  :أحاديثة أربعاال  سنادال يروي هبذا اإل ع 

- 3، و"املؤمن للمؤمن كالبنيان"-2، و"ل اجلليس الصالحثَ مَ "-1) 

فلتؤجروا" إيل  و"اشفعوا  األمني"-4،  األ  ( "اخلازن    حاديث هذه 

 ة.ربعاأل
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 ة.ربعل: ليس عنده غري هذه األقا ) 

كلكم "بن بشار، عن سفيان هبذا اإلسناد حديث  إبراهيموروى 

 ."راع

َيْيَنةعليه أحد عن ابن    إبراهيم. ومل يتابع  أصل قال: وليس له     أي:(  ع 

 م.ه وهأن إىله يشري أن

َيْيَنةسفيان بن )  :-رمحه اهلل-ثم قال  ْهري، عن ع  ، عن أنس عن الزُّ

 : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

أو  أحاديث  اإلسناد غري ستة  يصح هبذا  أنه ال  احلفاظ  بعض  ذكر 

بعضهم    ،سبعة وأظهر  كذبه   كتاباقال:  فظهر  اإلسناد،  هبذا  كله 

الذي ال يصح    سنادهبذا اإل  كتاباظهر  أهذا الشخص    أي:  ( وافتضح

فتبني هلم   ؛اإلسنادهبذا    كان والكتاب كله    ،حاديثال بعض األإمنه  

 .من تلقاء نفسه سانيدوضع هذه األ ،بااكذ كانه أن

ْهري، مل يصح له السَمع من ُهَشْيم)  :-رمحه اهلل-ثم قال املؤلف   الزُّ

 ة أحاديث:أربعإَل 
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 .أمحد ماممنها حديث السقيفة قاله اإل

َشْيم: وسمع أمحدقال   من جابر يعني اجلعفي حديثني. ه 

 حجاج بن أرطأة:

كني، مل يسمع حجاج من عمرو بن نعيم، الفضل بن د  قال أبو 

 ة أحاديث، والباقي عن حممد بن عبيد اهلل العرزمي.أربعشعيب إال 

 (.زميرْ يعني أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو عن العَ 

 األعمش عن أيب سفيان:)  :-رمحه اهلل-ثم قال 

ون، قاال: ك  اذَ قال الكرابييس: حدثني عيل بن املديني وسليامن الش  

روى األعمش، عن أيب سفيان أكثر من مائة، مل يسمع منها إال 

 ة.أربع

 قال عيل: سمعت حييى يقول ذلك.  

 وذكر البزار يف مسنده أن األعمش مل يسمع من أيب سفيان.

 قال: وقد روى عنه نحو مائة حديث.
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 كذا قال: وهو بعيد.

الصحيح يف  سفيان خمرج  أيب  عن  األعمش  قد أن  أي:(  وحديث  ه 

وما نص بعض احلفاظ   ،مدلس  عمشلكن كام ذكرنا األ  ،سمع منه

من  أنعىل   يسمع  مل  منه  أ  ،فالنه  يسمع  مل  األإو  بعض    ؛ حاديثال 

 . حتى يرصح بالتحديث عمشال يقبل من األو ه،في  نشدد

معاوية بن سالم بن أيب سالم، عن أبيه سالم، وعن أخيه زيد بن ) 

 . سالم

معاوية بن    أي: (  سالم حديثًا واحدًا عن كعبوسمع من جده أيب  

 . من جده خيه وسمعأوسمع من  ،ه أبي سالم سمع من 

من قال سبحان اهلل وبحمده مائتي مرة غفرت ذنوبه ولو "قال: ) 

 . "كانت أكثر من زبد البحر

ريايب، عن ابن هشام بن خالد، عن مروان بن حممد ذكره جعفر الفِ 

 .الدمشقي
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ْعَبةوقال   (  احلكم، عن جماهد كتاب، إال ما قال: سمعت: أحاديث  ش 

ه من الكتاب أحاديث له فحدث ب   كتاباوجد    إنام  ،ه مل يسمع منهأن  أي:

 .ال ما رصح فيه بالتحديثإ

السادسة  َل )  :القاعدة  شيوخ  له  وكان  بالتدليس  عرف  من  ذكر 

هذا استثناء من قاعدة التدليس   ( يدلس عنهم فحديثه عنهم متصل

ه ال يقبل منه احلديث أن  :يف املدلس  صلاأل  أن ذكرنا    ،ذكرناهاالتي  

عندئذ   ،خربناأو  أو سمعت  أحدثنا    :قال  ،ا رصح بالتحديثإذال  إ

هذه القاعدة التي ذكرها املؤلف هنا تستثني    ، فالإاليقبل حديثه و

 . بعض الصور لبعض املحدثني

 بن بشْي: ُهَشْيممنهم: )  :قال 

ح    أمحدذكر   عن  يدلس  يكاد  ال  ال  أي:  ( صني أنه  عبد  رمحن  ابن 

َشْيمف  ،لميالسُّ    صل وهو مدلس واأل  ،هأصلبت يف  ثبن بشري ثقة    ه 

لكن بعد ما   ،بالتحديثه ال يقبل منه حديثه حتى يرصح  أن  :عندنا

اإل عليه  قال  أمحدمام  نص  عندنا  هنا  عن )   :ها  يدلس  يكاد  ال  أنه 
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َشْيمفيقبل حديثه  ن:  إذ  ( حصني  هنأل  ؛بالعنعنة  خاصةعن حصني    ه 

ال  إه ال يقبل حديثه  أنفيه    صلفاأل   ن:إذ  ،ال يكاد يدلس عن حصني

 ني.ما عدا يف روايته عن حص ،ا رصح بالتحديثإذ

البخا)  يفوقال  الرتمذي  عنه  حكاه  فيام  أعرف "علله  "ري،  ال   :

مة بن لَ لسفيان، يعني الثوري، عن حبيب بن أيب ثابت، وال عن َس 

هيل، وال عن منصور، وذكر شيوخًا كثرية، ال أعرف لسفيان عن  ك  

لقلة تدليسه احتمل   :الثوري  سفيان  ( هؤالء تدليسًا، ما أقل تدليسه 

فيه    ،تدليسه  ئمةاأل يشرتطوا  بالسامع  أن ومل  من  ن أل  ؛يرصح  مقل  ه 

الابن  دخله احلافظ  أ  ،التدليس مع كثرة روايته املرتبة  ة ثاني حجر يف 

  ، تدليسه  ئمةمن احتمل األ"  :وهي   ،من مراتب املوصوفني بالتدليس

الصحيحأخرجو يف  له  روى مامإل  ؛وا  ما  جنب  يف  تدليسه  وقلة  ته 

يدلس    كانو  أ  ،كالثوري كابن  إَل  ثقة  عن    سفيان   ن:إذ  "ُعَيْينَةَل 

ثبت عنه   نإه ونأل  ؛مل يرصح بالتحديث  ن إو  ،الثوري تقبل عنعنته

 .فلم يرض يف روايته  ، ادراقليال ن كانتدليسه  أنال إ سه دلأن
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ا إذ  أي:  (ذكر من كان يدلس بعبارة دون عبارة)  :القاعدة السابعة 

 .بهخر ال يدلس آا استعمل لفظا إذو ،هباس دل ةاستعمل لفظ

ال)  بن  ِعْجيِل قال  سفيان  قال  إذا  َيْيَنة:  جابرًا  ع  سمع  عمرو،  عن   :

ال يدلس عندما يقول    لفاظه يدلس بمثل هذه األأن  أي:  ( فصحيح

جابرا سمع  عمرو  تدليس  ،عن  يوجد  ال  سفيان: )   فهنا  قال  وإذا 

  لفاظ هذه األه يدلس بمثل  أن  أي:  ( سمع عمرو جابرًا: فليس بيشء

أنه إذا قال: عن عمرو، فقد سمعه منه، وإذا قال: سمع   إىليشري  ) 

َيْيَنةعمرو جابرًا فلم يسمعه ابن   َيْيَنة وكام ذكرنا ابن    ( من عمرو  ع    ع 

يدلس  أنال  إمدلسا    كان  نإو ال  ممن  ثقةإه  عن  وضعه   ،ال  لذلك 

 ليس. دة من مراتب املوصوفني بالتثاني احلافظ ابن حجر يف املرتبة ال

: كل يشء روى حممد بن ِعْجيِل قال ال :قاعدة)  :القاعدة الثامنة

فهو   أي: ( لامن سوى رأيه فهو من عيل، يعني الس  َعبِيدةسريين عن 

هذا   أنب "الباعث"وقد مر معنا يف  ،طالب أيببن رواية عن عيل 

عن  ،بن سريينحممد  :سانيدصح األ أه من أنذكره بعضهم  سناداإل
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ين  روايات حممد بن سري  أن :ويعني بكالمه هذا ،عن عيل ،َعبِيدة

 .طالب أيببن تكون متصلة عن عيل  َعبِيدةعن 

سوى رايه فإنه    َعبِيدةوكل يشء روى إبراهيم النخعي، عن  )   :قال

النخعي   إبراهيم فكل ما رواه  (  عن عبد اهلل إال حديثًا واحدًا، انتهى

ال حديثا  إ  سعودعن عبداهلل بن م  نالسلام  َعبِيدةيكون متصال عن  

 . واحدا كام ذكر

عن  )   :قال ابن سريين،  روى  النبي  َعبِيدةوقد  عن  مرساًل  حديثًا   ،

أوالد":  ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة  له  يثبت "فيمن مات  فيه عن عيل، وال   (. وقيل 

 :فهذا الصحيح فيه  ، ِعْجيِل ال  هذا والذي بعده يستثنى مما ذكره  أي:

ذكر عيل  أن دون  رواية    نإو  ،طالب  أيببن  ه مرسل   ،ةثاني روي يف 

هو   :والصواب  ،ةذاا رواية شأهنال  إ  ،طالب  أيبومذكور فيه عيل بن  

فهذا يستثنى مما    ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي    َعبِيدةما ذكر ها هنا ابن سريين عن  

 . ِعْجيِل ذكره ال
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قال ابن سريين عن  )   :ثم  بدر،   َعبِيدةكذلك روى  أسارى  حديث 

  ، فانآيستثنى مما ذكر    أيضاوهذا    ( والصواب إرساله من غري ذكر عيل

وقد  ) طالب    أيب بن  يكون عن عيل    َعبِيدةعن    سريين  ما رواه ابن   أن

 .ذكرنا احلديث األول يف آخر اجلنائز، والثان يف كتاب اجلهاد

َرْيعوقد روى يزيد بن    عرش،  مَ روبة، عن أيب  عن سعيد بن أيب عَ  ز 

نه كان يكره ذبائح نصارى بني أ" ، عن عيلَعبِيدةعن إبراهيم، عن 

  ةعن عبيد إبراهيمكل ما يرويه  أن :هذا خيالف ما تقدم( "تغلب

إبراهيم عن  فهذا جاءنا من رواية  ،فهو عن عبداهلل بن مسعود

والذي ذكر يف كالم  ،طالب أيببن عن عيل  ؟عن من ة،عبيد

ليست  ،تكون عن ابن مسعود َعبِيدةعن  إبراهيمرواية  أن :ِعْجلِ ال

  ِعْجيِل خالف ما ذكره ال :اآلن سنادفهذا اإل ،طالب أيب عن عيل بن 

  إبراهيمه من رواية أن :ِعْجيِل لكنه خطأ والصواب ما ذكره ال ،فانآ

 سانيدفال يكون من األ  ن:إذ، َعبِيدةليس فيه ذكر ل أي: ،عن عيل

  َعبِيدةعن   إبراهيميتكلم عن رواية  ِعْجيِل ال ،ِعْجيِل التي ذكرها ال
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 ،هذه السلسلة تكون عىل هذا النحو :قال ،بن مسعودعن عبد اهلل 

وهذا هو  ،بيدةع عن عيل ليس فيها ذكر إبراهيملكن رواية 

 عن عيل يكون َعبِيدةعن  إبراهيم  ن:إذف سنادالصواب يف هذا اإل 

 .منقطعا :أي ،عن عيل مرسال إبراهيموالصواب  ،خطأ 

َلي ةوخالفه ابن  )   :قال  ،  عرَش يب مَ أوغريه، فرووه عن سعيد، عن    ع 

يف الرواية    ن:إذ  ( َعبِيدة عن إبراهيم، عن عيل مرساًل. من غري ذكر  

َرْيعبن   رواية يزيد  وىلاأل َلي ةملخالفة ابن    ،ة ذارواية ش  ز    ، وغريه له  ع 

 : يعني باملرسل هنا  ،عن عيل مرسال  إبراهيمفرووه مجيعا من رواية  

و  أراو  سنادوسقط من اإلعيل، مل يسمع من  إبراهيم أن  أي:املنقطع 

األ  ،أكثر الرواية  يزيد  وىلبينام  رواها  التي  َرْيعبن    عبيد  ز  يف    ةذكر 

 . خطأ  سناديف اإل ةفذكر عبيد ، سناداإل

َلي ةما رواه ابن    أي:  ( املحفوظقال الدراقطني: وهو  )   هو   هوغري   ع 

َرْيعبن  ال ما رواه يزيد    ،املحفوظ عدم   :نإذ  سنادفالصواب يف اإل  ،ز 

 ، تقادناالساملا من    -رمحه اهلل-  ِعْجيِل فيبقى ما ذكره ال  ،فيه  َعبِيدةذكر  
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رواه    أن عبيدعنخال  إبراهيم ما  عن  مسعود    ةي  ابن  عن  ال إيكون 

   واحدا. حديثا

التاسعة عبد)  :القاعدة  ابنه  رواية  يف  أمحد  ثنا  قال  بن   اهلل:  حممد 

  ، نابن غزو  ف َضيلبن هذا حممد  ،نابن غزو ف َضيلبن حممد   ( ف َضيل

قالهو  و امَرة  )ثنا  :صدوق  أيب    ع  عن  القعقاع،  ْرَعةبن  أيب  ز  عن   ،

النبي   عن  اإلسناد  ملسو هيلع هللا ىلصهريرة  هبذا  كلها  حديثًا  عرش  بضعة  (  فذكر 

امَرة ْرَعة   أيببن القعقاع عن    ع  أول زمرة "إال حديث  ) هريرة    أيب عن    ز 

امَرةفإنه قال: عن    "يدخلون اجلنة عىل صورة القمر احلديث ، عن  ع 

قال  أيب هريرة؛ كذا  ْرَعة  أيببدل      ن:إذ  ( أيب صالح، عن   أبا ذكر    ز 

وأن الصحيح خالفه وأنه    ف َضيلاله ابن  يشري أمحد أن هذا ق ) صالح  

ْرَعةعن أيب   متاثل األسانيد غري صواب. إىلإذن: يرجع األمر  ( ز 

 وقد خرجاه يف الصحيحني كذلك.)  قال:

امَرة وقد رواه عن  ْرَعة عن أيب  ع   ، جرير وعبد الواحد بن زياد.ز 
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امَرةأيب، عن   ، ثناف َضيلثنا ابن قال أمحد: و  ْرَعة، عن أيب ع  عن أيب   ز 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهريرة، عن النبي 

 . "اللهم اجعل رزق آل حممد قوتاً "

امَرةعن    ف َضيليب: كل يشء يرويه ابن  أ قال عبد اهلل: قال   ، إال هذا  ع 

عن  (  احلديث يرويه  امَرةأي:  هذا   ع  إال  واسطة،  غري  من  مبارشة 

ابن   أبيه،  بواسطة  رواه  عن  أعن  قال:    ف َضيلاحلديث  امرَ يب    ، ةع 

امَرةيروي عن    ف َضيلن ابن  أوالعادة   أنه  )   :مبارشة قال هنا  ع  يعني 

ع أبيه،  عن  ابنرواه  يروهيا  األحاديث  وبقية  امَرة،  ع  عن    ف َضيل  ن 

امَرة  . ال يوجد واسطة أي: ،يهبأذكر من غري  أي:( ع 

العارشةال  :هنا  إىل  نتوقف  ،طيب  ،نعم  قاعدة طويلة   ،قاعدة 

مستقال درسا  هلا  من  ،نفرد  موضوع   وهي  يف  جدا  املهمة  القواعد 

لها  ،ن شاء اهللإفلذلك نفرد هلا درسا مستقال    ؛للعال الدرس    إىل  نؤج 

وبحمدكناسبح،  القادم اللهم   ، ت أنال  إ له  إال    أنشهد  أ  ،ك 

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،ليكإتوب أستغفرك وأ
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تفريغ الدرس الثالث عشر من شرح "الفوائد والقواعد في العلل" للحافظ  

 . -تعالى رحمه هللا–الحنبلي   َرَجبابن 

 :-تعالىحفظه هللا –قال الشيخ علي الرملي 

 : بعد أما ،والصالة والسالم على رسول للا  ،الحمد هلل

علم  الفوائد والقواعد في  "خير من مجالس شرح  فهذا المجلس قبل ال  

الدرس القادم يكون هو    -إن شاء للا-  ،-رحمه للا-  لحافظ ابن رجبل"  العلل

ال أ خيرالدرس  قد  بذلك  ونكون  شملت،  علمية  سلسلة  المصطلح   : تممنا 

وتتبع    ،ال كثرة االطالعال ينقصكم إ  -إن شاء للا-وبذلك    ،والرجال والعلل

ة يتمكن  ك  منكم مل    دح احتى تصبح عند الو  ؛   واستقراء عملهم  ، العلم  أهل كالم  

والتضعيف التصحيح  من  والتعليل  ،بها  اليوم    ،والتصويب  القاعدة معنا 

 :العاشرة

ومهمة   ،وهي بالفعل قاعدة مهمة  ( :قاعدة مهمة)  :-رحمه هللا-قال المؤلف   

 .جدا

النقاد علماء    ،من حفاظ الحديث  (اق النقاد من الحفاظحذ  )  :-رحمه للا-قال  

 .خاصة الخاصة  ؤالءفه ،الحذاق منهم ،العلل

حد منهم،  ا، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل و)لكثرة ممارستهم للحديث  قال:

وال يشبه حديث    ، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فالن

   فيعللون الحاديث بذلك( ؛فالن

هذا  "  :فتجد الحافظ الناقد يقول لك  ، همأسانيد ب  أحاديثيروي بعض الرواة  

الذي يرويه وال   ،فالن"حديث ليس من حديث   الحافظ    ،له  سنادوهو  فهذا 

خر ليس آرجل    "فالنولكنه من حديث    ،فالنهذا الحديث ليس ل"  :يقول لك

 .أصال سناد مذكورا في ال

  ،عن أبي بكر الحنفي  :يفي حديث القوارير  كما سيأتي معنا-كقولهم مثال   

ْقبُري :قال ،عُم ريعن عاصم بن محمد ال عن أبي   ،عن أبيه  ،حدثنا سعيد الم 

 .هريرة
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  ، ري عن أبيه عن أبي هريرةعُم ري يروي الحديث عن سعيد المقبعاصم ال 

ْقبُريعيد السهذا الحديث ليس من حديث  "  :الحفاظ  أحدقال   كنه  ول  ،عن أبيه  م 

ْقبُريالمن حديث عبدللا بن سعيد   ".عن أبيه م 

   ؟ عرفون ذلككيف ي 

بكثرة تعاملهم مع   ،الممارسة يعرفون ذلك بكثرة كما قال الحافظ ابن رجب:

من الرواة   راو وبمعرفتهم بكل    ،وبمعرفتهم بالرجال  ، ملسو هيلع هللا ىلص  سول للا  حديث ر

من   يحفظ  هي    ،أحاديثوبما  ال  ؟ هأحاديثما  مثال  هي    عمشيحفظون  ما 

يحفظون   ، ُشْعب ة  أحاديثيحفظون    ،يلثورا  أحاديثيحفظون    ه؟ أحاديث

 .ادحم   أحاديث

  : يقول لك  -مثال -حديثا    ُشْعب ة الرواة عن    أحد منهم عندما يروي    احدفتجد الو 

رف ويع  ،ُشْعب ة   أحاديث لنه يحفظ    ؟ ماذال  "ُشْعب ةحديث    هذا الحديث ليس من"

الرواية،    ُشْعب ةسلوب وطريقة  أ  أحاديثويحفظ    ،ُشْعب ةويعرف شيوخ  في 

 . ُشْعب ةتالميذ   أحاديثويحفظ  ، ُشْعب ةشيوخ 

  ؛فالنيستطيع أن يقول لك هذا الحديث ال يشبه حديث    ؛فبحفظه وممارسته 

خر الذي قال هذا الحديث يشبه  اآل  أحاديثويعرف    ،فالن  أحاديثلنه يعرف  

 . حديثه

ناطحة مثلنا ال يتمكن من مف  ،وهذا هو الحال  ،ذه هي الصورةنت ه اا كإذ 

ن لهم عند االتفاق إ  سل م، فال نملك إال أن نهؤالء الجبال في مثل هذا الكالم

 ،لنا أن نناطحهمفما  ،ُشْعب ةليس من حديث    -مثال-الحديث  اتفقوا على أن هذا  

، وعلى لنهم يعتمدون في ذلك على الحافظة  ؛لهم بما قالوا  سل مال أن ن إومالنا  

 .يفتقدها المتأخرون  أشياء ،في هذا العلم وعلى الرسوخ ،كثرة الممارسة

 أحدا قال  إذ   هؤالء الجبال،  يناطحومن العجيب أنك تجد بعض المتأخرين   

ومن   ،تجده يناطحه  ،"فالنهذا ليس من حديث  "  :علماء العلل الكبار الحفاظ

  ؟!له أين كيف من  ؟ لك أين

 أحاديثب  ومعرفته  ،من حفظه واطالعه  ،من حافظته  ؟ له   أينمن    ،هذا حافظ

والرواة،  فالنو  فالن والتالميذ  الشيوخ  أنتفما  ،من  تناطحه  أن  ا  إذ  ،لك 

منهم    حداكل و  ؛ لنك تعلم عندئذ أن  اختلفوا عندئذ لك أن تنظر وأن ترجح

 .خالصة القول في هذه القاعدة يه  ههذ ،تكلم باجتهاده



3 
 

ال يمكن أن نحصره   (عبر عنه بعبارة تحصرهوهذا مما ال يُ )  :-رحمه للا-قال  

)وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم، والمعرفة، التي   في جملة أو كالم

العلم( أهل  سائر  عن  بها  عخُ   خصوا  بها  سائر    ؟ منصوا    ، العلم  أهلعن 

الخاصة عن  بها  ا  ،خصوا  خاصة  من    فحذار  ،لخاصةفهؤالء  عبدللا  يا 

 . هلك بهذا العلمال ج إظهر ال تُ لهم فمناطحتك  ،الجبال  ئمةهؤالء المناطحة 

، ويقال:  ِسنانفمن ذلك: سعيد بن    .كما سبق ذكره في غير موضع )  :قال

 له:يقال    راوهذا  بن سعيد يروي عن أنس، ويروي عنه أهل مصر(    ِسنان

  ، خالف في اسمهحصل    اآلنال يهمنا    "بن سعيد  ِسنان"  أو  "ِسنانسعيد بن  "

 . مصر أهلويروي عنه  ،يروي عن أنس يهمنا أنهالذي 

أحمد) مضطرب.  :قال  حديثه  حديثه،  حديث    تركت  حديثه  يشبه  وقال: 

   (يشبه حديثه حديث الحسن) الحظ هنا: الحسن( 

مصر يروون    أهل   ، عن أنس  سعيد بن سنانعندنا    ،سنادذهب بنا ال   أيننظر  ا

يحفظ    مامال  ؟ البصري  بالحسن  أتىما الذي    ،أنس  عن  سعيد بن سنانعن  

البصري  أقوال إلى    أحاديثويحفظ    ،الحسن  التي يرفعها  البصري  الحسن 

مالكأنس    أحاديثويحفظ    ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   الحسن    أحاديثويحفظ    ،بن  تالميذ 

وجدها تشبه ما يرويه    ،بن سعيد   ِسنانفعندما نظر إلى روايات    ،البصري

 . ما يقوله الحسن البصري أو ،الحسن البصري

   (عبدللا بن أحمد عن أبيه هنقل ،أنس أحاديث ال يشبه ) :قال

كيف سنناطح    ، ها  ، أحمد  مامأحمد عن أبيه ال  مام نقل هذا الكالم عبدللا بن ال

 .له  سل م ال أن نإما لنا  ؟ أحمد في مثل هذا مامال

ب   ج  التي يرويها عن أنس    :)ومراده  :-رحمه للا-قال ابن ر  أن الحاديث 

ما يرفعه الحسن   أواسيله(  إنما تشبه كالم الحسن البصري أو مر  ،مرفوعة

 .ملسو هيلع هللا ىلص البصري إلى النبي  

  (الناس عن أنس أحاديثال تشبه ) هالكة حاديثه واهية( أوزجاني: )وقال الج  

تالميذ أنس والرواة عن أنس    ،الناس عن أنس  أحاديثال تشبه    ؟ عرفت كيف

 أحاديث يروي عن أنس    ِسنانبن  سعيد    راويهذا ال  أحاديث عندما يروون  

ه التي يرويها عن أنس  أحاديثنطلع على  ،أنس أصحابال يرويها غيره من 

 .فعرفوا ذلك ونبهوا عليه  ، الحسن البصري أحاديثتماما نجدها تشبه 
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 (  الُمْنك ِدر)شعيب بن أبي حمزة، عن ابن 

 .أبي حمزةبن وشعيب   ،الُمْنك ِدربن محمد 

 ، أحاديث)نكدر  عن ابن م  أي:  (عنه)شعيب    أي:  (روى)  :-رحمه للا-قال  

يسمع النداء "اللهم   من قال حين  :عن جابر مرفوعا  الُمْنك ِدرحديث ابن    :منها

  (جه البخاري في صحيحهوقد خر  رب هذه الدعوة التامة ... " الحديث.  

بن  عن جابر  الُمْنك ِدرها شعيب عن ابن التي يروي حاديثهذا الحديث من ال

 .ولكن هذا الحديث في صحيح البخاري  ،عبدللا

في كتاب   أي: )وله علة ذكرها ابن أبي حاتم، عن أبيه(    :-رحمه للا-قال  

 .الموجود العلل

قد طعن في هذا الحديث، وكان قد عرض شعيب بن أبي حمزة على    :قال)

عرضها   ،أحاديثبكتاب فيه    أتىبن أبي حمزة  شعيب  كتاباً(    الُمْنك ِدرابن  

ابن   بقراءته عليه، فعرف بعضاً،  )ف  الُمْنك ِدرابن    أمر(ف)  الُمْنك ِدر على  أمر 

  ، وهو الذي يرويها   ،هأحاديثمن    اأنه  حاديثعرف بعض النكر بعضاً(  أو

اآل ليس والبعض  أخيه:  ه  أحاديثمن    خر  ابن  أو  البنه  هذه  أ )وقال  كتب 

)فروى شعيب ذلك الكتاب، ولم يثبت رواية شعيب  اكتبها كلها  الحاديث(  

تلك الحاديث على الناس، وعرض علي بعض تلك الكتب، فرأيتها مشابهة 

ةلحديث إسحاق بن أبي    (ف ْرو 

ةاق بن عبدللا بن أبي  إسحاق هذا هو إسح  رأى أبو حاتم أن  متروك،    ف ْرو 

ابن أبي    أحاديثه  تشب  ؛الُمْنك ِدرالتي يرويها شعيب عن ابن    حاديثهذه ال

ة   (حاديث وهذا الحديث من تلك ال) :قال ف ْرو 

اللهم رب هذه  "هذا الحديث الذي تقدم معنا حديث جابر عند سماع النداء  

التي في   حاديثمن هذه ال  ،خرهآإلى    ..."ئمةاصالة القالو  ،الدعوة التامة

 الكتاب.

ال  الحافظ  ذلك  في  خالف  قد  فأ  ماملكن  في البخاري  الحديث  هذا  دخل 

وأن هذا    ،من ذلك أن هذا الحديث مستثنىماذا نفهم من ذلك؟ نفهم    ،صحيحه

  مام عند ال  حقيقة  الُمْنك ِدر بن أبي حمزة عن ابن  شعيب    أحاديث الحديث من  

ةإسحاق ابن أبي  أحاديثوليس من  ،البخاري  .ف ْرو 
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نرجع إلى   ،ال أن نرجحإال نملك   ؟ هنانفعل ها هنا  ماذاف،  صلافالخالف ح  

ب نفسه الذي ساق لنا هذا الكالم وننظر  ابن ر    1" فتح الباري"قال في    ماذاج 

وقد روي عن جابر من وجه  "  : -رحمه للا-له عند شرح هذا الحديث قال  

ثم ذكر    "أصال وهو يدل على أن لحديث جابر    ،خر بلفظ فيه بعض مخالفةآ

لرواية شعيب  جد متابعة  أوبو الزبير، عن جابر"  أ"ثنا    :رواية ابن لهيعة قال

 . ثم ذكر شواهد للحديث ،الُمْنك ِدرعن ابن 

ب عندنا ها هنا  ج  يريد أن يؤكد كالم    (ومصداق ذلك  :قلت)  :ثم قال ابن ر 

 أحاديث تشبه    الُمْنك ِدربن أبي حمزة عن ابن  شعيب    أحاديث أبي حاتم بأن  

ةإسحاق بن أبي   .ف ْرو 

عن    )ومصداق ذلك ما ذكره أبو حاتم: أن شعيب بن أبي حمزة روى  :قال

  ، عن جابر حديث االستفتاح في الصالة بنحو سياق حديث علي( الُمْنك ِدرابن  

ةمثل حديث علي الذي يرويه ابن أبي    أي: الذي هو من حديث ابن أبي    ،ف ْرو 

ة ه من رواية لأصعن جابر حديثا هو في    الُمْنك ِدرفروى شعيب عن ابن    ،ف ْرو 

ةإسحاق بن أبي   ب أن بعض الأف  ،ف ْرو  ج  التي يرويها   حاديثكد بذلك ابن ر 

ةلسحاق ابن أبي  أحاديثهي  إنماعن جابر  الُمْنك ِدرشعيب عن ابن   .ف ْرو 

، عن العرج، عن محمد بن  الُمْنك ِدر)وروي عن شعيب، عن ابن    :ثم قال

ْسل مة  العرج.، فرجع الحديث إلى م 

وإنما رواه الناس عن العرج، عن عبيد للا بن أبي رافع، عن علي بن أبي  

 طالب.

ةومن جملة من رواه عن العرج بهذا السناد إسحاق بن أبي   .ف ْرو 

 وقيل أنه رواه عن عبد للا بن الفضل عن العرج.

ةوروى عن محمد بن ِحْمي ر، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن أبي   ،  ف ْرو 

  (ةمسل، عن العرج، عن محمد بن مالُمْنك ِدروابن 

ةابن أبي  شعيب يرويه عن    ن:إذ هذا حديث    الُمْنك ِدرويرويه عن ابن    ،ف ْرو 

 .علي

 
1   (5 /267 .) 
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ةالذي هو ابن أبي  )ورواه أبو معاوية، عن شعيب، عن إسحاق(   )عن   ف ْرو 

أبي رافع عن محمد بن   ْسل مةالعرج، عن عبيد للا بن  بهذا أن    .م  فظهر 

ةالحديث عند شعيب عن ابن أبي   .هذا الكالمذا الشاهد من سياقه له (ف ْرو 

ة)كذا قال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي   يرويه   ف ْرو 

 شعيب عنه. 

)أن حديث االستفتاح رواه شعيب عن إسحاق خالصته    أي:   :(مرال  صلاوح 

أبي   ةبن  اثنين   (الُمْنك ِدر، وابن  ف ْرو  وليس عن    ،شعيب يكون قد رواه عن 

شعيب عن    يرويه  :يعني   (الُمْنك ِدرفمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن  )  حداو

ةعن إسحاق بن أبي  كأنه يقول    ،هما على االخرأحدشيخين عطف   وابن   ف ْرو 

 . فالنعن  الُمْنك ِدر

شعيب    :قال عن  الرواة  إسحاق)فمن  ترك  ابن    ،من   فقط(  الُمْنك ِدروذكر 

بهمه لنه متروك ما أوآخر(    الُمْنك ِدر)ومنهم من كنى عنه، فقال: عن ابن  

 . ن سائيوكذا وقع في سنن ال) سنادراد أن يذكره في ال أ

فعل يجوز  مما ال  عن  وهذا  الرجل حديثاً  يروي  أن  أحدهما  ا ه، وهو  ثنين: 

والسبب    مطعون فيه، واآلخر ثقة، فيترك ذكر المطعون فيه، ويذكر الثقة(

)وقد نص المام أحمد على ذلك، وعلله    :فقال  أحمد في كالمه  مامنه البي    :فيه

بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال. 

  فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث اآلخر محموالً عليه(

  ، والمتن   سنادثم يسوق بقية ال  ،حدثني زيد وبكر  :يقول  راوي عندما يحدث ال

 ،هماأحدهو يسوقه بلفظ    ختالف في السند وفي المتن،ا  ه بعضنا يكون في  احيأ

ذف الضعيف الرواة فيح   أحدفيأتي    ،فربما يكون السياق الذي ساقه للضعيف

ال    :قالوا  مروهذا السياق لجل هذا ال  ،ا الذي روى هذ  هو  ظن بأن الثقةفيُ 

 . الضعيف سناديجوز أن تحذف من ال

ة)فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي    :قال  ،  الُمْنك ِدر، وابن  ف ْرو 

 ويرجع إلى حديث العرج.

عن علي، وهو الصواب عند  ورواية العرج له معروفة عن ابن أبي رافع  

 والدارقطني وغيرهما. ن سائيال
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ةوهذا االضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن أبي   لسوء حفظه،   ف ْرو 

 . الُمْنك ِدرلحاديث وهو يروي عن ابن اوكثرة اضطرابه في 

، عن  الُمْنك ِدروقد روى هذا الحديث ويزيد بن عياض بن ُجعُدب ة عن ابن  

 أبي رافع، عن علي(. العرج، عن ابن 

عنه،    :قال فيرويه  الحديث من ضعيف  يسمع  المدلسين  بعض  كان  )وقد 

صورة هذه    ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما(

ويذكر معه   ، أن يذكر الضعيف الشيخ الذي سمع منه  :المسألة التي ذكرها

ه ضعيفا شيخا ل  راوي يذكر ال  ؛بالعنعنة  ، يرويه منه  يسمع الحديث  خر ثقة لمآ

معه   الثقةآويذكر  من  الحديث  يسمع  لم  ثقة  ممن؟ خر  سمعه  ولكنه  من   ، 

فيسقط شيخه الذي بينه وبين    ،فيرويه عن الثقة بالعنعنة كي يدلسه  ،الضعيف

  ، عن ضعيف سمع منه وعن ثقة لم يسمعه منه  : فيكون رواه عن اثنين  ،الثقة

ال أنه سمعه من االثنين  ،ةعنعنودلسه بصيغة  السامع  مما  وهذا    ،كي يوهم 

 .خرينآرواة  أحاديثالرواة تدخل في  أحاديثيجعل بعض 

ر)كما روى    :قال ْعم  (  ان وغير واحد. عن أنس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصعن ثابت وأب  م 

ر  :مريتضح ال  نا المثال مع  اآلنالحظ   ْعم    عن  ؟ حداكم و  يروي الحديث عن  م 

جماعة    (حداوغير و)ن  اثنا(  نأباو)  حداهذا و  (عن ثابت)  :قال  أكثرو  اثنين

 غار". "أنه نهى عن الش ِ  :ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس عن النبي  )

 أنه حديث أبان( : قال أحمد: هذا عمل أبان، يعني 

رهذا تدليس من   م؟ الذين ذكره  اآلخرونوثابت و  ،طيب  ْعم  لم يسمع هذا    ،م 

 بان. أأكثر من الحديث من ثابت وال من 

ر)وإنما    :قال ْعم  يعنيم  العالء    :،  بن  هالل  عن  الخالل  ذكره  دلسه.  لعله 

 الرقي، عن أحمد.

جميعاً،   ن ِجيحكان يروي عن ليث وابن أبي    ُعي ْين ةومن هذا المعنى أن ابن  

ْعم رعن مجاهد، عن أبي   ميدي:  ، قال الحُ حديث القيام للجنازة:  ، عن عليم 

رفكنا إذا وقفنا عليه لم يدخل في السناد أبا  ْعم   إال في حديث ليث خاصة(  م 

  ، ن ِجيح   عن ليث وعن ابن أبي  :يروي الحديث عن اثنين  ُعي ْين ةبن    سفيانن  اآل

ريرويه بهذا السياق مجاهد عن أبي   ْعم  وعندما يوقفونه على هذا    ،عن علي  م 

ر با  أحديث  يذكر في ال  ُعي ْين ة يجدون ابن    سناد ال ْعم    فقط في رواية الليث،   م 



8 
 

ربا  أن ِجيح عندما يرويها منفصلة ال يذكر  ن أبي  في رواية اب  أما ْعم  فتكون    ،م 

 ،فتكون منقطعة  ،من روايته عن مجاهد عن علي مباشرة  ن ِجيحرواية ابن أبي  

يرويه عندما  الليث    الكن  من رواية  أبيمجتمعة  بعضهما   وابن  مع  ن ِجيح 

ربا  أيدخل   ْعم  االثنين  م  رواية  تت  ،في  أبي  فأنت  ابن  أن  والليث    ن ِجيحوهم 

 . نه بنفس النسقايروي

ب ج  كان يرويه عن مجاهد، عن   ن ِجيحأن حديث ابن أبي   :)يعني  :قال ابن ر 

ردون ذكر أبي  علي منقطعاً( ْعم   .م 

 بهذين السنادين.  ُعي ْين ة )وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن 

وحده وذكر   ن ِجيح عن ابن أبي    ،ُعي ْين ة ورواه ابن أبي شيبة وغيره، عن ابن  

 في إسناده مجاهداً، وهو وهم. 

ربما يحدث بالحديث عن اثنين    ُعي ْين ة قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن  

فيسند الكالم عن أحدهما، فإذا حدث به عن اآلخر على االنفراد أوقفه أو 

 ه( أرسل

 متفقان، فيرويه بنسق واحد.وهو يجعلهما  سنادن في رواية الفيختلفا

 ل بن عبيد للا الجزري: عقِ )م  

 ابن لهيعة. قد سبق قول المام أحمد أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث 

وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة  

 سواء، كحديث "اللمعة في الوضوء" وغيره.

وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن 

)كما قال ابن معين في   الحفاظ  ئمةولكن هذا ال يحسنه إال هؤالء ال   صاحبه(

رو  ريجرف بن مازن: إنه قابل كتبه عن ابن جُ مط ْعم  ، فإذا هي مثل كتب  م 

 هشام بن يوسف سواء.

روكان هشام يقول: لم يسمعها من ابن جريج و ْعم   ، إنما أخذها من كتبي. م 

  فاً كذاب(قال يحيى: فعلمت أن مطر ِ 

بن يوسف  ولم يذكر هشام    ،كتب هشام بن يوسفها من  أخذمطرف بن مازن  

البتةإسنادفي   هشام  ،ه  لحديث  حديثه  مشابهة  من  هذا    ،فعلموا  أن  علموا 

 . هو لهشام إنماالحديث ليس له 
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ومن ذلك قول أحمد وأبي حاتم في   علم صدق قول هشام عنه.  : )يعني  :قال

ريال  أي:  أحاديث الدراوردي، عن عبيد للا بن عمر( )إنها تشبه أحاديث   عُم 

 .ضعيف ثانيثقة وال : لوال ،عُم ريال عبد للا بن عمر(

عي، قال: قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد  ذ  رْ )ومن ذلك ما ذكر الب  

المصري، وسعيد بن أبي هالل صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن  

 حديثهما.

ةقال: وقال لي أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي   ف ْرو 

 وابن سمعان، انتهى. 

ةحديثهما على حديث ابن أبي  أنه عرض    : ومعنى ذلك   وابن س معان(  ف ْرو 

)فوجده يشبهه وال  متهم بالكذب    ، ن المخزوميوهو عبدللا بن زياد بن سمعا

يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم، فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن أبي  

ة  ودلساه عن شيوخهما(. ،وابن سمعان ف ْرو 

عن أبي بكر   ،اً خرج في صحيحه عن القواريريممسلومن ذلك أن ) :قال

ْقبُريسعيد ال  ، ثناعُم ريعن عاصم بن محمد ال ،الحنفي عن أبيه عن أبي   م 

عبدي المؤمن فإن لم  ي، قال: قال للا تعالى: "أبتلملسو هيلع هللا ىلص   هريرة، عن النبي

 ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه"(  ،يشكني إلى عواده أطلقته من إساري

جه -رحمه للا- من المؤلف  وهم ممسلعزو هذا الحديث ل ،  ممسل، لم يخر 

جه الحاكم والبيهقي  .إنما خر 

ْقبُري)سعيد ال، قال: حدثنا عُم ريهذا الحديث يرويه عاصم ال  عن أبيه    م 

)قال الحافظ  نظر إلى هذا السناد، ماذا قال أبو الفضل؟ ا عن أبي هريرة(

أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد ـ رحمه للا ـ هذا حديث منكر، وإنما 

ْقبُرييرويه عاصم بن محمد عن عبد للا بن سعيد ال عن أبيه، وعبد للا   م 

 شديد الضعف.بن سعيد  

)ورواه معاذ بن   هو متروكقال يحيى القطان: ما رأيت أحداً أضعف منه(  

  ،  بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرةمعاذ، عن عاصم بن محمد، عن عبد للا 

 ، جاءت الرواية الصحيحة  : اآلنالحظوا  وهو يشبه أحاديث عبد للا بن سعيد(  

 . عن عاصم بن محمد  ذابن مع ذارواها مع
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  : فقال الحافظ الشهيد   ،محمدبن    عاصم   حنفي عنالرواها أبو بكر    :لىوال

ْقبُريبأن هذا الحديث ال يشبه حديث سعيد ال للا بن    يشبه حديث عبد  إنماو  ،م 

بن محمد على  عن عاصم    ذابن مع  ذاوهذا الذي صح بالفعل فرواه مع  سعيد، 

 .الوجه الصحيح

في   عباس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصي حديث الفضل بن )ومن ذلك قول ابن المديني ف

بيه،  أسيط، عن قُ خطبة الوداع الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبد للا بن 

عن عطاء، عن الفضل: إنه يشبه أحاديث القصاص، وليس يشبه أحاديث 

 عطاء بن أبي رباح. 

ومنه قول أبي أحمد الحاكم، في حديث علي الطويل في الدعاء، لحفظ  

 .القرآن: إنه يشبه أحاديث القصاص

، عن عمرو بن  ُشْعب ةومن ذلك حديث يرويه عمرو بن يزيد الرفاء، عن  

فون المترفين،  : ما بال أقوام يشر ِ ملسو هيلع هللا ىلص  أبي وائل عن عبد للا عن النبي  مرة، عن

ويستخفون بالعابدين، ويعملون بالقرآن ما وافق أهوائهم، وما خالف أهوائهم  

 ".الكبير"ني في اوعند الطبره  تركوه ... الحديث(

، وهو بهذا السناد  ُشْعب ةدي: هذا يعرف بعمر بن يزيد عن ال ابن ع  )ق

 باطل.

. قال: وهذا الكالم ُشْعب ةقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث قال العُ 

رعندي ـ وللا أعلم ـ يشبه كالم عبد للا بن ال الهاشمي المدائني وكان   ِمْسو 

ة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن  يضع الحديث. وقد روى عمرو بن مر  

ررجل عن عمرو بن مرة، عن عبد للا بن ال  مرسالً، وأحاله على  ِمْسو 

 ، انتهى. ُشْعب ة

 والمر على ما ذكره العقيلي ـ رحمه للا ـ.

روقد روى عمرو بن مرة، عن ابن ال يثاً آخر، اصله دالمدائني، ح  ِمْسو 

شرح لما نزل قوله تعالى: }فمن يرد للا أن يهديه ي  ملسو هيلع هللا ىلص مرسل عن النبي 

  "ذا دخل النور القلب انشرح وانفسحإ" :صدره لإلسالم{ ، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 الحديث.

فهذا هو أصل الحديث، ثم وصله قوم، وجعلوا له إسناداً موصوالً مع  

 عمرو بن مرة واختلف عنه. اختالفهم فيه ... قال الدارقطني: يرويه 
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عن عبد للا بن مسعود    فرواه مالك بن مغول، عن عمرو بن مرة، عن عبيدة،

 قاله: عبد للا بن محمد بن المغيرة تفرد بذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي

ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد للا  

 بن مسعود، قاله أبو عبد الرحيم عن زيد. 

ه يزيد بن سنان، فرواه عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن عبد للا بن  وخالف

 الحارث، عن ابن مسعود. 

وقال وكيع، عن المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد  

 . اختالفات كثيرة في هذا الحديث للا( 

)والصواب: عن عمرو بن  هام أوخطاء أكل هذه الطرق  (وكلها وهم) :قال

رأبي جعفر عبد للا بن المرة، عن  كذلك قاله ملسو هيلع هللا ىلص مرسالً، عن النبي  ِمْسو 

 الثوري. 

روعبد للا بن ال رهذا متروك، وهو عبد للا بن ال  ِمْسو  بن عون بن   ِمْسو 

 جعفر بن أبي طالب، انتهى. 

 والصحيح عن وكيع كما رواه الثوري.

فقد خرجه وكيع في كتاب الزهد، عن المسعودي عن عمرو بن مرة، عن 

رعفر عبد للا بن  أبي ج   مرسالً(. عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِمْسو 

 )وما ذكره الدارقطني عن وكيع ال يثبت عنه.

 ومن ذلك ما ذكره عبد للا بن المام أحمد في "كتاب العلل".

رقال: حدثني أبو  ْعم  أبو أسامة، قال كنت عند سفيان الثوري فحدثه   ثنا ،م 

ْيل بن  ةمسلعن   ُشْعب ةزائدة، عن  فصعق من في }سعيد بن جبير:   عن ُكه 

 ، قال: هم الشهداء. {ومن في الرض، إال ما شاء للا السماوات

فقال له سفيان: إنك لثقة، وإنك لتحدثنا عن ثقة، وما يقبل قلبي أن هذا من  

 (  ةمسلحديث 

لزائدة   قُ يقول  ثقة وهو    ةثقت  أن  :دامةبن  كن ال  ل  :قال  ،ُشْعب ةوتحدثنا عن 

ْيلبن    سلمةن يكون هذا الحديث من حديث  رضى أأ نظر إلى هذه القصة ا  ، ُكه 

 .تبين لك صدق هذه القاعدة
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بن    سلمةعن    ُشْعب ةلزائدة عندما حدثه بهذا الحديث زائدة عن    سفيانقال   

ْيل ا  ال مات ومن في الرض إوافصعق من في السم}بيرعن سعيد بن جُ   ُكه 

أنت يا زائدة ثقة   (نك لثقةإ)  :لزائدة  سفيان  قال  : هم الشهداء،  قال  {شاء للا

  (سلمة)وما يقبل قلبي أن هذا من حديث    ُشْعب ة وهو    (نك لتحدثنا عن ثقة)وإ

ْيلابن   ذلك    : يعني  ، ُكه  استساغ  ومعرفته  سفيانما  لنا    ،بخبرته  يؤكد  هذا 

ها أرسلرسالة    (بكتاب فكتبفدعا  ) قال بعد ذلك    ماذانظر  ا  ،القاعدة تأكيدا قويا

 أرسل:( ُشْعب ة، وجاء كتاب ُشْعب ة)فكتب: من سفيان بن سعيد إلى  ُشْعب ةإلى 

هذا  ُشْعب ة  إلى عن  عن    يسأله  يحدثه  الذي  ع  ، سلمةالحديث    ُشْعب ة ليه  فرد 

، ولكن حدثني  سلمةإلى سفيان: إني لم أحدث بهذا عن    ُشْعب ة)من  مباشرة  

  ! كبرأللا    ن ُحجر الهجري، عن سعيد بن جبير( ُعمارة بن أبي حفصة، ع

بن    سلمة بالحديث عن    ُشْعب ةما حدث    ،في محله  سفيانن ظن  اشوف كيف فك

ْيل  . ئمةلهؤالء ال  سل مال أن ن إبعد ذلك  فمالنا ،تماما ُكه 

ب ج  من  ملسو هيلع هللا ىلص  ومن ذلك أنهم يعرفون الكالم الذي يشبه كالم النبي  )  :قال ابن ر 

كالمه(   يشبه  ال  الذي  والحفاظالكالم  الرواة  روايات  يعرفون  كذلك    ،كما 

هذا ال  :  بحديث يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  ث عن النبي  د  ح  عندما يُ   ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    أحاديثيعرفون  

النبي   النبي    ،ملسو هيلع هللا ىلصيشبه كالم  بحديث عن  ليس  من    ؟ أينمن    ؟ ماذال  ملسو هيلع هللا ىلص  هذا 

 . والحفظ الشديد  ، ملسو هيلع هللا ىلصفي حديث النبي  لوكثرة العم ،الخبرة والممارسة

هذا  قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: تعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه(  )

 . لوال مرال

 .ثانيال مرهذا ال)وأن يكون كالماً يصلح أن يكون مثله كالم النبوة(  

وهو  ه بروايته، وللا أعلم(  )ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالت

 .الضعيف

وهذا يعرفه )وأن يكون كالماً يصلح أن يكون مثله كالم النبوة(    :الشاهد قوله

 .الخبرة والمعرفة في هذا المجال أهل

 أئمةمن    إمامو  ،ا جاء حافظ من حفاظ الحديثإذأنه    : خالصة هذه القاعدة

  " فالنيشبه حديث    إنماو  فالنهذا الحديث ال يشبه حديث  "  :هذا الشأن وقال

عندئذ نرجح ما يتبين لنا    ،خرآا اختلف معه حافظ  إذ  ، له  سل مال أن ن إفما لنا  

 والدلة.صوابه بالقرائن 
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  :( والتعديلالجرح  قاعدة في علم  )  :وهي الحادية عشر  ،القاعدة التي بعدها 

فيه   التي  القواعد  والتعديل  الجرح  عليهعلم  في    اتكلمنا  الكفاية  فيه  بما 

 وفي كتب الرجال.  ،المصطلح

)قد ضعف رجال واختلف فيهم. ولكن منهم من روايته عن    :-رحمه للا-قال  

يكون الشخص   ،هذا عكس الثقة  بعض شيوخه أضعف من روايته عن غيره(

هذه بالعكس    ،ثبت الناس فيهأثق وأو  فالنلكن في روايته عن  ،ثقة في نفسه

 . ضعفا ووهاء أشد  شيوخه  حدألكن في روايته عن   ،لشخص ضعيفايكون ا

)ومنهم من رواية بعض أصحابه عنه أضعف من رواية بعض: فنذكر   :قال

 ههنا جملة من ذلك(. 

 اد بن منصور، قاضي البصرة:ب  فمنهم عَ ) :قال

عِ  عن  رواياته  وأضعف  الناجيكرمة(  ضعفوه،  المنصور  ضعيف    ،عباد 

 ضعفا. أشد  عكرمة   وروايته عن ،ومدلس

بن أبي يحيى    إبراهيم   أي: )يقال: إنه أخذها عن ابن أبي يحيى(    :قال المؤلف

بن منصور    عباد  أي فمثله  صين عنه(  )عن داود بن الحُ متروك    ،يمسلال

فال تصلح في    ،ال في روايته عن عكرمةإ  ،يصلح في الشواهد والمتابعات

 .عفاض أشد  ا ؛ لنهأصالالشواهد والمتابعات 

 ومنهم شهر بن حوشب: )

عنه أصح من رواية غيره    ب ْهراممختلف في أمره، لكن رواية عبد الحميد بن  

 .ضعفا أشد  وليست  ،حسن حاالأهذه من أصحابه( 

 .ب ْهرام)قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن 

)كان يحفظها ثقات  ال  أحاديثيقارب    أي:  حمد: حديثه عن شهر مقارب(أوقال  

طواالً(  حديثاً  سبعون  وهي  القرآن،  من  سورة  يقرأ  نفسه    كأنه  شهر  لكن 

 . أصالضعيف 

هر مثل الليث بن سعد  في ش  ب ْهرام)وقال أبو حاتم الرازي: عبد الحميد بن  

ْقبُريفي سعيد ال حسن ، أحاديثه عن شهر صحاح، ال أعلم روى عن شهر أم 

يجيد    أي:  (منها بنفس  أحاديثلكن  ،  شهر  أحاديثهو  هي  أصال  هاشهر   

 .ضعيفة



14 
 

ال تصح لكن    ، ضعيفةأصالديث شهر  اح أ  لن)قلت: يحتج بحديثه؟ قال: ال(  

وال بحديث    ،ال)  :قال  ،عندما يروي عن شهر يجيد روايته ويتقنها  ب ْهرامابن  

أحمد حتى عبد الحميد    مامنفس هنا الظاهر أن ال  شهر، ولكن يكتب حديثه(

 .عفهفي ذاته يض  ب ْهرامبن 

، لكن ال تكتبوا عنه، فإنه يحدث  ب ْهرام: نعم الشيخ عبد الحميد بن  ُشْعب ة)وقال  

بن  عبد الحميد    أماو  ،بن حوشب ضعيفشهر    :وعلى كل حالعن شهر(  

 . أنه صدوق يحسن حديثه :الصواب ،ب ْهرام

 هاوي: يزيد بن سنان الر   فَْرَوةومنهم أبو  ) :قال

 ضعيف، ضعفه الكثرون مطلقاً. 

عن البخاري قال: ال بأس بحديثه إال ما رواه عنه    "العلل"ونقل الترمذي في  

هذا    ِسنان بن  يزيد    ،هو ضعيف مطلقا  ابنه محمد، فإنه يروي عنه مناكير(

الذي   ،هذه فيها خالف  "ال بأس بحديثه" :وقول البخاري فيه ،ضعيف مطلقا

وبين اللفظين    "مقارب الحديث"  : نقلوا عن البخاري أنه قال  "التهذيب"في  

 :قال البخاري  :للترمذي قال فيه  "العلل الكبير"الذي وجدته في    بينما،  فرق

نقل عن البخاري فيه خالف ال  :الظاهر  "ال ما رواه عن ابنه محمدإصدوق  "

والجرح فيه    :مطلقاضعيف    ِسنانلكن الصحيح أن يزيد بن    ، شديد في هذا

 .مفسر وقادح

 :قاعدة في الرواة)  :ة عشرثانيالقاعدة ال 

 اثنان:  ِرْشِدين

بن سعد    ِرْشِدينبن كريب، مولى ابن عباس. والثاني:   ِرْشِدينأحدهما 

 المصري.

 (  -فيما نعلم- لترجمة من السماء ليس فيها ثقةفهذه ا ،وكالهما ضعيف

  ، صدوق  أو  ،قوي ثقةهو  و  ِرْشِدين من رواة الحديث اسمه    راو ال يوجد    أي:

لقاعدة ذكرت للتسهيل والتيسير  وهذه ا   ، هذا ما يعنيه  ، كلهم ضعفاء  ،ما في

تحفظ أن   ،الرواة بهذه الطريقة  يتمكن من حفظ   ، مسألة الحفظ،على المحدث

يمر بك   ِرْشِدين  ي  أتعرف أن  ن:  إذ  ،ثقة  ِرْشِدينفي الرواة ال يوجد    ِرْشِدين

 .الحفظ فقطل عليك تسه  هذه  ،فهو ضعيف
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 : قاعدة)  :القاعدة الثالثة عشر

ة: من كان اسمه عاصماً ففي حفظه شيء، ذكره ابن ي  ل  قال إسماعيل بن عُ 

 عدي في كتابه. 

هذا    ذي عن يحيى بن معين، قال: كل عاصم في الدنيا ضعيف(وحكى المرو  

ِعين بن  يحيى   هذا    ؛ سل ملكن هذا ال ي  (كل عاصم في الدنيا ضعيف)  : يقول  م 

ب كما سيأتي في كالمه  ، ممسل  الكالم غير   ج  ِعينبن  وا  ، ونقده الحافظ ابن ر    م 

 . اسمه عاصم نفسه وثق بعض من

)ولم يوافق أحمد على ذلك، فإن عاصم بن سليمان الحول عنده ثقة،    :قال

 فتعجب. أي: وذكر له أن ابن معين تكلم فيه، فعجب( 

 )وعاصم بن بهدلة ثقة، إال أن في حفظه اضطراباً.

 متفق على حديثه كعاصم الحول. أيضار بن قتادة ثقة وعاصم بن عم

ِعينابن  (  أيضاوعاصم بن كليب ثقة، وقد وثقه ابن معين     :نفسه الذي قال  م 

 .بن كليبعاصم   :ق هذا وث   ،م ضعيفكل عاص

وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد للا بن عمر: ثقة متفق على حديثه، وممن  )

 . أيضاوثقه ابن معين 

من أن   أعلىوه من أن يقال فيه ثقة(  وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل  

 ثقة.  :يقال فيه

 وفوق هؤالء من اسمه عاصم من الصحابة(  )

 .الرواة  من عاصم ممن اسمهم الذين تقدموا هؤالء 

ِعينرد ابن  ولم يُ   ،الصحابة وهم جماعة  منعاصم    أما  دخولهم في كالمه    م 

  ،كل من اسمه عاصم فهو ضعيفعندما قال بأن    ِعينابن مال شك أن    ،قطعا

 . في كالمه الذي ذكره ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول للا  لم يعن

ِعينبن  هذه القاعدة ليحيى    سل مال ت  ن:إذف  أن كل من اسمه عاصم في الرواة    م 

بل يوجد الكثير ممن اسمهم عاصم وهم    ،ممسل  ذا كالم غير  ه  ،فهو ضعيف

 .ثقات
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 :قاعدة) :القاعدة الرابعة عشر 

ةقال أحمد في رواية ابن هانىء: كل أبي   ة ثقة، إال أبا    ف ْرو  الجزري،    ف ْرو 

في القاعدة الحادية عشر تكلمنا على     (هيزيد بن سنان، وقد تقدم ذكر  :يعني

ةبقية من يكنى بأبي    أماوذكرنا ضعفه    ،هذا  ِسنانيزيد من   فهو على ما   ف ْرو 

 .-رحمه للا-أحمد  مامذكر ال

: قال: آل أيضا  رواية ابن هانىء  )قال أحمد في  :القاعدة الخامسة عشر 

كلهم ثقات، كل من روى  )  خيهأبناء  أو  ،حفادهأبناؤه وأ  :يعنيكعب بن مالك(  

عنه الحديث، يعني كل من روى عنه الحديث من أوالد كعب بن مالك وذريته  

 فهو ثقة(

وروي عنه الحديث فهو ثقة على ما ذكر   ،بن مالكل كعب  كل من كان من آ 

 . أحمد مامال

رس القادم نكمل ما تبقى لعلنا الد  -إن شاء للا-كتفي بهذا القدر اليوم  ن

ستغفرك أ  ، ال أنتإإله  شهد أن ال  أ   ،نك اللهم وبحمدكاسبح و  ،من قواعد...

 بارك للا فيكم.   ،ليكم وإلينا إسأل للا أن يحسن أ ، ليكإتوب أو
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  "فوائد وقواعد يف علم العلل"عرش من رشح  تفريغ الدرس الرابع  

، وهو الدرس األخري يف علم  -تعاىل رمحه اهلل-للحافظ ابن رجب احلنبيل 

 العلل.

 : -تعاىلحفظه اهلل –احلسن عيل الّرميل  أبوقال الشيخ 

 :بعد أما ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، احلمد هلل

و  إن شاء-فهذا    تبارك  دروس آسيكون    - تعاىلاهلل  من  درس  خر 

والقواعد"رشح   للحافظ رجب    "الفوائد  العلل  علم  يف  اهلل -التي    رمحه 

 . -تعاىل

قال أمحد: كل من روى  ) :القاعدة السادسة عرش :-رمحه اهلل-قال املؤلف   

 ،ويف علم الرجال،  تكلمنا عن هذا يف دروس املصطلح(  عنه مالك فهو ثقة

من  أنوذكرنا   ما  فيه  راوه  ثقة":  قيل  عن  إال  يروي  له   "ال  ووجدت  إال 

الضعفاء،روايات   بعض  منها   عن  و  ،وهذا  الكالم  هذا  صح   أخذلو 

منه عن  راو  أي    :بالتسليم الستفدنا  ثقة  ماماإل  هيروي  فهو  نعرف   ،مالك 

الرجوع   من غري  مبارشة  الرجال  إىلذلك  هذا    ،كتب  والبحث عن حال 

ب   ، يراوال ذلك  من  نستفيد  فيه جرحا وال إذ   ي راوال  أن وكذلك  نجد  مل  ا 
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 ، مالك عنه  رواية توثيقه بمجرد  بسلم  ن  ؛مالك   ماموروى عنه اإل  ،تعديال

- هو حممول عىل الغالب    إنم   ،م هكذا عىل عمومهلكن هذا الكالم ال يسل  

 .-العلم أهل كم سيأيت من كالم 

ن ضعيف مشهور إنسا: ال نعلم مالكًا روى عن  -رمحه اهلل-  ائينَّسوقال ال)

اهلل عبيد  بن  عاصم  إال  االستثناءات(  بالضعف  بدأت    هنا   ها   اآلن  ،هنا 

األ اهلل(  :لواالستثناء  عبيد  بن  اخلطاب  )عاصم  بن  بن عمر  ،  بن عاصم 

 . حد الضعفاء الذين روى عنهم مالك أضعيف هو 

مالك روى عنه حديثا واحدا    أي:  (عنه حديثانه روى  إف)  :-رمحه اهلل -قال  

أيب عمرو) بن  املطلب  (وعن عمرو  فيه    ،هذا موىل  به ه  أن الصحيح   حيتج 

ه صدوق  أنالصحيح    (َنِمربن أيب    وعن رشيك    ،ح من عاصمأصلوهو  )

 .ح من عمروأصل وهو ) -اهلل  إن شاء-حيتج به 

(  ُأَميَّةوال نعلم مالكًا حدث عن أحد يرتك حديثه إال عن عبد الكريم أيب  

استثنى من هو    اآلنثم    ،استثنى من هو ضعيف مشهور بالضعف  :لواأل

الضعف بن    ،مرتوك شديد  الكريم  املخارق    أيبوابن    ،ُأَميَّة  أيبوهو عبد 

وقال    ،"مرتوك"  : والدرقطني  نَّسائيقال فيه ال  ،نزيل مكة  ،املعلم البرصي
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 ال يصل   أي:  "ه ضعيف يكتب حديثهنإ"  :خرونالعلم اآل  أهل فيه بعض  

غرَّ مالكا سمته، ومل  "  :-رمحه اهلل-قال ابن عبد الرب  حاله إىل حد الرتك،  

ترغيبا عنه  ذكر  إنم  حكم،  عنه  ج  خير  ومل  بلده،  أهل  من  هذه  "يكن   ،

يف   مالك  لإلمام  الرب  عبد  ابن  عبروايته  اعتذارات  أيب  عن  الكريم    ُأَميَّةد 

، فاغرت به اإلمام مالك   ه سمته احلسن  ، وكذلك قال: -رمحه اهلل-فقال: غر 

ألن أهل بلد الشخص يكونون أدرى وأعلم به من  ؛  "مل يكن من أهل بلده"

بعيدا عن بلد الشخص اآلخر، نظرا أنه    كانغريهم، ويغرت بالشخص من  

 .ال يطلع عىل أحواله كاطالع أهل بلده عليه 

بن  املحدثون    كان  حييى  إىل  عندهم،   َمِعنييأتون  ما  أحسن  فُيظهرون 

ال عن  وال  رواياتويبتعدون  يرووهنا،    روايات الغرائب،  التي  املنكرة 

بن  في   ليحيى  بن    َمِعنيظهرون  حييى  أن  يعرفون  عندهم؛ ألهنم  ما  أحسن 

 .له كالم يف الرجال مقبول عند الناس  َمِعني

يأتون   العلم  طلبة  من  كثري  يتزلفون    كذلك  العامل  من  لهإىل  ويغريون   ،

أن يقدح فيهم، وعندما يرجعون   أو،  مصورهم احلقيقية خشية أن يتكلم فيه

بل أهل  فتجد  حقيقتهم،  عىل  يظهرون  بالدهم  هبم، دإىل  أعرف  هم 

ابن عبد الرب    ماملذلك قال اإل  ؛ائق ويتكلمون ويظهرون ما عندهم من حق
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اهلل- من  "  :-رمحه  يكن  خير    ،بلده  أهل مل  حكمومل  عنه  عنه   إنم  ،ج  ذكر 

غيب  خرج له يف الرت إنم ،يف احلالل واحلرام حكاممل خيرج له يف األ "ترغيبا

التي فيها   حاديثاأل  روايةن يف يف  وايته  كانالعلم    أهل   ض وبع   ،والرتهيب

 .حكاماأل  أحاديث ويشدد يف  ،ترغيب وترهيب

ونقل الرتمذي يف علله عن البخاري أنه قال: ال نعلم  )  :-رمحه اهلل-ثم قال  

 ، خرآ  استثاء  هذا  (مالكًا حدث عمن يرتك حديثه إال عن عطاء اخلراساين

  مام بل الصواب مع اإل  - رمحه اهلل-لكن ها هنا الصواب ليس مع البخاري  

ه  أنالصحيح فيه    رساينعطاء اخلُ   نأل   ؛رساين خترجيه عن عطاء اخلُ مالك يف

- البخاري    ماماإل  ذشو  ، أيضا  بل وحجة  ،ال  ،وليس فقط ضعيفا  ،حجة

 .بالرتك رساينبحكمه عىل عطاء اخلُ  -رمحه اهلل

وقد ذكرنا فيم تقدم أن عطاء اخلراساين ثقة، عامل رباين، )  :-رمحه اهلل-قال  

وأكثر ما فيه أنه    ،البخاري، ومل يوافق عىل ما ذكره  ما خال  ئمةوثقة كل األ

يف   - رمحه اهلل-البخاري   مامشذ اإل  نإذ فها هنا  (  كان يف حفظه بعض سوء

مهم بلغ يف العلم    ن نسااإل  أن وهذا كي نعلم    ،رساينحكمه عىل عطاء اخلُ 

بلغ يف الرجال  التثبت،   ومهم  تأتيه حلظ  أو  ،ويف معرفة  فنه  ت  امعرفته يف 

فهذا يفيدنا أننا ال    ،من طبعه خطاء  ن نسااإل  نأل  ؛هبا وخيطئ  ذني يشياحأو
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العلامء   أخذن  من  عامل  مطلقا  أو  ،كالم  بالتسليم  علم  يف   ،طالب  احلجة 

نتأمل الدليل  ال بدبد من وجود الدليل و  ال  ،يف الدليل  ،ن االربه وأن    ،أن 

قبل أن   ؟م خطأ أاالستدالل به هل هو صواب    ،خطأ  أونعرف أنه صواب  

 .نسلم للقائل بقوله

  إىل ظروا  ناو  ،-تلميذ البخاري -نفسه    -رمحه اهلل -وقال الرتمذي    :ثم قال

من    كانالرتمذي    ،حدوا يتعصبون ألكانما    -رمحهم اهلل-صاف السلف  نإ

يقول يف تضعيف    ماذاظر  نا  ،ليهإومن املقربني    ،ومن حمبيه  ،تالميذ البخاري

اخلُ  لعطاء  الرتمذي    ،رساينالبخاري  اخلُ "  : -رمحه اهلل-قال   رساينوعطاء 

حدا  أسمع  أومل    ،مالك ومعمر وغريمها  :مثل   ئمةروى عنه الثقات من األ

فلم يقر   ،- رمحه اهلل-كالم الرتمذي    سيأيت "من املتقدمني تكلم فيه بيشء

وخالف من سبقه    ،وعندما رأى شيخه تفرد هبذا احلكم  ،شيخه عىل ما ذكره

وهذا الذي   ،سالماإل  أئمةقول  لترك قول شيخه    ؛املتقدمني عليه  ئمةمن األ

فإذا وجد شيخه قد    ،حد من الرجالال يتعصب أل  ينبغي لطالب العلم أن 

وجب    ؛وظهر له أن احلق يف خالفه    ،خطأ فيهأ  أوتفرد بقول    أو  ،تفرد بحكم

فالعربة بالدليل   ،اروأن يدور مع الدليل حيث د،  ك هذا القوليرت  عليه أن 

 . وبفهم من سلف
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 . ينسى كان( قال شعبة: حدثنا عطاء اخلرساين، وكان نسياً )

 يب.الَّ عنه هو ثبت، وكان كثري اإلرسال، نقله عنه الغَ  َمِعني وقال ابن )

األوزاعي،   ووثقه  عنه،  األخذ  عىل  حيث  الثوري  سفيان    ، وأمحدوكان 

والطرباين،   والعجيل،  سعد،  بن  وحممد  شيبة،  بن  ويعقوب  وحييى، 

- البخاري    مامكالم اإلن بإذ فال يؤخذ    ،كل هؤالء وثقوه  (َداَرُقْطنيوال

 . -رمحه اهلل

البخاري ال يوافق عليه، وأنه ثقة ) وقد بني الرتمذي يف علله أن ما ذكره 

 عند أكثر أهل احلديث. 

 املتقدمني تكلم فيه. قال: ومل أسمع أن أحدًا من

له فضل وعلم  ثبت، قال: وهو مشهور،  ثقة  يعقوب بن شيبة: هو  وقال 

ي قومعروف بالفتوى واجلهاد، روى عنه مالك بن أنس وكان مالك ممن ينت

 الرجال.

 أنه كذبه فيم روى عنه فال تثبت.  َسيَّب ة عن سعيد بن املُ ياوأما احلك

  كان ا  إذ   يعني: (عكرمة، ومل يرتكه البخاري بتكذيبه  َسيَّبوقد كذب ابن املُ 

املُ  ابن  بكالم سعيد  تعلق  قد    ،اربن يسيف كالمه يف عطاء    َسيَّبالبخاري 
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ترك   مذافل  ،كذب عكرمة  َسيَّبابن املُ   نفإ  ؛يرتك عكرمة  أنفيلزمه كذلك  

 . يلزمه هذا كان ؟عطاء ومل يرتك عكرمة

قال تكذيب)  :ثم  عن  واعتذر  له،  خرج  كتاب    بل  يف  كذبه  القراءة  "من 

اإلمام البن    ،"خلف  مالك  تكذيب  اإلك(  إسحاقوعن  مالك    مامذلك 

 ؟ -رمحه اهلل -مل يرتكه البخاري   مذافل  ،إسحاقكذب ابن  

ابن  ) من  تناوله  مالك  عن  لو صح  البخاري:  تكلم  إسحاققال  فلربم   ،

  ل أوت  أي: (  ه بيشء واحد، وال يتهمه يف األمور كلهاباإلنسان فرمى صاح

  ، إسحاقيف ابن    زيغم  امالك  وأن  ،إسحاقلك يف ابن  كالم ما  -رمحه اهلل-

 .جوانبه يف كل ال ،هو يف مسألة واحدة  إنم

ليح: هناين مالك عن شيخني من  وقال إبراهيم بن املنذر، عن حممد بن فُ )

 قريش، وقد أكثر عنهم يف املوطأ. ومها ممن حيتج هبم.

من   كثري  ينج  فيهم،ومل  الناس  بعض  كالم  من  عن    الناس  يذكر  ما  نحو 

كان   وفيمن  عكرمة،  يف  الشعبي  وكالم  الشعبي،  يف  كالمه  من  إبراهيم 

 قبلهم. وتأويل بعضهم يف العرض والنفس.
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ومل يلتفت أهل العلم يف هذا النحو إال ببيان وحجة، ومل تسقط عدالتهم إال  

  ال   :من ثبتت عدالته  يف كل   صل هذا هو األ   ( بربهان ثابت وحجة، انتهى

 . ال بجرح مفرس قادحإتسقط عدالته 

اجلرح    كانا  إذ ف  ،يوجد جرح مفرس غري قادحو  ،يوجد جرح مفرس قادح 

 ، ل وال نبايل بتعديلههذا الشخص الذي عد    ترد رواية عندئذ    ،مفرسا قادحا

ل عىل تعديله الذي عد    نبقى  فهذا  ،ا مل يوجد فيه جرح مفرس قادحإذ لكن  

زمننا هذا    ،حد من اجلرح خصوصا يف زمننا هذاأيكاد يسلم    ال فالإو  ،عليه

ف ضعفت  اآلالذي  يف  الطعن  يف  والورع  التقوى  فيه   ،خرينيه  وكثرت 

النفس عىل حساب    والتصدر  فس من حب للرياسةناألحظوظ   وتعظيم 

دائام    ؛خريناآل نويص  نحن  من  ب لذلك  يؤخذ  والتعديل  اجلرح  ه أهلأن 

عرفوا بأهنم يتكلمون يف الرجال   ،الذين عرفوا بنصحهميؤخذ من العلامء  

أجل حفظ الرشيعة، ومن أجل الدفاع عن كتاب اهلل، وسنة رسول اهلل    من

 ودب. ، ال من كل من هّب ملسو هيلع هللا ىلص 

  َسيَّب وعطاء اخلراساين أحق أن يعتذر عم قاله ابن املُ ):  -رمحه اهلل -ثم قال  

بل ال قدرًا من عكرمة،  أعظم وأجل  فإنه  الدين    إن صح،  بينهم يف  نسبة 

البخاري، ملاذا تركت عطاء اخلرساين،    اإلمامَ   لزمكل هذا الكالم ي(  والورع
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قد تكلم فيه؟ وقد تكلم    َسيَّبابن املُ   واعتمدت عىل عكرمة يف صحيحك؟  

 ، فإما أن ترتك االثنني، أو تعتمد عىل االثنني. أيضايف عكرمة 

مقارب احلديث، وهو عند مجيع    ُأَميَّةوزعم البخاري أن عبد الكريم أبا  )

قرب    ئمةاأل الثقات  حديث  وبني  حديثه  بني  ليس  جدًا.  احلديث  مباعد 

 حديثه يقارب حديث الثقات.  أي:مقارب احلديث: ( البتة

(  : كل مدين مل حيدث عنه مالك ففي حديثه يشء ِدينيومن ذلك قول ابن املَ )

: كل مدين مل حيدث عنه  ِدينيابن املَ )ر اآلن، الحظ ماذا؟ يقول  هذا قول آخ

 هذه طريقة عكسية اآلن:  مالك ففي حديثه يشء(

 األول قال: أن كل من روى عنه مالك فهو ثقة. -

 مل حيدث)من أهل املدينة يعني:( كل مدين)يقول:   ِدينياآلن ابن املَ  -

حديثه  مالك  عنه  يشء(  ففي 

فيه نظر، فإن مالكًا مل    إطالقهوهذا عىل  ):  -رمحه اهلل-قال ابن رجب  

عليه  متفق  جليل  ثقة  وهو  إبراهيم،  بن  سعد  عن  فهذه  (  حيدث 

أمحد،  اإلمام  الكبار:  العلمء  هؤالء  أمثال  يطلقها  التي  التعميمت 
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عىل عمومها هذه حتمل عىل األغلب ال  ، وغريمها،  ِدينيوعيل بن املَ 

 .الفاظها كم تدل عليه

الدَ ) ورقي: كل من سكت عنه حييى بن  ونظري هذا قول عبد اهلل بن أمحد 

 .نظر أيضاويف هذا  (ثقة ، فهوَمِعني

 ريز بن عثمن كلهم ثقات.خ َح ياومن ذلك قول أيب داود: مش)

كل هذا ال يسلم   (خ سليمن بن حرب كلهم ثقاتياوقول أيب حاتم يف مش

 . احلقيقة ختالف ما ذكروا أنوجدنا  فإننا ،كم ذكرنا إطالقهعىل 

قال احلسني بن فهم: ثالثة  ) :-رمحه اهلل-قال املؤلف   ،القاعدة التي بعدها 

  أهل   :يعني:  ات أبيثالثة    م:(من أرش قو  َمِعنيعند حييى بن    هم  أبيات كانت

 . بيت أهل بيت و  أهل بيت و أهل  يعني:بيت   أهل   ،بيت ثالثة

 : رش قومأمن   َمِعنيبن هم عند حييى ) :قال

هذه   (وعيل بن عاصم وولده)بيت    أهل هؤالء  (  وولده  َقْحَذمبن    َحربَّ املُ  

وا عنده كانكلهم  )الثالثة    جموعةهذه امل   ( يسأو  أيبل  آ و)ية  ثانال  جموعةامل

 . َمِعنين بعند حييى  (ضعافا جدا

 بن سليمن:   َقْحَذمفروى عن أبيه   َقْحَذمبن   َحربَّ أما املُ )
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 وأباه وهم وغلط. َحربَّ : يف حديثهم يعني املُ ُعَقْييلقال ال

فال يعرف منهم سوى داود، وهو ضعيف جدًا، وسئل عنه   َحربَّ وأما ولد املُ 

 أمحد، فضحك وقال:

ه نأل(  نكاريش احلديث؟ ويقول أمحد عىل اإلإشبه ال يشء، كان يدري ذاك  

 . ضعفه جدا

سمع احلديث بالبرصة، ثم   وقال ابن معني عنه: مل يكن كذابًا، وكان قد)

بغداد  قدم  ثم  الصوفية فنيس احلديث وجفاه،  إىل عبادان فصار مع  صار 

فجاءه أصحاب احلديث فجعل خيطىء يف احلديث، ألنه مل جيالس أصحاب  

 احلديث. 

فثقة برصي ليس بينه وبني هؤالء قرابة، وقد خرج عنه   َحربَّ فأما بدل بن املُ 

ه  أن ظن  ويُ   ،هذا ذكره للتنبيه كي ال حيصل اخللط(  "صحيحه"البخاري يف  

 . َقْحَذمبن  َحربَّ د املُ الأومن 

وهذا ليس من   ،ذكره كي ال حيصل اخللط  أيضا(  شامي  َحربَّ وأبان بن املُ )

ذاكالأو   .د 

 وهو ضعيف، وليس من هؤالء بيشء. )
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ي، وقد روى الوليد بن  َقْحَذمالوليد بن هشام ال  َقْحَذمبن   َحربَّ ومن ولد املُ 

من بن ذكوان عن ، سليَقْحَذمعن جده، أيب    َقْحَذمبن    َحربَّ هشام هذا عن املُ 

 . "فار غفر اهلل هلا أسلم ساملها اهلل، وغِ " : ملسو هيلع هللا ىلص أنس، عن النبي 

 .آخرون البيت   أهل هؤالء  :( وأما عيل بن عاصم

 وأما عيل بن عاصم: )

 فهو عيل بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي يكنى أبا احلسن.

 وقد رماه طائفة بالكذب منهم يزيد بن هارون وغريه.

 وكذبه ـ أيضًا ـ ابن معني.

 وكان أمحد حيسن القول فيه، ويوثقه، وحيدث عنه ويقول، أنه خيطىء.  

 وأنكر ذلك ابن معني عليه.

ومما أنكر عىل عيل بن عاصم روايته عن حممد بن سوقة عن إبراهيم، عن 

 . "من عزى مصابا فله مثل أجره": ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    األسود عن عبد اهلل،

الم عليه مستوىف يف كتاب  وقد تابعه عليه قوم من الضعفاء. وقد سبق الك

 اجلنائز. 
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 وأما ولد عيل بن عاصم فله ابنان:

 أحدمها: اسمه عاصم، وكان ابن معني يذمه، وقال مرة: كذاب ابن كذاب. 

وكان أمحد يوثقه ويقول: هو صحيح احلديث قليل الغلط. وقال أيضًا هو  

 أصح حديثًا من أبيه.  

 وخرج له البخاري يف صحيحه. 

 . احلسن :بن عاصم اسمه لعيل ثايناالبن ال  أي:( ن واآلخر اسمه احلس

 وقد ضعفه ابن معني، وقال: ليس بيشء.)

 حاتم: حمله الصدق.  أبووقال 

من   هلم  وليس  أبيهم،  من  ابنا عيل خري  وعاصم  احلسن  عدي:  ابن  وقال 

 املناكري عرش ما ألبيهم.

عاصم بن وقال ابن أيب خيثمة: سمعت ابن معني يقول: ال يصلح من آل  

 صهيب الرومي أحد أبدًا. 

 وأما آل أيب أويس:
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عامر   أبوف أيب  بن  مالك  بن  أويس  بن  اهلل  عبيد  بن  اهلل  عبد  اسمه  أويس 

 األصبحي املدين، ابن ابن عم مالك بن أنس.

 ضعفه حييى. وقال مرة: صدوق وليس بحجة.

 وقال أمحد: صالح. 

 وقال ابن املديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا.

 لفالس: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. وقال ا

حاتم: يكتب حديثه،   أبوحاتم: صالح صدوق، كأنه لني، وقال    أبو وقال  

 وال حيتج به، وليس بالقوي. وخرج حديثه مسلم يف صحيحه. 

 وله ولدان: 

أحدمها: إسمعيل بن أيب أويس: وقد خرج حديثه الشيخان يف صحيحهم.  

 حاتم: مغفل حمله الصدق.   أبوال وضعفه ابن معني والنسائي. وق

ال قاينوقال  للرَبْ قلت  أيب  َداَرُقْطني:  بن  إسمعيل  النسائي  ضعف  مل   :

 أويس؟. 
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وكان   األئمة،  أحد  وهذا  اهلاشمي،  موسى  بن  حممد  ذكر  عبد    أبوفقال: 

الرمحن يعني النسائي خيصه ما مل خيص به ولده، فذكر عن أيب عبد الرمحن  

أنه قال: حكى يل  عبد    أبوسلمة بن شبيب عنه، قال: ثم توقف    النسائي 

 . سكت ،ةيامل يكمل احلك أي: (الرمحن

قال    ) قال يل:  احلكاية، حتى  أن حيكي يل  أداريه  بعد ذلك  فم زلت  قال: 

أضع   كنت  ربم  يقول:  أويس  أيب  بن  إسمعيل  بن شبيب: سمعت  سلمة 

 احلديث ألهل املدينة إذا اختلفوا يف يشء فيم بينهم.

 : من حكى لك هذا عن حممد بن موسى؟ َداَرُقْطنيللقلت 

 ابة. َخنْزقال: الوزير كتبتها من كتابه وقرأهتا عليه، يعني ابن 

 .  لعبداهللثايناالبن ال (بكر: واسمه عبد احلميد أبووالثاين 

 بكر: واسمه عبد احلميد. وقد خرج له الشيخان.  أبووالثاين )

 داود وغريه. أبوووثقه ابن معني وغريه. وهو أوثق من أبيه بكثري، قاله 

 : حجة.َداَرُقْطنيوقال ال

حيتج هبم،  وقال: هم ضعاف ال  وابنيه،  أويس  أبا  الرب  عبد  ابن  وضعف 

 واهلل أعلم.ولعل مستنده يف ذلك ما ذكرناه أوالً عن حييى بن معني. 
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زيادة (  وأوالده  َعْويف بن سعد ال  َعطِيةويلتحق هبؤالء من البيوت الضعفاء،  

زاد    ،َمِعنيبن  الثالثة الذين ذكرهم حييى    ،قدمواهايل البيوت الذين تأ  عىل

بعض    اآلن ال  َعطِية  :منهم  ،خرينآبيوت  أهل  ابن رجب    َعْويف بن سعد 

 .دهالأوو

 د تكرر ذكره يف الكتاب غري مرة.فضعفه غري واحد، وق :َعطِية)أما  

بن سعد، عن أخيه احلسن بن   َعطِية: عبد اهلل بن ُعَقْييلوأما أوالده، فقال ال

 ، وال يتابع عىل حديثه.َعطِية

 ، ويقارهبم يف الضعف وقلة الضبط.َعطِيةوهلم أخ ثالث يقال له: عمرو بن  

بن   اهلل  عبد  البخاري:  ال  َعطِيةوقال  سعد  بن    َعْويفبن  احلسن  أخيه  عن 

 ، هو أخو حممد، مل يصح حديثه. َعطِية

البخاري، وقال:    َعطِيةواحلسن بن   الذي روى عنه أخوه عبد اهلل، ذكره 

ابن حبان يف ثقاته، وقال: أحاديثه   أبوليس بذاك، وضعفه   حاتم. وذكره 

 ليست نقية. 

 داود حديثًا واحدًا.  أبووخرج له 
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بن   ال  َعطِيةوحممد  قال  أخوهم  أبيه،  عن  يروي  البخاري  إليه  أشار  ذي 

احلمل أسيد  عنه  يروي  النسخةكذا  (  البخاري:  يف  ويف    (احلمل)  :عندي 

 ".اجلمل "  :ترمجته يف التهذيب

يف الضعفاء فيمن اسمه    ُعَقْييليروي عنه أسيد احلمل عجائب. وذكره ال  )

 حممد. 

وكذا ذكره ابن حبان، ولكنه مل يطلق عليه اجلرح، ألنه تردد يف نسبة النكارة 

الواقعة يف حديثه بني أن تكون منه، أو من أبيه، أو من أسيد بن زيد الراوي  

 عنه. 

لصلبه، إنم    َعطِية، وقال: حممد ليس من أوالد َداَرُقْطنيوخالف يف ذلك ال

 .َعطِيةهو حممد بن احلسن بن 

ال  :قدة وابن عُ ( قدة ثنا أمحد بن حممد بن سعيد اهلمذاين، هو ابن عُ ثم قال: 

: حممد بن  َعْويف قال: قلت ملحمد بن سعد بن حممد ال)  روايتهوال ب ،حيتج به

 سيد بن زيد، من هو؟.، الذي روى عنه أَ َعطِية

  َعطِيةابن يقال له حممد، إنم هو جده حممد بن احلسن بن    َعطِيةقال: ليس ل

 سبه أسيد إىل جده.بن سعد ن
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 ولدان:  َعطِيةوللحسن بن 

 ، كان قايض بغداد.َعطِيةأحدمها: احلسني بن احلسن بن 

 حاتم، وغريمها. أبوضعفه ابن معني، و

 . َعطِيةواآلخر حممد بن احلسن بن 

حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: ال   أبوقال ابن معني: ليست بمتقن، وقال  

 داود يف كتابه.  أبوجيوز االحتجاج به إذا نفرد، وخرج له 

أنه حممد بن ابن حبان  ابن أخي    وزعم  بن سعد،    َعطِيةاحلسن بن سعد، 

بن سعد   َعطِيةيف ذلك، وقال: إنم هو حممد بن احلسن بن    َداَرُقْطنيوومهه ال

ابن ابنه    الكاليب كذلك، ونسبه أيضاً   بال شك، نسبه حممد بن ربيعة  َعْويفال

بن   بن    َعطِية  :هؤالء (  بن سعد  َعطِيةحممد بن سعيد بن حممد بن احلسن 

 . دهالأوو َعْويفسعد ال

 ضعيف احلديث.  :َعْرَزميومنهم حممد بن عبيد اهلل ال) :عائلة جديدة  اآلن 

 وقد ذكرنا له ترمجة مفردة فيم تقدم. 

 الكتاب كثريًا. وقد تكرر ذكره يف 
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وابنه، عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل، وابنه حممد بن عبد الرمحن بن حممد  

 كلهم ضعفاء.

قاينفيم نقله عنه ال  َداَرُقْطنيقال ال ه أبو: حممد بن عبد الرمحن مرتوك، ورَبْ

ال الرمحن  عبد  بن  أمحد  بن  عباد  حممد  أخي  وابن  قال:  َعْرَزميوجده،   ،

 : هو مرتوك أيضًا. َداَرُقْطنيال

وروى ابن شاهني من طريق حممد بن عثمن بن أيب شيبة: قال: سمعت أيب  

، فقال: َعْرَزمييقول: ذكرت أليب نعيم: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل ال

 كان هؤالء أهل بيت يتوارثون الضعف قرنًا بعد قرن.

 ولد عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف.  :ومنهم

 .عائلة جديدة  ههذ (حاتم: هم ثالثة إخوة  أبوقال 

حاتم: هم ثالثة إخوة: حممد وعبد اهلل وعمران أوالد عبد العزيز   أبوقال  )

 بن عمر، وهم ضعفاء احلديث ليس هلم حديث مستقيم. انتهى. 

بت. ويقال له ـ أيضًا ـ ابن أيب  ولعمران ابن يقال له عبد العزيز يكنى بأيب ثا

 ثابت، فإن أباه يكنى بأيب ثابت ـ أيضًا ـ وهو ـ أيضًا ـ ضعيف جدًا.
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وملحمد بن عبد العزيز ابنان: أحدمها إبراهيم يروي عنه يعقوب الزهري  

ر ذكره البخاري يف كتاب الضعفاء وقال: منكر احلديث،  وإبراهيم بن املنذ

 .سكتوا عنه

منك عدي:  ابن  حديثه وقال  يشبه  وال  مناكري،  أحاديثه  عامة  احلديث،  ر 

 حديث أهل الصدق. 

 وقال يعقوب بن شيبة: ال علم يل به. 

واآلخر أمحد يروي عن كتاب أبيه، ويروي عنه عبد اهلل بن شبيب، ويظهر  

 (.أن مجيعهم ضعفاء، ألن أحاديثهم منكرة، ال توافق حديث الثقات

 لد سلمة بن كهيل: و :ومنهم)عائلة بعدها، عائلة جديدة: 

وله ابنان: حييى وحممد. فأما حييى فضعيف جدًا، وأما حممد فقد ضعف ـ  

 أيضًا ـ وهو أصلح من حييى. 

 زرعة: هو ضعيف قريب من أخيه يعني حييى.  أبووقال 

 مرتوك. :َداَرُقْطنيإسمعيل، قال فيه ال  :وليحيى ابن اسمه

( احلديث، ضعفه غري واحدوإلسمعيل بن حييى ابن اسمه إبراهيم. منكر  

اختصار   يف  تفيدك  وهذه  الضعيفة،  العوائل  بعض  لنا  بني   القاعدة  هذه 
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اسم هذه بالوقت، ومعرفة   أحد حيمل  يمر بك  القوم عندما  حال هؤالء 

ختترص  ضعيف،  الرواة:  من  إليها  ينتمي  من  كل  أن  ذكروا  التي  العائلة 

 كر.الوقت عىل نفسك، وتتبنى ضعفه إذا كنت تقر  بم ذ 

يف تضعيف حديث الراوي إذا روى ما  :  قاعدة)، قال:  القاعدة التي بعدها

رأيه هبا    ( خيالف  يعلل  احلديث  أهل  من  كثري  مهمة،  قاعدة  القاعدة  هذه 

املرفوعة األحاديث  كم  بعض  إطالقها  عىل  ليست  القاعدة  هذه  لكن   ،

 سيأيت. 

ث كثرية بمثل قد ضعفه اإلمام أمحد وأكثر احلفاظ أحادي ):  -رمحه اهلل-قال  

 هذا. 

 . َفنْي يف املسح عىل اخلُ ملسو هيلع هللا ىلص  فمنها: أحاديث أيب هريرة، عن النبي 

أي: أحاديث أيب هريرة يف املسح عىل (  ضعفهم أمحد ومسلم وغري واحد

ثابت من غري رواية أيب هريرة، لكن من رواية    َفنْي ، املسح عىل اخلُ َفنْي اخلُ 

 أيب هريرة يضعفونه العلمء، ملاذا؟ سيأيت. 

فال يصح له    َفنْي ينكر املسح عىل اخلُ )   :هذا هو السببهريرة(    أبو)وقال:  

روى  فكيف يُ من أصله،  َفنْي هريرة نفسه ينكر املسح عىل اخلُ  أبو( فيه رواية
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النبي   هريرة يف    أيب املروية عن    اديثح فضعفوا األ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص  عنه حديث عن 

اخلُ  اخلُ نأل  ؛َفنْي املسح عىل  املسح عىل  ينكر    أبو يروي    أنفيستحيل    ،َفنْي ه 

  ، هأصلثم ينكر احلكم من    ،َفنْي يف املسح عىل اخلُ   ملسو هيلع هللا ىلص  هريرة سنة عن النبي  

في ما  اجتهد"  :نقول  أناحتملية    هوهنا  ربم   صل أل  إنكارهنا    ،ال  "واهلل 

  ثم ينكر   ،َفنْي ح عىل اخلُ سبامل  روايةيأيت عنه حديث فيه    أنفيستحيل    ،املسألة

ما ورد "  ن:إذ لذلك قالوا    ؛عىل هذه الصورة   َفنْي هريرة املسح عىل اخلُ   أبو

اخلُ امليف    من حديث  هريرة   أيبعن   عىل  يصح     َفنْي سح    أيب ديث  حو   "ال 

 . لكن هو وهم ،َفنْي يف املسح عىل اخلُ  ههريرة خرجه ابن ماج

ـ أيضًا ـ،    َفنْي يف املسح عىل اخلُ   ملسو هيلع هللا ىلص  منها: أحاديث ابن عمر عن النبي  و)

فكيف يكون    َفنْي أنكرها أمحد، وقال: ابن عمر أنكر عىل سعد املسح عىل اخلُ 

سح  وقاص امل  أيببن  كر عىل سعد  أنابن عمر  (  فيه روايةملسو هيلع هللا ىلص  عنده عن النبي  

كر عليه ابن عمر  أن  َفنْي أ ومسح عىل اخلُ ضحني تو  ،يف العراق   َفنْي عىل اخلُ 

املسح عىل    أنيعترب    ،ماامت  َفنْي املسح عىل اخلُ   أصل ابن عمر ينكر    كانف  ،ذلك 

ف  إىله  أبيإىل  رجعه سعد  أ حتى    ،له  صل األ  اخلفني ال قر  أعمر فسأل عمر 

تأتينا بعد ذلك   فكيف  ،هذا الفعل مرشوع  أن حتى علم ابن عمر    ا،سعد

اخلُ   رواية املسح عىل  ابن عمر يف  يقبل   !،َفنْي عن  شك يف    ال  ، مثل هذا ال 
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حديث املسح عىل اخلفني  رفع  أن هذا يكون ومها من بعض الرواة    ذلك:

 ابن عمر.   من رواية

دعي الصالة "أنه قال للمستحاضة:      ملسو هيلع هللا ىلص  ومنها: حديث عائشة، عن النبي  )

 . "أيام أقرائك 

تقول:  عائشة  ألن  أخطأ،  فقد  عائشة  عن  هذا  روى  من  كل  أمحد:  قال 

معنى  واضح، وتنصيص عىل أن  ألن احلديث  (  األقراء: األطهار ال احليض

قال:   احليض،  هو  أقرائك "الُقرء  أيام  الصالة  والقُ "دعي  في،  خالف   هرء 

الطهر؛ ألنه يف اللغة العربية يأيت عىل املعنيني،    ماحليض، أ  أصال، هل هو

هر، فكيف يكون عندها حديث عن النبي  رء هو الطُ وعائشة تقول بأن القُ 

القرء  ملسو هيلع هللا ىلص   أن  عىل  ختالفه،    منصوص  عائشة  ذلك  بعد  ثم  احليض؟!  هو 

 وتقول: القرء هو الطهر؟!.

وقد سبق) الثالث.  الطالق  يف  عباس  ابن  ( ومنها: حديث طاوس، عن 

تقدم حديث:   اهللِ  "يعني:  وِل  َرس  َعْهِد  َعىَل  الطَّاَلق   َبْكر  ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن  َوَأيِب   ،  ،

َمَر   أن    :إىل آخره، فهذا قالوا  1"َطاَلق  الثَّاَلِث َواِحَدة  َوَسنََتنْيِ ِمْن ِخاَلَفِة ع 

 

 . 1472مسلم:  1
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رواية له  تكون  فكيف  بخالفه،  أفتى  عباس  وهذا    ابن  احلديث،  لذاك 

يأخذ  احلديث قد أخرجه مسلم يف صحيحه، فهذا يدل عىل أن مسلم ال 

 . -إن شاء اهلل- يهعل كالمهبذه القاعدة بالنسبة هلذا احلديث، وسأيت ال

 يف فضل الصالة عىل اجلنازة.  ملسو هيلع هللا ىلص ومنها: حديث ابن عمر عن النبي  )

ذكر الرتمذي، عن البخاري أنه قال: ليس بيشء، ابن عمر، أنكر عىل أيب  

هريرة    أبومن ابن عمر للفضل الذي ذكره    إنكاروهذا أيضا  هريرة حديثه(  

من صىل عىل جنازة فله قرياط، ومن  "يف صالة اجلنازة، حديث أيب هريرة: 

فقال ابن عمر أليب    "تبعها حتى ي قىض دفنها فله قرياطان، أحدمها مثل أحد 

أي: كاملنكر له،    ،"هريرة   أبوأكثر علينا  "هريرة عندما سمع هذا احلديث:  

دقت أبا هريرة، فقال  ، فصفأرسل إىل عائشة فسأهلا عن هذا احلديث"قال:  

ْطنَا يِف َقَراِريَط َكثرَِية  ":  -ريض اهلل عنهام-ابن عمر    هذا يدلك عىل   ،"َلَقْد َفرَّ

ما    أنعىل    ؟ماذا احلديث    كانابن عمر  فلم   ،كرهأن  و أصالقد سمع هبذا 

ت كانفلو    ،به  أخذم به ابن عمر وبا هريرة يف احلديث سل  أصدقت عائشة  

ا جاءت  إذ ف  ،أصالهريرة    أيب كر عىل  أنقد    كانما    روايةكهذه ال  روايةعنده  

ابن عمر هبذا  رواية البت   روايةفال  ن: إذ   ،عن    كان ه  نأل  ؛ةغري صحيحة عنه 

 . هريرة وهذا واضح  أيبينكر عىل 
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أعله أمحد يف رواية عنه   "ال نكاح إال بويل"ومنها: حديث عائشة:  )  :قال

بنت  أنا  هنوذلك أل(  بأن عائشة عملت بخالفه الرمحن    خيها عبدأكحت 

كر عندما  أنبل هو    ،خيهاأن  إذ خيها بغري  أكحت بنت  أن  ، وهو مسافر بالشام

ال نكاح إال  "  :فكيف تروي حديث  ،ذلك عائشة مبطال فلم تر  ،مربلغه األ

 ."بويل

هذا    مثل  االجتهاداتلكن  حديث  ،تدخله  تروي  إال  "  : ربم  نكاح  ال 

خر عندها يكون  آاحلديث حديثا    خيالف هذا  ،ثم بعد ذلك جتتهد  ،"بويل

منهأ وجه  أو  ،قوى  عىل  منهم  واحد  كل  فتحمل  حديث  عىل    أو  ،خيالفه 

 .خرهآ إىل ،صورة 

قالوا  االجتهادات  تدخلها  التي  املسائل  هذه  مثل  يف  العلمء  قال    :لذلك 

ال" بام روى  رآه  يراوالعربة  بام  ر  ، "ال  رواه  إذ   ،ه الأيال هيمنا  ما  ا خالف 

ت املسألة كانا  إذ عف مثل هذا احلديث  فال يض  ،فالعربة بم رواه ال بم رآه

فالصور التي   ،ملسو هيلع هللا ىلصروى حديثا عن النبي  أنبعد  ،صحايبرآه ال أيمسألة ر

وعن    ،ذكرت عن ابن عمر ختتلف عن الصورة هذه التي ذكرت عن عائشة

 . يتوكذلك عن ابن عباس يف احلديث اآل ،ابن عباس
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النبي  )  :قال أن  ابن عباس  أهلذا  ملسو هيلع هللا ىلص  ومنها: حديث  الصبي:  ملا سئل عن 

نعم. قال:  البخاري  حج؟  أن(  رده  مسلم    مع  يف صحيح  رده )احلديث 

  ( به ثم أدرك فعليه احلج ج  البخاري بأن ابن عباس كان يقول: أيم صبي ُح 

لكن  ، ملسو هيلع هللا ىلصواه عن النبي كالم ابن عباس هذا خيالف احلديث الذي ر يعني:

 ، سالماإلابن عباس كالمه يف حجة  ف  ،االجتهاداتا تدخله  كذلك مثل هذ

فيؤجر عىل حجه    ،يف حج الصبي عىل حج التنفل   ملسو هيلع هللا ىلص  ومحلوا حديث النبي  

بد  إذ لكن    ،وهو صبي بلغ ال  اإل  أنا  قضايا هذه    ن:إذ   ،سالمحيج حجة 

االجتهادات ال  ،تدخلها  بمخالفة  رواه  صحايبفال عربة  الذي    ، للحديث 

ا  إنكار كر  أن ا  إذ لكن  ،  م رواه ال بم رآه عند املخالفةالعربة عندنا بو فنحن لنا  

  أو     "ملسو هيلع هللا ىلصهذا ال يقوله النبي  "  :هنائيا قالأنكر الرواية    كم جاء عن ابن عمر

هذا يدل داللة   ؛ثم بعد ذلك جاء عنه حديث بذلك   "هذا  ملسو هيلع هللا ىلص  ما قال النبي  "

الصورتني    بني فهناك فرق ،خطأ  أو ،هذا احلديث فيه وهم  أنواضحة عىل 

 . علمأواهلل 

الصحابة  :قاعدة)  بعض  عن  رويت  أحاديث  تضعيف  مرفوعة    أي:  (يف 

عنهم  ) خيالفها  روايةوالصحيح  األ  أي: (  ما  من  خيالفها  هذا    ،حاديثما 
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األ  صحايبال احلديث  روى حديثني  قد  ال  لويكون  احلديث    ، ثاين خيالف 

 . ثاينالحد احلديثني بأعفون فيض

  د، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي فمن ذلك: حديث سعد بن سعي)  :قال

 . "يف النهي عن صالتني: صالة بعد العرص ... احلديث ": ملسو هيلع هللا ىلص

 أنكره أمحد والدارقطني وغريمها: 

قالت:   أهنا  عنها  املحفوظ  الدارقطني:  النبي  "قال  عىل  دخل  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  ما 

ال إملسو هيلع هللا ىلص  بعد العرص  ما دخل عيل النبي  ":  اهنأك(  "العرص إال صىل ركعتني

يصيل    كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    أنعائشة هذه تدل عىل    رواية  اآلن  ن:إذ   "صىل ركعتني

فيه النهي عن الصالة بعد   لوتها للحديث األياورو  ، ركعتني بعد العرص

 .العرص

الرَّ )  :قال يزيد  حديث  ذلك:  مُ ْش ومن  عن  وقتادة،  عائشة:  ك  عن  عاذة، 

 . "حى أربعًا، ويزيد ما شاء اهلليصيل الضملسو هيلع هللا ىلص  كان النبي "

عن   الصحيح  بأن  وردوه  وغريهم،  الرب  عبد  وابن  واألثرم،  أمحد،  أنكره 

فهي هنا تذكر   (الضحى قط  ةبحُس ملسو هيلع هللا ىلص  عائشة قالت: ما سبح رسول اهلل  
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النبي   خر  اآلفكيف يف احلديث    ،بداأه ما صىل صالة الضحى  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

 . التناقض واضح جدا بني احلديثني ،اربعأيصيل الضحى   كان" :تقول

 : فصل)

، ورشفه وعزته، وقلة  "علل احلديث"قد ذكرنا يف كتاب العلم فضل علم  

 أهله املتحققني به من بني احلفاظ واملحدثني. 

املنقولة   "كالعلل "وقد صنفت فيه كتب كثرية مفردة، بعضها غري مرتبة،  

 وحييى وغريهم.عن حييى القطان وعيل بن املديني، وأمحد  

 وبعضها مرتبة، ثم منها ما رتب: 

املسانيد   الدارقطني"عىل  وكذلك  "كعلل  املديني"،  بن  عيل  و    "مسند 

 . مها يف احلقيقة موضوعان لعلل احلديث. "مسند يعقوب بن شيبة"

أليب    "العلل "و    "كعلل ابن أيب حاتم"ومنها ما هو مرتب عىل األبواب:  

 رتمذي، أوله مرتب وآخره غري مرتب. لل "العلل "بكر اخلالل، وكتاب  

وقد ذكر أبو داود يف رسالته إىل أهل مكة، أنه رضر عىل العامة أن يكشف  

هلم كل ما كان من هذا الباب فيم مىض من عيوب احلديث، ألن علم العامة 

ال تذكر ،  حاديثال يذكر مثل هذه العلل يف األ يعني:( يقرص عن مثل هذا
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كل    العامي  نأل  ؛العامة  مامأ يف  ذل  ملسو هيلع هللا ىلص  بي  الن  أحاديثيشك  ال   ،ك بعد 

 املسائل. يتمكن من فهم مثل هذه

وهذا كم قال أبو داود فإن العامة تقرص أفهامهم عن مثل ذلك، وربم ):  قال

 إذا سمعوا ذلك.)كله  أي: (ساء ظنهم باحلديث مجلة

هذه  من  بذكر يشء  عليهم  احلديث  أهل  يف  يطعن  ممن  كثري  تسلط  وقد 

وكان )احلديث بسبب كالمهم يف العلل  أهل يطعنوا عىل   أنوا راد أ( العلل 

مقصوده بذلك الطعن يف أهل احلديث مجلة، والتشكيك فيه أو الطعن يف  

الكرابييس ما مل يكن من    أي: (  غري حديث أهل احلجاز، كم فعله حسني 

احلجاز   أهل من حديث  ما كان و  ،يطعن فيه  أنفرييد   ، احلجاز أهل حديث  

جيد   سمه  )فعنده  الذي  كتابه  يف  الكرابييس  حسني  فعله  بكتاب  "كم 

وقد ذكر كتابه هذا لإلمام أمحد فذمه )وسيأيت    أمحد  مامكره اإلأن(  "املدلسني

 ذمًا شديدًا.

كبري من الفقهاء   إمام  ،بن خالدبراهيم  إ وثور  بأ (  وكذلك أنكره عليه أبو ثور

 .من العلمء وغريه)املحدثني 
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ذي: مضيت إىل الكرابييس، وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة، روَ املَ   قال

ويظهر نرصة أيب عبد اهلل، فقلت له: إن كتاب املدلسني يريدون أن يعرضوه 

تراجع    يعني:(  عىل أيب عبد اهلل، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخرب أبا عبد اهلل

قبل   في  أمحد  ماماإل  إىل ا وصل  إذ   ،أمحد  ماماإل  إىل يصل    أن عنه   كوتكلم 

فقال يل: إن أبا عبد اهلل رجل صالح مثله يوفق إلصابة احلق، )فسيسقطك  

 كتابه   عىل  أمحد  مامريض بحكم اإل  أي: (  وقد رضيت أن يعرض كتايب عليه

وقال: قد سألني أبو ثور وابن عقيل، وحبيش أن أرضب عىل هذا الكتاب  )

فيه أزيد  بل  يزيد    أنراد  أو  ،رصأنصحوه ولكنه    (فأبيت عليهم. وقلت: 

 .عليه

وصل (  ج يف ذلك وأيب أن يرجع عنه، فجيء بالكتاب إىل أيب عبد اهللول  )

 . وهو ال يدري من وضع الكتاب)  أمحد مامالكتاب لإل

صالح بن  للحسن  والنرصة  األعمش  عىل  الطعن  الكتاب  يف  ( وكان 

صالح  واحلسن    ،مدلساألعمش   السيف  كانبن  ينترص    كانف  ،يرى 

ويرد عىل   ،روايتهاحلديث عدم قبول    أهل وينكر عىل    ،صالحبن  للحسن  

 . عمشاأل روايةويغمز يف قبوهلم ل ،احلديث أهل 
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وكان يف الكتاب: إن قلتم: إن احلسن بن صالح كان يرى رأي اخلوارج  )

 فهذا ابن الزبري قد خرج.

مجع للمخالفني ما مل حيسنوا أن  قد  فلم قرىء عىل أيب عبد اهلل، قال: هذا  

 حيتجوا به، حذروا عن هذا، وهنى عنه.

يف   وغريهم  املعتزلة  من  البدع  أهل  من  طوائف  الكتاب  هبذا  تسلط  وقد 

 الطعن عىل أهل احلديث، كابن عباد الصاحب، ونحوه.

عليه أمرها، أو    ىنه خيفوكذلك بعض أهل احلديث ينقل منه دسائس، إما أ

 ال خيفى عليه، يف الطعن يف األعمش، ونحوه كيعقوب الفسوي، وغريه.

احلديث   علل  يذكرون  فإنم  واجلمعة،  والسنة  واملعرفة  العلم  أهل  وأما 

النبي   لسنة  للدين وحفظًا  يدخل عىل ملسو هيلع هللا ىلص  نصيحة  مما  ومتييزًا  هلا،  وصيانة 

ذ  والوهم وال يوجب  والسهو  الغلط  لك عندهم طعنًا يف غري رواهتا من 

األحاديث املعلنة، بل تقوي بذلك األحاديث السليمة عندهم لرباءهتا من  

حقًا ملسو هيلع هللا ىلص  العلل وسالمتها من اآلفات. فهؤالء هم العارفون بسنة رسول اهلل  

وهم النقاد اجلهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصرييف احلاذق للنقد البهرج من  
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علم العلل   يعني:  (ق للجوهر مما دلس بهاخلالص، وانتقاد اجلوهري احلاذ 

 : من الناس نايتكلم فيه طائفت

 . ملسو هيلع هللا ىلص  تطعن يف حديث النبي  أن طائفة تريد   -

 . ملسو هيلع هللا ىلص به حديث النبي  فظحت  أنخرى تريد أوطائفة   -

حتى    ،ملسو هيلع هللا ىلصبل قوله يف حديث النبي  ضعف قُ   أو فليس كل من صحح   

و عدالته  عندنا  وصدقهإمامتثبت  حديث    ،ته  يف  كالمه  يف  نيته  وصدق 

 .حتسينا وتصحيحا وتضعيفا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ك جتد بعض طلبة العلم ينقلون عن بعض  أن  :مما يؤسف له حقيقة  نإو 

من واعا  أنويرتكبون    ،ال يتدينون  ،الذين هم بعيدين كل البعد عن الدين

املفسقاتأن العلم  ،واع  هبذا  يشتغلون  عىل   ،ولكنهم  وحيكمون  وحيققون 

لك ؛  حاديثاأل يقول  العلم  طلبة  بعض  حسنه   ،فالنصححه  "  :فتجد 

ناصحا  ناخوإيا    فالن  ،"فالن اهلل  ،ليس  دين  عىل  مؤمتنا  يصحح    ،وال 

في  إذ   ،باهلوى  فويضع  ،باهلوى تأمنه   ه! تقوى وصالح يف قلبه ما  فكيف 

و  تبارك  اهلل  دين  تقول  ،تعاىلعىل   "فالنعفه  ض"و  "فالن صححه  "  :ثم 

السنة  ،حمققه  أنملجرد   كتب  بتحقيق  متاجرا  فالتصحيحات    ،يشتغل 
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  ، ال تؤخذ من كل من هب ودب   ؛حاديثعىل األ  حكامواأل  ،تضعيفاتوال

من   ورقةخط  وكل  يف  والتضعيفات    ،خطا  التصحيحات  تؤخذ  ال 

 .وتثق بدينه ،ال من شخص تثق بعلمهإ  حاديثعىل األ حكامواأل

متمنا سلسلة كاملة  أ قد  واحلمد هلل  ،يف درسنا اليوم  هنذكر  أن ردنا  أ ما  هذا  

العلم هذا  باملصطلحأنبد  :يف  الرجال  ،ا  عن  تكلمنا  هبذا أهنثم    ،ثم  ينا 

  - تعاىلسبحانه و-نسأل اهلل    ،واحلمد هلل عىل توفيقه  ،الكتاب يف علم العلل 

   .وبارك اهلل فيكم ،اكم بذلك يإينفعنا و  أن
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للشيخ عيل  "طرق البحث عن احلديث، ومجع الطرق":  درستفريغ  

 الرميل

 - تعال حفظه اهلل -

 :بعد ماأ ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل، احلمد هلل

البحث عن   ،وختريج احلديث  ،هو يف طريقة البحث  :فدرسنا اليوم 

اليوم   ،له طريقة متبعة  ، مجع طرق احلديث  أو  ،احلديث كي تصل إىل أصل له

 :نقسم هذه الطريقة إل قسمني

   .بحث يدوي  -

   . ينإلكرتووبحث  -

  أو  ،أن احلديث ال يمكن أن نعرف خطأه -بارك اهلل فيكم-أنتم علمتم 

نبني لكم كيفية    ومفالي  ،ال بجمع طرق احلديثإم ال  أ أن نتبني هل فيه علة  

 . وكيفية الوصول عىل أصل احلديث إذا سمعت به ،مجع طرق احلديث

 :نيةلكرتوالطريقة اليدوية والطريقة اإل 

هذه الطريقة تعتمد اعتامدا كبريا جدا عىل   :ال بالطريقة اليدويةأونبدأ    ***

  ، احلديث كتب  :كتب العلم الرشعي عموما ؛معرفتك بكتب العلم عموما
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حتتاج منك هذه الطريقة معرفة    ؛  كتب الرجال  ، كتب التخريج  ،الفقهكتب  

  ، معرفة هذه الكتب هو موضوعها  منما حتتاجه و ،كبرية بكتب العلم هذه

اج  خرإكي تتمكن من    ،وطريقة ترتيبه  ،كتابموضوع كل    ، وطريقة ترتيبها

 . احلديث منه

البخاري  أح  ؟ما هو موضوعه  :مثال حتتاج إىل معرفة صحيح  اديث  مجع 

األحاديث  ،النبي ملسو هيلع هللا ىلص من  نوع  دون  بنوع  خيتص  يكون    ؟رشطه  ، وال  أن 

إذا   ،يةالفقه  بوابرتبه عىل األ   ؟كيف رتبه  ،احلديث صحيحا عىل رشطه

منه احلديث  إىل  تصل  كيف  عرفت  البخاري  صحيح  عن  هذا  ،  علمت 

 وكذلك بقية الكتب. 

تن، أو عن  * اآلن هذه الطريقة اليدوية، إما البحث فيها يكون عن طريق امل

   بالنسبة للبحث عن طريق اإلسناد: طريق اإلسناد:

احلديث    - يف  يكن  مل  إذا  حتته  َمن  أو  احلديث،  تعرف صحايب  أن  حتتاج 

تعرف  أن  أو  حتته،  َمن  تعرف  أن  حتتاج  مرسال،  يكون  كأن  صحايب، 

وأحسن    أفضل الصحايب ومن حتته، وإذا كان عندك اإلسناد كامال فيكون  

 . يف البحث أسهل و
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يكون    ربامال، و يكون صحابيا مكثرا كأيب هريرة مث  رباموصحايب احلديث   

 .الرواية؛ روايته قليلة كالِعرباض بن َسارية مثال من صحابيا مقال

 :سهلةمقال فطريقة البحث عن حديثه  صحايبفإذا كان ال 

الصحابة ويف   مسانيدعىل  ؟ماذاالكتب التي رتبها أصحاهبا عىل  ترجع إىل 

ال  احلروف  عىل  مرتبة  هي  بن  ارواية    أينفتنظر    جائية،الغالب  لِعرباض 

أحاديثَسارية   تريده  هوتنظر يف  الذي  احلديث    أمحدتبحث يف مسند    ،جتد 

يف    أو  ،يعىل أيبيف مسند   أو  ،ارز  يف مسند البَ   أو  ،ميدييف مسند احلح   أو  ،مثال

 .الكبري طرباينكمعجم ال :سانيدملااملعاجم التي صنفت عىل طريقة 

أل  اليف    ،يف كتب الصحابة  أيضاوتبحث    التي    : فت ملعرفة الصحابةكتب 

أل الصحابة  مَ   ،عيمنح   يبكمعرفة  البن  الصحابة  جم ومع  ،هندَ ومعرفة 

هذه كتب صحابة    ،نعاالصحابة البن ق  كتابوكذلك    ،غويالصحابة للبَ 

 .مسندة 

مسندة يوجد  و  غري  الصحابة  كتب  معرفة  البن    كتابك  :يف  االستيعاب 

ح واإل  ،عبدالرب ابن  للحافظ  كانت  إو  ههذ  جر،صابة   ، مسندة   ليستن 

ا من املمكن أن  أصحاهبال أن  إ  ،ساسية للحديثي األصول األوليست ه 
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  كتاب   أفضلوهو    "صابةاإل"وخصوصا    ،احلديث  جخر أيرشدوك إىل من  

ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول  صحابة  معرفة  لك ا  احلافظ  ،يف  يذكر  عندما  حجر  بن 

ج هذا احلديث فيسندك  من خر    يذكر  ، حديثني  أويذكر له حديثا    صحايب ال

وكذلك  ،قف عىل أصل احلديثوت إليهإىل أصل احلديث فرتجع  ؟إىل ماذا

فربام جتد ما تبحث    أيضا  إليهترجع  البن أيب عاصم،    ثاينحاد واملاآل  كتاب

 .عنه هناك

 : يعني  ،مكثرا فهذه الطريقة ستكون عرسة صعبة  صحايبإذا كان ال   اأم    -

حديث   من  عنه  تبحث  الذي  احلديث  بأن  تعلم  مثال  أيب عندما    ، هريرة 

اإل مسند  إىل  هناك    ،أمحد  مامتذهب  عنه  تبحث  أن  ستمكث  ،وتريد  كم 

 .حيتاج إىل وقت طويل  ، هذاهريرة  أيبوأنت تقرأ يف مسند  

 ،أسهل قرب و أ  مرسيكون األ  ،هريرة   أيب عن    راوين الإذا كنت تعرف مَ  

األ   يوجد كتب  اسمها  األ":  مثل   ، طرافكتب  بمعرفة  حتفة  رشاف 

ب إ "  :كتابوكذلك    ،يز  للمِ   "طراف األ املهرة    "العرشة  أطرافحتاف 

ابن حجر   األ،  للحافظ  كتب  يذكرون   ؟ اأصحاهبيفعل    ماذا  طرافهذه 

احلديث فقطأو  ،طرف  فقطأويذكرون    ،له  احلديث  ،له  يكملون    ،ممكن 

األ  ،يذكر احلديث كامال  ،بعضهم يكمل  الطرف  ل  ووالبعض يذكر فقط 
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ثم بعد ذلك يبدأ بذكر    ،حتى تعرف ما هو احلديث الذي يتكلم عنه  ،منه

 . جهاويذكر لك هذه األسانيد من خر   ،األسانيد

وممكن أن    ،خمتصا ببعض الكتب ال عموما   طرافاأل  كتاب ممكن أن يكون   

 .ماايكون ع

  كان احلديث  فإذا ،خمتص بالكتب الستة فقطللمزي   رشاف حتفة األ كتاب 

  احلديث   صحايبفإذا عرفت مثال    ،كتب الستة ستجدهال الذي تبحث عنه يف  

عىل ترتيب الصحابة عىل حروف   كتابمرتب ال،  إليهترجع    ؛عنه  راويوال

 الجاء. 

يرويه محاد بن    تعلم أن احلديث  ، مثال تبحث عن حديث التضحية بكبشني 

عندك بعض اإلسناد من    ،بن مالك يد عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس  ز

 ؟تفعل   ماذا  ، ق محاد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فو

ل  واملجلد األيف    ، ألف نون  ،يبدأ بحرف األلف  س أن  : لوتأيت إىل املجلد األ

عىل حروف   مرتبه  ،عن أنس  ة ب الروا ثم رت    ،اسم أنس جتده  حث عنتب

ثم تبحث عن    ها،كذلك تبحث عن رواية عبدالعزيز عن أنس جتد  ،جاءال
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ثم تبحث عن احلديث الذي   ،محاد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس :رواية

 . كتابفستجده إذا كان يف كتب الستة هبذا اإلسناد ستجده يف هذا ال  ،تريد

من حتفة    سعأوحتاف املهرة  إولكن    ،العرشة   أطراف حتاف املهرة ب إكذلك   

فإذا كنت    ،دخل فيه كتبا كثرية أ بن حجر أنه  افقد ذكر احلافظ    ،افرشاأل

وال  صحايبحتفظ   هذا    راوياحلديث  يف  البحث  عليك  سيسهل  عنه 

جتدهم يرتبون الرواة عن   سانيدبعض امل   ،سانيدكذلك يف كتب امل  ،كتابال

يسهل عليك    ،طرافاحلال يف كتب األهو  كام    حروف الجاء  ىلع  صحايبال

 الصورة. إذا كان عىل هذه كتابهذا الالبحث يف 

هبا  س:فهار   أيضاوهناك    - تستعني  أن  املمكن  الكتب    ،من  من  كثري 

للصحابة املذكورين   ا  هرسا فهآخراملوجودة اليوم من كتب السنن جتد يف  

فيذكر لك مثال رواية عبد العزيز   ،للرواة عنه  ا  فهرس  أيضا  وجتد  ،كتابيف ال

  كتاب األحاديث التي وردت يف الأرقام  ويذكر لك    أنس،   بن صهيب عن

  سانيد كثري من كتب السنن وامل  ،البحث   تعينك يف  أيضاهذه    ،هبذا اإلسناد 

 . احلديث صحايب عرفتهذا إذا  ،مفهرسة هبذه الطريقة 
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ألننا يف الغالب نحفظ كلمة   ؛امال  استعوهذه األكثر  :نرجع إل طريقة املتن  

احلديث احلديث  أو   ،من  احلديث  أو   ،طرف  يف    أو   ، معنى  غريبة  كلمة 

نظر هذه ا،  وصفا معروفا يف احلديث  أو   ،كلمة مميزة يف احلديث  أو   ، احلديث

 .الدرجات كل واحدة لا طريقة يف البحث هبا

 ة املتن: طريق 

 . لهأو  :يثأن يكون عندك طرف احلد إما  -

 . أن تكون تعلم كلمة بارزة يف احلديث أو  -

 ال موضوع احلديث إال تعلم   أو  -

 . هذه ثالث حاالت  

عامل نام األإ"  :مثال حتفظ من احلديث  ، إذا كان عندك طرف احلديث  -

بالنسبة   ؟تفعل   ماذا  ،ال هذاإال تعرف عن احلديث    ،فقط  "بالنيات

 فهرسفيه    كتابكل    آخركتب السنن كثري منها اليوم مفهرس يف  ل

ممكن أن ترجع إىل هذه الكتب   ،كتاباألحاديث التي يف ال  طرافأل

 أخرصيوجد طريقة    ،لكن هذه الطريقة طويلة  ،وتنظر فيها  اكتاب  اكتاب

الرشيف  أطراف موسوعة  "  :اسمه  كتابعندنا   النبوي    "احلديث 
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 ،من وسطه  أو  ،لهأوطرفه من    إما  ،احلديثغلول يضع لك طرف  للز  

ج هذا احلديث،  هآخرمن    أو ال يشرتط أن يذكر ، ثم يذكر لك  من خر 

ذح كتبا    ذلك أصوال  يشرتط  بإسناده ال  فيها  احلديث  يكون   ،كر  ربام 

  ن يعزوك مثال إىل أك  ،عزاك إىل مصدر ذاك املصدر يعزوك إىل األصل 

الراية  نَ  ْيَلعي صب  وجدت احلديث    إليهبت  ختريج إذا ذه  كتاب  الز 

ْيَلعي، ويذكر لك  هناك ربام يعزوك و  من خرج احلديث بإسناده،  الز 

ال مثال  أك  ،مبارشة   كتابألصل  لك  يقول  يف    أخرجهن  البخاري 

صحيحه  أخرجهو  ، صحيحه يف  أن   ،مسلم  فيك   وتعز  األصل 

 أخرجهالذي    كتاب لل  أي:تعزو احلديث ألصله    ؟اذاإىل ماحلديث  

بإسناده فيه  بإسناده هناك  أخرجه  ،صاحبه  يعزى    ،فيه  إىل مثل هذا 

التخريج عند  تقول  ،احلديث  خترجه  أن  تريد   أخرجه  :عندما 

 ،يف مسنده  أمحد  أخرجه  ،داود   أبو  أخرجه  ،مسلم  أخرجه  ،البخاري

، احلديث يف كتبهم بأسانيدهموا  جخرأألن هؤالء قد    ؟اذامل  ،وهكذا

الذين هم بعيدون عن   كام- ما تأيت وتقول    ماأ نرى يف بعض كتب 

التخريج يقول  - علم  السلسلة "يف    األلباين   أخرجه   :جتده 

الذي    كتابتقال لل  أخرجه  ،هذا الترصف خطأ  ،خطأ  "الصحيحة
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 ،وهكذا  ،داود   أبو  أخرجه  ،أمحد  أخرجه  :قل   ،ذكر احلديث بإسناده

لك أن   "السلسلة الصحيحة"ين يف  الباال  ماملك أن تقول خرجه اإل

خمتصة بمن    أخرجهكلمة    :يعني  أخرجه  :لكن ال تقول  ،تقول خرجه

خرجه فتطلق عىل هذا وعىل  أما  بإسناده،خرج احلديث يف صحيحه 

 . هذا

  كتابإىل ال  إما  ؟ماذاإىل    عزوك ي  "طرافموسوعة األ"صاحب    ن:إذ 

بإسناده احلديث  إىل    أو  ،الذي خرج  احلديث وعزاك  إىل من خرج 

كتب    ،أصله كانت  سواء  الكتب  من  كثري  ذكرنا  كام  وكذلك 

السنن  أو  ،التخريج امل  أو  ،كتب  فهار هآخريف    ،سانيدكتب   سا 

ترجع    أطراف ب أن  املمكن  من  طرف إليهاألحاديث  عندك  إذا  ا 

ألهنا   ؛رسعأ هذه    "طرافموسوعة األ"لكن    ،وتنظر فيها  ، احلديث

 . هذا إذا كان عندك طرف احلديث  ،من الكتبشملت جمموعة 

ولكن عندك كلمة بارزة يف احلديث    ،إذا مل تكن تعلم طرف احلديث  -

  ، وإىل  ،من  :ليست مثل   :يعني   ،يف احلديث  ال تستعمل كثريا  ،ظاهرة

احلروف  ،ويف  ،وعن مثل   ، مثل هذه  كلمة   ،وذهب  ،جاء  :وال هي 

خرج من يديه كل ":  حديثكام جاء يف    (بطش)  :كلمة  :واضحة مثل 
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من كلامت هي مميزة    اآلنعندنا    ماذاالحظ    "خطيئة كان بطشتها يداه

ن ممكن أن  اعندنا كلمت  "خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه"

كلمة  هنا  خذ   (بطش)وكلمة    ؟ماذاوكلمة    (خطيئة)  :نستخدمهام 

ما   ( بطشتها)يف كتب املعاجم  تفعل  د كام  ئالكلمة وجردها من الزوا

ع أصلها  تصبح  هو  الزوائد  من  نجردها   تها( بطش)  ؟ يشإندما 

الثالثي فعلها  إىل  نردها  الزوائد  من  فتصبح    أو  ،نجردها  الرباعي 

 :مصنف ملثل هذه الكلامت اسمه  كتابعندنا    ( بطش)  ؟ماذاالكلمة  

مجع فيه   ،حد املسترشقنيأل   "املعجم املفهرس ألفاظ احلديث النبوي"

تسع ال"  : كتب  ةأحاديث  اإل  ،تةسالكتب  وموطأ    ،أمحد  مامومسند 

فإذا كان احلديث الذي تبحث عنه   "ومسند الدارمي  ،مالك   ماماإل

ال هذا  يف  ستجده  الكتب  هذه  حديث    ،كتابيف  عن  نبحث  نحن 

جربنا الكلمة ظهرت   "خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه"

 ؟ ماذاد ذلك عىل حروف املعجم حرف  بع  (شطب؟ )ماذاعندنا كلمة  

 ،نرتك حرف األلف  ،ل ما يبدأ هو حرف األلفأوعندنا حرف الباء  

اء نبحث يف حرف الباء ط  ؟ ماذاثم بعد الباء    ،ونذهب إىل حرف الباء

إىل باء    ؟ماذايصل إىل    وهكذا  ،باء ثاء  ،باء تاء  ،باء باء  ،سيبدأ باء ألف
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ن وجد طبعا كلمة يف هذه إ  ،باء طاء باء  ،وسيبدأ باء طاء ألف  ،طاء

 ( بطش)ا هناك  نسنجد كلمت  ،إىل أن يصل إىل باء طاء شني  ،الرتكيبة

يداه " بطشتها  كان  خطيئة  كل  يديه  من  لنا  سن   "خرج  يضع  جده 

مسلم يف    :يعني  (32م طهارة  )  :لاأوقال يف    ؟ما هذه الرموز  ،رموزا

ال  ،الطهارة   كتاب والثالثنيثاين الباب  وضوء  )  ،   يعني:   (45دي 

يف   واألربعني  كتاب الدارمي  اخلامس  الباب  ، )ط طهارة  الوضوء، 

للموطأ، يف    (31 احل  كتابط:  الباب  أما    ادي الطهارة،  والثالثني، 

صفحة   ( 2/308)حم   الثاين،  املجلد  أمحد،  اإلمام  مسند  يعني: 

اإل،  308 مسند  ال  أمحد  مامالحظ  هبذه  إذا    ، نتهىاطريقة  يعزوه 

موجود  صح  احلديث  مسلميف  الدارمي  ، يح  مسند  م   ،يف    وطأ ويف 

 . أمحد مامويف مسند اإل ،مالك 

 . هذا إذا كنت تعلم كلمة بارزة يف احلديث ...وهكذا

الثالثة  - احلديثأال    :احلالة  يف  بارزة  كلمة  طرف   أعرفوال    ،علم 

موضوع    أعرفولكنني    ، احلديث  صحايب  أعرفوال    ،احلديث

املال  أبحث  ،احلديث موضوع  يف  هو  بايل  يف  حديث  يف    أو   ،عن 

هي طريقة البحث يف   تييقة ال هذه الطر ؟أفعل   ماذا ،موضوع الزكاة 
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املظا  ماذا   ،ناملظا يف  بالبحث   أجدأن    أظن  أين   :يعني  ن؟ نعني 

  هذا معنى البحث   ؟ احلديث  أجديغلب عىل ظني أن    أين  ؟ احلديث

أن احلديث    أعرف   ،من احلديث موضوعه  ناآل  أعرففأنا  يف املظان،  

 كتاب   ،ال إىل صحيح البخاريأو  أذهب  ؟أفعل   ماذا  ،يف زكاة املال

الزكاة    كتاب   ،إىل صحيح مسلم  أذهب  ،عنه هناك  أبحث و  ،الزكاة 

 . عنه هناك أبحثو

  أينمسند،  فقهي    كتابسع  أوإىل    أذهب   :خترص الطريقأريد أن  أ 

للبي  ؟أذهب الكربى  فيه  كتابإىل    :هقيالسنن  وأنظر  ثم   ،الزكاة 

واسع يف املسائل    كتابكذلك    ،الزكاة   كتابيف   داود   أيبسنن    كتاب

األ  أعرف  ،يةالفقه يف  ملسو هيلع هللا ىلص  أذكرضاحي  حديثا  النبي  ضحى  "  :أن 

يف  أجد  ؟هأجد  أين  "بكبشني  كتابيف    أو  ،ضاحياأل  كتابه 

املؤلف  ،الذبائح تصنيف  عنده    ماممكن    ،حسب   :اسمه  اكتابجتد 

تبحث    ،الذبائح مثال  كتاب  :اسمه  اكتاب  هد، جتد عنضاحياأل  كتاب

هناك باملوضوع  ،عن حديثك  البحث  الطريقة طريقة  ليست    ،هذه 

باحلديث فتوى  ،طريقة خاصة  أن تبحث عن   أيضا:  تبحث  ،ممكن 

- لشيخ ابن عثيمني  لمثال   ىوالفتا كتابالذي هو    كتابتنظر إىل ال
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اهلل إىل    -رمحه  موضوعك   ،ضاحياأل  كتابتذهب  عن  وتبحث 

مثال اآليكون    أو   ،هناك  يف  موضوعا  تريده  الذي    ، داباملوضوع 

املسألة   ،داب وتبحث عنهاآل  كتابتذهب إىل   بأن  لذلك قلنا لكم 

 . عىل معرفة الكتب ؟ماذاعىل  ا كبري اتعتمد اعتامد 

أن    ،أن هناك كتبا صنفت يف مواضيع خاصة  وال تنس  ينبغي  هذه 

 يبموال ألاأل  كتاباسمه    كتابمثال يف املال عندنا    ،تكون عىل بالك 

احلديث    أجد جدا أن    القوية  من املظانهذا    ،م  بن سال  بيد القاسم  عح 

دم آاج ليحيى بن  رَ اخلَ   كتاب  :اسمه  كتابعندنا    ،ريده هناكأ الذي  

 .عنه هناك أبحث و  أذهب

القيم اسمه    كتابديث يف العقيقة عندنا  عن ح  أبحث   ماذا؟البن 

املولود   حتفة" باملولود،  "املودود يف أحكام  بامذا؟  تعلق  العقيقة لا   ،

مصدره  لنا  يذكر  لعله  هناك  احلديث  عن  ونبحث  نذهب  إذن: 

 . األسايس

ية ثالثة اآل   ،ية من سورة البقرة آ  تفسري  حديث ورد يف تفسري آية؛   

 ،وتبحث عنه هناك  ،تذهب إىل الكتب املسندة يف التفسري  ،ونوثالث

وكذلك تذهب إىل التفاسري   ،تفسري ابن جرير الطربي:  عىل رأسها
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يذكروهنا  ورجا خمأصحاهبالتي يذكر   التي  ابن    ،األحاديث  كتفسري 

 أخرجه  :مجلة من األحاديث  سوقيذكر لك ابن كثري بعد أن ي  ،كثري

كذلك   احلديث،  خيرج لك ،  سلمم  أخرجه  ،البخاري  أخرجه،  أمحد

مبارشة   إليهترجع    ،نفيس يف هذا الباب  كتاب  ،ور للسيوطي ثر املنالد  

يقول لك  ،جتد احلديث هناك وخرجه   ،فالنخرجه    ،وخيرجه لك 

 .مإليهفرتجع  هآخرإىل  ،فالن

 ، نق  لَ البدر املنري البن املح  كتابك :ذلك كتب التخريج مهمة جداوك  -

للزيلعي  كتابك  أو الراية  للعالمة إكتاب    أو  ،نصب  الغليل  رواء 

ية ككتب  الفقه  بوابهذه كتب ختريج مرتبة عىل األ  ؛ين رمحه اهللالباأل

ال   ،السنن يف  تريدهتبحث  الذي  هناك ،  كتاب  من  احلديث  وخترج 

جاهزا خمرج الطرقفيها  لك    مذكور  ا،جتده    ، اأخرجهومن    ، مجيع 

 . هآخرإىل ..  ؟ ارواه نوم

ولكنك تذكر    ،موضوع احلديث الذي تبحث عنه  كنت ال تعرف   أو  -

 ؛ن تذكر مثال أن احلديث يروى من طريق مالك أك  :صفة معينة فيه

مثال نافع  عن  مالك  رواية  الزهري  أو   ،من  عن  مالك  رواية    ،من 

مافقط  ،  اإلسناد تتمة    ونسيتح  اإلسناد من رواية  بأن  لك عن أذكر 
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ربام   ،مالك   مامتذهب وتبحث يف مصنفات اإل  ؟تفعل   ماذا  ،الزهري

عىل    وقفَت   ،يف غريه من كتبه  أو  ،يف املوطأ  أخرجهقد  يكون مالك  

من    ، البخاري  إسامعيل بن  رواية حممد  من  مثال    احلديث عند البيهقي

البخاري   يكون  أن  صحيحه  أخرجه  أيضااملمكن  فتذهب    ،يف 

تعرف صفة   ،وتبحث عن احلديث هناك  ،كتب البخاريإىل  وترجع  

اإلسناد    ،يةثان أن  ب؛  مسلسل تعرف  من  أمسلسل   شكال أي شكل 

املسلسالت  ،التسلسل  التي صنفت يف  الكتب  إىل   كتاب ك  : تذهب 

يكون   أو  ،يوطي مثالواملسلسالت للس    ،املسلسالت البن اجلوزي

عند   املشتهرة  األحاديث  من    ؟ تذهب   أين  ،مثال  اءالفقهاحلديث 

للس  امل احلسنة  املشتهرة   ،يواخقاصد  كشف   ،األحاديث  كذلك 

 .وتبحث عن احلديث هناك ،جلويناخلفاء للعَ 

تذهب إىل كتب    ؟أينتذهب إىل    :يكون يف احلديث كلمة غريبة  أو  -

احلديث للحَ   : غريب  احلديث  مسندا  ،ريب كغريب  هناك    ،ربام جتده 

ا إليهكتب كي ترجع الاملهم أن تكون يف مثل هذا عىل علم ومعرفة ب

 . هذه هي طريقة البحثة، عند احلاج
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حديثا  ما*أ خترج  أن  تريد  اإلسناد مامأفسيكون    :عندما  ك مامأو   ،ك 

قدر   أكربجتمع    أن  اول، وحت فتستعمل عدة طرق يف البحث   ،املتن  أيضا

واملفروض فيك أن جتمع مجيع طرق احلديث وتضعها بني يديك    ،ممكن

ومن املهم جدا   ،هبذه الطرق التي ذكرناها لك   ،كي حتكم عىل احلديث

ثناء بحثك أن تنظر يف األحاديث التي يذكرها العلامء مع احلديث  أيف  

الباب   تبحث عنه يف نفس  أنك    ئا،ألهنا ستفيدك شي  ؟اذاملالذي  وهو 

ديث الذي تبحث عنه مذكورة يف نفس الباب الذي  للح ستجد شواهد

 . هذا يف كتب السنن ،ذكر فيه حديثك 

أنك وأنت تبحث تنظر ويقع    ، هيهي هذه  :فائدة البحث يف الكتب  *

مة واكثرة مد  ،تقرأ  ،وتبقى تقرأ  ،برصك عىل مجلة كبرية من األحاديث

ت فيه ترسخ يف ذهنك وتثب  ؛  وكثرة االطالع عليها   ،النظر يف هذه الكتب

 . وهذه من فوائد البحث يف الكتب  ،الكثري من األحاديث 

املخرجون   ،أن تنظر يف احلاشية  حاولعندما تنظر يف احلديث    أيضا و   -

ختر  أحيانا املخرجني  لك ي بعض  يقول  ينفعك  جتده  جيد   جخرأ  :هم 

  ، املراجع وتنظر يف احلوايشترجع إىل هذه    ،فالنو  فالن و  فالن  :احلديث
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 ،أن تتشبث هبا  اولتتوقع أن تستفيدها من كلمة مكتوبة حت   ائدة وكل ف

 .البحث عن احلديث من أصله  أو  ،هذه طريقة مجع طرق احلديث

للحديث  * خترجيك  مسألةأ  :عند  عىل  املخرجني    :نبه    ماذا بعض 

 ،داود   أبو و  ،ومسلم  ، البخاري  أخرجه  : يأيت عند احلديث يبدأ  ؟يفعلون

 فالنو فالنو فالنو ،يعىل أبوو  ،والبزار ،أمحدو ،والنسائي  ،والرتمذي

  أخرجه  :يةثانثم يبدأ بالطريق ال  ،وكلها من طريق واحدة   ،فالنو  فالنو

ال  أواحلديث    ؟كل هذا  اذامل  ،ثانمن طريق    فالنو   فالنو  فالنو  فالن

  أو  ،علل   كتاب ال أن يكون يف  إ اللهم    ، إذا كان يف الصحيحني اكتفينا به

النظر عن كونه   ،وشغله يف معرفة طرق احلديث  ،ختريج  كتاب بغض 

لكن أن يكون   ،لنا الطرق جزاك اهلل خريا  ذكراهناك    ،ضعيفا  أوصحيحا  

والشواهد    ،اعقائدي  اكتاب  أو  ، مثال  افقهي  اكتاب الطرق  لنا  ترسد  وتبدأ 

وقد وقفنا عىل   ،ة سوقهذه جتار  ؛واحلديث يف الصحيحني  ،واملتابعات

هذا يفعلون  الذين  التجار  هنا  ، بعض  ها  عندنا  يبدأ  جت   ،خصوصا  ده 

ن  اسبح  ،ت يف ختريج حديث يف الصحيحنييسود صفحا  ،ك ليرسد ذ 

ثم كثرة ذكر املصادر إذا كان الطريق واحدا ال فائدة منها   ، عجيب  !اهلل

  يروى من   أن خترج حديثا احلديث إذا كان احلديث مثال أنت تريد    ؟ماذا
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الزهري  طريق مثال عن  الزهري  ،مالك  معمر عن  طريق  ومن    ،ومن 

يونس   الزهريطريق  عن  يزيد  طرق  ، بن  ما  ،ثالث  لطريق  لك تأيت 

تعد  ،فالنو  فالنو  فالنو  فالن   أخرجه  :تقول وأنت  ساعة  ،  تبقى 

وليس بني تالميذ مالك   ،والطريق كلها هي طريق مالك عن الزهري

يل املراجع إذا اختلفت    ذكرا  ،ما فائدة رسد هذه املراجع كلها  ،اختالف

نريده  ،الطرق الذي  الطرقأ  ،هذا  اختالف  يشء  يدور   ،هم  من    عىل 

 ،مل حيصل خالف بينهم  ،ذكران حصل خالف بني التالميذ فإ اإلسناد  

التطويل والتسويد الذي  ري وث التك  اذامل  ،ومجيعا اتفقوا عىل رواية واحدة 

ومهك هو ذكر    ،ختريج  كتابك  كتاب كام ذكرنا إذا كان  ال  إ  ؟!ة منهال فائد

 .يةثانفهذه مسألة  ،واملتابعاتهد الطرق والشوا

احلديث    ختريج  والتخريج  والتفتيش  البحث  بمسألة  يتعلق  ما  هذا 

ونسيت أن أنبه من املراجع املهمة جدا يف معرفة موضوع  ،  بالطريقة اليدوية

العامل يف سنن  "  :اسمه  اكتاباحلديث عند معرفتك ملوضوع احلديث   كنز 

واألاأل ال  1"فعالقوال  أحاديث    كتابهذا  من  جدا  كبرية  مجلة  حوى  قد 

 

1
 للتقي الندي.   
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املواضيع  ،النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرتب عىل طريقة  فهرسإ  ،وهو  له  أن  األ  اال  خري  يف 

تعرف    أو   ، فإذا كنت تعرف طرف احلديث  ،طرافعىل طريقة األ  سامفهر

ومن املهم جدا أن تتذكر مسألة    ،كتابموضوع احلديث ينفعك جدا هذا ال

إذا كان احلديث موضوعا إىل    ؛كذاب  راوفيه    ،املواضيع هذه  ترجع مثال 

اجلوزي  كتاب األ  أو  ،املوضوعات البن  املوضوعات  إذا    أو  ،خرىكتب 

  ، ترجع إىل كتب العلل   ،كان احلديث من األحاديث املعلة علة خفية قادحة

كل  عىل  املوضوع  :وهكذا  بمعرفة  متعلقة  ب   ،املسألة  يتعلق  ما  معرفة هذا 

 .اليدويالبحث ب  ، هذا ما يتعلق وضوعامل

لعل الكثري منكم يعرفه    ،فال نطيل الكالم فيه  :ينلكرتوالبحث اإل  ماأ  **

 . ن شاء اهللإ

 : ناعندنا فيه طريقت 

كثري من املكتبات التي صنعت  هناك    ،طريقة البحث يف املوسوعة الشاملة  -

الشاملة  أفضل ولكن    ،لكمبيوتراعىل   املوسوعة  وهذه   ،مكتبة هي مكتبة 

جزى اهلل خريا حقيقة   ،ملوقع الشاملة  صدار الرسمياإل  ،املوسوعة الشاملة

ب  ن عىل نرش الكت اعأوجزى اهلل خريا كل من    ،املوقع  القائمني عىل هذا عىل
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البحث  التي  ،يف هذه املوسوعة لت مسألة  بطريقة مل يعد البحث علام    سه 

أن يطيل التجربة فيه حتى يتعلم    أو   ، حيتاج أن يدرس فيه الشخص دراسة

 . جدا يف مسألة البحثمفيدة  فاملوسوعة الشاملة هذه  ،يتقنه  أوطريقته 

وطريقة    ،واملهم يف طريقة البحث فيها هو أن تعلم أن فيها طريقة موسعة 

كلمة  ،مضيقة فيه  حديث  عن  مثال  تبحث  أن  تريد    ( البطش )  :عندما 

كلمة  "بطشتها" ووضعت  جئت  كتب    ،بطشتها  :إذا  مجيع  ووضعت 

ستظهر   جدامامأالربنامج  طويلة  نتائج  وقتا    ،ك  سيأخذ  فيها  والبحث 

 ،وال يكون فيها خلل   ،فرتيد أنت أن تقلص النتائج بطريقة مفيدة   ،طويال

جعل أكثر الكلامت  ا  :لوالطريقة األ  :بطريقتني  النتائج  تقلل   ؟ تصنع  امذاف

وكذلك ال تبحث يف مجيع    ،جعل أكثر من كلمة واحدة ا  ،التي تبحث عنها

  بحث ا  : يف الكتب املهمة التي تنفع مثال يف احلديث  بحثا  ،كتب الربنامج

  ، وجمموعة علل األحاديث  ،األحاديث  ختاريجوجمموعة    ،يف جمموعة املتون

األ احلديثيةوجمموعة  األوجمم  ،جزاء  الشيخ  اهلل-ين  البوعة  حدد    ،-رمحه 

ت عندك النتائج  وكلام قل    ،هذه املجموعات واجعل الكلامت طويلة قليال

هذه بالنسبة   ،حتى تظهر عندك النتيجة املرضية بالنسبة لك   ،قلل الكلامت

 .للبحث يف املوسوعة الشاملة



21 

 

حمركات البحث عن طريق    ،وهي عن طريق البحث  :يةثان الطريقة ال  ماأ   -

هلا    ،رتنتناأل اخلاصة:ن اطريقت  أيضاوهذه  املحركات   ،طريقة عن طريق 

املحرك اجلوجل  نتائج واسعة  ؛وطريقة  يعطيك  الذي  العام  املحرك   ،هذا 

مواقع    أو  ،صممت ملواقع معينة علميةلتي  الكن تبدأ باملحركات اخلاصة  

  ، ن حصلت عىل النتائج التي ترضاها فاحلمد هللإثم بعد ذلك    ،سنية فقط

ترضاها التي  النتائج  البحث عن طريق حمرك حتو    ،ما حصلت عىل  إىل  ل 

اجلملة التي تبحث    أوضع بحثك    ،وكي ال تشتت البحث  ،البحث جوجل 

  ، ن نجحت فاحلمد هللإف   ،ك كام هيكي تظهر ل  ، ت تنصيصماعنها بني عال

عالإو فاحذف  تنجح  مل  التنمان  مجيع    ،يصصت  جوجل  لك  ستظهر 

ن شاء اهلل الكثري إولعلكم    ،املواضيع التي تتعلق بالكلامت التي وضعتها

لكن هتمنا املوسوعة    ،رتنتناألمني بالبحث عن طريق هذا    أعرف  منكم

تسهيال البحث  قضية  علينا  سهلت  حقيقة  التي  هي    ، جدا  اكبري  الشاملة 

احلديث من مصادر شتى يف خالل    صبحت خترجأوبشكل رسيع جدا حتى  

 . ن قليلةاثو

هناك كتب صنفت    ،بحثردت أن أنبه عليه يف موضوع الأهذا ما   

داع لكثرة القراءة يف    عتقد بأنه ليس هناكأن كنت أنا إ يج و ريف مسألة التخ
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املوضوع قراءة   ،هذا  إىل  حيتاج  املوضوع ال  موضوع هذا  املوضوع    ،فهذا 

اليدوي حيتاج إىل ممارسة عملية و  ، البحث  املامرسة  أ وكلام مارست  طلت 

اليدوي البحث  طريقة  يف  قوتك  زادت  كام    ،كلام  اليدوي  البحث  وميزة 

ويثبت يف ذهنك    ،اضيعوعىل املو  ،ذكرنا تكثر من االطالع عىل األحاديث

اإل  ماأو  ،كثرية   أشياء للبحث  بالرسعةلكرتوبالنسبة  فيمتاز  يف    ،ين  الدقة 

بالرسعة فقط عن    از ين فيمتلكرتوبحث اإلال  ماأ  ،البحث اليدوي أكثر دقة

 .البحث اليدوي

 :والكتب التي ألفت يف التخريج 

 ن. اأصول التخريج ملحمود الطح -

ختريج حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعبد املوجود  رسار  أ وكشف اللثام عن   -

 . عبداللطيف

 . وطرق ختريج أحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعبد الادي عبد القادر  -

التخريج    - الب وطرق  صالح األ   راويحسب  بن  لدخيل  عىل 

 . نلحيداال

 . وعلم التخريج ودوره يف حفظ السنة النبوية ملحمد بكار  -

 .وين دراسة األسانيد حلاتم العح وتخريج الو  -
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 .وعلم التخريج ودوره يف خدمة السنة النبوية لعبدالغفار البلويش  -

 رس، واحلمد هلل رب العاملني.ردنا أن نذكره يف هذا الدأهذا ما   


